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P O É T A  S Z Ü L E T IK

„Petőfi verse a farkasokról (A farkasok dala) adta 
nekem az első mély ösztönzést arra, hogy írni kezd
jek. S ma is azt gondolom, hogy Petőfi farkasaként 
éhesen és átlőtt oldallal vérezni jobb, mint láncosán

ugatni. ”
(Krleža: Leszámolásom velük)

„Mit jelent »a lokális« jelensége az irodalomban? 
Nincs egyetlenegy valóban irodalmi jelenség, mely ne 
volna helyhez kötött: Csicsikov, Nozdrov, a Kara- 
mazovok éppúgy lokális jelenségek, mint Sancho 
Panza, mint Goldoni és Moliére drámáinak bárme

lyik alakja. ” 
(Krleža: Kari Kraus emlékének)

Poéta. Ez a görög szó eredeti jelentésében tudvalévőén alko
tót, teremtésre való képességet jelent. Alkotó? Miféle alkotó 
az, aki szavak és megint szavak és mindig csak szavak papirosra 
vetésével, szóképletek, mondatok formálásával, megformált 
mondatai egymás mellé helyezésével, tehát egy, az írásjelek 
által teremtett fantomatikus világban keresi és leli meg élete 
feladatának megvalósítását, élete legfőbb tartalmát, a saját 
egész lénye legteljesebb -  és egyes-egyedül teljes -  valóra vál
tását? Miféle megszállottság az, mely kézzelfogható, közszük
ségletet kielégítő javak termelése és általában egyéb hasznos 
és hasznot hajtó polgári tevékenység helyett arra k é n y s z e- 
r í t i az embert, hogy léttelen lényeknek, szavaknak, számta
lanszor megcsúfolt szavak hatalmába vetett hittel, a Szónak 
szentelje élete nagy, központi szenvedélyét?

A kényszer titka kezdettől fogva a tudat volt, hogyha ő, Mi- 
roslav Krleža nem mondja ki, amit ki kell mondania, s amit 
csak ő tud, és épp neki kell kimondania, akkor a szó, a dolgo
kat való nevükön megnevező szó mindigre kimondatlan ma
rad. Miroslav Krleiánál kezdettől fogva szinte látható a ve
hemensen eleven meggyőződés, hogy akinek, mint neki, van
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mi ellen tiltakozni, s van miben hinni, annak hitvallónak kell 
lennie -  minden hatalmaknak és minden süketségnek elle
nére.

Krleža minden olvasójának, de különösen a magyar olvasó
nak az érdeklődésére számot tarthat Krleža visszatekintése az 
ő életútja -  és hozzátehetjük, mert a kettő nála egy -  élet
műve döntő előzményeire:

„ . . .  kezdődött a pécsi hadapródiskolában. Elvégezve ezt az 
alsóbb fokú tiszti intézetet, mint évfolyamom egyik legjobb 
diákja, császári ösztöndíjjal a budapesti katonai akadémiára 
kerültem, melyet a napóleoni háborúk korabeli alapítójának, 
Ludovika osztrák főhercegnőnek nevéről Ludoviceumnak ne
veztek. Az osztrák császárság fényében, a glembayas patriár- 
kális világban és annak a felfogása szerint, a Ludoviceum aka
démia, mint katonai egyetem, a háború előtti Magyarország 
legelőkelőbb nevelőintézetei közül való volt. Én, tizennyolc 
éves legény ke, mikor a Ludoviceum növendéke lettem, Petőfi 
hatása alatt negyvennyolcas-kossuthista voltam, és akkor már 
majdnem befejeztem Petőfi negyvennyolcas eposzának, Az 
apostolnak a horvát fordítását, annak a műnek fordítását, 
mely rám döntően, szinte sorsomat meghatározóan hatott. Az 
eszmei egyvonalúságnak. . .  fogalma, annak a bizonyos esz
meiségnek titka, amit az oroszok prjamaja linijanak vagy prja- 
malinejoszt-nak hívnak, ez a negyvennyolcas, kossuthos, gari- 
baldiánus, Bécs-ellenes, osztrákellenes zavaros feleszmélés 
kezdett bennem a népi romantika ködében forrni, és nevek, 
mint Supilo, Mestrovic, Nazor, Piemont voltak ennek a Sturm 
und Drangnak szimbólumai. Gyermekként kerültem kaszár
nyába, és kaszárnyában éltem át Bosznia annexiójától (1908) 
a második Balkán-háborúig (1913) öt esztendőt. Menetelve 
magyar katonai hadgyakorlatokon Baranyától Esztergomig és 
Budától a Tátráig, tele felületes illúziókkal Európa nagy és 
»intenzív kulturális életéről« hátizsákomban könyveket hord
tam, és olvastam strázsákon és előstrázsákon. A pesti szemét
dombon, egykor magyar főurak feudális országgyűlései színhe
lyén, ez időben pedig császári és királyi gyakorlótéren, Rákos 
mezején, a Wekerle-telep és a pesti szemétdombok torlaszai 
között, és Tolsztojt, Petőfit és Ibsent olvasva, verseket írva és
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eltépve magamban az utolsó szálakat is, amik Ausztriához és 
az osztrák tiszti kardbojthoz fűztek, a nemzetközi szolidaritás
ról és együttműködésről szőttem álmokat.”

„Lovaknak, sznoboknak, zsokéknak, báróknak... abban a 
glembayas környezetében, ahol az antiszemitizmus »á tout 
prix«, s ahol a fehér kesztyűk és sarkantyús lakkcsizmák kér
dése volt az egyetlen fontos kérdés, én az orosz írókat olvas
tam, és míg társaim kezükben a florettel spanyol hidalgók- 
nak érezték magukat, én minden nappal mind erősebben érez
tem a szégyent. Mind mélyebb lett az ellentmondás köztem és 
környezetem között; mind rosszabbul éreztem magam azokon 
a sötét folyosókon, a császári zászlók alatt, hol a glembayság 
volt az egyetlen világnézet.. . ”

Gyermekkor vagy kezdődő ifjúság évei, melynek motívu
mai egy fél századon keresztül épülő, polifonikus életműnek 
lesznek a meghatározó költői motívumai.

Meghasonlott környezetével, környezete eszményeivel és 
értékrendszerével. Keresnie kellett helyét azokon a kereteken 
túl, melyek az Osztrák-Magyar Monarchián belül az adott, a 
hivatalosan dicsőített, „normális” valóság volt. Ennek az ele
mentáris erővel jelentkező szükségletének első megnyilatko
zása a követelés, hogy az ő személyes életének a külső formá
ja ne az ő benső egyéni vágyainak, sejtelmeinek és tartalmai
nak álruhája, hanem azok teljes és hűséges kifejezése legyen. 
Ez még nem több, de már nem is kevesebb, mint lázadás a ha
zugság szennyes és mindent beszennyező kényszere ellen. A 
lázadás nem marad puszta lelkiállapot, tetté akar válni. A lá
zadás etapjai: az ifjú ludovikás 1911 májusában Belgrádban 
terem, be akar állni a szerb hadseregbe. A szerb hadügymi
nisztériumban viszont éppúgy, mint a belgrádi nemzeti szer
vezetek és szerkesztőségek ajtaján hiába zörget, mindenütt 
ugyanarra a gyanakvó, bizalmatlan, visszautasító fogadtatás
ra talál. Nem marad más hátra, mint vissza a Ludoviceumba. 
De egy évre rá, 1912 őszén kitör az első Balkán-háború.

„Az események hatása alatt mind intenzívebbé vált a lelki- 
ismereti kérdés: az osztrák tiszti kardbojt, melyhez minden 
nappal egyre inkább közeledek és a Bécs-ellenes, negyven- 
nyolcas, garibaldiánus meggyőződés, mely abbeli félelmem
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ben, hogy végül is a bécsi kaszárnyában ér majd a pillanat, 
amikor a tető kigyullad a fejem fölött, valósággal pszichózissá 
növekedett.”

1913-ban, a második Balkán-háború előestéjén sikerül neki 
újra Szerbiába jutnia. Ezúttal már szökevényként. A jó pesti 
és pécsi bizonyítványai azonban nem használnak. S mert hasz
talan várja, hogy elintézzék kérvényét, és felvegyék a szerb 
hadseregbe, Szkopjénak veszi útját, egyenest a hadseregfőpa
rancsnokság székhelyére.

„Itt gyanakvó bizalmatlanságba ütköztem, letartóztattak 
mint személyazonossági igazolványok nélkül lézengő, kém
gyanús ismeretlen menekültet. . .  dizentériával a kolerás bete
gek járványkórházába akartak tenni, csendőrök, fogdák, bör
tönök, szállodai internálás, jegyzőkönyvi kihallgatások, kém
gyanús menekült a főparancsnokság hatáskörébe tartozó had
területen, iratok nélkül, mert azok állítólag elvesztek, teljes 
sötétségben -  akkoriban meglehetős közelről álltam szemtől 
szembe a halállal”.

További állomások: csendőri fedezettel vissza Belgrádba, s 
onnan személyazonossági iratait megszerzendő, Zimonyba -  
ott azonban, mint a Ludoviceum körözött szökevényét, elfog
ja és börtönbe veti az osztrák-magyar határrendőrség. S me
gint elölről kihallgatások, melyeket ezúttal pesti és zágrábi 
hatóságok végeznek.

Közben véget ér a második Balkán-háború.
Az ifjú ember, aki az úri Magyarország fővárosa és a ráváró 

katonatiszti karrier előre kikövezett sima pályája helyett a ma
ga forrongó, szabadságharcos meggyőződéseinek megfelelő 
cselekvés útját kereste, az ifjú Krleža, aki előtt gyűlöletessé 
vált az, ami társai szeme előtt vágyakat beteljesítő célként le
begett, a délszláv és emberi szolidaritás jegyében lázadó fia
talember, akit épp azok, kiknek ügyét a maga ügyének vélte, 
gyanús idegenként majdhogy meg nem öltek, s végül is elta
szítottak -  meghasonlások, kataklizmák, rázúduló csalódások 
zsúfolt sorozata után az ifjú Krleža egy minden oldalról önelé
gülten ellenséges világ közepette végül is magára maradt a 
maga cselekvésre, változásra és változtatásra oly türelmetlenül 
szomjas elégedetlenségével. Szenvedélye -  és szenvedése -

10



egy benne mind világosabban élő humánumnak az igazsága, 
mely egy egész tunya, mechanisztikus, vidékiesen elmaradt és 
hazug valósággal szembeállítva, nem tud és nem akar pasz- 
szívan magányos, testetlen -  és néma maradni.

A gondolatoknak, fájdalmaknak, érzelmeknek ebből az in
tenzív túltelítettségéből, a magányból, mely a közösséget ke
resi, a némaságból, mely kiáltani akar, s nemcsak akar, hanem 
tud is -  megszületik a poéta.

(1965)
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M IR O SL A V  K R L E Ž A  M Ü V E 

(Tanulmány vázlat)

„. . .  nem kell hátranézni, hanem előre! Nézni köz
vetlenül, tisztán, megmosdottan, egyetlenegy gondo
lat vagy mellékgondolat nélkül! Csak nézni, nem ta
nultán, nem a más szemüvegével, hanem saját emo
cionális lehetőségeink keretei közt, tér nélkül, időt
lenül, esztelenül és értelmetlenül. ”
(Krleža: Filip Latinovicz hazatérése)
„Mikor Platón megveti a tragédiát mint hiú játékot és 
cirkuszi szemfényvesztést, mely a csaló tragédiaíró
nak és a megcsalt nézőnek egyaránt csak szórako
zásként szolgál dicsőségére, ő annak az irodalmi ci
vilizációnak nevében filozofál, mely megveti a mí
toszt, mivelhogy a mítosznak nincs köze az agyhoz, 
hanem a legdurvább érzékiséghez. A z pedig, amit 
ma átélünk, nem mítosz, hanem a felette való diadal, 
és e sötét és mágikus mítosz feletti diadalt kell ma 
megvalósítania a mi irodalmunknak, mely ez esetben 
méltó lesz rá, hogy magát valóban szociálisnak ne
vezhesse. ”
(Krleža: Az irodalom ma, Republika, 1945)

Egy-egy történelmi korszak harcait és problémáit elsősor
ban azoknak az országoknak a művészete fejezi ki, melyek a 
társadalmi fejlődés élén haladnak -  mint például annak idején 
az olasz városok, majd Spanyolország, Hollandia, Anglia -  
vagy pedig amelyekben rendkívüli feszültséggel összpontosul
nak és ütköznek össze egy magát túlélt múlt és jogait követe
lő jövendő ellentétes erői -  mint a XVIII. századbeli Francia- 
országban vagy a múlt századbeli Oroszországban.

Ebből a kétségtelen történelmi igazságból semmiképp se 
következik, hogy az egyetemes kultúra szempontjából a kor
ról korra változó, csupán nagy kulturális centrumoknak van 
teremtő erejük. Ha így volna, ez azt jelentené, hogy a jelenle
gi kulturális centrumoktól távoleső zónák vagy a világkultúrá
tól érintetlen, barbár, egzotikus jelentőségű művészetet pro
dukálnak (folklórt), vagy -  amennyiben ezzel nem érik be -  
művészetük csak a centrumok „nagy művészetének” utánza
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ta, művészeik a centrumhoz viszonyítva csak epigonok le
hetnek.

Az igazság azonban épp az, hogy különösképpen a művé
szetet illetően, a centrumnak és perifériának ez a szembeállí
tása alap nélkül való. Akik a gazdasági és politikai hatalmat és 
felépítményében a művészi produkció jelentőségét ilyen ál
marxista módon azonosítják, figyelmen kívül hagyják azt a di
namikus történelmi tényt, hogy a perifériális zónák nem moz
dulatlanok, hanem harcban állnak, legalábbis arra töreksze
nek, hogy a centrumtól függetlenül a maguk életét éljék. S fi
gyelmen kívül hagyják azt a megmagyarázhatatlan individuális 
faktort is, melynek neve az alkotó művész ereje.

Hozzátartozni egy vezető vagy éppen uralkodó centrumhoz, 
kétségtelenül számtalan helyzeti előnyt és fokozottan széles 
körű lehetőségeket jelent. Ámde ugyancsak kétségbevonha
tatlan, hogy mindennek az előnynek a teljes hiánya ugyan
úgy ösztökélő, kiapadhatatlan és termékenyítő erővé, terem
tő pátosszá válhat, új, kezdeményező jelentőségű ihlet és mű 
erőforrásává.

És nem kell más, csakis egy ember, aki a maga hangján foglal
ja szóba környezete, földje és népe létének valóságát, egy ember, 
aki megtalálja a tények kimondásra váró, korszerű, új neveit -  
nem kell más, csak egy ember, aki tudja és akarja és meri desiff- 
rírozni az őt környező valóságot, s aki meg is fejti oly módon, 
hogy a pillanatnyi, korlátolt tények sorozatában felfedi az egye
temes emberinek nagy szimbólumait. Vagyis nem kell hozzá 
más, csak egy vérbeli költő, és akkor az, ami a kulturális peri
féria törvényének látszott -  a barbár egzotikum vagy epigonság 
közti dilemma - ,  egy csapásra érvénytelennek bizonyul.

Horvátországnak van egy ilyen vérbeli költője: Miroslav 
Krleža.

II.

Nincs jelentékeny művészi alkotás, mely csak elképzelhető 
volna is a megelőző századok és évezredek erőfeszítéseinek 
eredményei nélkül. Nem az örökségtől valú függetlenség, ha
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nem az a kérdés, hogy tudja-e a művész a maga egyéni tartal
maivá tenni és a kifejezés szolgálatába állítani elődeinek az 
eredményeit. Ezen, csak ezen múlik az egyetlen lehetséges és 
egyedül értékes „eredetiség”.

Miroslav Krleža irodalmi művének összefüggése az egyete
mes kulturális örökséggel nem kevésbé szerves, mint például 
Bemard Shaw vagy Anatole Francé életművéé. Ugyanakkor 
azonban az ő irodalmi művének arculata nem kevésbé egyéni, 
és összetéveszthetetlenül konkrét históriai térben gyökerezik, 
mint a XVI. századi zseniális dubrovniki költőnek, Marin 
Držićnak a műve. Nincs K r^ á n á l európaibb és inkább XX. 
századi európai írónk, de ugyanakkor nincs író, aki a maga 
gyökereiben és egész műve profiljában elválaszthatatlanabbul 
hozzátartozna ahhoz a meghatározott történelmi-földrajzi 
térhez és komplexumhoz, melyet horvát-délszláv valóságnak 
hívnak.

Krleža művének gyökeres eredetisége nemcsak az egyete
mesnek és a nacionálisnak e szimbiózisában van, hanem ab
ban is, hogy horvát-délszláv kötöttsége nemcsak hogy nem vá
lik külön európaiságától, hanem egyik a másikkal szemben so
hase érvényesül antagonisztikusan, benső meghasonlás eleme
ként. Gondoljunk csak Krleža nagy magyar kortársára, Ady 
Endrére, akinek a szittya Ond vezér csap a kezére füstös pipa
szárral, s aki haláláig tehetetlenül vergődött a „trágyaszagú 
magyar mezőknek”, az „álombakók” földjének empíriája és a 
mítosszá duzzasztott Szajna-parti fények nosztalgiája között.

„És ez a puszta megöl,
Hol hasztalan kiáltok.

Ó, ez a nagy sivatag,
Ó, ez a magyar Puszta,
Szárnyaimat már hányszor 
Sározta, verte, húzta.”

Ady csak az időben legközelebbi beszédes példa a hazában 
való hontalanságnak arra az átokszerű motívumára, mely a 
fejlődésükben elakadt, elmaradott népek nagy költőinél szinte
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szabály. Ez az ellentmondás az, mely nemcsak egy Hölderlint, 
hanem még Goethét is megnyomorítja, s amely kínzóan, há- 
borogva és magát túlkiabálva a XIX. század nagy oroszainál is 
fel-felüti fejét, Puskintól egész Turgenyevig, Dosztojevszkijig, 
sőt az ifjú Gorkijig.

Krleiának, a XX. század egyik legkevésbé harmonikus köl
tőjének az irodalmi műve ebből a szempontból egyedülállóan 
harmonikus. Európaisága és a délszláv valóság problematiká
jához való hűsége egymást erősíti. Az egyetemes, a kozmopo
lita humanisztikus komponens határozza meg a délszláv-horvát 
kötöttségnek szenvedélyes nemzeti tartalmát, s ugyanakkor ez 
a kötöttsége az, ami által konkretizálódik és érvényesül Krleža 
szellemének minden geográfiai és népi korlátokon túlnőtt 
nagysága, a csak a maga törvényeit elismerő szuverén gondo
lat, a gondolkodás szenvedélye.

Szenvedélyes kötöttség és egyben a kötetlen és korlátot nem 
tűrő gondolat mint fizikailag elementáris szenvedély -  ezzel 
annak a hőfoknak az eredetére mutattam rá’, mely Krleža 
minden művének uralkodó jellemvonása.

III.

A Habsburg Osztrák-Magyar Monarchia, a XX. századnak 
ez a monstruózusan időszerűtlen, viharzó nemzeti és osztály
ellentétektől állandóan fenyegetett, minden sarkában széthú
zó erőkkel reménytelen harcot vívó államszervezete, a magát 
túlélő feloszlásnak minden megdönthetetlen jele ellenére kí
sértetiesen továbbra is sokáig funkcionált még.

Krleža, aki 1893-ban született a Monarchia Horvát-Szla- 
vón-Dalmátországnak nevezett tartományában, egy irodalmi 
műnek az alkotója, amely mint Balzac a második császárság 
embereinek, úgy örökíti meg a Habsburg monarchia életének, 
helyesebben felbomlási folyamatának és pusztulásának egész 
panorámáját.

Ez a megállapítás azonban csak összegezi, fogalmi nevezőre 
egyszerűsíti a krležai művet, de mint minden művészi alkotás 
esetében, itt is döntő jelentőségű maga a folyamat, az út, me
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lyen az eredmény megvalósul. Hegelnek igaza van, hogy csak 
az egész az igazság, de az „egészet” csak az foghatja át, aki a 
momentumokat, annak az útnak a részleteit is látja, melyek
ből az „egész” kialakul.

Irodalmi műveket ismertető tanulmányok általában azt a 
kort és társadalmat is elemzik, melyben a megtárgyalandó mű 
keletkezett. Krleža művének esetében ez felesleges, mert ezt a 
munkát az emberarcokat megjelenítő, a maguk korát kifeje
ző, lemeztelenítő, szimbólum erejű alakok létrehozásával ma
ga a költő végezte el. Mintha Krleža kezdettől fogva tisztában 
lett volna azzal, hogy az ember a maga élményeit, valóban 
egyéni emócióit, azt az egyéni módot, mellyel a benyomások
ra reagál, ellentétben a racionális logika előítéletével, közvet
lenül, egyenes kijelentések útján nem közölheti. Mintha Krle- 
ža kezdettől fogva tudta volna, hogy ritmusoknak, imaginá- 
rius alakoknak és képeknek egész rendszerére, a személyes
nek művészi objektivizációjára van szükség ahhoz, hogy sze
mélyes emóciók és megismerések mások számára érzéki él
ménnyé, emócióvá és megismeréssé váljanak.

A fiatal Krleža abban a Habsburg monarchiában indul 
útnak, mely egy heves tempóban nyerészkedő és gazdagságot 
halmozó polgárságnak, egy gyors ütemben növekvő ipari pro
letariátusnak, egy egész forrongó új világnak realitásával 
szemben egy mozdulatlanná merevedett, muzeális, dinaszti
kus, feudális rendszer intézményeinek, törvényeinek és szer
tartásainak süket őrizője. A centrifugális nemzeti erők, a feu- 
dum és a bankok uralma ellen lázadozó milliós paraszttöme
gek, a Bécsben, Budapesten és Prágában mindinkább tudatos 
fenyegetésként csatasorba álló ipari munkásság és végül ma
guk a balkáni háborúk -  mindezt, ezt az egész háborgóan di
namikus, nyugtalanító valóságot még eltakarja a polgári pros
peritás az egyre épülő új és új gyárakkal és fényűző bankpa
lotákkal. A hadsereg lojális katonatisztek, az állami appará
tus pedig egy teljesen megbízható, a maga karrierjét minde
nek fölé helyező hivatalnok-hierarchia kezében van. Sok min
den történik, ami jobb volna, ha nem történne, viszont bármi 
történik is, valójában semmi se történhet. A körszakállas első 
Ferenc József császár és apostoli király, aki már-már olyan
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öreg, hogy úgy látszik, egyáltalán nem is fog meghalni, valósá
gos jelképe a minden lehetséges változást tagadó megingatha
tatlan idillnek.

„Ezek a kastélyok, ezek a nemesi kúriák, ezek a barokk temp
lomok a plébánosi lakkal, ők a haladás egyedüli várai a job
bágyoknak e sötét országában. Ezekben az úri szobákban az úri 
horvátság mécsese világít a sötétben. Allerdings, ez az úri hor- 
vátság városi-statthalteri eredetű, aber trotzdem: mégiscsak úri- 
ság. A z  úriság alatt lent ott vannak ugyan a jobbágyok: das ge- 
meine Volk ist ruhig! lm  Jahre 48. zwar, akkor felgyújtották a 
kúriákat, kaszát és fejszét ragadtak, de 48 rég elmúlt und das 
gemeine Volk hat das alles rasch vergessen! A  gemeine Volk 
hétszáz esztendővel idejét múlta gótikát festeget üvegre. XIV. 
századból való ódon egyházi énekeket énekel, imádkozik a jó 
ságos Úristenhez, az uraságnak kezet csókol, az asszonyok 
gyönyörűen stikkelnek, das gemeine Volk ist ganz gut und ru
hig.r  (Faber-Fabriczy Marcelnek Warronnigg Laura kisasz- 
szony iránti szerelme)

íme, I. Ferenc József, Isten kegyelméből való császár és 
apostoli király lojális és elégedett horvát alattvalójának, 
Glembay Ambróz úrnak a gondolatai, szótára és stílusa. íme 
az idill, mely nemcsak Glembay Ambróznak, hanem mind
azoknak alaphangulata, akik a Monarchia védőszárnyai alatt, 
mint Glembay Ambróz, villájuk verandájának perspektívájá
ból formálnak maguknak képet a világ állapotáról. Az ő bi
zalmuk is az ősi erényben van. Ül Glembay Ambróz úr a bu- 
kovácsi villája verandáján, és jólesik elmélkednie, kellemesek 
a gondolatai, akár a pipája könnyű kék füstje, miközben el
einézegeti a yygaresini és remetai leányok mezítelen lábszárát, 
ahogy nyesegetve a muskotályt, izabellát és az oportót, hajla
doznak a szőlőtövek között”.

Aki ebben az idillben valami mást is fel akar fedezni, mint 
idillt, az ellenség, az veszélyes elem. Az idillnek nemcsak a 
győzelmes eseménytelenség, hanem az állandó jellegű, tehát 
féltett és ápolt biztonságérzés éppúgy előfeltétele, mint egy bi
zonyos temperáltsága a kedélynek.
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S mert az elementáris, akár fájdalom, akár ujjongás, min
den, ami a csendesen kellemesnek hőfokát meghaladja, illet
len, sőt ellenséges betörés, tapintatlan zavarkeltés az idill 
problémátlanságában, Krleža kezdettől fogva megbotránkoz
tat.

Goethe azt a megfékezhetetlen kényszert, azt az individuá
lis és egyben individuum feletti erőt, mely megszabja az alko
tó művész benső törvényeit, élmény anyagát és formáját, dé
monnak nevezi. Krleža művészetében ez a démonikus, vál
tozatlan és megváltoztathatatlan törvényszerűség: a szenve
dély. A szenvedélynek ez az állandó izzása teszi, hogy nincs 
szava, melynek ne volna polemikus, harcos kihívás jellege is. 
Krleža képtelen a langyos objektivitásra. Mint Zola a maga 
J’accuse-éve\ életében egy alkalommal, Krleža permanensen 
és minden új könyvével mindig újra kihívta maga ellen az 
egész állami, egyházi és társadalmi hierarchiát, mindazt, ami
nek félnie kell a lemeztelenítő szó kérlelhetetlen hatalmától.

A fiatal Krleža egyhamar nevelője lesz egy egész forradal
már generációnak, holott úgy kezdi, hogy Jézusról ír drámát, 
Istenről, a szerelemről, az örömről s a természet minden nagy 
titkairól, születésről, életről és halálról énekel. Nem közönsé
ges, hétköznapi, egyáltalán nem praktikusan politikai, hanem 
az úgynevezett végső kérdésekkel kél bírókra. Olyan kérdé
sekkel, melyek felett Schopenhauer és Nietzsche szelleme 
lebeg, olyan kérdésekkel, amelyek a fin de siécle és a század 
eleji „modernség” idején szalonok temperált atmoszférájában 
és kávéházi bohémek körében az esztétikai kultúra szellemi 
csemegéi. Csakhogy Krleža épp ennek a modern, önmagát él- 
vezgető esztétikai kultúrának a megtestesült tagadása. A fiatal 
Krleža, ha úgy látszik is, hogy csak kontemplatívan cirógatja 
a színek és jelenségek gazdagságával kápráztató életet, akkor 
is mintha felelősségre vonna, lázadna és követelne.

„Pjevajte nam pjesmu o ljubavi i boli -  
O zašto se ovdje ne ljubi, ne smije,
O zašto se ovdje nariče i moli?”

(Pan, Djevojke u korú kao jeka)
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Krleža a maga vehemenciájával mindig túlmegy a határon, 
s ha ő nem is venné észre, a korlátok észreveszik, hogy lázadó 
elementaritás ütközik beléjük, és csap át fölöttük.

IV.

Ő maga is azt hiszi még, hogy csak keresi az útját, mikor va
lójában -  ha még nem is azon jár -  egyenesen feléje tart. Amit 
harminc évvel később programatikusan formuláz meg, a mí
tosz legyőzését követelve, gyakorlatban már ezt teszi a Jézus
ról írt Legendájában (1913).

A Legenda detronizálja a mítoszt, de nem a felvilágosodás 
korának egysíkú racionális eszközeivel, s nem is a Renan-féle 
„libre penseur” poétikus pszichológiájával, s nem is Wilde esz
tétikai-humanisztikus ellágyulásával. Krleža Jézusa éppúgy a 
titáni ember s az ember titáni problematikájának megszemé
lyesített szimbóluma, akár a Kolumbus Kristóf (1917), majd 
a Michelangelo Buonarotti (1918).

Ezekben az első drámáiban a fiatal Krleža már a maga egész 
későbbi oeuvre-jét meghatározó centrális élményével birkó
zik: a történelemnek, magának a hérakleitoszi folyamatnak 
mint egyéni öntudatának fundamentálisan drámai élményé
vel. A jelennel, melyet már a jövő perspektívájából él át, 
a történelmi folyamat tudatával, mely az ember szándékai és 
a szándékok eredménye között a maga egyénfölötti törvényei 
szerint dönt.

yyA z árny: Szívedben még forr az élet, én azonban már a for
ró könnyeidben fürdőm. (Nevetés)

Jézus (nagy fájdalmasan): És örökké fogok élni az ő emlé
kezetükben.

A z  árny (nevet, mint soha még eddig az éjszakáig): Emléke
zetükben ezeknek a részeg halászoknak, akik elégedetten hor- 
tyognak az olajfák alatt? Igen, uram, élni fogsz, örökké fogsz 
élni az ő és az ő utódaik emlékezetében. . . ”
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Az árny még tovább beszél, de hogy mit jelent helybenha
gyó igenje, az mindjárt magán a színpadon láthatóvá válik. A 
költői vízió egyetlen pillanatba sűríti a jelent és vele az ezred
éveket, amelyek a maguk módján, a maguk törvényei szerint 
folytatják a jelen pillanat kezdeményezését. A pillanat nem 
örökkévalóság, a pillanat, amint itt van, és mert itt van, vala
minek a része, annak, ami az erősebb, az egyetlen erős. Jézus, 
magadra ismersz-e abban, ami a te véredből, a te magodból, a 
te magadon vett diadalodból termett? Nem mondja ki, de ami 
megtörténik, az szembesítés a tett és a tett eredménye közt a 
jelennek és a jövőnek szimultán megjelenítésében az Olajfák 
hegyén. Ez a szembesítés pedig így történik:

„ Vértanúk jaja és sírása kíséretében a szél idesodorta az ink
vizíció korának komor és iszonyú perspektíváját. Elsötétült ég, 
középkori szűk utcák: máglyák, füst, bíborosok taláraikban, 
püspöksüvegek, tiarák és püspökök. Messziről harangzúgás. 
Szerzetesek végeláthatatlan sora halad át leeresztett csuklyák
kal, viaszgyertyával a kezükben s ajkukon siralmas Misererével. 
Miserere!... S ezenközben hallani, hogy hortyognak a halászok 
az olajfák alatt.

A z  árny (miközben a szerzetesek sora kórusban énekelve a 
Misererét, áthalad): Furcsa házakat építettek a te nevedben, 
uram! Sötét van ezekben a házakban, hideg és kellemetlen ben
nük, mint a sörcsarnokban. ”

A váratlan, a „szentségtörően” profán hasonlat, amely Krle- 
ža stílusának következetesen visszatérő sajátsága, s amely épp 
a pátosz emelkedett csúcsán jelenik meg, annak a féltékeny 
figyelemnek a manifesztálódása, mellyel Krleža kezdettől fog
va őrzi a matériának, az emberi anyagiasságnak szuverén jo
gait. Ez az árny természetesen nem holmi misztikus kísértet 
vagy misztikus „kísérő”. Ő éppúgy magában az állításban dia
lektikusán bennefoglalt tagadás, ő az az altér ego, mely nélkül 
nincs ego, mint a Michelangelo vagy a Kolumbus Kristóf cí
mű drámáiban az „Ismeretlen”.

De nemcsak az öntudatnak önmagával való szembesítéséről 
van szó. Már ezekben az első drámákban is látható az a spe-
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cifikus krležai módszer, mely a kozmikus dimenziók távlatát 
és az emberit, a nagyon is emberit egy lélegzetvételben idézi 
fel és jeleníti meg. Az egyéni valóság, „princípium individua- 
tionis”y mely mindig csak momentum a változások örök folya
matában, és az örök változás, mely a pillanatnyi életének meg
nyilvánulása, de ugyanakkor halála is -  az élet és halál tényé
vel adott nagy, ősi kérdésfeltevés, a prométheuszi-hamleti 
kérdés soha el nem némul Krleža egyetlen későbbi alkotásá
ban sem. Nem némul el akkor sem, mikor az ifjúkori szimbo
likus, filozofikus-lírikus drámát kiszorítja a társadalmi és 
egyéni pszichológiai valóság közvetlen problematikája. Ez a 
kozmikus háttér az, ami lényegesen megkülönbözteti Krleža 
művét a művészieden szociális irodalom”-tói. Krleža irodal
ma tendenciózus, éspedig szociális értelemben tendenciózus 
irodalom, de nem abban az értelemben, hogy egy síkra redu
kálja az emberit, hanem abban, hogy a szociális szféra és an
nak problematikája révén érzékelteti az emberit a maga sok
dimenzió jú és ellentmondásokkal teli komplexségében.

A társadalmi problematika előtérbe kerülése Krleiánál 
semmiképp se valami belső törés, holmi pálfordulás következ
ménye, amit egyébként maga a kronologikus tény bizonyít, 
hogy a filozofikus-szimbolikus drámákkal egyidejűleg robban 
ki a fiatal Krleža keze alól a Horvát rapszódia.
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„Mért nem írnak többé népi használatra morális 
költeményeket, abbahagyva a mindenféle patakokról 
szóló dalolást? Ez társadalmi kérdés! Hadd 
ábrázolják nekem a parasztot, de a nemes parasztot, 
hogy úgy mondjam, a földművest, nem pedig a pa
rasztot! Hadd ábrázolják nekem a falusi bölcselőt, 
az ősi egyszerűségű, ha kell, nem bánom, legyen, 
lyukas bocskorában -  belenyugszom ebbe is - , de 
rajzolják meg őt erényekkel megrakva... Hadd áb
rázolják nekem ezt a parasztot, tán a kunyhója ful- 
lasztó levegőjében, tán megterhelve nagyszámú csa
láddal, tán még éhesen is, aki azonban elégedett, 
nem morog, hanem áldja a szegénységet és közöm
bös a gazdag aranyai iránt... A paraszt és a méltó- 
ságos előkelő, kik a társadalmi létrán oly igen távol 
esnek egymástól, végül is egyesülnek az erényben -  
minő magasztos gondolat!”

(Dosztojevszkij: Sztepáncsikovo falu)

A Morvát rapszódiában szólal meg először Krleža a maga 
teljes orkeszterével. A nagy históriai, vallási és filozófiai szim
bólumok nagyjában és egészében álruhák voltak, álruhái 
ugyanazoknak a tartalmaknak, melyek a Horvát rapszódiában 
és az utána következő drámák, novellák, versek, regények, ta
nulmányok és polémiák hosszú sorában szólalnak meg.

A Horvát rapszódia döntő fordulatot jelent Krleža alkotási 
módszerében, mert ez a specifikus horvát tematika, horvát 
szociális tematika első közvetlen művészi megjelenítése. Ad
dig a készen, örökbe kapott egyetemes szimbólumokkal fejezi 
ki a lokális valóság és a belőle adódó egyéni problematikáját, 
itt már közvetlenül magát és csak a lokális jellegű témát ragad
ja meg. Nem azért, mert nem akar mást, mint a valóság mű
vészi dokumentációját adni, hanem azért, mert a valóság, a 
specifikus lokális valóság művészi dokumentációja a jelensége
ket nemcsak rögzíti, hanem úgy rögzíti, hogy egyben feltárja 
egyetemes vonatkozásaikat, szimbolikus mélységüket és érvé
nyüket.

K r^ á n a k  az esztétika problematikájával foglalkozó tanul
mányai egyben szubjektív vallomások, magának K r^ á n a k , 
az alkotó művésznek elméleti interpretációi, az ő inspirációi-

V.
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nak, alkotási küzdelmeinek, szándékainak és eredményeinek 
értelmezését is tartalmazzák. Sarkalatos jelentőségű és min
den külső kommentárnál élesebben világítja meg nemcsak a 
Horvát rapszódiát, hanem az egész krležai mű alapjait és 
perspektíváját, a krležai realizmust az, amit ő maga húsz esz
tendővel a Horvát rapszódia megjelenése után ilyképp fogal
maz meg:

„Mit jelent a , lokális’-nak a jelensége az irodalomban? Nincs 
egyetlen valódi irodalmi jelenség, mely ne volna igazán lokális: 
Csicsikov, Nozdrev, a Karamazovok éppúgy lokális jelensé
gekf mint Sancho Panza vagy bármely más alak Goldoni vagy 
Moliére drámáiban, és Joyce dublini motívumaiban éppúgy 
lokálisy mint ahogy lokális Baj Ganja. .

Úgy látszik, mintha Krleža ezzel csak egy irodalomtörténeti 
tényt állapítana meg. Valójában az ő számára itt többről van 
szó, mint ténymegállapításról. A barlanglakó ősembertől máig 
tart és nem szűnik az az emberi erőfeszítés, melynek eredmé
nyét művészetnek nevezzük. A barlanglakó és a mai ember 
egyaránt a maga harcait, fájdalmait, felindulásait és vágyait 
törekszik anyagba vagy szóba, színbe vagy hangba és mozdulat
ba rögzíteni. Honnan, miért ez a nem szűnő, sajátságos azo
nosság és folytonosság? Honnan, miért ez a ragaszkodás a leg
szélesebb és legszűkebb értelemben vett „lokális”-hoz?

Krleža a maga legmélyebb inspirációinak mechanizmusát és 
egyben egész világnézetét tárja fel, amikor így ír:

„ . . .  egyedüli alapja és ősanyaga azoknak a nyersanyagok
nak, amelyekből a művészet évszázadokon keresztül táplálko
zik , a mi életünknek a valósága, mely általunk tart, s amely 
nem akar velünk együtt eltolódni, amely arra törekszik, hogy 
túléljen bennünket, és kitörjön belőlünk erős felindulásokban, 
melyeket mi konvencionálisán szépségnek nevezünk.”**

* „Rasulo pameti”, Pečat 1939, 10-12. szám, 334. oldal.
** Előszó Krsto Hegedušić „Dráva menti motívumok” c. albumához
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Krleža számára intenzitás és szépség elválaszthatatlanok. 
És ugyanitt találunk a szépség tüneményének értelmezésére, 
ami egyben Krleža egész irodalmi módszerének és úgyszólván 
esztétikája erkölcsi elveinek definícióját is tartalmazza:

)yA  szépség titka és értelme, hogy a mi ,mai’ és , itteni’ felindu
lásainkat át tudja vinni századokon, hogy azok a ,holnapi’ és 
fottani’ állapotokban ugyanolyan intenzíven tartsanak mint 
ahogy tartottak ma

Az a szépség tehát, melyről Krleža beszél, krležai definíció
jánál fogva elválaszthatatlan az igaztól. Elválaszthatatlan attól 
az igaztól, mely csakis a valóság adatai, a kor élete külső és 
benső faktumai fáradhatatlanul hűséges látásának lehet ered
ménye. A szépségnek ebből a koncepciójából következik a vi- 
askodás a „mainak” és „itteninek” művészi rögzítéséért. Vagy 
tán helyesebben és precízebben: a szépségnek ez a koncepció
ja következmény, következménye annak a benső kényszernek 
és lázadó akaratnak, mely a mainak és itteninek, a tárgyi való
ságnak minden részletében és egészében való átfogására, meg
mutatására és könyörtelenül megvesztegethetetlen megítélésé
re irányul. A krležai művészi alkotás annak a szakadatlan vias- 
kodásnak eredménye, melyet az öntudat folytat az objektív, 
látható és láthatatlan valósággal. Látni az objektív valóságot, és 
megláttatni, a tudat valóságává tenni a tárgyit -  ez a feltétele an
nak, hogy az ember a maga öntudata fájdalmával áttör
hessen a fogva tartó objektív valóságon, hogy az ember vele 
szemben az emberre eszmélhessen -  ez az aktív realizmus szabja 
meg a Horvát rapszódiának, valamint Krleža egész irodalmi 
művének forradalmian humanisztikus dinamikáját.

Ebből a humanisztikus dinamikából, az igaznak ilyen köve
teléséből fakad minden illúziónak az a könyörtelen rombo
lása, a minden szépítésre mint a szépség megcsúfolására, minden 
frázisra mint az igazság és a költői igazság megbecstelení- 
tésére, mint a valóság és a megismerésre éhes öntudat közé emelt 
akadályra reagáló krležai pátosz.

* Előszó Krsto Hegedušić „Dráva menti motívumok” c. albumához
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„ .. .  de hogyha valaki éles késsel beszél vagy fest, ha meg 
akarja skalpolni magát, hogy lehúzza magáról a maga véres 
bőrét, mint egy szennyes tunikát, ha fel akarja hasítani a maga 
bendőjét, hogy ujjaival vájjon bele magába, a maga beleibe, a 
maga titkaiba, a maga húsába, ha azt akarja, hogy felfedje ma
gát, akkor itt van, komoran és távolin, és a cilinderes urak és 
a magántanárok nem tudnak vele mit kezdeni, ő nem búcsúk 
alkalmával körülhordozott szentkép” (Na rubu pameti).

Ez az a szépségkoncepció, amely meghatározza Krleža kife
jezési módját, és ez az, amiért őt is mint kivétel nélkül min
denkor mindenkit, aki nézni akar, látni tud, és forradalmian 
vall, azzal vádolták, hogy túloz, sötéten lát, befeketíti, rágal
mazza a valót, és szívtelen. Ezzel szemben őt -  mint minden
kor mindenkit, aki csak nézett, látott és forradalmin vallott -  
megszállva tartja a magával való elégedetlenség, az ösztökélő, 
fogcsikorgató és termékeny kétség, hogy vajon sikerült-e elég
gé megmutatnia a sötétség sötét, a gazság gaz, az esztelenség 
esztelen, az embertelenség embertelen és a fájdalom lázító 
valóságát.

Látni -  és kifejezni a valóságot. Látni -  tehát áttörni a kon
venciók burkán, s mindenekelőtt áttörni a legveszedelmeseb
bé vált konvención, a szavak külsőségén, míg csak a valóság 
nyers húsáig nem ér a szem. A Horvát rapszódia egyetlen 
ilyen következetesen véghez vitt totális áttörés.

„A nemzetközi háború harmadik éve, 1917. május. Délre 
jár. Lírai nap. A  nap a felhőkkel játszik. ”

így, szinte hivatali nyelven határozza meg a Rapszódia 
elején az időt. Színtér: ,$309. sz. személyvonat. Harmadik 
osztályú vagon. ”

Ezzel a feladat is meg van határozva. Egyszerű és legna
gyobb feladat: rögzíteni 1917. május hónapjában egy horvát 
földön áthaladó személyvonat harmadik osztályú vagonjának 
embereit, sorsukat, múltjukat, hangulatukat, arcukat, gondo
lataikat, stílusukat és azt az atmoszférát, amelyben ez a vonat 
mozog. A vonat megy, mint ahogy egyszer visszahozhatatla-
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nul múlttá lesz 917 májusának ez a napja is -  s nyomtalan 
múlttá lesz, ha nincs, aki a múlónak a művészi forma által 
tartós jelent biztosítson. Mindjárt az első sorokban az a szó: 
vagon, mely a maga általánosságában színtelen, szemünk lát
tára lehámlik, láthatóvá válik, mert a szerző megnevezi, mint
ha még soha nem láttuk volna: „fából készült, sárga skatulya, 
túlzsúfolva asszonyokkal. És öregekkel és gyerekekkel. És mi
egymással. ”

Ez a végére, látszólag szinte hanyagul odabiggyesztett „és 
miegymással” egy egész nép, egy egész történelmi kor mére
teiben válik szemünk előtt kibontakozó valósággá. Mindig 
annak a jegyében, mindig és minden olyan módon, hogy a 
megszokottra úgy döbbenünk rá, mint valami eddig még sose 
látott vízióra. Ugyanúgy, mint Krleža 1932-ben megjelent 
regényében a Filip Latinovicz hazatérésében:

„Ül Filip a kávéházban, és nézi az embereket, ahogy átha
ladnak az utcán, és arra gondol, hogy ez a mozgás az utcán 
igazában csodálatos és rejtélyes. -  Haladnak az emberek, és a 
sötét beleikben főtt csirkék fejeit visziky szomorú madársze
meket, tehéncombokat, lovak farát, holott tegnap még ezek az 
állatok vidáman csóválták farkukat, és a tyúkok haláluk elő
estéjén az óljukban kotkodácsoltak, most pedig mindez az em
beri belekben ért véget, és ezt a mozgást és zabálást egy szóval 
úgy hívjuk: élet a nyugat-európai városokban egy régi civilizá
ció alkonyán. ”

A Horvát rapszódia színhelye szokásos személyvonat szoká
sos harmadosztályú kocsija az 1917-ben szokásos utazóközön
séggel. Csak az különbözteti meg az összes többi, abban az 
évben azon a horvát földön áthaladó személyvonattól, hogy 
Krleža az, aki ránéz, és Krleža az, aki reagál arra, amit lát. 
Ezért válik az egész horvát valóságnak ez az apró részlete -  
egyetlen személyvonat harmadosztályú fülkéje -  pars pro toto
-  az egésznek a titkait eláruló, az egészet magában foglaló s az 
egészet híven kifejező vízióvá. Vízióvá, mely reálisabb a köz
vetlen érzékelhető valóságnál. Az egészet híven kifejező vízió
-  s az egész alatt nemcsak Horvátország értendő, hanem egy
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egész világállapot, melynek ez a Horvátország éppúgy csak 
egy prizmája, mint egy földrajzilag meghatározott területnek 
a harmadosztályú fülke.

jyA  hőség elviselhetetlen. Ebben a füstben, koromban és bor
zalomban mind e teremtmények fantomként úsznak, és van pil
lanat, amikor mindez álomnak tetszik. Beteg víziónak. Ámde 
nyomban megint iszonyúan világossá válik, hogy mindez nem 
látomás. Se nem vízió, se nem árny, se nem álom, mindez való
ság. Mindez csakugyan valóság. ”

így figyelmeztet a kezdet kezdetén maga a költő. Ám hasz
talan. A Rapszódia első ütemétől a fináléig állandóan valami 
félelmes bizonytalanságban, mint valami fullasztó vihar előtti 
szélviharban, rongyként libeg a határ valóság és rémlátás közt. 
A valóság maga lidércnyomásos látomás, s a legmerészebbül 
kegyetlen fantázia látomása hús-vér valóság.

„Tudom. Meg fogok halni. Sebaj, Mások is meghalnak. Is
ten adta, Isten elveszi. Csak az bánt, hogy nincs, aki gyertyát 
gyújtson, ha majd elhunyok. Az, hogy gyertya nélkül. ”

A hang a megszokott, együgyű, valóságból és történetekből 
jól ismert, kedvesen együgyű parasztasszony hangja. Az olva
só ráismer, majdnem mosolyogva ismer rá. Mégse kerül mo
solyra sor, mert a nép e meghatóan együgyű gyermekének „az 
a borzalmas bestia, a Tüdőbaj vájja égő körmét a torkába... 
És mint valami ördögi refrén, az egész vagon visszhangozza a 
köhögését. Sok asszony, átlátszó gyerekek és gyűrött öregek 
köhögnek. A z  egész vagon krákog, fájdalomban vonaglik, kö
pi a vért. Haldoklik”.

A realitás a maga immanens erejénél fogva, a maga objek
tivitása révén transzponálódik vízióvá. Szakasztott úgy, mint 
egy-egy hétköznapi vásári jelenet, ha Brueghel vagy Bosch 
emeli ki a térből.

„Legyek raja éhesen veti rá magát a piros tócsákra és fürdő
zik a padlón a véres folyadékban... A z  asszony mellé öregem-
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bér telepszik. Ősz, pátriárkaszerű óriás. Hatalmas. Bálvány- 
nagy. Medvemancsával nagy, meztelen, fényes fejszét szorít. 
Fekete dohányt rágcsál. Hallgatja a beteg asszonyt, hogy jajgat. 
Hozzáhajol, mintha vigasztalni akarná:

-  Mit búsulsz? Szerencsétlen! Hisz úgyis tudod, hogy még 
két-három hét és vége. Minek kocsikázol akkor még erre-arra, 
fel-alá?”

így „vigasztal” az ősz pátriárka. Az asszony védekezik, nem 
volt mindig egyedül. Egyik fia valahol a Drinánál esett el. A 
másik elment Itáliába -  és még egy volt, az meg Oroszország
ba ment. Háborúba. Hírük veszett. Zsúfolt a vagon, de így 
még zsúfoltabb lesz, benépesül azokkal is, akik nincsenek. S a 
szabadságos katonák tréfákat mondanak, s evvel általános ha- 
hotát váltanak ki, pedig ha az ember még ember volna, lega
lábbis jajveszékelnie kellene. A muzulmán, aki a földön gug
gol, falánkul lesi s kapja be a morzsákat, amiket egy combot 
falatozó matróz hullat el. A matróz összeverekszik egy civillel, 
aki felháborodik a szívtelenségén. A matróz a frontra megy 
vissza, holnap már ő is ugyanolyan éhes lesz, mint aki itt gug
gol előtte, a muzulmán. Mindenkit gyűlöl, aki civil. A civilnek 
azonban, aki a matrózzal összeverekedett, szintén behívó van 
a zsebében. Az éhes muzulmán a frontra szeretne jutni, mert 
Macedóniából jön, ahova munkára vezényelték, és éhezett. 
Éhes, és azt mondja, hogy a fronton legalább nem kell éhezni. 
Megint hahota, azoknak a hahotája, akik voltak a fronton.

yyA kolera szörnyű egy betegség. Felfalja a beleidetf és két 
nap alatt beledöglesz. És ény én megkaptam a kolerát. Beszélik, 
hogy afféle kis állatok, olyanok, mint a patkányok, amik fel
falják a beleket. Engem hát faltak. Mint a kis patkányok. De 
sebaj! (Mind nevetnek) Nekem elhiheted, hogy a lakodalma
mon nem táncoltam úgy örömömbeny mint akkor, mikor meg
kaptam a kolerát. Örömömben, Mujo! A  frontról kórházba 
mentem. Biztos volt, hogy kórházba kerülök. ”

És a vagon népe, melyet a beleket faló patkányok személyé
ben látogat a táncra perdítő boldogság -  a nép nevet. Az, hogy
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min nevet, újabb crescendo ott, ahol az ember azt hinné, hogy 
már nincs fokozás. A vagon népe, az a nép, melyről mint az 
egészséges hagyományokat őrző, valláserkölcsös, romlatlan 
parasztról szoktak vezércikkezni, s amelyről, hiába gúnyo
lódott Dosztojevszkij, ha rá került a sor, ő is hamisan elmé
lyített képet festett -  a vagon népe kedélyessé válik, és épp 
ekkor, épp ezzel a borzalom felülmúlja önmagát. A vidámság 
elindítója egy félkegyelmű gyerek.

)yA lába elgörbült a testsúlya alatt, mint olvadt viaszgyertya. 
A  feje akkora, mint egy görögdinnye, s a szeme kidülledt. Bőg 
-  sír, vonít -  a padlóról összeszedett cigarettavégeket rágcsál
ja ...

-  Ej, Krisztusra mondom, komámasszony, jobb volna, ha 
az Úristen megszánná már ezt a te fiadat -  szól egy öregasz- 
szony, mire az anya így válaszol:

-  Ó, ha tudnák, mi mindennel nem próbáltam már gyilkol- 
gatni. De szívós ez a kis állat -  szívósabb, mint bármelyikünk. 
Meztelenül elhál odakünn az udvaron éjszaka a fagyban, s meg 
se kottyan neki. A  hidegtől még a kutyának is csak úgy vacog 
a foga, és vonít, ez meg, ennek meg se kottyan. ”

így folyik a kedélyes beszélgetés, melybe végül egy front
harcos is beleelegyedik:

„Zsákba vele, és mint a macskát, be a vízbe. -  Hanem hadd 
próbáljuk meg kicsit kiegyenesíteni -  hadd mehessen aztán ő is 
a frontra.

Röhögés. Kérges durva kezek kévéje fogja meg a gyereket -  s 
egyenesítgetik a gerincét. A  kicsi vonít, az emberek meg nevet
nek, erőlködnek -  kacagnak. És vért hánynak -  és fuldokolnak 
a sárga füst és pára ködében. . . ”

A Horvát rapszódia Krleža oeuvre-jének egészében nem je
lent többet, mint egy szakaszt, mely azonban már magában 
foglalja az egész költői mű némely lényeges jellegzetességét. 
Magában a Rapszódiában -  mely semmiféle műfaj kereteibe 
bele nem szorítható, mert dráma, líra és epika egymásba foly
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va örvénylik benne -  a motívumok szakadatlan fokozásban 
variálódnak. Víziók a vízió keretében, s a táj is, melyen a vo
nat áthalad, aktív szerepet kap. Közben meg-megszólalnak 
a régi utasok és egyre szállnak fel az újak: nők, akik bort, sze
relmet és sajtot árulnak, viháncolnak, sikoltoznak, káromkod
nak, asszonyok, akik nagy fakereszttel, ajkukon egyházi ének
kel, búcsújáróhelyről visszatérve szállnak be, hadirokkan
tak, vasutasok, csendőrök, cigányzene és harmonikaszó mel
lett mulató szerémségi részeg jókedv. S van ebben az elátko
zott fülkében két fiatal diák is, akik belevesznek az egymás
sal folytatott, fantomatikus vitába. fyA horvát eszméről beszél
nek. A  jugoszláv problémáról”, s velük kapcsolatban hangzik 
el a mázsás súlyú szó:

„És íme: ez a haza. Ez a vagony ez a haza. ”

S a megszámlálhatatlan hang, jelenet, eszmecsere, tréfa, 
káromkodás, enyelgés, könny és esemény torlódó sokaságában 
egyetlenegy, de egyetlenegy olyan gesztus és egyetlenegy 
olyan szó se esik, melyben emberi szépség és emberi öröm, 
emberhez méltó szellem világossága csak pillanatra is felvil
lanna.

És ez az, épp ez az, ami a krležai realizmusnak, ennek a for
radalmi humanizmustól elválaszthatatlan realizmusnak a tra
gikus pátosza. Az illúzióknak és hazugságoknak színpadi mé
cseit mind el kell oltani, hogy meglátszódjék, és hogy csontig, 
velőig fájjon a sötétség, az embernek emberként való teljes 
elveszettsége.

33



VI.

„Goya rézkarcaiból kiérződik a categoricus impera
tivus: mindezt meg kell festeni, hogy még nemzedé
kek és nemzedékek láthassák, milyen volt a spanyol 
udvar Madridban, amikor ott mint udvari festő Goya 
úr festette a képeit. ”

(Krleža: Francisco Jósé Goya y Lucientes)

Az itt elmondottakat nem tekintem másnak, mint bevezető
nek egy megírandó tanulmányhoz, melynek feladata lesz, 
hogy Krleža eddigi irodalmi műveit értelmezze, és meghatá
rozza helyüket a kultúra egyetemes értékeinek szférájában.

Az itt elmondottak ennek a még elvégzendő munkának csak 
némely szempontját és irányelvét jelölik meg.

Krleža irodalmi műve -  vagy harminc kötetre rúg -  már a 
mai perspektívából is architektonikusan egységes egészként 
jelenik meg. Az ő koncepciója a művészetnek az élethez való 
viszonyáról, az ő művészi alkotásának immanens törvényei 
követelték meg és írták elő neki a teljességre törekvést. Té
mái fogva tartják, nem eresztik tovább, s ha eresztik, vissza- 
visszakényszerítik mindaddig, míg a művészi szó erejével min
den oldalról és egész mélységükben át nem világította őket. 
Ez a magyarázata annak, hogy utólag a legtöbb művéről kide
rül, hogy születendő vagy már meglevő ciklusnak része, az 
egyes művek szinte maguktól ciklusba állnak.

A Pán, a Három szimfónia és az ebből a korból való versek 
nemcsak egy fejlődési korszakot, hanem összefüggő egészet is 
alkotnak. Mindegyik egyenként önmagában megformált és 
önmagában megálló egész, de együtt többé válnak, mint 
amennyit egyenként önmagukban jelentenek.

Ugyanígy állnak ciklusba a Legenda, a Kolumbus Kristóf és 
a Michelangelo-dráma. Krleža maga vallja meg: „Amú nem 
tudtam rögzíteni a Legendában, azt meg akartam oldani Mi- 
chelangelóban és Kolumbusban. Öt gigászt akartam megraj
zolni, öt monumentális figurát: Krisztust, Michelangelót, Ko- 
lumbust, Kantot és Goyát”.

Egy újabb ciklus első része a Horvát rapszódia, mellyel a 
Galícia (1920) című dráma, az 1914-18-as világháborúnak és a
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háború iránti gyűlöletnek leghatalmasabb művészi dokumen
tuma, A  horvát hadisten című novellagyűjtemény (1922) s 
végül a Farkasverem című dráma alkot egységet.

A harmadik ciklust a Glembayak sorsa köré fonódó drámák 
képezik -  Agónia, Glembay Ltd. és Léda - ,  valamint a novel
lák sorozata (1928-30). Ez a ciklus azonban már eleve öntu
datosan, tervszerűen felépített egész. Egyéni sorsokon keresz
tül életre hívni korok vízióját, magának az időnek, mint 
drámai faktornak egyéni sorsokban való megjelenítése -  ezt a 
feladatot állította maga elé, és oldotta meg a Glembayak köl
tője.

Krleža mindig történelmi drámát és történelmi regényt írt, 
még a novellái is történelmi novellák, amennyiben mindig, 
még a jelent is mint a históriai folyamat momentumát, históriai 
öntudattal éli át, ami természetesen nem egyértelmű az „ob
jektív” kontemplációs magatartással.

S végül megint csak jövendő, még be nem fejezett ciklus 
körvonalait sejtetik a Filip Latinovicz hazatérése (1937), A z  
ész határán (1938) és a fasizmus dehumanizált világának nagy 
szatirikus regénye, a Bankett Blitvában (1938).

Ahogy a Werthert másképp olvasnánk, s mást is jelentene, 
ha a Faust-dráma rá nem világítana, éppúgy Krleža ciklusai is 
egymást gazdagítják újabb és újabb jelentéssel.

Az egyes ciklusok között gazdag átmenetek egész sora van, 
úgyhogy ez a fenti felsorolás korántsem foglalja magában 
Krleža teljes oeuvre-jét. A novellák és esszék sokasága, az 
olyan egyedülálló remekmű, mint a Petrica Kerempuh balladái 
és a polemikus írások szerves részét alkotják annak az archi- 
tektonikusan egységes műnek, mely monumentális horvát iro
dalmi kifejezése a XX. századi forradalmi humanizmus lelké
nek, szociális és intellektuális tartalmának.

(1950)
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III
KÉT DRÁMA





FA R K A SV E R E M

Nincsen olyan jugoszláv irodalmár, aki nem lenne tuda
tában annak a történelmi adósságnak és szükségletnek -  művé
szi és erkölcsi szükségletnek hogy olyan művet alkosson, 
amely méltóképpen adna formát a forradalomnak és társadal
mi viszonyaink forradalmi átalakulásának.

Annak a helyzetnek a pátosza, drámaisága, erőfeszítései és 
egyedülállósága, melyben mostani harcunk folyik, művész-ta- 
nú után sóvárog. Hisz tudatában vagyunk, hogy sok minden a 
nálunk és szemünk láttára történő dolgok közül veszendőbe 
megy, s örökre eltűnik, ha nem lel alkotói kifejezésre.

A realizmus mint egyetlen alapvető művészi módszer 
számunkra nem lehet vitás. Ennyiben nincs nálunk probléma.

Ma már mindannyiunk számára világos, hogy semminemű 
forradalmi frazeológia nem helyettesítheti az igazságosságot, s 
nem igazolhatja a művésziség hiányát a művészi alkotásban. 
Világos az is, hogy nálunk nincs helye annak a kétes hírű forra
dalmi művészetnek, amely a pillanatnyi állami-politikai, takti
kus húzások apologétájává és szócsövévé alacsonyítja le az al
kotót. Világossá vált számunkra, hogy nem létezik művészet -  
tehát forradalmi művészet sem - ,  amely parancsra vagy meg
rendelésre születne. Úgy véljük, a művész személyes élménye 
és személyes emóciója az előfeltétele és alapja minden művészi 
alkotásnak.

Tudatában kell lennünk annak a ténynek is, hogy a mi for
radalmunk és a mi jelenünk még nem lelte meg a maga művé
szi kifejezését.

Miroslav Krleža Farkasverem című drámájának nemrégi be
mutatója a zágrábi Horvát Népszínházban már csak azért is 
eseményt jelentett művelődési életünkben, mert mindennemű 
teoretikus definíciónál meggyőzőbben, a legerőteljesebb argu
mentumokkal, vagyis magával a művészi alkotással és a hozzá 
méltó színi előadással mutatta meg, milyen is a valójában rea
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lista forradalmi művészet. Mindannyian, akik a telt nézőtéren 
foglaltunk helyet, átéltük a költő szenvedélyes igazságszere- 
tetében fogant eleven szó mágikus erejét és a költő vízióit köz
vetlen érzéki valósággá transzponáló színjátszás megrázó 
hatalmát.

Krleža ezzel a drámájával megmutatta, hogy a forradalmi a 
művészetben nem más, mint a hiteles igazság győzelme a klisí- 
rozott frázisok fölött, hogy a forradalmi a művészetben a dol
gok szentesített állapotának a humánum eruptív előretörése 
révén megvalósuló lemeztelenítését jelenti, hogy a művész
forradalmár számára is érvényes a categoricus imperativus, 
amely minden művésztől megköveteli, hogy a végső őszinteség 
tapintatlan merészségével az élet gyökérzetéig hatoljon. S 
még valamire rámutatott Miroslav Krleža drámája: arra, hogy 
a szépség nem a témában rejlik, hanem abban a felfokozott 
alkotói intenzitásban, amellyel a művész, eszközként használva 
a témát, az élet borzalmait és szenvedélyeit, reményeit és 
kínjait, emócióit és valóságát, minden ellentmondását, az em
beri viszonyok t e l j e s  igazságát formába önti.

A Farkasverem témája oly egyszerű, hogy egyetlen mondat
tal meg lehet határozni: az első világháború idején egy művé
szi szenzibilitású fiatalember abbéli vágyában, hogy „ebből az 
egész mindenségből kivonuljon”, elmegy néptanítónak egy fa
luba, ahol rájön, hogy a falu sem poézis, az sem kiút az egye
temes pokolból, hanem épp ellenkezőleg, a pokol egyik leg
sötétebb és leganimálisabb állomása.

Mindössze ez, és csupán ez a Farkasverem t é m á j a . De a 
téma itt nem csontváza, hanem öltözéke a t a r t a l o m n a k .  
A költő, aki Krleža esetében egy személyben történész és ítélő
bíró is, leleplezi a kor egész társadalomlélektani állapotát. Ez 
az állapot konkrét, egyedi emberi alakokban, összeütközéseik
ben és sorsukban manifesztálódik. De nemcsak erről van szó. 
Ha nem lenne itt valami másról és többről is szó, ez a költő 
nem volna egyúttal ítélőbíró is. Ő pedig ítélőbíró is, de költői 
módon. Ami azt jelenti, hogy ő közvetlenül nem hirdet vádat, 
sem ítéletet, sem indoklást. Mindez magára az ő általa bemu
tatott valóságra hárul. A költő a valóságra hárítja át, ponto
sabban: e valóságot lemeztelenítő költői képességére bízza,
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hogy e valóság izgalomba hozza a nézőt, hogy lerombolja illú
zióit, hogy lehetetlenné tegye számára ugyanennek a valóság
nak a további elviselését.

„Kispolgári történet három felvonásban” .. .  Nem ok nélkül 
való, hogy Krleža így minősíti e drámáját. Ezzel a maga legmé
lyebb szándékára figyelmeztet: nem valami rendkívüli embe
rekről, valamiféle fenséges, nemes hősökről van itt szó. 
Amennyiben holmi válogatott lelkek reagálásának a bemuta
tásáról lenne szó, az azt jelentené, hogy a nézőt kellemesen 
érintik e nemes lelkek válogatott szenzációi, s aztán -  önma
gával elégedett lévén -  minden további nélkül visszatérhet a 
n o r m á l i s  életbe, folytatni ugyanazt. Azonban a Farkas
verem nem valami egzotikus utazásra invitál, valahova, ahol 
nagy, de következmény nélküli izgalmak várnak ránk; nem, ez 
a dráma nem kirándulás holmi „magasabb szférákba” , hanem 
épp ellenkezőleg: benne a költői erő szétzúzza a közönséges 
megszokottságát és feltárja teljes félelmetességét, egész föl- 
foghatatlan abnormitását mindannak, amit megszokásból nor
mális életnek nevezünk.

Vajon elképzelhető-e a közönséges élet közönségesebb 
motívuma annál, amit Polugan fáradt megállapítása tartalmaz:

„Azt mondja, magának itt unalmas? De hát kinek nem unal
mas?”

Azonban Polugan megállapítása ezzel nem zárul le, hanem 
folytatódik a fáradtságnak és unalomnak ugyanezzel a hang
súlyával:

„Nálunk a kapuban meghalt egy ember. ”

S attól, hogy az általános unalomra vonatkozó megállapítás 
épp ezzel zárul, az a bizonyos közönséges unalom olyan jelen
tést kap, amitől az embernek borsózik a háta. Felfedni, felmu
tatni, leleplezni a normális polgári és kispolgári élet i s z o 
n y a t o s  f a n t a s z t i k u m á t ,  mégpedig úgy, hogy ennek 
felismerése ne egy titánian nagy jellemet, hanem az átlagem
bert rázza meg, s hogy e felismerés a közönséges emberek
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révén manifesztálódjon: ez az, amit Krleža e drámával nyil
vánosságra akart hozni, s ami csakugyan sikerült is neki.

„Ez az idiotizmus a vérünkben van! A z első naptól fogva, 
amikor szívni kezdjük az anyatejet! A z ábécé első betűjétől ezek
nek az életkliséknek a kretenizmusát tanuljuk! Ezért nem tu
dunk eléggé erőteljesen és eléggé helyesen reagálni!”

E felismerés szuggesztív hitelessége, ereje épp abban van, 
hogy nem valami egzaltált személy, hanem egy fiatalember jut 
el hozzá, aki maga sem érti, hogyan szabadult rá a normális 
kispolgári élet abnormitásának ez a felismerése. Nincs a Far- 
kasverembtn egyetlenegy ember sem, aki természeténél fogva 
egzaltált lenne. De az Előjáték első mondatától kezdve mind
ezeket az átlagosan normális embereket az őrület atmoszférá
ja övezi, az őrületé, ami nem önmagukban, hanem életük objek
tív feltételeiben lappang, az életük színterét alkotó társadalom 
objektív feltételeiben.

Krešimir Horvat, a bölcsészet abszolvense, a Narodna sloga 
rokkant munkatársa e dráma főhőse, de nem olyan értelem
ben, hogy ő a cselekmény hordozója vagy aktivizálója. Az ő 
egyetlen aktív cselekedetére az Előjátékban kerül sor, amikor 
elhatározza, hogy „jól megveti az életét”, „bölcsen fog élni”, s 
s ezért elmegy falura tanítónak. De már az Előjátékban igen 
határozott nyomatékot kap a tény, hogy Kresimir Horvat ese
tében nem valami titáni Wertherről, sem pedig valamiféle Don 
Quijote-i álmodozóról van szó, aki a maga egyéni módján 
akarná megváltani a világot minden lehetséges bajától, s har
colni akarna egy imaginárius aranykor általános visszaállítá
sáért.

„Az a fő, tanár úr, hogy az ember békében éljen az emberek
kel! Békesség a jóakaratú embereknek! Minden más mellékes. ”

Ezek a szavak a szerény ifjúéi, aki lényegében hajlandó kü
lönféle kompromisszumokra is, amennyiben azok erkölcsi, s 
még inkább esztétikai értelmében biztosítják számára az elvi
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selhető életet. Ő nem veti a szemére Polugannak, hogy nem 
vette védelmébe a szerencsétlen tanár urat, akit a főszerkesz
tő bottal, a mettőr pedig ólomöntvénnyel ütlegelt a szerkesz
tőségben. De hogyan is róhatná ezt fel Polugannak, hisz ő ma
ga is -  a dráma szerzőjének utasítása szerint -  „az egész jele
netet passzívan szemléli”, sokkal passzívabban, mint Polugan. 
Nem, ő nem hibáztatja Polugant, ő megértéssel fordul hozzá a 
hallucináns Előjáték végén:

„Én figyeltelek, amint egyre csak nyeltél. S amikor az aszta
lod felé indultál, én hallottam a lánccsörgést. Igen, kedvesem, 
én hallottam a láncokat csörögni... S te most bámulod a sür
gönyt, mint valami kivert kutya, s én nézlek és passzív vagyok! 
»Hallgass, fogd be a szád!« Ezt hallgattam a kaszárnyában a 
tisztektől! Nagy úr, doktor úr! Tiszt! Parancsnok! Hehe! Homo 
laureatus, politikus, népképviselő, személyiség, közéleti mun
kás, főszerkesztő, hehe! Fogd be a szád! Húzd be a farkad, 
gázsi! A  havi gázsi, az asszony, a három gyerek, húzd be a far
kad, nyalj nagyokat! Ó, és én mindezt világosan látom és 
passzív vagyok. Miért nem kentem le egyet annak a csibésznek, 
hogy kibuggyant volna a vére? Botrány! A  botrányoknak nincs 
értelme! Élni ke ll... ”

E monológban kifejezésre jut a kispolgár, a rokonszenvesen 
szenzibilis, még igen fiatal kispolgár legmélyebb titka. Egyfe
lől élni kell, másfelől viszont minden tiltakozás botrány, a bot
ránynak pedig nincs értelme. Ő ki akar, őneki ki kell lépnie 
mindebből, s ezért becsapja maga mögött a szerkesztőség aj
taját. De azzal a jelszóval indul útnak, hogy élni kell, s hogy a 
botránynak nincs semmi értelme. Azonban egész útja, a drá
ma egész cselekménye azt bizonyítja, hogy sem élni, sem 
botrányok nélkül meglenni nem lehet, mert az ilyen élet elke
rülhetetlenül folyamatos botrány halmozás.

Nem a művész dolga, hogy argumentáljon és absztrakt fo
galmak logikájával bizonygassa igazát. A művész egyetlen le
hetősége a meggyőzésre: élményeinek érzéki megformálása. 
A művész öntudata, a társadalommal szembeni tudatos állás- 
foglalása nem juthat másképp kifejezésre, csakis a formate
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remtés révén. De a megformálás módjával nemcsak lehetséges, 
hanem szükséges is kinyilvánítani a művész világnézetét. Mi
nél nagyobb a művész, annál nagyobb szemléletességgel és 
ellenállhatatlanabb szuggesztivitással fog hatni mindaz, ami 
közvetlenül, sőt egyáltalán nincs kimondva, de érzékeltetve 
van.

„Élni kell! Ki kell lépni! A  horizontra! A roppant horizontra!”

így kiált fel a bölcsészet abszolvense, a Narodna sloga rok
kant munkatársa, a „kispolgári történet” hőse, Kresimir Hor- 
vat. S csakugyan, ő kilép és bevágja maga után a szellem bor
délyházának, vagyis a tekintélyes polgári újság szerkesztősé
gének az ajtaját.

yyA  horizontra! A  roppant horizontra!”

Igen, a kispolgár is képes egy-egy nagy gesztusra, s a nagy 
szavak spontánul és őszintén elragadtathatják őt is. A kispol
gár eltorzult ember, de ember, s ezért szükség van a romanti
kára. A romantika az ő lázadásának és tehetetlenségének adekvát 
kifejezése.

Krleža, aki forradalmár, s aki forradalmi drámát írt, a Far
kasveremben a romantikával is leszámol. Az illúziók felhábo
rítják. Nem azért, mert dezilluzionált, csupán azért, mert hi
szi, hogy az értelem és az igazság nem illúzió, hanem olyan 
erő, amely győzhet, s amelynek győznie is kell. S mivel kíván
ja és keresi e győzelmet: rombolja a frázist és a hazugságot, az 
illúzióknak e kedvenc táplálékát. Csak a holtra vert hazugsá
gok tetemén át vezethet az út a valóság megismeréséhez, tehát 
egyúttal a valóság megváltoztatásáért folyó tevékeny küzde
lemhez is.

Rousseau-tól Tolsztojig különféle variációkban bukkan fel 
az idealizált falu és földműves kultusza. „Virágzó cseresznye- 
fá k , napsütés. . .  én szántok, hallgatom a zümmögő méheket, 
közeledem az élet gyökérzetéhez” -  hirdeti Kresimir Horvát a 
polgári filozófia és irodalom egy nagy korszakának alapvető 
hazugságát. yyA  falu! Vissza a faluba! Ez a probléma egyetlen

44



bölcs megoldása!” Krleža viszont épp Krešimir Horvat bőrén 
mutatja ki, hogy ez egyáltalán nem megoldása a problémának. 
Sőt!

„Mindennek semmi értelme!” -  ez a dráma leggyakrabban 
ismétlődő gondolata. Ezt halljuk Horvattól számtalanszor, s 
halljuk Évától, a chicagói néger bordély ház egykori tulajdo
nosától, továbbá Sveta Nedjelja kétosztályos népiskolájának 
öreg igazgatótanítójától, s természetesen Polugantól is, akárcsak 
a tanító özvegyétől, Marijana Margetictől. Mi több, ezt hajto
gatja a Sveta Ana-i rendőrállomás szakaszvezető parancsnoka 
is: „Az ember úgy vonszolja saját életét, mint az ökör a jár
mot! És miért? Egészségünkre! Isten-isten!” A maga nézőpont
járól mindegyik szereplő ugyanahhoz a végkövetkeztetéshez 
jut az egységes konkordanciában.

Horvat a városból érkezik, mivel mindaddig a falu termé
szetes és ártatlan életéről álmodozott. De alig hogy megérke
zik a faluba, máris késhegyre várják. S úgy tekintenek rá, 
hogy közben a városi élet gyönyörűségéről álmodoznak. . .

„Ott a szerkesztőségben idióták, kretének, gazfickók, senki
háziak, paranoiás alakok üldögélnek! Higgye el nekem! Mind
ennek semmi értelme!”

így rezonál Krešimir Horvat. Neki viszont a falusi élet auten
tikus képét ecsetelik válaszként:

„Ezek állatok, ezek a mi embereink! Állatok! Negyven évig 
éltem közöttük kutya-macska barátságban. Marakodtunk és 
gyötörtük egymást... Százszor felépítem a kerítést, ők meg éj
jel újból és újból fejszével esnek neki! Bosszúból lelövik az 
egyetlen kutyámat, uram! A kutyámat! ... Majd meglátja, maga 
elől is kiszárítják a forráskutat, ha viszont maga fordul hozzá
juk egy bögre vízért, nem fog kapni egy csöppet sem! Elza
varják a víznek a közeléből is, az undokok! Igen, ez vár ma
gára! Érti?. . .  Mindennek semmi értelme, sem eredménye! Már 
el akartam szökni valahova, itthagyni mindent, elszökni mind
attól, ami itt van, el, tovább!”
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A szökevény azt hiszi, azilumra talál a faluban, ott viszont 
az első ember, akivel megismerkedik, a saját szökés vágy áról 
beszél neki. És hova akarna elszökni ő? A városba.

„Ezt szeretném én megtenni! A  boldog emberek, akik a vá
rosban élhetnek... Vasút, aszfalt, színház, templomok, kon
certek -  s nem ilyesmi, ami itt van: sár, sár és sár. ”

S ugyanez a Hadrovié mondja:

„Negyven évig ültem itt az iskola katedráján, mint valami 
láncos eb, s ugattam az éjszakába! Holott mindennek semmi ér
telme sem volt!”

Hadroviénak a fiatal tanítóhoz intézett kérdése -  „Az em
ber? Hej, uram, hol itt az ember?” -  a dráma egész tartama 
alatt megválaszolatlan marad.

, / íz ember? Hej, uram, hol itt az ember?” -  kérdi az idős, 
pőrére vetkőző Hadrovié, és ezt kérdi egész életével Marijana 
is, aki Horvat szeretője lesz mindjárt az érkezése utáni első éj
szakán, de ugyanezt kérdi Horvat is, amikor a második felvo
nás kezdetén szembesül a falusi valósággal -  nem a virágzó 
cseresznyefák képében, hanem az iskolatanács három paraszt
jának személyében, akikkel heves összeütközésbe kerül. Az 
iskola pléhdézsája, a tüzelőfa, a söprű és a szék miatt. S olyan 
heves ez az összeütközés, hogy Horvat „hisztérikusan üvölt és 
tajtékzik és toporzékol”, s mindez hiába. Mi több, ugyanen
nek a Horvatnak, aki sóvárog az ember után, nincs és nem is 
lehet ellenérve, amikor Marijana őrjöngve a szemébe vágja: 
„Maguk mind állatok, ocsmányok, fenevadak, maguk nem em
berek, maguk a megtestesült borzalom! Borzalom! Borzalom!”

S a „megboldogult” Lazar is -  a férj, aki Horvat és Marijana 
összeütközésének a tetőfokán lép színre, s aki beképzeli ma
gának, hogy kérdéseire meglelte a választ -  a maga erőtlen 
vallásos őrületével szintén azt tanúsítja, hogy mennyire indo
kolt az öreg Hadrovié sikolya: „Az ember? Hej, uram, hol itt 
az ember?” S ugyanez vonatkozik Évára is, a chicagói néger 
bordélyház egykori tulajdonosára, az Amerikát megjárt nőre,
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aki azzal kezdte karrierjét, hogy „nyolcszáz méterre a föld 
alatt Japima-szennyest mosott egy cégnél” ; s amikor ő is vála
szolni próbál a nevezetes hadroviéi kérdésre, csupán arról tesz 
tanúságot, hogy maga a kérdés őt is gyötri, de igazi válasza 
őneki sincsen:

yyA zt ott túl, azt nevezem én életnek! A zt, igen! Megnyitod az 
egyik csapot: melegvíz! Megnyitod a másikat: gáz! A  kapcsoló
hoz nyúlsz: ég a villany! Beülsz a liftbe, s repülsz a magasba! 
Ez meg itt botrány, ez nem élet! Chicago, New York, Pitts
burgh, San Francisco, Ohio, ott most minden tündököl, mint 
az éjjeli misén! A zok  a villamosok, az a zene, azok a gramofo
nok! A z az élet! Amerika! United States o f America! A z igen!”

Éva fejében a műszaki civilizáció, amit ő Amerikának ne
vez, a boldogságnak ugyanolyan fantomjává vált, mint ami
lyen fantom volt Horvatnak a falu s Hadroviénak a város. 
A távoli és elérhetetlen Amerika, a kísértet, melynek pótolnia 
kellene mindazt, ami gyógyíthatatlanul sajog, hiányzik, nem 
létezik: az emberi életet, az emberséges viszonyokat az embe
rek között.

S a kör ezzel bezárul. Ezt maga Horvat mondja ki a dráma 
befejező részében, az Évával folytatott dialógusban: „Térjek 
vissza a városba? Óy a város! Te asszony, ha tudnád, mit jelent 
az az undok város! Ott még borzalmasabb, még zártabb min
den, mint itt! Én ezt nem bírom! Én egyáltalán semmit se tudok!”

A kör bezárul, méghozzá olyan erőteljesen, hogy érezzük: 
nincs hova szökni, itt mindent az alapokig kellene lerombolni. 
Az infernális kör az ifjú Horvat körül is épp azzal zárul be, 
hogy elveszíti a lehetséges idillel kapcsolatos összes poétikus 
illúzióját. Meglehet, hogy ez a veszteség majd megtöri. De 
ugyanez a veszteség olyan erővé is válhat a számára, amely 
forradalmárrá teszi őt. Mindenesetre ez a vég valami teljesen 
újnak a szükségszerű kezdetét jelenti. Az intenzitás, melynek 
révén láthatóvá vált minden élettávlat teljes elsötétülése -  ami 
miatt maga e sötétség világosság után sóvárog - ,  íme, ez Krleža 
„pesszimizmusa”. Pesszimizmus, mely nem más, mint a komp
romisszummentes forradalmi humanizmus megrázóan rea
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lisztikus megnyilvánulása. Konstruktív szenvedély, mely a meg
lévő destruktív tagadása révén affirmálódik.

Ez a forradalmi dráma egyebek közt azt is tanúsítja, hogy a 
nagy realista művészi megvalósulás mindig egy meghatározott 
korhoz kötődik. Azonban az adott kor konkrét realitásához 
való kötődés nem korlátozottságot jelent, hanem épp ellenke
zőleg, a tér és idő határainak legyőzését. Az első világháború 
befejezése előtti idők horvát falva a maga teljes életét éli eb
ben a drámában. De Krleža nem lenne teremtő költő, ha rea
lizmusa nem jelentene többet a múló faktumok múlandó ecsete
lésénél. A lokális, amennyiben művészi alakot ölt, az univerzá
lis kifejezőjévé válik, s a tovatűnő jelenségek, amennyiben 
költői erővel formálják meg őket, tartósságot biztosítanak a 
mulandónak.

A Farkasverem 1923-ban íródott, de 1950-ben is nem lany
huló erővel hat. A forradalmi humanizmus szellemisége, amely 
elevenül él e drámában, nemcsak hogy nem veszített semmit 
az időszerűségéből, hanem ma is új távlatokat nyit számunkra, 
hogy elevenebbül és mélyebben értelmezzük önmagunkat, 
mai harcunk nélkülözhetetlenségét, méltóságát és emberi ér
telmét.

Branko Gavella, a darab rendezője ismét megmutatta, mi
lyen rendkívüli erővel tudja uralni a színtér és a színészek min
den lehetőségét, s hogy a mester bátorságával és magabiztos
ságával miként tudja maradéktalanul megvalósítani saját el
képzeléseit. Noha az Előjátékban vizuálisan nem jutott eléggé 
kifejezésre a körülmény, hogy a Narodna sloga szerkesztősége 
az I. viliágháború általános poklának egyik városában székel, 
Gavella szubjektíve mégis létrehozta az atmoszféráját „a po
kolnak, melyben az újságok bűzlenek” s ahol minden, ami 
emberi, egy lélektelen vad lázba fullad, s így minden pozitív 
emberi teljes mértékben hiányzik e szerkesztőség belső viszo
nyaiból. E redakció embereiben van valami az elátkozott lel- 
kekből; ezek az emberek kísértetek, akik mintha már csak 
utánoznák a valódi embert a kétségbeesés, a gépiessé válás és 
brutalitás általános lázában. Mindezt egyszerű eszközökkel 
érte el a rendező. A párbeszédek például valójában monológok, 
mert ritka az a szereplő, aki beszéd közben arra a szereplő
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társára néz, akihez -  látszólag -  a szavai szólnak. Gavela festő
ként komponálja meg a színtér legapróbb részletét is. A máso
dik felvonás tömegjelenetében, amikor színre lép Lazar, min
den egyén és minden szereplőcsoport Hegedusié Dráva menti 
motívumainak megelevenítéseként hat. S éppen azért, mert 
Gavella azok közé a rendezők közé tartozik, akik képesek 
megvalósítani saját víziójukat, talán megengedhető a meg
jegyzés, hogy a dráma záró jelenete túl gyorsan játszódik le, 
úgyhogy a nézőnek alig van ideje felfogni, mi is történt való
jában, hisz Horvat már fogta kalapját s eltűnt, a függöny 
pedig legördült.

Épp ebben az utolsó jelenetben van nagy szüksége a rende
ző tapasztalatára és segítségére az olyan fiatal színésznek, 
mint amilyen Drago Krča. Ő megmutatta, hogy felnőtt az 
olyan nehéz és összetett szerephez is, mint Krešimir Horvaté. 
Igaz, a furiózus jelenetekben néha túl magas hangot üt meg, 
s ezért megesik, hogy a crescendo épp ott marad el, ahol azt 
a szöveg különösen is megkívánná. Szerepének lírai szólamai
ban -  mint például az első felvonás monológjában és a Marija- 
nával folytatott párbeszédben -  Drago Krča ki tudta fejezni 
a védtelenséget és gyengédséget, s olyan poétikusságot tudott 
kölcsönözni alakjának, amilyenre egy jelentős tehetség nélküli 
színész nem lenne képes. Az általa megtestesített Horvat a 
legsikeresebb szólamokban magán visel valamit az ifjúból -  
sőt csaknem a gyermekből is - ,  aki eltévedt az őserdőben.

Vika Podgorska alakítása Margetiéné szerepében felejthe
tetlen esemény marad. Egy modern, falusi Egyiptomi Máriát 
jelenített meg, aki testével fizet a tengerészeknek minden 
egyes partradobásért. Ő mindig mélységesen ártatlan. Élni 
kell és táplálni a gyerekeket, s mivel e törvény elől nem lehet 
kitérni, ő is alárendeli magát annak, de úgy, hogy Vika Pod- 
gorskának elhisszük: senki semmivel sem tudja bemocskolni 
Marijanát. Ő akkor is őszinte, amikor hazudik, mert mindazt, 
amit tesz, abban az őszinte naiv meggyőződésben teszi, hogy 
ez szükséges. Tud magatehetetlenül sírni, de ez a magatehetet
lensége képes átváltani valami emberfölötti állhatatosságra és 
animális szívósságra is. Élni kell. Az első felvonás jelenete, 
amelyben leszáll az ágyról és Horvathoz közelít, s a másodiké,
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amelyben a Horvatra csukódó ajtóba veri a fejét, illetve, ami
kor ugyancsak a második felvonásban mindent bevall, de nem 
vádlottként, hanem vádlóként -  akkor olyan érzelmi skálát 
mutat fel, ami csakugyan egyedül a nagy színészi alakításokra 
jellemző.

Són ja Širokova jól értelmezte s temperamentumosán és 
ügyesen formálta meg Éva alakját. Állandóan falja a ciga
rettát és -  a harmadik felvonásban -  váltig a gramofont kap
csolgatja, amivel olyan személy türelmetlenségét sugallja, aki 
pusztában várakozik, s aki eltökélte, hogy megszökik, mihelyt 
erre lehetősége támad. Szenzuális és a durvaságig mentes a 
szentimentalizmustól; meglátszik rajta, hogy nagyon durva is
kolában tanulta a durvaságot. Amikor a harmadik felvonás
ban megmutatja a lopott arannyal telt ládát, s az a gesztus, 
amivel a ládát felnyitja, meggyőz bennünket róla, hogy ez az 
Éva soha és semmi áron sem fog rezignálódni.

Viktor Leijak, Emil Kutijaro és Josip Maričić az iskolata
nács parasztjainak szerepében plasztikusan jeleníti meg a falu 
szellemiségét, azoknak az embereknek az erejét, ravaszságát 
és könyörtelenségét, akik soha semmi jót nem kaptak mások
tól, s főként nem a tanultaktól. Mindent megmondunk, ha azt 
mondjuk, hogy ez a három színész az író szövegének szintjén 
mozgott; csakugyan parasztokként hatottak nemcsak jelme
zükkel, de mozgásukkal, hanghordozásukkal és az egymással 
való csendes egyetértésük módjával is -  olykor egyetlen tekin
tettel értenek szót a jövevény értelmiségi ellenében. Rendít
hetetlen nyugalmuk egyenes arányban növekszik áldozatuk 
merülésével.

A Hadrovié szerepét játszó Hinko Nučić a fáradt öregember 
jóságával és melegségével hatott. Különösen megindítóan 
domborította ki az öregemberi könyörületességet az ifjú iránt, 
aki még nem tudja, mi vár rá. Jó, hogy a rendező szakított bi
zonyos naturalizmusellenes előítéletekkel, bizonyos babonás 
félelmekkel. Amit az elkínzott idős tanító mond a fiatalnak, az 
nem hathatna olyan bensőségesen és vallomásosan, ha az idős 
embert eközben nem alsónadrágban látnánk a színen.

A dráma realista stílusa nem zárja ki a naturalista részlete
ket. így például az Előjátékban Venger-Ugarkovié (Viktor
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Bek) és a főszerkesztő (Mato Grković), valamint a mettőr 
(Boris Andrejević) pillanatok alatt lejátszódó összeütközésé
nek brutalitása csak még jobban kidomborítja -  sajátos kont
rasztként -  mindazt, ami az Előjátékban lényeges: Polugan 
alakját. Sven Lasta ebben a szerepben csakugyan kiváló volt. 
Kissé asztmatikus dohányzásmódja, a hanghordozása, s aho
gyan az asztalnál ül vagy ahogy a telefonhoz tapad -  mindez a 
megsemmisített emberre vall, akinek az élete már csak az 
agyonroncsolt idegek kínos reagálásából áll. Az ő legjobb 
reakciója a gyógyíthatatlan keserűséggel vegyített fáradtság 
kinyilvánítása. Alakítása arról győz meg bennünket, hogy ebben 
szerkesztőségben -  a kapualj beli halottal egyetemben -  csak
nem normális jelenség az olyan paranoid alak, mint amilyen a 
becsapott és letiport, Viktor Bek szuggesztív alakításával élet
re keltett professzor.

Az előadás erénye, hogy a színészek -  a kisebb szerepeket 
eljátszók is -  árnyalt és plasztikus alakokat formáltak meg, 
teljes összhangban az előadás egészével.

A díszlettervező Kamilo Tompa különösen a szöveg harma
dik felvonásának színpadra alkalmazását oldotta meg sikere
sen; ez az inszcenáció szép volt és szigorúan összhangban állt 
a cselekmény követelményeivel.

(1951) (Ford. B. I.)
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E G Y  F A R S A N G I ÉJ K O M É D IÁ JÁ N A K  
L IR IZ M U S A

Vannak művészi megvalósítások, melyek annyira összeforr
tak az egész életművel, hogy nélkülük az opus jellege sem vol
na olyan nyilvánvaló és határozott. Ezeknek az egész életmű 
szemszögéből is lényeges műveknek az a sajátságuk, hogy 
nemcsak önmagukban jelentősek; amint megjelennek, nyom
ban szükségszerűségként hatnak, s ellenállhatatlan erővel vál
nak a művész egész életműve helyes értelmezésének előfelté
telévé.

A Léda, azaz „egy farsangi éj komédiája négy felvonás
ban”, egyike Miroslav Krleža ama nagy műveinek, amelyek 
feltárják egyéb alkotásai több alapelemét és számos legmé
lyebb tendenciáját is. Krleža különböző időkben keletkezett 
műveinek összessége organikusan összefonódó és egyre nö
vekvő, következetesen megvalósított egész. Minden egyes 
műve, természetesen, önmagáért is beszél a maga teljességé
ben, de ugyanakkor minden egyes műve az előbbi alkotások 
újabb aspektusait is feltárja. Konkrétabban szólva: a Léda a 
Glembay-ciklus harmadik darabja, s azzal, hogy megíródott, 
mintegy visszamenőleg A Glembay Ltd. és az Agónia is új, 
még mélyebb jelentéssel gazdagodott. S nemcsak ez a két 
dráma lett gazdagabb a Lédával; a farsangi éjnek ez a komé
diája Krleža egész eddigi opusának legmélyebb tartlamát is 
megvilágítja a maga új és különleges fényével. Ez a komédia 
új elemeit fedi fel és juttatja kifejezésre annak a humanista 
révolte-nak, amely Krleža minden eddigi és ezutáni sorát és 
szavát is ihlette és ihleti. S épp ez az, amit külön is hangsúlyozni 
kell: a farsangi éjnek ez a komédiája nem valami idegen test 
Krleža forradalmi humanizmussal áthatott életművében, s nem 
is puszta szociológiai leleplezése vagy megbélyegzése a Glem- 
bay-kör erkölcsi züllésének és bomlásának. Ez a komédia nem 
pusztán „az adott társadalmi körülmények tükröződése”, ahogy 
ezt gyakran olvashatjuk sajtónkban.
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A farsangi éjnek ez a komédiája meghatározott társadalmi 
feltételek között született, s magán viseli azok bélyegét, de 
nem lenne az, ami, ha nem abból a kozmikus vízióból nőtt vol
na ki, amelynek egykor az ifjú Krleža adott magával ragadó 
hangot a Pártban. Megrázó vádat jelent egy civilizáció állapota 
ellen, hogy a Pán elragadó szimfóniájának motívumai egyszer
re kísérteties formában hangzanak fel a Lédában, de nem „tüzes 
tekintetű ifjak” ajkán, s nem is „egészséges fehér lányok kóru
sában, akár a visszhang”, hanem fáradt éjjeli dámák szavai
ban, melyek úgy hatnak, mint sírí emlékezés az odafönti nap
fényre.

„Mirišu u nama pašnjaci i ljeto, 
gromovi i kiše -  obiad i sunce, 
livade i šume puné sjena.
Dobre naše surne, 
jagode i granje,
naše modre, čisto, svijetlo šumske sanje.
I krčma mala u seocu na brijegu, 
rascvali šljivici i modri vidici, 
pjesme tihog vjetra, na bakrenoj žici.
Livade i jagnjad, i oblaci plavi. . .

A ovdje nas Ruka Crne Tajne davi.”

S vajon nem ugyanennek a szimfóniarészletnek eltévedt me
lódiáját, nosztalgikus folytatását halljuk-e a Léda utcalányai
nak párbeszédében?

„Első hölgy: Itt a tavasz! Érzem a hangokból, az utcai lám
pák hunyorgásán, a meleg ködökből. Én ezt a meleg ködöt 
szeretem a legjobban a tavaszból.

Második hölgy: Én a tavaszt mindig olyannak képzelem, 
mint azon a képen, amely az iskolánk falán függött: szántogató 
parasztok, csobogó patak, cikázó fecskék a torony kö rü l... 
Évek óta nem láttam sem fecskét, sem szántogatót! Ezek közt 
az átkozott bérházak közt a tavasz úgy baktat, mint koldus a 
házak tövében. Hát tavasz ez?”
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S aztán egyszerre mint valami félelmetes gongütés a Máso
dik hölgy szavaiban: „És te? Volt már valakid az éjjel?”

Miért érzem oly fontosnak e rokonságot a két mű között? 
Azért, mert Krleža forradalmi művészetének kivételes jelen
tősége egyrészt épp abban van, hogy lehetetlen szociológiai 
sémákra redukálni -  valami olyasfélére, amit épp Krleža neve
zett nemrég a II. Internacionálé esztétikájának, s amit a sztáli
ni Moszkva is átvett - ,  másrészt pedig abban, hogy sohasem 
adja fel a társadalmi, a forradalmi irányzatosságot. Azonban e 
forradalmi irányzatosság szervesen és szükségszerűen Krleža 
artisztikus élményének megjelenésmódjából és intenzitásából 
ered.

A Léda szatíra, de nemcsak az; egyúttal lírai fohász is, mely 
de profundis, a szellemes komédia farsangi jelmezei alól tör 
fel. A férfi-nő viszony nemcsak társadalmi jelenség; magának 
az életnek is elementáris tüneménye, melyben kifejezésre jut 
az az ellenállhatatlan erő, ami minden emberinek a forrása. 
A Léda azt tárja fel, hogyan fojtogatnak és hogyan torzítanak 
el mindent a „Fekete Titok Kezei”, hogyan formálják át re
ménytelen hazugsággá és szennyé mindazt, ami pőre természet, 
szépséges igazság és teremtő szenvedély kellene hogy marad
jon. Különös ez a komédia: akárcsak Boccaccio novelláinak 
hátterében a pestis, itt is minden nevetés mögött a keserű, 
a félelmetes Bánat piheg.

Krleža viszonyulása ehhez az általa megformált emberi való
sághoz semmi rokonságot nem mutat azzal a heves embercsú
folással, amely oly jellemző Swift szatírájára. Hisz Swifttel el
lentétben, aki a szó vallási értelmében moralista, Krleža ezút
tal sem holmi absztrakt követelések nevében közeledik az em
berhez, hogy velük mérje le és vesse el őt. Krleža nem keres 
mást az emberben, csupán azt, ami emberi, s szatírájának tár
gya és ihletője épp az emberinek a hiánya az emberek egymás 
közti viszonyában. Melitát és Klárát, Olivért és Aurélt nem 
azért szerepelteti e szatirikus komédiában, mert szerelmi éle
tükben átlépik a házassággal kapcsolatos egyházi és polgári 
előírásokat, hanem azért, hogy felmutassa: egész életük -  
tehát a szerelmi is -  nélkülözi az emberi lényeges attribútumait. 
Vagyis nélkülözi a kölcsönös tiszteletet, igazságosságot, sponte-
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naitást s az életnek azt az intenzitását, amely nélkül nincsen 
szépség sem, s amely nélkül az egész élet -  tehát a szerelmi 
is -  visszataszító bordélyházzá válik, a legfinomabb kölnivizek 
és a polgári civilizáció minden vívmánya ellenére is.

A szépség! Nem véletlen, hogy a farsangi éjnek a komédiá
jában a szerelem degradálásával együtt a művészet degradálása 
is előtérbe kerül. Mint ahogy Nietzsche azért teremtette meg a 
„Bildungsphilister”, a műveltség filisztere fogalmát, hogy vele 
fejezze ki az embernek mint gondolkodó lénynek legsúlyo
sabb korszerű méltóságvesztését, úgy Krleža is Aurél akadé
miai festő alakjával az általa szorgalmazott igazi alkotóművész 
negációját teremtette meg. Ez az akadémiai festő remek alkal
mat szolgáltat K r^ á n ak  arra, hogy kinyilvánítsa a művészet
tel kapcsolatos személyes lírai konfesszióit, azokat a vallomá
sokat, amelyek, sajnos, gyakorlati-pedagógiai szempontból 
sem időszerűtlenek.

„A szépséget oly egyszerűen és természetesen kellene 
átéreznünk, mint amilyen természetes a lélegzés. Az önmagu- 
kon töprengő, öncélúvá lett szépségek, melyek önnön árnya
lataikra fülelnek, mind angolkóros szépségek!”

És: „»A művészet mint olyan« fogalma -  közönséges csalás! 
Ezt a »mint olyan« művészetet egyszer már pőrére kellene vet- 
kőztetni, hogy végre smink nélkül lássuk. Kiderülne, hogy af
féle vidéki fodrászkirakatba való, viasz divatbábu csupán.”

Aurél akadémiai festő állásfoglalása felett így ítélkeznek e 
komédiában. S itt meg kell jegyezni, hogy ezek a szavak nem 
holmi, a drámai párbeszédbe „ügyesen” beillesztett jelszavak. 
Ezek a szavak magából a komédia cselekményéből, a szerep
lők összeütközéséből fakadnak, s nem csupán a művészet prob
lémakörére vonatkoznak, hanem -  s ez az, ami oly döntő fon
tosságú Krleža komédiájának egész szellemiségére nézve -  az 
élet egészére úgyszintén: a szépség kérdése itt úgy jelenik 
meg, mint az élet teljességének a kérdése, hisz szenvedély, te
remtő szenvedély nélkül az élet ugyanaz, ami „a művészet 
mint olyan”, vagyis viasz divatbábú, az élet puszta mímelése.

Elkerülhetetlenül csak mímelik az emberi életet ca mímelik
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a művészetet mindazok, akiknek a fellépése a darabbeli Meli- 
táéhoz hasonló, aki „több mint egy évig tartogatja szájában a 
kiskanálnyi cukrosvizet, s egy év múltán aztán ezt a limonádét 
kinevezi szenvedélynek” .. .

A farsangi éjnek ez az este héttől hajnali háromig tartó ko
médiája felfed egy igazságot, mely a szó legjobb értelmében 
bomlasztó: mint ahogy Aurél akadémiai festő is csak mímeli a 
művészi alkotást azokkal a rothadt narancsaival, úgy körülötte 
mindenki más is csak mímeli a szerelmet, mímeli a barátságot, 
és mímeli a belső krízist. S mindannyian tudják, hogy szi
mulálnak, és Klanfartól az utcalányokig kivétel nélkül mind
nyájan tudják azt is, hogy valami „kiutat” kellene keresniük 
ebből az állapotból.

„Elcsevegünk majd az utazásról! A  hajókról! Én is imádom 
a horgonyszedő, induló hajókat!”

Ezek e komédia befejező szavai. „Elcsevegünk majd az uta
zásról”, mert áltatni kell magunkat, mintha hinnénk, hogy 
képesek vagyunk életünk átalakítására, mindannak emberivé 
formálására, ami mentes minden emberitől. „Elcsevegünk 
majd az utazásról” -  mondja melankolikusan Olivér, akinek 
erre az éjszakára elege van mindenből, s nemcsak a szerelem
ből. „Elcsevegünk majd az utazásról!” Holott Olivér tudja, 
hogy ez a csevegés is épp olyan meddő lesz, mint e dráma ösz- 
szes többi csevegése. Amikor Aurél akadémiai festő még ugyan
ezen az éjjelen kétségbeesve teszi fel neki a kérdést: „Mi lesz 
ebből az egészből, mi lesz mindebből, ezt kellene tudni!” -  ak
kor Lovag Olivér Urban, a szentpétervári osztrák-magyar cs. 
és kir. követség egykori tanácsosa válaszként a legmegrendí- 
tőbb igazságot mondja ki:

„Naiv kérdés: mi lesz ebből? Semmi!”

E komédiában a művészi szó forradalmi ereje üli diadalát: a 
színen, a szemünk előtt nemcsak egy osztály, egy meghatáro
zott civilizációval rendelkező társadalom rombolja önmagát, 
hanem maga az álarc, a hazugság és rutin mint életprincípium
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úgyszintén. A „szomorú glembay-i szerelmi játék” épp az em
beri öröm teljes hiányával, a tökéletes sötétséggel és végső 
ürességgel szól hozzánk a tisztaság, az igazságosság, a világos
ság és tartalmasság, a szépség nélkülözhetetlen életszükségle
téről.

A Léda felújított előadása a Horvát Népszínházban, dr. 
Branko Gavella rendezésében, e zagrebi drámai együttes nagy 
művészi lehetőségeiről tanúskodik. Nagy előadás volt ez, ami
lyet a zagrebi közönség már rég nem látott. Gavellának sike
rült mindvégig úgy megőriznie a látszólag ártatlan komédia
stílust, hogy eközben egy pillanatra se tűnjön el a szerelmi já
ték sötét háttere -  a háttér, mely az utolsó felvonásban előtér
ré válik. A ritmus, melyet Gavella belevitt az előadásba, jele
netről jelenetre tovább fokozta a farsangi éj légkörét, ugyan
akkor azonban az ő keze irányításával ugyanez a színtér egy 
csakugyan lenyűgöző mágikus térré is változott, melyen egy 
egész megnyomorított világ elevenedett meg.

Ami az egyes szereplőket illeti, olyan színészi alakításokat 
láttunk, amelyekről külön analitikus tanulmányokat lehetne 
és kellene is írni. Elsősorban Olivér alakjára gondolok, akit 
Tito Strozzi valóban utolérhetetlenül testesített meg. Dikció- 
jának szuggesztíven meggyőző lezsersége és lágysága; autenti
kus fölénye a Klanfárhoz intézett részvét kifejezésekor; a Kia
rával való jelenete, melyben ő maga is áldozata lesz tulajdon 
hazugsága szuggesztivitásának, amikor is a hazugság a sze
münk láttára változik át legőszintébb igazsággá; a szerelmi je
lenetet követő, szinte brutális unalom mint az ezt megelőző 
rajongás tökéletes kontrasztja -  mindez olyan tökéletesen és 
gondtalanul valósul meg, hogy az én számomra Olivér ezentúl 
mindig Tito Strozzi hangján fog megszólalni, s úgy fog járni- 
kelni, mint ő.

Ervina Dragman meggyőzően árnyalt interpretálását nyújt
ja Melita alakjának; miközben ideges mozdulatokkal falja a 
cigarettát, nem annyira Melita sznobizmusát hangsúlyozza, 
mint inkább „a majonézzel, csokoládéval és zenével eltelt fia
tal dáma” jellemét. A Klanfarral való összeütközése közben 
Ervina Dragman Melitája úgy viselkedik, mint az asszony, aki 
nemcsak tulajdon ártatlanságáról van meggyőződve, hanem
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arról is, hogy vele szemben igazságtalanságot követtek el. A 
telefonálásjelenete kiváló.

Klárát Béla Krleža alakítja. Olivérrel való szerelmi előjáté
kának fokozatos gradációi; a mód, ahogyan elutasító magatar
tásával egyre jobban kihívja a férfit; ahogy leül a díványra, 
hogy tüstént fölkeljen; amint lehajtott fővel zongorázni kezd s 
engedi magát elcsábítani, de nem azért, mert illúziói vannak, 
hanem azért, mert keresi az illúziókat -  mindez kiváló szug- 
gesztivitással eljátszott szerepre vall. Béla Krleža valóban 
életre keltette a nőt, aki nemcsak partnerét csalja, hanem -  
sikertelenül és pillanatokra -  önmagát is szeretné becsapni. A 
teljes nyomorúság és egy egész élet nyomorúságos rezignációja 
kapja meg közvetett kifejezését utolsó jelenetében, amikor 
nem annyira boldogan mint inkább megkönnyebbülten a részeg 
Aurél után szalad a sötétben s azt kiabálja: „Hála Isten, min
den rendben van! Minden rendben van!... Ő mégsem tud 
meglenni nélkülem!”

Mato Grkovié Klanfarja kezdetben túlságosan durvának, 
despotikusnak tűnhet, de épp ezáltal lesz oly erőteljes a jele
nete, amelyben elnémulva magára marad a színen. Amint ül s 
egyszerre csak fölocsúdik és indul anyja temetésére; Grkovié 
Klanfarja fájdalmasan magányos, igazán emberi alakként hat.

Drago Kréa tehetségében eddig sem volt okunk kételkedni, 
s mégis, ez a fiatal színész Aurél szerepében ennek az előadás
nak egyik kellemes meglepetése volt. Noha az első felvonás
ban a jól sikerült jelmez ellenére is kitetszett, hogy a színész 
fiatalabb az általa megtestesített figuránál, a második felvo
nástól kezdve, s különösen akkor, amikor a részeg és egyre 
részegebb Aurélt játssza, Kréa kétségtelenül nagy színészi 
alakítást produkál. Kiderült, hogy Kréa nemcsak egyike a leg
tehetségesebb fiatal színészeinknek, hanem a hangsora is jóval 
szélesebb az eddigi kreációira alapozott hipotetikus skálánál. 
Számos sikeres szerepe után, ezen az estén a legjobb alakítá
sát nyújtotta, s ez pompás bizonyítéka annak, milyen helyte
len a fiatal színészekre mindig ugyanazt a szereptípust bízni, 
ahelyett, hogy lehetővé tennék számukra -  mint Kréa eseté
ben -  a különféle feladatok révén történő fejlődést és affirmá- 
lódást.
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A Második hölgy kis szerepében Nela Eržišnik bebizonyí
totta, mennyire megalapozott az ő kiváló -  és sajnos, nem 
eléggé kihasznált -  művészi képességeivel kapcsolatos véle
mény. Jelica Lovrié az Első hölgy szerepében minden szem
pontból méltó partnere volt.

Az Idős urat alakító Zvonimir Rogoz az erőteljes -  és össz
hangban az egész darab szellemével: az örömlányok eszelős 
kacajával kísért -  tragikus akcentusaival megteremtette azt a 
légkört, amelyben -  a rendező külön dicséretére -  a szemetes
asszony mitikus-szimbolikus jelensége csakugyan szükségsze
rűen és megrázóan hatott, mint maga a kérlelhetetlen Sors.

Végezetül, a színészekről szólva meg kell említeni Sanda 
Fideršeget is, aki a rémült szobalány, Fanny szerepében a 
hangjával és mozgásával egyaránt imponált.

Kamilo Tompa díszletei egészében ennek a rendkívül sike
res előadásnak a színvonalán mozogtak. Klanfarné és Kiara 
szobájának berendezése között jobban kiemelhette volna ugyan 
az eltérést, azonban figyelembe kell venni azt is, hogy a dísz
lettervezőnek nyilván számolnia kellett a színház anyagi lehe
tőségeivel is. A negyedik felvonás inszcenációja -  noha kez
detben kissé túl sötét -  e tapasztalt szcenográfusnak egyik leg
szebb alkotása.

(1953) (Ford. B. I.)
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M IR O SL A V  K R L E Ž A  IG A Z S Á G A

Hát az igazság nem egy, csakis egy? S ha egy, mit jelent ak
kor Miroslav Krleža igazsága?

Azt jelenti, hogy az igazság nem holmi örökégő lámpa, me
lyet ismeretlen kéz tűzött ki valami szédületes sziklafokra az 
idők kezdetén, hogy azóta várjon ott vakmerő hegymászók
ra, kik évezredek óta szegik nyakukat sorra a hasztalan igyek- 
vésben, hogy kezükbe kaparintván, lehozzák a magasból a 
földi tájak földi emberei értelmének végleges megvilágítására.

Azt jelenti, hogy az igazság nem valami túlvilági dúcból ki
röppenő galamb, mely minden száz évben egyszer egy-egy ki
választott szentnek vagy bölcsnek kegyesen és mennyei egy
szerűséggel ereszkedik a vállára vagy éppen sülten a szájába.

Úgy értendő-e ez, hogy azért beszélek Miroslav Krleža igaz
ságáról, mert tagadom, hogy van igazság? Nem, épp ellenke
zőleg. Hiszek az igazságban. Abban, amely sose volt és sose 
lesz végleges, mely sose volt, sose lehetett és sose lehet a be
fejező pont. Illetőleg, hogy pontosan fejezzem ki magamat: az 
igazság mindig olyan, mint a pont a mondat végén, amely után 
azonban újabb mondat következik. A pont az igazság, mely 
ugyanakkor, mikor befejez, egyben az újnak a kezdetét készí
ti elő. S csak azért lehet és kell beszélni az élő igazságról, 
mert az élőnek a fogalmában benne foglaltatik az elkerülhe
tetlen elmúlás: a virulás, a nemzés és a halál.

Az igazságnak -  az egymást tagadó s az egymáson túlnövő 
igazságoknak -  ez az örök létesülése, természetesen, nem va
lami anyagtalan platonikus szférában bonyolódik le, hanem, 
az anyagi világ törvényei szerint, annak a különleges lénynek 
a fejében, melyet hol tollatlan kétlábúnak, hol szerszámkészí
tő állatnak, hol specifikusan társas lénynek, hol meg isten el
bukott gyermekének definiáltak, anélkül, hogy a számtalan 
meghatározás között csak egy is akadna, mely valóban legalább 
megközelítően is átfogná vagy részben is kimerítené az ember
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nek s az emberi viszonylatoknak csodálatos és borzalmas, ne
mes és aljas, elragadóan nagyszerű és ugyanakkor lesújtóan 
nyomorult egész valóságát.

Ez a definiálhatatlanul ellentmondásos, szüntelenül, nyug- 
hatatlanul mozgó és mozgató ember a mágikus-mitologikus 
gyermekségétől kezdve igyekszik tájékozódni, igyekszik fel
fogni és értelmezni a maga helyét és útját a csillagok alatt és a 
többi élőlények között. Valahányszor úgy tűnik neki, hogy az 
erre irányuló erőfeszítése sikerrel járt, megszületik az, amit 
igazságnak fogad el. S igazságnak hiszi joggal mindaddig, míg 
az ellentmondással teli emberi valóság újabb és sohasem szű
nő változásaival és új ellentéteinek összeütközése által nem 
válik szükségessé új tájékozódás, az ember helyének és le
hetőségeinek más, új, a régivel szembeforduló felfogása és 
értelmezése. Élő igazság holt igazsággá válik az új élő igaz
sághoz való viszonylatában, de ami egyszer igazság volt, az 
megmarad egykori e m b e r i  igazságnak. Mint a mítoszok, 
noha már nem élnek, emberi tartalmukkal tovább élnek, az 
emberi, ami emberi volt benne, tovább él és legyőzve is győz
hetetlenül, elvehetetlenül diadalmasan. Mert mindig ugyanaz 
az emberi erőfeszítés: megérteni az érthetetlent, úrrá lenni 
az ellentéteken s magán az életen. Ez az, ami közös jellegze
tessége a legkülönbözőbb korszakok legkülönbözőbb igazsá
gainak, a kőkorszakénak éppúgy, mint az atom mai korsza
kának.

Korszakok szerint változó és egyazon korszakon belül egy
mással véglegesen életre-halálra szembenálló igazságoknak 
közös jellegzetessége, hogy a k a r n a k  valamit. Mindig és 
kivétel nélkül mind emberekre akarnak hatni, emberekben 
és embereken keresztül cselekvő, konzerváló, építő vagy rom
boló, erővé válni. Semmiben sem értenek egyet, de ebben 
mind egyek. Mind, mert ha egy-egy igazság úgy lép fel, mintha 
minden aktivitást megvetne, mintha tisztára és öncélúan csak 
kontemplatív volna, mintha a bibliai Úr szellemeként önelé
gülten csak lebegne s csak lebegni akarna a vizek felett -  ez 
a buddhisztikus-újplatonikus passzivitás a valósággal szem
beni cselekvő állásfoglalásnak a cselfogása. Az aktivitásnak ez 
a megvetése bizonyos korokban -  mint például az őskeresz
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tény ség idején -  a forradalmian aktív állásfoglalásnak a lehet
séges közvetlen cselekvésnél hathatósabb cselekvési módja.

Miroslav Krleža azonban ezen a helyen költői minőségében 
foglalkoztat bennünket, s tudvalévőén a szokványos esztétika 
tanítása szerint -  melyet magyarul jellegzetesen „széptannak” 
neveznek -  a költészetnek s általában a művészetnek nem az 
igazság, hanem a szépség a domíniuma. Bármit is beszélnek, 
írnak és tanítanak, az esztétika bölcsei, egy bizonyos: soha 
senki alkotó művésznek eszébe sem jutott, nem is juthatott 
a munkamegosztásnak effajta bölcsessége, az a bölcsesség, 
mely szerint ki-ki maga mesterségét folytatván, van, aki az 
igazságot s van, aki a szépséget gyártja, és hogy ez valami el
választó határvonal volna kétféle szellemi produktivitás kö
zött. Annak idején Hellászban a filozófiai elméletet, mely ta
gadta, hogy van mozgás, egy igen bölcs férfiú úgy döntötte meg, 
hogy mindennemű filozófiai ellenérvnél hathatósabb bizonyí
tékként az elmélet képviselőjének orra előtt szó nélkül fel-alá 
kezdett sétálni. Az igazságnak és a szépségnek kettéválasz
tása ellen hasonlóképp minden teóriánál meggyőzőbb, eluta- 
síthatatlan erejű tényként áll itt Miroslav Krleža költői műve. 
Ebben a műben egyetlen és megbonthatatlan egységben, egy
mást táplálva, egymást fokozva él az i g a z s á g  a k t i v i s t a  
a k a r a t a  é s  a l á t á s ,  i l l e t v e  á b r á z o l á s  m ű v é 
s z i  ö r ö m e .

Hála a kivételes művészi alkotóerejével párosuló, ugyan
csak kivételes forradalmi tudatosságának és tudatos forradal- 
miságának, K r^ á n á l ez a megbonthatatlan egység szembe
szökően világos. Ami nála a szokottnál nagyobb plaszticitás- 
sal jut kifejezésre, az azonban m i n d e n  számottevő művészi 
alkotásnak legbensőbb, több-kevesebb világossággal érvénye
sülő sajátsága. Nemcsak a nagy vallásos és nemcsak a kifeje
zetten lázadó, forradalmi szellemből született műalkotásokat, 
hanem minden számottevő művészi alkotást azzal lehetne jel
lemezni, hogy mint alaphangot, mint háttért, mint mindenütt 
megjelenő vagy meghúzódó aláfestést magával hoz, sugároz, 
sejtet egy s a j á t  igazságot, egy szintetikus e g y é n i  v í z i ó t ,  
egy e g y é n i e n  átélt világállapottal szemben való e g y é n i  
állásfoglalást. A megmondás, az ábrázolás, a kifejezés szen
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vedélye, ez a sajátságosán művészi szenvedély nem más, mint 
az akarat, a szükséglet és a képesség, hogy a megalkotott mű 
erejével az egyéni a maga teljes intenzitásában átváltozzék 
objektív érvényűvé, érzékelhető tárgyi valósággá, a benső 
külsővé. A művész ily módon kényszeríteni akar, fogságba 
akarja ejteni az olvasó, szemlélő, a hallgató érzékeit, le akar 
igázni, azt akarja, hogy mások szeme az ő szemével, az ő sze
me szerint lásson, ámuljon, borzadjon, gyönyörködjék és ítél
jen. Minden művészi alkotás mögött a művész legszemélye
sebb harcos akarata, s nem volna túlzás azt mondani, hódító 
vágya húzódik meg: lebírni a valóságot, felfedezni és felfedez
tetni az ábrázolás eszközeivel.

Felfedezni és felfedeztetni a valóságot? Igen, azt, amit min
den nap, minden órában, minden percben, százszor és ezer
szer és állandóan látunk, amiről állandóan hallunk, beszélünk 
-  és épp ezért ahelyett, hogy l á t h a t n á n k  -  látni csak 
egyénien, csak a saját szemmel lehet -  megszokottan, konven
cionálisán csupán t u d o m á s u l  v e s s z ü k .

Miroslav Krleža ábrázolási módszerének egyik legjellegze
tesebb sajátsága a valóságnak a l e m e z t e l e n  í t é s e ,  kivet
kőzte tése a konvencióból, megmutatása annak, hogy a fo
galmak mint előítéletek állhatnak és állnak is az ember és a 
valóság közé, mint előítéletek, melyek ahelyett, hogy érzékel
tetnék objektumukat, eltakarják azt, és magában az ember
ben eltompítják, megölik az eleven érzékelés lehetőségét. 
Álljon itt találomra egy példa. A kifejezés: „elvágni a vasút
vonalat” -  egyike azoknak a stratégiai kifejezéseknek, ame
lyeket gondolat nélkül, minden konkrét vízió híján nap nap 
után olvasnak különböző hadijelentésekben s ismételgetnek 
beszéd közben. Krleža előszeretettel áll meg és állítja meg az 
olvasót épp az ilyen fogalmaknál.

„Hogy az oroszok északon elvágták a vonalat, az azt jelen
tette, hogy az összes transzportok azon a vonalon délfelé kezd
tek vonulni és így, természetesen, bekövetkezett a karambol 
(hetvenkét halott és x számú sebesült, valamint az, hogy az ösz- 
szes vonatok prófunt nélkül maradtak s a sebesültek már ötödik 
napja üvöltenek, mert nincs víz és élelemként -  (ó ne nevesse
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tek, való igaz!) -  gilisztairtó promincliket kapnak és valameny- 
nyi pályaudvar a vonalon fejvesztett és gróf Axelródénak ezért 
a komplett létszámot még ötszáz pácienssel kellett megtetéznie. 
A z a nap volt éppen az egész nyáron a legmelegebb s a napko
rong a maga tüzes tömegével formálisan szétlapította a földet 
olyasféleképpen, mintha valaki a fehér fából való barakkokra 
izzó malomkövet hajított volna, amitől minden átforrósodott, 
a deszkák elgörbültek és megrepedeztek a szárazságtól s a mész 
a falakon ráncos lett, mint az öregember bőre, a zöld folyon
dárkerítés és a tulipánok dekoratív rondóiy minden hervadt, 
aszott, porladt és tiprott volt. ”

Nem kevésbé jellegzetes sajátsága Krleža módszerének, 
melynek lényege az emberi valóság és a valóság emberi áb
rázolása, hogy soha nála természeti tüneménynek, tájnak a 
leírása nem az emberről való megfeledkezésre szolgál, hanem 
épp ellenkezőleg, a táj és a természet mindig a konkrét ember
hez való vonatkozásában kapja meg a maga jelentőségét. Min
dig, még ha csillagokról ír is, az emberből szemléli őket, s az 
emberiből, ami kizárólagosan előtérben van nála. Ha Tolsztoj 
hőse a felhőket nézi vagy a magas eget, eksztatikus pillanat
ban fölébe emelkedik az emberinek. Ha Krleža szól az égről 
vagy a csillagokról, ez neki alkalom, ez is alkalom, hogy a 
hétköznap -  az emberi ideg és hús fájdalma, a szenvedés, 
a földi pokol még élesebb reliefet kapjon ábrázolásában. Azt 
az eksztázist, mely elfeledteti a kreaturális emberit, Krleža 
realizmusa, Krleža valósághoz való hűsége valóságos szenve
déllyel utasítja el. Nagyon szép példa erre ugyancsak A z  
ötödik bé barakk című novellából egy augusztusi éjszakáról 
szóló passzus.

„És így száll le az augusztusi éjszaka.
Kigyúltak a nagy csillagok, öklömnyiek és fényesek, a hatal

mas kék boltozat pedig mint egy kristálytál borult az egész 
völgykatlanra, Axelrode máltai kórházával s ezer meg ezer ton
na izzó légtömeg terült rá az ötödik bé-re és sehol, még csak 
egy pillanatra se, szellő se rezdült. A legyek most elaludtak, 
nem zümmögnek már a barakkban, amott pedig, ennek az em
berhússal megrakott perverz hajónak közepén, zöld lámpás ég
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és minden félhomályban úszik. Homály, homály, félhomály és 
fájdalom, kimondhatatlan fájdalom, me/y nappal megbújt, de 
most minden pórus azt lélegzi és minden szívverés azt dobogja. 
Most érződik a legapróbb elfűrészelt csontnak minden kis szi
lánkja, most ránganak a tépett idegek, és hangok törnek fel az 
ember belsejéből, mint vulkánból a láva. Összeszorítja fogát 
az ember, vacog verejtékezve és ajkát, melyre hab ül ki, és 
nyelvét harapja, majd egyszerre az egész alsó állkapcsa ki
nyúlik, arca állati grimaszba torzul s feltör a hang bensője mé
lyéből, mint kútnak a gödréből... ”

A művész azért alkotó, mert saját élménye intenzitásának 
és ábrázolásának szuggesztív erejével intenzív élményünk 
anyagává tudja tenni az anyagot. Az a „szépirodalmi krónika” 
-  Krleža maga nevezi így egy helyütt -  mely Hrvatski Bog 
Mars címen jelent meg s melynek nagyobb részét Magyar Ki
rályi Honvédnovellák címmel végre a magyar olvasó is kéz
hez kapja -  ez a könyv a világirodalom legmegrázóbb doku
mentumai közül való. Ez a „szépirodalmi krónika” művészi 
és forradalmi erejével egyedülállóan magaslik az első világ
háborúról szóló, igen nagyszámú novellák, regények és leírá
sok fölé. S ez a valóban páratlan könyv voltaképpen ironikus 
szerénységgel körülbelül eképpen szól az olvasóhoz: te, aki 
e könyv írójával együtt élsz az Osztrák-Magyar Monarchiá
nak nevezett állami szervezeten belül s különösképpen a Szent 
István koronája által jelképezett történelmi alakulatban, te
neked én, Miroslav Krleža, horvát nemzetiségű ifjú ember, 
íme, megmutatom a maga e g é s z  igaz valóságában azt, ami 
már régóta, de különösképpen 1914 nyara óta a nap minden 
órájában ott van az orrod előtt, azt, amiben benne vagy, azt, 
amit teszel, azt, amit tűrsz, amiről olvasol az újságjaidban, 
amiről el-elbeszélgetsz, amit nap-nap után belélegzel, amiről 
esetleg magad is szépeket szavalsz alkalomadtán, megmutatom 
neked egyszóval azt, amihez hozzászoktál, amit úgy nevezel, 
hogy háború van -  egyszóval a te világodat, amelyben éb
redsz, jársz, alszol, szeretkezel, s amelyben magad is esetleg 
Őfelsége Ferenc József császár és apostoli király uniformisát 
viseled arany vagy kaucsuk csillagokkal vagy csillagok nélkül.
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Szerényen, ez minden. Ez a huszonöt éves horvát fiatalem
ber nem invitálta tehát az olvasót egzotikus utazásokra, ne
mes, és mint mondani szokták, szívet és általában kedélyt 
nemesítő elmélkedésekre, hanem egész egyszerűen: megfogta 
az olvasó kezét, illetőleg az olvasót fülön fogta, és körül vezet
te, és keresztül-kasul bemutatta neki a kaszárnya irodáit, rak
tárait, pincéit és embereit, tiszteket és közlegényeket, fiatal 
regrutákat, öreg népfölkelőket, tényleges és tartalékos tiszte
ket, hogy festenek kívül és belül. És bemutatta a tájakat, me
lyek az életet tették ki, a frontot, a katonai gyakorlóteret és a 
katonai kórházakat a fronton és a front megett. Semmi töb
bet. Épp azt mutatta meg ez a huszonöt éves fiatalember, ami 
ez időben mindenkinek legesleghétköznapibb ismerősnek tűnt. 
Mert ez a huszonöt éves fiatalember abból indult ki, hogy épp 
neki kell megmutatnia, hogy milyen v a l ó j á b a n a  hétköz
napi valóság. Nem kímélte, ó, legkevésbé se kímélte kortársai 
kényelmét és idegeit. Nem kímélte illúzióikat sem. Neki ma
gának se voltak azonban még az irányban sem illúziói, hogy 
mit ér el majd ezzel a szenvedélyes kíméletlenséggel. Nem 
azért fújt tele tüdővel kürtjébe, mintha azzal áltatta volna 
magát, hogy az ő kürtjének szavára majd a sötétség falai leom
lanak, s felvirrad a világosság diadalünnepe. Amiben hisz, 
aminek a megszállottja s ami ezt az „objektív” könyvet, ezt 
a „szépirodalmi krónikát” egyetlen személyes szenvedélyes 
hitvallás lázától teszi izzóvá, az először a hit, hogy ő, Miroslav 
Krleža jól, igen jól, igen alaposan átélte, megismerte, tudja, 
hogy milyen a valóság valódi arculata és legbennsőbb benseje, 
ő belelát a veséjébe; s másodszor a hit, hogy ennélfogva Miros
lav Krleiának, mint embernek, tehát világpolgárnak s mint 
népe fiának -  mivelhogy író, aki ebben a korban él - ,  tanúsá
got kell tennie a valóság valódi arculata mellett, meg kell mu
tatnia, láthatóvá kell tennie a kegyetlent kegyetlen mezte
lenségében. Nála, művében az ibseni felfogás -  „költeni annyi, 
mint ítélőszéket tartani önmagunk felett” -  lényegesen új fo
galmazásban válik költői művé: forradalmi fogalmazásban.

A Hrvatski Bog Mars (A horvát hadisten) ifjú költőjét egy 
világot átfogó kataklizma avatta költővé, egy világ kataklizmá
ja vált az ő legszemélyesebb „privát” ügyévé s épp ezért kevés

69



olyan költőt tudok, akiknél a „privát” élmény, a magánügy 
annyira kívül marad a költői művön, mint Krležšnšl, és kevés 
költőt tudok, akinek minden sora ugyanakkor oly mértékben 
telített legbensőségesebb szubjektivitással, mint az ő művé
ben. Számára költeni annyi, mint egész személyisége latbave- 
tésével háborút viselni. Háborút mindazok ellen a hatalmak 
ellen, melyek az élet s az emberélet csodálatosan egyszeri tü
neményét a bestialitásnak, a nyomornak, a gonosz lealjaso- 
dásnak mélyésgeibe taszítják, magát az embert az embernek 
átkává és gyalázatává változtatják.

Krleža könyvének mottója lehetne a nagy magyar költő, 
Vörösmarty látnokian megrázó szava: „Az ember fáj a föld
nek”. Mottója lehetne, de nem mint a kétségbeesett őrület si
kolya, hanem a vád hangsúlyával.

Erre valaki közbevethetné: nem túl kevés-e egy ilyen tanú
ságtétel? Az ilyen megállapítás nem marad-e, még ha a vád 
hangsúlyával hangzik is el, csak kétségbeesett, csak meddő 
sikoly?

Igen, az maradna, ha nem párosulna épp azzal a soha meg 
nem alkuvó krležai művészi szenvedéllyel, melynek legfőbb 
objektuma az igazság, s ennélfogva válik ez a mű szakadatlan 
hadviseléssé az ellen a civilizált világot behálózó összeesküvés 
ellen, melynek célja elhallgattatni, elhallgatni, elfeledni, el
kendőzni, meghamisítani -  mitologizálni, romantizálni, idilli- 
zálni egyszóval „irodalmasítani” a poklot, ennek a civilizá
ciónak a valódi valóságát.

Az irodalom! Hogy egy zseniális szatirikus egész életét az el
len az „irodalom” elleni harcnak szentelte, mely irodalom 
nem más, mint az írott szó, az írás mesterségének elipariaso- 
dása, hogy akadt egy Kari Kraus, aki harcát a szó méltóságá
ért azonosnak vallotta az emberi méltóságért folytatott re
ménytelen küzdelemmel, s hogy a XX. századnak ez a Don 
Quijote-ja, a XX. századnak ez a legnagyobb Don Quijote-ian 
szenvedélyes moralistája a Fáklyájával épp a rothadó, a fel
bomló Osztrák-Magyar Monarchia életének legszörnyűbb 
utolsó felvonásában, a világháború alatt érte el a maga legna
gyobb emberi s írói nagyságát -  ebben nem csak ennek a 
mindmáig még kellőképpen nem méltatott purifikátornak az
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írói nagysága, hanem még valami jqt kifejezésre: a téma 
negativitásának nagysága, az Osztrák-Magyar Monarchia „szel
lemének” a szatirikust megihlető milyensége is. Az író és té
mája egymásnak voltak rendelve oly mértékben, hogy még 
csak kitalálni se lehetne Kari Kraust, ha az Osztrák-Magyar 
Monarchia nem lett volna az, ami volt. Kari Kraus elválaszt
hatatlan a témájától.

Krleiánál azonban nem a moralista, hanem a forradalmár 
az, aki az Osztrák-Magyar Monarchiának és háborújának a 
krónikáját írja. Ez pedig azt jelenti, hogy Krleža egyben 
szatirikus is, mert a forradalmár mindig egy, az érvényben 
lévőnél magasabb rendű, emberibb morál nevében forradal
már. De a pesszimizmus, mely minden szatírának, tehát Krle- 
ža szatírájának is lelke, akkor is, mikor ez a pesszimizmus leg
sötétebb, sőt, épp mikor a legsötétebb, akkor hívja, követeli 
leghevesebben és leghívőbben a világosságot. A Caesareában 
lemészárolt zsidók százezreinek véréből született pathmoszi 
Jelenésekben egymást kergetik az összeomlás, a pusztulás és a 
földi poklot még vadabb pokollal megtorló vad romlás, az 
iszonyat látomásai. S épp ez az Apokalipszis, a minden látó
határok teljes elsötétülésének ez a hírnöke egy új föld és új ég 
követelésével, várakozásával és hitével teljes. Ha a jelen pilla
natot kevésbé gyűlöletesnek, kevésbé kétségbeejtőért remény
telennek látná és láttatná, akkor csak Jeremiásként sírhatna, 
de nem követelhetné, s látnokian nem sejthetné azt a véget, 
mely egyben egy új kezdetnek az elkerülhetetlen első állo
mása.

A nagy forradalmi akarat, a nagy építés akarata mindig a 
végítélet sürgető követeléseként, az új hit mindig a meglévő 
teljes tagadásának alakjában jelenik meg.

„Ez a »mi Rucnerünk« elolvasott életében néhány könyvet 
arról, hogy nincs isten és hogy a demokrácia feltétlenül és biz
tosan meg fogja váltani a világot, és minden összegabalyodott 
az agyában; sokat törte fejét azon, hogyan is van az azzal az 
istennel meg a demokráciával? Rucner idegei már régóta meg
lehetősen zilált állapotban voltak s a veséi elhasználódtak s 
olyanok voltak mint a szakadozott szita. Ő maga az idegeinek
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ezt az állapotát »az idegek dezorganizáltságának« keresztelte 
el, a vesékről pedig mindig úgy beszélt, mint valamiről, aminek 
megvan a maga külön bomlasztó hatása és hogy »ez -  igen -  ez 
az!« Ezzel, hogy tudniillik »ez az«, Rucner megoldani vélte 
éppen azt, ami az életben a legrejtettebb és legtitokzatosabb. 
Erezte ő, hogy a fogai rohadnak és kihullanak és hogy a miri
gyei (valami zsíros, mérges mirigyek mélyen a testében) nem 
működnek úgy, ahogy kellene. Benne minden egyre inkább 
romlott. A  szíve gyámoltalanul vibrált az események tömkele
gében és ő érezte e rothadt szívét vibrálni, és érezte, hogy a kör
mei maguktól nőnek, mint a halottéi; gondolkozván ily módon 
arról, hogy »ez -  igen -  ez az!«, szomorúan és szerencsétlenül 
élt, mielőtt beosztották a zászlóaljhoz és belelőttek kétszer. 
Ő, még civilben, legjobban szeretett sétálni a büdös csatorna 
töltésén a városszélen, ahová odahömpölygött az egész város 
szennye és bűze és ahol a patkányok úgyszólván akkorák, mint 
a házinyulak. Rucner abban az időben konstruált magának egy 
végleges és nagyon szomorú világnézetet. A z  emberek egymást 
öldösik és kínlódnak, kalóriákat nyelnek és utaznak, könyve
ket írnak arról, hogy »nincs isten és hogy a világot a demokrá
cia fogja megváltani«, mindezt pedig csak azért teszik, hogy 
minden szenvedés és gondolat végső konzekvenciájaként egy 
ilyen fekete és sáros csatorna folyjon itt. Ez a pesszimizmus 
Rucnerben a frontharcosi tapasztalatai után még csak megerő
södött, sőt kezdett még a demokráciában is kételkedni és még 
gondolni se akart többé rá. Egyremegy! Demokrácia, nem
demokrácia, egyremegy! Végezetül mégis minden a sáros csa
tornában fog végződni!”0

Az ilyen sorok olvasása közben az embernek eszébe kell 
hogy jusson az a fichtei történetfilozófiai gondolat, mely sze
rint előbb be kell következnie a bűnök teljességének -  „die vol- 
lendete Sündhaftigkeit” hogy elkezdődhessék a gyökeresen 
új, a „megkezdődő megigazulás” korszaka. A lenini formula, 
mely szerint forradalmi szituáció akkor következik be, ha az 
elnyomott osztályok már nem akarnak, az uralkodó osztályok

A bisztrica-lesznai csata.
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pedig már nem tudnak tovább úgy élni, mint addig éltek -  
ez a lenini formula voltaképpen társadalmi konkretizálása 
annak, amit Fichte a teológia nyelvén fogalmazott meg. 
Mind Fichte, mind pedig Lenin az elviselhetetlenről beszél, 
a valóságról, mely eléri az elviselhetetlennek azt a fokát, me
lyen túl további fokozás nem lehetséges. Krleža „nihilizmu
sa” ennek az immár tovább nem fokozható elviselhetetlen- 
ségnek a hitvallása.

Az, hogy mit érez valaki emberien és morálisan elviselhető- 
nek vagy elviselhetetlennek, az természetesen nemcsak az ob
jektív valóságtól, hanem a szubjektum emberi és morális érzé
kenységétől és igényeitől is függ. Ahol „a mi Rucnerünk” csak 
sáros csatorna bűzét érzi, csak undort, dühöt és kétségbeesést, 
mások, kevésbé érzékenyek, kevésbé igényesek nyugodtan 
mennek vasárnap délutáni sétára kifényesített cipőben, piros
pozsgás képpel s többé-kevésbé lelki egyensúlyuk teljes birtoká
ban. De az élet, egy emberibb élet követelésének és igénylésé
nek leghevesebb és egyetlen lehetséges formája: az élet ural
kodó rendjének, ennek a hamis premisszákon épült hamis lelki 
egyensúlynak a radikális „nihilista” rucneri tagadása.

Rucner csatornafilozófiája, ez a nihilista csatornafilozófia 
ezerszer emberibb, ezerszer pozitívabb, mint a pozitív, ékes
szóló ügyvédek és politikusok, elégedett kufárok minden egész
séges pozitív bölcsessége, mely szerint nem kell „túlozni”, 
nem kell egzaltáltnak lenni, és hogy „végeredményben” az ör
dög nem olyan fekete, s ő t. .. Sírni, kétségbeesni, az nem vall 
„férfias” magatartásra, de Krleža igazsága szerint vannak 
helyzetek, melyekben az egyetlen adekvát emberi magatartás 
a kétségbeesés. Vannak helyzetek, melyekben a lázadás 
egyetlen lehetséges megnyilvánulása s a lázadás előkészítésé
nek egyetlen útja: érezni és éreztetni az elviselhetetlen elvi- 
selhetetlenségét. Krleža igazsága szerint az ember mérték
telen meggyalázásává válik minden optimisztikus mérsékletes
ség ott, ahol az emberinek a megcsúfolása és megsemmisí
tése mindennapi gyakorlat. Felfedni a valóság valódi arcula
tát, amikor „megszentelt” hagyományok és érdekek az alkal
mazkodó gyávasággal és szellemi tunyasággal esküdtek össze a 
valóság elleplezésére, megmutatni, hogy a piszok az piszok,
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a gyilkosság az gyilkosság, s hogy „a rend” az egyetlen átkos 
és sötét fertelem -  erre vállalkozott s ezt a feladatot végezte el 
művészetének tiszta szuggesztív eszközeivel az ifjú Krleža 
A horvát hadisten című „szépirodalmi krónikájával”.

Krleža realizmusa, realista módszere tehát szervesen követ
kezik forradalmi látásának és forradalmi etikájának alapvető 
követelményéből.

Forradalmi látása minden mondatának egyetlen félreérthe
tetlen irányt ad. S ez a mindenütt megnyilvánuló látás nem
csak élesen megkülönbözteti, hanem egyenesen szembehelye
zi könyvét azzal a húszas években divatozó pacifista polgári 
irodalommal, mely a háború borzalmait ecsetelgette, de a há
borúban magában nem egy embertelen „béke” borzalmai
nak a legborzalmasabb, de logikus következményét, hanem 
egy elszigetelt és az összefüggésektől elszigetelhető katasztró
fát lát. Külön és igen érdekes tanulmány feladata bemutatni 
A horvát hadisten művészi és forradalmi magasabbrendűsé- 
gét nemcsak a Remarque-féle pacifista irodalommal szem
ben, hanem még olyan jelentős irodalmi művekkel szemben 
is, mint amilyenek Barbusse vagy Romain Rohand humanista 
és antimilitarista szellemmel áthatott alkotásai. Az ifjú 
Krleža is kifogyhatatlan színekben és kiapadhatatlan a harag
ban, ha a háború elvetemültségeiről, szörnyűségeiről és -  ez 
Krleža minduntalan visszatérő szava -  butaságáról beszél: eb
ben az egész könyvben mást se tesz, mint erről beszél. De ho
gyan? Úgy, hogy á háború szörnyűsége felnyitja a szemeket 
nemcsak a háború érzelmi elítélésére, hanem arra is, hogy he
lyesen, a maga egész meztelenségében váljék láthatóvá az a 
béke is, mely a háborút megelőzte, s melyből következetesen 
és szervesen nem nőhetett ki más, mint ez a háború. Mint „a 
mi Rucnerünk” esetében, aki már civilben is „a büdös csa
torna töltésén” sétálgatott, s akinek „pesszimizmusa front
harcosi tapasztalatai után még csak megerősödött, sőt kezdett 
még a demokráciában is kételkedni...” Ahogy Krleža meg
írja a háborút, a háborúban az embert, az nem egy izolált 
katasztrófának, hanem egy egész világállapotnak a szellemi 
felszámolásával egyenértékű.
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>yA bisztrica-lesznai csata egyik részletének ez a története boldo
gult Peszek Máté tizedes úr és a második zászlóalj második szá
zadának hat halott honvédje éspedig: Trdak Vid, Blažek Franjo, 
Loborec Štef, Lovrek Štef, Pecak Imbro és Križ Matija tisztele
tére íródott, kik mind elestek a háromszáztizenhármas pont elleni 
hősies rohamban, így ontván ki magyar királyi honvéd vérüket 
Szent István ezeréves királyságának dicső nevében, az ezernyolc- 
százhatvannyolcas magyar-horvát kiegyezés értelmében. ”

És ez után az inkantáció után rövid mondat, csak két banális 
szó, mely épp a banalitása által ezen a helyen felháborító üres
ségével, halottgyalázóan hazug kegyeletességével a fület hasít
ja:

„Nyugodjanak békében!”

Ily módon mindennemű elméleti fejtegetés helyett, az elő
írásos szokványos frazeológiának alkalmazásával -  az által, hogy 
Krleža az, aki ezt a frazeológiát közlésre felhasználja -  mind
járt a könyv legelső mondatainál ránk tör a felfedezés, mely a 
mű egészével egyre megrázóbban mélyül és terebélyesedik, s 
végül minden felett dominál -  az a felfedezés tudniillik, hogy 
nem lévén emberi vér, mely „magyar királyi honvédvér” vol
na, s hogy a „Szent István ezeréves királyságának dicső neve” 
hasonlóképpen semmivel se inkább valóság, mint a „magyar 
királyi honvédvér” és a „háromszáztizenhármas magaslat elle
ni hősies roham”, úgy a valóságos zagorjei parasztoknak ez a 
valóságos véres pusztulása se jelent egyebet, mint azt, hogy a 
nemlétező, a fantomatikus úrrá vált a húsból és vérből való 
emberben és a valóságosan emberin, mint az agyrém az 
agyon. „Az ezernyolcszázhatvannyolcas magyar-horvát ki
egyezés értelmében” -  teszi hozzá az író az elbeszélő iro
nikus tárgyilagosságával, hogy a kép teljes legyen -  annak a 
haláltáncnak a képe, melyben az élő ember, a lelkes valóság 
frázisnak, formuláknak, aktáknak, az eleven és emberi a lé
lektelen és süket mechanizmusnak -  egy századok óta mű
ködő mechanizmusnak válik eltiprott, tehetetlenül vergődő és 
elvérző áldozatává. Krleža felismerte, hogy a frázis nemcsak
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üresen pufogó szó, hanem szörnyeteg, mégpedig emberevő 
szörnyeteg, s ezért szembe kell állítani vele a tartalmas, a 
reális valóság szavának erejét. Szembe kell állítani a patetikus 
gesztussal az embert a maga konkrét fiziológiai és reális tár
sadalmi valóságában. A „hősies rohammal”, melyben mint 
magyar királyi honvédek vesztik életüket, szembe kell állítani 
őket magukat mint Trdak Videt, Blažek Franjót, Loborec 
Štefet, Lovrek Štefet, Pecak Imbrót és Križ Matiját, mint 
zagorjei parasztokat, akiknek semmi személyes részük sincs 
abban, hogy valahol egyszer idegen urak egy okmányt írtak 
alá, melyet magyar-horvát kiegyezésnek neveztek, s akiknek 
semmi közük ahhoz, hogy honvédeknek öltöztették őket, 
mint ahogy „a hősies roham” se az ő ügyük.

De ez a könyv nemcsak az első világháborúról és nemcsak 
arról a békéről szól, amelyből ez a katasztrófa szervesen kö
vetkezett; ennél többről is.

Nemhiába él a katolikus egyház a legjobb egyetértésben a 
császári és királyi és a magyar királyi honvéd ármádiával; s 
mint az egyház papjai, a tisztek is csupán hivatásszerű kikiál
tók. Minden tiszt és minden hivatalos egyházi szónok rendelke
zik egy bizonyos szótárral és bizonyos mennyiségű szóvirág
gal melyet aztán a kellő helyen alkalmaz egyetlenegy saját gon
dolat nélkül. ”2)

Ez a könyv az emberről szól, aki az emberinek karikatúrájá
vá válik, amint megszűnik az emberi spontaneitása, amint 
csak egy bizonyos szótár és bizonyos mennyiségű szóvirág 
hivatásszerű kikiáltójává degradálja magát. Az egyházi és 
császári és királyi katonatiszti csillagos mágia nem kevésbé 
táplálkozik az ember antiszociális, sötét atavisztikus ösztönei
ből, állatiasságából és megnyomorított állatiasságából -  táp
lálkozik belőlük és táplálja is őket mint az a modern mágiá
nak, kapitalista mágiának nevezhető mechanizmus, mely a 
fantomokat eleven uralkodó hatalommá és a konkrét embert 
puszta elvont figurává, egy gigantikus automata szerkezet te

2) Magyar Királyi Honvédnovella.
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hetetlen alkatrészévé bénítja. Hogy a „bizonyos szótár és bi
zonyos mennyiségű szóvirág” embere mennyire nemcsak kari
katúrája az embernek és emberinek, hanem elkerülhetetlenül 
tevékeny és ellenséges negációja is, azt minden vak és gyáva 
konformizmus és -  kominformizmus szemlélteti nap-nap után 
tragikus plaszticitással.

Ilyképp K r^ á n a k  az Osztrák-Magyar Monarchiáról és há
borújáról szóló könyve a maga konkrét témáján túlmenően 
anticipálta a legközvetlenebb jelennek, a mai forradalmi hu
manizmusnak legaktuálisabb problémáját és harcát az emberi 
emancipációért, az ember reintegrációjáért.

„Ő a maga mesterségének csak a technikai részére gondol, s 
számára nem létezik semmi másy csak ez a technikai része a 
dolognak. A z egész császári és királyi fegyelem teljesen amorális 
alapokon is épül, abszolút, és nem ismer semmiféle emberi ér
tékeket. De ez a technikai amoralitás nem hősies. Ez az amora- 
litás nem jelent győzelmet az értékek felett. Kannibáli nívót 
jelenty mely mélyen alatta áll mindent még a legprimitívebb po
litikai értékeknek is!”

Ezt a Magyar Királyi Honvédnovella című elbeszélésből 
idézem, melyet Krleža harmincnégy évvel ezelőtt írt. De le
hetne-e szabatosabban definiálni azt a lelki szerkezetet, mely 
a moszkvai pereket és kivégzéseket s azoknak a pereknek és 
akasztófáknak hosszú sorát lehetségessé tette, lehetne-e azok
nak az embereknek eltorzult, géppé vált lelki szerkezetét job
ban jellemezni, akik a feltétlen engedelmesség, a gépszerű tech- 
nicitás jegyében és nevében cserélték fel a forradalmár frígiai 
sapkáját a szakszerű hóhér méltóságteljes cilinderével? A no
vella egyébként témáját tekintve elképesztően, közönségesen 
hétköznapi: azt írja le, hogy gyakorlatoznak a honvédek egy 
délelőtt az egyik zágrábi katonai gyakorlótéren „az 1868. évi 
kiegyezés értelmében”. Ez a hétköznapi, közönséges téma an
nak a realista módszernek eredményeképpen, melyet humanis
ta realizmusnak lehetne nevezni s mely a Krleiáé, a művész 
keze alatt egyre nő és nő, és végül a pár óra, amit kalauzolása 
mellett a katonai gyakorlótéren töltünk, egy egész világnak a
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panorámáját tárja elébünk, egy világot, amelyben emberek 
élnek, és amely mégse emberek világa. Illetve, az író megmu
tatja, hogy hazug a látszat, mely szerint parancsnok és honvé
dek, altisztek és tisztek, harsány vezényszavak és némán en
gedelmes, gépezetté vált seregek a valóság; az író megmutat
ja, hogy e mögött az esztelen, véres és vérengző álvalóság 
mögött milyen az igazi, a húsból-vérből való, a meztelenül em
beri, s milyen az, ami százszor rosszabb és megátkozottabb, 
mint amilyen a meztelenül állati volna.

ytA százados urat úgy nevelték, hogy amint egy táj belekerül a 
látókörébe, ő azt rögtön technikai szempontból becsüli fel. 
Holt-e vagy élő? Ha holt, szolgálhatna-e fedezékül? Ha él, 
álló vagy térdelő alak-e, és mekkora a távolság odáig? Ezerkét
száz vagy ezernégyszáz lépés? És amint felbecsülte az ellensé
ges alak távolságát, abban a pillanatban azonnal lő, és kalku
lálja az eredményt... Ragadozó állatok és császári és magyar 
királyi katonák egyformán nézik a világot! így szemlélte a tájat 
minden valószínűség szerint a krapinai ősember, mint ahogy 
azt jól nevelt katonák teszik. A  krapinai ember félt mammuttól, 
sastól, medvétől, a császári és magyar királyi katona pedig fél 
„az ellenségtől”. Sétál a százados úr például a Cmrokon. Nézi 
a völgyeket, az erdők tömkelegét, szőlőket, dombokat és villá
kat és nem lát tájat. Ő csak terepet lát s a szeme parcellák szé
lein vagy kerítések fedezékében, távoli szőlőkben keresi az 
osztrák császárság vagy a magyar korona veszélyes »ellensé
gét«. A  sokéves drill alatt a császári rendszer elérte azt, hogy 
jól nevelt tisztjeibe az üldözési mánia egy fajtáját szuggerál- 
ja. Minden tiszt a terepen »az ellenségtől«, annak járőreitől és 
felderítőitől üldözöttnek és gépfegyvercsövek kiszolgáltatottjá
nak érzi magát. Ezért is tapogatják végig szemükkel a tájat, 
nem fedezhetnék-e fel elsőnek »az ellenséget«, hogy előbb tá
madják meg, mint az őket, mert »rajtaütés a legjobb parádé«, 
mint ahogy azt megírta ama nevezetes Clausewitz vagy valaki 
más. Ezeken a mániákus premisszákon alapszik az egész csá
szári mesterség, s ez viszont odáig fejlődött, hogy ha a szá
zados úr valamely alkalomból egy képkiállításra megy, meg
történik, hogy a kiállított tájképen is keresi »az ellenséget« és
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méregeti az olajfestékek perspektívájában az imaginárius dis- 
tanciákat. ”

Társadalmi feltételek, melyek olyanok, hogy az emberiség 
sok-sok ezer éve tartó termékeny kulturális és civilizatorikus 
erőfeszítése ellenére is visszavetik az embert -  ami a pszicho
lógiai és erkölcsi magatartását illeti -  a dresszírozott gorilla 
vagy a krapinai ősember szomszédságába; társadalmi feltéte
lek, melyek között intézmények egész apparátusa működik si
keresen az ember emberi voltának deformálása, az eleven em
bernek automatává való redukálása érdekében - ,  az ilyen 
társadalmi feltételek önmaguk ellen bizonyítanak, de nem 
az ember ellen, nem az áldozatuk ellen. Krleža látja és meg
láttatja az embert az ál-hősiesség és az ál-intelligencia ural
kodó képviselőivel szemben. Látja és megláttatja az embert, 
de nem a tolsztoji idealizált, nemes és szent szenvedő paraszt, 
hanem épp ellenkezőleg, annak az elementáris, nem erkölcsös 
és nem erkölcstelen, csak egyszerűen valódi valóságnak a ké
pében, amit A horvát hadisten kötetében a zagorjei paraszt, 
a nép jelenít meg. Mégpedig nem rousseau-isztikus illúziókkal, 
nem a városi kispolgár szemével láttatva, aki kellemesen 
elmélázik s egyben élvezi a saját fensőbbségét, miközben a 
folklórt műveli, s nem is a mai moszkvai retorikával, mely 
„a népet” a legfensőbb metafizikai igazság és jóság, csal- 
hatatlanság és hősiesség, minden igazság és művészet kritériu
mának és hordozójának állítja be. „A nép”, a realista Krleža 
népe közönséges, igen közönséges, olyan hétköznapi mint a 
föld, mint a hús és a vér. És ezért igaz. És ezért hordozója az 
igazságnak, annak, mely valóban lebírhatatlan.

„Ez a nagy és életes ösztöne a »rájá«-nakf a török, Velence, 
az osztrák és a magyar hódoltjának, melyet a Balkánon hosz- 
szú és véres évszázadok óta öldökölnek, ez a honvédi »rája« 
tehát minden életes gazdagságával megbújt, szinte láthatatlanná 
vált. Ez az a híres mimikrisége a honvédi léleknek, jellegzetes
sége minden idők honvédi rabszolgáinak. Ezek azok a vete
ránok, honvédi rabszolgái a századnak, akik csak mímelik a 
vigyázz-t és azt, hogy a bakancsaikat összevágják, valójában
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azonban civilekként járnak és gondolataik szabadon kóvályog
nak, mint a civil emberéi. Gondolatban ők ott vannak a szá
zad meleg suszterműhelyében és ott szépen melegednek, füs
tölnek, beszélgetnek, itt pedig csak az látszik, hogy feszesen 
menetelnek. Lényegében kimondhatatlanul gyűlölik mindazo
kat a honvédői hazugságokat, melyeket Európa ragasztott rá
juk, s csak akadna titkos erő, mely értse a módját, hogy szét
törjön holmi apró kapcsokat, ezek az emberek hallatlan dühvei 
és megvetéssel csapnának le a századra. Összemorzsolnák, meg
semmisítenék ezt az átkozott magyar királyi századot, hogy 
híre-hamva se maradna. A százados urat felnégyelnék, lemet
szenék a fejét, telerondítanák őt és lemészárolnák Mica lovát 
és szétrombolnák a kaszárnyát és aztán leinnák magukat és ez 
volna az ő zagorjei győzelmük a kaszárnya romjain. De így? 
Mit tehetnek a szegény honvédek és atyafiak? Menetelnek pa
rádésan és káromolják a százados úr anyját és apját és gondol
nak urlaubra, földre és miegymásra. Igen! Feszítik a lábukat! 
Vén nyulak és veteránok! Csapkodnak a patkós bakanccsal, 
meghúzzák a puska szíját, de valóban ők maguk itt nincsenek 
jelen. . .  De század itt valóban nincs. Egy halom hús ez, élet
telen hús, holmi beteg matériák, de militáris élet ebben a honvé- 
di halom húsban lámpással se található. Ó, sokkal előbb fog ez 
az egész diszciplína a százados úrral együtt fantomként szerte
foszlani, semmint hogy a zagorjei ember belátná, hogy mindaz, 
ami most vele történik, fontos történelmi szükség. Nem hiszi 
azt el a zágorjei ember és mindent csak mímel, csak menetel 
úgy, mintha menetelne és háborúzik, mintha háborúzna, való
jában azonban se nem menetel, se nem háborúzik

Ez az a vákuum, mely a gépesített agy velő uralkodó kaszt
ját, az uralkodó tiszti kasztot kívül helyezi a realitáson, az em
beri valóságon, s ezért olyan hozzáférhetetlen, ezért vadul 
kegyetlen s egyben épp ezért még inkább minden valósággal 
szemben vak és süket, még inkább kaszt, még inkább fanto- 
matikus a létezése. Míg a zágorjeiek százada tetszhalott, és a 
tiszti csizma alatt ez az ellenállásának egyetlen lehetséges for
mája, ebben az ereje, ebben a magasabbrendűsége, a fölénye, 
addig a százados úr és a hatalma, amelyek a százados urak
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kasztját megteremtették és fenntartják, azok csak látszatra 
élnek, azok „tetszélők” s ál-életük mint minden uralkodó 
kaszté, semmivé válik, semmibe foszlik, amint üt az óra. 
Előbb-utóbb mindig üt az óra, mikor a tetszhalottról egy
szerre csak kiderül, hogy a halál maszkja, a néma engedel
messég csak az életnek, az elpusztíthatatlan és megfékez- 
hetetlen ellenállásnak az elrejtésére, csak az óra kivárásá
ra szolgált.

Krleža igazságának egyik legsötétebb ellensége a hazugság, 
melynek a történelemben a f r á z i s a legkedveltebb megje
lenési formája. S Krleža igazsága szerint a frázisnak nincs 
hűbb, szívósabb és veszedelmesebb szövetségese, mint a bu
taság. A hazugság elleni harc Krleža számára végső fokon harc 
az érzékek tompaságán alapuló butaság ellen. Helyesebben: a 
hazugság elleni harchoz elválaszthatatlanul hozzátartozik a 
gyökeres megváltoztatása azoknak a viszonylatoknak és meg
semmisítése azoknak az intézményeknek, mindazoknak a 
hagyományos szuggesztióknak és misztifikációknak, melyek 
isten és istenek, haza és király és nép és emberevő szimbó
lumok nevében rendszeresen életben tartják a valóságot megha
misító h u m b u g o t  és rendszeresen fáradoznak azon, hogy 
az ember minden inkább legyen, akár vadállat és eltiprástól 
rettegő féreg is, csak épp egyre ne vetemedjék, arra, hogy 
ember legyen, aki látni és ítélni s ennek megfelelően cseleked
ni is képes.

Ennek a látni és ítélni s ennek megfelelően cselekedni is 
tudó embernek a legmélyéből, az embertelenség orgiája köze
pette hangzik fel Krleža ditirambikus de profundisa, a kiáltás 
a világosságért, a Napért. „Az ötödik bé barakk” a sötétség, a 
kín, az intézménnyé vált őrület maradéktalanul diadalmasko
dik, annyira maradéktalanul, hogy a haldokló Vidovié diák, 
aki tehetetlen dühvei gróf Axelrodénak és egész világának a 
fejéhez akarja vágni éjjeli edényét, úgy hal meg, hogy keze 
bénán markolja az edény szennyes tartalmát, ez az ötödik 
bé barakk a sötétség nyelvén éppúgy lázadó, követelő és 
sürgető himnusz a Naphoz, melynek mégis fel kell kelnie, 
nint ahogy himnusz a Horvát Rapszódia befejező végítéletes 
rivalgása is:
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Nap! Nap!
kiáltja lelkendezve a Génius s a závároknak és csapoknak ama 

klaviatúráján a fantasztikus sebesség melódiáját játsza. Már 
nem a síneken száguld. Réteken, szántóföldeken kanyarog, 
falvakat gázol le -  tűzvészeket támaszt s lágba borul minden. A  
városokban lobogók lengenek, a kórházak összeomolnak, 
megnyílnak a sírok -  a halottak zsoltárokat énekelnek -  a vonat 
pedig átvágtat rajtuk, legázolja, semmivé teszi őket. Mint az 
eszelős megy neki haranglábaknak, álló és épülőfélben lévő 
házaknak, ledönti, porrá zúzza őket s tűz és vér marad vörösen 
mögötte. Mint földrengés, úgy vet fel vidékeket, katedrálisokat, 
színházakat, akadémiákat, kaszárnyákat, palotákat, kúriákat, 
szerkesztőségekety műtermeket, irodákaty templomokat,
országgyűléseket, kápolnákatf hazugságokat, fényűző horvát 
hazugságokat ráz meg és dönt le -  ez már nem is vonat, ez 
fényes izzó üstökös, rae/y bíboros ragyogó csóvájával felgyújt 
és pusztít mindent, űm/í e/er, dühöngés, ez tűzorkánf ez rival- 
gás a Napért. ”

Az 1946. évi horvát kiadáshoz Krleža pár soros utószót írt, 
melyben A horvát hadisten addigi pályafutását vázolja külföl
dön és itt nálunk, az országban. A horvát hadistenntk ezt az 
életrajzát újabb adattal toldhatom meg. Néhány száz évvel 
ezelőtt Zrínyi Miklós horvát bán szolgálatot akart tenni a 
magyaroknak egy könyvvel, melynek A török áfium ellen való 
orvosság címet adta. Mikor én 1947-ben Budapesten jártam, 
az ottani s akkor még elvtársakként viselkedő és beszélő ma
gyar barátaimmal sok szót váltottunk arról a m a g y a r  áfium- 
ról, mely a huszonöt éves Horthy-uralom és még régebbi, mesz- 
sze múltba visszanyúló hagyományok révén úgy megmérgezte az 
ország szellemét, hogy a legszörnyűbb katasztrófa se bizonyult 
elégnek arra, hogy kiirtsa a buta sovén felfuvalkodottságot, 
nevetséges nagyzási mániát és a többi szentistváni „szent” 
hagyományt. S akkor támadt az a gondolatom, hogy a magyar 
áfium elleni orvosságként megint egy horvát könyv kiadását 
ajánlom magyarul, ennek a könyvnek, A horvát hadistennek a 
magyar nyelven való kiadását. Az úgynevezett magyar in
telligencia a „srófoseszű sváb” szellemében -  ahogy Ady
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Endre nevezte Herczeg Ferencet-, Herczeg Ferenc szemüvegén 
keresztül nézte és látta, bájos és kedves hősökként szemlélte 
a magyar királyi katonatisztek alakját. A magyar dzsentri, a ré
gi jó idők, Nagy-Magyarország és a magyar kultúrhivatás -  
ezek elé a fogalmak és hazugságok és hagyományok elé állított 
Krleža tükröt, melytől a cigány muzsikás, kedélyes, lampionos 
úri Magyarország és a régi jó idők nemcsak hogy elvesztik 
minden hamis varázsukat, hanem felfedik a romlásnak és rom
lottságnak azt a dögletes mocsarát, melyet valóban képvisel
tek. így történt, hogy akkori magyarországi barátaim, akiknek 
akkor még szabad volt, hogy barátaink legyenek, elhatároz
ták, hogy A  horvát hadistennek meg kell jelennie magyar for
dításban Budapesten, és az Athenaeum mindjárt közzétette 
a magyar sajtóban a kommünikét, hogy megállapodott velem 
e kötet mielőbbi magyar kiadásában. S azután... a fordítás 
nem jelent meg Budapesten. A Tájékoztató Iroda határozata 
után Magyarországon ilyen könyv, természetesen, nem jelen
hetett meg, a Tájékoztató Iroda határozata után Magyaror
szágon más formában, de megint ugyanaz a szellem vált 
aktuálissá, melynek számára megengedhetetlen és elviselhe
tetlen az igaz, az emberi, tehát forradalmi művésznek, Krle- 
žának a szava.

Megvan annak az elgondolkodtató, mély jelentősége, hogy 
magyar nyelven ez a könyv ma a jugoszláviai magyarok 
könyvkiadó vállalatában jelenik meg.

(Zágráb, 1952. augusztus 24.)
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A ZSDANOVIZMUSSAL

V





K R L E Ž A  LESZÁ M O L Á SA  
A „TU D O M Á N Y O S E SZ T É T IK Á V A L ”

(Széljegyzetek a ljubljanai referátumról)

Az a megállapítás, hogy az ember élete számos oknál fogva 
nehéz, egyáltalán nem alaptalan. Hisz azon kell fáradoznia, 
hogy előteremtse a fizikai szükségletei kielégítését szolgáló 
eszközöket, s amennyiben lemond felebarátai öldökléséről 
vagy kihasználásáról, akkor őneki magának kell védekeznie 
azokkal szemben, akik őt szeretnék kihasználni vagy megölni. 
S mégis, bármennyire is kedvezőtlenek az élet feltételei, s bár
mekkora erőfeszítést is követelnek, mindig akadnak emberek, 
akik nagy erőfeszítések árán tökéletesen értéktelen terméke
ket hoznak létre -  az ember fizikai szükségletei szempontjá
ból. A barlangi ember, aki még élvezettel rágcsálta felnyársalt 
felebarátja csontjait, s az atomenergia korának mai embere 
egyaránt ismeri annak a különleges emberi tevékenységnek a 
szenvedélyét, amelyet a szépség létrehozásáért folyó küzde
lemnek nevezünk.

Ezek szerint a művészi alkotás ténye egyidős az emberiség
gel. Még ha csupán extravagáns egyedekről, elkülönült mű
vészegyéniségek ősrégi, irracionális ösztöneinek a megnyilvá
nulásáról lenne is szó, még akkor is felkeltené és megérde
melné a figyelmet az a tény, hogy ilyen egyének a legkülön
félébb korokban egyaránt és ismételten fel-feltűnnek. Azon
ban nemcsak az ilyen egyének alkotószükségletéről van szó, 
hanem arról a másik, nem kevésbé fontos jelenségről is, hogy 
a művészet, melyet ezek az egyének létrehoznak, megfelel 
azon közösségek szükségleteinek is, melyekben e művészem
berek élnek. Az egyén művészi alkotótevékenységével együtt
jár az általános emberi képesség, hogy az emberek élvezetet 
találnak a művészi alkotásokban.

Az ember azonban nem elégszik meg azzal, hogy élvezi a 
műalkotásokat, hanem megkísérli értelmezni is a művész al
kotói szükségletét, ugyanakkor pedig a műalkotások létreho
zásának törvényszerűségeit is. És itt kezdődik a jelentőség
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teljes bonyodalom: a művészi matéria illedelmes szemlélői 
és kutatói észrevétlenül átalakulnak a művészi teremtés pre- 
tenciózus törvényhozóivá. Létrejön egy furcsa, esztétikának 
nevezett tudomány, amely jellegzetesen idealista quidpro- 
quón, mulatságos felcserélésen alapul: e tudomány adeptusai 
annyira belevesznek a művészi anyaggal kapcsolatos bölcsel
kedésbe, hogy számukra a művészetre vonatkoztatott saját 
gondolataik tűnnek valóságnak, a műalkotások pedig e gon
dolatok tükröződésének, mintha csak a szépségről szóló tudo
mány hozná létre a szépséget, és nem fordítva.

Igaz ugyan, hogy a csillagokhoz hasonlóan, melyek attól 
függetlenül is ragyogtak és ragyognak, hogy mi mindent gon
dolnak és beszélnek róluk a pásztorok, vadászok, asztrológu
sok és asztronómusok, a művészek is alkották a műveiket, és 
hagyták a tudósokat, hogy következtetéseket és tanulságokat 
vonjanak le e művekből, és hogy elszórakozzanak különféle 
gondolati építmények, úgynevezett esztétikai rendszerek 
konstruálásával. Már az idős Kant is tudatában volt annak, 
hogy a művészettel kapcsolatos, akár legtökéletesebben rend
szerezett gondolatokkal is némi baj van, amennyiben azok 
olyan pretenzióval lépnek föl, hogy tudományt képviseljenek, 
mely nemcsak felfedi, de meg is szabja a szépség törvényeit. 
Kant ugyanis e törvények kutatásának szentelt nagy műve 
bevezetőjében kétellyel, iróniával és igen bölcsen állapítja 
meg:

„. . .  die Untersuchung des Geschmacksvermögens als aesthe- 
tischer Urteilskraft hier nicht zűr Bildung und Kultur des Ge- 
schmacks angestellt wird, denn diese wird auch ohne allé 
solche Nachforschungen, wie bisher, so fernerhin, ihren Gang 
nehm en... ” (Kritik dér Urteilskraft)*

A z  idealista Immánuel Kantnak ebben igaza van, mégpedig 
nem azért, mert idealista, hanem azért, mert rendkívül kriti
kus, lényegében forradalmi szellemiség. Ami viszont nem

* „. . .  az ízlésre való képesség mint az esztétikai ítélőerő kutatása itt nem az 
ízlés képzése és kultúrája érdekében történik (hiszen ez minden ilyen kutatás 
nélkül továbbra is megy a maga útján, mint eddi g) . . -  I. Kant: A z ítélőerő 
kritikája. Akadémiai Kiadó, Bp. 1966., 136. old.



mondható el azokról az önimádó és unalmas mesterdalnokok
ról, akik az esztétika tudományának, a forradalmi esztétiká
nak vagy a forradalom esztétikájának a fogadatlan prókáto
raiként lépnek föl.

Az egyes korok élő művészei és különféle esztétikai tudo
mányai között mindig is nehezen áthidalható szakadék tátong. 
Minél jelentősebb a művész, annál nagyobb meglepetést kelt 
az alkotása egyéni tartalmával és egyéni kifejezésmódjával. A 
művészi teremtés viszonya mindennemű normatív esztétikával 
szemben szükségképpen és mindenkor forradalmi; az alkotó- 
tevékenység nem támaszkodik szentesített normákra, hanem 
maga teremt új szabályokat a létrehozott művel mint legfőbb 
argumentummal. Ezek szerint az esztétika tudománya a mű
vészet történetében nem játszik valami túlzottan produktív 
szerepet, s nem jelent valami komolyabb veszélyt a művész 
számára, aki tehetségéhez mérten önmaga törvényhozója. 
Az esztétika mint tudomány valójában meglehetősen ártatlan 
szülemény, amely esetenként egészen szerencsésen támasz
kodik a nagy műalkotásokra. Olyankor különösen is szeren
csésen, tehát produktívan is, amikor őt magát szintén az epi- 
gonok gyűlölete és a szépség szeretete ihleti.

De vajon csakugyan ilyen ártatlan-e az esztétikának mint 
„tudománynak” a jelensége? Ilyen csak akkor lehetne, ha 
Robinsonokról, illetve robinsoni esztétikusok robinsoni mű
vészek iránti viszonyulásáról lenne szó. Mivel azonban elkü
lönült művész ugyanúgy nincs, mint ahogy elkülönült esztéta 
sem létezik, hisz a művésznek és az esztétának a munkája 
egyaránt bizonyos társadalmi viszonyokkal meghatározott hi
vatás, mely maga is visszahat a társadalmi viszonyokra: a mű
vészet és a szépnek a tudománya s e tudomány értékítéletei 
önmagukban azonosak a társadalmi harc pozícióival. Ez egyi
ke azoknak az alapvető marxista felismeréseknek, amelyek 
révén az emberi szellemiség visszakapta önméltóságát. S ezzel 
ellentétben azok, akik a szellemiséget mint valami földfelettit 
istenítik, voltaképpen az eunuch szerepét szánják neki a viha
ros és termékeny, romboló és teremtő evilági erők harcában.

A karikatúra a negáció különös formája, s mint ilyen, igen 
szellemes is lehet. Azonban az úgynevezett marxista esztétika
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-  illetve, miként önmagát nevezi, hogy különbözzön minden 
előbbi széptantól: a „tudományos esztétika” -  még Marx alap
vető fölismeréseinek a karikatúrájaként sem szellemes. Ez az 
esztétika nemcsak Marxnak, de a legegyszerűbb emberi érte
lemnek is negációja, hisz a közönséges értelem szerint a mű
vészi szép mindennemű teóriája a művészi megvalósulások 
materiális talapzatán nyugszik, a „tudományos esztétika” vi
szont azt követeli, hogy a művészi alkotások alapuljanak az 
esztétikai posztulátumokon. Ez a tudományos esztétika a mű
vészi alkotásokat és magukat a művészeket is az esztétikai 
szabályokkal szemben tanúsított szófogadás, illetve szófoga- 
datlanság mértéke szerint osztja fel haladókra, népiekre, jók
ra, egészségesekre, azaz pozitívakra, illetve reakciósokra, 
kozmopolitákra, rosszakra és rothadtakra, azaz negatívakra. 
E tudományos esztétika szerint az alkotó kezdeményezés a tu
dományos téziseket illeti meg, a művészre viszont csupán az 
a szerény feladat vár, hogy eleget tegyen az elvárásoknak, s ily 
módon realizálja ennek az egyetlen tudományos esztétikának 
egyetlen helyes, mert egyedül tudományos indítványait.

Ha egyén próbálna rákényszeríteni a világra egy ilyenféle 
esztétikát, az illető nevetségessé válna. Mivel azonban e tu
dományos esztétika autoritását egy óriási államapparátus tá
mogatja, ez az esztétika nem pusztán tudományos, hanem tu
dományos állami esztétika is egyszersmind. Mivel pedig egy
úttal annak az államnak a tudományos esztétikája, amely a 
szocializmus nevében lép fel, e tudományos esztétikát azono
sították magának a szocializmusnak az esztétikájával.

Van-e valamiféle jogosítványa e tudományos esztétikának 
az efféle pretenziókra?

Van. Hisz azt hirdeti:
1. Én a szocialista állam felépítménye vagyok, s mint ilyen, 

nem lehetek másféle, csakis szocialista.
2. Mivel a szocializmus tudomány, az esztétikája is szükség

szerűen tudományos.
3. Mivel tudományos és forradalmi esztétika vagyok, forra

dalmi jogom van megkövetelni mindazoknak a megsemmisíté
sét, akik szembeszegülnek a követeléseimmel, vagy vétenek 
az én tudományos és forradalmi előírásaim ellen.
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Mit szembesíthet a művész-forradalmár, a szocialista mű
vész az efféle legitimálással? Mihelyt kifejezi kétségét e szo
cialista tudományos esztétika tételeinek helytállóságával 
szemben, nyomban elveszíti saját jogosítványát, miszerint ő is 
tisztességes művész-forradalmár. Hisz ennek a szocialista tu
dományos esztétikának épp az a lényegi sajátossága, hogy szá
mára már a vele való vitatkozás kísérlete is a renegátság, azaz 
szocializmusellenesség biztos jele. Mint ahogy annak idején 
a szent inkvizíció is úgy vélte, a vádlottak szükségképpen 
ellenségei a szent katolikus hitnek, s hogy ezek szerint, ter
mészetesen, a védekezésük is istenkáromlás, úgy a szocialista 
tudományos esztétika sem hajlandó vitába bocsátkozni, ha
nem amikor eretnekekről van szó, nyomban észbe kap, hogy 
ő egy nagyhatalom akaratának és politikájának a képviselője 
és védelmezője, s mint ilyennek, igen hatékony materiális esz
közei vannak, ha nem is minden eretnek gondolat, de legalább 
minden eretnek személy kiirtására. Mert ez is egyik lényegi 
sajátossága e szocialista tudományos esztétikának: minden 
összeütközés a szocialista szépségre vonatkozó téziseivel a 
nagyhatalom óriási államgépezetével való összeütközés formá
ját ölti. Exsurge, Domine, et judica causam tuam ad divipien- 
dos inimicos fidei -  és mint ahogy a szent inkvizíció idején, úgy 
a szocialista tudományos esztétika mai korszakában is a Domi- 
nus -  aki valóban felkel, hogy ítélkezzék a meghirdetett és 
kötelező igazságok ellenségei fölött -  nem valami éteri, föld
feletti lény, hanem szolid evilági materiális hatalom, aki bir
tokolja a testi és erkölcsi terror összes eszközét.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy nemrégen még minálunk is 
így merült fel a kérdés:

Hogyan lehetne valaki kommunista, ha Joszif Visszariono- 
vics nem ismeri el őt kommunistának? Miféle kommunista az 
az ember, akit Joszif Visszarionovics a kommunizmus ellen
ségének tart?

S ugyanilyen módon s ugyanezzel a hangsúllyal merült fel ez 
a kérdés is:

Hogyan lehetne valaki művész-forradalmár, ha a szocialista 
tudományos esztétika nem ismeri el őt forradalmi művésznek? 
Miféle forradalmi művész az, aki „a szocializmus tudományos
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esztétikája” dekadensnek, burzsoá nacionalistának és rothadt 
kozmopolitának minősít?

Nem tudnánk helyesen értékelni, micsoda hatalmas jelentő
sége van az utunknak, amit az utóbbi években tettünk meg, ha 
elfelednénk, hogy nemrégen még nálunk is bárki, aki megkí
sérelt volna bizonyítékokat felhozni a normatív tudományos 
esztétika ellen -  akár a forradalmi művészet nevében is - ,  az 
csupán arról tett volna tanúságot, hogy ő személy szerint 
a szocializmus ellensége, akinek -  ha netán szubjektíve nem is 
ellenség -  nem marad más hátra, mint a vezeklés, vagy pedig a 
kiközösítés és elhallgattatás az Esztétikának mint tudomány
nak nagyobb dicsőségére.*

Mit lehetett elérni azzal, ha valaki be is bizonyította, hogy 
ez a tudományos esztétika egyáltalán nem tudományos, tehát 
nem lehet tudománya sem a szépségnek, sem a szocialista 
szépségnek? Mint ahogy azzal sem lehetett sokat elérni az em
beri szellemiség felszabadításáért folytatott harcban, ha valaki 
rámutatott, hogy a különféle vallásos dogmák összebékíthe- 
tetlen ellentétben vannak a közönséges emberi logikával, 
ugyanígy volt a „szocialista” esztétika esetében is. Akárcsak 
a teológusok, a tudományos esztéták is nyugodtan és fennkölt 
modorban válaszoltak az ellenbizonyítékokra:

-  Annál rosszabb a maguk logikájára nézve! Az a bizonyos 
közönséges emberi logika téves és romlott, nincsenek szup- 
ranaturális misztikus, illetve kremli dialektikus szárnyai!

Ki ne tudná, hogy a művész önmagát is megcsonkíthatja, 
amennyiben kegyetlenül szembefordul saját elementáris szük
ségleteivel és kétségeivel, s aláveti magát a „magasabb” köve
telményeknek -  csak azért, mert nem akar eretnekké válni? 
Ki ne ismerné annak az embernek a lelkiállapotát, aki külön

* A személyi sérelem felhangjától sem mentes kitétel magyarázata az a kö
rülmény, hogy Sinkó Ervin -  jóval a ljubljanai írókongresszus előtt -  maga is 
több polemikus írással szállt szembe a normatív „tudományos esztétikával”. 
Vö.: Felszólalás a jugoszláv írók II. kongresszusán (1949); Az igazság és a ha
zugság -  és a művészet (1950); Hazugságok és igazságok (A  Lukács-vitáról, 
1950); Harc a naturalizmus ellen, vagy félelem az emberitől (1951); In: 
Kísértet járja be Európát. Magyar Szó kiad., Noviszád 1952. -  (A ford. 
megjegyz.)
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féle interpretációkkal igyekszik igazolni önmaga előtt magát 
az abszurdumot is -  egyszerűen azért, mert a sztálini abszur
dumról van szó? Ki ne tudná, hogy az ember személyes meg
győződés nélkül is alárendelheti magát a látszólag magasztos, 
személyfeletti meggyőződésnek -  egyszerűen azért, mert úgy 
véli, ő maga a hibás abban, hogy nincs saját meggyőződése? 
Az inkvizíció idején sem csupán a hóhérok kínozták az embe
reket. Nagy volt a száma azoknak is, akik a vallás szellemi 
terrorja alatt önnön lelkűk, sőt saját testük megkínzójává vál
tak, így büntetvén magukat azzal a hittel szemben felmerült 
kétségeik és hitetlenségük miatt, amely hitről azt hitték, hogy 
szükségszerű és üdvözítő.

Mindezeknek a tudatában kell lennünk, hogy helyesen ér
tékelhessük ama beszámoló megállapításainak, forradalmi 
konklúzióinak és távlatainak történelmi jelentőségét, amelyet 
Miroslav Krleža olvasott fel 1952-ben, Jugoszlávia íróinak 
ljubljanai Kongresszusán.

Miroslav Krleža ez ideig a versek, drámák, esszék, novel
lák, regények és cikkek sokaságát írta meg. Egész eddigi iro
dalmi munkásságában Miroslav Krleža ihletője az a szenve
délyes élményi felismerés volt, hogy a szépség és az értelem 
hiányzik az emberi viszonyokból. Miroslav Krleža egész ed
digi életműve gazdagon hangszerelt révolté, s emiatt felhívás 
is a tiltakozásra az embertelen állapotok ellen. A szocializ
mus fogalmának nem lehetne semmi értelme, ha nem jelente
ne kiutat az előtörténelem embertelen állapotából mind er
kölcsi, mind pedig esztétikai értelemben, vagyis ha nem jelen
tene győzelmet az embertelen történelem előtti állapotok fö
lött. Ha így fogjuk fel a szocializmust -  s másképp felfogni 
annyi, mint egyáltalán fel sem fogni - ,  akkor Krleiával kap
csolatban két fontos tényt állapíthatunk meg:

Elsősorban azt, hogy Krleža egész eddigi irodalmi alkotóte
vékenysége (összesen 36 könyv) a művész szakadatlan és kö
vetkezetes harca volt a szocializmus győzelméért.

Másodsorban pedig azt, hogy Krleiának a szocializmus szel
lemiségével ihletett 36 könyvében senki sem találhat egyetlen 
mondatot sem, amelyet össze lehetne egyeztetni a „szocialista 
tudományos esztétika” parciális követelményeivel és általános
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szellemiségével, sőt amely nem lenne tagadása is e tudomá
nyos esztétika valamennyi tézisének.

Miroslav Krleián kívül senki más nem tudott volna ú g y le
számolni a pszeudomarxista tudományos esztétikával, mint 
ahogy azt ő tette a ljubljanai kongresszuson, mivel ő e leszá
molást nemcsak mint artista, s nem csak mint szocialista haj
totta végre, hanem mint Miroslav Krleža. Azaz mint mű
vész-forradalmár és mint jugoszláv művész-forradalmár.

Aláhúztam a jugoszláv melléknevet, mert ez a referátum 
nemcsak a negyvenéves harcos költői alkotótevékenység sze
mélyi élményeit, elméleti következtetéseit, tapasztalatait és 
tűnődéseit foglalja össze, hanem azokat a felismeréseket is, 
amelyeket a jugoszláv szocialista forradalom egyedülálló fej
lődése tett lehetővé. Ha bárkinek is megvolt minden előfelté
tele a sztálinista tudományos esztétikával való gyökeres le
számoláshoz, akkor Miroslav K r^ á n a k  biztosan megvolt, de 
hogy ezt ú g y hajtsa végre, ahogy végrehajtotta, ehhez az kel
lett, hogy annak a jugoszláv szocialista forradalomnak a po
zíciójáról beszélhessen, amely megtörte a sztálini Szovjetunió 
politikai, gazdasági és erkölcsi terrorját, s ezzel egy szellemi, 
tudatosan humanista forradalom kezdeményezője és végre
hajtója lett.

Krleža azért vihette úgy véghez a maga leszámolását, ahogy 
véghezvitte, mert aközben már valami megvalósultra utalha
tott és támaszkodhatott is, nevezetesen a szocialista építés 
jugoszláv formájára, a harcra, amely már kivívta a győzelmet 
a sztálinista koncepciók fölött, arra a küzdelemre, amely sa
ját erejének öntudatával gazdagította országunkat, s lehetővé 
tette állampolgárai számára a hosszan tartó új felszabadító 
harc folytatását a forradalmi gondolat bátor felszabadításáért 
mindennemű megkövült „szocialista” előítélet, sőt minden elő
ítélet és minden autoritatív bálvány alól.

Ez az oka annak, hogy Miroslav Krleža beszámolója jóval 
több lehetett a normatív „tudományos esztétika” negációjá- 
nál. Ez az oka annak, hogy nem az opponáló álláspont és a 
polémia e beszámoló fő jellegzetessége. A szocialista szép
séggel kapcsolatos sztálinista koncepciót a legkülönfélébb néző
pontokról lehet tagadni. Miroslav Krleza referátumának alapve
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tő értéke és történelmi jelentősége épp abban van, hogy a sztáli
nista autoritatív koncepciók győzedelmes jugoszláv szocialista 
negációja csak kiindulópontként szolgál számára a pozitív, for
radalmi konklúziók megfogalmazásához, a mi koncepcióink 
megfogalmazásához és kinyilatkoztatásához.

Miroslav Krleža referátumában első ízben öltenek alakot 
azok a konstruktív jugoszláv konklúziók, amelyek azonos ha
tározottsággal irányulnak a pszeudomarxista esztétika és a lát
szólag semleges, valójában pedig dekadens és meddő nyugat
európai esztétizmus ellen. Ezek a konklúziók „e történelmi 
időszak nemzetközi proletármozgalmának mély intellektuális 
és erkölcsi krízisében” fogantak, a sztálinista politikai, erköl
csi és esztétikai koncepciók végleges összeomlása idején, s 
e konklúziók segítségével mutat rá Miroslav Krleža azokra 
a feladatokra, amelyeket a Kelet és Nyugat alóli, egyetemes 
forradalmi emancipációnk befejező aktusa révén kell teljesí
tenünk.

Krleža referátuma nem bocsátkozik a kérdés elemzésébe, 
hogy egyáltalán lehetséges-e a tudományos esztétika, illetve, 
hogy milyennek kellene lennie a szocialista esztétika valamely 
marxista tudományának, ha egyáltalán volna lehetőség a lét
rehozására. Krleža hallgatólagosan átsiklik e kérdés fölött, 
s ezzel, úgy vélem, igazi marxistaként jár el.

Hisz vajon Marx és Engels nem utasította-e vissza követke
zetesen az eljövendő kommunista társadalom eljövendő fej
lődési útjának és eljövendő problémáinak latolgatását? Marx 
kielemezte az adott társadalmat, s az élő valóság analízise 
alapján felfedte a társadalmi fejlődés törvényszerűségeit. Mint 
minden tudós, ő is hipotézisekkel dolgozott, azonban saját 
hipotéziseit ismételten a materiális valóság ellenőrzése alá ve
tette. Az viszont nem is hasonlít tudományos eljárásra, hogy 
olyan hipotéziseket halmoznak, amelyeknek semminemű ma
teriális alapja nincs, s mégis, amikor e hipotéziseket sikerül 
beilleszteni egy önkényes logikai rendszerbe, akkor az efféle 
eredményt kinevezik tudománynak. Más szóval: mindaddig, 
amíg nem létezik valóságos szocialista művészet -  s mind e mai 
napig nem létezik - ,  addig nem marxista, sőt nem is materia
lista eljárás bizonyos feltételezések, vágyak és fikciók alapján
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a szocialista művészet törvényszerűségeinek kitalálásával és 
valamiféle szocialista tudományos esztétika létrehozásával 
foglalkozni. Ez teljesen meddő, tárgytalan képzelgés.

Krleža beszámolója éppen ezért nem az esztétikai elméletek 
absztrakt problémáiból indul ki, hanem a konkrét, élő jugo
szláv irodalmárok konkrét foglalatosságából, a tisztán és 
kimondottan empirikus kérdésből: Mit tegyünk, miként te
gyünk és miként ne -  itt és ma?

„Irodalmunkban és művészetünkben, akárcsak a világ min
den más művészetében is, gyakran a számos külföldi irodalmi 
mintakép utánzásáról van szó; de hogyan utánozhatnánk ma 
valamiféle szépirodalmi prototípusokat, ha egyszer ilyenek a 
mi problémakörünk szempontjából egyáltalán nem léteznek? 
Honnan is meríthetnénk mi lírai, epikus vagy drámai ihletet 
indítékul a saját problémáink feldolgozásához (melyek a jelen 
pillanatban egyáltalán érdekelhetnek bennünket), ha egyszer 
ezek a problémák a mi perspektívánkból nézve egyetlen kül
földi irodalomban sem fordulnak elő?

Harminc esztendővel a forradalmi ütközetek után még a 
szovjet irodalomban sem rajzolták meg a forradalom hőseit, 
s még kevésbé a nyugat-európaiban, amelyhez a mi irodal
munk többé-kevésbé szervesen kapcsolódik már több száz esz
tendeje. Hogy is tudnánk megrajzolni saját valóságunkat, 
amikor a világon sehol sem történik az, ami nálunk, ahol min
den jelenségben hat évszázad körvonalai olvadnak szinkron
ba: a barokk, a török és osztrák kisvárosok morlák világa kö- 
zepett -  a lenini elvekért a Kremllel folytatott drámai küzde
lem keretében -  felsejlenek a huszonkettedik század körvona
lai!”

Már pusztán azzal, ahogyan a kérdést felteszi, adva van a 
mód is, ahogy az irodalmár Krleža a művészet és a társadalmi 
valóság viszonyát szemléli. Számára egyáltalán nem vitás, 
hogy a jugoszláv irodalmár, a jugoszláv irodalom előtt ma 
nem lehetnek produktívabb kérdések a mi tulajdon kérdé
seinknél -  „amelyek a jelen pillanatban egyáltalán érdekel
hetnek bennünket” - ,  s hogy csupán e s a j á t problémáinkkal 
való viaskodás kölcsönözhet individualitást, azaz művészi ér
téket a jugoszláv irodalmi műveknek.
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Vajon ez nem azt jelenti-e, hogy az irodalmat a szűk nemze
ti, tehát világmértékkel mérve regionális keretek közé szo
rítjuk és fokozzuk le?

Minden individualitás korlátozottságot is jelent, de csak 
olyan értelemben, amilyenben minden megformálás és min
den forma általában is korlátozottságot jelent. Az i 1 y e n kor
látozottság azonban az egyetlen módja annak, hogy az élet és 
élettartalom konkretizálódjon, s egyáltalán kifejezést nyerjen.

Ahogy Krleža felteszi beszámolója alapkérdését, az meg
győzően bizonyítja a régi igazságot, hogy a jól feltett kérdés 
már önmagában is nagy lépést jelent a helyes megoldás felé.

Van egy mondás, mely szerint már mindent megírtak, s eb
ben van is némi igazság. De az irodalmár, ha csakugyan az, 
s ha a maga kora életét éli, akkor úgy érzi mindig, hogy sokkal 
több az, amit még nem írtak meg, mint ami már megíródott. 
S Krleiának épp ez a kérdése: miként írni a problémáknak, 
élményeknek és élettényeknek arról a hatalmas mennyiségé
ről, amely mind a mai napig még semminemű irodalmi feldol
gozásnak nem volt a tárgya?

„írni nem annyi, mint leírni vagy lemásolni” -  figyelmeztet 
Krleža. -  írni nem annyi, mint leírni az élet valóságát, mert ha 
az irodalmi értelemben vett írás nem volna egyéb, mint a té
nyek közönséges leírása, akkor minden írnok költő volna. A 
költői írásművekben is találunk valóságrajzot, de ezek nem 
azáltal hatnak, hogy valóságosak vagy igazak, hanem rend
kívüli szuggesztivitásukkal, azzal, hogy az adott motívumok 
erkölcsi mélységei és távlati összefüggései úgy vannak meg
komponálva, hogy mágikus erejükkel, dinamikus elevensé
gükkel és történésük ritmusával erőteljesebb hatást tesznek 
ránk, mint maga az élettény, amely létrehozta őket. ” 

Nyilvánvaló, hogy Krleža az irodalmi kérdéskörhöz nem az 
esztétikai tanok tudósaként közeledik, hanem íróként, aki a 
többé-kevésbé absztrakt teóriák helyett saját költői tapaszta
latából, saját költői p r a x i s á b ó l  indul ki. Ebből a szem
pontból nézve, e beszámoló különös varázsa abban van, hogy 
programatikus forradalmi jelentése mellett egyúttal Krleža 
a r s  p o e t i c á j a  is, melyből a lírai konfesszió melege sugár
zik: ezt jelentette és ezt jelenti az ő számára az irodalmi alko
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tómunka. Amikor tehát Krleža már a kérdésfeltevés módjá
val kizár minden kétséget afelől, hogy a jugoszláv irodalom 
számára az alapkérdés a h i t  e t  n u n  c-ra, a m i életproblé
máinkra, a mi terünkkel és a mi időnkkel meghatározott s a - 
j á t életünk tényeire vonatkozik-e vagy sem, akkor A horvát 
hadisten és a Petrica Kerempuh balladáinak a szerzője teljes 
joggal teszi félre a kétséget, vajon az ilyen „korlátozottság” 
nem vezethet-e oda, hogy a jugoszláv irodalom elveszíti uni
verzális távlatait s ezzel értékét is az emberiség számára. A re
ferens eddigi életműve -  tehetné hozzá maga Miroslav Krleža 
-  a bizonyíték rá, hogy csakis az a mű tarthat igazán igényt 
arra, hogy a világirodalom alkotóeleme legyen, amelynek 
saját fizionómiája van. Ez viszont azt jelenti, hogy amennyi
ben nem mondom ki a dolgokat, melyek énnélkülem kimon
datlanok maradnának, akkor irodalmi értelemben semmit se 
tettem, esetleg csak ügyesen, nagyon ügyesen vagy virtuóz 
módjára -  fecsegtem. De csupán fecsegtem.

Mivel Krleža esetében lehetetlen elkülöníteni az irodalmárt 
a forradalmártól, az ő számára nem létezik olyan esztétikai 
kérdéskör, amely ne lenne széttéphetetlen kapcsolatban az 
egész emberi élet valamennyi alapvető problémájával, tehát 
a politikai történésekkel és az emberek közötti viszonyok 
erkölcsi szabályaival is. Ez a meggyőződés domináns hang
ként határozza meg Krleža beszámolójának legmélyebb tar
talmát és irányát.

Mivel az írás társadalmi tevékenység -  hisz mihelyt valaki 
írásba kezd, azt feltételezi, hogy lesz olvasója, akire hathat is, 
mert amennyiben nem hinné, hogy őneki valami fontosat le
het és kell is közölnie az olvasóval, akkor nem is írna - ,  ezért 
az írásnál is, mint minden egyéb társadalmi tevékenységnél, 
s a művésznél is, mint minden más társadalmi lénynél, szük
ségképpen jelen van a morális öntudat. Vagy talán pontosabb 
lenne ez a kifejezés: a f e l e l ő s s é g  társadalmi tudata. S 
a művésznek e felelőssége nem kettős; nincs külön alkotói fe
lelőssége az általa létrehozott műalkotás minőségét, s külön a 
maga társadalmi közösségét illetően. Ugyanazon feladat osz
tatlan egységéről, az élet és mű egységéről van szó.

„Anélkül, hogy a köztünk és a Kreml között zajló dráma
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körülményeinek és okainak vizsgálatába bocsátkoznánk, a je
len pillanatban, tézisünk keretében minket csak az érdekel, 
hogy irodalmunk mint eleven szervezet reagál-e ezekre a két
ségkívül sorsdöntő motívumokra, amelyek -  okozati össze
függésben Európa egész nemzedékeinek sorsával -  meghatá
rozzák nemzeti, állami, szociális s ennek folytán művészeti és 
irodalmi egzisztenciánk egészét is.”

Amikor Krleža azt kérdi, élő organizmusként reagál-e iro
dalmunk az őt körülvevő drámai motívumokra, akkor egészen 
nyilvánvaló, hogy ez a kérdés is mind esztétikai, mind morális 
nézőpontról egyaránt elsődleges fontosságú. S ugyanígy, ami
kor ebből a kérdésből kinő az a másik, hogy miként értékel
jük irodalmunk reagálását valóságunk e drámai motívumaira, 
akkor sem férhet hozzá kétség, hogy megint csak nem valami 
külön esztétikai kérdésről van szó, hanem egyúttal az irodal
már és az irodalom társadalomerkölcsi problémájáról is. Még
pedig egyszerűen azért, mert itt és ma nincsenek és nem is le
hetnek esztétikai értékek, melyek társadalomerkölcsi szem
pontból értéktelenek volnának. Itt és ma az exterritoriális 
művészet bármiféle igénylése sem eredményezhetne mást, 
csakis provinciális utánzatát annak az egykor élő, tehát egykor 
társadalomerkölcsi szempontból is tartalmas művészetnek, 
amely annak idején a saját társadalomerkölcsi és esztétikai 
értékeiért folyó küzdelmet a Tart pour Tart jelszavával vívta, 
vagyis az a k k o r uralkodó morális kritériumokkal szembeni 
függetlenség harcos jelszavával.

Itt és ma pusztán csak imitálni -  „lemásolni” -  azt, ami ott és 
akkor eredeti művészi igazság és a legmélyebb értelemben 
vett eredeti dacos alkotótevékenység volt: ez valami örökölt 
vagy eltanult iparosi jártasság kinyilvánítását jelenthetné csu
pán, de semmiképp sem művészetet.

A művészet mindig, s mindig új víziók révén, a maga korá
val s a kor emberével kapcsolatos, eladdig ki nem fejezett 
igazságokat fed fel és fejez ki. A művészet ezek szerint csak 
annyiban művészet s annyiban maradandó művészet, ameny- 
nyiben feltárja és kifejezi szülőhelye terét és idejét. Itt és ma 
nem létezhet művészi alkotás a nélkül a társadalomerkölcsi, 
vagy azt is mondhatnánk: emberi potenciál nélkül, ami
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lényegében nem más, mint a dramatikus történésekre való te
vékeny reagálás parancsoló szükséglete, e drámai történések 
intenzív átéléséből fakadó szükséglet. Krleža nem akar utasí
tásokat vagy előírásokat adni; ő csak elemzi a létezőt, megál
lapítja a hiányzót, és konstatál:

„A szenvedélyek és temperamentumok mai viharában, eb
ben az oly vad, szinte eszeveszett dinamikában a művészet 
nem holmi szelíd nyulacskáknak való, s nem is a főtt tojás, 
márna, szardella és füge bűvöletében tengődő békés életek
nek.”

Ez sajnálatos lehet, de így van, s ezért jó, hogy kimondták.
A marxista módszer, melyet Krleža következetesen alkal

maz a jugoszláv irodalom vizsgálata, kritikai értékelése és fel
adatainak meghatározása közben, e beszámolóban rendkívül 
termékenynek bizonyul nemcsak az új történelmi távlatok és 
megismerések feltárásában, hanem -  mivelhogy ebben a kivé
telesen szerencsés esetben a teoretikus és a gyakorlati ember, 
a marxista és a művész ugyanaz a személy -  a művészi problé
makör azon megoldásainak feltárásában is, amelyek közvetle
nül is kihathatnak és ki is kellene hatniuk a művészek orien
tációjára és mai gyakorlatára, s külön a jugoszláv művészet 
további fejlődésére.

Ez természetesen semmiképp sem jelenti azt, hogy e beszá
moló révén, az önmagukkal és feladataikkal kapcsolatos tu
dat felébresztése vagy elmélyítése révén a tehetségtelenek 
tehetségessé, a tehetségesek pedig még tehetségesebbé 
válnak. Csak a sztálinista esztétika tudósai és parancskiosztói 
állítják, hogy a „marxista” szakácskönyv direktívái és recept
jei képesek művészetet, sőt szocialista művészetet teremteni. 
Mi az a legtöbb, amit a művész segítségül kaphat alkotóte
vékenysége intim erőfeszítéseihez és gyötrelmeihez? Vajon 
egész munkája nem abban az alkotói magányban folyik-e, 
amelytől a művész nem másként, csakis a már létrehozott mű
vével tud megszabadulni?

A lehető legnagyobb segítség, amit a művész és a művészet 
a maga fejlődéséhez kaphat, az a kulturális közeg létrehozása. 
Pontosabban annak a folyamatnak a felgyorsítása, amely ki
alakítja a művelődési tudatnak azon hordozóit, akik megsza
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badulnak az öröklött és rájuk tukmált előítéletektől, téves 
fogalmaktól, téves igényektől és elkorcsosított ízléstől, s akik 
megfelelő módon és intenzíven reagálnak a művészi alkotá
sokra. Mivel a művész maga sem csupán „termelő”, hanem a 
műalkotások iránti viszonyulásával egyúttal a publikum része 
is, ő maga szintén alkotóeleme e művelődési közegnek. Krleža 
referátuma épp ilyen értelemben nyújtott lehető legnagyobb 
segítséget. Krleža elhárította e beszámolójában az összes kon
zervatív jobboldali és hamisan baloldali ideológiai akadályt 
és korlátot, majd rávilágított azokra a történelmi és ideoló
giai alapokra, amelyeken kialakulhat, s ki is kell alakulnia a 
mi fejlődőképes szocialista művelődési közegünknek -  amely 
a mi talajunkon jön létre, s amelyet a minden bálványtól meg
szabadult saját szocialista tudatunk hat át - ,  s e közeggel 
együtt majd kialakul a mi szocialista művészetünk is.

A mi forradalmunk olyan tántoríthatatlanul és olyan gyor
san fejlődött, hogy Krleža -  miközben a több százados mű
vészi alkotófolyamat szintetikus történelmi panorámájával 
utat tört magának a mi szocialista irodalmunk feladatainak 
meghatározása felé -  szinte csak mellesleg, szinte csak szem
lélődésének melléktermékeként vitte véghez leszámolását az
zal a „szocialista” esztétikával, azzal a sztálinista állami esz
tétikával, amely kompromittálta és meggy alázta magának a 
szocialista művészetnek a fogalmát is, s amely mint legfőbb 
ellenargumentum, önigazolásként szolgált és szolgál még min
dig az önelégült, vérszegény és meddő, múzeum- és temető- 
szagú nyugat-európai esztétizmus számára.

Krleža nem tagadja és nem rombolja mások esztétikai 
rendszerét valami saját, különálló, konstruált esztétikai rend
szer nevében. Mivel ő empirista, illetve materialista a szó 
marxista értelmében, a maga nézeteit és diagnózisait nem az 
esztétikai rendszerekből meríti -  melyek a legjobb esetben is 
csak „szuperstruktúrái” a művészetnek - , hanem az esztétikai 
felépítmény alapjaiból, magából a művészetből. Mégpedig 
egyidejűleg mint művész és mint jó ismerője annak a fenn- 
séges panorámának, amelyet az emberiség történelme tár 
elénk mágikus fényű műalkotásaival.

Úgy vélem, itt külön is ki kell emelni egy tényt: nincs még
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egy olyan költőnk és gondolkodónk -  én legalábbis nem tudok 
róla akinél a történelem mint személyesen megélt, dina
mikus és egyetemes folyamat annyira dominálna, mint Krle- 
žánál. Az újkori ember tudata a középkori ember tudatától 
legfőképp azzal a felismeréssel különült el, hogy létezik egy 
e m b e r i  t ö r t é n e l e m  m i n t  e m b e r i  mű ,  s létezik 
egy emberi f e l e l ő s s é g  is, nem az isten előtt, hanem az em
berek előtt, éspedig felelősség mindazért, ami a szakadatlan 
történelmi folyamatban mint az ember sorsa realizálódik. 
Nem ismerek senkit, akiben e történelmi tudat akkora inten
zitással élne, mint K r^ á b an , s aki a dolgokat és jelenségeket 
olyan mértékben s u b  s p é c i é  h i s t ó r i á é  élné át és jele
nítené meg alkotásaiban, mint ő. Ez nem az a tudós historiciz- 
mus, amelyről Nietzsche az Időszerűtlen elmélkedésekben 
oly helyénvalóan állapította meg, hogy mérgezi a modern em
ber tudatát, s megfosztja a spontán alkotói tevékenységtől. 
A K r^ á n á l mindig jelen levő történelmi tudat dinamizmussal 
telített, s nem más, mint az ember ember iránti és az emberi 
sors iránti egyetemes szolidaritásának a tudata. Mint ilyen, ez 
a tudat Krleža számára hatékony ösztönzést jelent a megélt 
pillanat fixálására, a konkrét és mindig kivételes pillanat 
művészi dokumentálására és legyőzésére. Ez a történelmi tu
dat köti Krleiát a jelenhez, s ő szenvedélyesen részt vesz an
nak összeütközéseiben, erőfeszítéseiben és küzdelmeiben, de 
ugyanez a tudat képesíti őt arra is, hogy ugyanezt a jelent az 
emberi történelem univerzális egészéhez való viszonyában 
szemlélje és jelenítse meg. Ugyanígy, az ő teljes mértékben 
horvát és délszláv meggyökerezettsége sincs ellentétben szel
lemiségének kozmopolita tágasságával; ezek a látszólagos el
lentétek őnála egyetlen harmonikus egészként érvényesülnek 
a délszláv problémák konkretizálásában, általános emberi táv
latból való értékelésében és ábrázolásában.

Krleža számára a történelmi pillanat és a történelmi folya
mat, a lokális és az univerzális nem egymást tagadó ellentét
párok, hanem egyazon affirmáció eleven és szimultán aspek
tusai. Ezért Krleža alkotása sohasem veszik bele a helyi-regio
nális szférákba, és sohasem folyik szét az általánosban és meg
határozatlanban. Ezért oly jellemző a referátumára is, hogy
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miután rákérdez a különféle, a mi irodalmunkban is jelenlevő 
tendenciákra és reagálásmódokra -  „vajon alá kell-e rendelni 
művészetünket a kimondottan politikai irányzatosságnak, a 
politikai pártosság következetes, fanatikus és egyoldalú formá
jának. .. vajon ki kell-e vonnia magát a különböző vallásos, 
konzervatív, legitimista (alapjában kapitalista és magánjogi) 
tendenciák alól, melyek hasonlóképp pártosságot hirdetnek, 
mégpedig egyoldalú, természetfölötti, idealista értelemben, 
vagy pedig, harmadik lehetőségként, maradjon-e közömbös 
a kérdések iránt a már több mint száz éve programszerűen 
uralkodó, nyugat-európai dekadens esztétizmus látszólag sem
leges formájában?” - ,  miután tehát rákérdez e dilemmákra, a 
saját állásfoglalásának meghatározása előtt leszögezi:

„E kérdés konkrét vizsgálatához néhány szóban meg kell 
határozni saját helyzetünket a térben és időben.”

Krleža álláspontja az esztétikai kérdésekben naivan realista 
és naivan materialista -  a szó lenini értelmében:

„Minden egészséges ember, aki nem volt a bolondokhá
zának lakója vagy az idealista filozófusok tanítványa, »naiv 
realista«, tehát tudja, hogy a dolgok, a környezet, a világ ér
zékelésünktől, tudatunktól, £n-ünktől és általában az em
bertől függetlenül létezik” -  írta Lenin, s azzal a konklúzióval 
zárta gondolatát, amely teljes egészében érvényes Krleiának 
a különféle intellektualisztikus konstrukciókkal szembeni vi
szonyulására: „A materializmus az emberiség »naiv« meggyő
ződését tudatosan fogadja el ismeretelmélete alapjául.” (V. I. 
Lenin: Materializmus és empiriokriticizmus. Bp. 1961., 75. old.)

Ez a naiv realizmus rokon Krleiának azzal a képességével, 
hogy a dolgokat és jelenségeket sohasem izoláltan szemléli és 
jeleníti meg, hanem összefüggésükben, a térnek és tényeknek 
sokdimenziós szerkezetében. Ez az oka annak, hogy amikor a 
konkrét témákról szóló, mindig konkrét fejtegetéseit követ
jük, ismételten rajtakapjuk magunkat, hogy olyan ponthoz 
érkeztünk, amelyen logikus szükségszerűséggel és látomássze
rűen tárulnak fel előttünk a hatalmas távlatok.

Ebben a referátumában is sok példa van erre.
Az egyik ilyen példával a beszámolónak abban a részében 

találkozunk, ahol Krleža a maga alapkérdésével -  l^dalm unk
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állapotával és mai feladataival -  kapcsolatban kitér a francia 
írók vitájára, amelyben Aragonnak jutott a hálátlan szerep, 
hogy védje a szovjet esztétikának a szocialista realizmusról, 
jobban mondva, a Szovjetunióban egyetlen hivatalos és egyet
len „szocialista” művészetnek minősített „realizmusról” szóló 
téziseit. Az ember azt gondolná: szerencsétlen Aragon, ilyen 
szerencsétlen szerepben, micsoda nyomorúságos téma ez! Az 
ember azt gondolná: ilyen téma csupán szatirikus fejtegetés 
tárgya lehet, és semmi egyéb.

Viszont hogyan közeledik e témához Miroslav Krleža, s mivé 
válik e téma az ő referátumában? -  Nagyon lelkiismeretesen és 
igen bőségesen idézi az argumentumokat, amelyeket Aragon az 
úgynevezett szovjet festészet védelmében felhozott. Mindeze
ket az argumentumokat vissza lehet vezetni a dogmának már 
említett teológiai igazolására: ha logika- és értelemellenesnek 
vagy ízléstelennek tűnik számunkra az eredendő bűnről és a 
szentháromságról szóló tézis, az csak annak a jele, hogy nem 
tudunk a logika, az értelem és az ízlés fölé emelkedni; a logi
ka, az értelem és az ízlés ugyanis az üdvözülésünk ellensége, 
tehát meg kell tőlük szabadulnunk, mivel egyedül az a fontos, 
hogy az ember igazhitű legyen, s nem az, hogy gondolkodjon 
és értékeljen is. Krleža bőségesen idézi Aragon mondatait. 
Igaz, néha saját észrevételei, saját mondatai kíséretében, 
melyek oly krležaian plasztikusak és erőteljesek, hogy szinte 
hálával gondolunk Aragonra, amiért e mondatokat kiprovo
kálta. Aragon azt írja, hogy akik nem becsülik a szovjet -  ál
lítólagos -  festészetet, azok egyszerűen képtelenek a meg
értésére, mégpedig azért képtelenek, „mert a maguk halott 
nyelvének szabályaival nem tudták, s nem is akarták megma
gyarázni az új, a forradalmi nyelv törvényszerűségeit”.

Azonban az ilyen kitételek viszonylag mellékes ütések csu
pán, olyan előzetes csatározások, amelyek bevezetik a Krleža 
által meghatározott törekvést, hogy „szerény lehetőségeihez 
mérten valamelyest tisztába tegye a fogalmakat” . . .  Azt 
mondja Krleža:

„Az orosz művészetben (a mai szovjet művészetben) »point 
de départ et point d’arrivée de Vart soviétique est le sujet«, s en
nek az elvnek az értelmében közli Aragon annak a szobornak
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a reprodukcióját, amelyről Madame Muchina azt mondja, 
hogy »agitációs szobor«, s amelynek a címe: »Nous exigeons la 
Paix«! Ez a »demonstratív alkotás«, ahogy Aragon nevezi, hat 
személyt ábrázol, amint a szélfúvásban menetelnek egy anya 
után, aki gyermeket és galambot tart a kezében. Sárga, fe
hér és fekete emberek menetelnek a Béke nyomában, egy vak 
hadirokkant és egy koreai asszony kíséretében, akiket a Ga- 
lambocska, a »Pax Staliniana« fogalmának jelképe vezet.

Mint minden hasonló szimbólum, dolog és fogalom eseté
ben, itt is felvetődik az alapvető kérdés: mi az Igazság? Va
jon az a sztálini galambocska valóban a béke galambocskája, 
s az ott a Világbéke vagy a Rajk-pör? Vajon az a koreai asz- 
szony áldozat vagy gyújtogató, vajon Madame Muchina a Bé
ke apologétája vagy a Pusztításé, s vajon Aragon ámító vagy 
ideológus, a bűntény vagy a szocializmus apologétája?”

S ezután egy mondat következik, mely explicite fejezi ki 
mindazt, amit a fentiekben az erkölcs és a művészet viszo
nyáról a forradalmi művésszel, különösen pedig Krleiával 
kapcsolatban annyira hangsúlyoztam:

„Ebben az esetben minden szó, minden frázis a fenti dilem
ma erkölcsi mélységeit tárja fel, amely nem esztétikai (illető
leg nemcsak esztétikai), hanem pár excellence erkölcsi-politi
kai természetű.”

Mint látjuk, Krleža idézi Aragon véleményét, mely szerint 
a művészet alfája és ómegája, alapvető kérdése a téma, a szü- 
zsé méltósága. Krleža viszont ad oculos demonstrálja, hogy ez 
téves nézet; mégpedig gyakorlatilag demonstrálja ezt, meg
mutatván, hogy a K r^ á h o z  hasonló művész mit tud kihozni 
még egy olyan nyomorúságos témából is, mint Aragon cikke.

Létezik egy nagyon népszerű, de ezért nem kevésbé felü
letes nézet Krleža állítólagos vitakészségéről. Ez az idővel 
előítéletté vált feltevés abból a kétségtelen tényből eredt, 
hogy Krleža opusában csakugyan sok a kimondottan polemi
kus, illetve szatirikus beállítottságú mű, mi több, életművé
nek csaknem valamennyi alkotásában jelen van -  ha nem köz
vetlenül, akkor a sorok között -  egy kihívóan harcos elem is. 
De vajon ez azt jelenti-e, hogy Krleža szereti a vitát? Egyszer 
már alaposan tisztázni kellene a művész-forradalmár, s egyál-
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talán a marxista forradalmár fogalmát. Jean Paul, akinek sem 
temperamentumánál, sem világnézeténél fogva nem volt haj
lama a forradalmiságra -  mégpedig olyannyira nem, hogy 
egész életműve nem is egyéb, mint a szelíd és boldogságos 
filiszternek az apoteózisa, ami azonban nem jelenti azt, hogy 
ennek ellenére nem volt igaz költő - ,  a Miscellen című jegyze
tében jól megsejtette, miben rejlik a forradalmár nagysága és 
fő jellegzetessége. Ez a sóhaj felhangjától sem mentes jegy
zet így hangzik:

tJede kühne Tat macht eine zweite nötig, sonst bringt sie 
Untergang, und eben das Ahnen und Ahnden dieser Notwen- 
digkeit entkráftet die Mengey welche sonst wohl den grösten 
Műt verspürte, ganz so zu handeln, wie Caesar, oder wie So- 
krates. .. aber nur einmal im Jahre oder im Leben. ”*

Forradalmárnak lenni csak tartósan és maradéktalanul lehet, 
nem rettenve meg az első tett után, sőt, elébe sietve a második 
és harmadik és százhatvanharmadik tettnek, melyek szükség
képpen következnek ama legelső, merész elhatározásból. A 
professzionális forradalmár nem szerencsés kifejezés, mert 
tartalmaz valami mesterségbelit a spontán és az emotív rová
sára. A forradalmár nem azért forradalmár, mert szereti a har
cot; ő azért harcol szenvedélyesen, állhatatosan és tétovázás 
nélkül, mert az érteden, merev és gyalázatosán hazug világban 
egész lényével egy értelmesebb, tisztább emberiesség és iga- 
zabb élet víziójához kötődik, egy vízióhoz, amely megvalósí
tást követel.

Igen, Krleža a Horvát rapszódiától kezdve egészen e referá
tumáig folyamatosan vitázik, vág jobbra és balra, leleplez, 
destruál, támad, mert a világ, melyben él, s amelyben é p í t ,  
az ő számára az igenlés elkerülhetetlen formájává, az Igazság 
affirmálásának formájává tette a polémiát. A lázadó nem for
radalmár, noha képes forradalmian is cselekedni; a lázadó elé
gedetlen ember, akit így vagy úgy elégedetté lehet tenni. Vi-

* „Minden merész tett egy újabbat tesz szükségessé, egyébként előidézi 
a pusztulást, és éppen e szükség megsejtése gyengíti a sokaságot, amely kü
lönben a legnagyobb bátorságot érezné magában, azt, hogy épp úgy cselek
szik, mint Caesar vagy Szókratész... de évente vagy az egész életben csak 
egyszer. . . ”
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szont a forradalmár, a marxista forradalmár nem olyan em
ber, aki csupán n e m  a k a r  valamit -  ezt vagy azt - ,  hanem 
olyan ember, aki a k a r valami nagyon is konkrétat, s akinél 
épp ez az elsődleges: egy meghatározott Igazság megvalósítá
sának konstruktív akarata. A Horvát rapszódiától egészen 
e referátumáig Miroslav Krleža nem írt le semmit, aminek ne 
volna közvetett vagy indirekt köze az emberiesség győzelmé
nek forradalmi akarásához. S akárcsak negyvenéves írói mun
kássága folyamán, most e referátumában is minden polémia 
és minden tagadás annak a nagy affirmációnak a szolgálatá
ban áll, amelynek őnála minden alárendelődik. A különbség 
inkább csak abban van, hogy e referátumában a tagadás és 
igenlés viszonya tömören és még láthatóbban jut kifejezésre, 
s hogy beszámolójában a művész-forradalmár Krleža többé 
már nem egy távoli jövő víziójából meríti ihletét, hanem a 
meghódított forradalmi pozícióból, a forradalmi valóságból 
is, amit Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságnak hívnak. 
Krleža, a szocialista nonkonformista megérte, hogy egy ország 
nevében szólhat, amely ugyanúgy szocialista nonkonformista, 
mint ahogy ő is az, kezdettől fogva. Megérte, hogy a szocia
lista erkölcs nevében szólhat, az pedig a művész-forradal
már számára szocialista esztétikát is jelent a szó igazi értel
mében.

„A társadalmi viszonyok előtörténelmi, Rákosi-féle változ
tatásmódja nemcsak Rajk, Švermov, Gomulka, a Tart pour 
Tart és Tito halálra ítélését jelenti, hanem Marxét is. Hisz a 
társadalmi viszonyok marxi átalakítása nem lehet azonos 
mindazoknak a társadalmi princípiumoknak a megtagadásá
val, amelyekre maga a marxizmus is épült. Ahol az emberinek 
a jogi vagy erkölcsi fogalmai nyomorékká váltak; ahol az 
emberek tirannus tudata nemcsak a társadalmi formákat szab
ja meg, hanem kanonizálja a művészeti, irodalmi és bölcseleti 
princípiumokat is; ahol a társadalmi viszonyokat a sérthetet
len és csalhatatlan, jogi gyilkosságok formáját öltő cézári- 
pápai akarat ellentmondást nem tűrő elvei szerint változtat
ják; ahol az embertelen mentalitásnak épp egy mandarini poli
tikai csoport hatalombitorlása miatt sikerült megtáltosodnia: 
ott a művészet is levonul a színről, mert ott a könyvek és a ké
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pék nem a jog, a szépség és az igazság, hanem a gonosztettek 
nevében születnek.”*

A jog, a szépség és az igazság nevében írni a könyveket és 
festeni a képeket, s olyan politikát folytatni, amely szocialis
ta, de amely „az erkölcsi gyilkosságot nem hajlandó elismer
ni szocialista princípiumnak”: ez az, ami nálunk megvalósult, 
s ebben a valóságban, s ennek a valóságnak a védelmében és 
további fejlődéséért beszélhetett Miroslav Krleža a jugoszláv 
írók Kongresszusán. A programadó beszámolóban ezért kap
hattak teret a legszemélyesebb konfessziók is, amelyek objek
tíve nem kevésbé fontosak, mert arról szólnak, mit jelent a 
forradalmár számára művésznek lenni, s mit jelent a művész
nek a forradalmárság.

Krleža tehát gyorsan elintézte Aragont s a vele való vitát, 
hogy épp az „Aragon-szüzsé” alapján, vagyis „a lélek mérnö
kei”, vagyis „a halál mérnökei” szüzséjének alapján kifejtse 
a maga nagy gondolatát, amely egyébként teljes mértékben 
összhangban van azzal a móddal, ahogyan Marx az emberek 
„örökös” vallási szükségleteinek evilági múlandó forrásait 
értelmezte. Marx szerint a vallásos előítéletek gyökere a világi 
előítéletekben van, tehát az ember a vallásos bornírtság alól 
csak a világi előítéletek alóli felszabadulása révén szabadulhat 
fel; a világi problémák mindaddig teológiai problémák alakját 
öltik, amíg nem nyernek világi megoldást, tehát mindaddig, 
amíg a föld az ember számára túlerőben levő pokol, az emberi 
fejekben is létezni fog a földfeletti mennynek és pokolnak a 
fogalma. Marx számára mindebből az következik, hogy „a 
politikai emancipáció önmagában még nem jelenti az emberi 
emancipációt” (A zsidókérdéshez. MÉM, Bp. 1957. I. köt. 
363.). Ehhez hasonlóan referátumában Krleža is rámutat, hogy 
az emberiség gazdasági, politikai és civilizációtörténeti szem
pontból elhagyta ugyan a középkort, azonban az ember mégsem 
szabadult még fel a golgotái motívumok eleven borzalma és 
mágikus hatalma alól. Idézem Krleža beszámolóját:

„Nem kétséges, hogy az európai művészetnek abban a sza

* A  ljubljanai beszámolónak ez a szakasza nem szerepel Krleža későbbi 
esszéköteteiben, s így az alapul vett magyar fordításkötetben sem. (B. I.)
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kaszában, melyben élünk, még mindig mágneses erővel hat
nak a golgotái motívumok, melyeket »a lélek vallási mérnö
keinek« leleményes eszű hada hozott létre, a had, amely év
századokig tevékenykedett mint a vallásos világnézet propa
gandistája, s maga az a tény, hogy az emberek még mindig 
térdre borulnak e golgotái motívumok előtt, s azokat a saját 
szenvedésük jelképének tekintik, továbbá, hogy e motívumok 
még mindig elevenen hatnak a maguk közvetlenségével, az 
élő valóság reflexiójaként, mindez csupán azt jelenti, hogy 
még mindig az emberiség előtörténetének első szakaszában 
tartunk. A kezdet kezdetén. Mert hogy is tudna bármelyik 
európai anya is letérdelni a Piéta előtt, ha nem volnának még 
ma is élő asszonyok, akik holt fiukat tartják ölükben? Minden 
második szezonban húszmillió halott Krisztus! Vagy: hogy is 
ne sírnának az asszonyok az átdöfött szívű Szűzanya (a szen
vedés jelképe) előtt, mikor a saját anyai szívüket még ma is a 
történelmi valóság tőrei járják át?”

Ki ne ismerné fel e mondatokban az ifjú K r ^ á t ,  a Legen
dák és a Pán költőjét? De azt sem lehet észre nem venni, hogy 
ezeket a mondatokat ugyanaz a szellemiség hatja át, amely az 
európai nagy humanisták és humanista tiltakozók legmeré- 
>zebb gondolatait ihlették -  Boccacciótól Rabelais-ig, a 
középkori trubadúroktól Mozart muzsikájáig s Campanellától 
Marxig és Leninig. S noha Krleža nem említi Nietzschét -  
akit a fasiszták és a sztálinista ideológusok kölcsönös egyet
értésben a fasiszta ideológia előhírnökének kiáltottak ki - ,  
mindaz, amit Krleža a golgotái motívumok vészes hatalmának 
állhatatos továbbéléséről és arról a humanista imperativusról 
mond, miszerint le kell győzni ezeket a motívumokat mind a 
valóságban, mind a művészetben, hisz mindaddig nem lehet 
szó az ember és a humánum emancipálódásáról, amíg ilyen 
vagy olyan formában a halál és a gyilkosság misztériuma és 
n r cosza uralkodik fölöttünk: mindez úgy hat Krleža referátu
mában, mint a magát Antikrisztusnak nevező Nietzsche reha
bilitálása.

Tovább idézem Krleža beszámolóját: „Tekintettel arra, 
hogy a nyugat-európai vallási szervezetek a maguk évszázados 
propagandájában felhasználják az irodalom, zene és képző
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művészet minden ágazatát, érdemes volna megvizsgálni, 
hogyan hat manapság e képzőművészeti propaganda a töme
gekre. A golgotái motívumok pátosza az évszázados egyházi 
művészetben oly hangos, hogy nézetem szerint túlzás nélkül 
állíthatjuk: a nyugat-európai lakosságnak még mindig igen 
nagy hányada adja át magát a golgotái motívumok izgatott 
szemlélésének, amelyek a maguk felsőbbrendű gyászpompá
jának dekoratív ragyogásával nap nap után arról tesznek 
bizonyságot, hogy a nyugat-európai művészet egyik legfőbb 
ihletforrását még a bibliai mítosz árnyékolja be. Ez a veszélyes 
vallásos propaganda nemcsak a tehetetlenség törvénye alap
ján hat, hanem azáltal is, hogy a propagandisztikus polgári 
művészet a maga burzsoá, legitimista, royaiista, szabadkőmű
ves, liberális és szabadgondoikodó változatában teljesen csődöt 
mondott nyomorúságos művészi faktúrája miatt. Mivel eroti
kájának egy része beleveszett a pornográfiába, más része pe
dig a nagyvilági élet és a divatos részletek banalitásába, s így 
nem volt képes a polgári értelmetlenség értelmét a művészi 
szintézis nívóján szimbolizálni, Nyugat-Európa képzőművé
szete a saját elvtelenségének szégyenteljes kapitulációjává 
züllött, és paradox módon megadta magát a vallásos motívu
mok golgotái pátoszának. A golgotái jelképességet -  az állha
tatosság törvénye értelmében -  kölönféle laikus változatok
ban ápolják, mégpedig a gyakorlati polgári, legitimista, állam
alkotó, vulgáris politikai propaganda céljából. Az elesett hő
söknek s a számtalan háborús ciklus áldozatainak állított em
lékművek pátoszában, a szent harcosok kultuszában -  akik az 
ideális, állami, birodalmi és gyarmati hódítás eszméjéért ál
dozták életüket - ,  a számtalan »ellenséges, destruktív és go
nosz erő« fölötti eszményi győzelem diadalmámorában és ön
feledt lelkesedésében e polgári Művészetből nagyrészt a Fe
szület golgotái misztériuma szól hozzánk.”

Talán nem lesz fölösleges, ha K r^ á n a k  ezzel a fejtegetésé
vel kapcsolatban felidézem azt az igen érdekes és tudomásom 
szerint nálunk kevéssé ismert cikket, melyet Makszim Gorkij 
1920 táján, a Szovjetunióból való emigrálása idején írt. Az 
írás címe A z orosz kegyetlenség, s benne Gorkij azt fejtegeti, 
hogy létezik egy specifikus és felülmúlhatatlan orosz népi ke
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gyetlenség, a kínzás élvezete, mely a bolsevik forradalom és a 
polgárháború idején ugyanazokban a szörnyű formákban és 
módozatokban nyilvánult meg, amelyeket a krónikák tanúsága
ként az orosz nép már századok óta ismer és alkalmaz. Gorkij 
e hagyományosan kegyetlen kínzás számos módját sorolja fel, 
hogy bemutassa, milyen hihetetlen leleményességgel dolgoz
ták ki a gyilkolásnak e sokféle, tudatosan és rafináltan meg
hosszabbított technikáját. Mert nemcsak az a cél, hogy az ál
dozatot a legintenzívebben megkínozzák, hanem az is, hogy 
a kínzás lehetőleg minél tovább tartson.

A fehérterror tapasztalatai Európa -  s nemcsak Európa -  
országaiban, s a második világháború fasiszta és nemzetközi 
tapasztalatai arról tanúskodnak, hogy Gorkijnak nem volt 
igaza, amikor a mások kínzásának élvezetét az oroszok külön
leges nemzeti sajátságának nyilvánította.

Nagyon érdekes azonban, hogy ezeket a századok óta válto
zatlanul fennmaradó „népünnepélyeket” Gorkij azzal a mély 
gyökeret eresztett vallási szellemiséggel magyarázza, amely 
oly kedves az írástudatlan, azaz vallásos, azaz „romlatlan” 
nép istenítői számára. Gorkij úgy véli -  illetve, a saját szavai 
szerint: mélységesen meg van győződve róla hogy ez a ke
gyetlenség az orosz közmondások egész sorának tanúsága
ként a „normális” életben is uralkodik a férfi-nő viszonyban 
és a felnőtteknek a gyermekek iránti viszonyában, s hogy ezt 
az időről időre tömegméreteket öltő és eruptívan megnyilat
kozó kegyetlenséget a szentek és mártírok vértanúhaláláról 
szóló számtalan legenda plántálta be a népbe, vagyis azok a 
legendák, amelyek az orosz parasztság körében igen kedvelt, 
élőszóval is terjedő olvasmányok.

Egy dolog kétségtelen: mindaddig az emberiség előtörténel- 
mét éljük, amíg az emberek hátborzongató félelemben élnek 
a túlerőben levő természetfeletti (és világi) hatalmak előtt. 
Az ember emancipálódásáért folyó harc azonos a félelem le
győzéséért folyó harccal. A félelem kegyetlen, s azzá teszi az 
embert is. A golgotái misztérium sokáig az emberi fantázia leg- 
szublimáltabb tápláléka volt, s természetes, hogy aminek ilyen 
mély érzelmi és tradicionális gyökerei vannak, azt nem lehet 
levenni a napirendről semmiféle szabadgondolkodói vulgáris
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bölcselkedéssel, ateista múzeumokkal, kiáltványokkal és ha
tározatokkal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy pörökkel, 
akasztófákkal, kivégzésekkel, a „legfelsőbb fórumoknak” a 
szocializmus fentibb érdekeire hivatkozó mesterséges misz
tifikálásával igazolni lehetne azt a morális légkört, amelyben 
ismételten rettentő időszerűséget nyer a golgotái misztérium.

Mi mást jelenthetne a művész-forradalmár számára a mű
vészet, mint emberi igazságot, amely a szépség erejével tör 
magának utat az előtörténelmi életfeltételektől a Marx által 
is szorgalmazott emberi emancipáció irányába?

Igen jelentős a tény, hogy a bibliai tízparancsolatban az a 
tilalom is szerepel, hogy tilos a mindenható isten nevét „hiá
ba” szájra venni. Mert kimondani valakinek a nevét, beszéd 
és beszélgetés tárgyává tenni: ez az ember első lépése a túlha- 
ladás irányába. A művészet nem jött volna létre a kép és a szó 
mágikus erejébe vetett hit nélkül; a mágia azonban nemcsak 
a természetfölötti erőkbe vetett hitben gyökerezik, hanem az 
embernek ama szándékában is, hogy legyőzze ezeket az erőket. 
A művészet sohasem volt passzív kontempláció, s ma sem az.

Forradalmi az a művész, aki képes meglepni bennünket 
minden dolgok és minden állapotok igazi nevének mágikus 
szuggesztivitású kimondásával, s aki különösen annak a meg
nevezésére képes, ami a szent inkvizíció, a fináncoligarchia, 
MacCarthy vagy Sztálin SZK(b)P-jének Központi Bizottsága 
szerint sérthetetlen és áhítatos tiszteletet érdemlő. Azok a 
civilizációk, amelyekben a művészetnek már nincs ilyen ereje, 
s azok is, amelyekben a szocialista realizmus hivatalos jelsza
vával voltaképpen a „népnek való”, a „nép számára hozzá
férhető” művészet patetikus giccsének az ápolását követelik 
meg: ezek a civilizációk már nemcsak esztétikai, de erkölcsi 
tekintetbén is gyógyíthatatlanok. Ilyen értelemben az ízlés 
társadalmi szempontból sem mellékes érték.

„Az elferdült ízlésnek -  állapítja meg Krleža referátuma -  
a művészetben mindig van valami sajátos hullaszaga. Az elfer
dült ízlés mindenkor biztos jele annak, hogy az ilyen rothadt 
civilizáció lépcsőzete alatt oszlásnak indult valakinek a tete
me. Bizonyos alapelveknek és életföltételeknek a teteme, do
hos világnézetnek és az emberek közötti egészségtelen viszo-

112



nyoknak a teteme, ebben az esetben a szocialista logika tete
me. Az elferdült ízlés évszázadok óta a bomlás matematikai
lag pontos jele, s az efféle vizsgálati eredmények még sohasem 
csaltak. Ezek kétségkívül hullafoltok.”*

Egészében téves lenne úgy értelmezni Krležšnak e golgotái 
motívumokkal kapcsolatos értekezését, mint felhívást valami
féle „optimista” szocialista művészet „pesszimista” motívu
mok elleni „harcára”. Ezek a motívumok élők, s ilyen vagy 
olyan formában elevenek is maradnak mindaddig, amíg létez
nek háborúk, gyarmatok, a lélek és a halál mérnökei. De fon
tos tudni, hogy a fejlődés mely fokán állunk, s ezt világosan le 
kell szögezni a „boldog élet” és „a máris megvalósuló kom
munista társadalom” szószólói ellenében. Fontos tudni, hogy 
az akasztófák és a koncentrációs táborok nem lehetnek szocia
lista szimbólumok. Amikor Krleža azt tanácsolja, hogy tanul
nunk kellene a reformáció vésnökeitől, illetve a XVI. század 
szociálisan irányzatos politikai és vallásellenes pamfletműfajá
nak nagy mestereitől, akkor ő nem az optimisztikus idillek 
mestereire, hanem a saját koruk borzalmait megörökíteni ké
pes mesterek példájára utal. Mélységesen a tudatában kell 
lennünk a dolgok tragikus állásának k ö r ü l ö t t ü n k ,  hogy 
helyesen ismerjük fel a feladatainkat m i n á 1 u n k, ebben az 
eretnek országunkban, ahol minden tartós veszély dacára is az 
összes forradalmi erő arra irányul, hogy a szó eredeti értelmé

* Rendkívül tanulságos volna mélyebben belemerülni az ízlés fogalmának 
elemzésébe. Magánál Krleiánál e fogalom állandóan kapcsolatban van az er
kölcsi értékekkel. Már legkorábbi szövegeiben is az ízlés a teljes ember és az 
adott erkölcsi állapot teljes megnyilvánulása: „A pályaudvarunkon éjjel-nappal 
szállítóvonatok dübörögnek át. Ártatlanul elítéltek százezrei utaznak a halál
ba. Zsúfolt vonatok futnak be, kezetlen-lábatlan sebesültekkel, s mind itt lak
nak velünk ebben a kis városban, éjszakahosszat jajgatnak a kórházakban, 
itt mellettünk, és meghalnak mellettünk, és eltemetik őket, itt vonulnak 
a gyászmenetek az utcáinkon, mennek ezek az ostoba gyászmenetek ezeken 
az ostoba utcákon, s ezekben az ostoba kávéházakban ostoba alakok ostoba 
kis szerelmi háromszögeik ostoba, önző kérdésein törik a fejüket. És versek 
íródnak ezekről az erkélyek alatt zokogó, gitáros, ostoba szerelmekről. Az 
»örök női« ebben a költészetben egész naivan, régi nótáskönyvekből kimásol
va elevenedik meg. Hol itt az ízlés? S ez így van mindenütt körülöttünk” 
(Krleža 1915. február 12-i naplójegyzetéből. -  Rég múlt napok. Feljegyzések 
1914-1921. In: M. K. válogatott művei. Fórum, Növi Sad 1965., 308. old. 
Ford. Ács Károly).
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ben valóra váljanak a szocialista emberi viszonyok. Azok a vi
szonyok, amelyek pozitív emberi tartalmaikkal egyértelműen 
meghaladják a nem szocialista közösségek életfeltételeit.

Ahhoz, hogy irodalmunk aktívan vehesse ki részét az ilyen 
emberi viszonyok megvalósításáért folyó küzdelemből, vagyis 
ahhoz, hogy irodalmunk maga is szocialistává váljon, Krleža 
joggal találta szükségesnek, hogy végleg leszámoljon a sztáli
nista „tudományos” esztétikával. Úgy vélem, igen tanulságos 
és fontos az a körülmény, hogy e leszámolás közben Krleža 
egyidejűleg feltárta az „örök” eszményeknek áldozó polgári 
esztétika teljes esztétikai és erkölcsi ürességét is.

Még a zseniális ideológussal is megeshet, hogy téved a mű
vészi érték megítélésében. Krleža rámutatott, hogy a rendel
kezésünkre álló összes adat tanúságaként Marx nem vette ész
re Daumier nagyságát -  hisz sohasem említi őt - ,  noha művei
vel igen gyakran találkozott a Charivari hasábjain. Ellenben 
Baudelaire, aki nem volt ideológus, verset szentel kortársá
nak, Daumier-nak, a nagy forradalmi művésznek. Krleža re
ferátumában a konkrét művészi megismerések gazdagsága 
abból ered, hogy ő nemcsak ideológusként beszél, hanem mű
vészként is, aki a művészettel kapcsolatos saját felismeréseit 
át akarja, s maximális plaszticitással át is tudja vinni hallga
tóságára. Ennek a beszámolónak külön didaktikai rendelteté
se is van, s ezért Krleža -  noha irodalmárokhoz szól -  jobbára 
képzőművészeti alkotások segítségével fejti ki és demonstrálja 
nézeteit. Ily módon azt nyomósítja, hogy itt a különféle mű
vészetek különféle anyagával folytatott, de egyazon küzde
lemről van szó, s a képzőművészeti példák lehetővé teszik 
hallgatói számára a problémakörben való könnyebb tájéko
zódást.

Amennyiben irodalmi alkotások elemzésével akarta volna 
illusztrálni gondolatait, a nézetek és irányzatok referátum
ban szereplő hatalmas panorámájának csak egy részét tudta 
volna átfogni.

Épp azért, mert a művész szemével tájékozódik, vele nem 
eshet meg az, ami a zseniális ideológusokkal is megesett, ami
kor például Freiligrathot jelentős költőnek minősítették, Dau-
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mier-t viszont nem vették észre. Krleža művész, s így a művé
szi faktúra közvetlenül hat rá; épp ezért képes ideológusként is 
új esztétikai felismerésekkel gazdagítani bennünket. Az ő 
m ű v é s z i  elemzése ezért mutathatta ki, hogy a mai sztáli
nista „tudományos” esztétikának nem a proletárforradalom a 
legitim atyja, hanem a burzsoázia állami, már a maga korá
ban is elévült utilitarista művészetfelfogása. Pontosabban: a 
polgári esztétika a nagypapa, az atya viszont, aki e hagyo
mányt átvette, megőrizte és tovább kultiválta, a szociálde
mokrata II. Internacionálé. A maga szimbolikus, többé-ke- 
vésbé szentimentális és kiabálóan patetikus olaj nyomataival 
és plakátjaival ez az Internacionálé a propagandisztikus fra
zeológia eszközévé fokozta le a művészetet. A II. Internacio- 
nálé szociáldemokrata pártjainak festői a nemzeti trikolór 
helyett vörös zászlót mázoltak a festményeken szereplő hősök 
kezébe, azonban ez által e képek faktúrája nem változott meg; 
azonos maradt akár az ezeréves Magyarország, akár az afrikai 
gyarmatait védő Francia Impérium hőseit, akár pedig a bari
kádot ostromló proletár harcosokat ábrázolták. Hogy a szo
ciáldemokratáknak e viszonyát a művészethez mennyiben ha
tározta meg opportunista politikájuk, s mennyiben volt e vi
szony a II. Internacionálé politikai és erkölcsi, már az első vi
lágháború előestéjén is nyilvánvaló lezüllésének a tünete, az 
megérdemelné a beható vizsgálódást. Abból a szempontból 
viszont, hogy a szocializmusnak másféle viszonyulást kell ta
núsítania a művészetek iránt, mint amilyent a XIX. század de
kadens burzsoáziája és a II. Internacionálé tanúsított, s egyál
talán a szocialista művészet problémaköre szempontjából kar
dinális fontosságú Krleža beszámolójának az a törekvése, 
hogy tisztázza az ideológiai fogalmakat a Part pour l’art-ral 
kapcsolatban: mit jelentett ez az irányzat abban az időben, 
amikor a Tart pour Tart a legjelentősebb művészek jelszavává 
lett?

Kardinális fontosságú az a tény, hogy a beszámoló épp a 
szociálisan irányzatos művészet szemszögéből, s elsőként fi
gyelmeztet rá, hogy a l’art pour Tart képviselői a korabeli 
uralkodó irányzatokkal, „a polgári művészet vallásos és

115



etatisztikus elveivel” szemben a művészet méltóságát, s ezzel 
az emberi méltóságot is védelmezték.

Krleža a humanista átalakulásért folyó ezeréves harc és az 
alapjaiban s egyes jelenségeiben túlnyomórészt még mindig 
bestiális európai civilizáció történelmi távlatába állította a Tart 
pour l’art irányzatát, s képviselői alkotásának döntő jelentő
ségét így határozta meg:

„A Golgota motívuma az átlagos európai polgár képzőmű
vészeti színvonala és esztétikai dresszúrája szempontjából a 
legmindennapibb dolog volt, a Tart pour Tart viszont forra
dalmi tagadása ennek a vallásos (és Krleža szövege alapján 
hozzáadhatnánk: államistenítő) esztétikai dresszúrának, mert 
a maga vásznaival azt bizonyította, hogy isten nélkül (és bur- 
zsoá erkölcs nélkül) egészen kellemes képeket lehet festeni. A 
Tart pour Tart következetesen tagadta életünk és eszmei ne- 
veleltetésünk vallásos objektiválását, amely a feltételes ref
lexek törvénye szerint napról napra hat a golgotái részletek
kel egy programfestészet keretei között, minthogy ez a festé
szet tendenciózusan hirdette: e világ azért teremtetett, hogy a 
jaj, a siralom, a fogcsikorgat ás és átok völgye maradjon; en
nek pedig így kell lennie, mert ez az egész kozmogónia 
mélyebb értelme az ítélet napjáig.”

Krleža számára azonban ezúttal sem a történelmi igazságta
lanság valamiféle elméleti reparációjárói van szó. Bármiről is 
beszélünk, mindig a jelenről is beszélünk. Ma, amikor a Tart 
pour Tart jelszava „provinciális utánzatok ártalmatlan és holt 
modorává” lett, az irányzat képviselőinek egykori harca s e 
harc közben született műveik és egykori ellenfeleik is termé
keny jelentéssel bírnak a szocialista művészet szempontjából.

A Tart pour l’art egykori képviselői után lehetetlen elkép
zelni korszerű és eleven művészetet, amely mellőzné a szenzi- 
bilitásnak azt a magasabb szintjét, amelyet ők hódítottak meg, 
s hagytak ránk örökségül. Épp az ő egykori és mai ellenfeleik 
művei a legmeggyőzőbb bizonysága annak, hogy semmiféle, 
tehát szocialista művészet sem hozható létre a l’art pour l’art- 
isták szépségbe vetett hite és a művészet méltóságának meg
őrzéséért folytatott kompromisszummentes harca megkerü
lésével. Úgy vélem, Krleiának az államépítő esztétikával
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való leszámolásából -  „gyakorlati használatra” -  e főbb kon
zekvenciákat vonhatnánk le:

amennyiben a művészetet olyan szolgálóleánynak minősítik, 
akinek alkalmazkodnia kell a pillanatnyi politikai szükség
letekhez, akkor megszűnik művészet lenni, ugyanakkor pedig 
szükségképpen szolgálóleányként sem lehet jó;

mivel a szocializmusért folyó harcnak nem lehet más célja, 
értelme és igazoltsága, mint az előtörténet eltorzított emberé
nek s az előtörténeti életfeltételeknek a humanizálása, a mű
vészet pusztán azzal, hogy művészet, csakis szuverén szövet
ségesünk lehet e harcban;

a szocialista művészet nem jöhet létre, és nem is fog létre
jönni a mai objektív valóság szubjektív tükröződéseként, és
pedig nemcsak azért nem, mert a világ egységes, és e mai gyil
kos világvalóságban nem létezik s nem is létezhet szocialista 
társadalom, hanem azért sem, mert a vallásos művészethez 
hasonlóan, amely a vallásos művészek alkotótevékenysége 
révén jött létre, a szocialista művészet sem alakulhat ki más
képp, csakis a szocialista művészek szabad alkotótevékeny
sége révén;

ha azon munkálkodunk, méghozzá állhatatosan, hogy tuda
tunkkal, harciasságunkkal és szellemiségünk emberi tágassá
gával is szocialistákká váljunk, akkor műveink sem lehetnek 
majd másmilyenek, csakis szocialisták.

Úgy vélem, ezek azok a leglényegesebb következtetések, 
amelyekhez Krleža beszámolója vezetett el bennünket, 
mégpedig olyan úton és olyan módszerrel, amely önmagában 
is a merész, tágas, szabad távlatok üdeségével tett gazdagab
bá bennünket. Ő ezzel a referátumával már gyakorlatilag is 
hozzájárult azoknak a feladatoknak a megvalósításához, ame
lyeket így határozott meg irodalmunk számára:

„Saját szocialista irodalmunk és művészetünk jelszavának 
nem kell jelszónak maradnia, hanem meg kell valósulnia a 
szocialista kulturális tevékenység minden területén, különösen 
az irodalomban, ami -  úgy véljük -  egyik legalapvetőbb felté
tele szocialista kulturális tudatunk megteremtésének. Irodal
munk és irodalomkritikánk legfőbb feladatainak egyike az 
lenne, hogy ne nagy általánosságban („grosso modo”) foly
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tasson vitát a fővonalról, bizonyos materialista gondolkodási 
és módszertani elvek védelmében, hanem az elemző módszer 
alkalmazásával lásson hozzá konzervatív tudatunk megnyilvá
nulási formáinak és árnyalatainak, trükkjeinek és módszerei
nek részletes és valóságos vizsgálatához.”

(1953) (Ford. B. I.)
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A V É R E S M ÍT O SZ

„Nálunk végig kellene írni a mi antimítoszunkat!"
Miroslav Krleia: Rég múlt napok, 1916. V. 17.

I .

BEVEZETŐ A „HASZONTALAN MŰVÉSZET” 
PROBLEMATIKÁJÁBA

A mítosz, minden mítosz keletkezési helye és tanyája az a 
szakadék, mely az emberi tudat és a valóság között tátong. 
A mítosz úgy tesz, mintha ezt a szakadékot áthidalná, és mert 
mítosz, állandósítja a szakadékot.

A mítosz véres. Embervértől véres. Mint az Odüsszeia alvi
lági árnyai a birkák átmetszett nyakából kicsurgó vérre, a mí
tosz embervérre szomjas, ember vérén növekedik, ember vé
réből él.

A mítosz emberevő; azaz, nehogy a mítoszokról szólván a 
szó is mitikus legyen: az ember mindaddig megmarad -  ilyen 
vagy olyan formában -  emberevőnek, amíg nem sikerül felsza
badítania magát, a maga gondolat- és érzésvilágát a mítosz 
uralma alól. Égi és alvilági mítoszok alól, valamint az evilági, 
a földi, a társadalmi élet tényeit, feladatait és lehetőségeit el
homályosító mítoszok, tehát mindennemű vallási és politikai 
mítosz értelem és érzelem felett gyakorolt uralma alól.

yyA középkor az ideológia minden egyéb formáját: a filozó
fiát, a politikát, a jogtudományt a teológiához csatolta, a teoló
gia alosztályává tette. Ezzel minden társadalmi és politikai 
mozgalmat arra kényszerített, hogy teológiai formát öltsön. .. ”*

Engelsnek ez a megállapítása a történelmi tények egybe
hangzó tanúságtétele szerint annyiban helytálló, hogy a közép

* F. Engels: Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia felbomlása. 
Marx-Engels: Válogatott művek. Bp. 1963. II. köt. 361. old.
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kor életének minden megnyilvánulása a mítosz uralkodó ha
talmának, az uralkodó egyházak áttörhetetlen bűvkörében 
maradt.

Ami azonban Engels fogalmazásában nem a legszerencsé
sebb, mert a gondolat precizitásán ejt csorbát, az ez a kifeje
zés: „. . .  arra kényszerűen. . .  ”

A kényszerítés fogalma feltételezi az ellenállást, melyet kí
vülről kell legyűrni. Épp Engels megállapítása szerint azonban 
a középkorra jellemző, hogy a mítosz mindenben és minde
nütt jelen van, magától értetődőnek tetszik, s hogy nincs tár
sadalmi vagy politikai gondolat, mely kívül helyezkedjék a 
mitikus vallási fogalomkörön, az egyetlen létező univerzu
mon; a mítosz nem volna mítosz, nem volna más, mint csak 
képzeletgazdag hipotézis, ha nem avatná hatalommá a lenyű
gözött gondolattal együtt az ember emocionális hozzákötött- 
sége is.

A mítosz (minden mítosz) hatalma épp azért gyilkos hata
lom, mert az embert intellektuálisan védtelenné teszi, és emo
cionálisan annyira rabságban tartja, hogy épp ez az önkéntes, 
irracionális kiszolgáltatottsága -  a hit -  lesz az ember számára 
magának az emberinek és minden értéknek normája és leg
főbb mértéke. Semmi sem bizonyítja meggyőzőbb erővel az 
uralkodó egyház mítoszának szellemi és emocionális hatalmát, 
mint épp a neki ellenszegülő különféle szekták mindig meg
újuló hosszú sora. Nem kétséges, hogy ezekben a teológiai 
ideológiával fellépő mozgalmakban meghatározott társadal
mi rétegek, osztályok, sőt a reformáció idején egész nemzetek 
gazdasági és politikai küzdelmei öltenek testet. Nem álruhát, 
hanem testet öltenek, mert szervesen magukénak érzik azt a 
teológiai ideológiát, melynek nevében harcba indulnak. Szem
ben állnak az egyházzal, tehát objektíve úgy kellene hogy le
gyen, hogy a szekta győzelme az uralkodó mítosz hatalma fe
letti győzelmet jelentse. Szubjektíve azonban kivétel nélkül 
a századok hosszú során át minden lázadó szekta, minden 
eretnek ideológia továbbra is, lázadva is az uralkodó mítosz 
foglya, mert abból indul ki, hogy van igazhitű, és van eretnek, 
abból indul ki, hogy ő az igazhitű, s hogy csak ő az egyedül 
üdvözítő, igaz hit letéteményese és bajnoka. Azzal, hogy eb
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bői indul ki, bármennyire harcol is az uralkodó egyház ellen, 
magával az indulásával átveszi az ellenséges egyháznak nem
csak a terminológiáját, hanem eleve aláveti magát épp az ural
kodó egyházi mítosz szellemi hatalmának. Az eretnek nem a 
mítosz ellen lázad, mely egy egyedül üdvözítő, igaz hit feltevé
sén alapszik, hanem az egyház ellen, melyet eretneknek tart, 
míg magát, akit az egyház kiátkoz, vallja igazhitűnek.

Mint az antik tragédiában a kórus a hőst, úgy kíséri az ural
kodó egyházat századokon át szinte szakadatlanul a szekták so
kasága. A pogány, aki nem hisz Krisztusban, egyaránt pogány az 
egyház és az eretnek szemében. Kezdve a mitikus Krisztuson, 
magán az első eretneken -  a zsidó közösséggel szemben eretnek, 
„zsidóknak botránkozás és görögöknek bolondság” - ,  s folytatva 
mindazokkal, akik századok hosszú során át az ő nevében eret
nekként küldettek -  és az ő nevével mentek halálba, minden 
eretnekségnek jellemző sajátsága, hogy éppoly exkluzív, mint az 
egyház, mely ellen küzd, és éppúgy, mint az egyház, önmagáról 
az állítja, hogy a mitikus hit egyetlen nem eretnek, egyetlen 
igazhitű tolmácsa és hívője.

A mítoszhoz való pozitív viszonyt illetően az egyház és az 
eretnek között teljes az egyetértés. Épp ebben a lényeges pont
ban való teljes egyetértésükből következik, hogy nem férhetnek 
meg egymás mellett egyazon térben és időben, s hogy egymást 
kölcsönösen, ugyanazzal az emocionális hévvel, az egyetlen igaz
ság, tehát isten és ember elvetemült ellenségének kell tekinteniük.

Az uralkodó egyházzal harcban álló, üldözött és a végén 
szinte szabály szerint tűzzel-vassal kiirtott szekta a mítosz 
zsarnoki önkénye ellen lázadó, szabadabb és emberibb szel
lem előharcosaként jelenik meg; ha azonban kivételesen, mint 
a reformáció esetében, győz a lázadó eretnek, akkor hamaro
san nyilvánvaló lesz, hogy a szekta nem a szabadabb és em
beribb szellem, hanem csak a leendő egyház bajnoka volt, s 
hogy vele megint egyházi szellem az, ami diadalmaskodott, 
megint, megújult formában, a régi véres mítosz.*

* Az egyháznak és a vallási szektának ezt a viszonyát senki se látta és for- 
mulázta meg oly világosan, mint Nietzsche: „Luther, ez a végzetes szerzetes, 
az egyházat, és ami ezerszer rosszabb, a kereszténységet újból megerősítette, 
éspedig akkor, amikor az feloszlóban volt” (N. a reneszánszra gondol).
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A szekta nem ismeri a saját fellépésének, cselekedeteinek 
és eszméinek történelmi, társadalmi és gazdasági hajtóerőit, 
mert ha ismerné, nem lehetne vallási szekta, de míg tart a küz
delme az uralkodó egyház ellen, magának is illúziói vannak a 
maga célkitűzései felől. A mítosz, melynek az egyház és a 
szekta egyaránt foglya, hatásában misztifikálja a valóságot, 
misztifikátorként áll ember és ember, ember és valóság közé.

„Az isten rászedett engem, mint egy gebét, melynek elvették 
a szeme világát. . .  ha tudtam volna azt, amit most tudok, ak
kor tíz lóval se tudtak volna erre az útra vonni” -  ekként hang
zik egy emberileg világos pillanatában az elvesztett illúziókra 
emlékező s már győztes öreg Luther vallomása, voltaképp 
vádja a gyilkos misztifikátor, a mitikus isten ellen, aki nem 
oda vezette, ahová ő képzelte, hogy érni fog.

A mítosz logikája nem emberi logika. Mikor Luther az ural
kodó egyházat támadva Húsz Jánosról szól, akkor ezeket az 
egyszerű, értelmes és emberi szavakat írja le: „.. .ha eretnek 
volt is, még ha gonosz lett volna is, jogtalan és Isten ellen való, 
hogy elégették... A z eretnekeket írásokkal, nem pedig tűzzel 
kell legyűrni. . .  Ha abban állna a tudomány, hogy az eretne
keket tűzzel győzzük le, akkor a föld legtudósabb doktorai a 
hóhérok volnának; akkor nem is kellene tudományokban fá 
radoznunk, hanem az, aki a másikat erőszakkal leteperte, 
máglyára vinné. ”

Ez emberi logika.
A mítosz logikája azonban, vagyis azé az emberé, aki a mí

tosz rabja, minden emberivel szemben süket és vak logika. A 
mítosz logikája a minden emberségéből, egész normális szel
lemi és érzelmi életéből kivetkőztetett emberé. Azé az em
beré, akinek egy fantomatikus absztrakció egész érzelmi éle
tét minden más iránt érzéketlenné, absztrakttá tette. A mítosz 
logikájának klasszikus, mind e mai napig számtalan variáció
ban vissza-visszatérő megszólaltatója a citeaux-i Arnaud apát, 
aki az eretnek albigens ellen vezetve irtóháborút, arra a kér
désre, hogyan lehet majd megkülönböztetni Beziers városá
ban az eretneket a hívőtől, azzal felelt: „Mészároljatok le min
denkit, Isten meg majd csak ráismer az övéire. ”

S amikor a citeaux-i Arnaud apát ujjongva számol be a
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Szentatyához írott levelében arról, hogy Beziers városában 
„a mieink korra és nemre való tekintet nélkül húszezer eret
neket hánytak kar délre”, s ezért valóságos mámorban dicsőíti 
istenét: „Isten büntető igazsága csodálatos módon dühöngött” 
-  magának a mítosz emberének -  minden változatban egy és 
ugyanazon mitikus, döhöngő szörnyeteggé váló embernek -  
ismerős hangja üti meg a fülünket.

Amíg Luther a citeaux-i Arnaud apát egyházával, a Húsz 
Jánosok hóhéraival, a hóhérral vívja eretnekként a harcát, ad
dig az emberi logika az, ami eretnekségének bátorító szövet
ségese. Amint azonban Luther nem mint eretnek szólal meg, 
hanem mint az igazhitű, aki azokkal került szembe, akik vele 
szemben eretnekek, a mítosznak pontosan, szinte szó szerint 
ugyanaz a logikája kerekedik felül benne, mely a citeaux-i Ar
naud apát „dühöngő istenének” az ihletétől részegedétt meg.

,Aprítsátok, szúrjátok, öldököljétek őket, nyíltan és rejtve, 
ki hol tudja, üssétek agyon őket, mint a veszett kutyákat. Rajta 
hát, kedves uraim, szúrjatok, vágjatok, öljetek; ha meghaltok 
ebben a küzdelemben, üdvösebb halált nem is kívánhattok ma
gatoknak. .. Ámbár az öldöklés és rablás nem látszik a szeretet 
művének, úgyhogy valaki együgyű azt gondolhatná, hogy az 
nem keresztényi cselekedet, nem méltó keresztényhez, mégis 
az igazság az, hogy a szeretet cselekedete. . .  mert a kéz, amely 
kardot tart és öldököl, már nem ember keze, hanem isteni kéz, 
és nem az ember, hanem Isten az, aki akaszt, kerékbe tör, 
lefejez, öldököl és hadakozik; ez mind az ő műve és az ő 
ítélete. ”*

így válik a szekta győzelme is a mítosz szellemének győzel
mévé; a szekta eredeti viszonylagos nonkonformizmusa épp
oly emberileg megközelíthetetlen, zsarnoki abszolút konfor

* Az idézetek Luther írásainak a „Deutsche Bibliothek in Berlin” kiadásá
ban megjelent gyűjteményéből valók. Bizonyos Prof. Dr. Paul Merker elő
szavában, melyet az első világháború utolsó évében, 1918-ban írt, külön ki
emeli Luthernak azt az értekezést, melyből idézek: „Ob Kriegsleute auch im 
seligem Standé sein könnten”, s a hazafias szellemben és teljes joggal azt állítja 
róla, hogy „épp napjainkban időszerű”.
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mizmus követelésévé változik, mint volt az egyházé, mely 
a szektát szektává, eretnekké és lázadóvá tette. Ami túléli 
a küzdelem delíriumát és a pusztulót, az magának a mítosznak 
elpusztíthatatlan szelleme. Bárki vérzik el, a halandók felett 
a harctéren mint megölhetetlen apokaliptikus sakál mindig új
ra a mítosz szellemtelen szelleme diadalmaskodik.

A mítosz hatalmának titka természetesen nem a mítoszban 
keresendő, hanem a realitásban, az emberekben, nem az em
beri természetben, hanem azokban az életfeltételekben, me
lyek az ember számára nélkülözhetetlenné teszik a mítoszt, 
azokban az életfeltételekben, melyek alkalmassá teszik az em
bert, hogy áldozatul essék a mítosz igézetének.

Ez az aránylag új keletű megismerés egy* azok közül a marxi 
megismerések közül, melyek forradalmi konzekvenciákkal 
még mindig túlságosan terhesek ahhoz, hogy a gyakorlatban 
bárhol is következetesen érvényesülnének; a hagyományos 
„szent fogalmaknak”, állítólagos és valóságos kulturális érté
keknek az a nagyszabású, átfogó újraértékelése, melynek a 
marxi megismerésből következnie kellene, épp csak hogy el
kezdődött, és inkább általánosságban, inkább deklaratíve, 
mint rendszeresen és konkrétan.

Hogy a mítosz uralma az ember felett nem a változatlan 
„emberi természetből’ következik, hanem történelmi-társa
dalmi előfeltételekből, melyek évezredes változásaik során az 
emberek egymáshoz való viszonyát mindig embertelenné s az 
ember számára mindinkább misztériummá, áttekinthetetlen
né, megfoghatatlanná és felfoghatatlanná tették: ez a marxi 
megismerés önmagában éppoly kevéssé szünteti meg a mítosz 
és a mítoszok ősi, régi és új tömkelegének szellemi és emo
cionális hatalmát, mint ahogy a háborúk meg a külön nemzeti 
igazságról és hivatottságról, nemzeti dicsőségről, nemzeti 
nagyságról, különleges nemzeti jogokról és erényekről szóló 
mítoszok sem szűnnek meg attól, hogy tudjuk, a háborúk nem 
istenítélet, isteni büntetés és jutalmazás eszközei, hanem „a 
politika folytatása”, törvényes édes gyermekei a földi hatal
mak „dinamikus” békéjének, amely maga is -  a sorrendben 
utolsó és az elkövetkező új háborús összeütközés között -  
többé-kevésbé mérsékelt eszközökkel szintén csak a kölcsö-
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nős hadviselés ideiglenes alakja. A nemzeti mítoszok, tudjuk, 
túlélik a megismerést, hogy „nincs betegség és eszeveszettség, 
mely inkább kultúraellenes, mint a nacionalizmus” (Nietzsche).

Igaz tehát, hogy a mítosz és a mítoszok tömkelegének ha
talmát nem szüntetheti meg hatalmuk előfeltételeinek a meg
ismerése, hanem egyesegyedül a reális emberi életfeltételek
nek átfogóan és mélyrehatóan emberivé történő átalakulása, 
de ugyanakkor nem kevésbé igaz az sem, hogy az örökölt és 
mindig újra támadó újabb mítoszok hatalma ellen való rend
kívül komplikált viadal elválaszthatatlanul hozzátartozik a 
történelmi küzdelemhez, mely a reális emberi életfeltételek
nek emberibbé tevését, az emberi élet s az egész ember véres 
hatalmak alól való felszabadulását kell hogy eredményezze.

A valóság megváltoztatásáért tett erőfeszítés elkerülhetetle
nül erőfeszítés a szubjektív emberi tudat, a valóság lényeges 
részének és tényezőjének átalakításáért is. Az az erőfeszítés, 
mely a valóságot akarja megváltoztatni, nem utolsósorban 
irányul tehát azoknak az öröklött, történelem előtti, közép- 
és újkori és mindennemű mitikus és mágikus szellemi és emo
cionális hatalmaknak a kiküszöbölésére és megsemmisítésére, 
melyek útját állva annak, hogy az ember a maga lehetőségeit 
és feladatait felismerje, elhomályosítva a tudat világosságát, 
akadályozzák az embert abban, hogy tudata eljusson a valóság 
megismeréséig, s hogy félelemtől és szellemi restségtől menten, 
a valóságról objektíve igaz szubjektív képet alkosson ma
gának.

Lehet-e a művészetnek aktív és konstruktív szerepe az em
beriségnek ebben a történelmi erőfeszítésében, mely végre 
likvidálva a történelem előtti korszakunkat, „nem magyar áz
ni, hanem megváltoztatni” akarja ezt a mi történelem előtti 
erkölcsi állapotot folytató valóságunkat?

A művészet, illetve a művész tudvalévőén évezredek óta 
épp a mindenkori mítoszok egyik leghatásosabb propagátora. 
Formák, színek, hangok, mozdulatok s a szó ritmusának má
gikus erejével világot teremt a világban. Világot teremt a vi
lágban, de a világból, melynek alá van vetve, mert benne él, 
mert élményei anyagát az szolgáltatja, és érzékeit és idegeit az
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hozza rezgésbe. A művész nem szükségképpen szolgája, de 
semmiképp se ura, s mindenképp részese és része a világnak, 
melyben él. Ami a művész megkülönböztető sajátsága, az egy
részt ama szükséglete, hogy ne csak részese és része, hanem 
szemlélője is legyen az életnek, másrészt az a képessége, 
mellyel szuggesztíve s ugyanolyan intenzitással mint amilyen
nel nézi és éli, megjeleníti és kifejezi, megörökíti azt, amit lá
tott és átélt, s ahogy látta s ahogy átélte.

A mítosz, mely egykor az emberi megismerés legmagasabb 
formáját jelentette, mely nemcsak a szenvedő, hanem a már 
szemlélő, kérdő és feleleteket kereső, emberré váló embernek 
első megnyilatkozása, a mítosz -  melyet évezredeken keresz
tül formálva, önmagát formálta állatból emberré az ember -  
a mítosz akadállyá vált, leküzdendő átokká, melytől az ember 
csak évszázados erőfeszítés árán lesz képes megint szabadulni; 
a művészi alkotások azonban időtlen őrzői minden idők min
den uralkodó mítoszának. Kezdve a még állatian szűkölő em
beren, akinek ellenében „a természet mint teljesen idegen, 
mindenható és kifürkészhetetlen hatalom jelenik meg” (Marx), 
addig az emberig, aki az ősi demonológiától a többé-kevésbé 
civilizált, véráldozatokkal és imákkal hozzáférhető istenekig 
vagy istenig jut el, hála a művészi forma mágikus életerejé
nek, e fantomatikus hatalmak végtelen sora éli túl halálát, él 
tovább abban a komplexumban, mely mint kulturális örökség 
szállt ránk, és él bennünk, hat ránk mind e mai napig. Ez ál
tal a kulturális örökség által vagyunk, amik vagyunk; esztéti
kai és erkölcsi szenzibilitásunk nem utolsósorban e z e n a kul
turális örökségen nevelkedett.

Ez utóbbi megállapítás nem jelenti szükségképpen az elis
merés kifejezését, sőt jelenthet vádat, de mindenesetre 
kérdést is: mit ér a művészetnek a reális világban évezredeken 
át épült és épülő egész illuzórikus világa, ha ez a művészet 
megmaradt külön, a reális világot meg riem mozgató, át nem 
alakító, magából kilépni nem tudó illuzórikus világnak?

Hol a helye, s van-e egyáltalán helye a művészi produkció
nak a társadalmi értékek ranglistáján?

Különböző alakban s különböző szándékokkal, de szabály 
szerint kísért ez a kérdés mindig, mikor a civilizáció egy-egy
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történelmileg kritikus szakaszában, az emberi együttélés adott 
formáinak krízisében az uralkodó renddel együtt a mítosz, 
vagyis az uralkodó ideológia is a bomlás és feloszlás állapo
tába sodródik.

Az antik civilizáció ilyen válságos korszakában már Platón, 
aki egyébként a cinikus filozófia egyik legnagyobb alakját „őr
jöngő Szókratésznak” nevezi, csak megszorításokkal és meg
határozott feltételekhez kötve ad helyet a művészetnek a tár
sadalmi értékek hierarchiájában; maguk a cinikus filozófusok 
pedig egy elvont ésszerűségre alapított etika vakbuzgó követ
kezetességével, az ember társadalmi és erkölcsi degradáció- 
jáért egyaránt felelőssé teszik a rabszolgaság intézményét, a 
haza kultuszát a vallási szertartásokat, babonákat és előítéle
teket -  „ha megfoghatnám Aphroditét, átszúrnám nyilammal’ 
(Antiszthenész) -  és a művészetet.

S ki lehetne-e gondolni olyan szimbólumot, mely plasztiku- 
sabban fejezné ki azt a meggyőződést, hogy a művészetet 
egyáltalán törölni kell a társadalmi értékek komoly ranglistá
járól, mint amilyen a Savonarola szimbolikus tette, mikor Fi
renze főterén piramidálisan felhalmozott máglyán farsangi 
álarcok és álruhák, játékkártyák, női piperecikkek, tükrök 
és parókák tömege társaságában vetette oda a lángok martalé
kául a hangszereket, a latin és olasz poéták kéziratait, Boc
caccio és Petrarca műveit és kora festőinek alkotásait?

Hogy Savonarola, a dominikánus szerzetes nem egyéb, mint 
a kereszténység hajdani plebejus áramlatainak időszerűtlen és 
torz kísértete, aki a XV. század gazdag polgárosult Olaszor
szágában nem játszhatta Luther, hanem csak Don Quijote an- 
ticipációjának, a vallási mítosz Don Quijotéjának szerepét?

Ez igaz, és épp erről van szó: a mítosznak arról a képessé
géről, mellyel túléli a maga idejét, és százados és évezre
des civilizációk közepette is egyszerre eruptíve, ősi vadsá
gában törve ki, pusztítón bizonyítja, hogy lappangva s csak a 
kritikus alkalomra várva, mindig is itt volt, megmaradt hata
lomnak.

S nincs semmi titokzatos és rejtelmes ebben a halhatatlan
ságban. A civilizált állampolgár úgy tesz ugyan, mintha bizto
san állna a maga lábán, de ez a látszólagos biztonságérzése
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meglehetősen ingatag. Voltaképp keresi a biztonságot, és ha 
azt hiszi is, hogy elérte, titokban szűköl, hogy nem veszíti-e 
el majd újra. Gyanakszik, és fél, és szeretne nem félni. A biz
tonság keresése csak a menekülési szükségletnek egyik meg
nyilvánulása, mert az élet és a világ tele van ellenséges hatal
makkal. Nincs, amiben véglegesen bízni lehetne. Ebből a la
tens lázas állapotból születnek mitikus és patetikus vallási, 
társadalmi és politikai fantazmagóriák, és ez az, ami ezeket a 
fantazmagóriákat a körülményeknek megfelelően különböző 
virulenciával életben is tartja. A civilizáció és a civilizált for
mák által eltakart lappangó pánik ellen nincs jobb orvosság a 
hitnél, a patetikus nagy érzelmek mámoránál, melyeket míto
szok táplálnak, és melyek ugyanúgy a mítoszokat táplálják.

Amit Engels rendkívül találóan a „vallási reflex” és a „val
lási reflex tevékenysége” névvel jelöl meg, az nem egyéb, mint 
épp ez az emocionális készség, mellyel a még látszatra racio
nális és civilizált emberek és embercsoportok is martalékául 
esnek nem annyira egy meghatározott mítosznak, s nemcsak 
a vallási mítosznak, hanem általában s legfőképp minden, az 
objektív valóságot torzítva és hamisan tükröző legkülönbö
zőbb politikai és kulturális mítosz megrészegítő varázsának. 
Egyszerre mintha csak nem is modern városokban, aszfalto
zott utcákon, komfortos és egészségügyi berendezésekkel bő
velkedő, több ezer éves civilizációban élnénk, a „vallási ref
lex” és a „vallási reflex tevékenysége” erősebbnek bizonyul 
minden megismerésnél: babonák, előítéletek, rémek és rém
képek, s velük együtt egy minden civilizációt megelőző, bar
langlakó mentalitás dühei és szenvedélyei támadnak fel, rajza
nak sűrűn, és sötétítenek el minden emberi horizontot.

Vajon az ilyen meglepő, de periodikusan megismétlődő re- 
cidíváknak a ténye nem azt bizonyítja-e, hogy az úgynevezett 
normális, békés, civilizált hosszabb vagy rövidebb időközök 
maguk se lehetnek oly normálisak, békések és civilizáltak, 
mint amilyennek látszanak vagy amilyennek feltüntetik őket? 
Nem ugyancsak az előítéletek, nem a fantomok emberi öntu
daton való uralmának a következménye-e, hogy normális, 
békés és civilizált állapotként fogadunk el olyan állapotot, 
melyet csak erőszak tart fenn, és amely abban az órában kibír-
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hatatlannak látszana, amint az ember a más emberek szenve
dése iránt annyira érzékennyé válna, mint amennyire „nor
málisan” érzéktelenül elnéz fölötte?

De mért nem éli át az ember az embertelent mint emberte
lent, s az esztelent mint esztelent; miféle fantomok állnak a 
valóság és az öntudat közé úgy, hogy végül maga a valóság 
vitathatóvá, fantomatikussá válik, s fantomatikussá válik vele 
együtt maga az emberi szubjektum is?

A reneszánsz idején a vallási mítosz megszállottja, Savona- 
rola törli a társadalmi értékek ranglistájáról a művészetet. A 
XX. században is, mint a történelem minden válságos nagy 
fordulata előtt és alatt, amikor újra nekifeszül az emberi aka
rat, hogy lerázza magáról a maga kovácsolta béklyókat, szelle
miekben az öröklött mítoszok hatalma az, amibe mindenek
előtt beleütközik az új, emberibb életre törő ember. Nem le
het másként. Hogy az ember meg akarja és meg tudja változ
tatni a körülményeket, melyek között él, és az emberek viszo
nyát egymáshoz, annak előfeltétele, hogy tisztán, egész mez
telenségében, úgy lássa a valóságot, mint amilyen, minden ab
szurd ellentmondásával. Meg kell tehát szüntetni a szakadé
kot a valóság és a tudat között, ez pedig azt jelenti, hogy le 
kell rombolni a látszatokat, a megtévesztő, megfélemlítő, félre
vezető tényeket és lehetőségeket, a magát az embert megha
misító áligazságoknak és álkötelességeknek, egyszóval az 
öröklött mitikus káprázatoknak a zsarnoki hatalmát. S mint 
Platón óta annyiszor, megint törvényszerű következetesség
gel, együtt jelenik meg a tudat világosságát megrontó látsza
tokkal való leszámolás akarata és a képromboló szenvedélyes 
akarat: leszámolni a művészettel. Minden előítélettel, minden 
szokással és minden hagyománnyal szakítani akaró, őrjöngés
sé fajuló buzgó vággyal, hogy rátaláljanak a leplezett, az igazi, 
a legmeztelenebb igazságra, szembesítik a művészetet a ta
pasztalati valósággal -  csak azért, hogy a tapasztalati valóság 
minden mítosztól, minden szépítő és torzító látszattól meg
tisztítva, mutatkozzék meg. S groteszk és tragikus, hogyha az, 
aki ezt a műveletet végzi, maga is művész, mint Tolsztoj, aki 
épp ezért csak azon az áron „likvidálhatja” a művészetet, 
hogy minden érzékén és minden hajlamán és saját intelligen
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ciáján erőszakot követ el ennek érdekében s abban a hitben, 
hogy a mítosz hatalma az, amit így s csak így gyűrhet maga alá: 
S miközben azt hiszi, hogy mitikus hatalmak alól szabadítja fel 
az emberi tudatot, minden szavával azt bizonyítja, hogy ő ma
ga a civilizációval szinte egyidős, leghazugabb és legemberte
lenebb társadalmi és kulturális mítosz áldozata.

Tolsztoj, aki vissza akar találni a hamisítatlan, ártatlan és tisz
ta emberhez, a művészetben véli felfedezni az egyik legfőbb 
akadályt.* Szerinte a jó, tehát az igazi művészet előfeltétele, 
hogy a művész megértse, „szakítanunk kell azzal, hogy a mű
vészet célját a szépségben, vagyis az élvezetben keressük.” 
Alapvető hiba, hogy „a művészet fogalmát eddig mindig a 
szépségre alapították” -  amit ma művészetnek neveznek, az 
„oly érzelmeket közvetít, melyek csak a kiváltságos osztályokat 
érdeklik, a többi ember számára pedig közömbösek és teljes
séggel érthetetlenek. ” Ez a „rossz művészet” az „affektációt, a 
homályt, a zavarosságot, a tömegek számára való hozzáférhe
tetlenséget tekinti művészi erénynek. Byron, Leopardi, Heine a 
gazdag osztályok művészei”, és „nem fejeznek ki egyebet, mint 
a hiúság, nemi vágy és életuntság három érzelmét”. Baudelaire, 
aki „hibás metaforákat és értelmetlen szavakat halmoz egy
másra, érzelmeket fejez ki, melyek nem szépek és általában hét
köznapiak és alacsonyak.. .  Manet, Monet, Renoir, Liszt, 
Berlioz, Brahms, Strauss, Wagner, Beethoven, Goethe csupa 
hazug előítélet”. . .

Miként jut Tolsztoj a „jó” és a „rossz” művészet kategóriái

* „Minden nagy városban óriási épületeket emeltek múzeumok, akadé
miák, konzervatóriumok, színpadok és hangversenyek számára. Száz- meg 
százezer munkás, ács, kőmíves, festő, asztalos, kárpitos, szabó, fodrász, ék
szerész és nyomdász egész életét azzal tölti, hogy a közönség művészi igényeit 
kielégítse. . .  Száz- meg százezer ember az életét gyerekkorától fogva annak 
a célnak szenteli, hogy lábszárait gyors mozgatáshoz szoktassa, a zongora bil
lentyűit vagy a hegedű húrjait gyorsan érintse, vagy a tárgyak külsejét és szí
nét utánozza, vagy a kifejezések természetes rendjét felforgassa, és minden szó
hoz olyat keressen, mely hozzá hasonlóan hangzik. És mindezek a gyakran 
tisztességes és nagy tehetségű, mindenféle hasznos foglalkozásra alkalmas em
berek ezzel a szakszerű és butító foglalkozással emésztik fel magukat... s kor
látolt eszű, hiú és az élet minden komoly megnyilvánulása iránt érzéketlen em
berekké válnak. . .  Művészi civilizációnk az emberi élet lealacsonyítása. . .  Ki
nek van mindebből haszna?”
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hoz, értékítéleteihez és követelményeihez? Honnan szedi a 
mértéket, mellyel „Szophoklészt, Euripidészt és Arisztopha- 
nészt kezdetlegesnek és gyakran értelmetlennek”, Michelangelo 
Utolsó ítélet-ét pedig „képtelennek” találja? Fantomtól veszi 
a mértéket, attól a fantomtól, melyet az antik idők óta a mo
dern romantikáig a művészet és ékesszólás legkülönbözőbb 
eszközeivel propagáltak, attól a fantomtól, mely nem kevésbé 
a képzelet szülötte, mint a fehér ruhás angyalok és a négyszár
nyú és négyarcú kerubok, a mértéket a fantomtól vette, mely- 
lyel az antik Róma civilizációjától megcsömörlött Horatius- 
tól kezdve a pápai udvarnak kiszolgáltatott Michelangelóig 
-  „In lode della vita rustica” -  és a maga lelki és testi nyavalyái 
közt vergődő Rousseau-tól Goethe boldogtalan ifjú titánjáig, 
Wertherig, annyian áltatták magukat, attól a fantomtól, me
lyet közben egy rossz, de kapós szépirodalom századokon át 
népszerűsített és népszerűsít most is, attól a fantomtól, mely
nek neve „a természet egyszerű gyermeke”, „az egyszerű, de 
romlatlan paraszt”, „a falu nemes és egészséges ösztöneiben 
csalhatatlan népe”, a „falu romlatlan erkölcse és ízlése, termé
szetes, mély vallásossága, vele született szellemi világossága, 
lelki nemessége, benső gazdagsága, egyszerűsége, szépsége, 
őszintesége” és általában a természet mint minden erény for
rása . . .

Ennek a nagy humbugnak a megteremtésében valóban bű
nös a művészet. Mikor azonban Tolsztoj az embert elvakító és 
eltorzító mítoszok elleni küzdelmében az embert a művészet 
hamis varázsától akarja megszabadítani, akkor, és épp akkor, 
ő maga groteszkül mélyen benne Iából a mítoszok méregpárás 
szellemi mocsarában, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy 
oda vonjon másokat is, mindenkit, aki a tudatot megtévesztő 
fantomok hatalma alól keresi a szabad kilátást a valóságra.

,^A nagy műalkotások csak azért nagyok, mert mindenkinek 
hozzáférhetők, és mindenki megérti őket. .. Egy jó és magas
rendű műalkotás érthetetlen lehet ugyan, de nem az egyszerű és 
még romlatlan parasztnak, mert az a legmagasabbrendű dolgo
kat is megérti... A  művészet, melyet a tömeg nem ért meg, egy
szerűen rossz művészet, vagy egyáltalán nem is művészet. ”

133



A rossz és a jó művészetnek ez a tolsztoji felfogása, a kultu- 
rátlanságnak ez a tolsztoji apoteózisa nem maradt elszigetelt 
egyéni eltévelyedés. Voltaképp anticipációja volt a proletkult- 
nak, mely ahelyett, hogy az emberiség máig legnagyobb szo
ciális forradalmának -  a proletárforradalomnak, tehát a fel
szabaduló emberiségnek -  a szellemét fejezte volna ki, azt a 
szellemet, mely minden nemzeti és társadalmi, tehát minden 
osztálybéklyó széttöréséért lázad, annak a „vallási reflexnek” 
volt a megnyilatkozása, mely a kitáruló mérhetetlen távlatok 
elé állítva, a gondolatot nyomban isteneknek rendeli alá, a 
deifikált „romlatlan” parasztnak és munkásnak, a deifikált 
proletárnak és proletárösztönnek mint a jó és rossz művészet 
valósággal transzcendentálisán legfelsőbb és változatlan s egy
ben forradalmi mértékének.*

Lenin, aki eléggé titáni ember volt ahhoz, hogy planéták 
történelmének kitörülhetetlenül új kezdetet, irányt és meg
gyorsított tempót adjon, maga Lenin hiába szegült ellene a 
proletkultnak, a proletkult nála is erősebbnek bizonyult. És 
„a forradalmi művészet”, mely végül is a forradalmi államha
talom jóvoltából győzött -  proletkult, harkovi vonal vagy szo
cialista realizmus változó elnevezései alatt, de győzött - , lénye
gében és általában nem egyéb, mint győzelem a művészeten, 
vagyis azon a művészen, aki épp mert forradalmár, nem veti 
alá magát semmi más objektív mértéknek, mint annak, ame
lyet a saját élménye és az életről alkotott saját víziója szab 
meg neki.

Lehetséges-e azonban a véres mítosznak és a mítoszoknak 
ebben a véres világában más, effektíve forradalmi hatású mű
vészet, mint az, mely a mítosszal való harcot egy másik mítosz
ra, az ellenmítoszra apellálva vívja?

Lehetséges-e művészet, mely áttörést jelent minden mítosz 
világán, kitörést a mítoszok atavisztikus világából?

Lehetséges-e művészet, mely a mítosszal m i n d e n  mítosz

* Lukács György még 1935-ben is, „Tolsztoj és a realizmus fejlődése” című 
tanulmányában így ír: „Hogy a népiesség a legfontosabb kritériuma a nagy mű
vészetnek, hogy a népieden művészetnek művészileg el kell pusztulnia -  ez a 
tolsztoji esztétika plebejus humanizmusának ö r ö k é l e t ű  öröksége. ” (Ki
emelés tőlem.)
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szál, a vallásival, a politikaival, de a kulturális mítoszok töme
gével is úgy állítja szembe a meztelen emberit, hogy ez a mez
telen emberi igazság, épp az emberinek ez a végső, sőt kétség- 
beesetten elszánt őszintesége aktív és konstruktív forradalmi 
cselekedet legyen?

A kérdés, mely ebben a tárgyilagos formájában elméleti 
jellegű, szubjektíve a művész számára a legdöntőbb kérdés, 
élete központi erkölcsi kérdése, mellyel épp azért, mert csak 
egyénileg és gyakorlatilag oldható meg, nap nap után viaskod
nia kell, nap nap után gyakorlatilag kell fölébe kerekednie.

Hogy az ember egész életén át mást se tegyen, mint szavak
kal vagy hangokkal, vagy színekkel, vagy kőtömbökkel vias
kodjék azért, hogy őket, az idegen és közömbös anyagot a ma
ga legszemélyesebb emócióinak ihletett és átlelkesült hírnö
keivé tegye, ez a művész egész életét abszorbeáló monomá
niás tevékenység az emberek égető életszükségleteihez, gya
korlati céljaihoz és küzdelmeihez mérve céltalan, szükségte
len, felesleges és egészében gyermekes időtöltésnek tetszik. 
A művész olyan munkás, aki szakadatlanul koncentrált fárad
hatatlansággal csupa haszontalan dolgot termel. Hogy élete 
feladatául épp ez a „haszontalanság” jutott, ez magában a 
művészben nem ütközne belső ellentmondásba, nem igényel
ne sajátos erkölcsi erőfeszítést, hogyha idillikus korszakban 
élne, melyben nemigen akadna kínos kontrasztokra, és mely
ben többé-kevésbé mindenki zavartalanul élhetne a maga 
kedvteléseinek.

De épp itt a bökkenő. Ha XIV. Lajos udvara vagy egy-egy 
német fejedelemség nemesei, sőt polgárai is, vagy a XIX. 
századbeli nagy polgári prosperitás haszonélvezői úgy talál
ták, hogy nagyjában és egészében szerencsés idillikus korszak
ban élnek, s ha voltak is zenészeik, képzőművészeik és köl
tőik, akik magukévá tették a meglevő állapotnak ezt az idilli
kus szemléletét -  mennél jelentékenyebb azonban a művész 
alkotóereje, és ennek megfelelően mennél fejlettebb a szen- 
zibilitása, annál inkább fog még a történelem viszonylagosan 
harmonikus szakaszaiban is csalhatatlan biztonsággal rádöb
beni -  és rádöbbenteni -  a valóság disszonáns motívumaira,
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épp azokra az elemekre, melyek destruálják az idillikus lát
szatokat.

A művész, aki per definitonem a látszat buzgó keresője, te
remtője és istenítője, paradox módon mennél nagyobb mű
vész, mennél inkább képes a művészi látszat megteremtésére, 
annál kevésbé vesztegethető meg hamis látszattal, annál meg
lepőbb és megrendítőbb a valóságot tükröző látomása.

S mint a kimondott szóban a némaság feletti győzelem, a 
márványból formált meztelen ifjú test vagy akár a vászonra 
varázsolt gyümölcsöstál szépségének nyugodt sugárzásában a 
rútat, a pusztítást, a fájdalmat legyőző művészi alkotóerő üli 
ünnepét. A művész mindig valami ellen, valami ellenére, min
dig dacolva művész, a műalkotás pedig mindig külső és benső 
ellentmondások összeütközéséből, mindig harc árán születik, 
mindig győzelmesen megharcolt harc eredménye; s nemcsak 
az anyaggal, hanem a művész önmagával való viaskodásának 
is eredménye, a maga munkájához való kétségekkel terhes 
viszonyának ellenére jön létre.

Viszonylagosan idillikus korszakokban is, a művész a való
ságról alkotott egyéni vízióját állítja szembe a kor konstruktív, 
optimisztikus elégedettségével és önelégültségével. Hogy ezt 
kifejezetten polemikus hangsúllyal teszi-e, mint Euripidésztől 
vagy Arisztophanésztől Brueghelig és Rabelais-től Baude- 
laire-ig, Daumier-ig és Dosztojevszkijig, vagy mint más nagyok 
és legnagyobbak mozartian, a maguk szuverén benső harmó
niáit megszólaltatva, s kozmikus nosztalgiával fejezve ki az 
emberi hazátlanságot és adott hazákban -  századokon és évez
redeken át tart a közös lényeges motívumuk: nemcsak nem 
akceptálják idillként koruk valóságát, hanem -  ki-ki a maga 
egyéni módján -  a korral, mely mindig kötelezőnek tekint 
meghatározott mértékeket, előítéleteket, véleményeket, ér
tékítéleteket és hagyományokat, a korral, mely valamiképp 
mindig „kosztümírozza” magát, a művész szembeállítja az iga- 
zabbat, a meztelenebbet, és épp ezért a művész a korhoz való 
viszonyában destruktív. Nem lehet más, mert a művészet a 
szubjektivitás követelésének és jogának a kifejezője, egy 
szubjektivitásé, mely már intenzitása miatt is kezdettől fogva 
konfliktusban él az objektív és szabályozott általános való
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sággal. Még akkor is, amikor a művészet mint vallásos művé
szet, látszólag csak az általános uralkodó egyházi mítosznak 
orgánuma, épp a művészettől elválaszthatatlan intenzív szub
jektív elem által túlmutat és átcsap a puszta konstruktív igen
lés határain. S minthogy mindmáig nem volt a történelem
nek egyetlen olyan korszaka sem, mely ne lett volna a nem 
emberi és mitikus aureólában fellépő hatalmak süket uralma a 
spontán emberi szükségletek és vágyak felett, a művészet, 
mely épp a szubjektív emberinek eruptív megnyilatkozása, 
a művészet minden időkben utópisztikus és destruktív, s még 
ha formailag nem is, ha formailag apologetikus is, léténél fog
va mindig egyben polemikus is az objektív valósághoz való vi
szonyában.

Lehetséges-e azonban művészet, ha a korban uralkodóvá 
vált mítosz és a művész között még az az érintkezési pont is 
hiányzik, mely minden polémiának előfeltétele? Mi történik 
a művésszel akkor, ha magának a kornak pokolivá váló való
sága, a pokolivá vált földi valóság annyira egyértelműen poko
livá válik, hogy maga tüntet el, maga tesz lehetetlenné minden 
hamis látszatot, maga végzi el azt a minden művészi fantáziát 
megszégyenítő lemeztelenítést, mely egyébként, más korok
ban, a művész egyik lényeges funkciója?

Dosztojevszkij zsenialitása, hogy egy elkényeztetett dá- 
mácskán, a hisztérikus kis Lizán, „a kis démonon” keresztül 
szólaltatja meg a művészet és a művész legkínzóbb erkölcsi 
kérdését, azt a kérdést, mely már azzal is, hogy az ember tu
datában felhangzik, fundamentumokat remegtet meg, az 
egész eddigi civilizáció, a mi mitikus civilizációnk fundamen
tumait. Mert míg az egész civilizáció arra épül, hogy vannak 
emberen túli vagy emberfölötti mitikus értékek, melyekért 
fel kell és fel szabad áldozni az embert, a kis Liza megütközik 
azon, hogy l e h e t n e  valahol egy gyerek, talán csak négy
éves, akit kínoznak, akit előbb megcsonkítanak, aztán a szoba 
falához szögezve kezét és lábát keresztre feszítik -  s mégis, 
minden a régi módon, mintha semmi se történt volna, tart to
vább. A kis Lizának elég annyi, hogy a babonáknak és a ke
gyetlen erőszaknak ebben a vad világában előfordulhat és elő
fordul védtelenek, még inkább a legvédtelenebbek, tehát a
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gyerekek kínzása. Hogy az adott pillanatban ez hol történik, 
melyik országban, az ország melyik helységében, vagy az ő 
városa melyik utcájának melyik házában, tőle távol vagy a 
szomszédban-e -  fantázia kérdése, hogy a messze milyen 
messze van, vagy fordítva, hogy a közel milyen kevéssé érint 
valakit közelről. Az emberi deformáltság biztos jele a fantáziá
nak az a hiánya, mely miatt a deformált ember nem látja, amit 
lát, vagyis képes „nem szívére venni”, nem éli át még azt se, 
ami az orra előtt történik. Ebben a mi világunkban a defor
mált ember a normális, s ahhoz, hogy az ember képes legyen 
nem deformált, hanem emberi értelemben normális fantáziá
val emberien reagálni a valóságra, lényegesen el kell ütnie a 
normától, félkegyelműnek kell lennie, mint amilyen Miskin 
herceg, vagy hisztérikusnak, mint a kis Liza -  illetőleg a nor
málist a költő nem tudja már másképp érzékeltetni, mint el
térve a hétköznapi normától.

Liza Kohlakova, aki nyilván csakugyan szereti az ananász
befőttet, képzeletben, képzelete erejével semmissé tesz, leg
alábbis időnként és bizonyos vonatkozásokban, minden tér
beli távolságot.

„Igen! Olykor azt hiszem, hogy én magam feszítettem ke
resztre a gyereket. Itt függ előttem, és nyög, én pedig szemben 
ülök vele, és ananászbefőttet eszem. Nagyon szeretem az ana
nászbefőttet. Maga is?”

Nem csoda, ha „olykor azt hiszi”, hogy ő maga feszítette ke
resztre a gyereket, hiszen szemben ül vele, és ananászbefőttet 
eszik, mert nagyon szereti. Ezen a helyen azonban legfonto
sabb a kérdés, a rövid két szó: „Maga is?”

A kérdés valójában állítás. Maga -  mindnyájan, a magunk 
ananászával elfoglalva, ha nem is békés, de tétlen szemlélők 
vagyunk, s pusztán ez a tétlenségünk nemcsak az áldozattal 
való szolidaritás megtagadása, hanem cinkosság, a bűnrészes
ség egyik, mégpedig legelterjedtebb formája.

Itt az a fantázia szólal meg, melynek az emberi szolidaritás 
és az egyéni felelősség tudatán növekedett erkölcsi szenzibi- 
litás szabja meg az irányt. Ez az erkölcsi szenzibilitás olyan fo
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kú, hogy minden nem emberitől, minden mitikus fétistől füg
getlenül, spontánul reagál az emberi szenvedésre, az élő em
berre és az emberire. Ez az erkölcsi szenzibilitás természete
sen nem azért érdekes, mert az elkényeztetett dámácskát 
megzavarja az ananász élvezetében. Az elkényeztetett dá- 
mácska a maga kis személyében magának a művészetnek s an
nak a forradalmi művésznek életproblémáját fejezi ki, akinek 
számára a szép elválaszthatatlan az emberitől, tehát esztéti
kája elválaszthatatlan a rút és rossz ellen való lázadás erköl
csi impulzusától, a művész problémáját fejezi ki, akinek esz
tétikai szenzibilitását az emberi szolidaritás és az ember sor
sáért való egyéni felelősség élménye inspirálja és irányítja.

Mi marad, mi tennivalója, mi adnivalója marad még a mű
vésznek, az emberi szónak -  annak a költőnek, akinek mű
vészetét az emberi szolidaritás élménye inspirálta és inspirál
ja - ,  mi adni- és tennivalót tud még magának találni, mi mó
don manifesztálhatja emberiségét és az emberséget a költő 
egy olyan korban, melyben az embernek és emberinek a meg- 
kínzása, a Golgota, nem önkínzóan érzékeny fantázia lázál
ma, hanem ezer változatban valóság, a vér és föld, a faji és 
nemzeti nagyság mítosza új diadalmas egyházának hivalko
dóan hangos valósága?

Adhat-e még a művész valamiféle értelmet a maga művészi 
tevékenységének, az igazság fogalmának, a szépségnek és ál
talában a szellemnek, vérivó mítoszok diadalmas feltámadása 
és gépesített, a technika legtökéletesebb eszközeivel rendel
kező uralmának korában, egy korban, mely a maga hétközna
pi kitárulkozó valóságával egy Bosch minden motívumát, min
den művészet minden ihletett rémlátását gyermekdedül gya
nútlanul, a valóság förtelmeihez képest ártatlan fantázia apró 
játékává degradálja?

Mit ér a szépség és a szellem, mit ér maga az ember?
A citeaux-i Arnaud apátnak, minden egyház és minden pre- 

zumptív egyház, vagyis szekta képviselőjének, mind a közép
kori, mind a XX. századi mítosz szempontjából a kérdés ér
telmetlen, tárgytalan, nem helyénvaló, sőt már azzal, hogy ezt 
valaki kérdésként veti föl, felségsértést követ el a mítosszal 
szemben. A szépség és a szellem és az ember értéke -  a mítosz
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szempontjából -  puszta fikció, egyedül a mítosz az, ami a 
szépséget, a szellemet és az embert értékessé, értéktelenné 
vagy éppen káros és kiirtandó tényezővé teszi. Nem maga az 
élet, hanem az élet a mítoszért, azaz a halál a mítosz dicső
ségéért: csak a mítosz a végső érték. Nem az agy, hanem az 
agyrém az egyedüli értékmérő.

Mióta emberi szellem lázad a nem emberi és az embertelen 
zsarnoksága ellen, a gondolat első szabad felvillanásától egész 
Marxig vagy Leninig, minden forradalmi szellemi aktust az a 
sejtelem, illetve megismerés bujtogat és hevít, melyet a mí
toszellenes protagorászi axióma úgy fogalmazott meg, hogy 
„az ember a mértéke minden dolgoknak, a létezőknek, hogy 
vannak s a nem létezőknek, hogy n in c s e n e k Az, hogy az em
ber a mértéke minden dolgoknak, a tudat, hogy így van és a 
követelés, hogy így legyen, többé nem tűnt és nem némult el, 
és az emberi horizontok legteljesebb elsötétülése idején is, az 
emberi szellem heroikus történetében a művésznek jutott az a 
szerep, hogy ha Dante módján a pokolban jár is, kitartson 
a legkülönbözőbb változatokban épp e mellett az emberi mel
lett, mely a létező és nem létező dolgok mértéke. Ezt teszi 
a művész -  szubjektivitása erejénél fogva -  még akkor is, ha 
személy szerint, mint a görög tragikusoknak vagy Danténak, 
kora mítosza szabja meg objektív látóhatárát.

A mai forradalmi művész a művészet nagy, évezredes, tra
dicionális, ember iránti hűségének tudatos örököse és vállaló
ja a mítosz ellen való ősi küzdelemben.
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II.

A FORDÍTOTT UTÓPIA

, Lám, kellemes, rokonszenves és úgy látszik, te
hetséges ember -  gondolkodott el Niels Nielsen, el
nézve Baltik Patricijt, amint áthalad a kávéházon. -  
Kigondolt a problémák megoldására egy trükköt, és 
így oldotta meg az élet kérdését! Ilyenek a költők! 
Nekik elég egyetlenegy trükk! De mi többiek, akik 
telefonálunk, a telefonon pedig temetkezési vállalat 
jelentkezik? Miféle trükkel tudnánk mi megoldani a 
mi kérdésünket?”

(Miroslav Krleža: Bankett Blitvában)

Azok a gondolatok, melyeket az előbbiekben a véres mí
toszról, a művészetnek és a művésznek a mítoszhoz való vi
szonyáról megkíséreltem nagy általánosságban szóba foglalni, 
variációk a nagy témára, melyet Miroslav Krleža váltott va
lóra, művészi valóságra a Bankett Blitvában című regényével és 
regényében. Mindazt, amit az előbbiekben kötetlen reflexiók 
formájában elmondtam, csak elméleti kifejtése és fejtegeté
se e regény művészileg megjelenített tartalma némely rétegé
nek. Elemzéssel csak bizonyos határig lehet egy-egy művészi 
alkotás sajátos életébe behatolni; mindig fennmarad valami, 
ami minden további elemzéssel és fogalmi meghatározással 
szemben renitens. Egy-egy művészi alkotás sohase redukálha
tó csak a problematikájára, s nemcsak azért, mert mennél je
lentékenyebb a művészi alkotás, annál sokrétűbb a problema
tikája. A problematika minden sokrétűsége ellenére sem mű
vészi alkotás, hanem a forma teszi azzá, ez pedig nem más, 
mint az egyéni élmény egyénileg kifejezésre jutott intenzitása.

Ha antifasiszta irodalom gyűjtőnév alatt foglaljuk össze 
azokat a műveket, melyekkel íróik a fasizmus ellen foglaltak 
állást, akkor a Bankett Blitvában kétségtelenül ebbe a rovatba 
tartozik.

Ez azonban semmiképp se jelenti azt, hogy az antifasiszta 
regény elnevezéssel még csak megközelítőleg is definiáltuk 
volna a Bankett Blitvában e g é s z  művészi tartalmát és jelen
tőségét.
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A civilizációnak arra a katasztrófájára, mely fasizmus néven 
szakadt az emberiségre, antifasiszta művészek egész serege 
reagált nemzetközi méretekben a maga műveivel. Mind a mai 
napig, sajnos, még csak kísérlet se történt ennek a minden
esetre szám szerint rendkívül gazdag és legnemesebb indíté
kokból termett nemzetközi irodalomnak a rendszeres áttekin
tésére és értékelésére. Egyet azonban nagy általánosságban 
így is meg lehet állapítani az antifasiszta irodalomról: az 
osztrák munkások, a Schutzbund barikádjai, Dimitrov egy-egy 
szava a leipzigi törvényszék előtt, Sallai és Fürst, akik Horthy 
akasztófái alatt, már kötéllel a nyakukon, Kun Bélát és a 
forradalmat éltetik, egy-egy jól megírt törvényszéki riport, 
egy-egy sikerült karikatúra, okos politikai újságcikk, találóan 
megformulázott rövid harci jelszó, kellő időben nyilvánosságra 
hozott dokumentum vagy fénykép, mely a koncentrációs tábo
rok egy-egy egyenruhás urát vagy áldozatát mutatta be, ösz- 
szehasonlíthatatlanul hatásosabb propagandaeszköznek bizo
nyult a fasizmus ellen, mint száz vagy ezer emigráns és nem 
emigráns antifasiszta író, kommunisták, szociáldemokraták 
és katolikusok ideológiailag feddhetetlen, buzdító, lázító és 
vádoló szándékkal írt költeményeinek, regényeinek, novellái
nak és drámáinak tömege.

Nem igaz, hogy az úgynevezett kézzelfogható tények és 
valóságos események mindig hatásosabbak az irodalomnál.

Minden időben akadtak fiatal emberek, akik szerelmi bá
natból öngyilkosságot követtek el, de egyetlen ilyen valósá
gos öngyilkosság se váltott ki olyan mély, világra szóló ha
tást, mint az „irodalmi”, melynek Goethe az ifjú Werther 
nevét adta. S bár a polgári házasság intézménye, mindenki 
szeme láttára, millió és millió valóságosan élő nő számára je
lentette az önmegcsonkítás kényszerét, mely elől csak újabb 
hazugság, csalás és nemegyszer pusztulás árán menekülhetett, 
egyetlen, ebből a társadalmi intézményből következő valósá
gos botrány vagy tragédia se hatott olyan „propagandisztikus” 
erővel, mint annak idején az olyan „irodalmi” lények, mint 
Madame Bovary, Anna Karenina vagy Nóra botránya és tragi
kus vége. Az ilyen női lények és történetek már akkor is hét- 
köznapian banálisak, közismertek voltak, mikor először kap
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tak irodalmi formát. Miért hatottak az író szavával meglepő
en, sőt megrázóan, mintha addig soha senki se hallott volna 
semmi hasonlóról? Azért, mert addig csakugyan senki se hal
lott semmi hasonlóról. Éspedig azért nem, mert nemcsak hogy 
akkor k e l l e t t  először Flaubert, Tolsztoj, illetve Ibsen 
szemével és fantáziájával látni idegen sorsokat, hanem kinek- 
kinek ö n m a g á t is. Az olvasóknak önmagukra is rá kellett 
ismerniük, és megint úgy, ahogy Flaubert, Tolsztoj, illetve 
Ibsen szeme látta a kornak azt az emberi táját, mely hozzá
tartozik hősnőjük tragédiájának tevékeny vagy passzív ténye
zőihez. Végső fokon a szemek hatottak megrázó meglepetés
ként, a megismerkedés a művek révén a költők látásmódjával, 
a költőkkel, akik művészetük erejével úgy tudják megmutatni 
a világot és az embert és az embert a világban, ahogyan azt a 
szemük látja, ahogyan ők élik át, és ahogyan ők szenvednek. 
Egy-egy nagy műben a művész csak úgy s csak azért válik lát
hatatlanná, mert minden fűszálban, melyet megírt, egész lát
hatatlan személyével benne lélegzik.

Ez az az elem, melynek híjával van az antifasiszta irodalom 
túlnyomó része. Híjával van a végsőkig egyéni élmény vég
sőkig egyéni ábrázolási módjának, mely nélkül a szó nem nyit 
utat, mely nélkül az élmény nem válik megint élménnyé, mely 
nélkül a szó, hogyha van mögötte gondolat, csak racionális 
fogalmakat közöl, de természetesen kevésbé jól és meggyő
zően, mint egy közvetlen és világos politikai előadás, harci 
felhívás vagy elméleti cikk. Az antifasiszta irodalom legna
gyobb részében, prózában vagy versben, kommunisták, szo
ciáldemokraták vagy antifasiszta katolikus ideológiája és az 
ideológiák hű képviselői szólalnak meg, és nem meghatáro
zott emberek a maguk egész összetettségében és egyéni, 
összetéveszthetetlen hangjukon. A művészet azonban egyé
nekhez, ezernyi vagy százezernyi egyénhez szól egyéni él
mény egyéni nyelvén, és így teremt, és így teremthet közössé
get, de amint a tömeghez akar szólni, élettelenné válik, a 
programért feláldozza a lelkét, azt, ami minden művészet lel
ke: a vallomást.

Példa az ilyen áldozatra, melynek füstje nem száll az égbe, 
Romain Rolland nagynak induló regénye, a L ’áme enchantée,
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melyet az író az utolsó kötet programatikus politikai általános
ságaival és objektív, racionális politikai érveléseivel megfosz
tott egyéni és emocionális, azaz művészi hitelességétől. Ter
mészetesen nem azért, mintha igaz volna a goethei „Ein gar- 
stig Lied! Pfui! ein politisch Lied!” Illetőleg azért, mert csak
ugyan úgy van, hogy „Ein garstig Lied! Pfui! ein politisch 
Lied!”, ha a „politikai dal” vagy politikai regény „dalba” fog
lalt politika, és nem konkrét benső megrázkódtatás, nem egyé
nien igaz élmény egyéni dallá válása. Mint ahogy Dante költői 
nagyságán nem esett csorba szenvedélyes politikai állásfogla
lásával, sőt szenvedélyes állásfoglalása elválaszthatatlan költői 
nagyságától. Dante a katolicizmusnak és egyben egy firenzei 
politikai pártnak volt a költője, de nem egy absztrakt katoli
cizmusnak és nem in abstracto egy politikai koncepciónak, ha
nem a dantei katolicizmusnak, a dantei szenvedéllyel átélt 
politikai programnak, a dantei hitnek és ellentmondásainak, 
Danténak tudott összetéveszthetetlenül egyéni emlékművet 
emelni. A katolicizmusa és harcos politikai állásfoglalása a 
téma, melynek révén ő maga, az e g é s z  személyiség meg
nyilatkozik, és ezért művészien szuggesztív minden szó, amit 
e z a katolikus és e z a ghibellin kimond.

A Bankett Blitvában azonban azért se fér el az antifasiszta 
irodalom rovatában, mert habár antifasiszta, és témája a fa
sizmus, a téma a költő számára, illetőleg a költő fölött nem 
válik automatikusan korlátozó hatalommá, nem csökkenti a 
költő érzelmi és szellemi motívumainak gazdagságát, hanem 
épp ellenkezőleg -  anélkül, hogy a centrális politikai téma 
s a politika mint téma pillanatra is háttérbe szorulna - ,  a köl
tő ebben a témában az emberi és szellemi problémáknak, tit
kolt fájdalmaknak és fájdalmas titkoknak egész orkeszterét 
szólaltatja meg. Ebben az eljárási módban világnézet jut kife
jezésre, a költőé, aki egész lényével forradalmár, s akinek a 
forradalom az e g é s z  ember ügye, a költőé, aki nem hogy 
nem szigeteli el magát kora emberi közösségétől, hanem a ma
ga személyes kérdéseit mint a közösség sorskérdéseinek 
részét, közös sorskérdés egyéni változatát, a közösség sorsá
tól elválaszthatatlan sorsként éli át. S épp ezért, ami itt sze
mélyes, az nem c s a k  személyes probléma, s ami itt problé
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ma, az mind személyes probléma, s azért itt fel se merülhet az 
ostoba kérdés, hogy hol végződnek a politikai és hol kezdőd
nek az emberi kérdések.

Van továbbá a Bankett Blitvában című regénynek még egy 
nem kevésbé lényeges sajátsága. Központi témája a fasizmus, 
de a költő víziója révén ez a központi téma megdöbbentően 
sokoldalúvá, b e s z é d e s s é  válik; beszél nemcsak önmagá
ról mint a társadalmi fejlődés adott szakaszán dühöngő poli
tikai reakcióról, hanem a költői vízió erejével beszél az ember 
egész eddigi nem emberi történelméről, éspedig mint nem em
beri történelemről, s beszél az emberről, a szépségről, a szel
lemről a legkülönbözőbb viszonylatokban, beszél az egész ci
vilizáció alapvető, emberi sorskérdéséről: az embernek a vi
szonyáról a civilizációhoz, melyet ő maga teremtett, s az em
bernek ebből következő viszonyáról a többi emberhez és a 
saját életéhez.

A fasizmusnak mint az emberi értékek katasztrófájának él
ménye a Bankett Blitvában szerzője számára alkalommá és 
kényszerré válik, hogy mélyen a szemükbe nézzen olyan kér
déseknek, melyeket a fasizmus tett ugyan „égetőkké”, de me
lyek az ember egész addigi nem emberi történelmének, ebben 
vagy abban a formában, kérdései voltak (s még most is azok).

Kari Kraus közismert nyilatkozatának -  Hitler témájáról 
semmi se jut eszembe” -  kettős az értelme. Jelenti, hogy meg
állt az esze, hogy minden emberi értéknek ekkora katasztrófája 
láttán a borzalomtól megkövültén áll. De jelent még valamit, s 
ez annál tragikusabb, mert a szó fanatikus istenítője teszi a val
lomást: lévén ideje a szónak és ideje a hallgatásnak, a vér és a 
föld, a faji és nemzeti nagyság mítosza diadalának ideje nem az 
emberi szónak, nem a művész szavának ideje, s minthogy a gépe
sített Cerberus gépesített alvilágába zuhantunk, ott nincs dolga, 
értelme, célja, nem lehet többé hangja az orpheuszi lantnak.

Ebben a krausi magatartásban van valami nemes méltóság, 
valami szép emberi gőg; a legyőzött, aki annyira megveti a 
triumfátort, hogy nemcsak vele, de még róla sincs beszélni- 
valója. A legyőzött kijelöli a győztes helyét az emberin kívül 
eső szférában. A magatartásnak ez az esztétikailag és etikailag 
pozitív aspektusa azonban nem változtat azon, hogy ez a ma
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gatartás olyan emberé, akinek nemcsak a borzalom, hanem 
olyan borzalom forrasztotta torkára a szót, melyet meglepő
nek, egyedülállónak, úgyszólván minden valaha volt és addig 
átélt borzalommal r o k o n t a l a n n a k  tekint, valaminek, 
ami minden addig voltat az emberi negációban nemcsak felül
múl, hanem megdönt. Kraus számára a téma, melynek neve 
Hitler, negációja annak az egész civilizációnak, mely megelőz
te, s amelyet még lehetett kommentálni, melynek témájára 
még egy és más, sőt -  Kraus a bizonyosság rá -  sok minden 
„eszébe juthatott” az embernek.

S épp ez az. Igaz, hogy a vér és a föld, a faji kiválasztott
ság és nemzeti nagyság diadalmasan dühöngő mítoszához ké
pest valósággal idillikus minden, ami azelőtt volt, de hogy az 
a viszonylagos idill mégis valamiképp igen kevéssé lehetett és 
volt idill, azt az emberevő erőszaknak ez az apoteózisa, ez 
a diadalmaskodó mítosz bizonyítja, mely mégiscsak abból az 
előző állapotból származott, amely mégiscsak bizonyos ele
mében potenciálisan már az előző állapotban is többé-kevésbé 
tevékenyen jelen volt. A fasizmus a Bankett Blitvában című 
regényben nem az idők addigi „normális”, viszonylagosan idil
likus folyásában bekövetkezett, elszigetelt szakadásként, nem 
valami kívülről betört apokaliptikus szörnyként jelenik meg, 
hanem mint pokolian nyilvánvalóvá, testté vált logikája a meg
előző és szintén apokaliptikusan nem emberi történelemnek.

A fasizmus egy civilizáció katasztrófája, de egyben ugyan
ennek a civilizációnak a leleplezése is; a Bankett Blitvában 
költője számára, aki -  ellentétben Kari Krausszal -  forradalmi 
költő, a fasizmus nem jelentette az ő forradalmi, lázadó, leg
bensőbb inspirációinak az elapadását, hanem valami egész 
mást: kétségbeejtően borzalmas bizonyítékát annak, hogy a 
„gyalázatos optimizmus” valóban a fantáziátlan szellemi sü
ketség és vakság kiváltsága volt, és hogy forradalmárnak, 
költőnek, embernek lenni egyet jelent a régi harc folytatásá
val az élet legembertelenebb, tehát legellenforradalmibb fak
tora, a rest és fantáziátlan dogmatikus rutin, a szellemi süket
ség és vakság, tehát a mítosz és minden mítosz ellen, minden 
ellen, ami akár hízelkedve, akár ijesztőn az emberi tudat és 
valóság közé, a sokszor fájdalmas, kegyetlen és csúf és mégis
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egyedül szép, egyedül emberhez méltóan szép igazság elé áll. 
A tartós erőfeszítés a valóság megismerésére, a megveszteget
hetetlen tisztánlátásra -  a művésznek, aki forradalmár, a 
Bankett Blitvában szerzőjének tartós erőfeszítést jelent a 
szépségért, az embernek azért a művészi ábrázolásért, mely 
ugyan semmiképp se könnyíti meg az életet, de átélteti az em
berrel az embertelent mint embertelent és az elviselhetetlent 
mint elviselhetetlent. S az igazság szépségének, csupán az em
berhez méltó szépségének ez a meggyőződése az, ami a Bankett 
Blitvában költőjét a teljes emberi őszinteség bátorságára ihleti 
és képesíti, arra, ami a legsötétebb kétségbeesést is paradox 
módon hittel tudja kifejezni. Ennek a költőnek csak a sötétség 
sötétségként való ábrázolása hitvallás a mellett az ember mel
lett, akinek hiányzik a világosság, a mellett az ember mellett, 
akinek nem szabad belenyugodnia abba, hogy embernek lenni 
reménytelen gyalázatot és a morális tehetetlenség átkát jelenti.

S végül s ezzel kapcsolatban van a regénynek még egy rend
kívüli, kiemelkedő sajátsága: költője nem egy szekta pers
pektívájából és nem egy jövendő, nem egy másik, szintén ki
zárólagosan igazhitű dogmarendszer nevében fordul szembe 
a fasizmussal és a fasiszta dogmarendszerrel.

A Bankett Blitvában szerzője épp ezzel fejezi ki, hogy nem 
„hívő” forradalmár, hanem marxista forradalmár, tehát hogy 
nem azért forradalmár, mert a régi helyén új egyházat, a régi 
mítosz helyett más mítosz kultuszát akarja meghonosítani, ha
nem hogy az ő számára a forradalmi szándék megvalósulását 
csak egy minden mítosznak fölébe kerekedett, csak a „vallási 
reflex”-tő\ szabaddá lett világ, csak egy minden mítosz hatal
ma alól emancipált emberiség jelentheti.

A Bankett Blitvában tehát nem oly módon antifasiszta re
gény, hogy a fasizmus politikai téziseinek képviselőivel szem
ben az író antifasiszta tézisek képviselőit vonultatja fel csillogó 
fegyverzetben, hogy aztán az író előre feltett szándékának meg
felelően, a végén az antifasiszta tézisek képviselőinek jusson ki 
a szellemi és erkölcsi fölény dicsfénye. Az ilyen antifasiszta 
irodalom módszerét tekintve szakasztott mása a fasiszta „iro
dalom”-nak, ez ugyanis a fasiszta tézisek képviselőit juttatja 
papíron glóriához az antifasiszta tézisek képviselői rovására.
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Az író őszinteségének foka -  ami nem egyéb, mint a maga 
olvasója s általában az ember iránti bizalmának megnyilvánu
lása az írónak a maga olvasójához való viszonya meglehe
tősen megbízható mértéke az író etikai és esztétikai rang
jának. A Bankett Blitvában költője nem becsüli le, hanem épp 
ellenkezőleg, magával egyenrangúnak tekinti olvasóját, any- 
nyira magával egyenrangúnak, hogy habár mint a „dúca e il 
maestro” Dantét, elvezeti olvasóját a pokolba és a pokol teker- 
vényein keresztül, nem oktat és nem magyaráz, mint Vergi
lius, hanem csak feltárja a panorámát, Blitvát és a blitvai 
bankett urait, vendégeit, cselédeit és áldozatait.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy Krleža „objektíven” 
ábrázol; a közeg, amin át ő láthatóvá teszi a blitvai panorá
mát, az az ő legbelsőbb lirizmusa. Nem játssza a gondviselést 
az olvasóval szemben, nem istápolja, nem kíméli, nem kapa
citálja, nem biztatja és nem óvja az olvasót, mint ahogy ön
magával szemben sem könyörületes. Épp abban a módban, 
mellyel feltárja az infernális panorámát, ő a maga egyéni ön
tudatával, erkölcsi és esztétikai szenzibilitásával, legintimebb 
énjével mindenütt -  és mindenütt szuggesztív erővel -  nem mint 
racionális vitatkozó és érvelő, hanem épp mint egy bizonyos 
emberi szenzibilitás, minden szóban szakadatlanul jelen van.

Az emberi mint poétikus hatalom -  p o é t i k u s a  szó ere
deti és átvitt értelmében - ,  végső fokon ez az, ami a Bankett 
Blitvában c. regényben a tragikus ellenpólus az embertelen 
valósággal szemben s magában az embertelen valóságban. Az 
emberi mint poétikus hatalom, mely a fájdalom, a lázadó te
hetetlenség s a tehetetlen lázadás, a lidércnyomásos magá
nyosság alakjában nyilatkozik meg. Ez a magányosság, a ma
ga fájdalmas okaival és vágyaival, a maga kompromisszumra 
való képtelenségével, a maga fájdalmaihoz és vágyaihoz való 
hűségével, még reménytelen kétségbeesésével együtt sem 
egyéb, mint egy követelt emberi közösséghez való feltétlen 
hűségnek az affirmációja. Nem volna túlzás azt mondani, 
hogy ezen a blitvai banketten semmi sem „normális”. Ponto
sabban: a Bankett Blitvában egy korszak panorámája, mely
ben az emberinek démoni karikatúrája vált normatív hatalom
má, s a normális emberi az őrület határán vagy önmarcangoló
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monológra kárhoztatva jelenik meg, vagy olyan cselekedetek
ben nyilvánul meg, melyek végső fokon mindig az öngyilkos
ságnak különféle formái.

A történelmi valóságot csak jellegzetes részletekkel lehet 
plasztikusan ábrázolni. Az e g é s z  valóság mindig csak a ma
ga egyes plasztikus részletei, mondhatnók, reprezentatív rész
letei által jut kifejezésre a művészetben. Minden részlet az 
egészről is szól, de egyetlen részlet se foglalja magában az 
egészet. Balzac sziszüphoszi Comédie humaine koncepciója, 
ahogy megvalósult, a valóság e g é s z e  mellett éppúgy töredék
ként hat, mint Boccaccio vagy Maupassant és a világirodalom 
valamennyi novellája együttvéve. Csak a valóság egy-egy csücs
két s azt is csak egy-egy aspektusból gyűrik a művészi szó hatalma 
alá. Nemcsak az egyes alkotó, hanem az egyetemes világiroda
lom mértékével mérve is megíratlan marad az, ami mérhetet
lenül több és gazdagabb annál, amit megírtak.

A realizmus mint irodalmi módszer, és nemcsak a realiz
mus, hanem általában az irodalom, még hatalmas realizációi
ban se tud a „pars pro toto” bűvkörén túljutni. S a „részlet” 
maga, bármennyire telített is az alkotó művész egyéniségének 
teljességével, és bármily szimbolikus erejű is, tehát bármeny
nyire az egész h e l y e t t  áll is, épp azért, mert művészileg 
egész és a számtalan világok közül egy egész világot revelál, 
„félrevezet”, szuggesztív jelenléte láthatatlanná teszi a többi 
világot, azt, ami k í v ü l  maradt.

A Bankett Blitvában költője nem realista a fogalomnak abban 
az értelmében, hogy önmagát novellisztikus töredékekre korlá
tozva azok révén közvetve érzékeltesse a totalitás atmoszféráját. 
A költő, aki a Bankett Blitvában című regényben megnyilatko
zott, az első leírt szótól fogva a lírikus teljes vehemenciájával, 
minden szóval a t e 1 j e s valóság ábrázolását és egyben azt akar
ja, hogy teljesen kifejezze, személy szerint mint élte át ezt a való
ságot.

A romantikus költő, a „mágikus idealista”, ahogy Novalis 
nevezi, akinek az objektív valóság „a d i a p h o r a”, és min
dent a saját szubjektivitására redukál -  „Dér magische Ideálist 
ist derjenige, dér ebensowohl die Gedanken zu Dinge, wie die 
Dinge zu Gedanken machen kann und beide Operationen in
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seiner Gewalt hat”* - ,  a romantikus költő kezdettől fogva nem
csak belülről, hanem csak befelé tekint, csak egy univerzumot is
mer, a saját szubjektivitása önkényét. A Bankett Blitvában köl
tője azonban -  a szó teljes értelmében -  kifejezetten antipólusa a 
novaiisi mágikus idealistának, éspedig nem azért, mintha a lí
rikus szubjektivitása kevésbé intenzív volna, mint azé, hanem 
azért, mert az ő legbensőbb, lírikus intenzitásától az objektív 
történelmi valóság elválaszthatatlan, az nem egy általános „kül
ső” világot, hanem az ő világát, az ő csataterét, az ő legszemélye
sebb ügyét, az ő személyes életét, a sorsot és a sors titkát jelenti.

„Goya rézkarcaiból kiérződik a categoricus imperativus: 
mindezt meg kell festeni, hogy még nemzedékek és nemzedé
kek láthassák, milyen volt a spanyol udvar Madridban, amikor 
ott mint udvari festő Goya úr festette a képeit. Goya hátulról döfi 
bele kését a modelljeibe, a maga alakjait mészárolja, és óriási ele
mentáris gyűlölet lángol portréiban ezek ellen a király nőky udvari 
urak, bíborosok, tábornokok és hercegnők ellen. Ő ezt a ragyogó 
kíséretet látta a maga kulissza mögötti intim életében, amikor kirá
lyok is piszkálják az orrukat, és mindezek az aljasságok, hazug
ságok, alattomosságok és korrupciók, csalások, gyilkosságok, 
botrányok, megtört jellemek, eltiport sorsok, megerőszakolt asz- 
szonyok, a gonosznak és az undorítónak, a tűzvésznek és szeren
csétlenségnek, a bitófáknak és a kivégzéseknek ez az egész pirami
sa, a gaztettnek, bűnténynek és bűznek ez az egész káosza, mind 
teljes ötven éven át élő modellként állt előtte. ”**

Ezt írta egykor a Bankett Blitvában költője Goyáról és a Ban
kett Blitvában perspektívájából úgy tűnik fel, mint fogadalom, 
melyet írója megtartott. És a Bankett Blitvában költője 
önnön művéről is szólt, mikor annak idején Goya rézkarcairól 
beszélve megállapította, hogy „rézkarcaiból nagy mámor be
szél és zseniálisan hidegvérű és látszatra érzéketlen kontemp- 
lációnak a nagy kegyetlensége. ”

* iyA mágikus idealista az az ember, aki ugyanúgy tudja a gondolatokat 
dolgokká, mint a dolgokat gondolatokká változtatni, és mind a két műveletre 
egyaránt képes. ”

** M. Krleža: Francisco Jósé Goya y Lucientes
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Az esztétika mindig egy meghatározott etikát foglal magá
ban, s a Bankett Blitvában annak a goyai esztétikai categoricus 
imperativusnak a sugallatából termett, hogy az objektív való
ságról m i n d e n t  vagy legalábbis az emberileg lehetséges 
legtöbbet ki kell mondani, kényszeríteni kell rá, hogy e g é 
s z é b e n  meztelenül, minden mitikus látszattól megfosztva 
mutatkozzék meg.

A kérdés azonban, a realizmus és minden művészet nagy 
kérdése így hangzik: hogyan? Hogyan fejezzük ki lehetőleg 
az e g é s z  objektív valóságot, és ugyanakkor, ezzel együtt 
és szintén t e l j e s e n ,  az alkotó művész viszonyát is ehhez 
a valósághoz? Mi módon érjük el azt, hogy az objektív valóság 
ábrázolása ne csak teljes tanúságtevés legyen, hanem ne tör
ténjék a tanúságtevő szubjektivitás expanzív szabadságának 
rovására? Hogyan lehet realizálni egyszerre és egyben az em
bertelen objektív valóságot és az embert és az emberit, az em
bertelennek a tagadását, és egyiket és másikat is úgy, hogy 
lehetőleg „ne maradjon ki” belőle semmi?

A Bankett Blitvában Krleiának az a műve, melyben meg
találta a módját, hogy lirizmusa az objektív valóság ábrázo
lásának plaszticitását és az objektív valóság az ő költői vallo
másának intenzitását kölcsönösen a maximumig fokozza. A for
ma, melyet ennek a realizmusnak, ennek a maximális realiz
musnak az elérésére alkalmaz: egy imaginárius valóságot te
remt, Blitvát, hogy annak révén, azzal és abban mutassa meg 
és fejezze ki a történelmi objektív valóságot és benne a való
ságos embert. Hogy megmutassa azt, ami egy kor különféle 
országaiban közös, a cselekményt olyan országba helyezi, 
mely nem létezik. Álombéli országba -  „De optimo rei publi- 
cae statu, deque nova insula Utópia” - ,  csakhogy míg Morus 
Tamás arról szőtt álmot, aminek lennie kellene, négy évszá
zaddal később egy ébrenlétben, mely minden lidércnyomásos 
álmot fölülmúl, Miroslav Krleža képzelete egy országot vetít 
elénk, annak a panorámáját, aminek nem volna szabad lennie, 
és ami mégis van. Ott az álombéli legjobb állam bizonyítja, 
hogy a valóságos államok mennyire rosszak; itt a meglevőnek 
félelmes panorámája válik bizonyítékká nemcsak a meglevő 
ellen, de hallgatólagosan valami mellett is, amelieu, aminek
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lennie kellene, s aminek, hogy valóban olyan legyen, amilyen
nek lennie kellene, semmiben sem volna szabad még emlékez
tetnie se arra, ami van.

A sivatagi homokban szomjan vesző vándor csodálatos, 
csörgedező, bő vizű forrásokról hallucinál, így születik az Utó
pia; a fordított Utópia, Blitva, egyetlen heves, fanatikus sür
gető hívása, követelése és ünneplése Blitva negációjának. 
A valóságos Blitvának jut a költő víziójában a szerep, hogy 
kétségbevonhatatlan tanúságot tegyen minden ellen, amit 
Blitva jelent, minden ellen, ami a legkevésbé is hasonlít Blit- 
vához, bármilyen formában is.

„Szülőföldem, Blitva,
mérgezel, mint a betegség” -

így szól az a két verssor, melyet mottóként visel a homlokán 
a regény, s melyet az író a képzeletbeli Blitva képzeletbeli nagy 
nemzeti költőjének, A. Waldemarasnak tulajdonít. Ez a kép
zeletbeli nagy blitvai költő, aki ilyen kevéssé hízelgő szavakkal 
enged szabad folyást honszerelmének, ezzel a két sorral ennek 
a fordított Utópiának a titkát fejezi ki s a titkát ennek a sza
tírának, mely a maga romboló szenvedélyével és a maga egész, 
könyörtelenül hidegvérű tárgyilagosságával egyidejűleg halk 
és rettenetesen komoly lírai vallomás. S ezúttal nem valami 
képzeletbeli, hanem valóságosan élő költőé, azé, aki a szép 
álmok megvalósulásának érdekében, a szép álmokhoz való 
hűségétől kötve, nem a k a r  felejteni, és nem a k a r  feledtet
ni, hanem l á t n i  és m e g l á t t a t n i  akarja, mennyire méreg 
és betegség, mennyire egyetlen danse macabre, mennyire a 
halál esztelen diadala az, aminek résztvevői és tanúi és felelő
sei vagyunk, micsoda kontinuált gaztett az, ami élet, éspedig 
emberi élet kellene hogy legyen.

A szatíra, mely keresztül-kasul intellektuális, sőt racionális, 
és mégis annyira egybe van szőve a lírikus elemmel, hogy el- 
különíthetetlen tőle, s épp a lírikus elem révén és miatta vá
lik agresszívan maróvá: ez az, ami a Bankett Blitvában szatí
ráját minden más szatirikusétól megkülönbözteti.

Ha első pillantásra úgy tetszik is, hogy Krleža „fordított
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Utópiája” legalábbis ábrázolási módszerét tekintve rokon Jö
tt athan Swift eljárásával -  aki Gullivert képzeletbeli szigetek 
és lények világaiba kalandoztatja el, hogy e fantasztikus szige
tek és lények ábrázolásával reális emberi viszonylatokat és re
ális embereket úgy tegyen láthatóvá az egzotikus közegen át, 
ahogy neki „vad méltatlankodástól marcangolt szíve” sugallta 
valójában nincs más közösségük, mint a szenvedély intenzi
tása. Ábrázolási módjuk azonban lényegesen különböző, a 
swifti szatíra szelleme pedig nemcsak más, hanem motívumai
ban és tendenciáiban egyaránt teljesen idegen attól a szatírá
tól, mely a Bankett Blitvában világának az atmoszféráját ha
tározza meg. Swift zsenialitása ugyanis a maga inspirációit val
lási, éspedig abból a kifejezetten keresztény vallási felfogás
ból meríti, mely az embert bűnösnek, jóra képtelennek, testi 
mivoltában megvetendőnek és alantasnak, és minden élet
funkciójában, mely nem tisztán „spirituális”, morálisan és 
esztétikailag megvetendőnek és visszataszítónak tartja. Amit 
Swift az undok yehukról -  nemcsak a felnőttekről, hanem 
még csecsemőikről is -  mond, hogy esztelenek, tisztátlanok, 
erőszakosak, falánkok, buják, irigyek és büdösek, írva állhat
na, és írva is áll Kempis Tamás Krisztus követéséről szóló alá
zatos elmélkedéseiben. Swift mindenekelőtt és mindenekfe- 
lett moralista. Neki az ember gyógyíthatatlanul bűnbe esett, 
méltatlanná vált kreatúra, aki a maga bűnei fertőjében hem
peregve még csak tudomásul se akarja venni, hogy töredel
mes, aszkétikus alázatban meg kellene vetnie önmagát. Swift 
t e n d e n c i á j a ,  hogy megszégyenítsen, és zseniálisan lele
ményes az ember kicsúfolásában, azzal a ,jaeva indignatio”- 
val, melyet ő írat a maga sírkövére, csúfolja és nevetségessé 
teszi, kineveti és ki akarja nevettetni az embert, nemcsak esz
telen társadalmi intézményei, háborúi, vérengzései, gonosz
tettei tömege miatt, hanem méltóságérzete, szerelmi élete, 
egyszerűen a puszta ember volta miatt. A liliputiaktól a yéhü
kig Gulliver mindenütt olyan lényekkel találkozik, akik az 
embernek és emberinek groteszk, rémületes -  és komikus ka
rikatúrái: ez, a karikatúra, elválaszthatatlan Swift szatírájának 
szellemétől és ábrázolási módjától.

A Bankett Blitvában nem karikatúra, s nincs egyetlen alakja
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sem, akit az író csak nevetségesnek találna vagy kinevetne. 
A Bankett Blitvában szatírája nem egy metafizikai morál mér
tékével méri az embert, nem követelésekkel, melyeknek 
nagysága mellett az ember féregszerűen kicsinynek és vissza
taszítónak tűnik fel; a Bankett Blitvában szatírája nem az em
ber felett való bíráskodás és ítélethirdetés, nem az emberrel 
szemben támasztott morális és esztétikai követelésekből, ha
nem az emberből és emberiből indul ki mint egyetlen mérték
ből. Nem az embernek, hanem az emberi életnek és feltéte
leinek szatírája, nem az ember ellen fordul, nem az ember fe
lett, hanem az ember nevében bíráskodik. Ennek a szatírának 
objektumai: a nem emberi hatalmak, az „ideálok”, a vallásos 
és mitikus követelések és parancsok, mindaz, ami miatt köz
vetlenül vagy közvetve az ember nem élhet és nem él ember
ként. Ez a szatíra nem az emberrel, hanem a démonian vak 
hatalmak uralmával szemben agresszív.

A Bankett Blitvában költője nem ábrázol senkit és semmit 
eltorzítva. Nincs az ő Blitvájában egyetlen olyan személy, 
egyetlen olyan életrajz, szereplő személyeknek egyetlen olyan 
viszonya se, aminek ábrázolásában bármiféle túlzást is fel le
hetne fedezni. Nincs egyetlen olyan esemény se, mely nem 
szervesen következik a szereplők egyéniségéből, illetve az 
életfeltételekből, melyek között nekik az imaginárius Blitvá
ban kell élniük és halniuk. S maga az imaginárius Blitva szin
tén nem torzkép, hanem kép, átélt valóság lírai fantáziával 
kivetített, sűrített képe.

De hát miképp válik akkor a Bankett Blitvában szatírává?
Épp ez az. Ahogy élünk és ahogy halunk, az megcsúfolása 

önmagunknak és az emberinek, az permanens, napról napra 
gyakorolt gyakorlati szatíra az e m b e r i  életre, az egyetlen 
démoni pamflet, nem tintával, hanem való cselekedetekkel 
írott pamflet -  ez az az élmény, melynek a Bankett Blitvában 
polifonikus kifejezése. Ez az élmény a művészi titka a krležai 
szatírának: az ő realizmusában, melyet lírikusán intenzív rea
lizmusnak lehetne nevezni, maga a realitás bontakozik ki úgy, 
hogy önmaga szatírájaként hat. Krleža nem torzító, hanem 
hű szemmel nézi és látja a valóságot és benne és rajta azokat 
a történelmi-társadalmi-szellemellenes-szellemi hatalmakat,
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melyek mint valami végzetes félreértés, eltorzítják az em
bernek emberhez és a saját életéhez való viszonyát, az élet 
egészét.

Ellentétben azzal a realizmussal, mely lehetőleg szimbolikus 
erejű reális részlettel és részletekkel törekszik az egész való
ság megjelenítésére, Krleža egy imaginárius valóságot teremt, 
hogy az imaginárius valóság egészének az ábrázolása révén, 
ennek a nem létező blitvai országnak mint szintézisnek a vilá
gításában a létező országok mint részletek megkapják az őket 
megillető reliefet. Hogy lehetőleg „semmi se maradjon k i” 
a valóságból, imaginárius egészet teremt, mely a maga struk
túrájával és a belőle adódó megismerésekkel minden variá
cióra érvényes. Érvényes m i n d e n  variációra: ez azt jelenti, 
hogy fel kell vetni -  nem a kérdést, hol van Blitva, hanem 
a megrendítő, a sötéten komor kérdést: hol n i n c s  valami 
olyan, ami ne volna valamely blitvai motívum változata, hol 
nincs Blitva?

Alapvető félreértést jelent és értelmetlen kísérlet holmi al
legóriaként „<magyarázni” Blitvát, és aztán ebből kiindulva 
desiffrírozni a blitvai bankett személyiségeinek modelljeit, 
„igazi” nevüket. Nem mintha nem volnának első pillantásra 
is felismerhetők az allúziók a horvát és jugoszláv múltra és 
akkori jelenre, nem mintha Blitva nem különösképpen azokat 
az úgynevezett „független” országokat és népeket képviselné, 
melyek az európai kontinensen különösen az első világháború 
után váltak „szuverénné”, s melyekben egy fehéren izzóvá 
hevített romantikus nacionalizmus kitűnő eszközül szolgált 
ténylegesen uralkodó nagyhatalmak, pénzügyi konzorciumok 
és hazai kalandorok hazárdjátékának, melyben a tét országok 
és népek élete volt. De épp abban van ennek a blitvai vízió
nak a lényeges jellegzetessége, hogy semmi se marad benne 
regionális részlet, minden, ami individuális, az egyben össze
foglalása és kifejezése valami általánosnak, egyetemes álla
potnak, mint ahogy maga az író a „blitvai kérdésről” szólván 
már a „Prológus vagy szentimentális variációk az évszázados 
blitvai kérdésre” című elöljárójában -  ironikus zárójelben -  
megjegyzi a „blitvai kérdésről”, hogy az „csak jelentéktelen
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részlete a többi ilyen és hasonló kérdésnek a Jeniszej körül, 
a Kaukázusban, a Balti tenger mentén és az Iszter partján”.

Hogy az író nem egy földrajzilag és politikailag reális terüle
tet, nem Aleksandar király vagy Pál herceg Jugoszláviáját, Sa- 
lazar Portugáliáját, Franco tábornok Spanyolországát, Borisz 
Bulgáriáját, Antonescu-Lupescu királyságát, Horthy Magyar- 
országát, valamely „független” balti köztársaságot, Mussolini 
Olaszországát vagy éppen Hitler Németországát tette meg 
színtérül -  hanem a bőséges, túl bőséges választék ellenére 
a képzeletbeli Blitvát teremti meg, hogy e képzeletbeli állam
nak adja a r e á l i s  panorámáját, az rendkívül jellemző a 
Bankett Blitvában egész költői koncepciójára. Krleža, a Ban
kett Blitvában K r^ á ja , nem úgy realista, hogy egy meghatá
rozott ország meghatározott politikai rendszerét akarja meg
festeni, hanem amit keres, az egy meghatározott korról -  a 
második világháborút közvetlenül megelőző i d ő k r ő l -  való 
víziójának a művészi megjelenítése.

Az i d ő valamiképp hozzátartozik Krleža minden élmé
nyének tartalmához. Nem abban az értelemben, hogy az el
múlt és a jövő idő végtelenjében elmosódnának a jelenvaló 
dolgok kontúrjai. Krleiánál az idő nem is elégikus hangsúl
lyal jelenik meg, mint proustnál, akinek számára az emlék 
mint realitás fölébe nő a jelen tárgyilagos realitásának. Krleža 
a jelen objektív realitására spontánul, morális és esztétikai 
emócióval, teljes lényével reagál, de ugyanakkor ugyancsak 
spontánul a jelennek ezt a lenyűgöző objektív realitását teljes 
intellektuális hévvel mint egyetemes folyamat mozzanatát, 
„s u b  s p é c i é  h i s t o r i a e ”, éli át.

Az emocionális és intellektuális elemnek ez a sajátságos 
szimultaneitása nem csökkenti, hanem fokozza élményének 
intenzitását, s ez az oka, hogy a blitvai krónikában a szubjek
tív szenvedély mellől ritkán marad el az irónia mint fojtott és 
nem kevésbé lírikus, gondolati kísérőzene. Ez az irónia annyi
ra és olyan erővel marad jelen a blitvai bankett egész tartama 
alatt, hogy olykor maga a téma -  Blitva -  szinte áttetszővé vá
lik, és mögötte látható lesz az ember, aki miközben látszólag 
csak a politikának nevezett bűntények kieszelőinek, végre
hajtóinak és áldozatainak az epikusa, valójában kizárólag
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egyetlenegy dologgal van elfoglalva: a szépségről beszél, az 
emberségről és az emberibb életről, arról, ami miatt oly igen 
nehéz és ami miatt egyedül érdemes, ha egyáltalán érdemes, 
embernek lenni.

III.

A BLITVAI PIRAMIS

„És általában: nincs egész Európában egy olyan 
négyzetcentiméternyi hely sem, ahol valakit meg nem 
vakítottak vagy össze nem törték a csontjait, vagy 
agyon nem verték, mint egy kutyát, nincs az egész 
glóbuszon egy talpalatnyi hely sem, amely ne volna 
átitatva embervérrel, amely nem temető és kínzó
kamra és vesztőhely, az emberiség pedig részegen 
fúj a maga saxofonjaiba, az emberiség nap-nap 
után mindinkább elgorillásodik, és ez a dicső Euró
pa ahelyett, hogy európaiasítaná Blitvát, ellenkező
leg, maga mindinkább elblitvánosodik, és elblitvá- 
nosodva a teljes elbarmosodásig húzza a ,Tango- 
Milangótf a ,Blitvánia’ hotelben, és ez ma már 
az egyetlen célja európai blitvanizációjának. . . ”

(Krleža: Bankett Blitvában)

A téma minden és semmi. Semmi, de mindenné válik, ha 
költőjére talál. A téma, amely magában nem több, mint egy 
bűnügyi regény témája, ha rátalál költőjére, drámává válhat, 
amilyen a Hamlet, vagy regénnyé, amilyen a Karamazov test
vérek. Ez az oka, hogy magáról a műről a kevésnél is keveseb
bet mond a téma. A műről és a mű tartalmáról egyaránt. És 
mégis: a téma semmiképp se mellékes. A téma több, mint 
a kő a szobrász vésője alatt, és több a hangszernél is a művész 
kezében. A téma nem puszta eszköz. Hogy nem az, ez épp ak
kor és csak akkor derül ki, ha megtalálta a maga költőjét, il
letőleg ha igazi költőre talál, olyanra, aki nem „választotta” 
a témáját, hanem egész lényétől és életétől determinált benső 
kényszerrel -  ugyanolyannal, mint amilyennel örül vagy sír, 
szeret vagy gyűlöl -  válik foglyává a témának, az ő témájának,
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míg csak ki nem fejt, ki nem hoz belőle mindent, illetőleg épp 
azt, amit senki más, csak ő találhat meg benne. A téma ekkor 
egyetlen ellenállhatatlan provokáció, amely kihívja, előcsalja 
a maga költőjéből tapasztalatok, érzelmek, gondolatok, sejté
sek, vágyak felgyülemlett, rejtett gazdagságát -  az olvasónak 
pedig utólag szinte már nem is könnyű rekonstruálnia a témát 
a maga eredeti banális valóságában.

A Bankett Blitvában szatirikus poéma arról a témáról, mely 
önmagában minden téma között a legkevésbé „poétikus”; 
poéma a legantipoétikusabb témáról: a politikáról. Mások, 
akik irodalmi témájukká tették a politikát, úgy jártak el s úgy 
szoktak eljárni, hogy több-kevesebb sikerrel a mítosz, a nem
zeti romantika, a hősi pátosz és retorika segítségével mindent 
elkövetnek a téma poetizálása érdekében; a Bankett Blitvában 
költője azonban épp ellenkező módszert alkalmaz: ronggyá, 
rongycafatokká szaggatja a poétikus mítoszt.

„Harminc európai nemzet mészárolta egymást négy eszten
dőn át, s ebből a vérözönből úgy vetődött partra Blitva, mint 
a »Blithuania Restituta« pléhcsörgője. . .  ” -  így, ilyen anti- 
poétikusan hangzik mindjárt a Bankett első üteme, s az író 
nyomban ugyanilyen antipoétikusan tér rá magára az antipoé- 
tikus témára, az európai blitvai politikára: yyA z önálló és füg
getlen Blitvai Köztársaságot tizenhétben hozta létre a Blitvai 
Blatóban megkötött béke, amikor Barutanszki ezredes légio
náriusai kikiáltották a Blitván függetlenséget és a blitvai ro
mantikus Andria Waldemarasról elnevezett téren elsőízben 
énekelték állami himnuszként a légionáriusok dalát: »Masíro
zott, masírozott Blitvának brigádja«. Ugyanezen a napon a régi 
blitvai himnusz, a »Talpra Blitva, nem halt meg még ősapáink 
lelke« valamennyi blitvai elégedetlenkedő ellenzéki dalává vált, és 
ezek miatt a dalok miatt sok blitvai vér folyt, míg csak Muzsi- 
kovszkinak, a miniszterelnöknek és a blitvai agráriusok ideoló
gusának eszébe nem jutott, hogy kompromisszumos megoldást 
találjon, és blitvai állami himnusznak a hajdani romantikus 
szózatot nyilvánítsa: »Nem bukhat el Blitva, míg mi honfiak 
élünk ...«  A  Blitvai Blató-i béke megteremtette Blitvát mint 
független köztársaságot egymillió és hétszázezer blitvai lakos
sal, de nem oldotta meg a blitvai kérdést, mert egymillió és há
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romszázezer blitvai az újonnan teremtett Blatva fönnhatósága 
alatt maradt, és a versailles-i zöld asztalnál tanácskozó nagyha
talmak nagykövetei nem engedélyezték a szabad Blitvának, 
hogy nyolcszázezer blitvait »felszabadítson« a hun járom alól. 
A blitvai irredentának ez a meg nem oldott kérdése huszonöt 
decemberében Barutanszki ezredes második államcsíny ét'vál
totta ki; Barutanszki ezredesnek ez az úgynevezett karácsonyi 
rajtaütés körülbelül háromezer ember fejébe került. Ez a három
ezer halott újabb államcsínyt fog előidézni Barutanszki ezredes 
ellen, vagy pedig Barutanszki ezredes fog még háromezer lá
zadót agyonlövetni, és hadat fog üzenni Blatvának, »háborút 
az utolsó csöpp vérig«, és így fogja vérbe borítani Blatvát, 
mert Blatva fel akarja falni Blitvát, és így fog háborút indítani 
Blitva, mert nincs más gondja, mint hogy háborúval döntse 
romlásba Blatvát... ”

A Bankett Blitvában költője így fosztja meg az amúgyis anti- 
poétikus témát, a politikát minden romantikus külszíntől, 
minden pátosztól és ékesszólástól, lemezteleníti lélektelen, 
észtől és igazságtól teljesen elrugaszkodott mechanizmussá, 
úgy mutatja be, mint az emberinek legsüketebb negációját, 
mint az emberi életnek a gondolat és emberi érzés szempont
jából legmegalázóbb tényezőjét. És így, ebből a depoetizált 
témából kiindulva, ezt kidomborítva, erre építve teremti meg 
az egész mű, az egész lidércnyomásos blitvai bankett -  hol ben
sőségesen fojtott, hol eruptívan feltörő -  líráját, a suttogó in
timitástól, a magány, a kétségbeesés, a lázadás, a rémület és 
a kozmikus felemelkedés széles skálájú, gazdag hangszere- 
lésű poéziséig.

A téma, a központi téma: a politika, konkrétan: a blitvai 
politika, melynek tevékeny megtestesítője Blitva diktátora, 
Barutanszki ezredes. Ez az úriember sokszoros gyilkos, volta
képp permanensen gyilkol és gyilkoltat, de ezen az egy saját
ságán kívül nem shakespeare-i hős.

Barutanszki ezredes nem III. Richárd. III. Richárd szörnye
teg, de ami Shakespeare e félelmes teremtményét mindenek- 
felett jellemzi, ennek a szörnyetegnek, aki minden emberit 
megvet, van emberi nagysága, s jóban és rosszban egyaránt 
kontár környezetéhez képest III. Richárd semmiképp sincs hí
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ján a zsenialitásnak. Őt egyéni szenvedélyei, emberi szenve
délyek teszik ördögivé -  ördögivé a mítoszi értelemben: elta- 
szítottá, elátkozottá és lázadóvá.

Barutanszki ezredesben mindebből semmi sincs. Nem ben
ső kényszer az, ami gonosztevővé teszi. Anélkül, hogy ő maga 
ördögi volna, karrierje folyamán szinte automatikusan és igen 
alaposan elsajátította a tirannusi „métier” technikáját. Rend
kívüli karrierjét, azt, hogy Blitva diktátora lett, nem annyira 
ő maga, mint inkább a körülmények, a kor, a blitvai állapo
tok, a blitvai tehetetlenségek és elégtelenségek produkálták. 
Barutanszki ezredes csak annyiban egyéni jelenség, amennyi
ben személyisége megfelelt egy helyzetnek, mely bizonyos 
ambíciók mellett jó adag korlátoltságot, szívósságot, és a ka
landorok vállalkozási kedvét követelte meg attól, aki rajta 
úrrá akart lenni. Más körülmények között éppúgy lehetett vol
na szolgálati szabályzatra esküvő tényleges katonatiszt vala
mely vidéki garnizonban, vagy pedig kereskedő, ügynök vagy 
vállalkozó, aki a klienseit adott esetben kíméletlenül jégre 
viszi; eredetileg nem volt más, mint egy a kisiklott blitvai eg
zisztenciák közül, aki belesodródik az események forgatagá
ba, s ezek aztán „történelmi név”-ként, legendás győztesként, 
minden blitvánok élete és halála korlátlan uraként vetik part
ra. A többi aztán, az, ami vele történik, és az, amit ő tesz, nem 
annyira egyéni jellegű, mint sokkal inkább a helyzetből szinte 
önkéntelenül adódik.

A hatalomnak s még a dekoratív elemeknek is, amikkel 
együtt jár, megvan a maguk gonosz mágiája: szürke emberi 
lényeknek, kik egyéni tulajdonságaikat tekintve nem jobbak, 
de nem is rosszabbak, és semmiképp se különbek, mint millió 
és millió embertársuk, épp e millió és millió embertárs szemé
ben valami nimbuszt adnak, a hatalom és a hatalommal ren
delkező ember látványa a kiszolgáltatott és védtelen ember 
félelmével együtt működésbe hozza azt a bizonyos mítosz
teremtő „vallási reflexet” is. S mennél kevesebb különös egyé
ni kvalitása van a hatalom birtokosának, annál inkább válik 
ő is a maga hatalmának megbűvöltjévé, mások félelmének tük
rében maga is kivételnek, „történelmi figurának” látja ma
gát, és mint ilyen nem annyira vérszomjas, mint inkább a ha
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talomból adódó rutinnal, automatikusan öl és ölet meg válo
gatás nélkül mindenkit, akiről feltételezi, hogy elvitatja vagy 
veszélyeztethetné a hatalmat, mely már joga, szinte személyes 
tulajdonsága lett, s ha ezt egyszer elveszik tőle -  ezt a saját 
gyakorlatából tudja - ,  evvel együtt a fejét is veszik.

Ez az, amit Blitvában politikának hívnak -  és ami politika 
lesz és marad Blitvában, amíg csak Blitva Blitva lesz. S hogy 
ne maradjon a távoli jövővel se adós, azaz hogy a jövőről 
szóló illúziókat se hagyja meg rombolatlan, az író már jó előre 
megfesti ennek a politikának a távlatait, nem prófétai, hanem 
realista minőségben, az eddigi történelmi tények eddigi logi
kája alapján.

„Blitvánen, melyet a hun uralom idején Blitvas-Hóimnak 
neveztek, hadat fog üzenni a blatviai Vajda-Hunennak, Vajda 
Hunén pedig Hunniával, Kobiliával és Ingermanlandiával fel 
fogja perzselni és meg fogja semmisíteni Blitvánent, és így fog  
Blitvánenben új harc támadni Blitva felszabadításáért »az ide
gen járom alól« ez az új irredenta pedig majd új európai hábo
rúk egész sorát robbantja ki, és így fognak ezek a véres népi 
tűzijátékok valamilyen új fegyverszünet ambulanciájában a 
blatviai Koprivnjakon a 2048. esztendőben befejeződni, a blit- 
vánok pedig továbbra is énekelni fogják az ő szabadságszere
tő és lázongó hazafias szózatukat: »Masírozott, masírozott 
Blitva hős brigádja«, mint klasszikus felszabadulásuk egyedüli 
zálogát a XXL században. A z 1917-es Blitvai-Blató-i békekö
tés az árva ezerével Blitvát éppúgy megcsonkítva hagyta, mint 
ahogy majd százharminc év múlva feldarabolva hagyja az eset
leges blatviai koprivnjaki béke, és ez a szégyenletes blatviai 
koprivnjaki béke a 2048. esztendőben blitvai nemzeti gyaláza
tot jelent majd, mint ahogy azt jelenti az 1917-es Blitvai Blató-i 
béke, melyet a blitvánok patetikusan gyászolva a »halálra seb
zett és megalázott blitvai nép« miatt szarkasztikusan »mocsok
békének« neveznek. Ha pedig Barutanszki ezredesnek sikerül, 
hogy Hunniával, Kobiliával és Ingermanlandiával a nemzet
közi erőknek olyan arrangementját létesítse, hogy a magas 
szerződő felek érdekelve legyenek a blatvai köztársaság likvi
dálásban, akkor ez az újonnan kötött ideális béke Blitvánen-
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ben a blitvai ideálok feltámadását és véglegesen a »halálra seb
zett árva, ezeréves Blatvának összeomlását és megaláztatását« 
fogja jelenteni. Ez az esetleges vereség majd a legnagysza- 
básúbb blatvai irredentát fogja előidézni, az irredentáty és az 
újjászületési háborúkat »a nemzeti lobogók becsületéért és sza
badságáért« egész természetesen tábornokok fogják vezetni, 
a tábornokok pedig a hatalom megszervezését és az államcsínyt 
jelentik, az államcsínyek vérbe kerülnek, Barutanszki agyon
lövi Kavalerszkity vagy Kavalerszki lövi agyon Barutanszkit, 
a vér újra embervért követel, és így a háborúk és fegyverszü
netek és mind újabb és újabb háborúk és fegyverszünetek lo
gikus vérkeringésében elpusztul majd Blitva és Blatva, mint ahogy 
előttük ugyanabban a balti és szittya sárban annyi Blitva 
és annyi Blatva pusztult e l . . . ”

Szédül már a fejünk Blitvától és Blatvától, mert a saját tör
ténelmünk esztelenül gubancolódó történetének és perspek
tívájának a plasztikus sémája bontakozik ki a szemünk előtt, 
de nem ezért kell pillanatra félbeszakítanom az idézetet. 
Amint látható, a költő, aki témájául a politikát „választotta”, 
mindjárt a prológusban arról beszél, hogy mily kevéssé tölti 
el jókedvvel a politika s az, hogy egyáltalán van politika, és 
hogy mivel van, függetlenül attól, hogy az embernek tetszik-e, 
sőt függetlenül attól, hogy utálja, megveti, méltatlannak tekinti- 
e még arra is, hogy csak pillantást is vessen rá, a politika 
elementáris erővel veti rá magát az emberre, létbizonytalan
ság, fegyver, éhség, börtön, pallos és akasztófa, t e h á t a Mú
zsa alakjában is. És mert így van, róla k e l l  tehát a költőnek 
énekelnie, s a költő, íme megénekli. Megénekelte úgy, hogy 
anticipálta unokák és unokák dédunokáinak undorát és csö
mörét az esztelen sorstól, az örök, voltaképp teljesen egy
hangú motívum teljesen egyhangú, fertelmes ismétlődésétől, 
attól az automatizmustól, mellyel a blitvai nemzeti lobogó és 
nemzeti himnusz a blatvai nemzeti lobogóval és himnusszal, 
a blitvai mítosz a blatvai mítosszal, a látszólag megbékélhetet- 
len kölcsönös negáció ellenére tökéletesen egy húron pendül: 
egyformán esztelenül pusztítók és önpusztítók, egyformán gá
zolnak vérben, egyformán elátkozottan egyazon véres körben
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forognak, egyazon mítosz, egyazon mitikus véres kör halha
tatlanságát magasztalják és biztosítják, egymásnak segítve 
mindig új és új hullahegyekkel és előbbi hullahegyek még el se 
porladt fundamentumán.

Az idézet, melyben a költő Blitva és Blatva képét festi meg 
-  retrospektíve éppúgy, mint a jelenben és a jövőben - ,  illető
leg azt, hogy Blitvák és Blatvák között minden eseménydús, 
mozgalmas gazdaságuk ellenére sem történik semmi, ami va
lami újnak a kezdetét és nem az eddig történtek szakadatlan 
monoton megismétlődését jelentené -  az imént félbeszakított 
idézet ekképp folytatódik:

„. . .  és anélkül, hogy valaha is eszébe jutott volna valakinek, 
hogy maga és polgártársai, blitvánok és hunok, blatvaiak és 
kobiliaiak előtt egyaránt felvesse az egyszerű és természetes 
kérdést: hát jóy felebarátaim, de vajon mi csakugyan veszett 
kutyák vagyunk, és meddig fogjuk még tulajdon húsunkat tép
ni, és miért?”

íme egy hang, vox humana, az embernek és az emberi rea
litásnak a sikolya, mely a mítosznak átkozott, reménytelen 
automatizmussal mozgó, emberhússal táplálkozó, emberi 
vágy és emberi jaj iránt süket blitvai-blatvai relációk valósá
gában spontánul szakad fel. Ez a hang az „egyszerű és termé
szetes” emberi értelem és érzelem hangja. Annak az ember
nek a hangja, aki nem ismeri el egyetlen lehetséges dilem
mának, hogy csak himnuszok, csak nemzeti lobogók, csak tá
bornokok és táboraik között választhat. Annak az embernek 
a hangja, aki a maga szubjektív emberségének morálját nem 
akarja és nem tudja alárendelni végzetes és reménytelenül vé
rengző mitikus normáknak. Az ember hangja ez, egy hang, 
amely egy individuum életében és elkárhozott nemzedékek 
hosszú sorában felgyülemlett tapasztalatok mélységéből hör
dül fel -  a halál ellen az élet, a miles gloriosus ideálja ellen 
a szépség, a politika ellen az ember nevében. Annak az em
bernek a nevében, akit ugyan agyon lehet taposni, mintha 
féreg volna, de akinek már azért is szükséglete, hogy lázadva
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e m b e r i  szót kiáltson bele a pusztába, hogy ne kelljen el
hinnie, hogy valóban féreg.

„Hát jó, felebarátaim, de vajon mi csakugyan veszett kutyák 
vagyunk-e, és meddig fogjuk még tulajdon húsunkat tépni, és 
miért?”

Ez az „egyszerű és természetes” kérdés, melyet felvetni soha 
senkinek se jutott még eszébe a blitvai banketten, nemcsak 
hogy felvetődik, hanem egyre búsabb, egyre elmélyülőbb és 
egyre többet átfogó gazdag változatokban az egész műnek 
szellemét és szellemi tartalmát határozza meg.

Johann Sebastian Bach passió játékaira kell emlékezni, me
lyekben az elsőtől az utolsó akkordig egyre fokozódó drámai 
erővel van jelen végtelen és meztelen magányosságában az 
Emberfia. Dominálóan jelen van nemcsak akkor, amikor köz
vetlenül maga szólal meg, s nemcsak a passió karénekeiben, 
koráljaiban, recitativóiban, nemcsak a lélek, a vágy, a hit és 
a siralom egy-egy magányosan felcsendülő énekében, hanem 
nem kevésbé, sőt tán még megrázóbb módon van jelen a né
maságával akkor, amikor nem hallatszik más, mint a vakbuz
gó és őrjöngő „régi törvény”, a démonikus sötét „túrba”, mint 
az elemek dühöngése. A blitvai bankettnek, a XX. század 
passiójátékának minden jelenetében és minden leírásában így 
van állandóan j e l e n  a kérdés, hogy „csakugyan veszett ku
tyák vagyunk, felebarátaim.. .? ” Különféle formákban és kü
lönféle alkalmakkor ez a kérdés kifejezetten is vissza-vissza
tér mint jaj kiáltás, panasz vagy követelés, de attól kezdve, 
hogy a prológusban először felhangzott, jelen marad állan
dóan, és mint a nagy tartalomtól duzzadó zenei szünetek 
csendjében, épp ott, ahol legteljesebben távol van, ahol töké
letes az e m b e r i hang hiánya, az emberi hang épp e tökéle
tes nihilisztikus hiánnyal figyelmeztet magára, válik bennünk 
tragikusan jelenlevővé.

Vannak kérdések, amik fölérnek minden állítással. Ezek 
közé tartozik ez a „hát csakugyan... felebarátaim... ” kérdés 
is. Szenvedélyes állítás ez, mely tagadóan szegül szembe a blit- 
va-blatvai politika egészével. Szubjektíve nem politikai állí
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tás. Szubjektíve a politika megvetésének, a politikától való 
erkölcsi és esztétikai undornak, a politika teljes megtagadásá
nak, a politikai problémák teljes el nem ismerésének a kifeje
zése -  és mert a szubjektivitás a politikai mechanizmus szem
pontjából irreleváns, az antipolitikus kérdés, illetve állítás 
egyértelmű politikai aktus, politikai aktusként hat, és az anti- 
politikust belesodorja az aktív blitvai politikába, mentetle- 
nül és nem az ő személyes intenciói, hanem a blitvai-blatvai 
politika törvényeinek megfelelően, a blitvai-blatvai politikai 
élet harcaiból automatikusan következő minden konzekven
ciával.

„. . .  de vajon mi csakugyan veszett kutyák vagyunk-e, és 
meddig fogjuk még tulajdon húsunkat tépni, és miért?”

Hogy ezt az „egyszerű és természetes” kérdést, ezt a szinte 
Sancho Panza-ian magától értetődő, józan kérdést valaki vég
re felvesse, ahhoz az illetőnek -  romantikusnak kell lennie. 
Blitvai mértékkel, a blitvai valósághoz viszonyítva valóban 
romantikus, mert van a közügyeknek egy olyan állapota, mely
ben az értelmes emberi szó kimondásához eszelősnek kell len
ni, hiányozni kell a reálpolitikai érzéknek. Blitvában az ér
telmes emberi szó kihívás, veszedelmes és vakmerő kaland.

„Egy azok közül az első romantikusok közül, aki önmaga 
és polgártársai előtt ilyen kérdést tett fel, doktor Niels Nielsen, 
független publicista és a »Fórum« kiadója vo lt... És mi tör
tént?”

És mi történt doktor Niels Nielsennel az ilyen kérdés követ
keztében? A Bankett Blitvában f a b u l á j a  voltaképp nem 
más, mint felelet erre a kérdésre, s a Bankett Blitvában t a r 
t a l m a  ennek a fabulának keretében sűrűsödik, duzzad és 
válik az ember, a művész, a szellem átélt problematikájából 
látott világ apokaliptikus állapotának hű képévé.

A Bankett Blitvában művészi szerkezete rendkívül áttekint
hető. A sötét, a legsötétebb Blitva külső és belső panorámá
ja az evangéliumi parabolák architektúrájának egyszerű,
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nagy, világos vonalaival rajzolódik elénk. A blitvai bankett 
nagyszámú élő és nem kevésbé nagy számú holt szereplője, 
teljes egyéni differenciáltsága ellenére, három, éles körvona
lakkal elhatárolt homogén csoportot alkot.

Egyik oldalon a blitvai legenda pillanatnyi megtestesítője, 
Blitva ura, a hős, a vezér, a diktátor, Barutanszki Krisztián 
ezredes s vele és mellette uralmának legfőbb és legnélkülöz
hetetlenebb szakemberei, az erőszak gépezetének techniku
sai, Kantorowicz Witusz, Georgis, Kerinis, hivatalos címük 
szerint az állami végrehajtó és közbiztonsági szervek legma
gasabb rangú tisztjei, dísztelen empirikus nyelven pedig hó
hérok. Ez a csoport organikusan egy, valahogy úgy, mint 
Petőfi versében, melyben a hóhér -  „Orcája hó, ruhája vér, 
Keze halál, neve hóhér” -  viszonyát a királyhoz ezekkel a sza
vakkal definiálja:

„Együtt lenni kell minekünk,
Egymás nélkül nem élhetünk. ”

Maguk felett Barutanszki ezredessel, a Barutanszki ezredes 
sorsától elválaszthatatlan sorsukkal, e közös sorson kívül 
még külön Barutanszki ezredes szeszélyeitől, bizalmatlanságá
tól és esetleges elégedetlenségétől is fenyegetve és rettegve, 
Kantorowicz, Georgis és Kerinis képviselik Barutanszki ke
gyéből és Barutanszkival együtt a blitvai állameszmét, a blit
vai gondolatot, a blitvai rendet, a törvénnyé emelt törvény
telen önkényt, és végzik mindazt, amit ennek a blitvai „raison 
d’état”-nak mint legfőbb szempontnak követelményei szerint 
szükségesnek és hasznosnak vélnek.

Szemben a blitvai mítosz reprezentatív hőseinek csoport
jával, ott áll a második csoport élén doktor Niels Nielsen, az 
első romantikusok egyike. Különös csoport élén áll ez a dok
tor Nielsen. Mögötte főleg halottak, mindkét nembeli, külön
böző életkorú s minden rendű és rangú halottak hosszú sora. 
Legyilkoltak, orvul megöltek, nyilvánosan kivégzettek és ön
gyilkosnak deklarált áldozatok. Főleg halottakból áll ez a má
sodik csoport, de doktor Nielsen életét is halottak népesítik 
be. Remények és emberek, akik áldozatul estek a vérrel be
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nem telő mitikus blitvai princípiumnak. Akkor is, mikor ez 
a doktor Nielsen kirendelt gyilkosának golyójára vár, mely 
blitvai módon, az ablakon át saját földszinti lakószobájában 
fogja leteríteni, fel-alá járva szobájában, mely szintén börtön 
és egyben már tán siralomház is, egy kis cédula előtt áll meg, 
mely ott függ pici kis örökzöld ágacskával s feketén bekere
tezve a falon. Ezen a már megsárgult, alig három centiméter
nyi gyűrött kockás kis papiroson, melyet valamely inasgyerek 
noteszéből téptek ki, embervérrel ez áll: „Burjanszki minden
kihez! Ez a mi utolsó éjszakánk, Isten legyen kegyes hozzánk, 
minket kíno Ezt az okmányt a blitvai Blitvánia Szállóból 
csempészték ki, mikor Barutanszki, kezdő diktátor korában, 
ott rendezett be kínzókamrákat. Burjanszki, a fiatal diák is 
ott tűnt el örökre. Doktor Nielsenre azonban szerfölött jel
lemző, hogy lakószobáját ilyen dísztárgyakkal teszi lakályos
sá. Akik élők, és sorsszerűén hozzátartoznak doktor Nielsen 
csoportjához, azok több vagy kevesebb erővel, de életükkel, 
illetve halálukkal a magányos doktor Nielsen igazságról szóló 
monológjának igazságát bizonyítják:

„S az igazság, mi az igazság? Igazság mindaz, amiről az em
ber érzi, hogy nem tanácsos kimondani, nem opportunus, hogy 
hangot adjon neki, mert ennek a szónak a kimondása semmi 
esetre se egyeztethető össze a mi apró, önző pillanatnyi érde
künkkel! Ez az igazság! Igazság az, mikor az ember szükségét 
érzi, hogy még mondjon valamit, amit az ő személyes jóléte ér
dekében jobb és bölcsebb és belátásra vallóbb volna lenyelnie, 
ez az igazság! Egyáltalán származik-e valami haszon abból, ha 
valaki kimondja az igazat? Nem, mert az igazságot mint olyat, 
már századok óta rendőrileg körözik. A z igazság már száza
dok óta így jár földszinti szobákban, és várja, hogy agyonlő
jék ... Giordano Brúnótól Burjanszkiig!yy

Ezek a doktor Nielsen körül tolongó árnyak és az igen kis
számú, szám szerint két élő, vagy három, természetesen csak 
a szemlélő számára képeznek csoportot. Szubjektíve ezek 
mind, éppúgy, mint maga doktor Nielsen, egyedül haltak 
meg, egyedül éltek, és egyedül élnek, mint maga uuKtor Niel-
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sen, vagy mint az a Larsen Sigismund, aki „a maga atelier- 
jében levette az egyik képét a szögről, melléje még egy szöget 
vert be a falba, ás így, hogy biztosra menjen, szögre akasz
totta fel magát, levelet pedig vagy magyarázatot, semmifélét 
sem hagyott hátra. Nagyjában teljesen magányosan élt, ás te//es 
magányban akasztotta fel magát... ”, 

vagy mint a megrendítően fájdalmas szimbóluma annak, 
hogy m i l y e n  néma az ember, s annak, hogy Blitvában maga 
Orpheusz is, hárfájával, csak a tökéletesen improduktív és fe
lesleges lények számát szaporítaná, az az egyetlen fiát gyá
szoló özvegy, Amanda Gallen, aki, elátkozott lélek, elszaggat
ta zongoráján a húrokat, és ő, aki maga is süket, játszik a süket 
zongorán, hogy senki meg ne hallja,

vagy az a szobrász, Olaf Knutson, aki mintha csak belátná, 
hogy Blitvában az élet blitvai realitásával szemben az anyag a 
legnagyobb művész keze alatt is éppoly nem létező, éppoly 
kevéssé ható erő, akár azok a néma hangversenyek, melyeket 
az özvegy Amanda rendez, mégis protestálni akar -  éppoly 
reménytelenül, mint özvegy Amanda - ,  a blitvai élet normái 
ellen -  és ezt nem szobrászi minőségében, hanem csak dina- 
mitőrként tudja megvalósítani, a szobrász, aki dinamitőrként 
„mondja k i” az igazat.

Ezzel fel is soroltuk mindazokat a magányos egzisztenciá
kat, melyek -  ki-ki a maga módján -  sorsuknál, emberségük
nél, egyéniségüknél, morális és esztétikai szükségleteiknél 
fogva Barutanszki ezredes mítoszának és mitikus blitvai ban
kettjének a minden megalkuvásra képtelen teljes negációja
ként futják be pályájukat.

A Bankett Blitvában személyeinek harmadik csoportja a ha
lottakhoz és élőkhöz való, Nielsenével rokon viszonyuk szem
pontjából teljesen egységes csoport. Ez a csoport igen nagyszá
mú, igen tarka, igen változatos, kontrasztokban gazdag. Oly 
színpompás képet nyújt, mintha valami meglehetősen fényűzően 
megrendezett nagy álarcosbál káprázna a szemünk előtt.

E csoport tagjainak az ábrázolásában az író szenvedéllyel 
telített nyugalmával, látszólag tartózkodó, sőt szenvtelen tár
gyilagosságával válik szuggesztíve hiteles szatirikussá. Mert 
míg Dosztojevszkij az önkínzó szenvedély hevével rajzolja
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meg Foma Fomicsában a parazita intellektuel karikatúráját, 
a Bankett Blitvában költője e harmadik csoport legreprezen
tatívabb figurája, a hazafias, vallásos és misztikus művek ün
nepelt, világhírű és dicsőített szobrásza, Blitva dezignált köz- 
társasági elnöke, Román Rajevszki személyében se ad karika
túrát, hanem inkább portrét, ironikus és még inkább melanko
likus tárgyilagossággal.

„Azt olvastam valamelyik nap a »Tigdende«-ben, hogy Ra
jevszki tulajdonképpen »a blitván népi mítosz szintézisét jelen
ti«! Rajevszki, mondja a »Tigdende«: »Messiás, Vátesz, Győ
ző és a blitván nép szintézise! Ő a blitván lélek megtestesítője! 
A blitván faj őrangyala!«”

Ezt mondja róla az egzaltált Olaf Knutson. Az író azonban, 
a maga részéről, a szatirikus hatást nem az alak egyes voná
sainak megnevettető túlzásával vagy eltorzításával éri el, 
hanem azzal, hogy reálisan ábrázolt alakját meghatározott 
relációk, egyrészt Barutanszki bauregardi udvarának, másrészt 
az udvaron kívüli blitvai realitásnak rendkívül éles világításába, 
e két különböző reflektornak úgyszólván kereszttüzébe helye
zi. Nem a figura rajzának, hanem a konkrét térnek, melyben 
a figura mozog és cselekszik, juttatja az író azt a feladatot, 
hogy megmutassa az illusztris nemzeti misztikusban és millió
kat kereső művészben, Román Rajevszkiben a Foma Fomics 
talentumos, agilis és a maga módján szorgalmas blitvai válto
zatát.

Ki tartozik, helyesebben, ki nem tartozik a csoportba, me
lyet tán meglehetős találóan azzal lehetne jellemezni, hogy 
betlehemi csillaga, irigysége tárgya, legbensőbb eszmény
képe, leghőbb, bár elérhetetlen vágya, célja, melyet megkö
zelíteni igyekszik, az a siker, a szerencse, a karrier, mely Ro
mán Rajevszki hírnevében, tekintélyében és mindenek mellett 
és felett a jövedelemben jut kifejezésre? S egész mindegy, 
hogy mint Baltrusajtis Bonaventura dominikánus atya, Krisz
tus Urunk tudományával kereskednek-e, vagy mint Maestro 
Vannini Schiavone, a művészi és művészettörténeti szakér
telmükre próbálnak-e jól fizető vásárlót találni; egész mind

169



egy, hogy mint Jules Fleury, a francia nemzeti kultúra ragyo
gó drapériáival ékesen próbálja-e felverni a maga szolgálatai 
becsét, vagy pedig, hogy a blitvai-blatvai paktum megkötése, 
illetve felmondása-e az, aminek segítségével valaki miniszter
ként remél érvényesülni. S egész mindegy, hogy az illetőt dok
tor Fernandisznak, a blitvai történettudomány dicsőségének, 
a blitvai tudományos akadémia tagjának hívják-e, vagy pedig 
Golovejcsiknak, a blitvai cipészipar virtuóz mesterének -  Ro
mán Rajevszkitől vagy Baltrusajtis atyától Golovejcsikig, eb
ben a csoportban mind tökéletesen egyek abban, hogy ellen
tétben doktor Nielsennel és a vele rokon szellemekkel, nem 
áttörni akarnak az adott világon, az adott világ életfeltéte
lein, nem kitörni akarnak a mítosz blitvai atavisztikus világá
ból, hanem fészket raknak, lehetőleg komfortos, lehetőleg 
biztos, lehetőleg és m i n d e n á r o n  minden földi jóval ellá
tott fészket akarnak benne maguknak találni. Amivel doktor 
Nielsen és a vele rokon szellemek képtelenek megalkudni, 
ami őket spontánul boldogtalanságba és m i n d e n á r o n ,  
minden árat kockáztatva lázadásba kergeti, azzal a másik cso
port tagjai m i n d e n á r o n  modus vivendit keresnek és ta
lálnak, és akarják az elérhető legnagyobb részesedést mind
azokban az élvezetekben, melyekre az ember a blitvai normák 
tiszteletbentartásával szert tehet.

Barutanszki Krisztián maga is megvetéssel és undorral, s 
nem ok nélkül, sőt kétségtelenül fején találva a szöget, így 
vélekedik egyik beauregardi monológjában e harmadik cso
portról, az ő „híveiről

„Hadd ugassanak kedvükre a kutyák, a fontos az, hogy mind 
összegyűlnek, ha egy füttyentés bankettre hívja őket. Mind itt 
vannak, mindnyájan csóválják a farkukat, mindnyájan elége
detten dörgölőznek, közigazgatási-hivatalnoki pudlik és tábor
noki bulldogok és a két-három pincsi a bölcsészeti fakultás 
dekanátusából, mindnyájan izgatottak a kutyafejük szemete 
gyulladásától, és szívükben a bűzös vodkával, kékvérű előkelő 
dámáikkal, akik már három napja idegesen sétálnak három
szobás kanárimadaras és fikuszos lakásukban, és trémájuk van, 
hogy vajon hogy fog minden sikerülni a banketten, és hogy
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sikerül-e nekik elég cigarettát, pralinét és cukrozott gyümölcsöt 
összelopkodni ivadékaik részére, akik várnak a kincstári cso
koládéra, és csóválják a farkukat, harmadíziglen. . .  Vau-vau- 
vau, én édes kutyanépségem, wgye eljöttetek, hívtalak és itt 
vagytok, /nve/c vagytok, csóválgatjátok a büdös farkatokat 
négy lábon sunnyogva kúsztok, wgye nyalogatjátok a lábam, a 
csizmát, a sarkantyút, a sarkamat, a kezemet, a gyűrűmet, no, 
no, no, tó i ne o/yan viharosan, tudom , tó  tisztviselők, ki akar
játok fejezni a feltétlen lojalitástokat és hűségteket Ő Excel- 
lenciája iránt, na, na, bravó, hopp, hopp, garde a vous, vi- 
gyázat, vigyázat, nesze neked, teli marok Blithuaniae Restitutae, 
szépen kérni, aki apportíroz, az kap, pszt, no, ki akarja prolon- 
gáltatni a váltóját, ki szeretne udvari tanácsosi arany nyakörvet, 
tessék, hopp, vigyázz, csak minél kevesebb kutya-zene-bonát, 
tessék hetven ezüstedény, praliné, cigaretta, beauregardi cigaret
ta, eső, harangzúgás, szoborleleplezés, diadalívek, ágyúdörgés, 
tömegek diadalüvöltése - é s  e vad kutyaugatás és győzelmi zene
bona közepette az ember mégis teljesen egyedül áll itt. ”

így fest Blitva hivatalos, reprezentatív kulturális és közgaz
dasági elitje.

így bontakozik ki, íme, a blitvai bankett allegorikus panorá
mája a maga éles körvonalaival, valósággal geometrikus for
mákban: a beauregardi csúcson a Parancsnok, a Vezér, a Dik
tátor, a Pantokrátor, a blitvai Mítosz őre és megtestesítője, 
Barutanszki Krisztián, az élet ura áll kezében a halál pallo
sával, s szolgálatában egy intésére tettre készen ott van a meg
rendelhető halálnemekkel Kantorowicz, Georgis és Kerinis.

„Blitva, mint új istenség, Krisztián Barutanszki számára any- 
nyiban jelentett vigasztalást, amennyiben ő e természetfeletti fo 
galom mágiájának a hatása alatt arra a következtetésre jutott, 
hogy Blitváért a lelkiismeret legcsekélyebb rezzenése nélkül le
het öldökölni, mivelhogy körülötte az életnek ez a blitvai álla
pota kezdettől fogva oly véres volt, hogy valósággal el se lehe
tett gondolni gyilkosságok nélkül. ”

A csúcstól némi távolságban, de a csúcs felé igyekezve, tar
ka kórusként nyüzsögnek Armstrong kardinális, aki a pogány
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és istentelen intellektus iránti megvetését szellemesen azzal 
véli kifejezni, hogy majmát Giordano Brúnónak nevezi, Ra- 
jevszki és az udvari gondolkodók, költők, történetírók, egye
temi tanárok és akadémikusok, egyszóval az i n t e l l i g e n 
c i a  m i n t  a m í t o s z  p a r a z i t á j a .  S azután lent a blitvai 
alvilágban mint pártütő angyalok, elátkozott lelkek, a gondol
kodó és a művész, az ember, aki azt az intellektust képviseli, 
mely nem élősdije, hanem rombolója akar lenni a mítosznak.

A Bankett Blitvában minden szereplője beletartozik e há
rom kör közül az egyikbe. S mint doktor Niélsen barátnője, 
Michelson tábornok özvegye esetében, külön tragédia, ha va
laki akár önhibájából, akár külső nyomás következtében, el
veszti helyét a maga körében. Minden, ami Blitvában cselek
mény, az ezeknek a szféráknak az összeütközéséből keletke
zik, és ezeken a szférákon belül történik.

És épp ezért merül fel a kérdés: nem hiányzik-e valami Blit
va regényéből, ami több, nagyobb, lényegesebb, mint mindaz, 
ami belefér ebbe a szférikus panorámába? Nem hiányzik-e 
ennek a ,fBáteau ivre”-nek a víziójából a tenger, mely tartja, 
viszi, és mely nélkül nincs hajózás, nincs tehát a hajón pa
rancsnok, nincs utas, nincs harc, nincs élet se?

Nem hiányzik-e a beauregardi kastély, a városi utcák, temp
lomok, vendéglők, hotelek, paloták, emlékművek és a régi 
vár, Beauregard ura, a kardinális, a bankárok, kereskedők, 
tudósok, művészek, miniszterek és újságírók, a blitvai karok 
és rendek alól a konkrét föld, melyből vétettek, mely nélkül 
nem lehetnek meg?

Nem hiányzik-e valami, ami nélkül ez a Blitva puszta lég
ben lebegő véres délibáb, iszonyú fát a morgana, de csak fata 
morgana, s akik benne mozognak, mintha csak valami gonosz 
varázs, kísérteties rontás verte térben nyerészkednének, ver
gődnének és öldökölnének?

Igen, hiányzik valami. Hiányzik, nem jutott szerephez az 
történelmi termő és teremtő erő, az az őselem, az a nagy ano- 
nimus, mely a maga ezeréves, szinte mozdulatlan szellemi 
sötétségében és piszkában mintha csak azért volna ezen a blit
vai világon, hogy mások, kiválasztottak, szép dolgok közt, 
iskolázóttan, megmosdva és megfürödve, higiénikusan és jól
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élhessenek, s hogy legyen kivel megfizettetni minden, időtlen 
idők óta tartó blitvai bankett m i n d e n  számláját -  hiányzik 
a nép. Hiányzik a nép ebből a blitvai panorámából, holott 
minden idők legkülönbözőbb társadalomtudománnyal és köz- 
gazdaságtannal foglalkozó tudósai megegyeznek abban, hogy 
dolgozó nép nélkül nem élhet és nincs semmiféle társadalmi
állami közösség. E közismert alapigazság ellenére a Bankett 
Blitvában lapjain nem játszik szerepet más, mint egy Holofer- 
nes-szerű alak körül nyüzsgő „tehetségtelen fecsegők, hízelgő 
vámszedők, harmadrangú firkászok, zsarolók, csalók, aláírás- 
hamisítók, hamis tanúk, gyilkosok, feltételes szabadságon le
vő bűnözők, hazardőrök, sikkasztok, szökevények, bírósági- 
lag hitelesített besúgók, detektívek, kopók”, mint ahogy maga 
Barutanszki ezredes minősíti az emberi paysage-t, mely őt tar
tósan körülveszi -  s ezeken kívül elszigetelt intellektuelek, 
akik „moralizálnak”, s mint ahogy megvetően ugyancsak 
Barutanszki ezredes állapítja meg: „Mindig csak az egyén mo
ralizál, kizárólag a magáramaradt társtalan ember, aki bekép
zeli magának, hogy a valóság fölé emelkedett. ”

A blitvai banketten nem jutott szerep a népnek -  többek 
között, de nem utolsósorban, épp ez az, ami miatt ez a bankett 
olyan kísértetiesen valószerű, ami miatt ennek a bankettnek 
atmoszférájában, ennek az atmoszférának explozív sűrűségé
ben van valami, ami egy tébolydára emlékeztet, egy olyan 
tébolydára, amelybe egy világ van bezárva -  és tébolyra ítél
ve. Értelmes emberi élet helyén -  vákuum, melyben lázálom- 
szerűen tobzódva maga a Lehetetlen terpeszkedett el mint 
egyetlen valóság. Ami v a n ,  az pontosan az, aminek semmi
féle emberi értelme sincs, s aminek emberi mérték szerint nem 
szabadna lennie, s ami nem is lehetne.

Abból az erőszakból, mely Blitvában mint természetfeletti, 
irracionális mítosz egy ember személyében vált uralkodóvá, 
csak olyan élet teremhet, melyben a természetes is természet- 
ellenessé, az emberi értelem pedig értelmetlenül egy emberte
len racionalizmus elvakult áldozatává válik. A természetfelet
tinek és irracionálisnak a diadala a gyakorlatban egy racio
nalizmusban manifesztálódik, abban a racionalizmusban, me
lyet Barutanszki Krisztián képvisel:
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„És egyáltalán, mi azy hogy »jó« és mi az, hogy »rossz«. Mi 
bűntény és mi jótétemény? Bűntény nélkül nincs jótétemény...  
Hogy az ember a betegének tyúklevest főzhessen, ahhoz min
denekelőtt le kell vágnia a csirkét... Csirke vagy emberiség, 
csekélységek, melyek nagyobbszabású, mondjuk világegyetemi 
mértékkel mérve abszolút egyenértékűek. A  többi előítélet... 
Hogy az ember a háborús körülmények káoszából megteremtse 
Blitvát mint fait accompli-ty abszolút szükséges volty hogy kite
kerje néhány ezer blitvai csirke nyakát... Most ez a híres blit
vai leves f ő . .. A zt mondják Barutanszkiról, és így írnak róla 
az európai sajtóban, hogy tömegesen mészárolt blitvai muzsi
kokat. De mért ne mészároltam volna tömegesen muzsikokat, 
amikor ez a blitvai muzsik a maga tömegeiben századokon át 
mást se tett, mint hogy tömegesen mészárolt és tömegesen rö
fögött a maga mozdulatlan és kriminális tömeges butaságá
ban . . .  Barutanszki úr operációja, amikor Blitvát tizenhétben 
megteremtette és nyolc évvel azután az államcsíny, ez uram
isten, két sebészi beavatkozás... Nincs szülés vér nélkül... 
Ezek természeti törvények. Minden sebészeti beavatkozás, saj
nos, véres

Hogy e z a racionalizmus, ez az embertelenség mint legfőbb 
ráció nem más, mint gyakorlati megnyilatkozása és elmarad
hatatlan logikus következménye a nemzeti és általában a ha
talmi eszme irracionális és mitikus kultuszának, ezt az igazsá
got doktor Nielsen igen világosan szövegezi meg Barutanszki- 
hoz írt nyílt levelében, mely egyébként Rajevszkinek az ezre
dest megörökítő lovasszobrával együtt az egész blitvai regény 
dramatikus eseményeinek elindítója:

„Ideje, hogy elgondolkozzék felette, mit jelent az, ha egy élő 
ember természetesnek találja, hogy kortársai félistent csinál
janak belőle, és hogy mit jelent, ha valaki önmagát függöny 
mögé rejtett titokzatos fogalommá alakítja át, a függöny előtt 
pedig ott térdel litániákat mormolva a nép. A z ön kegyeltjei, 
haszonélvezői, udvaroncai, hízelgői, udvarlói, méltóságos 
talpnyalói, udvari bolondjai, zsoldosai, megfizetett tollak, aka
démikusok, kardinálisok, a papagájoknak és majmoknak ez az
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egész tarka népsége ott térdel az ön szobra előtt, én pedig azt 
mondom önnek, hogy ebben a szerencsétlen blitvai országban 
mindaddig nem lesz igazság, amíg az ön feje hurokra vagy a 
hóhér ponyvájára nem kerül. ”

A blitvai banketten, Barutanszki és Nielsen drámai dialógu
sában nem vesz részt a nép. A blitvai bankettről hiányzik 
a nép.

Ha a Bankett Blitvában költője a szociológia és közgazda
ságtan kétségbevonhatatlan igazságát transzponálta volna a 
költészet síkjára, nem így jár el. De ha nem így jár el, ha nem 
hiányozna a nép a blitvai bankettről, vétett volna művének 
k ö l t ő i  igazsága ellen, megsemmisítette volna műve élő és 
éltető lelkét, azt az autentikus szubjektív lirizmust, melyben 
az elnémított ember s az elnémított emberrel együtt a hiányzó, 
a megnémult és elnémított nép, egy egész kor e m b e r i  né
masága oldódik tiszta és világos emberi hanggá.

Hiányzik a nép -  és épp ez az, amit a blitvai bankett költője 
a k a r .  Azzal, hogy a kísértet nincs jelen a színpadon, Hamlet 
megölt, „néma csendbe” temetett apja nem szűnik meg „hiá
ny ózni”. A hiányzás, a hiányzás intenzitása válhat az emléke
zetbe idézés, a jelenlét minden látható kísértetnél kísértetie
sebben szuggesztív módjává.

Hiányzik a nép a blitvai bankettről, s épp az, hogy annyira 
s ahogyan hiányzik, Krleža művészete megjelenítő erejének 
legszebb diadalai közül való.

Egy-egy szűkszavú leírással, sokszor egy-egy közbevetett 
mondattal, képpel vagy csak egy hasonlattal egyszerre árnya
kat idéz fel a beauregardi kastély körül, annak a néma, távoli 
és hiányzó, félelmes anonimusnak a kísérteteit. Nincsen jelen, 
de Barutanszki maga is érzi, hogy nincs jelen, és gondolatai
ban minduntalan jelenvalóvá válik, az ő beauregardi, valóban 
nem szentimentális, de annál inkább őszinte monológjaiban:

yyA  parasztok mint vadállatok öldösik egymást, egymást fal
ják , egymás torkába vájják a fogukat, vodkát vedelnek, leha
rapják egymás orrát, kutakat mérgeznek, lábát törik a barmok
nak, mérges metilalkohollal isszák le magukat, hidakat rom
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bolnak, gyújtogatnak, egymás háztetőit borítják lángba, gyil
kolják egymást politikai okokból, rálőnek a csendőrökre, ez 
nagyobbszabású blitvai jacquerie, voltaképp kivételes állapot, 
melyben nem hallatszik más, mint páncélkocsik dübörgése és 
Barutanszki hóhérainak léptei, akasztófay rögtönítélő bíró
ságoky nyomor, részegség, özvegyek sírása, ködy sűrűy blitvai 
köd és tömeghalál. ”

S Barutanszki ezredes számára ez a tableau azt bizonyítja, 
hogy úgy kell tenni, ahogy ő tesz, és úgy kell lenni, ahogy van.

Néha elég egyetlen jelző, és a nép, az egész hiányzó, kire
kesztett, elnémított és elhallgatott blitvai valóság betör egy 
csendes szobába, mint például doktor Nielsenébe. Nem azért, 
mintha doktor Nielsen valami politikai programbeszédet tar
tana, hanem a monstruózus hóhér és hivatásos orgyilkos, Ge- 
orgis jóvoltából, mikor az, válaszképp doktor Nielsen nyílt 
levelére, „barátságos” látogatást tesz nála. Egy ideig, s épp 
ezáltal, egyre fokozódó drámai feszültségben tart kettőjük 
közt a beszélgetés, látszólag puszta konverzáció, bár nyomban 
kiderül, hogy e között a két ember között nincs és nem lehet 
nemleges” téma. Georgis azonban könnyedén úgy tesz, mint
ha ezt nem venné észre, hogy aztán egy sok évvel azelőtti far
sangi közös emlékük felidézése kapcsán ügyesen és kerte
lés nélkül így térjen rá a „itárgyra”, doktor Nielsen nyílt le
velére:

„S egyáltalán van önnek egy rendkívül kifinomult tehetsége, 
ez pedig az ön ékesszólásának az a szokatlan, átlagosnál na
gyobb meggyőző ereje, mely szuggesztívan hat! Valamelyik 
cikkében leír egy közönséges, banális, leghétköznapibb szóty 
példának okáért: akasztófay és ez az ön akasztófája oly kísér
tetiesen hat rám, hogy már látom is magamat mint objektumot 
az ön akasztófáján. Játszadozik a szél az én igen tisztelt sze
mélyemmel, és én hintapalintázok harminc centiméternyire a 
föld felett, a blitvai büntető perrendtartás szigorú előírásainak 
megfelelően, pontosan harminc centiméternyire, miközben az 
erdőből a pásztor furulyája hallik... Blitvai pasztorálé...  
Id il l . . .”

176



A párbeszéd, a két ember közt tartó dialógus azzal, hogy 
maga Georgis ezt a pasztorálét ily könnyed magától értetődő- 
séggel specifikusan b l i t v a i  pasztorálénak nevezi, mintegy 
pillanatnyi villámfénynél, felvillant valamit, ami kívül van a 
szoba falain, s ami miatt és által a hermetikus térben egymás
sal szemben álló két személy több és más lesz, mint csak egy 
arisztikus hajlamú, egzaltált, magányosságában őrültséget el
követő intellektuel, akinél megjelent, íme, a hivatásos bér
gyilkos, hogy szakszerű hidegvérűséggel eggyel többször gya
korolja magát a mesterségében.

Ez a blitvai pasztorálé, ez a „hiányzó” nép az oka, hogy 
doktor Nielsennek meg k e l l e t t  írnia azt a nyílt levelet, 
melynek természetesen semmi más közvetlen eredménye se le
hetett, mint Georgis látogatása, s melyet bűnbánó vagy egyéb 
nyilatkozattal visszavonni doktor Nielsen számára éppoly lehe
tetlen, mint amilyen lehetetlen volt meg nem írni ezt a nyílt le
velét. Épp azért, mert annyira hiányzik a nép, illetőleg, mert 
doktor Nielsen teljesen magányos, ez a nyílt levél nem más, mint 
az öngyilkosság egy módja. Doktor Nielsen számára az volt az al
ternatíva, hogy vagy hallgat tovább, s ez a normális öngyilkos
ság, vagy megszólal, s ez a fizikai öngyilkosság. Efelől Georgis 
látogatása előtt se lehetett kétsége. Georgis látogatása után pe
dig doktor Nielsen azzal szórakozik, hogy találgatja a majd róla 
szóló nekrológ szövegét, lelki szemével olvassa a Tigdende, a 
Gazetta és a Herold című egyformán utált blitvai napilapok hí
rei közt a maga halála hírét. Ismerve a blitvai halálrepertoárt, 
igyekszik kitalálni, hogy szól majd a jelentés. yyAz ismert publicis
ta” öngyilkossága? éjnek idején két ismeretlen egyén vasbot
tal az utcán -  vagy esetleg a lakásán ütötte le? vizsgálati fog
ságban felakasztotta vagy levetette magát a harmadik emelet
ről? ismeretlen ember holttestét találták a vasúti síneken? A 
blitvai bankett m enükártyája... s míg doktor Nielsen ilyen 
gondolatokkal bolyong éjszaka a téli utcán, feltör belőle, fel
hangzik a jajszó: „De profundis”:

„Sehol egy ember Blitvában! Ki az, aki Blitvában ember? 
Hol vannak a blitvánok? Hol vannak egyáltalán emberek ebben 
az országban? Süvölt a szél, táncol a borbélytányér a műhely
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előtt lent az utca mélyén, s a kerítés mögül asszonyi sírás hal
latszik id e ... Valahol az udvari épületben házkutatást tartot
tak, lőttek, a hófergetegben épp most tűnt el a járőr a véres és 
sebesült letartóztatottakkal. . .  Sírnak az asszonyok... Valahol 
messze kutya ugat... ”

Doktor Nielsen egyedül van. A nyílt levél íróját senki se 
akarja, senki se meri ismerni. Körülötte vákuum. Szinte rossz 
néven veszik tőle, hogy noha megírta és kinyomtatta azt a 
nyílt levelet, még mindig élni merészel, megjelenik az utcán, 
kávéházakban, létével „ártatlanokat” veszélyeztet.

„Körülötte a ránéző tekintetekben meg-megemeli szárnyát a 
bágyadt emberi lelkiismeret, mint valami nehéz, szürke légy, 
amikor döglődik a blitvai hideg novemberi szélben. ”

Doktor Nielsen, aki pedig egykor hitt, aki egykor, régen, 
lelkesedett Blitva népének igazáért, aki egykor maga is légio
nárius volt hajdani iskolatársa, Barutanszki légiójában, aki 
egykor hitt a harcban, hitt abban, hogy van miért élni -  most, 
magányosan csak azt tudja, hogy meg kell halni, mert nem le
het és nem szabad ezt az életet tiltakozó gesztus nélkül elfo
gadni. Doktor Nielsen kétszeresen egyedül van, egyedül 
azért, mert itt él, és egyedül azért, mert tudja, hogy jön a ha
lál. És ezen az éjszakán az ifjan elhalt rajongó blitvai romanti
kus költő ércszobra alatt, aki annak idején azt a „gyengeel- 
méjűen naiv” hazafias verset írta, hogy „Nem veszett el Blitva, 
amíg mi élünk”, doktor Nielsen felveti a kérdést: „Tulajdon
képpen kik is vagyunk mi, akik élünk, míg Blitva nem veszett 
el?” És felvetvén ezt a kérdést, mintha a magányos embernek 
maga a blitvai éjszaka felelne. A blitvai géniusz emlékműve 
tövében a néptelen téren ugyanis láncra verve egy letartózta
tott embert kísérnek be.

„Esőkabátban halad el ez a szegény ember, kihúzott derék
kal, sápadtan, dacosan halad, fegyveres járőrrel körülvéve, 
és a bal lapockája alatt függőlegesen, mintha égőpiros kármin- 
nal (vagy inkább kadmiummal) volna odafestve, csurog a sáros
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és nedves gumikabáton végig, intenzív pirosán, a friss ember
vér. Reggel van. Szürke, homályos, kancsal, nyálkás, ellen
szenves, sáros blitvai reggel, és a távolból, a sarok mögül, ahol 
az épülő ötemeletes ház sötét váza áll, az újblitvai korzóról 
idehallatszik a Blitvánia Szállóból a »Tangó-Milangó«.”

Az éjszaka már elmúlt, s nem is a bomlott idegek, hanem ez a 
józan fagyos reggeli világítás, ez a kihalt tér sugallja doktor 
Nielsennek azt a meglepő gondolatot, hogy íme, itt van, meg
találta a konkrét feleletet a kérdésére, hogy hát vajon kik is 
azok a dalbeli honfiak, „akik élünk, míg Blitva nem veszett el”. 
Kik azok? Félelmes és meglepő a doktor Nielsenre támadó 
gondolat:

„Én, Nielsen s ott az a letartóztatott blitván, akit vasra verve 
kísérnek át az üres téren a Blitvai Géniusz szobra alatt... ”

Ők ketten Blitva? Félelmes és meglepő -  és meggyőző fele
let arra a kérdésre, hogy hol rejtőzik, hol lappang az a másik 
Blitva, mely mindennek ellenére mégis van még. Végsőkig 
kétségbeesett és kétségbeejtő és egyben méltósággal telje
sen büszke gondolat: „Én, Nielsen s ott az a letartóztatott 
blitván... ” Es igaz a gondolat, mint a kézzelfogható dolgok -  
s mint amilyen hazugok a szimbólumok, a zászlók, a legen
dák, a hazafias történetírók, szobrászok, festők és költők szó- 
nokias művei. Igaz a doktor Nielsen gondolata, olyan igaz, 
mint amilyen hazug a mítosz. Igaz, mint a felgyülemlett fáj
dalom, a vér, amely piros sávban folyik azon a gumiköpenyen, 
mint a gondolat, amely lázadva száll szembe a valósággal, 
igaz, mint az öröm és a szépség vágya, mely beleütközik a blit
vai valóság szöges drótakadályaiba, igaz, mint a piszokba te
metett és a reményről lemondani mégsem tudó remény. Igaz, 
mert a kínlódó, bántott pőre ember az, csak ő az, ami nem 
mítosz, ő az, amiről nem esik szó hivatalosan, és minden szó, 
a gondolkodó és a művész minden szava és minden ecsetvoná
sa, mely ezt a való valóságot idézi, harc az igazságért, és győ
zelem az életet mérgező és dühödt fantomok légióján. Ez az, 
amit doktor Nielsen tud, s ez az, amit tudott Larsen, a festő,
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aki hogy biztos legyen, mielőtt felakasztotta magát, a szög 
mellé, melyen a képe függött, még egy szöget vert a falba, ez 
az, amit tud Knutson, a szobrász, aki nem felejtette el, amit 
egy fertelmes, szeles, komor éjjel -  három évvel ezelőtt, azon 
az éjen, mikor Barutanszki rajtaütött a beauregardi kastélyon, 
és dobosai a városban, ostromállapotot hirdettek ki -  Larsen- 
től hallott az emigrációban és tuberkulózisban ifjan elpusztult 
blitvai romantikus költő, Waldemaras bronzszobra tövében. 
Nézve a szobrot a citadella előtt, mint áll a téren bronzba önt
ve, s az alatta térdelő Blitva bársonypárnán nyújtja fel neki a 
lantot, Larsen a blitvai valóság elégikus sémájáról beszélt:

„Teljes háromszáz évig uralkodott Bilitvánenben az ostrom- 
állapot, és hogyha ebben a mi kis vidéki fészkünkben valaki 
csak mukkanni is mert ebben az általános halotti némaságban, 
ebből az átkozott hun-rossziai citadellából nyomban elindult a 
nehéz mecklenburgi lovasság, és messzire elhallatszott a hun 
patkók dobogása, amint visszhangzik a székesegyház és a je
zsuiták utcája közö tt... Lövöldöztek a hunok Blitvánenben 
századok óta, betört ablakok csörömpölése, üres, kifosztott 
lakások, rémület, sehol egy hang, csak a kutya kétségbeesett 
nyüszítése, amint a letiport Blitva felett vonít. ”

Csúnya, szeles, sötét éjben beszélt így az immár halott Lar
sen, és e z e n  az éjen, mely éppen olyan fertelmes, szeles és 
komor, Knutson emlékezik rá, meséli Nielsennek, hogy ami
kor három évvel azelőtt ugyanezen a téren a halott festő a 
kutya vonítását emlegette, abban a pillanatban, mintha nem is 
a múltról, régmúltról emlékezne, abban a pillanatban egyszer
re egy kutya kezdett a távolban vonítani, nyilván félelmében, 
mert sokat lövöldöztek.. .

„Csúnya, szeles, sötét éjszaka volt az” -  mondja Knutson, 
miközben ugyanilyen csúnya, szeles, sötét éjszakában ugyanaz 
előtt a citadella előtt, és ugyanaz előtt, a Waldemarasnak emelt 
hazug és édeskésen patetikus emlékmű előtt áll -  ezúttal nem 
mint három évvel azelőtt Larsennel, aki már a halálba ment, 
hanem -  ez minden különbség, doktor Nielsennel, akinek 
minden oka megvan rá, hogy készüljön a halálra. „Csúnya,
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szeles, sötét éjszaka” -  melyik ez az éjszaka? Egy-e a teljes há
romszáz évig tartó ostromállapot idejének éjszakái közül, 
amikor ebből a citadellából ki-kinyargalt pusztítani és gyújto
gatni és ölni a nehéz mecklenburgi lovasság, ahogy ezt ugyan
ezen a helyen az azóta már halott Larsen idézte fel a múltból, 
vagy az az éjszaka, melyet Knutson három évvel ezelőtt a még 
élő Larsennel együtt élt át, vagy pedig ez az az éjszaka, mely 
szintén csúnya, szeles és sötét, s melyet szintén ugyanazon a 
helyen Knutson most Nielsen mellett állva él át.

Háromszáz év, három év és a jelen pillanat között nincs el
választó, nincs megkülönböztető mezsgye, háromszáz év, há
rom év és a jelen pillanat a borzalom egyetlen megdermedt 
pillanata a citadella előtt.

A Bankett Blitvában nem didaktikus poéma, és költője nem 
kommentálja, csak kifejezi, és ilyen módon fejezi ki élményét 
az időben folytatólagos borzalomról, és nem véletlen, hogy ezt 
a beszélgetést arról az emberről, aki két szögre akasztotta fel 
magát azért, mert tökfilkónak kell lennie annak, aki Blitvá
ban képet akar festeni, épp a másik mártírnak, Waldemaras- 
nak az emlékműve előtt folytatják, amely hazug és retorikus 
frázissá, hazafias mítosszá degradál és rútít egy igaz és véres 
ifjú költői életet.

„Lám, ott, abban az egyemeletes házban, az a harmadik ab
lak a balkontól balra nyitva volt, a gyertya fénye ott himbáló
zott a mennyezeten, és én meg Larsen egyaránt egy és ugyanazt 
éreztük -  folytatja emlékezését ez éjjel arra az éjszakára Knut
son -, hogy abban a szobában, ahol a gyertya fénye a mennye
zeten himbálózik, hogy ott csakugyan halott fekszik, és hogy az 
éjben a kutya, az csakugyan a ködben, a távolból, az ő halála fe
lett vonít. Ezen az éjszakán sok volt a halott a blitváneni szobák
ban, és a blitvai giccsgyártók a hatvanas években nem is véstek 
ki más motívumokat, mint csak kutyákat, amint szűkölve viny- 
nyognak a blitvai hazafiak sírja felett. .. Ez volt hetven év előtt 
a blitvai festőművészet egyedüli témája, és belőle a blitvai litog
ráfusok jól megéltek: a kutyából a blitvai sírok felett és a blit
vai bitó fák alatt. És ma? Ma, ma este: Beauregard és a citadella 
Barutanszki kezében, ma, ma este, ezen az éjszakán, ebben a
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pillanatban folyik a vér Blitvában éppoly véresen, mint a hun 
hódoltság korában, talán még annál is véresebben, ma éjjel 
megint kutya vonít az ablak alatt, ahol a szobában holttetem 
van, ezen az éjszakán maguk a blitvánok lőnek egymásra, és 
mire jó ez? Ezen az éjszakán a blitvai emberhúst gázolják és 
borítják vérbe, házak és lakások fegyver golyóktól keresztül- 
kasul lyuggatva, átkutatott otthonokban száll a feldúlt toll a le
vegőben, és a szűkölő kutyáknak a vonítása az üszők és a ha
mu felett az egyetlen motívum, amit meg kellene festeni, kérdés 
azonban, hogyan. Kinek van a mi mai blitvai művészeink kö
zül füle ahhoz, hogy meghallja ezt az egyetlen emberi hangot, 
amely voltaképpen egy kutyáé!”

így válik a múltra és a régmúltra való emlékezés nem halot
tak, hanem élők és halottak, múlt és jelen tetemrehívásává.

És íg  y van jelen Krleža blitvai víziójában a blitvai bankett
ről hiányzó nép. Jelen van nem mint ősi dicsőségek megdicső- 
ült hordozója, nem mint mitikus lelkek misztikus egyháza, 
nem mint nemzeti viseletbe öltöztetett hajadon, aki költőinek 
bársonypárnán nyújtja a lantot, és nem is úgy, mint valami táj
kép, melyben mozgunk, vagy mint valami, az idegen külső vi
lághoz tartozó amorf „mások”, „többiek”, „mieink”, vagy 
„ők”; úgy van jelen, mint én és te, mint mi, pozitív és szug- 
gesztív módon szakadatlanul jelen van Nielsennel és Knutson- 
nal és Nielsenben és Knutsonban úgy, olyan összeforrtan és 
szétválaszthatatlanul, mint ahogy nem lehet sorsát az ember
től, s nem lehet a mély sebét különválasztani attól, akinek 
nappalát és éjjelét, húsát és lelkét égeti.
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IV.

BLITVAI MONOLÓGOK

„.. .az élet nem ez a blitvai gaz bűnözés, ha
nem vándormadarak éneke, messze fölötte ál
lamhatároknak, messze fölötte annak, ahová 
elérhet egy Barutanszki keze, ének arról, hogy 
nem kellene hogy az élet bárgyú, ostoba frázis 
legyen!

A frázis uralkodik századokon keresztül az 
emberi civilizáció minden írásos dokumentumá
ban. A frázis nem is meghamisított banalitás, 
a frázis nem is eltorzított valóság, a frázis nem 
rossz helyen alkalmazott hamis grimasz, a frázis 
minden emberi nemes indíték sematizált gyilko
lása, a frázis az emberi ész halált hozó, buta 
likvidálása! A frázis halál!”

(Krleža: Bankett Blitvában)

Ez a költő Blitvában élve is megmaradt költőnek. Bármeny
nyire lidércnyomásos borzalommal él is a témájában, a blitvai 
valóságban, s bármennyire kísértetek reménytelenségével él 
is őbenne ez a valóság, őt magát mégse tudja elborítani; té
mája, a blitvai valóság nem tud úgy fölébe kerekedni, hogy a 
költő saját költői problematikája kizárólagosan a társadalmi 
problematika határai közé szoruljon.

Sose történik meg vele, ami annyi nemes szándékú társadal
mi regény írójával megtörténik, hogy regisztrálva a korláto
kat, melyek ellen küzd, maga is e korlátok áldozatává váljék 
költői szárnyalásában.

Amit ugyanis Miroslav Krleža mint kontrasztot és mértéket 
szembeállít Blitvával, az nem a vidéki fiatalemberek nosztal
giájával ékesített, fiktív Európa káprázatos ábrándképe. Az 
ünnepelt blitvai szobrász, Rajevszki, Párizsban egy kiállítá
sán Blitvát „aranysisakkal és kopjával mint kokett Pállasz 
Athénét” mutatja be. Az így szimbolizált Blitvának méltó 
párja az az Európa-mítosz, melyet Blitvában és a Blitvákban 
propagálnak.

„Végül is ugyan hol található manapság az az Európa, ahol 
»jobb európai szokások« érvényesülnének, ez az u kérdés, ami-
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re nekem felelni tessék, kedves barátom! Igen!” -  kiált fel 
doktor Burgwaldsen, „a szittya, kárpáthun és balti-finn népek 
jogtörténelmének” tanára, s ha ezt azért teszi is, hogy a blitvini- 
zált Európával mint enyhítő körülménnyel érveljen a blitvai 
állapotok javára, a felkiáltás maga mégis igen megokolt. Ol
dalszámra lehetne idézni annak illusztrálására, mint gondos
kodik a Bankett Blitvában költője arról, hogy a blitvai mítosz
rombolás ne váljék valahogy salvus conductusszá „a kamatlá
bakra épült pszeudocivilizációk”, az Európa-mítosz számára. 
Nem egy fiktív Európa álomképe és vágya lebeg a blitvai sö
tétség felett mint Blitva negációja, hanem a blitvai sötétség 
maga úgy áll itt égig magasodva, mint egy egyetemes állapot, 
a civilizáció egyetemének vizionárius szimbóluma.

S mégis, bármennyire fojtogató, mindenütt jelenlevő egye
temesen inkluzív is a blitvai látomás, nem tudja elfödni a táv
latot, amelyből a költő Blitvát szemléli és ábrázolja. A költő 
problémája nem szorul a kilátást elzáró blitvai problematika 
határai közé, hanem épp ellenkezőleg, a blitvai sötétség mint 
maradéktalan sötétség azáltal válik láthatóvá, hogy vele szem
ben nem halványul el mint perspektíva a végtelen, a kozmi
kus, vagy ha úgy tetszik, az egyéni, emberi problematika mint 
legfelsőbb instancia.

yyA z eső elállt, s hallatszott, ahogy az esőcseppek levélről le
vélre vándorolnak mint önálló kis világok, melyek sötét magas
ságokból érkeztek ide, most pedig a rövid földi egzisztenciájuk 
befejeztével egymás után gördülnek levélről levélre, egyik ág
ról a másikra, árokbay sárba, a Blitva folyó vizébe, amely meg
dagadt, és zúg a híd alatt, komoran és szennyesen, mint viharos 
fenyegetés. ”

Az esőcseppek önálló, kis világokként. Az önálló, kis vi
lágok, esőcseppenként. És azzal, hogy doktor Nielsen az, aki
nek a költő ezt a hasonlatot eszébe juttatja, ezzel a hasonlattal 
a blitvai sötétség máris megszűnik mindent eltakaró valóság 
lenni; marad ugyan, ami volt, sőt még inkább érezzük, hogy 
mennyire sötét, de már nem c s a k  a reménytelen vergődés 
és vergődő reménytelenség, hanem a nyugodt fényű csillagok
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perspektívájából, melyek felé nekünk a költői szó nyitott 
rést.

A Bankett Blitvában költőjénél a h a s o n l a t  nem pusztán 
ötlet, virtuóz dekoratív elem, hanem mindig minden esetben 
lényeges szerepet tölt be nemcsak a maga helyén, hanem az 
egész mű szellemének megvilágítása szempontjából. Egy-egy 
hasonlattal, egy-egy költői képpel meglepő kapcsolatokat fed 
fel, összefüggéseket teremt és sejtet.

Doktor Nielsen a fiát gyászoló, süketen a süket zongorán 
játszó özvegy asszony lakásán rejtőzködik hóhérai elől, és az 
ablakból egy földszinti lakásra lát, egész éjjel nem aludt, s ko
ra hajnalban nézi az ablakból a földszinti lakást, ott szemben. 
Reggel ott rendőrség járt, de azonkívül semmi különös nincs 
azon a lakáson. Csakhogy nincs olyan lakás, melyen semmi 
különös se volna, ha költő les be az ablakán.

,yA nyitott ablakon keresztül ónémet ebédlőre látott, zöld 
bársony dívány, és a zöld bársonydívány galériája felett csend
életek kör alakú fakeretben: őszibarackok és cseresznye és al
ma . . .  A  cselédlány már hozzákezdett a reggeli takarításhoz, 
kinyitotta az ablakokat, a nehéz ónémet székeket már fejtetőre 
állítva az asztalra helyezte, és így a parasztlány titokzatosan 
mozgott ide-oda a megvilágított szobában, hozzá-hozzáérve 
ehhez meg ahhoz, és hajlongva a titokzatos, a faltól eltakart és 
láthatatlan bútorzat egyes tárgyai előtt..

Parasztruhás cselédlány, aki kora reggel takarítani kezdi a la
kást: ennek a legbanálisabb műveletnek a látványa egyszerre 
álomszerűvé válik, látomás jellegét kapja; mint valami emlék 
vagy emlék emléke, amely szinte fájón éles körvonalakkal hir
telen bukkan fel, s melyhez hiába keressük a hozzátartozó el
merült teret és időt. Mintha valamit példázna, de nem talá
lunk rá, hogy mit. Úgy hat, mint egy hasonlat, de mintha azt 
az első felét, azt, amit megvilágít, amit a hasonlatnak ez a má
sodik fele idéz, meg kellene lelnünk. A „közönséges”, még a kö
zönséges is, mely úgy áll elénk, hogy egyszerre mögötte és 
benne rejtélyt érzünk, melyet meg kellene fejtenünk -  itt és 
csak itt, a szemnek ebben a szűzi csodálkozásra való képessé
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gében van az elementáris és kiapadhatatlan forrása a Bankett 
Blitvában legmélyebb költői inspirációjának (mint talán álta
lában minden művészetnek). És a csodálkozó szemmel, mely 
nem tud hozzászokni a szokásos világhoz, különös dolgok tör
ténnek. Doktor Nielsen, „végsőkig felzaklatott, véresen izga
tott” beszélgetést folytatva önmagával, helyét nem lelve, bo
lyong a blitvai ködben, eljut egy erdőbe, a régi Vár közelébe.

,A z  aszfaltozott főúton teljes hadifelszerelésben egy századnyi 
katonaság jött lefelé. Sisakok‘ kések, csizmák, hosszú blitvai kö
penyek s itt-ott egy parázsló cigaretta. A z út szélén egy fiatal tiszt 
kíváncsian fordult meg a magányos járókelő után, és ez furcsán 
hatott Nielsenre. Fiatal, derűs, mosolygó, kíváncsi arc és a kezén 
fehér kesztyű, olyan intenzíven fehér, hogy az kísérteties. ”

Miért hat k í s é r t e t i e s e n  egy fiatal katonatiszt előírá
sosan tiszta fehér kesztyűje doktor Nielsenre, aki maga is egy
kor katona, egykor épp Barutanszki ezredes légionáriusa volt? 
Sok szörnyűséget, sok piros vért juttat Nielsen eszébe? Sok 
ilyen mosolygó fiatal tisztet látott elvadult arccal ölni vagy hal
ni? Nem tudja senki, s maga Nielsen se. De e z az intenzíven 
fehér kesztyű a fiatal, derűs, mosolygó tiszt kezén valóban 
kísértetiessé vált.

Szemben a házzal, ahol Nielsen a halál elől rejtőzködik, ab
ban a lakásban, ahol az az ónémet ebédlő van, hajnali házku
tatást tartanak. Izgatott személyek sürögnek-forognak, ajtó
csapkodás, és az ónémet ebédlő asztalán, ahol egyébként 
reggelenként doktor Nielsen a felfordított székeket látta, most 
könyvek, egy batyu fehérnemű, fényképekkel teli dobozok és 
sok titkosrendőr...

„Kint pedig rendőrkordon... Azután megint eloltják a lám
pát, és mindnyájan titokzatosan eltűntek. A  rendőrosztag Niel
sen háza tövében csendesen, némileg fáradtan masírozott el: 
egy-kettő, egy-kettő, a köd pedig olyan sűrű volt, hogy a fekete 
alakok osztaga szó szerint elmerült a ködben. Felfalta őket a 
blitvai köd, és valósággal vállmagasságban, úgy hogy egy ideig 
úgy tűnt, mintha ez az osztag fej nélkül lépegetne. ”
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„ Úgy tűnt, mintha ez az osztag fej nélkül lépegetne” -  és úgy 
tűnik fel, mintha mi magunk egyszerre egy fantasztikus világ
ba költöztünk volna át, mert előttünk egy osztag lépeget, 
melyben karok, lábak ütemesen, bár némileg fáradtan, de fej 
nélkül mozognak. A fantasztikus világ, amelybe a hasonlat 
lendített át bennünket, voltaképp nem mást, mint e z a reális 
világ, csak éppen megmutatkozva, láthatóvá téve. Látható 
lett, hogy a megszokott életünk, életfeltételeink, az, amit nap 
nap után látunk és teszünk, egész valóságunk fantasztikus, 
mint egy rémmese. Rémmese, melyet nem mi magunk gondol
tunk ki, de magunk csinálunk, saját cselekedeteinkkel f o l y 
t a t u n k ,  rémmese, mely annyira tetteink és gondolataink 
megszokott börtönévé lett, hogy költőnek kell megszólalnia 
ahhoz, hogy meglássuk, tudatára ébredjünk, átéljük: foglyok 
vagyunk. S a legkülönösebb az, hogy az apokaliptikus, irreális 
blitvai realitás nemcsak Nielsent, nemcsak Knutsont fojtogat
ja börtönként. Maga Blitva ura, Barutanszki is, aki vak len
dülettel öldököl és öldököl, saját sorsán őszintén elérzéke- 
nyülve, egy különös módon őszinte pillanatában, egy hosszú 
litánia végén, melyben felsorolja mindazokat az unalmas 
referátumokat, amiket egyetlenegy napon meg kell hallgatnia, 
és az ügyeket, melyeket el kell intéznie, s amiknek végén nem 
vár rá más, mint „éjszakai séták, kutyák, dogok, őrszemek, az 
éjszakai őrség kiáltozásai, a végtelenül hosszú éjszakák”, a ma
ga summa summárumát egy sóhajjal így formulázza meg: 
„szóval a beauregardi fogság, amelyből nincs menekvés”.

Rendkívül jellemző arra, hogy ebben a műben miként fo
lyik egybe a líra az iróniával, sőt a szatírával: a hóhér Baru
tanszki egy-egy ilyen „börtön-monológjának” épp annyi tér 
jut, mint akár Olaf Knutson vagy maga Nielsen börtön-mono
lógjainak.

A hóhér Barutanszki, aki őszintén meghatódik, szentimen
tálissá válik, ha önmagát szemléli -  „önmaga iránt egy mind 
melegebb részvétfélét érez” és szüksége volna, „hogy leborul
jon maga előtt, hogy megcirógassa sajátmagát” -, a hóhér 
Barutanszki, aki úgy találja, hogy nem érdemelt meg egy ilyen 
rút és ilyen kevéssé értelmes életet, mint amilyen az övé! A 
hóhér Barutanszki, aki nyilvánvalóan türelmesen, sőt ellá
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gyulva és egyetértőén hallgatja udvari teológusát, a domini
kánus lelkiatyát, mikor az egy, a maga nemében éppoly ke
véssé hű Barutanszki-portréval kedveskedik neki, mint Ra
jé vszki, aki Barutanszkit ércbe öntve, lóháton, természetfö
lötti nagyságban, mint páncélos antik héroszt ábrázolta.

„Első naptól fogva, mióta abban a megtiszteltetésben és sze
rencsében részesültem, hogy Excellenciád közelében élhessek, 
észrevettem, hogy ön egy a kedves, kellemes, szeretetreméltó, 
előzékeny emberek közüly hogy szereti a felebarátait, hogy 
alázatosan hajol meg azok előtt, a&íA: alantasabbak, n/c/ szíve
sen segít a rászorulóknak, hogy az emberek gondjait csodálatra 
méltó önmegtagadással enyhíti, hogy önzetlenül, minden önző 
mellékgondolat nélkül szentelte magát a közös blitvai ügy
nek, hogy segít, hogy vigasztal, hogy igazságos, igazságsze
rető, őszinte és jó ember, aki szerényen és istenfélőn az Úr elő
írásainak megfelelően él!”

Barutanszki ilyen pillanataiban meg nem értett áldozatnak 
érzi magát, és ilyen pillanataiban kifejezetten egyetért, sőt 
egyformán érez magával Nielsennel:

„Igaz -  s ezt egyébként Nielsen személyesen több ízben 
mondta neki, mikor még tartott a barátságuk -, hogy Blitva 
inkább hasonlít egy sikertelen abortuszhoz, mint egy normális 
szüléshez! Ez igaz! De ez az átkozott Blitva felfalta az ő sze
mélyes életét, valósággal ugyanaz a logika és ugyanaz a sza
bály szerint, mint annyi más blitvánnak. Mert az ördögbe is, 
micsoda kutyaélet az, ha az embernek félnie kell a saját szo
balányától? Egész éjjeleken át egy antipatikus fráterrel beszél
getni, aki dominikánus szoknyájában talán külföldi zsoldos? 
Hallgatni, hogy süvölt a szél Beauregard körül, félni a saját in
gerlékeny idegeinktől, százharminc kilométeres sebességgel 
rohanni a blitvai országutakon (ami mint vállalkozás a leghü
lyébb öngyilkossággal egyenrangú), élni úgy, hogy az ember
nek még csak saját lakása sincs, külföldi idióták ostromgyűrű
jében, írástudatlan pamfletírók köpőcsészéjének lenni, és min
dennek tetejébe: véget nem érő álmatlanságban, mely már egy
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teljes éve tart, unatkozni. És ő, személy szerint ő hibás-e ab
ban, hogy környezete csupa hajótörött, akik tönkretették az éle
tüket? Körülötte, az ő legintimebb közelében egyetlenegy em
ber sincs, akinek olyan az élete, hogy azt élni érdemes volna

Ez monológ, mint ahogy általában az egész Bankett-ben, 
igen mély jelentőséggel, a monológ az uralkodó forma. És ami 
párbeszéd, az vagy puszta társalgás, vagy pedig gyilkos párbaj 
szóbeli variációja és előkészítése, a legtöbb esetben azonban 
monológ kettesben. S Barutanszkinak ez a monológja is töké
letesen őszinte. És épp ez az, amivel az író rátalált a mód
jára, hogy kifejezze Barutanszki -  és vele együtt az egész blit
vai valóság -  rémmeseszerű monstruozitását. Egyáltalán le- 
hetséges-e egyértelműbb megvilágításba helyezni, erősebben 
kifejezni egy állapotot és egy nem emberi jelenséget, mely 
minden erkölcsi mérték és erkölcsi érzék teljes feloszlásának 
példája, mint ahogy az író azt épp ezzel az önmagához s z e n 
t i m e n t á l i s ,  a szentimentális Barutanszkinek az ábrázo
lásával teszi. S ezzel kapcsolatban még valamit ki kell emel
nünk. A blitvai bankett költője egész szellemi koncepciójá
nak egyik lényeges eleme jut kifejezésre, amikor Barutanszkit 
úgy mutatja be, hogy éjszakákon át ül könyvtárszobájában 
a dominikánus lelkiatya, „az antipatikus fráter” társaságában, 
és egy-két vagy több gyilkosság között, amit előzőleg vagy 
éppen közben rendel el, Szent Teréz eksztatikus bölcseleté
ről meséltetve magának, valósággal fürdik a „tiszta szellem” 
éterikus szféráiban, és a „lét és nem-lét” nagy, mély és magasz
tos, mindenekelőtt és mindenekfelett feltétlenül magasztos 
kérdéseit -  és a feleleteket -  szervíroztatja magának a Mary- 
land cigaretták, a feketekávé és a konyak mellé. Mint pandan
ja ennek a látványnak, még a kevéssé figyelmes olvasónak is 
eszébe kell hogy jusson Armstrong bíboros majma, akit az, a 
maga módján szellemesen, Giordano Brúnónak nevez. A ma
jom a szellemes kardinálist mindenhová el szokta kísérni, és 
amikor Larsennek, a festőnek a posztumusz kiállítását rende
zik meg a blitvai elit számára, az akadémikusok szolgálatké
szen érdeklődnek a kardinális kedvencének igen tisztelt egész
ségi állapota felől (mivelhogy az nem jelent meg az öngyilkos
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festő kiállításán). „Esik az eső, és nem érzi magát a legjob
ban”, de lent ül a fűtött Packard kocsiban, és hallgatja Lon
donból a rádióközvetítést, Beethoven V. szimfóniáját, melyet 
Toscanini vezényel.

Ez is benne van mint motívum abban, hogy az író ábrázolja 
Barutanszki éjszakai beszélgetéseit a lélekről, az élet értelmé
ről és céljáról és az égi és földi harmóniáról, ez is, de nem
csak ez.

Van ugyanis Barutanszki éjszakai metafizikai szeánszainak 
még egy aspektusa, mely a költőnek a blitvai vízióban követ
kezetesen megnyilvánuló koncepciójából következik, abból 
a koncepcióból, mely a minden művész számára személyes, 
legszemélyesebb, legéletbevágóbb kérdéssel függ össze, azzal 
a kérdéssel, mellyel mindennap meg kell birkóznia, melyet le 
kell győznie, hogy élni tudjon: mit ér a szépség és a szellem, 
mit ér maga az ember, s különösképp az ember, aki művész? 
Mit ér -  éspedig nem valami absztrakt, transzcendens, 
„mélyebb” értelemben, hanem egész földien, egész konkré
tan és abból kiindulva, hogy nincs más értékmérő, mint az em
ber, és hogy következésképp csak az lehet érték, ami az em
bernek tesz szolgálatot.

Az evangéliumi igazság, mely szerint nemcsak kenyéren él 
az ember, veszedelmesen közel kerül a többi, pusztán jól 
hangzó szólamhoz akkor, amikor a közönséges kenyér, a csu
pasz élet maga sincs biztosítva, illetőleg, akiknek biztosítva 
van, azoknak is csak azzal a feltétellel, hogy revolverrel a 
zsebükben járnak, vagy erre a célra felhasznált emberek ezrei, 
százezrei és milliói szerzik meg nekik a kétes biztonságot a 
kétségtelenül egyre tökéletesebb gyilkoló eszközökkel felfegy
verkezve. S Voltaire-nek a Pascal Gondolataihoz fűzött csú- 
folkodó megjegyzésétől, hogy „igazában egy jó szőnyegszövő, 
órás vagy földmérő hasznosabb, mint Platón”, nem lehet elvi
tatni, hogy meglehetős meggyőzően hangzik. És különösen 
meggyőzően hangzik akkor, amikor ott látjuk Barutanszki ez
redes könyvtárszobájában az asztali lámpa ernyőjén piros-fe
kete gótikus betűkkel Pascalnak az ember reménytelen magá
nyosságáról és magányos haláláról szóló gondolatát. Pascal 
gondolata kétségkívül bensőséges, szorongásban és rettegés
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ben megérlelt igazság. Barutanszkinak is megtetszhet, s meg
tetszett annyira, hogy az ő rendeletére írják rá művészi kivi
telben az asztali lámpájának ernyőjére. De attól, hogy ez a 
gondolat megtetszett neki és mindig a szeme előtt van, sze
mernyit se változott semmi, a gondolat meddőn megmaradt 
gondolatnak, Barutanszki pedig Barutanszkinak.

A diktátort, természetesen Pascallal is, az udvari teológus, 
Baltrusajtis, a dominikánus atya ismertette meg azokon az éj
szakai beszélgetéseken, melyeken szóba kerül Avillai Szent 
Teréz, Aquinói Szent Tamás, Pascal, Leibnitz, és magának a 
dominikánusnak misztikus interpretációi mellett, mint a szent 
Gondviselés kifürkészhetetlen szándékának jele, az a heves 
étvágy is, melyet az öregedő Barutanszkiban a beauregardi 
kertész hatodik gimnazista szőke kislánya, a tizenhat éves, 
mint Baltrusajtis mondja „jól nevelt, kedves, istenfélő gyer
m ek” név szerint Solvejg ébresztett.

A regénynek mint egésznek a szempontjából ezekben az éj
szakai beszélgetésekben a dominikánus Baltrusajtis semmi
képp se kevésbé nagy jelentőségű személyiség, mint maga 
Barutanszki. Ez a Baltrusajtis egyáltalán nem átlagos mű
veltségű, és nem is átlagos tehetségű tudós férfiú. Az író, aki 
teremtette, valóban nem fukarkodott, s ezt az alakját szelle
mileg minden jóval megajándékozta, nem utolsósorban egy 
valóban Bossuet-szerűen pompázó, egész rendkívüli ékesszó
lással is. Az író ezt a teremtményét a maga pazar bőkezűségé
ben határozott lírai tehetséggel is felruházza. Ez is a Bankett 
Blitvában költője egész sajátos iróniájának egyik kifejezési 
módja, hogy néha, a teológiai professzor metafizikai szóözöne 
fergetegébe rejtve, épp ennek, az ő számára is nyilván vissza
taszítóan „ellenszenves fráter”-nek a szájába ad valamit a ma
ga legintimebb, mélyről feltörő kérdéseiből és vádjaiból is.

„Mert vegye Excellenciád szemügyre ezt a világot itt körü
löttünk. Vegye szemügyre a teknősbékáknak, poloskáknak, 
svábbogaraknak, sáskáknak, tetveknek, húsevőknek, feneva
daknak ezt a világát, ezeket a távoli dilúviumokat és ezeket a 
titokzatos Afrikákaty moszkitóikkal és betegségeikkel tropikus 
hőségükkel mérges kígyókkal és cethalakkal, vegye szemügyre
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a szörnyeknek és borzalmaknak ezt a démonikus Hieronymus 
Bosch-i világát, hol századok óta falják egymást, helyezze bele 
magát Excellenciád egy pillanatra ebbe az annyit emlegetett ele
mentáris természetbe, és ismerje el ön is, hogy ebben a pokoli 
zűrzavarban az emberi agyvelő jelentéktelen, igen, valósággal 
szánalomra méltó tünemény! A  rengeteg sötét őserdőkben, a 
kelevényeknek és vadállati erőknek ebben a vad, emberfaló 
bőségében, a ragadozóknak, mamutoknak, struccoknak, orosz
lánoknak, leopárdoknak áttekinthetetlen, vérengző csordái 
között, a csúszómászóknak és óriásmadaraknak a felhőiben, a 
vihar korbácsolta óceánoknak ebben a rémületében, vulkánok 
között, zivatarokban, mennydörgések közepette ez a mi dicső 
emberünk meztelenül és egyedül áll itt, három liternyi vízzel 
a koponyájában, és ha össze tudja hasonlítani magát azokkal 
az erőkkel, melyekkel az élet körülveszi, akkor elkerülhetet
lenül arra a következtetésre kell jutnia, hogy neki, mint az 
élet egyik jelenségének, nincs és nem lehet semmi mélyebb ér
telme, mint van a gilisztának a beleiben vagy bármiféle bőrbe
tegségnek az epidermiszén!”

S míg Barutanszki hallgatja, bizonyos emelkedett és jóleső 
kontemplatív hangulatban, csendes elernyedtségben, félig 
álomba zsibbadva élvezi, hogy végül is a dörgő szavak őt simo
gatják, akinek a szóban forgó csúszómászók és óriásmadarak 
és vérengző ragadozók között kell élnie és működnie, s eszébe 
se jut, hogy ő, aki itt a beauregardi könyvtárszobában ilyen 
finom kontemplációkkal foglalkozik, hogy szinte imponál 
magának, hogy ő, akivel ilyen emelkedett beszélgetéseket 
folytatnak az éjszakában, ő épp e szóban forgó mamutok és 
vérengző leopárdok családjának lenne a tagja.

Ez a dominikánus valóban nem is bossuet-i, hanem olyan 
szuggesztív vehemenciával és a szavaknak azzal a viharos ze
neiségével beszél, mint maga a Bankett Blitvában költője:

„Röpül az ember, mint a madár, az ember a gépei segítségé
vel gyorsabb minden állatnál, győzedelmeskedett éghajlati ne
hézségeken, késsel és gyógyszerekkel legyőzi a betegségeket, 
az ember már a legjobb úton van ahhoz, hogy fölébe kereked
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jék a matéria ellenállásának, hogy teste ápolásával meghosz- 
szabbítsa földi létét, gyűjtött annyi tapasztalatot, hogy ezzel 
fölülmúl minden állatot, és lám, mégis ugyanez az ember még 
mindig a legközönségesebb, legvisszataszítóbb, vak, félig tébo
lyodon, igen, valósággal veszett egy állat! Ma, a technikának 
ezen a magaslatán, ez az ember közelebb van a diluviális em
berevőkhöz, mint az ember fogalmához, aki különbséget tud 
tenni jó és rossz között, és aki tudatában van annak, hogy fele
barátja éppúgy ember, és éppannyit ér, mint ő maga. ”

Érthető tehát, ha Barutanszki a bibliai Saul király példá
jára, aki a maga búskomorsága elűzésére a lantot pengető Dá
vidot állította maga elé, szívesen el-elhallgatja ezt a domini
kánus professzort, aki valósággal testté vált bőségszaruja a 
szépen szárnyaló szavaknak, melyek ajkáról mint valami cso
dálatos szerkezetből, a legkisebb fennakadás nélkül simán és 
könnyedén s mégis méltósággal áradnak. Csak a legszebb és 
legnemesebb dolgokról folyik belőle a szó, mindig magasból 
tekintve át a kérdéseket és feleleteket -  és sose válik kellemet
lenné, mert abból, amit mond, sose kell semmiféle gyakorlati 
következtetést s még kevésbé bármiféle követelményt is le
vonni. Szerafikus -  és kellemes tudomány.

,,A z Úristen irgalommal teli Felség, mindig térdre borulva 
s kulcsolt kezekkel kell Elébe járulni, mint igazi Trónus elé. A z  
Isten Törvényhozó, elárulása halálos bűn, de ez a tapasztalt 
legbölcsebb Szuverén minden árulást jóindulatúan megbocsát, 
és ebben rejlik az ő irgalmasságának titka: nála az erkölcsi am
nesztia úgyszólván permanens

Mit jelent, miért van rá szükség, milyen funkciót tölt be a 
blitvai bankett panorámájának teljessége érdekében és teljes
ségében Bonaventura Baltrusajtis? Mi az, amit ezzel az alak
jával kellett az írónak megmutatnia? S miért kellett épp ezzel 
az alakjával, és miért úgy, hogy az egyház szolgájának ha
gyományos és hagyományoktól megszentelt, brokátfényben 
csillogó szava és képzettársításai közé itt is, ott is egész szo
katlan módon, szinte incselkedve bele-beleszőjön valamit a
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saját kérdéseiből, a saját megismeréseiből, sőt, lírikusán, a 
legsajátabb élményeiből is?

A teológia, azaz az istenről szóló tudomány avatott tanára -  
a vadállat Barutanszki udvarában: ez önmagában, már mint 
tény, mint puszta helyzet is olyan téma, mely bővelkedik drá
mai elemekben. S épp ezért, amint a két, látszólagosan ellen
tétes princípium, az Isten embere és a hatalom mániákusa, 
Barutanszki között nemcsak hogy elmarad a drámai összeüt
közés, hanem a teológia és Barutanszki udvara között való
sággal egy eleve elrendelt harmónia viszonya bontakozik ki 
előttünk, természetesen nem Barutanszki udvara és személye, 
hanem a teológia mélységei azok, melyek új világításban je
lennek meg. Kiderül, hogy az isteni tudomány voltaképp vala
miféle altatódal, szerenád, de|nem az az orpheuszi muzsika, 
mely kezessé teszi, megszelídíti a vadállatot, hanem olyan dal, 
mely az embertelent konzerválja, sőt valósággal diszkrét gló
riát sugároz az embertelen köré. S mert így van, azért a Baru- 
tanszki-Baltrusajtis kombináció, Barutanszkinak és Baltrusaj- 
tisnak ez az idillikus szintézise egyszerre drámaian hat, de vol- 
taire-i-nietzschei értelemben: a szavak évszázados pompáján, 
a vallási mítoszon, mint kötésen a vér, átüt a hóhér isten, a 
vallási mítosz mint az ember és az emberi méltóság elárulása, 
az Isten dicsőítése mint az ember káromlása, a vallási mítosz 
mint a hóhér és a hóhérok cinkosa meztelenedik le. És ideg
csillapító zsongás, a hit idegcsillapító orgonazúgása kíséreté
ben:

yyA z út Istenhez, Excellenciás uram, az Egyházon keresztül 
vezet. .. A módot, mellyel az ember eljuthat a lelki felemelke
déshez, nem kell túlságosan komplikálni. Meg kell próbálni 
egész egyszerűen, parasztosan a rózsafüzérrel, annak utána 
meg folytatni a litániákkal, eljárni a szent misékre, elalvás előtt 
imádkozni az Ave Mariát, egy, két, három, harminchárom 
Ave Mariát, és Excellenciád tapasztalni fogja, mint olvad az 
emberben a tavaszi hóhoz hasonlatosan a nyugtalanság, mint 
bugyborékolnak fel szellemünk peremén a húsvéti vizek, hogy 
a mennyei pataknak ez a csörgedezése mint mossa ki belőlünk 
az ördöginek mindazt a sötét üledékét, ami bennünk évek hosz-
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szú során át halmozódott fel, és a tapasztalat meg fogja mutat
ni, hogy az ima gyógybálzsama sokkal hasznosabb, semmint 
az nekünk első pillantásra tetszik. ”

Az embernek ember iránti, konkrét cselekvésekben meg
nyilvánuló viszonya, az, amit én és amit te t e s z e 1? Bármek
kora is a szóbősége az isteni tudományokban olyannyira jártas 
férfiúnak, ez  az ő szemében lappália, mely szóra sem érde
mes. Az embernek a mítoszhoz való viszonya, ez az, ami fon
tos, és mert ez az, ami fontos, az ember vadállat is lehet a cse
lekedeteiben, s a lelkiismerete mégis tiszta. A lelki higiénia itt 
a mítosznak azt a csodálatos képességét jelenti, mellyel a h i t 
bő palástjának gazdag redői alatt az ember bármi cselekedeté
re igazolást, s ha keres, bátorítást is találhat.

De Bonaventura Baltrusajtis ezen a blitvai banketten mást 
is jelent. Ő az az ember, aki szubjektíve sose hazudik, mert 
teljesen híján van minden elementáris szubjektivitásnak, azaz 
jellemnek. Ő a nem igazinak, a szellemi faux monnayeumok, 
az álmélységnek, álérzelemnek és álgondolatnak virtuóz meg
testesítője, ő az az ember, akinek a szellem a jól szabott ál
ruhája. Ő annak az intellektualizmusnak és azoknak az intel- 
lektueleknek a képviselője, akik foglalkozásszerűen és tehet
ségesen űzik az eredetinek a másolását, ő autentikus képvi
selője a szellemhez való nem autentikus viszonynak, tipikus 
profanizátor, az az ember, aki a külsőleges mesterségbeli ru
tint inspirációként játssza ki.

Majdnem mindene megvan ahhoz, hogy intellektuális élete 
valóban intellektuális és élet legyen, és a szava valóban gon
dolatok és érzelmek szuggesztív kifejezési eszköze, valóban 
élő szó erejével hasson. És noha majdnem mindene megvan 
hozzá, ez a sok minden halálosan kevés, egyenértékű a sem
mivel, mert a sok vele született és szorgalom és gyakorlat ré
vén szerzett képesség között nem jutott hely egyetlenegynek. 
Nem jutott hely annak az egynek, amelyet nem lehet u t á 
n o z n i ,  amely mint maga az élet csak van vagy nincs: semmi
lyen képesség se segít, mert hiányzik belőle az a szenvedélyes, 
az életet döntően meghatározó benső kényszer, az a meghatá
rozott és feltétlen, ellenállhatatlan szellemi imperativus, me
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lyet egyéni etosznak lehetne nevezni, s melynek híján minden 
pátosz csak retorika, cirkuszi szemfényvesztés, puszta t r ü k k .  
A Bankett Blitvában költőjének nincs szüksége nagyobbsze- 
rű apparátusra, hogy Baltrusajtis személye révén világosan és 
félreérthetetlenül demonstrálja ezt az igazságát. Egyetlen visz- 
sza-visszatérő szó lesz a csillogón hömpölygő szóáradatban a 
dominikánus szoknya alól kilátszó lóláb. Az isteni kontemp- 
lációknak ez a buzgó művelője ugyanis, minden földi gyarló
ságot messze maga mögött hagyó misztikus elragadtatásainak 
csúcsán sem felejti el, hogy bele-beleiktatva a mondataiba 
„Excellenciás uram”-]át, ki-kikacsintson az eksztázisból, és 
legeksztatikusabb szárnyalásai közben is megadja Barutansz- 
kinak, ami Barutanszkié. Csupán ezzel az egyetlen s mindig a 
legpatetikusabb pillanatokban mintegy mély lélegzetvétellel 
megismétlődő „Excellenciás uram”-mai, ami neki tán egyben, 
érezhető hangsúllyal, a szendertől kísértett nagy úr figyelmé
nek alázatos ébresztésére is kell, Baltrusajtis, nem a komikum 
felszabadító hatása nélkül, maga árul el mindent magáról és 
isten iránti buzgó szerelmének valódi forrásáról és természe
téről. Miután a legmagasabb és legtisztább szellemi szférák
ba való kirándulás közben, en passant, úgy is mind denunciáns, 
hasznossá tette magát, s közölte Barutanszkival azt a titkot, 
amit a gyóntatószékben magától a süket zongorán játszó öz
vegytől csalt ki, doktor Nielsen rejtekhelyét -  „Amanda Gál
ién Promenad 5/a, I. emelet jobbra, Excellenciás uram!” - ,  a 
rövid szünet után a földi porban, friss erőre kapva, zavartala
nul folytatja az éjszakai metafizikai szeánszot, a fennkölt, 
minden alacsony anyagelvűségtől mentes isteni hárfa penge
tését.

„...Ebben az ünnepi elragadtatásban Szent Teréz például 
úgy érezte magát, mint magányos veréb a háztetőn, a halál 
előtti rémületben olyannyira magára hagyva, mintha már ha
lálra volna ítélve, úgyszólván akasztás előtt, és csak érzi, hogy 
fogja a hóhér elrúgni a zsámolyt a lába alól, de az Úr tisztító 
tüzében való csodálatos végső megtisztulás magasztos érzése 
az ő számára mégis a gyönyörnek olyan forrása volt, hogy en
nek az ő Úrban való végleges elmerülésének utána ő a földi
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valóságba való visszatérést szokatlanul megerőltető és keser
ves folyamatnak érezte. Mert a vadságnak mindezek a tisztát- 
lan, pokoli, luciferi, szennyes, bűnös képei, melyek a mi min
dennapi életünkben körülvesznek bennünket, csűá: arra valók, 
hogy az Úr sajkáján kiköthessünk ama túlsó parton, a csillag
fényes, wfón/ kontraszt pártján

Ennek a dominikánusnak a szellemi portréja nem öncél, 
nem azért került bele a blitvai bankett panorámájába, hogy 
egy szuggesztívan ábrázolt típussal gazdagítsa az arcképcsar
nokot. A blitvai bankett kompozíciós tömörségében az egyes 
figuráknak a maguk egyéni realitásával meghatározott funk
ciójuk van az e g é s z  regény alapeszméjének a kidomborí
tásában. S Baltrusajtisszal, aki nemcsak dominikánus atya, 
nemcsak egyházi személy, hanem van két doktori diplomája 
is, és „már semmi akadálya sincs annak, hogy ezt a kétszeres 
doktort és ünnepelt blitvai tudóst és moralistát szabad válasz
táson a blitvai egyetem rendes tanárává válasszák meg”, Bo- 
naventura Baltrusajtisszal nemcsak az ún. konstruktív szelle
mi élet konstruktív hordozóinak, hanem magának a kulturális 
értékeknek és a szellemi életnek a blitvai valóságban elfoglalt 
helyét és szerepét, azt az illúziót, azt a tévhitet világította meg, 
hogy a szellemnek azok volnának a képviselői, akiknek csak 
úgy és csak annyi közük van a szellemhez, akár a gáláns Baru
tanszki jóvoltából az új blitvai ezresbankókon a blitvai mező- 
gazdaság védőangyalaként s az új igazságügy-minisztérium 
előcsarnokában az Igazság istennőjeként látható kaliforniai 
Dolores kisasszonynak a szerelemhez: eladják, elárulják, be
lőle élnek vagy akarnak élni.

„Ha el-elgondolkodott önmagán, Barutanszkinak úgy tet
szett, mintha csakugyan havas hegycsúcsok szürke, gránit
szerű prométheuszi panorámáját látná, akörül pedig jeges szél 
sivít élesen, mint a guillotine, és lent, mélyen alatta, felhők 
napsütötte fehér foszlányai, onnan lentről meg rekedtes, mély 
hangú mennydörgés hallik, ott lenn esik az eső, ott füst száll 
fel egyenesen, ott folyik a normális hétköznapi emberi élet... A  
nyájak kolompja kolompol, csörgedeznek a vizek, családi tűz
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helyek kanyargó füstje, folyondár fut fel az emberi házak falán, 
valahol a fal mögött gyermek s ír . .. Itt pedig fönt patetikus űr, 
egy apoteózis abszolút kékségében. Sasmadári távlat, mint az 
ezresbankók tájképén. ”

Ha el-elgondolkodott magán, így látta önmagát. Barutanszki 
tehát „a vele született józansága” ellenére nyilvánvalóan áldo
zatul esett a legvásáribb olaj nyomatos giccs esztétikai szug- 
gesztiójának. Ez annál érdekesebb, mert ő maga „esztendők 
óta kimondhatatlanul rettegett az operai giccstől. . .  Csak ne 
Kaukázus legyen az opera színpadán.. .  Csak semmi teátrális 
mennydörgés... vidéki színházak deszkáin. . .  Csak ne papír
ból ragasztott prométheuszi sziklákat... ”

Barutanszki akkor, mikor még ilyen „kimondhatatlanul ret
tegett” a póztól és a giccstől, lázadó volt. Akkor még a blitvai 
hun gimnázium hetedik osztályában -  a hetedik b-ben -  egy 
padban ült Nielsennel, „együtt ült a bal oldalon, az utolsó 
előtti padban, az ablaknál”. Akkor még nem ellene szerveztek 
merényleteket, hanem ő rejtegetett a szobájában dinamitot a 
Blitvát elnyomó hunok ellen, és a blitvai nyelv tanára őt, a 
blitvai nacionalista forradalmárt megbuktatta, mert iskolai 
dolgozatában minden kertelés nélkül egy igen illetlen vélemé
nyének adott igen temperamentumos kifejezést, tudniillik Eu
rópát vádolva Blitva mártírsorsa miatt, azt írta, hogy Euró
pát kurvának tartja, s agyon kellene lőni.

„Kimondhatatlanul rettegett” a póztól és a giccstől, mikor 
még maroknyi szekta élén állt, mikor még „hívő és egzaltált 
gimnazistákon” és főképp Barutanszkin kívül egész Blitvában 
senki se hitt abban, hogy Blitva felszabadulhat az idegen ura
lom alól, és feltámadhat állami létre. Azóta ebből az egykori 
kicsit nyers, de nem charme nélkül való „Naturbursch”-bői, 
a természetnek ebből a vadvirágából, a szívós és vakmerő, 
temperamentumos, romantikus nacionalista forradalmárból 
rajongó gimnazisták brigádjának feje, fegyveres erők szerve
zője, parancsnoka, majd a Légió parancsnoka, aztán a győz
tes Barutanszki, Barutanszki, a diktátor lett. És a hatalom, 
Barutanszki korlátlan hatalma korlátlanul hatalmába ejtette 
Barutanszkit.
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Ez nem egyszerre történt, de többé-kevésbé rekonstruálha
tó a folyamatnak egy-egy állomása. Már akkor, mikor a Légió 
parancsnokává lesz, s még csak harcol, de a Légió élén, a ha
talomért, Barutanszki nem ugyanaz, mint aki volt. Úgy visel
kedik, úgy mozog, olyanokat mond, mint ahogy elképzelése 
szerint kell viselkednie, mozognia és beszélnie valakinek, aki 
Parancsnok. Barutanszki már ekkor modellt kezd állni a törté
nelemnek, másolja azt a Barutanszkit, akit kezd történelmi fi
gurának látni, Barutanszkin úrrá lesz a frázis. És pontosan és 
igen jelentősen ez az a drámai pillanat, amikor egykori gyerek
kori barátjának, fegyvertársának, katonájának, aki addig bí
zott benne, sőt valamiképp határozottan szerette is, Nielsen- 
nek az útja véglegesen elválik az övétől.

A kis Rupertisz, a tizenhat éves gyerek ügyét valóban nem 
lett volna nehéz rendbe hozni, ha olyan emberek vették volna 
kezükbe az elintézését, akik megmaradtak legalábbis épeszű 
embereknek, persze mindenekelőtt embereknek. A kis Ru
pertisz, noha a Légió katonája volt, tüzér, nem viselkedett 
hősiesen. Nyilván a mamája engedélye nélkül, pillanatnyi fel
buzdulásban, más gimnazisták példáját követve állt be a blit
vai szabadságért harcoló Légióba, s a mamája, aki reszketett a 
kisfia életéért, kétségbeesett levelet írt neki, olyan kétség- 
beesettet, hogy a kis Rupertiszt elfogta a pánik, megbánta, 
amit tett, és nyafogni kezdett, hogy haza akar menni, vissza 
a mamájához, Vajda-Hunenba. S közben ostobaságokat is be
szélt, tudniillik azt, amit a mamája írt neki arról, hogy Vajda- 
Hunenban úgysem győzelem, hanem akasztófa vár Barutansz
ki légionáriusaira. A tüzérosztag parancsnoka úgy találta, hogy 
ez elég ok arra, hogy a kis Rupertiszt agyonlövesse. Nielsennek, 
aki akkor az egész szektor parancsnoka volt, meg kellett volna 
erősítenie a halálos ítéletet, de ehelyett Nielsen magához hí
vatta a kis Rupertiszt, s miután a taknyosnak egy-két nyak
levest adott és lehordta, visszaküldte az osztagához. Ott Niel
sen jóváhagyása és tudta nélkül a fiút mégis agyonlőtték, őt 
pedig Barutanszki, a Parancsnok magához hívatta, hogy fe
lelősségre vonja, mert visszautasította a halálos ítélet megerő
sítését. Nielsen abban a hiszemben megy hozzá, hogy azt a 
Barutanszkit találja, aki egykor osztálytársa volt, és azóta is
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barátja. De ezt a Barutanszkit nem találja. Egy „sötét, néma, 
méltóságteljes és előírásosan parancsnoki” Barutanszki áll 
előtte. Nielsen még mindig keresi azt a Barutanszkit, akit ő 
ismert, próbál ahhoz beszélni, ahhoz az ismerős emberhez.

„Bizonyos értelemben valóban képes lett volna, hogy légio
nárius gyanánt működjéky de egy másik, emberi értelemben 
csak egy kis taknyos, afféle elkényeztetett anyámasszony kato
nája volt, gyerek, aki előttem térdre esett, és úgy ment vissza 
az osztaghoz, mint valami kisdiák, aki túlesett a javítóvizsgá
ján. Becsületszavát adta nekem , hogy meg fog javulni, és mint 
valódi taknyosy kezet csókolt.

-  Nielsen, én csodálkozom rajtad! Az, amit beszélsz, az tisz
ta defetizmus! És ha nem volnál Nielsen, és nem tudnám, hogy 
Nielsen vagyy itt a helyszínen nyomban agyonlövetnéleky meg
értettél? Nekem nem kellenek a Légióban vénkisasszonyoky ne
kem katonatisztek kellenek! Katonák! A parancs parancs, és a 
szolgálati szabályzat szolgálati szabályzat, tekintet nélkül arra, 
hogy ötödikes gimnazisták vagy egy szektor parancsnoka va
gyunk-e. Megértette, őrnagy úr?”

A kérdést -  megértette-e -  nyilván puszta retorikus nyoma- 
téknak szánta. A replika, Nielsen replikája viszont azé az em
beré, akit épp retorikus nyomatékok billentenek ki legkevés
bé az erkölcsi és intellektuális egyensúlyából. Nielsen rövid 
replikája nyilvánvalóvá teszi, hogy megértette, hogy ki az a 
Barutanszki, akivel szemben áll. Ez az, amit megértett. S ezt 
így fejezi ki:

„Bocsánat, nem értem önty Parancsnok úr! Mi egyáltalán nem 
értjük meg egymást” -  mondja, és igazat mond. Pontosan az 
igazat. Mert ebben a pillanatban és ettől a pillanattól kezdve 
e között a két ember között a közös nyelv megszűnt közös 
nyelv lenni. A replika azonban ezzel még nem ért véget. Niel
sen azok közé a ritka emberek közé tartozik, akik teljesen 
immúnisak a hatalom szuggesztív mágiájával szemben, és ezért 
majdnem hanyag közvetlenséggel azt mondja még a Parancs
noknak:
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„S eredj a fenébe ezzel a te logikáddal! Én nem azért vagyok 
a Légióban, hogy hóhér legyek!”

A parancsnok kérdésére: „megértette-e?” f az alárendeltnek 
tudvalévőén fegyelmezetten azt kell felelnie, hogy igenis. Niel
sen tehát a bocsánatkérésével s azzal, hogy azt mondja „nem ér
tem önt”y csúfot űz a parancsnokból, s annál inkább, mert a hiva
talos szolgálati nyelvet használja -  „Parancsnok úr” -  de csak 
azért, hogy a parancsnokkal együtt magából a hivatalos szolgá
lati nyelvből is csúfot űzzön. Ezzel elárulja, hogy a legionáriusi 
egyenruhában is megmaradt fölényes és gondolkodó személyi
ségnek, autonóm egyénnek, megmaradt doktor Nielsennek, 
mert nem azok közül a diderot-i értelemben rossz színészek közül 
való, akiken úrrá lesz a mindenkori szerepük, hanem azok közül, 
akik mint alakítók és alkotók szenvedve is őrzik és megőrzik 
egyéni öntudatuk különálló szuverenitását. Doktor Nielsen azok 
közül a kevesek közül való, akik teljes odaadással töltik be a sze
repet, melyet meggyőződésből vállalnak, sőt erkölcsileg élet- 
szükségletük, hogy találjanak egy meggyőződéssel vállalható 
szerepet a közösségben. De nincs az a vállalt szerep, melynek 
olyan hatalma kerekedhetne fölöttük, hogy automatává tegye 
őket. Ha itt a pillanat, akkor doktor Nielsen egy szempillantás
ra visszatalál magához; voltaképpen nem is talál vissza, hiszen 
el se vesztette magát. Számára magától értetődő spontaneitással, 
egy csapásra -  a szerepéhez való viszonyát tekintve k í v ü l r ő l ,  
azaz belülről -  cselekszik, belülről szólal meg, mondván:

y y E r e d j  a fenébe! . . .  ”

Meg-megtörténhet, s meg is történik a diktátor Barutanszki- 
val is, hogy spontánul szólal meg, de ez nem abból ered, hogy 
fölötte állt vagy áll a szerepének, hanem hogy kiesik a szere
péből, abból a szerepből, mely egyébként oly korlátlan hata
lommal diktálja a diktátornak a cselekedeteit és a reflexióit, 
hogy ő maga se tud már eligazodni, maga se tudja már, hol 
kezdődik ő, aki egykor Barutanszki volt, és hol a szerep, hol 
a póz és hol az, aki pózol, mi az, ami puszta dekoratív giccs, 
és mi az, ami többé-kevésbé az ő valóságos szubsztanciája.
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A Bankett Blitvában költője egyik legmélyebb megismeré
sét fejezi ki szenvedélyes erővel, ahogy a giccset, az antihu- 
mánus valóságnak ezt a termékét mint az antihumánus való
ságnak termelőjét, mérgét, az emberi elaljasodás folyamatá
ban aktíve erkölcsellenes, romboló tényezőt ábrázolja. Ro
mán Rajevszki, aki a vallásos nagy művészt pózolja, már maga 
is elhiszi, hogy nem csupán szemfényvesztő, mint ahogy néha 
Barutanszki is elhiszi, hogy csakugyan kívül és belül hasonlít 
a lovasszoborhoz, melyet az ő dicsőségére Román Rajevszki, 
a blitvai mítosz szobrásza készített. Rajevszki kőben és bronz
ban idealizálja Blitvát, és Barutanszki, Barutanszki emberek 
élete árán, élő emberek húsát és vérét áldozza az oltáron, 
melyet Rajevszki „szépít” és díszít, és melyei Baltrusajtis atya 
a misztikum illatos tömjénfüstjének ködébe burkol. A giccs, 
mint amilyen Waldemaras emlékműve és Barutanszki lovas
szobra, nemcsak esztétikai, hanem erkölcsi bűntény is. A giccs 
nemcsak hozzátartozik a blitvai valósághoz, nemcsak szerve
sen következik belőle, hanem a blitvai valóságnak buzdítója, 
védelmezője, konzerválója, bűnrészese. A kérdést, melyet el
sőnek Nielsen vetett fel, hogy hát felebarátaim, csakugyan 
veszett kutyák vagyunk-e, a kérdést, melynek minden emberi 
agyból szenvedélyesen fel kellett törnie, a Rajevszkik giccse 
érzelmes álválasszal némítja el, a szellemi üresség borzalmát 
az üresség patetikus poetizálásával kendőzi el.

„Belesüppedve karosszékébe, lábával a kandalló szélény 
érezve, hogy süt át a lobogó tűz melege a csizmája puha bőrén, 
a negyvenharmadik Maryland cigarettája füstjében, Barutansz
ki mintegy félálomban hallgatja ezt a virtuóz litániát, a díszí
tő jelzőknek ezt a szónokian tökéletes felsorolását, a fejében pe
dig zavaros képek rajzanak. . . ”

S e zavaros képek között -  épp akkor, mikor Baltrusajtis az 
Úrnak a másik, a túlsó parton kikötő sajkájáról beszél -  az az 
igen világos megállapítás bukkan fel, hogy „hülye komédia az 
egész, s ez a pimasz itt Szent Terézről szaval neki”, s nyomban 
azután, hogy Baltrusajtis az Úr sajkájával már ki is kötött a
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„másik” parton, a „csillagfényes, isteni ellentét” partján, Ba
rutanszki a szavába vág:

„Apropó, Baltrusajtis!”

Az ember azt hinné, hogy Barutanszkinak a „csillagfényes, 
isteni ellentét” partjával kapcsolatban támadt valami hirtelen 
képzettársítása. Barutanszkiban azonban a csillagfényes isteni 
ellentét partja egy csak látszólag nem megfelelő, de valójá
ban igen logikus asszociációt ébreszt:

„Apropó, Baltrusajtis! Megsürgette-e már azt az aláírást az 
építésügyi minisztériumban? Nekem a pénzügyminiszter még 
tegnap megtelefonálta, hogy az összeg a maga szemináriuma 
építéséhez biztosítva van ... Mennyi is kell hozzá?

-  Háromszázezer lejt kértünk, Excellenciás uram!
-  Hát akkor, Isten áldja, doktor! Szervusz! Fáj a fejem! 

Mára elegem van a maga badarságaiból! Isten áldja!”

Baltrusajtis atyához viszonyítva majdnem rokonszenvesnek 
hat Barutanszki, amikor hirtelen és így vet véget az éjszakai 
metafizikai-teológiai-misztikus szeánsznak. Végül is, még ha 
Barutanszki hangja is, de őszinte emberi hang hasít bele en
nek a beauregardi metafizikai dancingnek csillagfényt és égi 
szerelmet utánzó félhomályába. És mégis alapos félreértés 
volna, hogyha Barutanszkinak ezt az „Isten veié”-jét és „Szer
vusz”-át annak az „eredj a fenébe... ” pandanjának vélnénk, 
mellyel doktor Nielsen spontánul és könnyed formában a szel
lem legmélyebb, a szellem halálos komolyságával tesz tanú
ságot az ember mellett, vagyis a hamis ideálok bitorolt páto
sza ellen. Barutanszki szavából -  „Mára elegem van a maga 
badarságaiból” -  épp az, u g y a n a z  az üres unalom szólal 
meg, mely nélkül az éjszakai szeánszokra sor se került volna; 
a hatalmasnak és a hatalomnak az a szellemi tartalmatlansága 
szólal meg itt, mely képtelenné teszi Barutanszkit arra, hogy 
bármit is, ami emberi és szellemi érték, egész komolyan ve
gyen, nielseni értelemben és nielseni módon komolyan. Nem 
azért nem tud semmit, ami emberi és szellemi érték, komo
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lyan venni, mintha szkeptikus vagy hitetlen volna. A szkepszis 
és a hitetlenség is egy meghatározott és saját benső attitűdöt, 
meggyőződést feltételez. Barutanszki azért nem tud semmit se 
egész komolyan venni, mert ő maga szellemileg üres és szel
lemileg céltalan, mint maga az az öncélúvá vált erőszak. Ez az 
üresség az, ami áthatolhatatlanná, etikai vagy esztétikai érté
kek átélésére képtelenné teszi. És ez az üresség az, ami miatt 
őt magát is meg-megtéveszti a saját „történelmi” póza, a saját 
lovasszobra és talán a rossz gyerekkori olvasmányaiból vett 
elképzelése arról, hogy milyennek kell lennie Blitva mitikus 
lovagjának. Ez a szellemi tart álmatlanság az, ami miatt meg
babonázza a maga „történelmi” szerepe és figurája. Szörnye
teg, akinek azonban ízlésben vérrokona az a kispolgár, aki a 
maga szürkesége és józansága elől menekülve, élvezi a mitikus 
kulisszákat, a maga egyházi és történelmi szentképeit, a nagy 
gesztusokat, a retorikát -  mindazt, ami elüt valóságos életétől, 
s valamiképp bearanyozza fényével az „igazi”, azaz a számára 
egyetlen komoly valóságot, a piszkot, melyben éjjel-nappal 
komolyan hempereg.

Épp azért, mert minden szellemi produktum már eleve a 
való élet -  tudniilik az ő valóságos élete -  határain kívül esik, 
Barutanszkinak az intenzív szellemi élet minden terméke va
lamiképp irreális, a való élet szempontjából végső fokon in- 
differens, s nem lehet beleszólása a való, a gyakorlati életbe. 
Voltaképp leereszkedően viszonylik az efféléhez éppúgy, mint 
a Baltrusajtis rajongást mímelő bűvészmutatványaihoz. Szá
mára mindez gyerekjáték, amivel ha épp kedve tartja, elbab
rálhat a felnőtt ember is. S ezért, ha Barutanszki veszi „hasz
nálatba”, méltóságát veszti, félreértésnek esik csak áldozatul, 
a giccs szerepét tölti be minden szellemi produktum. Még 
Pascal is.

A Bankett Blitvában nagy és talán legkeserűbb fejezete, a 
„Larsen nocturnója”, épp erről szól. A posztumusz kiállítás, 
melyt az öngyilkos festő műveiből a blitvai Tudományos és 
Művészeti Akadémia nagytermében pazar pompával rendez
nek, arról beszél, hogy van a szónak rosszabb sorsa is, mint 
amilyen a pusztába kiáltó szó. Rosszabb a szó sorsa, ha olyan 
fülekhez jut, melyek minden szót, azt a szót is, mely ökölcsa
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pás, a titáni, a viharos, a teremtő szót is frázissá alj ásítják, 
érdekes szóvá, szép szóvá, kuriózummá, társasági muzsikává. 
Larsen öngyilkossága „nem dúlta fel mint valami sötét jelenség 
a blitvai kedélyeket, hanem inkább úgy hatott, mint valami töb- 
bé-kevésbé izgalmas napi szenzáció, amilyen Európa minden 
artisztikus központjában elő-előfordul, tehát igazában szintén 
csak annak a bizonyítéka, hogy e tekintetben Blitva is minden 
nappal jobban s jobban európaiasodik”. Maga a posztumusz 
kiállítás pedig egyetlen bizonyítéka annak, hogy jobb sors 
pusztába kiáltó szónak lenni, mint lázadó és vádló ordításnak a 
blitvai akusztikában. Larsen egész élete és műve -  s életéhez 
hozzátartozik önkéntes halála is -  egyetlen tartós, az őrület 
határáig fokozódó intenzív tiltakozás a giccs és a frázis, azaz 
az ellen az egész életet színesen és véresen elárasztó szennyes 
hazugság ellen, melynek a giccs az apoteózisa. S hiábavaló élet 
és hiábavaló halál. Ennek a tiltakozásnak, még ha ingeniózus 
szuggesztivitással kapta is meg a maga művészi kifejezését, 
nem a kétségbeesett szenvedélye, hanem a blitvai akusztika 
szabja meg a rezonanciáját.

A vígjátékok olyan félreértések sorozatára épülnek, me
lyekről a végén kiderül, hogy félreértések voltak, de ha a fél
reértésről nem derül ki, hogy félreértés, ha a félreértés a leg
világosabb közlésnél is erősebb, ha a legnagyobb szellemi erő
vel szemben is a szellemtelenség válik túlerővé, akkor a komi
kus játék helyett a tragikus ember áll előttünk, a magányos 
ember, akinek mindennek tetejében, hamis diadallal még a 
magányosságát se akarják meghagyni. Ha még halottaiban is 
megköveznék, ezzel némi megértésnek adnák tanújelét, de az 
ünnepléssel, azzal, hogy a blitvai elit Armstrong kardinálissal 
és Román Rajevszkivel és Barutanszki hitvesének, a műked
velő költőnőnek magas védnöksége alatt tisztelettel adózik a 
blitvai Akadémia palotájában Blitva nagy fia művészetének, 
ez csak azt jelentheti, hogy Larsen hasztalan élt, hasztalan 
festett, és hogy csak akkor cselekedett logikusan, mikor -  
ahogy Nielsen mondja -  „köszönés nélkül eltűnt”.

A blitvai bankett egész költői koncepciója szerint az esztéti
kai értékek sorsa elválaszthatatlan az erkölcsi értékek, tehát 
az ember sorsától. Ezért válik a blitvai realitás adekvát szim
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bólumává a mitikus frázis, a blitvai gondolat, a pánblitvai el
hivatottság és a giccs az Akadémia előcsarnokát ékesítő, ba
bérral koszorúzott Blitva, a Barutanszki lovasszobra és a ro
mantikus költőnek, Waldemarasnak emlékműve, aki a való
ságban idegenben, elhagyottan és ifjan pusztult el, de az em
lékmű szerint maga Blitva nyújtja neki a lantot, mégpedig bár
sonypárnán.

Hangsúlyozni kell: a Bankett Blitvában nem didaktikus köl
temény. De ha az volna, akkor sem domboríthatná ki éleseb
ben az író a konfliktusok szellemi tartalmát. S ezért az a tény, 
hogy a Bankett Blitvában nem didaktikus költemény, semmi
képp se jelenti azt, hogy nem tanít a maga módján. Épp azzal, 
hogy nem tanít, hanem megrendít, és az olvasó termékennyé 
tett szenzibilitására bízza a gondolati rezonanciát. A maga 
módján tanít, úgy, mint Larsen, aki, mikor szoborral adózik 
Waldemaras emlékének, nem száll vitába Rajevszkivel és 
Barutanszkival, hanem vallomást tesz, de úgy, hogy azáltal, 
amit ő megvall, láthatóvá válik az is, amit Barutanszki és Ra
jevszki nem vall meg.

„Mindenekfelett is csillogott fekete bársonypárnán, Blitva di
csőségének, Waldemaras Andrásnak az ezüst feje. Fekete bár
sonypárnán alvó ezüst feje a poétának, Waldemaras András
nak, aki száműzetésben huszonhét éves korában halt meg tüdő
bajban, és itt a fekete párnán aluszik, mint valami blitvai nostro- 
mo, régi tengerész, svéd tengerészszakállal, zseniális arcú, jól 
felépített, átgondolt architektúrájával egy ember, aki tragiku
san hullt el, de nem adta meg magát. A  kudarcnak mind e 
szimbolikus, történelmi gyalázata felett eluralkodott egy maga
sabb rendűén titokzatos, költői, látnoki mosoly, amilyen győz
tesek ajkára ül ki. E mellett az ezüstös mosoly mellett azonban, 
az ezüstös, borzas szemöldökök erős, kemény, monumentális 
íve alatt, feneketlen mély kutakhoz hasonlóan tátongnak a szem
gödrök, vésővel kivésve és bekenve kátránnyal, megdermedt 
kátrány tömegével, mely vastagon, enyvesen csurog e szem
gödrökből, és folyik barnán, mint a rágott bagó, bele a költő 
szájába, melyen egy benső, magasabb, látnoki mosoly s alkal
masint valami verssor lebeg! Ez a Waldemaras András fekete
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bársony párnán, ez valójában Larsen Sigismund in personam! 
Ez valójában önportrészerű larseni vallomás tulajdon életéről, 
tulajdon tragédiájáról, magáról, a legintimebb, titkos magáról, 
ez intellektuális-morális skalpja annak a Larsen Sigismundnak, 
aki levette a falról utolsó festményét, és még egy szöget vert 
be, hogy biztosabb legyen a halála!”

Doktor Nielsen, aki m é g él, amíg ott áll az anyagba örökí
tett félelmes vallomás, egy egész élet, egy egész állapot meg
másíthatatlan, világos és épp világosságában kísérteties ténye 
előtt, és nézi, és „nem tudja levenni a szemét a furcsa, sötét, 
vak, feneketlen gödrökről, melyekből csurgóit az enyves, bű
zös, ragadós barnás kátrány, hasonlatos voltaképpen annak a 
blitvai sárnak a színéhez, amely minden oldalról fröccsen és 
minden lépés alatt cuppog és minden ezüstös magasabb rendű 
moccanásra úgy nyílik meg, mint a sír szája és elnyel minden 
erőt, mely valaha is úrrá akart lenni és győzedelmeskedni ezen 
a sáros blitvai temetőn” -  nézi doktor Nielsen mintegy megba
bonázva ezt a remekbe örökített vallomást és vádat. Sehol 
sincs kimondva, de nyilvánvaló: Niels Nielsen a fekete bár- 
sonypámán nemcsak Waldemaras és nemcsak Larsen sorsát, 
hanem tulajdon koponyáját is ott látja. S már nem Waldema
ras, nem Larsen, és nem is doktor Nielsen feje, hanem maga a 
szépség és maga a gondolat, az Ember az, aki a blitvai intel
lektuális, politikai és közgazdasági elit jól sikerült, pazar házi 
mulatságán a blitvai Akadémián értelmetlenül, értetlenül, a 
maga elhagyatott, áthidalhatatlan magányosságából mered 
reánk feneketlen sötét szemgödreivel a fekete bársonypár
náról.

S Larsen nocturne-je nem volna magának a győzhetetlenül 
bárgyú, gonosz fintorral fizető Sorsnak a zenéje, ha nem úgy 
volna, hogy igaza van Nielsennek: ezen a posztumusz kiállí
táson ő előre látja a blitvai előkelőségekből alakult haza
fias bizottságot, mely majd Larsennek mint Blitva nagy fiának 
szobrot emeltet. Rajevszki tán már tervezi is az emlékművet, 
melynek segítségével Larsen, aki életét és művét arra tette fel, 
hogy mítoszromboló legyen, Larsen is csak a minden szörny
nél falánkabb és szívósabb blitvai mítoszt fogja egy új motí
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vummal gazdagítani. Ez a blitvai Fortinbras dübörgő indulója. 
Nielsen hallja, tisztán hallja, hogy ez az, ami túlharsog, el
nyel, temet mindent, ami kérdő, követelő, lázadó, mindent, 
ami emberi, minden szépséget és igazságot. Mit ér a szó ott, 
ahol egy egész élet és halál, egy egész életmű, mint a Larsené, 
a blitvai elit szórakoztatására ad alkalmat? Nielsen világának 
köre és Barutanszki és Rajevszki körei között nem jöhet létre 
kapcsolat, közlés, megértés. A szobrok, a képek, a versek 
esetében éppúgy, mint Nielsen nyílt levele esetében. A mí
tosz, a gondolattal és a szépséggel szemben immúnis mítosz 
szellemileg sebezhetetlen marad, és aki elvérzik, az csak az 
ember.

Niels Nielsen azonban még él. És mint a boldogult Larsen- 
nek, élni mégiscsak azt jelenti neki, hogy itt a kényszer őben
ne, hogy kifejezze azt, ami benne van. Hogy cselekedjék. De 
mi az, amit tenni lehet, ami itt még tett, az ő tette lehet?
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V.

VAKÁCIÓ

„Mindezek a Petrarcák s Aquinóiak, mint növé
nyek a herbáriumokban, elhervadt levelek két kar
ton közé ragasztva, akár kukacok, lepkék és polos
kák, mindezek a Tacitusok és Senecák, mind. írtak 
könyveket, és aztán meghaltak, és többé nincse
nek .. .  Szúette s féregrágta ma ez az ő disznóbőr- 
kötésű bölcsességük, penészes, poros, ormótlan 
könyvek a beauregardi könyvtárban, az alkonyai
ban, Blitvában, a fejfájással és buta gondolatokkal 
tele Hiábavalóságban és valamennyi felett a távolból 
idehangzó harmonika hangja és füst. És füst. To
ronyóra... Blitvai harangszó. Hét óra. Üdvözlégy 
Mária. A jezsuiták székesegyházának harangja. 
Harangszó Blitvánenben.

-  Jól össze kotyvasztottuk ezt a blitvai levest! De 
talán túl véres? Talán mégis egy árnyalattal túlságo
san sok embernek ütöttük le a fejét?”

(Krleža: Bankett Blitvában)

Miroslav Krleža blitvai panorámájában van egy halkan, sej
telemként fel-felhangzó, vissza-visszatérő motívum, mely az
tán a poéma végén mint az egész megtett utat bevilágító finá
lé, mint végső konklúzió, világosan kibontakozva harsan fel: a 
motívum, hogy az ember, hogy mi valamennyien, életünkkel 
és halálunkkal, valami megbabonázott színpadon, színjáték
ban veszünk részt.

Ősi, ősidők óta élő motívum ez, talán egyszerre született 
meg azzal az emberrel, aki ha talán még nem is az élete té
nyén, de önmagának valamely spontán és megszokott cseleke
detén eszmélve úgy csodálkozott el, mintha valami idegen 
személy tettével, idegen élettel állna szemben. A csodálko
zásról van szó, mely az emberen, aki minden ösztönével és 
szenvedélyével harcban áll az életéért, egyszerre annyira erőt 
vesz, hogy egy pillanatra felmerülve az elementáris harci for
gatagból, meglepő rejtélyként támad rá a saját léte, cseleke
detei, az egész élet, melynek addig vak része és részese volt. 
Az ember, akinek kezében ellenség vérétől csöpögő kés van,
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és egyszerre csak megakad a szeme a késen, a véren és a saját 
kezén, és nézi azzal az érzéssel, hogy ez az ő keze és az ő kése 
és az ő tette -  és hogy mégse az övé, és mégse csak ő az, aki itt 
tett valamit, hanem legalábbis annyira vele és általa történt 
valami: a képesség, hogy önmagával idegenként álljon szem
ben, ez az önmagán való csodálkozás az, ami az embert, a 
puszta biológiai reflexeitől irányított természeti lényt, ter
mészeti erők objektumát egyben szubjektív szemlélővé, szub
jektummá, egy személyben aktív szereplővé és nézővé, gon
dolkodóvá és művésszé teszi. S megfogan a „theatrum mundi” 
víziója, mely az antik eposztól az antik tragédiáig és a kö
zépkori drámától a mai napig számtalan változatban meg
megújuló elképzelés. Akár olümposzi istenek seregének, akár 
egyetlen, de annál hatalmasabb Rendezőnek tulajdoníttatik 
a mindenkori színjáték lefolyása, az emberek, a szereplők 
egyéni sorsa és cselekedetei mint tőlük független, nekik kiosz
tott, az egész színjáték kompozíciójából következő szerep 
rémlik fel, s a szerep eljátszása után a maszkkal együtt a sze
replő is eltűnik a színről, ahol nem a maga akaratából jelent 
meg, és ahonnan nem a maga akaratából és a maga kívánsá
gainak megfelelően merül vissza a semmibe, melyből egy 
szempillantásnyi életidőre felbukkant.

A Bankett Blitvában költője a blitvai panorámát mint vala
mi fátum blitvai színjátékát ábrázolja. Nem irodalmi játék 
a szóval, mikor a Prológusban az író „középkori színjátékot” 
jelent be, melyben a főszerepekben a két hajdani gyerekkori 
pajtás, Barutanszki ezredes, Blitva parancsnoka és doktor 
Nielsen „állnak a színpadon egymással s z e m b e n S a Bankett 
Blitvában utolsó fejezete, mondhatnók, utolsó felvonása is bi
zonyítja, hogy nem egy régi formula ötletszerű alkalmazása, 
hanem egy költői koncepció előrevetett árnyéka az az „Inci- 
pit commoedia blithuanica!”, mely mint a Prológus befejező 
mondata, a függöny felgördülését jelzi a blitvai panoráma 
előtt. Mert valóban minden végzetszerűen következik egy
másra ebben a panorámában.

És hogy mit jelent, hogyan kell érteni ezt a végzetszerűsé
get a blitvai bankett világában, arról mindenkinél többet tud, 
azt mindenkinél világosabban látja és fejezi ki az a Niels Niel-
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sen, aki ezen a blitvai banketten azt akarja, hogy az ő csele
kedeteit mindenkinek és mindennek ellenére csak a maga 
egyéni erkölcsi öntudata szabja meg, s aki épp ezért élő pél
dájává válik annak az igazságnak, hogy a blitvai politikai és 
erkölcsi őserdőben, amíg az őserdő, az ember az őserdő tör
vényének marad alávetve, eltekintve attól, hogy magában az 
árva egy emberben az öntudat, az erkölcsi-esztétikai szenzibi- 
litás és igényesség mit szenved és mit követel.

Épp ezért természetesen, emberien, nagyon is emberien 
meg-megjelenik Niels Nielsen előtt a csábító messzeség mint 
vágy. Megírja ugyan nyílt levelét Barutanszkihoz, mivelhogy 
tartozik maga magának ezzel a cselekedettel, de aztán, hogy 
ott ül az alkonyaiban földszinti lakásának udvari szobájában 
a nyitott ablaknál, és hallgatja, amint a verebek gyülekezete 
valami különös rémületben izgatottan csiripel az öreg hársfa 
lombjai közt, talán a közelgő őszi szelek vagy tán amiatt, mert 
a háztetők felett megint karvaly jelentkezett -  Nielsen gondo
latban elidőzik a madaraknál. Csak a madaraknál. Mennyi a 
gondjuk a madaraknak! A macskák, az ölyvek, a gyerekek, a 
szelek, az eső, általában az éghajlat kellemetlenségei.

„Mit kell éreznie a fecskének a nyílt, hullámtarajos, szürke kö
dös tenger felett, hogyha Egyiptomba száll Blitvából, és meg
betegszik, mondjuk, tüdőgyulladásban? Vajon egyáltalán elő
fordul-e, hogy fecskék tüdőgyulladásban halnak meg?”

Az iiyien kérdések, ez magától értetődik, a henye kérdések 
közé tartoznak. Mi az oka a verebek pánikjának, mit kell a 
fecskének éreznie a viharos tenger felett szállva, és hogy meg
hal-e a fecske is tüdőgyulladásban, ezek a szeszélyes kérdések 
azonban közvetve másról is szólnak. Arról, hogy ez a doktor 
Nielsen igen-igen közel érzi magát a verebekhez és a fecskék
hez és általában a védtelen lényekhez, melyek i d e g e n b e n ,  
ellenséges idegenben, leselkedő veszedelemtől, sötét, véreng
ző, pusztító hatalmaktól nyüzsgő esztelen természet idegensé- 
gében élnek és félnek -  és közben felvillan az a gondolat is, ó, 
ha volna egy Egyiptom, egy távoli Egyiptom, ahová el lehetne 
szállni ebből az udvari szobából, pontosabban ebből a blitvai
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kozmoszból! És íme, a még meg se fogalmazott kérdésre vagy 
sóhajtásra nyomban megjön a válasz. Két halk kopogás. És 
Nielsen szobájának ajtajában -  nemhiába időzött gondolatban 
még a verebeknél és fecskéknél -  „nesztelenül, mint a macs
ka”, megjelenik Georgis őrnagy, a hóhér, egykori iskolatár
sának és bajtársának, Barutanszkinak, a főhóhérnak a segéd
je. Mint a színpadon. A valóságnak van egy kísérteties való
szerűtlensége, szinte valószínűtlensége. Az egész blitvai való
ság emberi szemmel nézve valószínűtlen. Csupa olyan dolgot 
lát az ember, csupa olyan dolog történik, aminek -  emberi 
szemmel nézve -  nem volna szabad megtörténnie. De az em
beri norma a valóságban az abszurdum, s az, ami emberileg 
abszurdum, az a valóságban norma lett.

Ennek a színpadnak megvan a maga külön, nem emberi lo
gikája, s az embernek az diktál. Lám, itt van Niels Nielsen. 
Az életét tette fel arra, hogy ellenszegül ennek az automa
tizmusnak, és hogy ami a maga életét, cselekedeteit, tehát 
a szavait is illeti, azokat egyesegyedül egyéni erkölcsi öntudata 
formálja -  ennél a Nielsennél tehát megjelenik Georgis mint 
valami különös, mitológiai, félkarú halálangyal. Félkarú, mert 
a másik, a bal karja valamelyik régi hun harctéren kapott 
sebesülés következtében élettelenül, kölöncként csügg alá. 
Régi ismerősök, s míg Georgis világoszöld, szinte foszforesz- 
káló szemét nézi, doktor Nielsennek sok minden kell hogy 
eszébe jusson; Eszébe jut, hogy húsz évvel azelőtt, mikor még 
Blitvában a hunok zsarnokoskodtak, a hun katonai bíróság 
ezt a Georgist halálra ítélte, s hogy az elítéltnek az ítélet vég
rehajtására kitűzött nap előestéjén sikerült igen drámai kö
rülmények között megszöknie a blitváneni tömlöcből. Eszébe 
jut Nielsennek az a merénylet is, amit ugyanez a Georgis az 
akkor már hun járom alól felszabadult Blitvában egy szená
tor ellen kísérelt meg, s arról is tud Nielsen, hogy ez a törhe
tetlen harcos akkor megint börtönbe került, a börtönből me
gint megszökött, ezúttal külföldre, Amerikába, s ott alaposan 
kijutott neki a hazátlanok létbizonytalanságából és nyomor- 
gásából. Nielsennek nem lehet kétsége afelől, hogy amit ez a 
Georgis tett és szenvedett, azt egyesegyedül a meggyőződését 
követve, meggyőződése erejéből tette és viselte el, és mint
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Blitvában mindenki, tudja Nielsen is, hogy ez a Georgis Baru
tanszki véres államcsínye után tért vissza Blitvába, s ott aztán 
az egykori legendás lázadó, úgyszólván nemzeti hős nem tesz 
egyebet, mint Barutanszki szolgálatában öldököl, éspedig 
fáradhatatlanul. S ha csak mint hasonlat is, de ezzel kapcso
latban a valóság megint úgy jelenik meg, mint valami színház, 
mint színpad:

„Mindazok a hullák a ködös blitvai síneken, rejtélyes halála 
mindazoknak az ismeretlen és névtelen egyéneknek, akiknek a 
személyazonossága titok marad, a blitvai vizsgálati fogság
ban elkövetett öngyilkosságok, ez a titokzatos blitvai színielő
adás, melyről köztudomású, hogy Georgis rendezésében bo
nyolódik le, és az ő dramaturgiai repertoárja szerint, mindez az 
őrnagy személyes elgondolásainak a megvalósulása

Georgis, a rendező, s a titokzatos és véres blitvai színházi 
előadás: mindez csak metafora ugyan, de nemcsak metafora. 
A metafora kísérteties összefüggésének sötétjét lebbenti fel, 
vagy legalábbis fényt vet egy lelkiállapotra, érzékeltet egy 
atmoszférát, mely elválaszthatatlan az embertől, aki Blitvában 
él, és Blitvát Blitvaként éli át.

„Mint valami báb! Mint egy felhúzott báb!” -  így tér vissza 
jelentős makacssággal az, ami első pillantásra puszta „stiliszti
kai eszköznek” látszhatott.

„Mint valami báb! Mint egy felhúzott báb!” -  ezt a hasonla
tot idézi fel doktor Nielsenben Georgis, mikor megjelenik 
nála, és katonásan bokázva, mint régi ismerőssel és bajtárssal 
szorít vele kezet, s közben mélyen, túl mélyen meghajol.

„Mint valami báb! Mint egy felhúzott báb!” -  gondolja Niel
sen. Ez a démon, aki emberek csontjait úgy töri össze, és em
berek vérét olyan érzéketlenül üti csapra, mintha csak szak
szerű gépiességgel egyszerű matematikai feladatokat oldana 
meg, a halál blitvai repertoárjának ez a szuverén, rettegett 
színpadi rendezője -  báb, mely rugóra jár, nem szubjektum, 
hanem szintén objektum! És Niels Nielsen, aki épp az ellen 
lázad, hogy ne kizárólag ő maga, ne egyéni'öntudata, hanem 
külső hatalmakkal való megalkuvás, túlerők, inercia vagy féle
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lem döntsék el, hogy mit tesz vagy nem tesz, Niels Nielsen, aki
nek volt ereje, hogy szembeforduljon Barutanszkitól kezdve 
mindazokkal, akikkel ifjúságában együtt indult harcba, szem- 
befordult velük, mert nem a Légióhoz, hanem a győzelemmel 
eltemetett eredeti vágyhoz és célhoz és önmagához akart és 
tudott hű maradni, Niels Nielsen most szemben áll Georgis- 
szal, az egykori baj társsal, aki emberből valami mássá, valami 
gonosz varázslattól megverve torz, „veszedelmes fenevaddá” 
vált, a lázadás, az összeesküvés és a romantikus illegális harc 
egykori aszketikus hőséből a hatalomnak az a romlott véreng
ző parazitája lett, aki félelmes hóhéri iparán kívül Blitvában 
hírhedtté vált, mint aki „kártyázik, vedeli a pálinkát, pénze 
van, méghozzá sok, s az éjszakai mulatók hölgyei azt mesélik, 
hogy igazán bőkezű, mert állítólag az állami privilégiumot él
vező cukorrépa-kivitelnél játszik közvetítő szerepet

Ez a Georgis a maga személyében elrettentő szimbóluma 
annak, hogy mi lett a blitvai valóságban abból a blitvai harci 
eszményből, melyért a legjobbak rajongtak, szenvedtek, meg
haltak. És Niels Nielsen maga is mintha szintén a blitvai báb
játékból való báb volna, mintha maga is színpadon mozogna, 
udvariasan hellyel kínálja Georgist:

Parancsoljon, foglaljon helyet, mivel szolgálhatok, örü
lök, hogy látom, őrnagy úr. Talán rágyújtana? Tessék!”

Mert az ember, mert doktor Nielsen is tehetetlen. Be van 
zárva a maga körébe, és Georgis őrnagy a magáéba. Nem két 
ember, hanem két pozíció, két szerep ül egymással szemben. 
S ha egy asztalnál ülnek is, köztük asztrális a távolság. Emberi 
érintkezési pont köztük soha többé nem lehetséges. Akarják 
vagy nem, kettőjük között csak egy módja maradt az érintke
zésnek, abszolút csak egy, éspedig az, amelyik a fenevadaké, 
melyek közül egyiknek át kell harapnia a másik nyakát. S Ge
orgis, aki ezt tudja, Georgis, aki már úgy találja, hogy e i  
a normális, s hogy ez az egyetlen l e h e t s é g e s  erkölcsi 
klíma, Georgis határozottan fölénybe kerekedik Nielsennel 
szemben.
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„. . .  lám, ha Magáról beszél, Barutanszkinak még most is va
lami érzelmes, melegy emberi remeg a hangjában! Azért jöttem 
Magához, hogy bebizonyítsam, hogy emberek vagyunk! Hogy 
van érzékünk minden iránt, ami emberi!

-  Maguk nem emberek, nem is nem emberek, nem is félem
berek, nem is emberfeletti emberek, hanem egészen közönsé
ges, fantáziátlan tökfilkók! Tökfilkók és semmi más!”

Nem a félreértés, hanem a meg nem értés az, ami annyira 
teljes, hogy legkisebb rést se hagy meg. Ostoba fráterek és 
fantázia világos szavak. És nincsenek világos szavak. A szavak 
tökéletesen mást jelentenek a blitvai államhatalom végre
hajtó szervezete képviselőjének a szótárában, mint a Niel- 
senében. És Georgis a Nielsenétől lényegesen különböző rea
litásérzékkel, rendkívül jellemzően, egy egész világnézet leg
tömörebb kifejezését találja meg, mikor a Nielsen sértő diag
nózisát -  „egészen közönséges, fantáziátlan tökfilkók” -  mély 
meggyőződéssel azzal dönti meg, azzal zúzza pozdorjává, 
hogy sebezhetetlenül nyugodtan, magabiztosan, az e r ő v i 
s z o n y o k r a  figyelmeztet. Valami félelmetes van abban, 
ahogy voltaképp ebben a pillanatban válik Georgis egész nyu- 
godttá. Számára nem kétséges, hogy kinek nincs fantáziája, ki 
a tökfilkó, ki a különb legény: Nielsen-e, aki nyílt levelet in
téz a Parancsnokhoz, egy nyomtatott nyílt levelet, mely a vi
lág menetén semmivel se változtat többet, mint például Niel
sen szobájában az a kép a halakkal, amit Olaf Knutson festett 
-  vagy pedig a Parancsnok-e és mi . . .  Egészen közönséges, 
fantáziátlan tökfilkók!

Úgy? De tudnia kell, hogy nekünk »fantáziátlan tökfil- 
kóknak« az ország egymillió-hétszázezer lakosából több mint 
négyszázezer megszervezett emberünk van a Légióban, hogy 
egyedül Blitvánenben hétezer fizetett besúgónk van

Georgisnak ez önmagában elegendő objektív érv Nielsen 
feltevésének a megdöntésére, hogy tudniillik fantáziátlan, os
toba tökfilkókkal áll szemben. De Georgis ezenkívül egy más 
természetű ellenérvvel is előáll, ami az „argumentum ad homi-
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nem” egyik fajtája, mert amint folytatja, Nielsen intim barát
nőjének a neve is előkerül:

„. . .  és a hétezer fizetett besúgónk közt ott van Michelsonné, 
Michelson tábornok özvegye i s . .. ”

Erre, bár csak hasonlatként, megint felvillan a „színház”. 
Nielsen, aki csak az „<argumentum ad hominemre” reagál, még 
nem akarja elismerni, hogy lévén politikáról, blitvai politiká
ról vagy éppen blitvai politikai harcról szó, Georgis fölénye 
elvitathatatlan. S feleletében a közös politikai múltjukra téve 
célzást, még nevetni is megpróbál:

, Georgis, ez nevetséges! Nem ma este beszélgetek életem
ben először rendőrügynökkel! Ha ezt a trükköt valamelyik 
isten háta mögötti tánciskolában alkalmazta volna, mint vidéki 
komédiában szalonok cselszövője. . .  ”

Nevetséges? Georgis is nevetségesnek talál valamit, de va
lami mást, mint Nielsen. Nielsent magát látja egyszerre ne
vetséges embernek. Elébe teszi Nielsen nyílt levelének a váz
latát, ahogy azt a rendőrség számára Michelsonné lemásolta. 
Az ismerős kézírás és az ismerős lila tinta! Georgis tehát ol
vasta a nyílt levelet, mielőtt a nyomdába került. „Georgis han
gosan elnevette magát. Szívből nevetett”. így mondja az író. 
Szívből. Ez a nevetés azé az emberé, aki annyira élvezi ön
magát, a maga különb voltát, hogy -  még ha az ember törté
netesen Georgis is -  egy pillanatra, kitörő vidámságának idő
tartamára majdnem jó emberré lesz, majdnem hálássá aziránt, 
aki a maga balgaságával oly kellemesen bizonyította be, hogy 
a nevetőnek minden oka megvan a magával való elégedettség
re. Mintha kiderült volna, hogy nem egy több mint félszázada 
ezen a földön élő ember, hanem valami tacskó az, akivel dol
ga akadt.

Az író ez esetben a művészi alakításnak egy módját alkal
mazza, mely valóban rendkívüli. Avval, amit Georgis tesz és 
mond -  „felállt és baráti jóindulattal, csaknem barátságosan 
megveregette Nielsen vállát ” Georgist mutatja meg az író, és
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úgy, hogy abból l á t s z i k ,  hogy Nielsen hogyan hallgat, és 
hogy egyszerre mennyire nem tud mást, mint csak hallgatni.

„Ó, kedves doktor uram! Maga csakugyan naiv és ártatlan 
gyermek!” így kiált fel Georgis, nyilván valósággal elragadtat
va és egyben leereszkedően, majd néhány atyaian leckézte
tő mondat után, melyben arra figyelmeztet, hogy annak, aki 
nem akar fantáziátlan tökfilkó lenni, hanem igazi forradal
már, gondoskodnia kellene róla, hogy ne legyen olyan barát
nője, aki besúgó, megformulázza a maga credóját, hogy mi is 
voltaképp a politika: „Szemet szemért, ez igen, ez az egyetlen 
politika. . . ”

Ezzel a hitvallásával azonban csak azt éri el, hogy Nielsen 
felocsúdjék, sőt újra agresszívvá legyen, mert most már nem 
az ő személyéről, hanem elvekről és az igazságról van szó.

„Igen, szemet szemért, igen, persze, hullák, akiknek a fejét 
levágták a vasúti síneken, halottak, akiknek nem lehet a sze
mélyazonosságát megállapítani, ez az, ami maguk szerint poli
tika? A zt jelenti-e a politika Blitvában, hogy a szerelmesek ágyá
ba mikrofont kell elhelyezni?”

A Georgisszal folytatott dialógusban azonban ez doktor Niel
sen utolsó kísérlete, hogy a maga igazságával és vádlóként és 
bíróként kerekedjék felül. Nielsennek nincs igaza. Nincs iga
za, mert gyógyíthatatlanul abból indul ki, mintha egyáltalán az 
volna a kérdés, hogy kinek van igaza. Nem hajlandó tudo
másul venni, hogy nem az a kérdés, hogy ki milyen szerepet 
akar vállalni, hanem hogy kinek milyen szerep jutott. Hogy a 
kérdés a gyakorlatban csak a szerepek egymáshoz való ob
jektív viszonya az objektívan adott térben és időben.

Ha a realitások iránt egyébként kitűnő érzékkel megáldott 
ember, mint Barutanszki, ha még Barutanszki is elkövette azt 
a hibát, hogy bizonyos ifjúkori emlékek egy ideig túlságo
san türelmessé tették Niels Nielsen iránt -  mintha annak, hogy 
a gimnáziumban vele egy padban ült, s mintha annak, hogy 
annak idején az ankergadenszki kazamatákból megszökve 
Nielsen anyja rejtegette és itatta-etette, és -  amit Barutanszki 
még nem felejtett el -  rengeteg őszibaracklekvárral csiklan
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dozta ínyét, mintha mindennek bármilyen köze volna is a 
m a i tennivalók józan megítéléséhez-, Georgis nemcsak hogy 
nem követ el hasonló hibát, hanem mint minden igazi drámai 
dialógusból, a szavaiból, ahogy meg vannak írva, kicseng, 
a hanghordozásán hallatszik, hogy dühbe gurul. Annak az em
bernek a dühe ez, aki most már felháborodik azon, ami az 
előbb még megnevettette: a gyermeki naivitáson és együgyű- 
ségen. Az olyan ember dühe ez, aki egyszerre kifogy a türel
méből, mikor döntő fontosságú, sőt egyedül fontos, számára 
nyilvánvaló tényekről szavakkal akarják elterelni a figyelmet, 
szavakkal, melyek Georgis számára teljesen híján vannak 
bárminemű reális tartalomnak. Mikor pedig, már némileg ma
gyarázkodva és védekezve, de teljes erkölcsi meggyőződéssel 
Nielsen a legázolt blitvai emberi méltóságot emlegeti, mely
nek nevében valakinek végül is egyszer már meg kellett szólal
nia -  Georgis úgy válik szenvedélyessé, mintha nem is Geor
gis, hanem Nielsen volna. Mint ahogy Nielsen az értelem és a 
szív minden szenvedélyével reagál a gyilkos erőszakot glorifi- 
káló gyilkos blitvai mítoszra, Georgist úgy hozza ki végleg 
a sodrából a legázolt blitvai emberi méltóság emlegetése. Ge
orgis számára az emberi méltóság fogalma jelenti a hangzatos, 
veszedelmes, de teljesen légből kapott üres mítoszt.

„Micsoda »megtiprott blitván méltóság«” -  kiált fel, és a szó 
olyan bőszítően üresnek tűnik fel neki, hogy még idézve se is
métli meg Nielsent, aki a legázolt blitván emberi méltóságról 
beszélt.

„Micsoda »megtiprott blitván méltóság«? Ugyan kérem, 
menjen! Ez kispolgári előítélet. Ember mint olyan egyáltalán 
nincs a természetben és az állatvilágban. A z állapotok egyesek 
között különbözők, de mindig egyik a másikat akasztófára 
akarja juttatni. A z  akasztófa tövében, melyen az ellenségünk 
himbálódzik, az ember étvágya szokatlanul jó; sehol úgy nem 
ízlik a jó burgundival megöntözött jó falat, mint az ellenség 
sírhalmán. Egy ilyen majális a Barutanszki sírján, ez az Ön 
ideálja! És általában, minek ezek a humanisztikus frázisok? 
Szíves engedelmével én fogom Önt lelőni, mielőtt átharapja a 
torkomat, ami pedig feltett szándéka, mert ha nem úgy volna.
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mi célja a nyílt levéllel való komédiának avval a követeléssel, 
hogy Blitva bennünket hóhér kézre adjon? Szeretem a huma
nizmus ilyen védelmezőit, kiknek egyedüli érve -  a bitófa!”

Hiába liull le Georgisról a fokozódó dühben egymás után a 
konvenció és a zsákmányát még csak kerülgető ragadozó min
den játékos maszkja. A színház megmarad színháznak, mert 
nincs az életben az a crescendo furioso, melytől Georgisról le
olvadhatna a s z e r e p, melyhez Blitva juttatta, s amivel indu
lataiban, gondolataiban, idegreakcióiban az egész ember 
eggyé vált, annyira eggyé, hogy a blitvai valóságban betöltött 
funkciója, szerepe mögött már nincs is más, csak ő, aki betol i 
ezt a szerepet. Betölti minden benső ellentmondás nélkül, és 
tökéletesen őszinte a haragja és a haragjában kimondott min
den szava. És minden szava ezért felel meg tökéletesen Niel
sen első, róla alkotott v^ziószerű benyomásának: a báb, a ré- 
mületes blitvai bábjátékban a hóhért jelentő báb, aki a maga 
gyakorlatából merített, a maga mindennapi gyakorlatával táp
lált mélységes meggyőződéssel személyes mértékére redukálja 
az emberi világot, és személyes mértéke szerint látja őserdő
nek és teszi őserdővé. Georgis csak megvetheti az olyan 
kontárt, mint amilyen ez a doktor Niels Nielsen. S végezetül 
nem is cinikusan, hanem egyszerűen tárgyilagosan adja tud
tára Nielsennek, hogyha nem közöltét az újságokban egy 
nyilatkozatot arról, hogy nyílt levele nem az övé, hanem hami
sítvány, melyhez neki semmi köze, akkor: „«amennyiben nincs 
életbiztosítási kötvénye, nagy szolgálatot tenne jogutódjainak, 
ha bebiztosítaná magát. Éspedig ha lehet, mindjárt holnap! Ez 
elsőrendű üzlet lenne! Jó éjszakát!”

Georgis hosszú, leckéztető és fenyegető tirádájával szemben 
Nielsennek egyetlen hangja sincs, s csak egyszer szakítja fél
be egy közbevetett megjegyzéssel: „Nekem nincsenek jogutó
daim. . . ” -  s ez mint egyetlen ellenvetése -  biztosan Nielsen 
is úgy érzi -  valóban gyámoltalan és hihetetlenül ostoba.

Ha Nielsennek különösen fontos lett volna, hogy imponál
jon Georgisnak, némi erőfeszítés árán, talán mégis sikerült 
volna, hogy Michelsonné leleplezése, e kétségtelenül jól ki
mért taglóütés ellenére is úgy vágjon vissza, hogy Georgisnak
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elmenőben kevesebb oka legyen önmagával elégedetten be
csapni az ajtót. Talán. Biztos azonban, hogy ha az ember ma
gára marad egy ilyen látogatás után, melynek során közölték 
vele, hogy egy egész állami apparátus fogja sürgős feladatá
nak tekintetni, hogy őt szemtől szembe, vagy orvul, minden 
formális törvényes teketória nélkül a lehető legközelebbi na
pokban vagy órákban megtámadják és kitöröljék az élők sorá
ból, akkor az ember első gondolata, hogy sürgősen t e n n i e  
kell valamit. Természetesen Nielsennek is ez az első gondola
ta. És lehetne-e jobban, élesebben és lényegesebben jellemez
ni a gondolat bűvöletének, a vérré vált intellektuális életnek ha
talmát, az olyan embert, akinek nem puszta eladó portékát, 
hanem erkölcsi funkciót, vitális jelentőségű cselekedetet je
lent a szó, melyet leír, lehetne-e költőnek a georgisi és a Geor
gis szempontjából alaposan megokolt diagnózist („Óf kedves 
doktor uram! Maga csakugyan naiv és ártatlan gyermek!”) 
megrendítőbben illusztrálni -  megrendítőbben és egyben vala
mi elrejtett, fájdalmas, lírikus iróniával - ,  mint azzal, hogy 
Nielsen, aki Georgis látogatása után érzi, hogy neki sürgősen 
és feltétlenül t e n n i e  kell valamit, a cselekvésre nem gon
dol ki semmi hathatósabb módot, mint azt, hogy az íróasztalát 
választja bástyának és sáncnak, és e blitvai dzsungel kellős 
közepén a blitvai dzsungel ellen -  betűket vonultat fel, betű
ket vet papírra, mintha azok bajvívók volnának a fenevad és a 
fenevadak elrettentésére.

A nyílt levelet újabb nyílt levéllel akarja tetézni, újabb 
nyílt levelet ír, ezúttal Román Rajevszkinek. Minden idők
ben és minden körülmények között voltaképp minden gondol
kodó, minden író, minden művész valamilyen levelet ír -  ha 
magához az Istenhez címezi is, mindig nyílt levelet ír. Abból 
indul ki, hogy mindenkit szenvedélyesen érdekelnie kell an
nak, amiért vagy ami ellen elméje és indulatai viaskodnak, 
mindenkihez akar szólni, feltétlenül mindenkihez, és minden
kiért.

„Ma délután, a blitvai Tudományos és Művészeti Akadémia 
nagytermében a blitvai társadalom legmagasabb képviselői 
Önt, Román Rajevszkity hivatalos jelöltnek fogják kikiáltani a
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blitvai köztársaság elnöki tisztségére. Minthogy a legkisebb két
ség se férhet hozzá, hogy Ön mint eszköz Blitva tényleges 
kényurának, Barutanszkinak kezében a választásba beleegye
zett, és minthogy ugyanúgy mindnyájan tudjuk, hogy ez az em
ber huszonötben államcsínnyel szerezte meg a hatalmat, mi
után meggyilkolta a köztársaság elnökét, Sandersen professzort 
és a parlamentáris demokratikus kormány elnökét, Muzsikovsz- 
k i t . . .”

Doktor Nielsen, mint joggal feltehető, azt akarta megírni 
ebben a nyílt levelében -  melyet egyben az adott körülmények 
között Blitva nyilvánosságához intézett búcsúlevelének, úgy
szólván erkölcsi végrendeletének szánt - ,  hogy Rajevszki épp
úgy, mint mindenki, aki Barutanszki kezéből Barutanszki in
tencióit szolgálva reprezentatív tisztségeket fogad el, az ennek 
a gyilkosnak és haramiának a múltban és jelenben elkövetett 
minden bűntényével vállal utólag és előre szolidaritást, tehát 
felelősséget is mint bűnrészes és bűnpalástoló.

Ezt az egyszerű gondolatot világosan és szuggesztív erővel 
kifejezni valóban nem azok közé a szellemi feladatok közé tar
tozik, melyek meghaladnák az olyan kitűnő és gyakorlott pub
licistának a képességeit, mint amilyennek doktor Niels Niel- 
sent ismerjük. Nyilván evvel a proklamációjával akarta köz
hírré tenni, hogy az a Barutanszki, akivel Rajevszki nem
csak mint a blitvai mítosz udvari szobrásza, hanem mint köz- 
társasági elnökjelölt, vagyis egyszerre mint politikus is közvet
lenül szolidaritást vállal, az a Barutanszki épp az imént 
Georgist, hírhedt pribékjét küldte el hozzá, hogy megzsa
rolja, és hogy ezek szerint ő, doktor Nielsen, szintén jelölt, 
de a halál jelöltje, halálra ítélték, és hogy őt, doktor Nielsent, 
ezt előre tudtára adja a blitvai nyilvánosságnak, nem véletlen 
baleset, hanem ezek a banditák fogják orvul meggyilkolni.

Amennyiben a nyílt levelet úgy gondolta el, hogy személy 
szerint figyelmeztesse Rajevszkit, hogy ebben a bekövetke
zendő gyilkosságban is bűnrészes lesz, s hogy a még élő Niel
sen, íme, előre bejelenti, hogy az ő kiontandó vére vád lesz -  
magának a helyzetnek ez az elvitathatatlan pátosza bizonyos
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értelemben egyszerűvé teszi a technikai feladatot, melyet egy 
ilyen nyílt levél megírása, sikeres megírása jelent.

Doktor Nielsen azonban nem tudja megírni ezt a nyílt leve
let. Egyszerre csak nem tud írni.

„Harmincháromszor fogott hozzá Nielsen ehhez a kiáltvá
nyához, a Román Rajevszkinek szóló nyílt levelének a megfo
galmazásához, érezve, hogy nincs ereje túljutni a holtponton, 
hogy egyetlen szava se áll a maga helyén, hogy minden hangja 
hamisan cseng, meggyőző erő híján van, buta, igen, tulajdon
képp -  idiotikus!”

Ez magában véve még nem jelentené azt, hogy doktor Niel
sen egyszerre csak nem tud többé írni. Ez magában véve csak 
azt jelentené, amit „indiszpozíciónak” szoktak nevezni; nem
csak az író, hanem mindenki, aki dolgozik, tapasztalatból is
meri azokat a szerencsétlen órákat, balkezes napokat, amikor 
semmi se sikerül úgy, ahogy kellene. Nem használ ilyenkor az 
erőszakos akarat; amihez harmincháromszor hiába fog hozzá 
az ember, az másnap vagy harmadnap szinte magától, épen 
és készen, mintegy ajándékképp kerekedik ki a keze alatt.

Doktor Nielsen azonban nem juthat már hozzá ilyen aján
dékhoz. Bármiképp sorakoztatná is fel a szavakat, bármilyen 
biztos és erős szavakat állítana is szoros glédába, doktor 
Nielsen már csak fanyar és kínzó elégedetlenséggel tud tekin
teni papírra vetett betűire. Harmincháromszor fog hozzá a 
munkához, és a harmincharmadik kísérlet után is elégedet
lenül kel fel az asztala mellől, s hiába sétál fel-alá az egyik 
faltól a másikig, ajtótól az ablakikg. Elégedetlen. Azt hiszi, 
cserben hagyta a képessége, hogy a tiszta gondolattal egyide
jűleg, tiszta gondolatának mintegy varázsütésére megjelenjék 
a világos, pontos, a gondolatnak legbensőbb ütemétől hordo
zott szó is. Épp most, mikor sürgősen, igen sürgősen utolsó 
üzenetét, eddigi harcának konklúzióját, erkölcsi végrendele
tét kellene megírnia, épp most, mikor a szavaknak ütniük, 
vágniuk, sikoltaniuk, álarcot tépniük, gyújtaniuk és világíta
niuk kellene, épp most mintha bujkálnának előle az i g a z i  
szavak. Nem és nem akarnak a tollára kerülni. Fordított
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Midász, akinek keze érintésére színarany szavak is puszta vá
sári cafranggá rongyosodnak. Amint papírra veti a szavakat, 
meggyötörtén, csalódottan és viszolyogva látja, hogy nem lá
zadók büszke, felvonuló regimentje, hanem csak a maga 
handabandázó tehetetlenségének vértelen ákombákomjai.

„. . .  minden szava olyan hamisan csengett, mint a legközön
ségesebb , leghétköznapibb, banális frázis . . .  rosszul megfogal
mazott kereskedelmi levél pátosza e z . .. nincs erő, nincs élet, 
nincs igazság -  csupa frázis, s méghozá első személyben ki
mondott frázis. Én, megint én, aztán meg én így gondolom, úgy 
hiszem, szóval tele van a gatyám. Aztán Mi? Mi az, hogy Mi? 
Kik azok a »Mi«? És miért Mi?”

Miért rémlik neki egyszerre a saját, legmélyebbről felsza
kadó, leközvetlenebb szava is hamisnak, üresnek, frázisnak? 
Mért épp most, mikor még soha annyira nem volt oka a leg
nagyobb, a végső őszinteségre, mint most, mikor halni készül? 
Őneki, akinél jobban még senki se ismerte fel a frázis gyűlö
letes, romboló és lealjásító hatalmát, őneki kell most azzal 
vádolnia magát, hogy amit ír, az igaz szó helyett szólam?

Ha valaki még Blitvában is és őszülő fejjel is annyira meg
maradt intellektuelnek, az igazság, a gondolat, a szellem naiv 
trubadúrjának, hogy Georgis látogatása után se tud semmi 
hathatósabbat és praktikusabbat kigondolni, mint hogy tollat 
vegyen a kezébe, és újabb nyílt levelet írjon, az ilyen ember 
nyilván nem is tud mást, semmit se tud jobban, mint írni. Mi 
történt doktor Nielsennel, aki íme, egyszerre arra a felfede
zésre jut, hogy most már erre se képes?

A tárgyilagosan ítélő olvasó nem ért egyet Niels Nielsennel. 
Ami a Román Rajevszkinek szóló nyílt leveléből elkészült, s ami
vel Nielsen oly fogcsikorgatva s oly kétségbeesetten elégedetlen, 
semmiképp se erőtlenebb, mint az a másik nyílt levél, melyet Ba
rutanszki ezredeshez intézett. Objektíve megállapítható, hogy 
Niels Nielsen szerfelett igazságtalan, amikor azzal vádolja ma
gát, hogy csak üres, buta, erőtlen, hamis frázisokat halmoz.

Objektíve. Niels Nielsennek azonban szubjektíve magával 
az élettel, az életről alkotott koncepciójával gyűlt meg a baja.
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„Burjanszkitól doktor Nielsen haláláig -  ekképp fog egyszer 
valaki történeti tanulmányt írni erről a mai blitvai valóságról 
és ez még csak különösen érdekes se lesz, mert ez a blitvai árvíz 
ma minden kontinenst elborítani készül. Sodorja a szél a 
Burjanszkiakat és Nielseneket ezrével és milliószámra, sodorja 
mint holt madarakat a földteke minden irányába, viharok üvöl
tenek ma Blitva felett, ez már ma is tökéletesen unalmas, száz 
év múltán pedig már senkit se fog érdekelni. Mint holt részletek 
Hérodotosz lapjain. De ebből a konkrét blitvai állapotból, 
ebből a zárt földszinti szobából, melyben az ember nem mer 
nyitott ablaknál aludni, ebből a liftből, mely nap nap után mind 
mélyebbre süllyed a bűnözés véres üledékébe, ebből az elrom
lott emésztésünkből, mely a beleknek és a bendőnek hangos 
nyöszörgése formájában jelentkezik, hogy a fenekünk ezzel 
szabja meg az agyműködésünk irányát, ebből a méltatlan 
status quóból elénk áll a kérdés: mi az, amit tenni kell?”

Mi az, amit n e k i  tennie kell, ezt, úgy látszik, tudta, mikor 
Georgis látogatása után nekiült, hogy írjon. S akkor támadt a 
félelmes baj: az elégedetlenség a saját szavával, a csömör, az 
undor a szótól, melyet papírra vet. Az a félelmes baj, melyet 
nem ismer más, csak az, akiknek szerszáma, kenyere, fegyve
re és mámorainak forrása a szó. Az a baj ez, melynek a szó 
minden nagy munkása ki van szolgáltatva, melyet mint a leg
félelmesebb és legszívósabb kísértést mindig újra le kell küz
deni. A szó fenyegető hiábavalóságától, tehát egész élete 
munkájától, egész élete minden erőfeszítésének hiábavalósá
gától felrémlő félelem ez. Mióta az emberi szó él, ismerős ez 
a félelem: a sivatag titánja, Mózes, akinek csak szólni szabad, 
de botjával üt a kősziklára, hogy a szomjasoknak vizet fa
kasszon belőle, és a Názáreti, aki már kísértésként szenved 
attól a gondolattól, hogy az ige hátha mégis -  csak ige, és a kő 
csak kő marad, és nem változik kenyérré, s hogy végül is, aki 
él, kenyérből él, és nem ige, hanem bunkó ütése, nyíl, golyó, 
mechanikus, materiális beavatkozás öli meg az embert.

Nielsen nem tud írni többé. „írni? Mit? Frázisokat? Buta, 
bombasztikus frázisokat? Mindent már aránytalanul jobban 
régen megírtak különböző változatban és persze, hasztalan.
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Beszélni? Kinek? A z egész emberiség tízezer év óta mást se 
tesz, mint beszél. Szókratésztől a Vatikánig mennyi a szószék 
és a prédikációs emelvény. ”

Niels Nielsen az intellektuel reprezentánsa, de egyben egy 
szubjektív, egyéni, egyszeri sorsnak is hordozója. A Bankett 
Blitvában költőjét nem vesztegeti meg a szimpátia, mellyel 
doktor Nielsen vergődését kíséri. Épp ellenkezőleg. Költő 
aligha bánhat el irgalmatlanabbá a maga hősével, mint ahogy 
a Bankett Blitvában költője bánik el a „mi doktor Nielsenünk”- 
kel. A figyelmes olvasónak ugyanis aligha fogja elkerülni fi
gyelmét, hogy miközben doktor Nielsen hasztalanul gyötrődik 
a Román Rajevszkinek szánt nyílt levele megfogalmazásával, ez 
a Nielsen a maga készülő és elkészülni nem tudó művére sza
vakkal reagál, melyek az olvasónak ismerősek, de -  Baru
tanszki szájából ismerősek.

Barutanszki, miközben felolvassák neki „Doktor Nielsen 
nyílt levelét Barutanszki ezredeshez”, a felolvasót egyre-más- 
ra félbeszakítja, éspedig evvel a megjegyzéssel:

„Micsoda banális, mindennapi frázisok. . . ”
,A z  egész olyan gyengén, olyan sápadtan és annyi frázissal 

van megírva.. .  Annyi benne a közhely, s olyan unalmas. . . ”

Barutanszki fülében frázisként cseng, amit Nielsen ír, s most 
Nielsen is úgy találja, hogy nem tud mást írni, csak frázist, 
hogy minden szava frázisként cseng.

Mikor Nielsen a blitvai történet elején Barutanszkihoz inté
zett nyílt levelet, igaz, ezzel voltaképp csak az öngyilkosság
nak egy formáját választotta, reális politikus szempontjából 
tisztára romantikus gesztus volt az a levél. S valóban, Nielsen 
akkor még romantikus volt, akkor még voltak bizonyos érzel
mes előítéletekből eredő illúziói. Ha teljesen híján lett volna az 
efféle illúzióknak s általában tipikusan intellektuális természe
tű illúzióknak, még csak eszébe se juthatott volna, hogy a 
zsarnoktól gondolatszabadságot kérő Marquis Posa szerepét 
vállalja, sőt azt is felülmúlva, azzal próbáljon hatni Barutansz- 
kira, hogy -  kötelet követel és ígér neki. Igaz, a Barutanszki- 
nak szóló nyílt levél azért nyílt levél, mert valójában Blitvá-
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nak szól, de ugyanakkor a pátoszból, a hangjából kitűnik, 
hogy aki írja, az még a blitvai romantikus, ugyanaz a Nielsen, 
aki akkoriban, ha csak álmában is, de emberi vonásokat tulaj
donít Barutanszkinak. A romantikus doktor Nielsen mégis 
úgy képzelte, hogy bizonyos hőfokú emberi szavak és emberi 
érvek, ha csak pillanatra is, de még Barutanszkira is hatnak; 
hinnie kellett, hogy egy-egy szóval még Barutanszkinak is az 
elevenére tud tapintani.

„Mi ketten, ön, Barutanszki Krisztián ezredes és én, szerény, 
rangtalan blitvai légionárius, mi ketten néhányszor együtt néz
tünk a halál szemébe, és épp azért, mert tisztában vagyok az
zal, hogy ön tudja, hogy én nem vagyok a halál árnyékában pi- 
pogya, épp azért nem hamvad el bennem a remény utolsó szik
rája, hogy ezek a szavaim utat találnak az emberhez

Doktor Nielsen nem lett volna romantikus, és nem tudott 
volna így írni, ha akkor eszébe jut, hogy ebből a tragikusan és 
vádlón is szubjektív, szinte intim vallomásából Barutanszki 
csak egy következtetést von le, éspedig önelégülten, a vidám 
fölény kellemes szenzációjával:

„Szegény! Ennek tele van a nadrágja a félelemtől!”

Nielsen szinte szó szerint ugyanezzel a megállapítással gya- 
lázza meg önmagát, mikor önkínzó dühvei elégedetlenül dob
ja el a Román Rajevszkinek készülő és el nem készülő nyílt 
levele harmincharmadik változatát. Ez a Bankett Blitvában 
költőjének az irgalmatlansága: a költő, aki idegen szemmel 
nézi és látja önmagát. A Román Rajevszkinek írni készülő 
Nielsen ugyanaz, mint aki volt. Nielsen nem változott. Az 
olyan emberek, mint Nielsen, nem t u d n a k  megváltozni, 
nincs választásuk, nem rajtuk áll, hogy hívek maradnak-e 
önmagukhoz. Épp ez az, ami miatt van sorsuk, mely elől nem 
térhetnek ki. Nielsen megmarad „romantikusnak”, s ezért 
akar és próbál Román Rajevszkinek írni, de megmaradni an
nak, aki volt, s ezért egyszerre csak k é n y t e l e n  a maga 
változatlan személyét idegen szemmel, idegen szemszögből
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szemügyre venni, idegen füllel hallani a maga változatlan 
szavát.

A beszédből ebben a blitvai világban csak a monológ ma
radt meg az embernek -  monológ, vagyis a szó, mely elrejtőzik, 
rejtve születik és rejtve tentetődik, mintha nem is volna, a szó, 
melynek nincs iránya, útja, célja. És épp ezért szó ugyan, de 
mégse az, mivelhogy a szó élete csak akkor élet, ha felfedi és 
láthatóvá teszi azt, amit nélküle homály fedne. A szóhoz, ah
hoz, hogy élő szóvá legyen, nem elég az, hogy van, aki szárny
ra bocsátja. A szónak beszélni kell tudnia, s ahhoz, hogy az 
ember beszélhessen, kell az is, akihez beszélni lehet, kell hogy 
legyen, aki felé fordul, s létezzen az, akit a szó el is tud érni. 
Nem az a döntő, hogy barátságos fogadtatásra -  mint ahogy 
mondani szokták - ,  rokon lélekre talál. Váltson ki ellenke
zést, felháborodást, botránkozást, váljék félreértés áldozatává, 
ez már jó, ez már életet jelent, ez már azt jelenti, hogy mint 
eleven tényező belekerült a szenvedélyek és gondolatok, az 
összeütköző ellentétek, az eleven emberek eleven világába, 
és hogy ezen a bonyolult szövevényen belül életerejétől függ 
további pályafutásának, sorsának alakulása.

A monológ szava azonban a hiábavalóvá vált szó, a szó, 
mely eleve ki van rekesztve az eleven világból, a szó, mely 
mintha nem volna -  vagyis az ember, aki balgán életét tette 
arra, hogy szavakkal, a szó erejével, világosságával, bátorsá
gával, a szóval mint legfőbb eszközével vegye ki részét a közös 
életből, az erőfeszítésből, mely az emberért, az igazságért, a 
szépségért, az emberi életért való küzdelem, ez az ember a 
hiábavaló szóval együtt maga is hiábavalóvá lesz.

Ha a monológ sorssá válik, akkor az ember, aki folytatja a 
beszédet, mondjon bármit is, legyen a legmerészebb gondolat 
és legszebb szándék az, amit szóba foglal, komikus figurává 
lesz. Mint ahogy komikus -  komikus és kísérteties -  figura az 
olyan karmester, aki pálcájával fáradhatatlanul, lelkesen csak 
tovább vezényelne a sötét hangversenyteremben, ahol a lám
pákat már rég eloltották, s ahonnan a közönség, ha valaha volt is, 
már réges-rég elszéledt, és a zenészek, ki-ki a maga ágyá
ban, az igazak álmát alusszák.

Természetesen lehet a sötétben üres székek előtt a pódiu
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mon állva tovább is meggyőződéssel, lelkesedéssel és fáradha
tatlanul vezényelni, de csak addig, amíg ez a karmester maga 
is rá nem eszmél a vákuumra, s nem pillantja meg benne maga 
magát mint komikus és tán kísérteties figurát. Ha észbe kap, 
akkor nincs tovább, s jön a hideg szemű nagy kijózanodás, 
a magányosság és a hiábavalóság dermesztő felismerése.

„Én, megint én . .. Aztán Mi? Mi az, hogy Mi? Kik azok a 
»Mi«? És miért Mi?”

Nincs, egyszerűen nincs olyan közönség, melynek nevében 
ő, Niels Nielsen beszélhetne. De még a descartes-i végső 
bizonyosság is, az én, aki gondolkodik, tehát van, az is két
séges szubjektummá, szubjektumként kétségessé, fantaszti
kus, sőt fantomszerű lénnyé válik az e m b e r i l e g  megköze
líthetetlen objektív blitvai valóság j e 1 e n 1 é t é b e n. S az az
tán jelen van. Ez az, ez a jelenlét az, ami végső bizonyosság, 
ez az, ami mellett erőtlen, siralmas és tehetetlen vonaglás 
a gondolat, a gondolkodó és a szó -  a szó, mely mennél iga- 
zabb, valóságosabb, emberséggel telibb, mennél nagyobb dol
gokról beszél, annál inkább groteszkül fontoskodó frázisként 
kong az emberi értékeknek és magának az emberinek abban a 
szemétté válásában, mely a blitvai valóságban már egyszerű 
és kétségtelen, befejezett és magától értetődő gyakorlati tény.

yyA mi doktor Nielsenünk” Georgis látogatása vége felé már 
berzenkedni se tud, Georgis elhallgattatta, valósággal elnémí
totta. S ha azt hiszi, hogy miután Georgis magára hagyta, a 
taglóütés után, mely elkábította, még fel tud tápászkodni, nem 
téved. M a g á h o z  tér, de mikor írni akar, rá kell jönnie, hogy 
ő maga nem ugyanaz, mint aki volt a kitűnően irányzott tagló
ütés előtt. Georgis igen világosan, megdönthetetlen egyszerű
séggel adja tudtára, hogy minden szemétté vált, kivétel nélkül 
minden, s hogy ennélfogva doktor Nielsennek is le kell szállnia 
„egyéni, szubjektív nagyzási hóbortjának legmagasabb tor
nyáról”, ahová felmászott, és ahonnan nem látta, hogy körös
körül s alatta, a valóságban semmi se maradt, ami megmaradt 
volna emberinek, ami nem vált volna blitvaivá. ,^Az egyetlen 
blitvai lélek, aki eleddig Magát ebben a Maga nemes etikai má
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morában megértette, az Karin Michelson őnagysága. És ő amint 
lemásolta önnek ezt az ön bárgyú »J’accuse«-ét, még ugyanaz
nap este eljuttatott egy példányt az én asztalomra. ”

Az író egyetlen szót sem mond arról, miként hat ez a köz
lés Nielsenre, se az arcát, se a gondolatait nem írja le. Mjnt 
ahogy doktor Nielsen se tud többé mást, mint hallgatni, attól 
kezdve, hogy el kell hinnie, amit Georgis kézirattal bizonyít. 
Akkor elhallgat doktor Nielsen, s még gondolatban is hallgat 
erről, még gondolatban is, s akkor is, mikor már Georgis ma
gára hagyta. Szinte tévedésbe ejt, mintha a közlést eleresztet
te volna a füle mellett, mert az egyetlen, amire minden fi
gyelmét összpontosítja, az a Román Rajevszkinek írandó nyílt 
levél. És csak miután már harmincháromszor indult csatába a 
frázissal, mely erősebb a szónál, s harmincháromszor veszt csa
tát, akkor egyszerre mélyről, őt is meglepve, elementáris erő
vel szakad fel belőle a szó, Karin Michelson neve, és az, hogy 
mit jelent neki, mi omlott benne össze, mikor ez a név taglóvá 
vált Georgis kezében:

„. . .  Megjelentetni? Kinek? Bizonygatni? Kinek? A drága- 
látos Karin Michelson őnagyságánakf aki egész éjszakákon át 
könnyeit nyeldesve hallgatja az embert, hogy aztán átadja Ge
orgisnak a levél másolatát?”

Vagyis: miképp tudjon Nielsen írni, mikor igazat kell adnia 
Georgisnak, akinek a szemében ő nevetséges és -  ami még 
rosszabb -  frazőr, naiv és együgyű frazőr! Igazat kell adnia 
Georgisnak, akinek a szemében egy doktor Niels Nielsen mint 
jelenség minden tiltakozásával és pátoszával együtt egyetlen 
anakronisztikus frázis. Mit Georgis! Nem Georgisról van szó, 
ő csak a kifejezője, a megszemélyesítője egy egész korszak
nak, annak az egész adott korszakra kiterjedő, egész korsza
kot jelentő blitvai valóságnak, mely a maga puszta létével 
effektíve frázissá teszi nemcsak a blitvai emberi méltóság fo
galmát, hanem minden meghitt viszonyt; frázis már a barát
ság, az ember ember iránti bizalma, frázis a szó, ha igaz, frá
zis maga az igazság, frázis minden, ami más, mint a legérezhe
tőbb, a legjelenlevőbb és egyedül diadalmas Blitva. Az em
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bernek az ember felé kinyújtott karja puszta teátrális gesztus a 
blitvai valóság véres színpadán, ahol minden, ami spontánul em
beri, idejét múlta dekoráció, és nem is lehet más, mint ostoba 
dekoratív motívum, akárcsak az a Pascal-idézet annak az asztali 
lámpának az ernyőjén, mely Barutanszki estéit világítja meg.

Mikor eltávozván, Georgis azzal a bizonyára hangos „jó éj
szakát!” -jával becsukja maga mögött az ajtót, Niels Nielsen 
azt hiszi, hogy-legalábbis az alatt a rövid idő alatt, amíg élni ada
tott neki -  folytathatja -  s folytatni is próbálja hivatását, az 
írást. De nem sok idő kell hozzá, hogy rájöjjön: az ajtó, mely 
Georgis mögött becsukódott, tömlöcajtó lett, s a tömlöcben ő, 
Niels Nielsen az elítélt, de olyan elítélt, akinek még az se ada
tott meg, hogy még egy velőtrázó, utolsó kiáltó szóval köszön
jön el az élettől. A szó, melynek emberi vonatkozása, emberi 
a jelentése, t á r g y t a l a n  lett Blitvában. Hiányzik mögüle 
a realitás, mert az egyetlen realitás a nem emberi, a mítoszi 
automata, a szörnyeteg automata, melynek neve Blitva. A 
blitvai agy velőkben minden jaj kiáltásra „mint a pályaudvaron 
a csokoládés automatában csak az úgynevezett polgári közvé
lemény szerkezete” csikordul meg, és amit produkál, az min
dig csak az előre elkészített, készen kapott formulák, értéke
lések, nézetek; nem emberek, hanem önműködő szerkezetek 
azok, amikkel az ember szemben áll, s az önműködő szerkeze
tek csak a maguk süket rendje szerint reagálnak. T á r g y t a 
l a n ,  tárgyát vesztett minden emberibe vetett remény ott, ahol 
az emberi helyét elfoglalta az önműködő monstruozitás, a 
közvetlen spontaneitás nagy temetője.

Nielsen magányossága a szóra is képtelen, megnémult ma
gányossággá lett. És megint, ezúttal már tudatos, frenetikus 
crescendóban hangzik fel a motívum, mely Georgis látogatása 
előtt csak tétova ábrándkép, csak mint a henye képzelet játé
ka villant fel a kérdésben, hogy megesik-e a fecskékkel, hogy 
esetleg tüdőgyulladás miatt nem jutnak el Egyiptomba... 
a bágyadt merengés most, az elnémult magányosságban pá
nikká, a pánik tombolásává fokozódik.

„Ez pánik! Ezek az idegek. A  félelem, mely beleette magát 
a csontjaimba -  ismételte magában félig hangosan Nielsen, mi
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közben betette az ablakot és leeresztette a függönyt. -  Semmi 
értelme tovább is így kínlódni! El kell utazni. Mindent likvidál
ni és elmenekülni... Ha így tart tovább, bele kell tébolyodni!

A  szobában fullasztó volt. Bezárva. Ebben a büdös földszin
ti szobában minden olyan elviselhetetlen nyomás alatt lapult, 
hogy az ember mint valami hidraulikus prés alatt érezte, hogy 
szűkül össze a mennyezet és a padló és mind a négy fal, hogy 
közelednek koncentrikusan egymáshoz ezek a buta síkok, és 
hogy fogják összenyomni Niels ént, mint gőzmosoda az ócska 
kabátot. ”

Ócska kabátot. . .  Mind Barutanszki fitymáló észrevételei
nek, mind Georgis fölényes megállapításainak egy-egy töre
déke kísérteiként j ár-kel a magányára rémülő Nielsen gondo
latai között, mintha a saját gondolata volna. Nielsen elérte azt 
a határvonalat, melyen az ember kezdi elveszteni magát, és 
idegen, ellenséges szemmel nézi, idegen, ellenséges mérték
kel méri saját személyét.

„Ejnye, ugyan kérem! Ha arról van szó, hogy kettőnk közül 
veszni kell valakinek, kezeskedem róla, hogy nem én, hanem 
maga fogja úgy végezni, mint golyólyukasztotta kabát, meg
értett?

Ezt Georgis mondta, és Nielsen nemcsak megértette, ha
nem annyira tehetetlen és védtelen lett épp a m e g n é m u l t  
magányosságában, hogy még Georgis metaforájával szemben 
se képes ellenállásra, pecsétként rögződött meg az agyában. 
Ez az erőtlen kiszolgáltatottságnak az a télj essége, melyben 
már nem a mérlegelés, belátás vagy elhatározás, hanem a 
puszta élet lihegő, vak, állati ijedelme az, ami menekülést 
sürget.

Menekülni. Mintha csakugyan volna s található volna az a 
másik éghajlat, mintha a fecskék útja Egyiptomba valóban 
emberi lehetőségek példázata volna. S miért ne? Mért ne le
hetne, ha mást nem, ,hát ideiglenes szabadságra menni, úgy
szólván vakációra? Ha már az ember, mint az ötvenéves Niels 
Nielsen, évtizedek óta, egyéni erkölcsi imperativusainak meg
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felelően itt strázsál a maga blitvai posztján, s évtizedek óta 
állhatatos kitartással viszi vásárra gondolataival együtt a bőrét 
ezen a blitvai posztján, mért ne lehetne Niels Nielsennek is, 
most, amikor az élete függ tőle, klímát változtatnia, egy évti
zedek óta tartó munkahét után hétvégi kirándulás békéjére, 
egyszerűen kirándulásra szert tenni?

A vérbeli intellektuel, mint amilyen Niels Nielsen, hiába 
érzi minden idegszálával azt, hogy menekülnie kellene, éspe
dig sürgősen; hiába tudja, hogy mögötte nemcsak tettre kész 
orgyilkosok, hanem a téboly is ott leselkedik: ez a Niels Niel
sen még az olyan, mindenki más számára egyszerű dologról is, 
mint amilyen a vakáció, a kirándulás, különös, meglepően 
egyéni módon vélekedik. Neki úgy tetszik, hogy ő már nem 
„kirándulhat”, éspedig azért nem, mert máris kiránduláson 
van, mert épp a „kirándulás” az, ami tart.

„Érzi doktor Nielsen, hogy kínozza őt ez a blitvai valóság, 
akár valami nehéz, csömörös, zavaros fejfájás. . .  Kísérteties, 
szennyes látomás ez az átkozott ország, ahol ő, kiránduló ha
lott, kikötött anélkül, hogy ennek bárminemű mélyebb erkölcsi 
és eszmei értelme volna, minden valódi küldetés nélkül, hogy itt 
éldegéljen, ebben a mészárlásban, és hogy aztán, miután őt ma
gát is lemészárolták, visszatérjen a csillagok közé. ”

A kirándulás: ez az élet, ez az abnormális -  s ez n e m a dok
tor Nielsen önkényes okoskodása, hanem épp a Blitva néven 
összefoglalt életfeltételek állították így a fejük tetejére nem 
a nézeteket, hanem a tényeket. S doktor Nielsen az önma
gával folytatott, „véresen izgatott beszélgetésében”, „zavaros 
monológjában” nem tesz mást, mint engedelmessé válva, va
lósággal szófogadóan regisztrálja az emberileg abnormálist, 
tudniillik az életet mint valamit, ami emberileg abnormális 
és értelmetlen kaland, oktalan okból bekövetkezett, szégyen
letesen vérbe és szennybe gázoló és fulladó -  kirándulás. És 
megint felbukkan az az ősi vízió: az élet mint színjáték. S a 
szellem a realitást gyanúba fogja, igen, voltaképp azzal gya
núsítja, hogy i d e g e n  konstrukció. Csakhogy itt ez az ősi 
motívum nem apollói esztétikai élményként s nem is a vallás,
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a töredelmes alázat, hanem egyszerre a lázadó szellem, a láza
dó ember hangsúlyával jelenik meg, az emberével, aki meg
tagadja egy atavisztikus mitikus világ elismerését, melyben 
nem érvényesülnek, még csak szóhoz se jutnak az emberi ér
telem és emberi szenzibilitás követelményei.

„. . .  teljes magányosságban ez az ember már ötödik, hetedik, 
kilencedik napja mozgott Blitvánenben, blitvai utcákon, kávé- 
házakban, mintha az élet normálisan folytatódna, és mintha ő, 
doktor Nielsen személy szerint nem jelentene személyiséget, aki 
ezeken a b l i t v a i  d e s z k á k o n  csak addig a titokzatos per
cig mozog, míg ennek a blitvai drámának láthatatlan ügyelője 
meg nem adja az előre megbeszélt jelt a gyilkosoknak, és a do
log ugyanabban a pillanatban úgy fog végződni, mint ahogy kez
dődött: kulisszák mögött, álarcosán, a csatornában: gondolák, 
valahol messze mennydörgés, holttest zuhanása a szennyes 
vízbe a zenekar első hegedűje csendes kantilénájának kísére
tében: „Talp-ra Blitva, nem halt meg ős-a-pá ink lel-ke!”

A  színjáték, melynek tartama alatt, rövid és értelmetlen föl
di szabadsága után, Nielsennek vissza kell térnie, éspedig le
mészárolva, a csillagok közé -  „ez a politikai csillagászat”, 
mint ahogy Nielsen szellemes keserűséggel megállapítja, „nem 
volt túlságosan szellemes” -, viszont tagadhatatlanul megvan 
a saját logikája, kérlelhetetlen és egyszerű logikája, mely tel
jesen következetes, s mint ilyen, teljesen kielégítő megnyil
vánulása egy megbonthatatlan mitikus rendnek, a blitvai koz
mosznak. A színjáték azonban attól válik bonyolulttá, hogy 
„a mi doktor Nielsenünk” bár szemlélője, gondolkodó szem
lélője, de ugyanakkor szereplője is, gondolkodó szereplője és 
gondolkodó szemlélője és kijelölt áldozata -  vagyis maga is 
cselekvője ennek az ő akaratától befolyásolhatatlan, mitikus 
törvények szabályozta drámai cselekménynek.

Niels Nielsen minden idegével úgy érzi, és agyának minden 
gondolatával tudja, hogy őneki mint Niels Nielsennek semmi 
köze a saját végzetéhez, mely sajátja s mégse az övé -  sajátja, 
mint a bilincs, melyet kezére tettek, vagy a seb, melyet rajta 
ütöttek, de nem az övé abban az értelemben, mint ahogy az
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ehiberé az ember, akit szívébe zárt, vagy a vers meg a kép, 
melyet szeret. Nielsen azt akarná, hogy abban, amit tesz, és 
abban, amit szenved, igenlően ráismerhessen önmagára, s 
ehelyett idegenként kell néznie saját végzetét, mely az ő meg
kérdezése nélkül, sőt egész lényének minden szükséglete és 
kívánsága ellenére lett az övé. S tudja, hogy végzet, tudja, 
ho^y nem lehet kibújni alóla, de mint a hellén tragédiákban, 
ravaszul, ez is hozzátartozik épp a végzethez és a végzethez 
való viszonyához, hogy menekülnie kell előle, hogy le akarja 
rázni, mint idegent.

Nincs menekvés. Ezt tudja Niels Nielsen, és épp ezért, épp 
ez elől a nincs menekvés elől k e l l  menekülnie: a földszinti 
szobája „hidraulikus prése” alól az utcára, az utcáról, mely 
nem kevésbé a neki kijelölt vesztőhely, mint a szobája, Lar- 
sen, az öngyilkos festő posztumusz kiállítására. Nemcsak hogy 
ily módon csupán egy és ugyanannak a vesztőhelyének a sar
kait váltogatja, hanem „a végső megismerésnek azon a hullá
mos határán, ahol értelem és téboly, halál és az evilági földi 
élet öntudata egybefolyik valami furcsa, kétségbeesett állapot- 
ba, mely keserű, mint a narkózis, mikor a test még érzi a való
ságot, a tekintetben, gondolatokban és a képekben azonban 
már jelentkezik a meghalás szürke, búskomor árnya” -  elren
delt vesztőhelyének bármelyik sarkában fordul is meg, Niels 
Nielsen mindenütt és minden alkalommal ebben a megné- 
mult, de lucidus magányosságában mindenütt önmagát látja 
különféle változatokban önmagával szembejönni, a maga ide
gen sorsát. A maga idegen sorsát látja meg mindazokban az 
életekben, melyekre nem a saját premisszáik erejéből, nem a 
saját premisszáik szellemében, hanem a saját premisszáik el
lenére, saját premisszáik megerőszakolása és mártírizálása 
árán a mitikus szörnyeteg, a pokol politikája, a politikai po
kol, Blitva kényszeríti rá a konklúziót.

Nincs menekvés. Csak annak nincs, akinek minden oka 
megvolna arra, hogy meneküljön. Az öngyilkosság, termé
szetesen, lehet az is egy élet konklúziója, de éppúgy, mint 
ahogy maga a gályarabság se választott életforma, az öngyil
kosság csak a gályarabra rákényszerített konklúzió. S ha az 
öngyilkosság sikeres menekülés a gályarabság elől, nem más
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mégse, mint a vége, elkeseredett szankciója egy sors, az em
beren már úgyis elkövetett gyilkosságok sorozatának, egy 
rákényszerített konklúzió konklúziója.

Az író hallgat -  azaz az író nem hallgat, noha kizárólag Niel
sen az, aki közli a maga emlékeit, míg az öngyilkos festő, Lar
sen posztumusz kiállításán szemlélődik. Az öngyilkos festő 
posztumusz kiállítása -  „Larsen nocturne”-je - ,  mint minden 
számottevő művészi alkotás, egyetlen szenvedélyesen tapin
tatlan indiszkréció -  titkot és titkokat árul el nemcsak magá
ról a festőről, hanem az egész életről, melyben mindnyájan 
résztvevőkként szerepelünk.

„Nielsen csak meglehetős felületesen, nem annyira személye
sen, mint inkább a vásznai révén ismerte Larsent, de ez a csen
des ember, szokatlanul intenzív szemével, a világosszőke svéd 
szakállával és a vásznaival, melyek nem annyira festészeti 
szempontból, mint inkább a motívumaik miatt voltak érdeke
sek, Nielsennek kezdettől fogva szokatlanul kedves volt. Lar
sen minden mozdulatából harmonikus, higgadt, impozáns, est- 
alkonyi nyugalom áradt, a legfőbb motívum pedig, mely üldöz
te, állandóan egy és ugyanaz volt: néptelen földközi-tengeri vá
ros délutáni csendje, mikor az ég színe sötét acélkék, és naran
csos-fehér csíkos vászonernyőket lenget a misztrál. Mindig a 
földközi-tengeri városoknak ezek a néptelen utcácskái, lenge
dező vitorlákkal, vászonernyőkkel vagy selyemkendőkkel a dél
utáni szélben. ”

Az író hallgat. Az író hallgathat, mert Nielsen abban az ál
lapotban az intenzitásnak egy olyan fokán emlékezik és él, 
amikor minden, ami az ember szeme elé kerül, minden fel
támadó emlék, minden találkozás és minden szó, ami megüti 
a fülét, benne mennydörgéssé fokozódik, illetve villámfény
ként lobban, s az egész élet tájképét s benne őt magát meg
világítja. Ez az állapot nem ismer mellékes vagy épp felüle
tes benyomásokat. Ebben az állapotban mintha valami külö
nös vonzóerőt sugározna az ember: csak olyan emberekkel 
és dolgokkal kerül érintkezésbe, melyek mintha nem is kívül
ről támadnának rá, hanem -  noha az objektív térben objektív
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valóságok -  mintha csak a saját sejtelmeinek, gondolatainak 
és fájdalmainak az emanációi volnának, testté vált variációi 
az ember legsajátabb benső kérdéseinek -  és a rájuk való fe
leleteknek, melyek elől az ember szívesen, de hasztalan bújna 
el. Ha ebben az állapotban az ember találomra fellapoz egy 
kezébe került könyvet, a szeme feltétlenül épp azon a soron 
akad meg, mely személy szerint neki szól. Az az állapot ez, 
melyben az ember bárhova fordítja is, és még ha próbálná is 
elfordítani tekintetét, valami különös, kísértetiesen éles lá
tással mindig és mindenütt és mindenben a saját sorsának néz 
a szemébe, azzal az egy kérdéssel találja magát szembe, mely 
benne megingatott, romba döntött és sötétbe borított minden 
mást, ami azelőtt mint fundamentum az életét, életének a tar
talmát jelentette.

VI.

A BLITVAI SZINTÉZIS

„Hallja, Vanini, megértem, hogy az ember hazu
dik az életben! A hazugság kozmikus médium, úsz
nak a csillagok a hazugságokban, mint az éterben, 
világok és századok épülnek hazugságokra. És sze
mély szerint én magam is rendkívül áhítatosan hó
dolok a hazugságnak mint olyannak. A hazugság a 
polgári társadalom anatómiájában a húsnak egy faj
tája, mellyel ki van párnázva ez a csontváz; ha nem 
volna hazugság, az emberek mind úgy járnának-kel- 
nének, mint visszataszító, nyúzott csontvázak! De 
olyan arcátlanul hazudni, mint maga, már régóta 
nem hallottam. . . ”

(Krleža: Bankett Blitvában)

Amit esztétikai élménynek szokás nevezni, s amin azt értik, 
hogy egy-egy műalkotás valami sajátságos esztétikai érzéket, 
úgyszólván tetszési szervet kellemesen megbizserget, úgy 
valahogy, mint ahogy a sült szaga kellemesen megcsiklandoz
za a jó étvágyú vendég szaglószervét -  az esztétikai élmény
nek ily nemű fogalma csak azoknak a fejében kísérthet, akik
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híján vannak épp ennek a bizonyos „esztétikai érzéknek” , 
mely elválaszthatatlan a képzelet tehetségétől. Esztétikai él
mény az, amit Niels Nielsen az öngyilkos festő posztumusz 
kiállításán átél. Nem valami fiktív „tetszési szervét”, hanem 
minden idegét, egész lényét rezgésbe hozza az az élet, annak 
az életnek megszólalt titka, fájdalma, vágya -  és vádja, 
amellyel Larsen kiállított művei révén kerül érintkezésbe. 
A mű, mely a művész vallomása, vallomás a művészről, de 
magáról a szemlélőről is, mert individuálisan azt a médiumot 
szólaltatja meg, ami közösen néma, az elnémított emberé. Mi
lyen kegyetlen gyilkosságok sorozatát kellett a „harmonikus, 
kiegyensúlyozott, impozáns nyugalmat” árasztó Larsen lelké
nek elszenvednie, hogy ez az ember, a néptelen földközi
tengeri városok délutáni csendjének nosztalgikus szerelmese, 
a szelíd szépségeknek hálás hívője a borzalomnak, a rémület
nek és a vádnak váljék megszállottjává, és mint a maga egész 
életének konklúzióját, a maga életét Waldemaras kátrányos 
portréjának víziójában kérje számon! Ez „az önarcképszerű 
larseni vallomás”, Niels Nielsen esztétikai élményének ob
jektuma, ahogy azt Niels Nielsen átéli, nemcsak vallomás, ha
nem prófétikus megismerés is, annak a megdöbbentő megis
merésnek a szuggesztív kinyilatkoztatása, hogy az ember éle
tét és halálát nem az ember egyéni lelki és szellemi struktúrá
ja szabja meg, hogy az élet, amit valóban élünk, az az igazi 
életünkön, önmagunkon, lényünk legelemibb követelményein 
elkövetett egyetlen tartós, folytonos Justizmord, mely ellen 
nincs fellebbezés, s a legtöbb, amit Blitvában egyénileg meg 
lehet tenni, s amit csak a művész tehet meg, ami a művészet
nek nagy kiváltsága, az az, hogy a művész maradandóvá teheti 
az ember tiltakozását annak az embernek a nevében, aki ben
ne mint tiltakozó ember túlélte a blitvai élettől neki jutta
tott szerepet.

S talán ez az, ami a blitvai bankett egész ábrázolási módjá
ban annyira nyugtalanítóan személyes és lírikus jellegű akkor 
is, mikor az ábrázolás következetesen realisztikus, tudniillik 
az, hogy e körül a Niels Nielsen körül az alakok és események 
oly éles kontúrokkal rajzolódnak ki, hogy megvilágításuknak 
ez a szertelen intenzitása kettős realitást ad nekik: faktumok,
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és egyszerre és ugyanakkor mintha a hajszolt, s magát az élet 
és halál mezsgyéjén vonszoló Niels Nielsennek a hallucinációi 
volnának, mintha lázálom tette volna őket lenyűgözően való
ságossá. Különösen áll ez Olaf Knutson alakjára. Az ember 
azt gondolná, hogy Nielsennek, aki nyílt levelet akart írni Ro
mán Rajevszkinek, semmi közössége se lehet Knutsonnal, aki 
bár tehetséges szobrász, de Román Rajevszki jobb keze, csat
lósa és szolgai árnyéka. Igen ám, de mikor ennek a blitvai vi
lágnak lényegéhez tartozik, hogy a cselekedet nem az intenció 
kifejezése, sőt, hogy az ember egész látható élete rossz álarc 
és hazugság, mely mögött tehetetlenül, szóhoz nem jutva, ha- 
zátlanul lézeng és sorvad az, ami az emberben igazán ő maga.

Ha Nielsen beszélget Olaf Knutsonnal, egyrészt egymástól 
különböző, sőt, ami temperamentumukat illeti, két ellentétes 
típus párbeszédét halljuk, másrészt azonban Olaf Knutson 
ugyanakkor mint Nielsennek egy töredéke, része, mint Niel
sennek egyik megtestesült lehetősége, mint Nielsennek a 
szembesítése jelenik meg olyan gondolatokkal, fájdalmakkal 
és tettekkel, melyek Nielsen gondolatai, fájdalmai és tettei is 
l e h e t t e k  volna.

„Menjünk, jöjjön, az istenre kérem! Megőrülök, ha ma este 
egyedül maradok! Érzem , hogy a gyomrom kavarog! Itt a hely
színen fogok öklendezniy ha csak még egyetlenegy másodperc
cel tovább maradok!”

Attól kezdve, hogy Knutsonnak e szavai után az elegáns, 
nyüzsgő blitvai elit ünnepélyéről, Larsen kiállításáról eltávoz
nak, nincs Knutsonnak egyetlen megjegyzése, figyelmeztetése 
és vallomása se, mellyel Nielsen nem száll vitába; de valahogy 
azzal a teljes intim megértéssel, amilyennel az ember egyéb
ként csak önmaga ellen, önmaga meggyőződésére, önmagával 
disputái.

ffMinket kísérnek, Nielsen -  figyelmeztette Olaf Knutson 
Nielsent idegesen fordulva holmi sötét alakok felé, akik velük 
párhuzamosan lépdeltek a másik oldalon a keskeny és rosszul 
megvilágított Jezsuita utcában.
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-  Senki se kisér minket, barátom! Ezek közönséges járóke
lők! A z ott valami hölgy egy csomaggal! Gyerek kullog utána. . .

-  De nem! Ember, magát kísérik! Nézze azt a kettőt ott az 
árkádok alatt!

-  Ezek ártatlan gitározok, Knutson! Mi van magával? A ma
ga keze jéghideg!

-  Nem futja többé az erőmből, Nielsen! Ha így tart tovább, 
beleőrülök!”

Kinek a hangja ez? Knutsoné-e vagy Nielsené? Knutsoné, 
de benne Nielsen a maga hangját hallja.

S hogy Knutson felidézi a citadellabeli hunoknak és a beau- 
regardi Barutanszkinak a „csúnya, szeles, sötét” éjszakáját, 
azt az éjszakát, amikor a megboldogult Larsennel állt Walde- 
maras „rossz bronzszobra” tövében, mint most Nielsennel, 
Nielsen megint Knutsont hallgatva a saját éjszakája remény
telenségétől is meg kell hogy borzongjon. És hiába tudja Niel
sen, hogy nincs menekülés. Hát nem lehetne a kiránduló ha
lottnak is kicsit, egy lélegzetvételnyi időre -  kirándulni? Ha 
nem is lehet eljutni Egyiptomig, de legalább útra kelni? Mért 
ne lehetne a nagy blitvai színpadon külön színházat is játsza
ni, úgy tenni, mintha lehetne, ha csak ideiglenesen is, ha csak 
egy közbeiktatott epizód keretében is -  vakációra menni?

„Kétségbeejtő! Kérem, jöjjön velem! Hogy valahol felhajt
sunk egy pohár grogot, valahol, ahol világosság van, zene szól, 
itt kint fertelmes! Itt csontig hatol a nedvesség, mintha csak az 
alvilágban a Léthe vizében halászgatna az ember! Menjünk 
Dominikhoz! Ott meleg van, ott majd felvidulunk, ott nyárson 
sütnek fácánt! Dominik valódi francia konyakot mér!”

így hangzik Olaf Knutsonnak a vakációra invitáló ajánlata. 
Olaf Knutsoné, aki a maga magányosságába beleátkozott 
Nielsen számára magának Nielsennek is megszólaltatója. 
Mind a ketten a lázas magányosságnak egy olyan csúcsán él
nek, melyen szinte megszűnik magányosnak lenni a magá
nyos, mert már mindenkivel úgy beszél, mintha önmagával 
folytatna beszélgetést. És a heves magánynak ebben az álla
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potában minden szó fájdalmasan transzcendens jelentőséget 
kap, még egy közönséges úri csárda neve is, mint a Dominik- 
féle, sejtelmesen hangzik, és szimbólummá szellemül át.

Nielsen, a magányos ember és a „mások” élete, a „másik” 
valóság között ez a Dominik ígéretes hídként villan meg a lé- 
thei éjszakában. És még valami: ha már úgyis kiosztott szere
pek szerint alakulnak egzisztenciáink, mért ne játszhatnánk 
meg egy estére a „mások” szerepét, mért ne tehetnénk úgy 
egy estére, mintha mi nem mi, hanem épp azok volnánk, akik
től oly távol vagyunk, és akik esztétikai és morális igénytelen
ségükben oly megközelíthetetlenek?

Dominik már nem marad egy a sok blitvaneni úri csárda kö
zül, Dominik már a másik glóbusz a „mások”, a többiek elér
hetetlen glóbusza, a gondolatialan és problémátlan csillag, a 
Szünet az életben, maga a Kirándulóhely, a Feledtető, a Sza
badító, nem a megoldott, hanem a meg se született Ellent
mondás, maga a megengesztelő és megengesztelt banalitás, 
az Idill, mely egyszerűen tárt karokkal vár, és befogad.

„Nielsennek is kedvére való volt, hogy Dominikhoz mén- 
jenek. Ott lobog a láng a nyitott kandallókban, ott szőke, szép 
skót lányok harmonikáznak! Dominiknál igazán jól eszik az 
ember!”

És a meleg, a csakugyan vidám és kellemes hely, Dominik, 
kísértetiesen nem vidám, és a valóban harmonikázó, szép, 
szőke skót leányok énekszavától ugyancsak kísértetiesen el
ütő párbeszéd színhelyévé válik, egy olyan párbeszédé, mely
nek kezdetén az egyik fél, Olaf Knutson mintegy minden gá
tat áttörve szabad és közvetlen, szenvedélyes gyónása árad, 
Niels Nielsen pedig a személyes közlés helyett megpróbál a 
tartózkodó, a szenvedélytelenül tárgyilagos és higgadt, kívül
álló szemlélő maszkjában szerepelni. Az a Niels Nielsen, aki 
nyílt levelet akart intézni Román Rajevszkihez, és nem so
kallta, hogy harmincháromszor is hozzáfogjon kiáltványának 
a megfogalmazásához, és hasztalanul, csak azért, mert nem 
tudott oly kemény, oly átütő, oly biztosan gyilkos szavakat 
találni, melyek neki, az írónak e l é g g é  keménynek, lendüle
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tesnek és biztosan gyilkosnak tetszettek volna -  ez az egyéb
ként intellektuális-morális szenvedélyeitől megszállott Niels 
Nielsen a Dominik kocsmájában folytatott párbeszédben, a 
párbeszéd elindulásakor azzal a meglepetéssel szolgál, hogy 
ő az, aki védelmére kel Román Rajevszkinek. És teszi ezt ki
jelentésekkel, melyek annyira híján vannak minden tempera
mentumnak, oly fakóak, szürkék, mintha egyáltalán nem is 
Niels Nielsen, hanem valamelyik tekintélyt és még annál is 
inkább a sikert tisztelő, lojális blitvai polgár aranyköpései 
volnának.

„Mégis, látja, ő külföldön is óriási feltűnést keltett..
„Én egyébként nem tudok mindezekben a kérdésekben eliga

zodni, az én számomra mindez túlságosan bonyolult, homá
lyos . . .  ”,

„ ... ismételten hangsúlyozom: ezekben a kérdésekben sem
miféle döntőbírói tisztségre se vállaikozhatom

Ilyeneket mond doktor Nielsen az agyongyötört Olaf Knut- 
sonnak, aki a művészet és a művész erkölcsi integritását köve
teli, és aki kenyéradójában, a sikert sikerre arató, világhírű, 
ünnepelt Román Rajevszkiben, Blitva dezignált köztársasági 
elnökében látja és gyűlöli mindannak a megtestesülését, ami 
miatt neki, Knutsonnak kibírhatatlan hazugsággá, árulássá, 
rabszolgagyalázattá vált az egész élete. S mindaz, amit Nielsen 
neki válaszol, semmivel se eredetibb és egyénibb, mint a „nem 
jó fejjel a falnak menni”, vagy a „lassan járj, tovább érsz”-féle 
legsekélyebb bölcsességek. Nem ismerünk rá Nielsenre.

Hogy Nielsen egyszerre csak a személytelen, csillapító és 
csitító mértékletességget képviseli, az persze magának a dialó
gusnak a dialektikájából következik: hogy az ember mit mond, 
és hogyan mondja, amit mond, azt messzemenőleg meghatá
rozza az, akihez beszél. Egy-egy párbeszédben kimondott szó
ban mindig a két fél közötti viszony tükröződik, és csak má
sodsorban magának a beszélőnek az egész személyisége. A 
szót, a legőszintébbet se lehet különválasztani a személytől, 
akinek szól és a magatartástól, melyre reagál a beszélő. De ez 
esetben, itt, Dominik kocsmájában, Nielsen tetszeleg is eb
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ben a szerepében. Élvezni akarja, hogy egyszer ő legyen az, 
aki óvatosan megfontolt, szenvedélytelenül és kényelmesen 
csak puszta szemlélő -  hiszen azért tért be Dominik úri kocsmá
jába, a Gondtalanság és Gondolattalanság bűvös csarnokába, 
hogy a melegben, világosságban, a szép, szőke skót leányok 
zenéje és éneke, jó étel és ital mellett s z a b a d s á g r a  men
jen, vakációra, hogy egy estére megszökjön a maga egyszerre 
túl nehézzé, túl fenyegetetté és túl tehetetlenné vált élete 
elől. Tolvajként be akar surranni a számára rejtélyesen távoli, 
rejtélyes „mások” közömbös, nagy követelések, nagy szük
ségletek, szenvedélyes vágyak és szenvedélyes kételyek nélkü
li életének álombéli kertjébe. „Dominiknál valóban jól lehet 
enni. ”

Doktor Nielsen jól megjárta. Krleža realizmusának intenzi
tása, Krleža iróniája és lirizmusa Dominik kedélyes kocsmáját 
szinte észrevétlenül transzponálja reálisan irreális síkra, kí
sérteties, mágikus drámai színtérré, ahol épp azzal, hogy Niel
sen nem akar belemenni a dialógusba, épp azzal, hogy Nielsen 
megpróbál kitérni Knutson és még inkább önmaga elől, épp 
Nielsen passzivitása még inkább lázba hozza partnerét, való
sággal megihleti, éspedig egy hangos, valóban eksztatikus mo
nológra, melyben talán a maga számára is meglepően, Knut
son először foglalja világos szavakba a maga legrejtettebb fáj
dalmait és velük együtt a maga credóját is. Ami Knutsonnak 
ezt a vallomását rendkívülivé teszi: miközben hitvallást tesz, 
épp a legszubjektívebb, a véresen szubjektív vallomásaiban 
pontosan és éppen azt mondja ki, ami miatt Nielsen is szenved 
az élettől, s amit Nielsen is érez és gondol.

„Maga például tisztán látja Barutanszki csalásait, Barutansz
ki szemtelenségét, Barutanszki gyilkosságait! -  így hangzik 
Olaf Knutson támadó, lázas szava. -  S látja: én is aláírom min
den szavát, amit ön abban a nyílt levelében megírt! Mindent az 
utolsó szóig! És mégis! Barutanszki még mindig csakis politika! 
Közönséges, mindennapi, buta vagy kriminális (egyre megy)f 
de csak politika! Magának fogalma sincs rólaf hogy mindaz, 
amit Barutanszki csinál, mennyivel tisztességesebb, férfia
sabb , igenf ha úgy tetszik, pozitívabb, mint az, amit Rajevszki
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csinál! Mert a politika foglalkozásszerűen ringyó, de a művé
szet megszűnik művészet lenni azon a napon, amikor szerelem 
nélkül ágyastárssá lesz! . .. Maguknak, politikusoknak, egyi
küknek sincs fogalma arról, hogy a művészi alkotásban első
sorban a morál az, amiről szó van . . .  Amit Larsen az ő viaszá
val kifejezett, vajon az politika-e? Igen! A z politika a legmaga
sabb hatványon! Csakhogy ez a »politika« átszellemesített mó
don van kifejezve, megtalálta a maga adekvát kifejezését! Nem 
ismerem el a művész jogát, hogy bármily látszólagos művészi 
sikerre is politikai eszközökkel tegyen szert!”

Hogy Knutson hatalmas monológja egyben a megnémult 
Nielsen monológja is, erre a Bankett Blitvában költője egyet
len szóval sem utal. De hogy így van, azt azzal érezteti, hogy 
Nielsen elhallgat. S Nielsen épp ezzel a védekezés nélküli 
passzív hallgatásával vallja be, hogy lemondott a r r ó 1 a pasz- 
szivitásról, mellyel Dominiknál a vakációt kereste, melyet Do- 
miniknál vélt vagy szeretett volna megtalálni. Knutson szájá
ból azt hallja, amit ő akart megírni a Román Rajevszkihez 
intézett és el nem készült, búcsúzó kiáltványnak szánt nyílt 
levelében.

Az író itt maga és az olvasója között sajátságos intimitást 
teremt, mely nincs híján bizonyos melankolikus iróniának. 
Az olvasó ugyanis bele van avatva abba, amiről Knutson nem 
tud: az olvasó tisztában van vele, hogy az a Nielsen, akivel 
Knutson a kétségbeesetten magányos ember vak szenvedé
lyével vitatkozik, az csak a szintén a magánya elől szökni vá
gyó igazi Nielsen pillanatnyi maszkja, hogy minden szó, amit 
Knutson kimond, hogy a fiktív Nielsent jobb belátásra bírja, 
csak magának Nielsennek leikéből lelkedzett gondolatát fe
jezi ki.

„Hogyha fontos Barutanszkival leszámolni, és Maga úgy 
véli, hogy igen, és én egyetértek önnel, hiszem, hogy igaza van, 
nekem, aki mint művész, mint ember ragaszkodom az alkotás 
moráljának tisztaságához, nekem hát, ez csak logikus, arány
talanul fontosabb, hogy leszámoljak Rajevszkivel! Önnek 
Rajevszki nyilvánvalóan nem látszik fontosnak! Ámde mit fe 
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lelne nekem, ha én azt mondanám, hogy lássa kérem, nekem 
meg nem fontos ez a maga Barutanszkija!.. .  Mit felelne nekem 
erre? A zty hogy morálisan és intellektuálisan tunya bagázs va
gyok! És igaza volna! Mert lám, mi a dolog nyitja? A z y hogy 
Barutanszki és Rajevszki egy és ugyanazt a szellemet, egyaránt 
ugyanazt a fogalmat képviselik: ezt a zűrzavaros, ezt a mai 
beauregardi Blitvát! Ők ketten szimbolizálják Blitvát!”

így fejti ki Olaf Knutson a maga álláspontját, s a fájdalom 
önzésével észre se veszi, hogy amikor azt hiszi, hogy Nielsen 
ellen hadakozik, Nielsen álláspontját, a Nielsen gondolatait 
és konklúzióit is megformulázza.

És ahogy Barutanszki és Rajevszki valóban együttesen 
szimbolizálják a blitvai sötétséget, és miként egyik hóhéraival 
és porkolábjaival, másik szobrainak és emlékműveinek sorá
val, az esztétikai misztifikációval nap nap után rekreálja és 
tartóssá teszi -  úgy most Olaf Knutson és Niels Nielsen együtt 
többet jelentenek, mint két tehetetlenül kétségbeesett em
bert, akik Dominik barátságos és világos kocsmájában együtt 
kerestek menedéket a blitvai „alvilági sötétség” és saját fojto
gató esztétikai-morális undoruk elől. Ennek yya csontig hatóy 
nedves blitvai alvilági sötétségnek” a diadalát és teljes diadalát 
jelentené, ha az ember annyira hozzáidomulna, hogy már nem 
is szenvedne tőle.

Vannak helyzetek, melyekben már maga a puszta nyugal
mas egykedvűség is az ember és az emberi elárulása. Ilyen 
helyzetekben az egyetlen adekvát emberi reakció a mély, a 
maróan nihilisztikus kétségbeesés. Amikor láthatatlanná válik 
az objektív valóságban, hogy az ember nemcsak vérengző, 
gyáva és meghunyászkodó állat, akkor a kétségbeesés az em
beri szenzibilitásnak s az emberi követelések elpusztíthatat- 
lanságának pozitív és biztató megnyilvánulása. A rabelais-i 
igazság -  Pour ce que rire est le propre de Vhomme” -  azt a 
megismerést is magában foglalja, hogy a kétségbeesés, az izzó 
kétségbeesés is elválaszthatatlanul hozzátartozik az ember 
emberi rangjához.

Olaf Knutson és Niels Nielsen o l y a n  kétségbeesés marta
lékai, melybe, igaz, belepusztulhat az ember, de aki képtelen
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rá, hogy így kétségbeessék -  helyesebben: aki képes rá, hogy 
Blitvában és Blitvákban élve ne ismerje ezt a kétségbeesést, az 
emberként máris elveszett, magát elvesztett ember. Olaf 
Knutson és Niels Nielsen kétségbeesése a hűségnek, a minden 
mítosszal szemben disszidens emberihez, az ember esztétikai 
és morális igényességéhez való önkéntelen és kényszerű hű
ségnek a megnyilvánulási formája.

„Ha Blitva morális kérdésként kínozza , hogy lehetséges ak
kor hanyagul restnek lennie a Rajevszki esetével szemben?”

Ezt a kérdést szegzi egyebek közt doktor Nielsen mellének 
Knutson, aztán válaszra se várva, miközben a sok után újabb 
pohár rumot hajt fel Nielsen egészségére, önkéntelenül és 
szinte mellesleg, mintha felesleges volna ki is mondania, egy 
szót szalaszt ki a száján, mely egy csapásra nyilvánvalóvá teszi, 
hogy mi az, ami itt Dominiknál kettőjüket, ezt a két annyira 
különböző embert, mindegyiket a maga külön-külön feloldha
tatlan magányával annyira közel hozott, valósággal egymásé
vá tett. Ellentétben Dosztojevszkijjel, akinél adott pillanat
ban az emberek megszabadulva magányuktól és a külső ob
jektív világtól, mely számukra ilyen pillanatban irreálissá 
válik, egymáshoz olvadnak fel -  Knutson és Nielsen között 
nem a kettőjük személye, hanem a közösen és egyforma inten
zitással átélt külső objektív világ, annak közösen átélt gyűlö
letes valósága válik az embert emberrel összekötő sorsszerű 
kapoccsá. Nem eksztatikusán egyesítő erő ez. Knutson is, 
Nielsen is megmarad a maga számára zárt külön életnek, de 
van egy egymással megosztható, mindkettőjüket egyforma 
intenzitással kínzó, egyformán negatív viszonyuk a nagyon is 
jelenvaló, nagyon is reális, számukra mindenekfelett reális 
külső objektív világhoz.

Knutson különösebb hangsúly nélkül, mint aki magától ér
tetődő dolgot említ meg, szavainak heves áradatában épp csak 
odaveti a szót:

„. . .  Larsen gyászünnepélyén. . ."
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És elhangzott, hogy voltaképp ez az, amit ő és Nielsen itt, 
Dominik kocsmájában celebrálnak. Többé egyetlen szó se 
hangzik el itt Dominiknál a halott festőről vagy posztumusz 
kiállításáról, de az az egyetlen, hanyagul odavetett szó a gyász
ünnepélyről ünnepi hátteret fed fel; nyilvánvalóvá teszi, 
hogy e között a két ember között, bármiről beszéltek is, min
dig arról volt szó, amit az öngyilkos Larsen „a viaszfigurái
val” -  egész életének és minden konklúziójának ezzel a mű
vészi summázásával -  testamentumként hagyott örökbe.

Ami Nielsent illeti, mintha már végleg hallgató emberré vált 
volna. Mind mélyebbre süllyedve a maga feneketlen magányá
ban, nem tud áradó közlékenységet közlékenységgel viszonoz
ni. Az író maga együtt hallgat Nielsennel: egyetlen szót se 
szól arról, hogy mi történik Nielsenben, miközben Knutson- 
ból épp Larsen posztumusz kiállítása megrázó -  megrázó és 
felszabadító -  élményének hatása alatt vulkánikusán tör ki a 
rajongás, a vád, a keserűség, a szorongás, a lázadás, egy egész 
megnyomorított élet felfakadó titka. Hogy Knutsont mért épp 
ez a partner, mért épp Niels Nielsen inspirálja beszédre s 
olyan szavakra, melyekről érződik, hogy velük egyes meg
ismerések most robbannak először a tudat világosságába -  
Knutson, aki most telhetetlenül m i n d e n t ki akar mondani, 
még ezt is megmondja:

„íme most, mikor a végtisztességet adjuk meg a halott Larsen- 
nek, emelem poharam és respektussal üdvözlöm Önt az Ön 
nyílt levele miatt, és kijelentem Önnek; tisztelet, becsület! Le 
a kalappal... csodálattal adózom Önnek, és Ön az egyetlen 
ember ebben a szemétben, és emelem a poharam az Ön egész
ségére, és legmélyebb és őszinte bámulatom nyilvánítom Ön 
iránt az Ön lovagi gesztusáért!”

Hogy a halott Larsennek adják meg a végtisztességet, hogy 
láthatatlan harmadikként itt van velük a még halottaiban is 
megcsúfolt tragikus árny, és hogy Knutson lelkes bámulattal 
tekint fel Nielsenre, ez természetesen magában még nem lett 
volna elég magyarázat ahhoz, hogy gyónni akarjon ennek 
„az egyetlen embernek ebben a szemétben”, hogy épp ezt az
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embert ostromolja a maga mind mélyebbről feltörő vallomá
saival. Rendkívüli dialógus ez. Csak az egyik, Knutson be
szél, a másik csak hallgat és hallgatja. S nyilván a mód, ahogy 
hallgatja, mindig újabb és újabb ösztökélés annak, aki beszél. 
Csak egy beszél, és mégis mintha nemcsak hozzá, hanem az 
ő nevében is beszélne, a hallgatását is ő szólaltatná meg 
helyette.

„Rajevszki csakugyan győzelmet aratott mint »blitván szin
tézis«”; pontosabban, mint a „blitván nemzeti mítosz szintézise” 
-  állapítja meg Knutson, és nem is tudja, hogy mennyire 
a hallgató Nielsen helyett is beszél, hogy az a Nielsen, akit ő a 
lovagi gesztusáért bámul, még nála is inkább csatát vesztett, 
legyőzött és -  még el is árulták. Kivel tudhatna még valaha 
szót, sőt bizalmas szót váltani az a Nielsen, aki előtt a hóhér 
Georgis diadalmasan lobogtathatta meg a könnyed, lágy, 
meghitt barátnőnek, Karin Michelsonnak félreismerhetetlen 
keze írását mint annak bizonyítékát, hogy doktor Niels Niel
sen ostoba, kontár, együgyű, és hogy az öldöklő Blitva a min
dent és mindenkit diadalmasan lealjasító, lebírhatatlan és leg
főbb, voltaképp egyetlen realitás.

Knutsont a saját szavainak el nem akadó áradata oly mesz- 
szire ragadja, hogy olyan következtetésekig jut el, melyeket 
magát marcangolva most már ki is tud mondani, ki is kell 
mondania. Az után a megállapítás után, hogy Rajevszki 
valóban győzedelmeskedett, éspedig mint a blitvai nemzeti 
mítosz szintézise, Knutson folytatja monológját arról, hogy 
Rajevszki valójában milyen üres, milyen hazug, mennyire 
nem más, mint csupa csalás és szemfényvesztés, és felidézve 
részleteket, emlékeket, melyek mind ezt bizonyítják, hangot 
ad dühösen tehetetlen óhajának:

„Pőrére kellene vetkőztetni ezt a himpellért, elemeire kellene 
bontani, hogy megmutatkozzék teljes csupasz gondolatsze
génységében . . . ”

A szavak itt nemcsak szavak. Helyesebben, a kimondott szó 
itt valóban az, aminek lennie kell, tudniillik kreatív cseleke
det, felfedezése annak, amit, míg nem kapta meg az igazi
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nevét, homály borított, megfogható körvonalak nélkül go- 
molygott magának Knutsonnak a tudatában is. S így történik, 
hogy itt -  valóban drámaian -  a monológ, mely önmagában is 
akció éppúgy, mint minden más tett, hatalmába keríti, és újabb 
meg újabb konklúziók elé állítja azt, aki „csak” szavakra buk
kan a maga érzelmeinek és gondolatainak kifejezésére, „csak” 
szavakra, melyek azonban nemcsak szavak, mert a dolgok iga
zi nevét jelentik.

Szó szót követ. Épp ez a spontán, szinte játékos folyamat 
egyre inkább sorsszerűén ellenállhatatlan, könyörtelen jelle
get kap. Mennél inkább hallgat Nielsen, annál inkább. Szó 
szót követ, s ahogy a szót szó követi, a vergődő Knutson a sa
ját szavai sűrűjében botladozva, néha irányt vesztve, lihegve 
és tapogatózva -  egyre világosabban kerül szembe a maga 
megismeréseinek és a maga elhibázott életének végső konzek
venciáival.

„Nem értek semmit, nem értem ezt a szemfényvesztést, be
csület szavamra, semmit se értek! Tudom! Nyugodt lélekkel 
mondhatná valaki: mit jajgatsz meddőn már évek óta? Mért 
nem szedted össze magad, mért nem köptél a tenyeredbe és 
vágtál neki a magad útjának, és akkor ma te is a magad ura vol
nál, mint ahogy ő is az? Te is lehettél volna próféta, te is készít
hettél volna szökőkutakat, építhettél volna templomokat, önt
hettél volna saját számládra bronz lovasszobrokat ahelyett, 
hogy itt évek óta csak ugass arról, miként ültetett fel az az 
ember, akinek az igavonója, a rabszolgája vagy évek óta! Belő
led a gyengeség szól, és annak van igaza, aki erősebb! És még
is! te hazudsz neki, és csak afféle liberális lakája vagy, kutya 
vagy, aki a farkát csóválja a gazdája előtt, és az ő tenyeréből 
eszel, és az igazságot sohase fogod a szemébe vágni, mert jel- 
lemtelen vagy! Igen! Csakugyan így van! Jellemtelen vagyok!”

Szenvedélyes s t a c c a t ó  bán szó így követ szót, aztán 
mintegy meglepetten, hirtelen mély lélegzetvétellel s mint az 
olyan ember, aki azért kérdez, mert tudja már a feleletet, de 
sokáig halasztotta, ki kell mondania:
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„Mert tudja, mit kellene tenni vele, /ia az embernek karak
tere volna? Lelőni, mm/ egy kutyát!”

Nyilván nemegyszer fordult meg a fejében többé-kevésbé 
világosan ez a gondolat. Azzal azonban, hogy hangos szóba 
foglalta, kimondotta, valami lényeges változás történt. Amíg 
a gondolat más gondolatok között kialakulatlanul gomolyog, 
el lehet fojtani. Megformálni a gondolatot, kimondani, az már 
elkezdett cselekedet. A kimondott szó elől többé nem lehet 
elbújni, nem lehet többé megfosztani a benne kifejezésre ju
tott logika világosságától. Aki kimondta, az vele egy vizavít 
kapott, mely mint tőle különvált, önálló valóság tovább búj tó
gát, tovább kérdez és követel. Nem attól válik egy emberi élet 
hamletien tragikussá, s nem abból ered a drámai tragikum, mely
ben mindig szerepel egy hamleti komponens, hogy hőse és hő
sei akarnak valamit; a tragikum az, hogy az adott konkrét 
embernek a konkrétan adott világban és helyzetben n e m  
l e h e t  nem akarni, akarnia k e l l  valamit, amit szeretne nem 
akarni; az a tragikum, hogy akarnia kell, eltekintve attól, hogy 
mennyire egyezik meg egyéni hajlamaival, óhajaival és egész 
egyéni szenzibilitásával az, amit paradox módon morális 
szenzibilitása miatt kell akarnia és tennie.

Ez az, ami a blitvai bankett Dominik-epizódjában kezdettől 
fogva egy egyre fokozódó drámai szimbolika izzását biztosítja. 
Ami itt Dominiknál két ember között reális térben reálisan 
lejátszódik, azt a hallgató doktor Niels Nielsen egy másik 
realitásban mint a saját benső személyes drámájának az ema- 
nációját -  és konklúzióját éli át. Kivetítve az objektív térbe, 
hallható hangba, látható gesztusokba foglalva l á t j a ,  hallja, 
megtestesülve ül vele szemben a maga drámai konklúziója, az 
a konklúzió, hogy nincs menekvés. Vonzóbb és erősebb a 
frázis a gondolatnál, vonzóbb és erősebb a giccs a szépségnél, 
messzebb hangzó és erősebb, a nagy szó az igaz szónál, csak 
Rajevszki győzhet, Rajevszki győz, és Larsen és Knutson és 
Nielsen pórul járnak, legyőzöttek, győz a mítosz mint az em
berinek diadalmas negációja, győz mint a Barutanszkiak, Ge- 
orgisek és Rajevszkik apoteózisa.

Nem a költő, hanem a valóság az, mely szakadatlanul pro-
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dukálja a szimbólumokat és a szimbolikus helyzeteket. A való
ság megfejtésre váró jelbeszéd. A költő nem tesz többet (ke
vesebbet sem), mint felfedezi és a szó erejével felfedi, szem 
elé tárja, megszólaltatja azt, ami nélküle tompa és néma tény 
maradna. A hasonlat, a metafora, a kifejezőeszközök bőséges 
sokasága nem kívülről a valóságra aggatott önkényes dekorá
ció, hanem való összefüggések kreatív feltárása. A művész 
mindig felfedező. A néma faktumokban felfedezi és felfedi, 
hogy beszédes szimbólumok, s a szimbólumokban felfedi a 
valóság világos beszédét. S a művész megszűnne művésznek 
lenni, csalóvá, vásári bűvésszé válna és válik is, ha csak 
egyetlen szóval többet vagy mást mond, mint amennyit és amit 
lát és hall és valóban hisz.

Ezért van abban valami hátborzongatóan logikus, hogy itt 
Dominiknál ú g y  adják meg a végtisztességet Larsennak, hogy 
egész idő alatt csak Román Rajevszkiről folyik a szó, róla 
k e l l  beszélniük. Larsenről, épp azért, mert művész volt, 
annál többet senki se mondhat, mint amennyit ő maga a mű
vével véglegesen kimondott önmagáról s ezáltal a világról is, 
melyben élnie és halnia rendeltetett. De annál több a mon
danivaló Rajevszkiről.

„Larsen gyászünnepélyén” azért kell Knutsonnak Rajevsz
kiről beszélnie, mert az ő szemében, mivel Blitva az em
bernek és minden emberinek Golgotája, a politika, ahogy azt 
Barutanszki műveli, és a politikai művészet, melyet Rajevszki 
képvisel, együtt és egyként felelősek. S nem azért, mert im
már a blitvai mítosz ihletett váteszét, az ezeréves blitvai 
ideálok szobrászát a legközelebbi napokban protokolláris 
pompával teszik meg Blitva köztársasági elnökévé. Knutson
nak nem volt szüksége Rajevszki politikai felmagasztalására, 
Knutson enélkül is tudta: Rajevszki, a művészetet tehetsége
sen utánzó műalkotásaival, a művészet igazságát megbecste
lenítő művészetével személy szerint felelőssé vált a frázis, a 
véres frázis véres eluralkodásáért, patetikus propagátora és 
bűnrészese lett a blitvai véres szennynek, az embertelen és 
kannibál blitvai mítosznak.

Rendkívül jelentősen világítja meg a blitvai bankettben ki
fejezett alapgondolatot az, hogy a művész, aki elpackázta
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ugyan életét, de legalábbis potenciálisan, egész szellemi alka
tánál fogva művész, Knutson, a „raté” spontánul lázadozva az 
esztétikai értékek meghamisítása és meggyalázása, az esztéti
kai értékek elárulása ellen, egy esztétikai szenzibilitásból ki
indulva, pusztán azzal, hogy a művésztől a művészi igazság
hoz való hűséget követeli, szükségszerűen egy etikai maga
tartást képvisel, és szükségszerűen jut el az emberrel való szo
lidaritás fájdalmas átéléséhez, egy boldogtalansághoz, mely 
fogcsikorgatás és kétségbeesés, de már nem az ő személyes 
sorsa, hanem az esztelen, megalázó, elállatiasodó emberi 
szenvedés miatt.

Barutanszki, a diktátor, egyik beauregardi monológjában a 
gyakorlati politikus mélységes megvetésével több ízben is 
megemlíti Olaf Knutson nevét.

„Olaf Knutson, Rajevszkinek ez a nyavalyás kengyelfutója, 
ez a szánalmas, ügy efogyott lény, ez a hülye, csupa ideg ember, 
aki mást se tud, mint hogy egy asztalkendőn három őszibarac
kot vagy két szardíniát és egy üres sörösüveget fessen meg, ez 
az ember, aki egy félembernek is csak az árnyéka

„ ... afféle neuraszténiás, Vart pour Vart-ista hajlamú má
zoló, mint amilyen Olaf Knutson

„Körös-körül csupa öldöklés, minden lángokban, tűzvész, 
káosz és minden oldalról pusztulás, betyárvilág, lopás és a 
kriminalitás rendkívül gyászos növekedése... Olaf Knutson 
pedig, aki mindezek közepette egyebet sem tud, mint hogy meg
fessen holmi tálat három szardellával vagy három körtével, 
ez a selymes úr, ez az érzékeny lírikus

A dolgok természetéből következik, hogy Barutanszki a 
művészben legjobb esetben vagy komoly, azaz politikai célok
ra jól használható, de persze megvetett lakájt lát, mint pél
dául Rajevszkiben .ez a beképzelt majom.. .  akinek az én 
lovasszobromért... három és félmillió lejt fizettem . . . ” -  vagy 
pedig egyszerűen a szellemi nyápicok és félkegyelműek egy 
különleges fajtáját, olyan lényeket, akik teljességgel haszon
talanok, teljességgel komolytalan és ártalmatlan játékkal töl
tik az időt, a komoly emberek komoly idejét.
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A Bankett Blitvában költője ez esetben sem kommentál. 
Ehelyett hagyja, hogy amikor rá kerül a sor, ugyanezzel az 
Olaf Knutsonnal kapcsolatban kiderüljön, hogy a Tart pour 
Tart lehet nonkonformizmusnak, adott helyzetben lehet hero
ikus magatartásnak, mindenesetre az emberrel való makacs 
szolidaritásnak a megnyilvánulása; hogy egy festmény, melyen 
nincs más, mint három szardella vagy három körte valami tá
lon, eredhet szenvedélyekből, szenvedélyekből és vágyakból, 
egy egész blitvai valósággal szemben táplált utálatból, egy 
olyan dacosan eltökélt tudatos vagy öntudatlan ellenszegülés
ből vagy nosztalgiából, mely nemcsak nem egyeztethető össze 
a blitvai „raison d’état”-va\, de alkalmasint végső következe
tesség esetén még veszedelmessé is válhat.

Veszedelmessé? Hogyan? A szépség kultusza lehet más is, 
mint gyermekded felnőttek balga kedvtelése, ártalmatlan 
különcök rögeszméje? Lehetséges-e, hogy a szépség utáni 
szenvedélyes vágy a rút, hamis és rossz iránti szenvedélyes 
aktív gyűlöletbe csapjon át, hogy a szépség kultusza a rossz 
baljós gyűlöletének legyen a megnyilatkozása? De hisz akkor 
a szépség szenvedélye emésztő erő lenne, de erő -  és a blitvai 
állam mitikus ideáljai iránti viszonyában destruktív erő!

„Nem tudom, emlékszik-e Rajevszki kőrútjára New Yorktól 
San Franciscóig és a dél-amerikai köztársaságokban. .. ? An- 
kersgadenben szálltunk hajóra, ez volt a » B l i t v  á n i a  « első 
tengerentúli útja, ez, hogy úgy mondjam, kétszeresen dicsősé
ges hajózás volt: az első blitvai óceánjáró hajón s Blitva legelső 
Géniuszával a fedélzetén, kivel az angolszászoknak és a ten
gerentúli spanyoloknak Barutanszki küldi üdvözletét azzal 
az ő blitvai quattrocentóról szóló, ma már történelmi frázi
sával együtt! Brémában még inkább Southamptonban egész 
tömeg hazájába visszatérő amerikai utas szállt fel a hajónkra; 
ezeknek a milliárdosoknak, mit tudom én, miért, különös 
gyöngéje, hogy ott akarnak lenni egy-egy hajón annak az első 
szűzi tengeri útján! A betörőknek ez a perverz csőcseléke! Mil
liárdosok, akik deflorálnak egy hajót! Mint bifszteket a legyek, 
az úri csavargóknak ez a tömege úgy lepte el a mi »Blitvánián- 
kat«, és nyüzsgött, természetesen, Román Rajevszki körül;
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Blitva híres Géniusza elsőrangú szenzáció volt ennek a csürhé- 
nek. Én persze mint ennek »a mi szintetikus nemzeti prófé
tánknak«, ennek a vérbeli géniusznak Sancho Panzája, cikket 
írtam Rajevszkiről a hajó hírlapjának: kicsoda ő, hogyan uta
zik diadalmas körútra, s hogy az ő képei, az ő kompozíciói a 
blitvai eposzt jelentik... és hogy legendás hőseinek alakjával 
a mi évszázados blitvai áldozatainkat örökítette meg, a mi ha
zafias erőfeszítéseinket, a mi ezeréves ideáljainkat, hogy úgy
szólván valóra váltotta nemzedékek blitvai álmát... hogy ő a 
mi galambdúcunk lelke és márványkőbe vésett saslelkű álom és 
a többi és a többi, mint ahogy már írni szokás a róla szóló ka
talógusokban, monográfiákban, egyszóval: a történelemköny
vekben. ”

Az író Rajevszkivel nem a művészetnek valami szent életű 
aszkétáját állítja szembe, hanem egy művészt, Knutsont, aki 
mint tipikus „raté”, sok mindenre, még arra is kapható, hogy 
-  a mítosz szellemében -  fennhangon és nyilvánosan alleluj áz
zon annak, aki meggyőződése szerint nem más, mint pojáca, 
aki a lelkiismeretek vásárán egy jól fizető, hazug, véres és 
mérges politikai mítosz boszorkánykonyhája előtt szmoking
ban és patetikusan veri a dobot. Ellentétben Nielsennel, 
Knutson, a „raté”, ezen a blitvai színpadon egyáltalán nem 
készült a lázadó szerepére, egyáltalán n e m  a k a r  lázadó 
lenni. Ami a maga személyét illeti, ő maga állapítja meg, hogy 
„nincs jelleme”, s nyilván úgy véli, hogy ha ő maga erkölcsileg 
degradálódott, csak azt kapta, amit megérdemelt, vagy leg
alábbis jobbra nem szolgált rá. Ő annyira el van packázva, be 
van mocskolva, meg van tiporva, hogy a maga személyét ille
tően nem maradt és nincs mit akarnia.

Mért szenved akkor mégis, mért nem tud mégse ú g y  
e g g y é  v á l n i a  szerepével, mint ahogy Georgis a hóhér 
szerepével, vagy ahogy Rajevszki a mitikus pátosz ünnepelt 
sztárjának a szerepével belül is azonosulni képes?

Olaf Knutsonnak, mint ahogy maga mondja, nincs jelleme. 
Ez azt jelenti, hogy cselekedetei egymásutánját, egész életét 
nem a külső körülményekkel szemben való következetes el
lenállás, hanem az ellenállásra való képtelensége szabta meg.
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A jellem hiányához az ő esetében az is hozzátartozik, hogy a 
jellemtelenségben se tud oly következetes lenni, mint például 
Román Rajevszki. Olaf Knutson egy-egy cselekedetében 
u t á n o z z a  a cinikust. Utánozza a cinikust, amikor meg
győződése ellenére magasztaló frázisokat ír Román Rajevszki- 
ről. De ahogy Rajevszki utánozza a művészt, úgy Knutson, 
aki művész, csak utánozza a cinikust, éspedig anélkül, hogy 
ő maga és viszonya a művészethez valóban cinikussá tudna 
válni. Knutson rezignált. Hagyja, hogy történjék vele, amit 
mások akarnak, amit Blitva akar, de -  és ez az, ami legalább 
éppoly mértékben jellemző az ő „jellemtelenségére” -  amint 
nem az ő személyéről van szó, amint máson és másokon tapos
nak, olyan hévvel reagál, mintha nem is o volna az, aki „vég
legesen rezignált”. S ezért Niels Nielsen nem ok nélkül véli, 
hogy Knutson „gondolkodó, kétségtelenül becsületes és sze
rencsétlen ember”. Ez a maga személyét illetően „véglegesen 
rezignált” ember azért nem vesztette el azt a képességét, hogy 
szenvedéllyel reagáljon a hazugságra, és hogy spontánul és 
intenzíven elviselhetetlennek érezze az elviselhetetlent, azért 
őrizte meg romlatlanul azt az érzékenységét, melynek híján 
az ember még csak a szenvedélyes kétségbeesésre se képes, 
mert mindennek ellenére megmaradt művésznek, tehát olyan 
embernek, akinek a művészet nem egy a lehetséges többi ke
reseti forrás közül, hanem, ahogy Baudelaire mondaná, vég
zete.

Amit Knutson a Dominik úri kocsmájában elmondott mo
nológjában „a művészi alkotás morális tisztaságának” nevez, 
követelmény és szükséglet, az ő számára „aránytalanul fonto
sabb” minden egyébnél; a művészi alkotás morális tisztasága 
az ő számára elsősorban a mű m ű v é s z i  kvalitásával szem
ben felállított követelmény. Az a morális tisztaság, melyről 
beszél, nem a művészet szféráján kívül eső etikai kritérium, 
nem azt jelenti, hogy a művészettől holmi szociális vagy más
fajta erkölcsi szabályhoz való alkalmazkodást, a művész egyé
ni inspirációja idegen szempontoknak való alárendelését kö
veteli.

A művészi alkotás erkölcsi tisztaságán ez a Knutson csak 
egyet érthet: a mű esztétikai kvalitásának azt az előfeltételét,
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hogy a művész ne akarjon jottányit se elrejteni abból, ami 
igazságként tárult fel előtte, és hogy „tisztán” -  külső hatal
makkal és célszerűségekkel való minden okos és oktalan meg
alkuvás nélkül -  egyesegyedül és csak arról szóljon, ami 
legbensőbb élménye, és csak úgy, ahogy magának az élmény
nek a törvénye diktálja. Meggyőződést játszani, szenve
délyt szimulálni vagy elrejteni, hazudni vagy elhallgatni azt, 
amit az ember lát és tud: a hétköznapi vagy politikai életben 
nemcsak sikeres, hanem egy szuperindividuális erkölcsiség 
szempontjából még igazolható és produktív eljárás, elke
rülhetetlenül szükséges, jobb is lehet, mint az őszinteség. 
A művész azonban művében s művével sose hazudhat büntet
lenül. A szenvedély és a hit u t á n z á s a és minden szimulált 
inspiráció, minden, ami nem t i s z t á n  élményből született 
alkotás, az csak álalkotás; másolása lehet valami autentikus
nak, s a hazugságot és nem az embert revelálja, mint az auten
tikus alkotás.

És épp ezért az esztétikai kvalitásnak ez a kérdése nem 
„pusztán” esztétikai kérdés. A szimulált inspiráció, a „mű
vészi alkotás morális tisztaságának” hiánya a művészetnek, 
a legfőbb igazmondásnak eszközeivel, a frázist igazságként 
propagálja, magát az igazságot pedig frázissá degradálja. Úgy 
tesz, mintha művészet volna, vagyis mintha élményt, az él
ményben az embert revelálná, de valójában utánzott, hamis 
nagy gesztusokkal, álfeleletek, áligazságok és álszépségek 
kölcsönkért pátoszával takarja el, tagadja meg, teszi láthatat
lanná az emberi igazságokat, a valóságos embert és valóságos 
tusakodását az élettel és a halállal.

így aztán Knutson monológja közben pillanatra se lehet el
feledkezni néma asztaltársáról, Nielsenről. Ez alighanem 
a maga gondolataiban merül el mind mélyebbre -  a maga gon
dolataiba, melyeket különös módon épp Knutsonnak a per
zselő szavait hallgatva még inkább sajátjának, még inkább 
a maga élete végleges igazságának érez. A blitvai bankett 
költője makacsul hallgat, mintha ő is vigyázna arra, hogy 
egyetlen közbevetett megjegyzéssel se zavarja meg Knutson
nak a monológját, mely Nielsen számára a saját reménytelen
ségével való szenvedélyes szembesítést jelenti.
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S így történhet meg, hogy a „neuraszténiás Vart pour iart
ista mázoló” és a Barutanszki-féle reálpolitikusok szempont
jából nem kevésbé kontárul irreális Nielsennek monológ for
májában végbemenő intenzív dialógusa, ez a rendkívül szub
jektív és intim beszélgetés a szubjektivitás és intimitás csúcsán 
objektívvá válik: mint legszemélyesebb ügy és legszemélye
sebb fájdalom, mint minden árnyékba borító, kétségbeejtő, 
sötét realitás, felbukkan a népy mely hiányzik a blitvai ban
kettről. Az első blitvai óceánjáró hajó, mely Rajevszkit ameri
kai diadalátjára vitte, ebben a dominiki téte-á-téte-ben egy 
csapásra szimbólummá nő, mintha a „Blitvánia” nevű hajóval 
maga Blitva állna a szemünk előtt.

Fent „ia hatalmas XV. Lajos” szalon, ahol valahányszor 
megjelent Rajevszki, felzendült a muzsika „és a lorgnonok 
mind követték az ismeretlen és titokzatos európai ország eme 
prófétájának emberfeletti alakját, amint áthalad a milliárdosok 
sorfala között, mindig három-négy vastag nagy könyvvel a ke
zében, mintha általában valami különösen fontos és mély kér
dések hosszadalmas tanulmányozásával volna elfoglalva, és 
naphosszat mást se tenne, mint könyveket falna. Még az óce
ánon is falja a könyveket! (S disztingváljunk, az ember, aki 
egész életében nem olvasott el három könyvet!”. . .  Jent 
azonban, a »Blitvánia« harmadik és negyedik osztályán né
hány száz blitvánunk utazott a tengerentúlra, hogy ott a túlsó 
parton, Amerika földjén, nyomorultak közt is legnyomorul- 
tabbaky rabszolgákká legyenek, legalantasabb rabszolgákká, 
mint a japánok és a négerek. Semmi engem úgy nem sújtott, 
mint ennek a mi blitvai hajónk aljának a bűzey és bár termé
szetemet és jellememet tekintve soha a legkevésbé se voltam haj
lamos túlzásra vagy demagógiára, egyedül ez az ellentét a 
blitvai bűzös rongyok között a »Blitvánia« fedélzete alatt és 
az aranyozott szalonok között fent a fedélzeten, annyira meg
zavart, hogy nem tudtam megállni, hogy minden mellékgondo
lat nélkül egész őszintén meg ne jegyezzem, hogy az ember 
gyakran úgy érziy hogy ennek a mi blitvai civilizációnknak az 
egész felépítése alapjában el van hibázva. Mi értelme van 
tulajdonképpen ezeknek a mi fényűző óceánjáró hajóinknak, 
hogyha a fedélzetük alatt a két patások színvonalán álló blit-
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vánok ülnek a saját maguk ürülékében és bűzös rongyaikban. 
Szemét! Intellektuális életünknek mai keretei, propagandánk a 
külföldön, művészetünk, különösképpen az, ahogy ennek a mi 
blitvai fajunknak úgynevezett magasabb rendű, metafizikai el
hivatottságát dicsőítjük, ez a mi faji messianizmusunk, mindez 
nem egyéb, mint gipszdekoráció egy olyan állapotban, melynek 
egyáltalán nem kellenek gipszdekorációk, hanem kenyér...” 

Ezeket Olaf Knutson a hajón mondta Rajevszkinek, s fölte
hető, hogy affektusban. Olaf Knutson most is affektusban be
szél, mintha nem is emléket mondana el. S valóban nemcsak 
emlék az, amit felidéz. A jelen nem különbözik a tegnaptól, 
az a nap a hajón sem ettől az estétől itt Blitvánenben; a Do- 
minikban ülve őt ugyanaz a hajó viszi, továbbra is ugyanazon 
a hajón utazik, s nemcsak ő, nemcsak Rajevszki, Nielsen is, 
egész Blitva. Az affektus, mely akkor a blitvai luxushajón 
uralkodott el Olaf Knutson lelkén, most az öngyilkos Lar- 
sennek a gyászünnepélyén, a hallgatag halálraítélttel, Niels 
Nielsennel a szeme előtt, nem fejvesztetté, hanem ellenkező
leg, látnokian éleslátóvá teszi. Ahogyan megmutatja, valóság
gal megfesti Rajevszkit a bűzhödt nyomornak azon a luxurió- 
zus hajóján, illetve e z e n a blitvai hajón -  a próféta ember- 
feletti alakja, vaskos könyvekkel a kezében, milliárdosok sor
fala közt, s a zenekar, mely rázendít, hogyha ő megjelenik - ,  
sokkal nagyobb, sokkal fontosabb dologra mutat rá, mint a 
Múzsák groteszk blitvai Tartuffe-jének az egyéni figurájára. 
Ez a Tartuffe szintén egy egyházi ideológia nevében lép fel, 
az egyházénál nem kevésbé mitikus ideológiát képvisel, ez a 
Tartuffe valóban főpap, a faji, a nemzeti, az állami eszmé
nek patetikus főpapja -  és Knutson nem kisebb hatalommal 
kerül összeütközésbe, mint a középkori eretnekek. Knutson 
az embertelen Absztrakcióval bocsátkozik disputába, mely 
mögött támaszként ott terpeszkedik az atavisztikus szellemi 
restség, a blitvai sötétség, s mint Knutson igen helyesen álla
pítja meg, egy egész civilizáció; ez az embertelen Absztrakció 
mindezeken kívül igen evilági, igen konkrét természetű hatal
mi eszközökkel is rendelkezik. Ez a blitvai Tartuffe már maga 
se egész biztos benne, hogy csak Tartuffe. És minden esetle
ges benső konfliktustól eleve megvédi, eleve felmenti az esz
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me, melynek az apoteózisán buzgón fáradozva, mintegy mel
lékesen s önzetlenül, de igen eredményesen, a maga hatalmát 
és dicsőségét is szolgálja.

Lényeges momentum: a mítoszt, melyet Rajevszki képvisel, 
Olaf Knutson nem olyan módon tagadja meg, mint ahogy a 
középkori eretnek tagadott, aki bár lázadt az egyház ellen, az 
egyházi mítosznak, még lázadva is, foglya maradt. Olaf Knut
son nem is a saját politikai koncepcióját szögezi szembe az 
uralkodó politikai koncepció ideológiájával. Ő csak művész. 
Művész, aki ott, a számára szimbolikus jelentésű luxushajón, 
szemében azzal, amit a fedélzet alatt meglátott, úgy néz a fe
délzetre s a fedélzeten a blitvai mítosz aureolájában mozgó, 
blitvai dicsőségben sütkérező Rajevszkire, az egész blitvai 
mítoszra, mint magára a pőrén megmutatkozó, tetten ért Ha
zugságra. Nem „a nép”, nem egy gyűjtőfogalom, nem egy 
„eszme” vagy szociológiai kategória s nem is az a romantikus, 
idealizált, a réginél nem kevésbé hamis, népnek nevezett 
rousseau-i istenség az, melyről Knutson számára szó van, ha
nem emberek, vulgáris emberek, akikből Rajevszki csúfot űz, 
mikor a kizárólag úgynevezett csillagos ideálokra emelt sze
mével, a maga monumentális szobraiban és kompozícióiban 
mint díszruhás nemes hősöket, patetikus szenteket, szent 
ideák népét, mint úgynevezett ezeréves népi őserő hordo
zóit ábrázolja őket. Közönséges emberekről van szó Knut
son számára, akikről a blitvai mítoszban épp azért nem esik 
szó, mert tények, s mert a blitvai nyomor elől, melyet ismer
nek, az amerikai nyomorba menekülő elkínzott állati egzisz
tenciájukkal s bűzhödt rongyaikkal, valóságok. A mítosz mint 
az ember megtagadásának és letagadásának rendszere, a mí
tosz művészete, mely „gipszdekoráció” a valóság megha
misítására és leleplezésére: ez az, ami Olaf Knutsont, a mű
vészt, épp a művészt -  művész az, akinek vitális szükséglete 
a k i f e j e z é s ,  az élménnyé vált valóság kifejezése -  láza
dásba és kétségbeesésbe kergeti.

A művész -  s paradox módon épp azért, mert művész -  a 
Tart pour l’art-ista Knutson az, aki nem tolsztoji programati- 
kus meggyőződések alapján, hanem tisztára „az alkotás mo
rális tisztaságának” vitális szükségletéből, a m ű v é s z i  igaz
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ságra szomjúhozva, reménytelen lázadással a művészet nevé
ben fordul a művészet ellen: pokolba az álművészettel, pokol
ba a művészettel, s velük együtt vigyen el az ördög engem is, 
de váljék láthatóvá mindenekelőtt és mindenekfelett a való
ság, az ember, akit eltorzít, akit emberi rangja alá aljasít a 
kenyér, mely nincs, s melyet ábrándként, elkínzottan és hiába 
kerget. . .

„Fennkölten, olyan magasságból, ahova nem érnek fel az 
érveim, még a legmeggyőzőbbek se, Román Rajevszki azzal 
szakított félbe, hogy mindent túlságosan sötéten látok. Hogy ez 
a mi népünk nyomorog, az igaz, de hát épp azért is utazik 
Amerikába, hogy majd abbahagyja a nyomorgást... A  blitvá- 
nok szívósak! A blitvánok győznek! . . .  Mindannak, amit én a fe
délzet alatt láttam, még csak nyoma se lesz a jövendő történe
lemben! Ebből a bűzből és ebből az éhes nyomorból egyetlen 
sornyi írás se fog maradni a történelemkönyvekben! Mert a tör
ténelem nem kicsinyes, nem szimatolgat minden részlet farka 
alá, a történelem nagy ecsetvonásokkal dolgozik, dekoratí- 
van, szélesen, szintetikus lendülettel! A  történelemben nem ma
rad meg más, csak Román Rajevszki útjának a leírása! És sem
mi más! A z se, hogy milyen volt az ott, ennek a hajónak a fe
délzete alatt, és az sem, hogy én erről mit gondolok! És így kell 
nézni a dolgokat... ”

Ekképpen az, ami Knutson szeme előtt örvényként nyílt meg, 
örvényként, mely miatt gyökeret vert lábbal, magával s 
mindennel meghasonlottan nem tud, úgy érzi, tovább haladni 
-  az, ami miatt Knustonnak maga a művészi munka, a szépség 
és igazság, az élet emberi értéke vált problematikussá, az a 
blitvai mítosz művésze, Román Rajevszki számára nem hogy 
nem örvény, hanem afféle érdektelen, természetes, hétköz
napi tócsa, melyen az ember, tudniillik ő, rugalmasan, köny- 
nyed eleganciával lép át anélkül, hogy lelki derűjén a legki
sebb folt is esne.

Knutson, lázas dominiki vallomásában, mikor kimondja 
végzetes gondolatát, hogy Rajevszkit le kell lőni, „mint egy 
kutyát”, megemlíti, hogy volt a hajón „egy egészen világos 
drámai pillanat”, akkor fogant meg benne ez a gondolat, s
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hogy akkor kellett volna meg is tennie. Nyilván ez volt az a pil
lanat. Az, mikor Rajevszki, fantáziátlan gyalázatos optimiz
musának” sebezhetetlen vértjében, egészséges nyugalommal 
tekintett le a dekadens és egzaltált Knutsonra. Ugyanúgy, 
mint Georgis az élhetetlen és ugyancsak dekadens és egzal
tált intellektuelre, doktor Nielsenre. Ez a „gyalázatos opti
mizmus” e z e n a h a j ó n , e z z e l a  fuvarral tengerentúlra tartó 
hajón, az embertelenség, mellyel Rajevszki egy „magasabb”, 
úgynevezett történelmi szempontból lappáliának minősíti az 
eleven konkrét ember mai, konkrét, visszataszítóan méltatlan 
szenvedését, ez a hivatkozás a történelemre, ez az esztétiz- 
mus, mellyel Rajevszki, az öntelt mítosz öntelt papja, finnyá
san választja külön történelmi teodiceáját a konkrét emberi 
valóságtól, az emberi valósághoz való hűtlenségnek, a hazug
ságnak mint egyetlen és legfőbb Pantokrátornak az apoteó- 
zisa -  ez az, amire Knutson nem talál más „ellenérvet”, mint 
azt, hogy a mítosz papját le kell lőni, mint egy kutyát.

Knutson nem t a l á l h a t  más ellenérvet, mert az egész blit
vai glóbusz Rajevszkit és nem őt igazolja. Embernek lenni, 
emberként, emberi szenzibilitással reagálni, az a blitvai gló
buszon egyet jelent a kudarccal, szenvedéssel és tehetetlen
séggel, és a diadal az alkalmazkodás jutalma, s annak jár, aki 
-  mint Rajevszki történelme -  „nagy ecsetvonásokkal dolgo
zik, dekoratíve, szélesen, szintetikus lendülettel”, vagyis annak, 
aki megtagadva az élő embert és az emberit, lehetőleg tehetsége
sen alkalmazkodik az uralkodó, az egyeduralkodó hazugság
hoz. A valóságban, melyben az élő embernek kijáró figyelem 
és az emberi méltóság feledésbe merül, a valóságban, mely
ben minden szó, mert szó, eleve hitelét vesztett frázistöredék, 
a dehumanizált, az antihumanizált blitvai valóságban a gyil
kosság, mint az ember önbecsülésének, emberi méltóságának, 
mint a humánumnak reménytelenül kétségbeesett, de egyet
len lehetséges, paradox manifesztációja? S mégis: lelőni Ra
jevszkit, „mint egy kutyát”, ez Knutsonnak a maga személyes 
élete hazugságának felszámolását, még többet: az egyetlen 
módot jelenti, hogy Blitvában legalább egyszer teljes és vég
leges, igaz kifejezést adjon a gyilkost, a gyilkosságot és gyil
kosokat glorifikáló hazugság gyűlöletének. Ez volna az egyet
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len mód, hogy egész élete nyomatékával protestáljon a mítosz 
ellen, mely semmibe veszi az élő embert.

Knutson azonban ott a hajón, abban a „világos drámai pil
lanatban” adós maradt a számára egyetlen i g a z  cseleke
dettel, s Dominik kocsmájában, íme, a triumfáló Rajevszkiről 
kell beszélnie, arról, hogy Rajevszki diadalmasan és büntet
lenül mint adott neki leckét, milyen szempontból kell nézni a 
dolgokat.

„S egyedül ebből a szempontból kell nézni a dolgokat. . . ”

Eddig jut el Knutson Rajevszki szavainak az idézésében. 
A három pont ezen a helyen is a félbeszakított, a ki nem mon
dott gondolatra utal, de szarkasztikus iróniával, mivelhogy eb
ben a pillanatban a láthatatlan blitvai Rendező itt Dominiknál 
a tények nyelvén folytatja és fejti ki tovább ezt a leckét, mely- 
lyel annak idején az óceán járó luxushajón a példásan optimis
ta Rajevszki, a történelmi misztériumba beavatott férfiú elő
relátóan intette Knutsont, hogy óvakodjék a históriai folyamat 
apró részletein” megütköző egészségtelen és kicsinyes és deka
dens pesszimizmustól. A blitvai láthatatlan Rendező jóvoltából 
Rajevszki emelkedett szellemű fejtegetése a Dominik-féle kocs
mában kapja meg materiális, gyakorlati, félreérthetetlen és ér
zékelhető illusztrációját, ott, ahova Knutson vakációra invitálta 
a vakációra oly hevesen vágyakozó doktor Nielsent.

„S egyedül ebből a szempontból kell nézni a dolgokat.. . ”

-  ez az a bizonyos végszó, melyre a színpadon -  egy realitás
ban, mely a lázálom atmoszférájával terhes -  mintegy adott 
jelre, új jelenet következik.

Le kell lőni Rajevszkit, „mint egy kutyát” -  voltaképp ez a 
veleje Knutson vallomásainak, s ez az, amiről Larsen gyász
ünnepélyén meg akarja győzni asztaltársát -  és még inkább 
önmagát. S amíg egy ilyen Knutsonnak, a művészi alkotás 
erkölcsi tisztasága mániákusának éjjeleit és napjait megmér
gezi a puszta gondolat, hogy neki, épp neki meg kellett volna 
ölnie és meg kellene ölnie egy embert, s amíg asztaltársa, a
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másik, nem kevésbé balga intellektuel egy ilyen rögeszméről 
szóló vallomást a végső dolgoknak kijáró komolysággal meg
babonázva s nem kevésbé a teljes tehetetlenség állapotában 
hallgat meg, s amíg mind a ketten épp ezért valami egész rend
kívüli, félelmes, számukra egyaránt megoldhatatlanul nehéz 
problémának érzik személyes egzisztenciájukat és általában 
ezt az életet -  addig a blitvai gyakorlat nem tud erkölcsi prob
lémákról. Nem nyugtalanítja az emberi egzisztencia, a hazug
ság és az igazság kérdése, az ellentmondás, mely maga az élet; 
a blitvai gyakorlat csak a politikai hatalom biztosításának 
technikai feladataival van elfoglalva -  és ami Dominik meleg 
és barátságosan világos kocsmájának színpadán egy igen reá
lis deus ex machina formájában kifejezésre jut, az nem más, 
mint ez a megbékíthetetlenül groteszk ellentét az intellektuális 
emberi és a politikai hatalom tisztára technikai princípiuma 
között. A politikai hatalomnak tisztára technikai princípium 
az a deus ex machina, ami Knutson szavába vág, illetve átveszi 
a szót, és teszi nyilvánvalóvá, hogy a történelmi mítosz, a 
Rajevszki féle parainézis: „ebből a szempontból kell nézni a 
dolgokat... ” nem puszta kontemplatív tantétel, hanem sokkal 
inkább gyakorlati axióma: így kell c s i n á l n i  a dolgokat. . .

Ez az igen reális deus ex machina teszi nyilvánvalóvá, hogy 
valójában mi is az a blitvai küldetés, a blitvai nemzeti és faji 
misztikum, általában a történelmi mítosz, amint egyszer lát
hatóan a „reálpolitika” síkjára transzponálják.

„Ebből a szempontból kell nézni a dolgokat. . . ” -  idézi 
Knutson Rajevszki szavát, és erre, mint a homéroszi énekek
ben az emberi szóra válaszképpen hirtelen megdördülő 
menny, megszólal maga a blitvai Logosz, a blitvai Alfa és 
Omega: a gyilkos fegyver.

„Mintha ebben a pillanatban földrengés rázta volna meg Do
minik ódon kocsmájának az alapjait. A  vendégek egyetlen 
szempillantás alatt felpattantak székükről. A z  üvegeknek, edé
nyeknek, ezüstnek ebben a hirtelen csörömpölésében, a fel
borult asztalok, halak, borjúsültek, aszpikok között, ebben az 
egész izgatott kavarodásban valójában senki se ismerte ki magát, 
és az első pillanatban senki se értette, hogy mi történt. A  dobo
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gó felett, ahol a harmonikázó nők énekeltek, a felső galériá
ról két ismeretlen személy önműködő pisztolyból pergőtűz alá 
vette a középső páholy egyik asztalát, és ez a gyors lövöldözés 
az abroszok, összetört tányérok, kiömlött borok, eltört székek 
és sebesültek jajveszékelésének földúlt zűrzavara felett oly 
nyílsebesen, valósággal veszett iramban viharzott el, hogy az 
eszeveszett, rémült rohanásban és üvöltözésben senki se tudta: 
kicsoda dobol itt, és mért hullnak a poharak és törnek össze a 
székek, és ki jajgat sebesülten, és mért ömlik mindenfelé a 
céklából készült borscsnak olyan tömege?

-  Ez nem borscs, ez vér, ki lövöldöz itt, segítség, rendőr, 
pincér, fizetek, segítség, vér!”

A Blitván Tudományos és Művészeti Akadémia nagytermé
ben s a nagyasszony, Ingrid Barutanszki Őnagyméltósága leg
magasabb védnöksége alatt, a politikai, közgazdasági és kultu
rális elit számára megrendezett posztumusz kiállítás: ez volt a 
Larsennek megadott hivatalos végtisztesség. Hivatalos, tehát 
hazug. Hazug, tehát a blitvai elit számára kellemes. És mert a 
blitvai elit számára kellemes, annak, aki ember, a gyomra 
kavarog tőle, öklendeztető és tébolyító. Az emberek -  Olaf 
Knutson és Niels Nielsen tehát Dominik kocsmájában keres
nek menedéket és hajlékot a maguk kegyeletének. S mert 
nem a költő, hanem a valóság az, mely szakadatlanul produ
kálja a szimbólumokat, a blitvai valóság az, mely utánamegy a 
két embernek Dominik kocsmájába, s ott leselkedik rájuk a 
dobogó felett, ahol a harmonikázó nők énekelnek, s míg azok 
ketten lent a maguk módján, a blitvai valóság is a maga mód
ján, blitvai módon adja meg Larsennek a végtisztességet.

A Blitván Tudományos és Művészeti Akadémia csak szín
padi díszlet, a személytelen ismétlőpisztoly azonban, mely 
Dominik kocsmájában átveszi a szót Knutsontól, ez a pisztoly 
pontosan, híven, álarc nélkül, előítéletektől mentes „őszinte
séggel” ad hangot a mitikus Blitva valóságos viszonyulásának 
a nem mitikus, az eleven embert reveláló művészet, az ember, 
a szellem iránt. Ezt a viszonyulást nemcsak gyakorlatilag, ha
nem lapidárisan, egy röpke sóhaj kíséretében fejezi ki a blitvai 
mítosz legfőbb letéteményese, maga Barutanszki ezredes:
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„Ezt az egész entellektüel söpredéket gépfegyvertűzzel kel
lene szétvernir

S Barutanszki a blitvai mítosz szívéből beszél, mert látszat 
csupán, hogy lehet a blitvai mítosz, a blitvai állameszme, a 
blitvai princípiumokon épülő civilizáció, az erőszak diktatúrá
ja és az emberi szellem értékei között más viszony, mint az, 
mely a gondolatot és a lényegénél fogva szabad szépséget ka
takombákba kényszeríti. A tudománynak és művészetnek ápo
lására szolgáló akadémia palotája éppoly hazugság, mint a 
blitvai hajadon, aki márványpárnán nyújtja a lantot a költő
nek. Az igazság, a blitvai, az az ismétlőpisztoly.

Olaf Knutson csak most kezd észbe kapni. Az ismétlőpisz
toly pergőtüzének nem az volt a feladata, hogy eklatáns meg
győző erővel fesse alá Rajevszki gondolatmenetét arról, hogy 
magasabb történelmi igazság szempontjából nem kell embe
rek kínjára és pusztulására hederíteni, s hogy ennek a gondo
latmenetnek színpadiasán hatásos poént adjon a kísérteties 
blitvai luxushajó fedélzetén.

Mi azy mi történt -  ugrott oda Olaf Knutson ösztönszerű- 
en Nielsenhezf aki ott állt megmerevedve, sárgán, egész hide
gen és vértelen arccal, de tökéletes önuralommal, és úgy szem
lélte a megrémült testeknek ezt a kavarodását, mint akinek az 
esze másutt jár.

-  Semmi! Lőttek. Szerényen úgy vélem, hogy ez nekem volt 
szánva!”

Dominik vendégei közt talán Nielsen az egyetlen ember, 
akit nem ért meglepetés. Ő az egyetlen, aki tudván tudja, 
hogy Blitvában él, ahol a monstruózus a normális, s ahol azért, 
hogy yyismeretlen tettesek” egy embert eltegyenek láb alól, 
vele együtt habozás nélkül zúdítanak golyózáport néhány tu
cat emberre. S egyébként neki már mindegy. Annyira, hogy még 
nevetni is tud -  hogyha nem ő maga, hát helyette az író, aki a 
tragikum csúcsán egyszerre úgy szemléli kívülről a maga szín
padi vízióját, mint ahogy hőse egyszerre csak Georgis szemé
vel nézett a maga el nem készült nyílt levelére és önmagára.
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Maga vérzik, vér csurog a kabátja ujján.. .
-  Nem! Nem sebesültem meg. Ez a céklasaláta leve, leöntöt

tek."

Niels Nielsen vértelen arcán mintha csakugyan valami mo
solyféle suhanna át, a legyőzött mosolya, aki nemcsak a győz
test, de önmagát is, ezt az egész nyomorult hűhót, ami ez az 
élet, a már távozó és fáradt ember distanciájából tekinti át.

, Mondtam, Nielsen, hogy a sarkunkban vannak! Őrültség 
volt idejönni. Ezeknek az állatoknak ideális célpontul szolgál
ni. ”

Nielsennek mint öregembernek, akit egy szörnyűlködő, 
kedves, heves fiatalember félt -  egy fiatalember, aki még nem 
tanulta meg, hogy nincs hiábavalóbb és reménytelenebb és 
megpecsételtebb sors, mint embernek lenni - ,  Nielsennek van 
csitító szava, semmiképp se vidám, de a maga módján mégis 
csitító szava:

„Nem baj! Előbb-utóbb úgyis nekünk rontanak! Mindegy!”

Knutson minden másról elfeledkezett, most már csak Niel- 
sent látja, ezt a maga sorsával szemben egykedvű embert, s 
azt, hogy neki, Knutsonnak kell őt elrejtenie, megmentenie. 
Knutson nem tudja, amit Nielsen tud; azt, hogy még csak egy 
kis vakáció sincs; nemhogy menekülés. Mennél inkább apati- 
kus Nielsen, fiatal barátjának annál inkább ég talpa alatt a 
föld.

, Menjünk! Most mindjárt! Kérem! Nem kell gorilláknak 
szolgálatot tenni! Haza többé nem mehet! Nálam fog aludni! 
Ó, uram isten, maga a fejével játszik, én meg itt egész este 
fecsegek, mint egy vénasszony.r

Knutson határoz, Knutson cselekszik, Knutson rendelkezik. 
Nielsennek ezt az éjszakát nála kell töltenie, s másnap annak 
az özvegy Gallennénak a lakására fogja vinni, aki fiát gyászol
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va, süketen, naphosszat játszik egy zongorán, melynek húrjait 
elszaggatta, s aki „különben rendkívül értelmes asszony”. Az
tán amint alkalom nyílik, el Blitvából, ő szökteti majd át a 
szomszédba, Blatviába... Nielsen passzív. Passzív, mint 
ahogy az olyan emberhez illik, akinek semmi se maradt, amit 
még elveszthetne, ami miatt még félhetne, amit félthetne, 
semmi, amit még akarhatna. Nielsen hagyja, hogy Knutson 
„elvigye” a maga lakására. S tán eszébe jut az ironikus gondo
lat, hogy az ő apátiájának ez a teljességé, ez a végleges és 
visszavonhatatlan csatavesztettség, a tűz, mely benne elham
vadt, voltaképpen ez is a vakációnak egyik formája, s hogy 
legalább ez most már elveszíthetetlenül, mindhalálig az övé. 
Nielsen azonban ez esetben alábecsüli nemcsak magát, alá
becsüli Blitvát is. Mert mindig tévedés azt hinni, hogy van az 
elvetemültségnek, a blitvai állapotnak egy már tovább nem 
fokozható borzalmi foka, és ugyancsak tévedés azt hinni, hogy 
lehetséges a gondolat, az emberként gondolkodó ember szá
mára az apatikus reménytelenségnek olyan mélypontja, mely
ben képes rá, hogy tartósan lemondjon az eruptív gondolat 
eruptív kifejezéséről, a cselekvésről, ha a cselekvés mégoly 
reménytelennek látszik is.

Szemben a mitikus történelem realizátoraival, akik nem 
„szőrszálhasogatók”, s akiknek éppoly kevéssé vannak skru- 
pulusaik, mint bármi süket gépezetnek, és akik mindig „szin
tetikusan, dekoratíve, lendületes ecsetvonásokkal dolgoznak”, 
szemben a mitikus Történelemmel, mely az ember tagadása 
és a kézzelfogható, árva, meztelen emberi igazságokon győ
zedelmeskedő, öntelt, véres és vértől részeg gyilkos hazug
ság -  szemben a diadalmas mítosszal, a reménytelenség is csá
bíthat, sőt ellenállhatatlanul kényszeríthet a cselekedetre, és 
épp azt a fajta embert, aki semmiképp se választotta, de ha 
már itt van, vállalja, nem tudja nem vállalni, nem tudja nem 
kihívni sorsát.
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VII.

EPILÓGUS

Életemben sok besúgót ismertem -  szólalt meg 
lassan, és gondolataival mintegy a távolban időzve. 
-  Ismertem néhányat, akik ezt a »lelkiismeretükkel«, 
a »meggyőződésükkel«, a »világnézetükkel« igazol
ták! És általában: van-e a világon olyan dolog vagy 
cselekedet, melyet ne lehetne megokolni vagy igazol
ni az úgynevezett »világnézet«, sőt »lelkiismeret« 
alapján? Látjuk, hogy az igazhitűek a »lelkiisme
ret« nevében követelték a Megváltó fejét, s aztán 
ugyanennek a »lelkiismeretnek« nevében hány fej 
hullott, hogy a Megváltó feje megbosszultassék? 
És így mindenkinek tiszta a lelkiismerete s ez a 
legfontosabb... »Az én lelkiismeretem tiszta« -  
mondta három nap előtt Blitvában egy hóhér az elí
téltnek, és felakasztotta. És hogy »hogyan« akasz
totta fel, ennek a leírását olvastuk az újságban! És 
aki ezt megírta, annak is tiszta maradt a lelkiismere
te. .. Furcsa! És a besúgók épp ilyen »nyugodt lel
kiismerettel« gondolnak az áldozataikra. ”

(Krleža: Bankett Blitvában)

A dolgok valóságos menetébe önkényes cezúrával hasítunk 
bele, amikor bármilyen eseményt kezdetnek vagy végnek 
minősítünk. Minden kezdet más kezdetek és végek végtelenbe 
vesző hosszú sorának leszármazottja. Az isten nem „kezdet
ben teremti a mennyet és a földet” mint ahogy a Biblia első 
mondata hangzik, mert a Biblia logikájával is „kezdetben” 
az isten volt, s ez a kezdet is már csak folytatás. Nincs kezdet 
és nincs vég, hanem csak folytatás van.

Ha tehát a blitvai bankettről azt kell mondani, hogy az író nem 
fejezte be, ez egyrészt szó szerint igaz, de csak „egyrészt”. A 
Bankett fabuláját lekerekíteni, mai perspektívából, már volta
képp a Bankett panorámájának a megcsonkítását jelenti.

Van irodalom, melyben igazában nincs másról szó, mint 
irodalomról, de ami a világszerte leírt szavak megszámlálha
tatlan milliárdjaiból megmaradt, az épp azok az irodalmi 
művek, melyekben van valami, ami nem irodalom, ami olyan 
félelmetesen igaz, mint a sár, a vér, a halálhörgés, az eszte
lenre és rémületesre rárémülő szegény emberi szem, egyszó-
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val, melyekben van valami, ami szenvedélyes vallomás, tehát 
tanúvallomás is. S mind maga az egyéni élet, mind a mű, ami
be ez az egyéni élet transzszubsztanciálódott, csak a tartós 
és szakadatlan nagy folytatás és folytatódás egy-egy momen
tuma, minden kezdet máshonnan nézve vég is és minden vég 
mindig valami másnak a kezdete. Csak folytatás.

És semmi más?
Nem, azért mégse szükségképpen semmi más. Lehet, van 

mégis eredetit, újat, kezdetet jelentő emberi cselekedet. Ak
kor jön létre, amikor automatikusan egymásra következő kez
detek beláthatatlanul hosszú sorából, az események időtlen, 
vak és embertelen sodró folyamatából a látó, a magára eszmé
lő ember a maga erkölcsi és szellemi erejénél fogva e m b e r i  
konzekvenciákat képes levonni.

Emberi konzekvenciákat levonni -  ez meglehetős egysze
rűen hangzik, valósággal magától értetődően, és nem látszik 
olyan feladatnak, mely különös szellemi és erkölcsi erőfeszí
tést igényelne. Hiszen ez az, amit jól vagy rosszul, de többé
ke vésbé minden középiskolai vagy egyetemi tanár, a történe
lemről szóló előadásaiban nap nap után megtesz; akár ideo 
logikusán, akár „marxista módszerrel”, de mindenről „meg
magyarázza”, hogy miért történt úgy, ahogy történt. Az, hogy 
úgy történt valami, ahogy történt, a professzor számára már 
magában is bizonyíték, hogy adott körülmények között nem is 
történhetett másképpen. S a professzorok szerint ennélfogva 
minden okunk megvan, hogy meg legyünk elégedve legalábbis 
magunkkal, akiknek sikerült ilyen okosan és világosan és meg
győzően kimutatnunk az összefüggéseket az elmúlt és a jelen 
események bonyolult és szinte áttekinthetetlenül zűrzavaros
nak látszó, összekuszált tömkelegében.

Az effajta „emberi konzekvenciák” effajta levonása valóban 
könnyű. Nem kell hozzá más, mint a viharos történelemnek a 
partról, illetve katedráról való nyugodt, e p i k u s  szemlélete, 
melyről a tragikus művészet kapcsán Schiller igen találóan ál
lapította meg, hogy „al l é  e r  z á h l e n d e  F ó r  m é n  ma-  
c h e  n d a s  G e g e n w á r t i g e  z u m  V er  g a n g e n e n ”, 
de folytatva a gondolatot, hozzáfűzte azt is, ami megdöbben
tően világítja meg, hogy milyen természetű emberi konzek
vencia, milyen erkölcsi és szellemi küzdelem az, melyről itt

268



szó van: „a l l é  d r a m a t i s c h e  F o r m e  n m a c h e n  d a s  
V e r g a n g e n e  g e g e n w á r t  ig”.

Ez az. Ha a drámaiság fogalmát nem redukáljuk pusztán az 
irodalomra és az irodalmi műfajra, hanem mint életformát 
fogjuk fel, mint az események átélésének bizonyos módját, 
akkor az események drámai átélési módja azt jelenti, hogy az 
ember a jelent j e l e n l e v ő k é n t ,  nem epikusán, nem 
szemlélőként, nem „objektívan” , hanem személyes jelene
ként, személyes egzisztenciális drámájaként éli át. S mennél 
intenzívebb az embernek az ilyen viszonya a valósághoz, annál 
inkább válik számára lehetetlenné a szenvtelen néző magatar
tása. Annyira intenzíven a jelenben él, hogy az is, ami objek
tíve elmúlt, neki jelenné válik, hogy még a múlt is a jelenről, 
az ő személyes ügyéről fog beszélni.

„Dácia, Trákia, Illyria, Scythia, Sarmatia, Mongólia, Hun
nia, Blitvánia, századokon át mindig egy és ugyanaz a látvány: 
vizek, szennyesek és sűrűek, akár a rántott leves, parasztok 
durva vászongatyában, mezítlábasok, borzasak, szakállasak, 
kísértetiesek, iszonyatos parasztok, kunyhók vályogból, sár
ból, sásból, folynak a folyók, folyik az Iszter, folyik a Blitva, 
folyik az Ilmenga, folyik a Blatva vize, folynak ezek a tömén
telen sáros vizek, a vizek békés, csendes tükrén nem látszik, 
hogy folynak, és mégis foly dogálnak állhatatosan és szüntelen, 
és itt most ezek között a paraszttömegek között Barutanszki 
Krisztián ezredest hordozzák körül, mint ahogy tegnap arany
hordágyon az isteni Augustusi vitték. .

Fent, az egykori zongoratanárnő, a süket özvegy Gallenné 
lakásának egyik szobájában, ahová az orgyilkosok elől Olaf 
Knutson elrejtette, ezen a rejtekhelyen doktor Nielsen íg y  
olvassa Tacitust. „Hogy összeszedje magát, hogy legyőzze 
nyugtalanságát”, ezért veszi elő a hajdani dolgokról szóló 
könyvet, s egész délután azt lapozgatva nem sikerül összeszed
nie magát és legyőznie nyugtalanságát.

Ez az, ami a kispolgárt lényegesen megkülönbözteti a Niel- 
sen-féle embertől. A Nielsen-féle ember dramatikusan él a jelen
ben, neki a fantázia nem a feledésnek, nem a magától, nem a
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jelentől való szabadulásnak, nem az elszórakozásnak, hanem 
épp ellenkezőleg, az önmaga és a jelen valósága még intenzí
vebb átélésének, a szellemi koncentrációnak az eszközévé 
válik. Mert így olvasva, mit olvas ki Nielsen a hajdani törté
netíró hajdani dolgokról szóló könyvéből? A jelent, a maka
csul jelenvaló jelent.

„Gyújtogatok fosztogatják Ostiát és Rómát. .. A vizek vilá
goskék szintje összefolyik az ég zöldes visszfényével, miközben 
a délvidéki reggel ragyogásában játszadoznak rajtuk a nap su
garai. Meleg tavaszidő. Görögországból hajók érkeztek, meg
rakodva fügével, olajjal, datolyával, sózott halakkal és jó kis- 
ázsiai gyapjú terhével... E szűk római utcákon pedig valami 
véres pogrom viharzik. Megint fellázította a légiókat valame
lyik cezaromániás őrmester, aki a zsoldosoknak szabad foszto
gatást, altiszt bajtársainak pedig tábornoki rangot ígért... 
A centuriók brigadérosok, a brigadérosok képviselők, a tábor
nokok nyugdíjra jogosult szenátorok lesznek, valaki pedig egy 
utcasarkon a rabszolgák büdös falkája előtt azt ugatja, hogy a 
rabszolga is éppúgy ember, mint a patrícius! És most? Most egy 
ilyen cezaromániás úriember végigszáguld Európán mint vala
mi vaddisznó, napfényben, olajfák árnyékában, szőlőskerte
ken és sétányokon keresztül, csobogó szökőkutak mentén, me
lyek felett kék ég boltozódik, egy ilyen centurio, mint valami 
őrült, üvölteni kezd, ma itt üvölt Blitvániában, ő késztet békés 
embereket arra, hogy az asztalterítőjük alatt pisztolyt rejte
gessenek, megvesztegeti a ringyókat, hogy beárulják a szeretői
ket, betör a polgárok lakásába, és nem hallatszik más, mint az 
ő brigádjainak a menetelése. . . ”

E m b e r i  konzekvenciát levonni az események folyamatá
ból: ehhez az kell, hogy az ember erkölcsi és szellemi erejé
ből fussa a s z e m b e s z á l l á s r a  az események folyamatá
val. Ez a szembeszállás sose lehet csupán elméleti, hanem 
amennyiben csakugyan szembeszállás, akkor az ember egész 
lelki magatartásában és gyakorlatilag is kifejezésre jutó kon
zekvencia.

Szembeszállni az események folyamatával: a szembeszállás
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csak akkor szembeszállás, vagyis csak akkor az élő emberség 
erkölcsi és szellemi erejének a megnyilvánulása, ha az, aki 
szembeszáll, benne van, benne marad az események sodrá
ban, bennük él, és m é g i s képes a vak és automatikus folya
matot láthatóvá, az emberi öntudat objektumává tenni, mi
közben a hullámok minden pillanatban szennyesen és véresen 
összecsaphatnak az ő feje felett is.

E m b e r i  konzekvenciával szembeszállni az embertelen 
események folyamatából a u t o m a t i k u s a n  adódó, egyre 
embertelenebb konzekvenciákkal, és kitartani az e m b e r 
t e l e n  eseményekkel való személyes drámai összeütközések 
élményei során megérlelődött e m b e r i  konzekvencia mellett 
-  annak, hogy az ember egyáltalán eljuthasson egy emberi 
konzekvenciához, nélkülözhetetlen előfeltétele, hogy az em
ber a tapasztalható valóság, a mindennapi „történelmi-politi
kai” gyakorlat minden ellenkező irányú szuggesztiójával da
colva felfedezze az embert mint értéket és mint minden állí
tólagos magasabb, szent és legszentebb érdeknek és értéknek 
egyetlen és legfőbb s legmegbízhatóbb kritikus mértékét.

„Hát jó, felebarátaim, de vajon mi csakugyan veszett kutyák 
vagyunk-e, és meddig fogjuk még tulajdon húsunkat tépni, és 
miért?”

A blitvai bankettnek ez az ouverture-je, ez az „egyszerű és 
természetes” kérdés, melyet „felvetni soha senkinek se jutott 
még eszébe” mindaddig, míg Niels Nielsen egyszer mégiscsak 
fel nem vetette -  ez az egyszerű és természetes kérdés az adott 
körülmények között több mint deplaszírozott. Ez a kérdés 
már magában minden Blitvák valamennyi szentségével szem
ben szentségtörő káromlás. Ez a kérdés a hősökké avatott 
kérkedő hóhérok világában, egy olyan világ élményéből és 
egy olyan világban hangzik fel, mely épp azokat sorolja a ve
szett kutyák közé, akik „egyszerű és természetes” kérdésekre 
eszmélnek a mítosz glóriájában tündöklő történelmi kanniba
lizmussal szemben.

Már Szokrátesz tudta, hogy kérdéseket felvetni a meg
szentelt embertelen feleletekre épült világban annál inkább

271



szentségtörő, azaz következetesen e m b e r i  magatartás, 
mennél inkább földhözragadtak, egyszerűek és természetesek 
a kérdések, mennél inkább egy egyénnek közvetlenül a konk
rét emberi egyénhez intézett kérdései. A mítosz blitvai pers
pektívájából az egyszerű és természetes kérdések, mint álta
lában minden irónia és szatíra, a kihívó tiszteletlenségnek 
a megnyilatkozása. És úgy is van. Ami azonban a mítosz blit
vai perspektívájából nem látható: a hagyományoktól megszen
telt ideálokat ócsárló, féktelenül túláradó tiszteletlenség, 
ez a szokráteszi tiszteletlenség maga csak egy komoly, mé
lyen gyökerező, buzgó respektusnak, az ember, az ember éle
te és az ember posztulált értéke iránt táplált respektusnak 
a megnyilvánulása.

Érték? Az ember és az emberi élet mint érték? Barutanszki 
ezredes nemcsak Blitva, hanem minden kis és nagy birodalom 
múlt, régmúlt és jelen történelmét tanúul hívhatja a maga 
nézetének igaza mellett, a mellett a nézet mellett, melyet ő 
ugyan meglehetősen brutális módon fogalmazott meg, de sem
mivel se brutálisabban, mint amilyen brutális maga a világ 
eddigi tényleges politikai gyakorlata. Barutanszkit felhábo
rítják a moralisták:

„Mintha egy ember halála több volna, mint egy közönséges, 
teljesen értéktelen gyufaszál eloltása? Eloltani egy szál gyufát, 
vajon mért járna ez személyes erkölcsi felelősséggel?”

Hogy az ember és az emberi élet m é g i s  érték, ez az egész 
eddigi történelem tanulságával dacoló, az egész eddigi törté
nelem menetének ellenére levont emberi konzekvencia. Nem
csak a történelem, mely voltaképp századokon és évezredeken 
át morális szempontból csak a kannibalizmus módszereit va
riálja, hanem a természet se bánik az emberrel úgy, hogy ab
ból az emberi életnek valami különös értékességére lehetne 
következtetni. Az ember és az egyes emberi élet értékének 
a fogalma csakis az ember öntudatának, csak az ember szo
ciális, erkölcsi és esztétikai alkotó erejének a „poétiküs” em
beri erőnek a műve. Emberi önkény intronizálni az embert 
mint értéket és mint az értéknek legfőbb realitását, mint min
dennek értékmérőjét és értékadóját. Lemondani azonban er
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ről az önkényről, egyet jelent az életről mint emberi, mint 
emberhez méltó életről való lemondással, egyet jelent azzal, 
hogy az ember bele akar nyugodni nem az értékek devalváció
jába, hanem ennél is rosszabbá: egy életbe, melyben az ember 
és az emberi élet értékével együtt összeomlik az erkölcsi és 
esztétikai értékeknek nemcsak objektív, de még az öntudat
beli, csupán posztulált szellemi realitása is. Az értékeknek az 
öntudatbeli, úgynevezett szellemi realitása egyébként illuzóri
kus realitás, puszta fikció, vértelen fantazmagória akkor, ha 
az ember „beéri” az értékeknek a puszta öntudatbeli realitásá
val, vagyis ha az ember beéri azzal, hogy öntudatában az em
ber és az emberi élet értékként szerepel. Aki beéri ezzel, an
nak az öntudatában ez csak afféle henye és meddő hipotézis, 
de nem szellemi valóság. Mert szellemileg is csak az valóság, 
ami nem akar, és még ha akarna is, akkor se tud megbékélni 
azzal, hogy csak „szellemi” valóság maradjon.

A Bankett Blitvában költemény az emberről, aki nem tudja 
és nem akarja különválasztani sorsát az ember ideájának sor
sától, de az idea a blitvai bankettben nem az időtlen platóni 
álom világ időtlen és tökéletes igazságát, hanem a platóni álom
világ radikális tagadását, a tapasztalható ember tapasztalati vi
lágával és világáért való szenvedélyes küzdelem termékét és 
egyben ennek a küzdelemnek a hajtóerejét jelenti.

Platón rendszerében nem az emberi élet és az emberi har
cok termik a szellemi valóságot, hanem van egy messze a ta
pasztalható élet felett ragyogó, mozdulatlanságban boltozódó 
szellemi valóság, s nem a földi életben, hanem csak ott keres
hető és lelhető meg az élet és gondolat, minden érték próba
köve. Platón rendszerében, kezdve a tapasztalható földi asz
taltól a tapasztalható földi igazságig és szépségig, minden csak 
tökéletlen és többé-kevésbé torz árnyéka a dolgok és gondola
tok egy másik, érzékfölötti világban sugárzó ősképeinek, s 
mindaz, ami e földi életben tapasztalható, az az igazi szellemi 
életet élő ember számára csak inger és ösztökélés, hogy emlé
kezzék az ideák tökéletes világára, afféle figyelmeztetés, hogy 
fölfelé fordítsa tekintetét, s hogy öntudatával ne ebben, ha
nem a másik, a tökéletes világban, a makulátlan ideák fényé
ben éljen. A platóni koncepció szerint minden azon múlik,
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hogy az ember értéket adjon, s neki magának kell értéket ad
nia a maga személyiségének, de értelmet és értéket csak az 
ideák megismerésében és megismerése által adhat.

A blitvai bankett nemcsak konklúzióban, hanem magában 
a kérdésfeltevésében is intranzigensen, sőt vehemesen anti- 
platónikus. Nem mintha a blitvai bankett költője kétségbe
vonná a megismerés értékét. Amit kétségbevon, amit tagad, 
az a megismerés transzcendens eredete és az, hogy az öntudat 
magában és magának külön, autarchikus birodalmat, értékek 
külön birodalmát fedezheti fel vagy alapíthatja meg. Az e m- 
b e r i megismerés r e a l i z á l ó d á s á n a k  a kérdése: ez az 
értékproblémája. Mit ér s m i t é r  e 1 az igazság, mit ér s m i t 
é r e 1 a szó, mit é r s m i t é r e l a  szépség -  vagyis mit ér 
s mit érhet el az ember, aki képtelen másképp élni, mint ab
ban a hitben vagy legalábbis abban a vágyban, hogy az ember 
s az emberi élet értéke öntudatának kifejezésre kell jutnia, 
realizálódnia kell, éspedig nem „kiválasztottak” öntudatában, 
hanem a közönséges, a reális, a tapasztalható durva anyagi vi
lágban. Ez a kérdés.

A Bankett Blitvában nem volna a XX. századi emberről 
szóló passiójáték -  az epikus, dramatikus, lírikus elemnek és 
a szatirikus burleszk motívumoknak a középkori passiójátéko- 
kat is jellemző egymásmellettiségével és szerves egységével - , 
ha a költő az emberi ember és az emberi élet értékének ősi 
nagy kérdését nem állította volna bele, mint kihívást, a maga 
korába, a maga kora adott világába, s ezt nem elméletileg, ha
nem poétikusan, kora világát konkrét reprezentánsaival, a 
kérdést pedig konkrét emberi és egyéni inkarnációkkal 
ábrázolva.

A golgotái passiójátékban minden és mindenki, az Ember
fia, Kajafás, a főpap, Iskariót, Júdás és a tömeg összejátszik, 
mert úgy kell lejátszódnia a drámának, hogy „beteljék az írás”, 
és ezért senki sincs, aki másképp cselekedhetnék e színjáték
ban, mint ahogy de facto cselekszik. Nem cselekedhet más
képp. Kajafás, a főpap privátium talán szeretne másképp cse
lekedni. Legalábbis minden tőle telhetőt megtesz, mikor az 
egybegyűlt írástudók és vének füle hallatára, egész tekintélyét 
latba vetve, de barátságosan, szépen kéri, kérleli a vádlottat:
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yyA z élő Istenre kényszerítlek tégedet, hogy mondd meg nekünk 
ha te vagy-e ama Krisztus, az Istennek Fia?” A kérdést úgy fo
galmazta meg, hogy kiérződik belőle az óhaj, sőt rábeszélés, 
hogy kérlek, ne hozz kellemetlen helyzetbe, felelj értelmesen, 
okosan, vagyis mondd azt, hogy dehogy is, neked, az állam 
lojális polgárának és a szentegyház hű fiának, eszed ágában 
sincs ilyesmit állítani. Kárba veszett igyekezet, a felelet rövid: 
„Te mondád.” És mintha a vádlott attól, csakis attól tartana, 
hogy ily módon nem rohan a vesztébe eléggé biztosan, még 
hozzáteszi: „Sőt annakfelette mondom néktek: ez idő után meg
látjátok az Embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbja 
felől és eljőni az égnek felhőiben. ” Ez a vádlott csak ilyen ki
hívóan felelhet, és erre az esztelenül kihívó feleletre mi mást 
tehet Kajafás, aki főpap, mint hogy „megszakasztja a maga 
ruháit”, és kijelenti: „Káromlást szó la ... ” És mi mást mond
hatnak erre a szentegyház hű fiai, az egybegyűlt írástudók és 
vének, mint amit kórusban mondanak is: „Méltó halálára!”

A blitvai bankettben, a XX. századbeli ember passiójátéká
ban se akad senki, aki másképp cselekedhetnék, mint ahogy 
de facto cselekszik.

Az adott Blitvában s az adott blitvai politikában adott múlt
juk, eddigi útjuk és betöltött funkciójuk nemcsak Barutanszki 
ezredest vagy Georgist fosztják meg attól, hogy másképp rea
gáljanak az eseményekre, mint ahogy valóban teszik.

Gondolataik, meggyőződésük, az öntudatnak egy átlagosnál 
nagyobb világossága, erkölcsi és esztétikai követelményeik ér
zékenyebbé, látóbbá -  és sebezhetőbbé teszik Niels Nielsent 
vagy Olaf Knutsont, de -  ellentétben a platóni filozófiával -  sem
miképp se teszik őket immunissá a tapasztalati blitvai valóság li
dércnyomásával szemben. Mind Barutanszki és Georgis, mind 
pedig Nielsen és Knutson, meg vannak fosztva attól, hogy s z a 
badon” cselekedjenek, vagyis másképp, mint ahogy végül is cse
lekszenek. Nemcsak Barutanszki, „a beauregardi fogoly” fogoly, 
az öntudat világossága, az erkölcsi és esztétikai szenzibilitás 
bizonyos foka is fogollyá tesz -  magányos fogollyá abban az 
értelemben, hogy nem engedi meg, kizárja bizonyos kompro
misszumok lehetőségét és a mitikus „közhiedelemben” vagy 
„közvéleményben” való pihentetően közös szellemi fogságot.
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Doktor Nielsen tehát ironikus csodálkozással ugyan, de tel
jes joggal állapíthatja meg, hogy Blitvában mindenkinek nyu
godt a lelkiismerete”. Nyugodt, úgyszólván büszkén nyugodt. 
Büszkén nyugodt a hóhér hóhéri, a parancsnok parancsnoki, 
a mítosz művészének mitikus, az egyházi tudományok dok
torának egyházi lelkiismerete, mindenkinek büszkén nyugodt 
-  kivéve azt az embert, aki a lelkiismereteknek ezen az általá
nos nyugalmán borzongva csodálkozik el: kivéve Niels Niel- 
sent. Természetesen nemcsak Niels Nielsen a kivétel, hanem 
mindazok, akik az ő körébe tartoznak, mindazok, akik életük
nek s az időknek egy új kezdetét akarják, akik nem tudnak, 
még ha akarnának, akkor se tudnának megbékülni azzal, hogy 
az élet ne legyen más, mint esztelen gyilkosságok torlódó so
rozatának esztelen folytatása, és hogy az emberi embernek, 
az emberi igazságnak, az ember emberibb, méltó, tiszta, szép 
élet után való vágyának eredménye csak a rémület, az ember 
megcsúfolása, ravasz hatalmasok és botlelkű pribékek diadala 
és végső állomása, mindig csak a régi Golgota kifogyhatatlan, 
egyre gazdagodó, módszereiben leleményes új és új variációja 
legyen. Ezek nem ismerik a büszke vagy büszkén nyugodt lel
kiismeretet.

Míg Román Rajevszki önelégült, Olaf Knutson legkévésbé 
se elégedett magával, szégyen marja, ha elpackázott életére 
gondol, és az a véleménye magáról, hogy jellemtelen ember. 
Igaz, Román Rajevszkinek van oka az önelégültségre, ő meg
szerezte magának, amit akart, és azt csinálta és csinálja, amit 
akart: megteremtette a blitvai Walhallával a blitvai nemzeti 
gondolat, az ezeréves blitvai aspirációk, a blitvai történelem, 
a blitvai vallásosság, a blitvai faji jelleg apoteózisát. S hogy 
ebben mások, dekadens és destruktív humanisták és materia
listák csak a blitvai sár, a blitvai kannibalizmus és a blitvai 
sötétség felmagasztalását látják? Rajevszki számára ezek ki
csinyes szőrszálhasogatók, azonkívül élhetetlen fráterek, akik
től úgyse függ semmi, legkevésbé a blitvai mítosz és a blitvai 
mítosz művészének a nemzeti és az egész világsajtóban immár 
jól megalapozott dicsősége.

Olaf Knutsonnak ellenben van oka rá, hogy életét elhibá- 
zottnak tartsa, és magát jellemtelennek, mert ellentétben Ra-
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jevszkivel, mindig lehetetlen dolgokat követelt az élettől és 
önnönmagától. Lehetetlen dolgokat, mint az, amit ő zavaro
san a művészi alkotás tisztaságának nevez, és aztán még cso
dálkozni mer, hogy nem tud zöld ágra vergődni. Mindennel és 
mindenkivel, de senkivel sem elégedetlen annyira, mint ön
magával. Ölnie kellene, ha már mást nem tud, meg kellene öl
nie Rajevszkit, mint egy kutyát, és ő nem tud ölni. Valóság
gal bujdosik a gondolat elől, hogy meg kellene ölnie Rajevsz
kit, bujdosik a gondolat elől, mert jellemtelen, mint a bibliai 
Jónás, aki nem akar Ninivébe menni és ott próféta lenni, és 
Tarsisba menekül istene elől, aki prófétának választotta ki. 
Knutson, akár a szintén „jellemtelen” Jónás, mégse kerüli el 
Ninivéjét, mert Knutsonnak is van egy istene, van benne is va
lami, ami hatalmasabb, parancsolóbb a „jellemtelenségnél” és 
teljes rezignáltságánál is: meg nem enyhülő utálata a hazug
ságnak, megvesztegethetetlen szükséglete, hogy életével a 
blitvai véres szennyből cselekvőén vonjon le valami saját, 
e m b e r i  konzekvenciát. S hiába akar inkább tűrni, hiába 
akar legfeljebb csak bizalmas beszélgetéssel könnyíteni a szí
vén, hiába akarja a nem-cselekvést, hiába vélte úgy, hogy meg
találta a mentő formulát az e l m u l a s z t o t t ,  tehát már 
vissza nem térő „dramatikusan világos p illa n a tta lAz embe
rek mind csak embereknek és nem hősöknek születnek, de ta
lán épp azok az igazi hősök, akik nem jókedvükből, hanem 
azért cselekednek hősökként, mert vannak körülmények, me
lyek közt hőssé kell lenni csak azért, hogy az ember ember
hez méltóan éljen, vagy ha nem élhet, hát emberhez méltóan 
fejezze be életét. Ez történik Olaf Knutsonnal is.

„Három nappal a Dominiknál történt lövöldözés után (mi
kor is két halott és néhány sebesült maradt ott) egybegyűlt vala
mennyi blitvai testület törvényes képviselője a régi fejedelmi 
kastélyban, hogy egyhangúlag megválassza és Barutanszki ez
redes elé terjessze Rajevszki Román jelölését a köztársasági el
nök méltóságára. . . ”

277



Ekképp kezdődik az a fejezet, melynek címe: „Rajevszki 
diadala”, és ismét, mint a színpadon, pontosan meghatáro
zott, előre kiosztott szerepekkel indul a cselekmény.

„. . .  minden Rendek és Karok, melyek között a végén re
gisztrálták és utolsó helyen meg is említették a munkásság kül
döttségét is, Blitva eme méltóságos képviselőinek egy kirendelt
sége, el kell hogy induljon Beauregardra, és ott a fejedelmi vár 
választási termében összegyűlt plénum nevében hírül vigye Ba
rutanszki ezredes úrnak az elvégzett jelölést, és miután ezek 
a kiküldöttek megkapták Beauregardon a Protektor úr jóváha
gyását, egy ulánus lovasszázad kíséretében a jelölthöz, Ra
jevszki Románhoz kell hogy vonuljanak, és átadják neki azt 
a bizonyos Okiratot, mellyel a Karok és Rendek egyhangúlag 
őt szemelték ki a köztársaság elnökjelöltjének. .. ”

A blitvai bankettnek nincs egyetlen olyan részlete se, mely 
valami módon nem világítana rá az egész blitvai panoráma 
alapvető titkaira. Igen sok esetben pedig mintha maga az egész 
blitvai panoráma önmagán túlra világítana, arra a mechaniz
musra, melyet nem is olyan alaptalanul „a történelem színpa
dának” szoktak nevezni. A történelem színpadán szereplők 
a lehető legnagyobb gondot fordítják a hagyományos formák 
ápolására és tiszteletben tartására s általában a ceremóniák 
cirkuszian látványos megrendezésére s az ünnepélyességre, és 
teszik ezt különösképpen azok az egyházi és világi uralkodók, 
akik hétköznapi gyakorlatukban minden teketória nélkül vé
geznek valóságos vagy vélt ellenfeleikkel, vagy egész tömegek
kel. Az ünnepélyesség pátosza, a kosztümök pompája és általá
ban a parádé hozzátartozik a történelem színpadához, mint 
minden olyan színi előadáshoz, melyben a közvetlen emberi
nek, az emberi gondolatnak, emóciónak, szónak nem jut sze
rep vagy legalábbis háttérbe van szorítva, vagy ami még rosz- 
szabb: meghamisították. A történelem színpadának a mecha
nizmusa az, amit a blitvai bankettel a költő színpadra visz, 
az ő sajátos emberi reflektorának a fényével megvilágított 
színpadra.

Ami pedig magukat a lokális blitvai eseményeket illeti, Ra-
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jevszki diadala alkalmával ismét nyilvánvalóvá lesz, hogy bár
mennyire váltakoznak is a kulisszák, és bármily nagy is a moz
galmasság, a fejlemények sokaságából nem következik be va
lami lényegesen új, valami, ami új motívum és nem a blitvai 
motívumnak, a sok száz esztendősnek a puszta variációja vol
na (mint ahogy ez el is hangzott Larsen nocturne-jében, Wal- 
demaras poéta szobrának tövében).

Igen ám, de épp a nyomor, a hömpölygő szenny és a gyil
kosságok egyetlen motívumának örökkön visszatérő egyhan
gúsága, az egyhangúság az, ami őrjítően fokozódhat és foko
zódik. Olaf Knutson a tanú rá: a Blitvánia nevű luxushajón el
kíséri nevezetes amerikai kőrútjára Rajevszkit -  s azóta, hogy 
azon a hajón egyszer átélte a „drámaian világos pillanatot”, a 
pillanat mintha megállt volna. Megállt, nem mint a goethei 
pillanat -  „Verweile doch, du bistso schön” - ,  melyet az ember 
az elérhetetlen beteljesülést áhítva hajszol és hív, hanem el
lenkezőleg: itt nem az ember, hanem a pillanat az aktív, a pil
lanat az, ami üldözi, a pillanat az, ami nem engedi el többé az 
embert. Aki egyszer belelátott Blitvába, aki egyszer meglátta 
Blitvát a maga egész visszataszító blitvai pőreségében, annak 
a szeme ki nem gyógyul többé ebből a látványból, az még ál
mában is, s még inkább ébren, minden szögletben és minden 
alkalommal vele kerül szemtől szembe, szemtől szembe ugyan
úgy drámaian világosan, mint ahogy Olaf Knutson akkor a ki
vándorlókat szállító luxushajó fedélzetén szembekerült Ra- 
jevszkivel. U g y a n ú g y ,  drámaian világosan -  ugyanúgy és 
mégse ugyanúgy. A Blitvánia luxushajón szerzett élmény 
m á s k é p p e n  jelentkezik Olaf Knutson öntudatában akkor, 
mikor a hajó fedélzetén a nyugodt lelkiismeretű, fölényes, em
berileg megközelíthetetlen Rajevszki bölcsességét hallgatja, 
és m á s k é p p e n ,  mikor azt az emléket Larsen halotti maszk
ja és az akörül nyüzsgő blitvai elit eleveníti meg, és megint 
m á s k é p p e n  jelentkezik, mikor újra ugyanazt kell átélnie, 
de ezúttal olyan orgyilkosok pergőtüzének kíséretében, akik 
a Niels Nielsen fejére pályázva válogatás nélkül lövöldöznek 
a Dominik-féle kocsma vendégei közé, „lendületesen, és nem 
kicsinyesen, szőrszálhasogatóan”. Mindig ugyanaz a Blitva, 
és épp azért, mert m i n d i g  ugyanaz, nem egyszerűen, ha
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nem egyre elviselhetetlenebb, egyre fokozódóbb fatalitással 
ugyanaz. Egyre nő az ellentét abszurditása a között a szerep kö
zött, ami Olaf Knutsonnak jutott, és Olaf Knutson között, aki 
látja, akinek egyre inkább irtózva kell látnia, hogy m i l y e n  
szerep jutott ki neki. S ez a szerep is, bár egy és ugyanaz, de 
mennél tovább tart, annál kevésbé éri be azzal, hogy Knutson 
csak a saját erkölcsi és esztétikai követeleményeit, csak a sa
ját személyét vesse oda „jellemtelenül” prédának. Mennél 
tovább tart a szerep, annál inkább kiderül, hogy az ember nem 
árulhatja el saját személyét, saját igényeit és méltóságát anélkül, 
hogy el ne árulja az igazságot, a művészetet, az embert, a halott 
Larsent és az élő, a még élő Niels Nielsennel való szolidaritását is.

Tehát: Rajevszki diadala önmagában semmi újat se jelent, 
a blitvai dolgok rég ismert természetéből -  vagy a dolgok rég 
ismert blitvai természetéből -  következik, hogy Rajevszki 
diadalmaskodik, s azonkívül ez a diadal csak egy a blitvai tör
ténelmi színpad pusztán dekoratív aktusai közül. Ha annak 
idején Gaius Caesar Augustus Germanicus kedvenc lovát 
konzullá nevezhette ki, Barutanszki ezredes is megengedhet 
magának annyit, hogy bronz lovasszobrának a megalkotóját 
köztársasági elnökké tegye meg. Valahogy így lehetne humo
rosan felfogni az egész cécót. S valóban, van is abban valami 
komikus, ahogy a nap hősének, Rajevszki mesternek nincs ér
zéke a komikum iránt. Akár a giccs, a történelem színpada, 
a mítosz szelleme is patetikus; a humor képessége emberi elő
jog. Az emberi spontaneitás hiánya, a cselekedetek és reak
ciók fantáziátlan automatizmusa szervesen hozzátartozik a 
blitvai dehumanizációhoz. Hozzátartozik, hogy senki se veszi 
észre, amikor emberi aspektusból komikusán hat. S annál kí- 
sértetiesebb, hátborzongatóbb e z a komikum.

A delegációra várva, mely majd Beauregardról visszatérve 
(ulánus lovasszázad kíséretében) ünnepélyesen közli vele, 
hogy a köztársaság legnagyobb tisztségére jelölték, Rajevszki 
körülbelül negyven legelőkelőbb vendéget ünnepélyes dísz
ebédre hív meg rezidenciájába. Önmagában semmi újat se je
lent az se, hogy ünnepi, belföldi és külföldi vendégeinek leg
előkelőbbjeit -  Armstrong kardinálist, lady és lord Buttlert és 
Gyelskehlis professzort, a nagy hírű blitvai történettudóst -  az
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ünnepelt vendéglátó, tehát maga a Mester vezeti a villa ter
mein s a télikerten át hatalmas műterméig, hogy vendégei ott 
az ő személyes jelenlétében csodálhassák meg remekművét, 
a Parancsnok, Barutanszki ezredes óriási, természetfölötti 
nagyságban elkészült lovasszobrát, az Emberét, „aki Blitvá- 
ból ezeresztendős rabság után szabad államot teremtett

Önmagában véve semmi újat se jelenthetett Olaf Knutson- 
nak az, hogy ő, Rajevszki mester jobb keze az, akinek fogad
nia kell a műteremben a Mestert és vendégeit, s hogy a mun
kások az ő utasításai szerint göngyölik le a nedves rongyokat 
az óriás agyagfiguráról.

„Páncélos antik katonai tribün alakjában, nehéz blitvai cső- 
dörön, inkább zsarnoki választófejedelem, mint a blitvai Légió 
parancsnoka, ült Barutanszki a vértezett lovon, a tunika alatt 
mezítláb, antik szandálban, gazdagon kidolgozott kapcsok
kal, rajtuk sascsőrök kígyófejekkel fonódtak össze szíjakba, 
melyek a Parancsnok bokáit úgy fogták át, hogy kidomboro
dott a csontos, jól modellált lába, melyről bohémkörökben azt 
beszélték, hogy Olaf Knutson modellálta, éspedig pontosan az 
igazi és élő Barutanszki lábának gipszöntvénye mintájára. Ba
rutanszki páncélját áttekinthetetlenül gazdag plasztikus orna- 
mensek ékesítették, melyek e lovagi hason mint gyíkok és k í
gyók, szőlőindák és fürtök széledtek szét, hogy az egyes me
dalionokat mint girlandok és kis bőségszaruk fonják át. Ennek 
a dekoratív gazdagságnak és bőségnek a keretében, ezeken 
a domborműves medalionokon különböző jelenetek játszódtak 
le: Barutanszki csapatai élén bevonul Blitvánenbe, Barutanszki 
tizenhétben dús bíborbaldachin alatt a Regni Blithouanei Mag
na Chartáját olvassa, Barutanszki a Balti tengeren fölépíti An- 
kersgadent, Barutanszki ül a blitvai trónuson és uralkodik Blit
ván -  és az ilyen medalionoknak a száma hét volt. Kettő elöl 
a keblén, kettő a lapockáján, kettő a vállán és egy, a központi 
és legfontosabb, a mellén: ez Barutanszki megdicsőülését áb
rázolta: Barutanszki mint félisten a felhők felett, és Jarl Knut
son a halhatatlanok babérkoszorújával koronázza m eg ... ”
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Önmagában véve semmi újat se jelent Olaf Knutsonnak, 
hogy ismét itt áll annak a szobornak tövében, mely mindannak 
a tagadása, amit ő a művésztől és élettől követel. S az is csak 
ismétlés volt a számára, hogy a „legelőkelőbb” blitvánok és 
még előkelőbb külföldiek előtt vetkőzted ki a nedves rongyok
ból a történelmi és művészi hazugságnak ezt az óriás, szemér
metlenül szolgai emlékművét, melyet ő nem tud nem a maga 
személyes és bűnös szégyenének is érezni. S igen valószínű, 
sőt egészen biztos, hogy Olaf Knutson majdnem az utolsó pil
lanatig nem tudja, hogy az utolsó pillanatban miként fog ki
törni a blitvai színpadon neki jutott szerepből, s hogy egyál
talán őbelőle valami kitörni készül. Valami rettenetes és vég
zetes, amit ő nem akar s amit mégis, az utolsó pillanatban 
akarnia és tennie kell. Valami vad és esztelen, ami azonban az 
esztelenül gyalázatos élethez viszonyítva neki egyszerre az 
egyedül értelmes, mert parancsolóan egyetlen, egyedül lehet
séges és egyedül és feltétlenül szükséges cselekedet.

Olaf Knutson annyira nem k é s z ü l  valami, az egész eddigi 
életének a szabályait szétvető tettre, annyira nincs tudatában, 
hogy ez a tett általa készül, hogy a költő alighanem az ő sze
mével nézi az előkelő vendégek előtt folyó műveletet, mikor 
szinte kívülállóként és szinte gyanútlan humorral reagál a lát
ványra:

„Volt valami szokatlanul bizarr abban, ahogy a nedves ron
gyokat óvatosan göngyölgették le a lovasról, mintha az valami 
rendkívüli, minden jel szerint igen veszélyes anginában szen
vedne, s leszedik róla a borogatást, az egyik doktor pedig na
rancsszínű gumicsőből vékony vízsugárral öntözi meg . .. ”

Nem, Olaf Knutson nemcsak hogy nem akar cselekedni, ha
nem éppoly kevéssé sejti, akár a jelenlevő előkelőségek, hogy 
milyen tett vár reá.

„Mintegy félálomban hallgatja, hogyan magyarázza meg 
Gyelskehlis professzor az egybegyűlt vendégeknek a mai tör
ténelmi percnek patetikus szimbolikáját, amikor is a legköze
lebbi pillanatokban ebben az úri házban megfog jelenni a blit-

282



vai Karoknak és Rendeknek küldöttsége, hogy kézbesítse Ra
jevszki mesternek a feliratot, mellyel az ő kezébe teszik le, hogy 
megőrizze, a blitvai nép legnagyobb kincsét: a szuverenitást!”

A nagynevű blitvai történettudós visszatekint Blitva ezer
éves történelmének a maihoz hasonló nagy pillanataira, arra, 
ami a „blitván nép legnagyobb kincsével: a szuverenitással” 
1424-ben, 1518-ban, 1643-ban történt, hogy aztán visszatér
hessen előadásában a jelenbe, Barutanszki ezredeshez, „akit 
a blitván történelem már ma a Pantheonjába sorol, a blitván 
halhatatlanok közé”.

Midőn a nagynevű történetíró a blitvai nép legnagyobb kin
cséről, a szuverenitásról beszél, a frázis hallatára talán felrém
lik Knutson előtt a nép, melyet annak a luxushajónak a fedél
zete alatt látott, és mely csak a piszokról és bűzről tudott, 
és amelyből csúfot űz az, aki vele kapcsolatban kincsről, holmi 
szuverenitásról s egyáltalán bármi másról beszél, mint a pi
szokról és bűzről, melyben él -  talán egy pillanatra megüti 
Olaf Knutson fülét a szó a blitvai nép legnagyobb kincséről. 
A blitvai bankett költője azonban beéri azzal, hogy az olvasó 
fülét megüsse a szó, hogy ő annál inkább előtérbe állítsa azt 
az Olaf Knutsont, aki a blitvai történelemről szóló, ékesszóló 
és patetikus előadás alatt gondolataiban teljesen el van fog
lalva a maga csekély személyével és helyzetével, oly érzéket
lenül a történelmi retorika pompája iránt, mintha Olaf Knutson 
csak egy a »Blitvánia« luxushajó nyomorult kivándorlói közül. 
Mintha ő volna a blitván nép maga, nem gondol „ideálokra”, 
nem gondol még arra se, hogy ő az a bizonyos annyit emlege
tett „nép”, semmi másra se gondol, csak magára, akár a nép. 
Ellentétben a professzor szárnyaló szavaival, Olaf Knutson 
prózaian, közönségesen, földhözragadtan csak arra gondol, 
hogy „ő szolgának született, szolgaként él és szolgaként fog  
meghalni”, itt a munkaadója, Rajevszki mellett, akit „grófok 
és lordok” vesznek körül „Knutson lovasszobra előtt”, és aki 
„várja a Karok és Rendek küldöttségét... Rajevszki blitván 
vátesznek született, Rajevszki portrét készített a pápáról, Ra
jevszki királyokkal ebédel, Rajevszki ma a királyokkal lesz 
egyenrangú!”
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A blitvai bankett költője láthatóan nem szereti glorifikálni 
a maga hőseit, akiknél, íme, még az olyan indulat is felüti a fe
jét, mint a plebejus irigység. S a rezignált tehetetlenség, az az 
érzés, hogy nem tehet semmit se önmagáért, szintén hangot 
kap a néma monológban, mellyel Olaf Knutson a tudós pro
fesszor blitvai történelmi retorikáját kíséri. Ez az ember is
merős monológja, azé az emberé, aki ugyanezen a helyen már 
számtalanszor végiggondolta mindezt, azé az emberé, aki 
hosszú évekre, élethossziglanra van elítélve, s nem azé az em
beré, aki valami azonnali dramatikus leszámolásra gondol.

„S Olaf Knutson továbbra is fáradhatatlanul fogja modellál
ni, faragni a követ, keverni ezt a ragacsos, nedves sarat, to
vábbra is eltengődik majd Rajevszki árnyékában, a maga sze
mélyes kedvtelésére pedig meg-megfest két-három halacskát és 
két-három almácskát, tejeskávén fog éldegélni, a fogai kihulla
nak, és elégedett lesz, hogy sorsa arra rendelte, hogy úgy felvigye 
a dolgát, hogy szabad legyen neki legöngyölni a rongyokat ezek
ről a zseniális szobrokról, melyeket a sors jóvoltából névtelen nap
számosként modellálhat a nagy mester Eszméje szerint. .. ”

Ez a pórul járt ember kesernyésen morfondírozik, az elpac
kázott életéről, míg a beidegzett szolgálatkészséggel és szenv
telen arccal a magas uraságok rendelkezésére állva egyszerre 
csak megváltozik gondolatainak -  még nem az iránya, de -  a 
hangsúlya. A hangsúlynak ez a megváltozása mint valami hir- 
telenül közeledő vihar, megdöbbentően, fenyegetően, egyre 
hevesebben morajlik fel. A gondolatok még mindig a már száz- 
egyszer elgondoltak, és mégis, mintha a szavak közt szinte 
hallatszanék valami ijesztő fogcsikorgatás, mely nem a te
hetetlenségé, nem azé az emberé, akit végleg eltapostak, ha
nem azé, aki annyira nem érez mást, mint a lázadást, hogy 
egyszerre csak szinte a szemünk láttára lendülnek át a gon
dolatai egy intenzitásba, melyben az ember valósággal önzet
lenné válva nő önmaga fölé, és válik eggyé a szenvedélyével.

„És éppúgy, ahogy ma itt áll, ezek közt a lordok és kretének 
között, névtelenül, ismeretlenül, a háttérben, mint a műterem
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alkalmazottja, akár az a rabszolga ott, aki gumifecskendővel 
beöntést ad Barutanszkinak, így fog állni a fal mellett, mint 
szolga, mint libériás lakáj élete fogytáig, mert mást nem érde
mel, mivelhogy csakugyan csupán arra született, hogy szolga 
legyen! Mindezek az angol dámák és spiritiszták, numizmati- 
kusok és bárók, kalandoroknak és fecsegő franciáknak ez az 
egész hajótulajdonos csürhéje. .. ”

Nyilvánvalóan ez az a pont, ahol a fojtva lihegő crescendo 
valósággal furiosóba csap át, ahol a fogalmak még ellenőriz
hető logikáját felváltja a minden logikára fütyülő elementáris 
szenvedély, a szenvedély mint az emberinek az egyetlen és el
vitathatatlan, pőre igazsága. Rendkívüli az, ahogy itt a szenve
délynek a l e l e m é n y e s s é g e  érvényesül. A zsenialitás, 
mellyel minden nagy szenvedély érti a módját, hogy önmagát 
korbácsolva tüzelje. Olaf Knutson furiosójában ugyanis min
den logikus alap nélkül bukkan fel a szó „a hajótulajdonosok- 
ról”, s Knutson számára és az ő ajkán mégis mágikus erővel, 
mint a tovább már nem fokozható dühödt becsmérlés szava. 
Se Armstrong kardinális, se Gyelskehlis, se lord Buttler a lady- 
jével, senki azok közül, akik Rajevszki mestert a műhelyébe 
kísérték, nem hajótulajdonosok. Olaf Knutsonnak azonban 
a szó kellett: hajó, hogy egyszerre felidézze magában azt az 
egész „világos drámai pillanatot”, melyről eddig azt hitte, 
hogy akkor a »Blitvánia« fedélzetén véglegesen elmulasztotta. 
Mint az álomnak, van a szenvedélynek is egy sajátságos, kü
lön, önkényes szótára: „a hajótulajdonosok csürhéje” a »Blit
vánia« luxushajó fedélzetének az előkelő utasait jelenti, a szim
bólummá nőtt hajó urait, akik körülnyüzsögték a blitvai mítosz 
prófétáját, s akikről ugyanezzel a szóval -  csürhe -  emlékezik 
meg Knutson, mikor Dominiknál Niels Nielsen előtt először 
mondja ki hangos szóba foglalva, hogy mint próbált meg Rajevsz- 
kihez emberi szóval közeledni és hallván Rajevszkit, mint 
lett előtte világossá, hogy erre nincs mód, s hogy köztük a köz
lésre, az adekvát érintkezésre nincs más lehetőség, mint csak 
az, amit akkor elmulasztott...

A monológ „a hajótulajdonos csürhérőr abban a kérdés
ben csendül ki, melyben a kétségbeesést túlkiáltja a viharos
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tiltakozás, már nem pusztán egy szerencsétlen ember, hanem 
az ember, az igazmondás és a művészet tisztasága egymástól 
elválaszthatatlan ügyének nevében:

„ ...é s  soha senki ezeknek a gyöngééIméjűeknek, ezeknek 
a naplopóknak, ezeknek a paráznáknak nem fogja megmonda
ni, hogy ez mind voltaképpen csalás és botrányos hazugság!”

Ez m i n d -  ó, többről van már szó, mint Barutanszki ezre
desnek az emberfeletti nagyságban dülleszkedő, antikizáló lo
vasszobráról, többről, mint a hírneves történettudósnak arról 
az előadásáról, melyhez ezek a gondolatok a néma párhuzam, 
többről, mint mindezek a hajótulajdonosok, és többről, mint 
Rajevszki egész diadala -  csalásról és botrányos hazugságról 
van szó, arról, hogy nincs hangja az embernek, a valóságnak, 
a valóságosan fájónak, hogy sehol se hallatszik az igazmondó 
és embert mondó hang, annyira nem, hogy élni, az már csa
lássá és botrányos hazugságban való aktív vagy passzív cinkos
sággá és minden diadal magának a csalásnak és botrányos ha
zugságnak a diadalává lett.

„Ott a halálba induló Larsen grimasza -  és itt ez az apoteó- 
zis. Ott az a fertelmes, kriminális lövöldözés Dominiknál és 
Nielsen, aki nyomorultan, félőrülten mint üldözött vad futkos 
egyazon körben és itt ez a majom, ez a Gyelskehlis, az ő pa- 
tetikus »történelmi dátumaival« és ez a buta Malatesta egy cső- 
dörön a blitvai állami méntelepről, ahová Knutson teljes egy 
éven át utazgatott, hogy különbözőképpen mozgó lovakat mo
delláljon, s hogy mindebből aztán megteremjen ez a vissza
taszító giccs, mely triumfátorként ábrázol egy betörőt!”

A kontrasztnak ugyanaz az élménye, mely akkor azon a luxus
hajón Olaf Knutson számára végül is nem végződött többel, 
mint személyes, megalázó tehetetlenségének, az addiginál is 
keserűbb és tisztátlanabb, csak épp szokatlanul makacs és kín
zó emlékével -  a kontrasztnak ez az élménye, íme, í g y ismét
lődik meg, s épp ezért fokozottabban, és hirtelen csakugyan 
elviselhetetlenné vált feszültséggel. Ugyanaz az élmény és
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nem ugyanaz. Larsen maszkja s még inkább az az éjszaka, 
amit Nielsennel arról a kiállításról menekülve a blitvai utcán 
s az utcáról menekülve Dominiknál töltött, és az, ami ott ket
tőjük között történt, amikor egyazon sötét fájdalom egyesítet
te a két magányos embert, s végül az a blitvai argumentáció, 
mely az ismétlőpisztolyok csövéből hangzott fel -  mindez, 
de mindenekfelett a találkozás Nielsennel, az, hogy Knutson 
most már magáért Nielsenért is felelőssé vált, hogy annak 
a sorsát mint a magáét viseli -  ez az, amiért az ellentét élmé
nyének ez az ismétlődése egyszerre az ismétlődések egész 
hosszú sorát, mindazt, amit az évek során kisebb-nagyobb 
megszakításokkal következett egymásra, és látszólag el is kal
lódott az időben, e b b e n  az egyetlen jelenvaló pillanatban 
eksztatikus erővel drámai jelenként elevenít meg.

„Mert miféle állapot ez és mit jelent mindez itt őkörüle? Fan
tomok visszataszító tébolyodon tánca, bölcs, ravasz, kancsal, 
embertelen igyekvés túljárni egymás eszén, kutyamód vissza
taszító hazudozás szemtől szembe, a szakállaknak és a püffedt 
tokáknak simogatása, elvégzett gyilkosságok után böfögő elé
gedettség, behúzott farkak és farkcsóválgatás, közönséges, 
mindennapi, visszataszító hajlongás a siker előtt. ”

Ez az. Ez az, amit így még nem látott és amit annyiszor lá
tott, hogy most, hogy így lát, nem folytathatja így tovább. És 
ő, aki a monológ elején, Gyelskehlis professzornak a blitvai 
nép legnagyobb kincse, a blitvai szuverenitás nagy dátumairól 
szóló történelmi előadása első felében önmagát siratja, a rongy 
életét, és azt, hogy ő emberronggyá vált, s még szinte irigyel
te, képes volt még irigyelni is a sikert s mindazt, ami vele jár, 
nagy monológjának utolsó akkordjai, az ő summa summám
má, most így harsan fel benne:

„És a siker az nem más, mint ez a műterem, ez a süket lord 
Buttler, ez a Barutanszki lóháton és páncélban. Pénz, paloták, 
akadémiák, sok pénz, aranyeső, győzelem, kastélyok, Beaure- 
gard, Karok és Rendek Felirata, Triumfus! És mindezenköz- 
ben elfeledkeztek Blitváról! Blitva ott fekszik Larsennel, Blitva 
iszonyatban harapdálja a körmeit Niels Nielsennel együtt a kis 
szobában, az öreg, félőrült Gallennénál. .. ”
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így tér vissza az elmulasztottnak hitt drámaian világos pilla
nat a nép víziójával, amely hiányzik a blitvai bankettről. S Olaf 
Knutsonnak, aki nem tudott lemondani a művészi alkotás tisz
taságának követeléséről, a l’art pour l’art-ista Olaf Knutson
nak hőssé kell válnia. Miközben kintről, az utcáról valóban 
drámai ünnepélyességgel zengenek fel az ezüstharsonák, jön a 
lovasszázad, a Karok és Rendek Feliratát hozzák, s a tömeg 
rikoltoz, Olaf Knutsonban, aki íme, nem hiába töltötte az 
éjszakát Niels Nielsennel, élete utolsó kérdéseként mint a 
saját kérdése támad fel a Niels Nielsené:

„Hol van Blitva? Hova száguld ez a mi nyomorult, véres 
Blitvánk?”

Nem, Olaf Knutson még a halál előtt sem válik bölccsé, fel- 
világosodottá. Az a kérdés megmarad kérdésnek. De hogy mi 
az, ami elől ebben a drámában ő nem tud kitérni, s hogy eb
ben a pillanatban mi maradt neki mint egyetlen lehetséges 
emberi konzekvencia, ez az, amire van felelete, s amire meg
adja a feleletet, nem diadalmasan, nem ujjongva, nem is büsz
kén, inkább nyugodtan engedelmeskedve ott, ahol nem ma
radt más választása.

A Bankett Blitvában költője csak a cselekvés pillanatáig kö
veti Knutsont a monológjában. Mint ahogy magának Knut
sonnak sem volt, a költőnek sincs illúziója afelől, hogy Blitva 
blitvaiságán nem változtathatott hajszálnyit se az, hogy egy 
bombamerénylet Barutanszki lovasszobrával együtt levegőbe 
röpíti Román Rajevszkit és műtermét is. Blitva nem volna 
Blitva, és a Bankett nem egy egyetemes állapotról szólna, ha 
egy-egy ilyen szubjektív tiltakozásból bármiféle objektív re
ményre adódna ok. Blitvához hozzátartozik, hogy amikor ott 
egy-egy ember tesz valamit, Blitva negációja reményében, ak
kor Blitvának minden emberi negációjánál erősebb a minden 
emberinek blitvai negációja. Ez Blitva, s hogy Blitva az erő
sebb, ez az, amiről Barutanszki ezredes még a beauregardi 
pánik pillanataiban is, legalábbis lelke mélyén, meg van győ
ződve, mint ahogy a Knutson-szerű lények, bármennyire ki
fogytak is minden illúzióból, lelkűk mélyén valahogy mégse 
tudják ezt a meggyőződést egészen magukévá tenni. A Lar-
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sen- vagy Knutson-szerű művész, igaz, nem a remény jegyé
ben dobja el magától az életet, de o 1 y a n reménytelenül sem, 
mint ahogy az ő szemükben a Barutanszkiak élnek; ha ők is 
o l y a n  reménytelenek volnának, akkor még öngyilkosságra 
se volna erejük, nem pedig gyilkosságra, mely demonstráció 
vagy legalábbis vérrel megpecsételt utolsó üzenet.

A Bankett Blitvában költője magát a merényletet és utána 
Knutsont már csak kívülről, úgy ábrázolja, ahogy azok látják, 
akik mindent Blitva szemével néznek. S igaza van. Amint a 
tett megtörténik, nem lehet többé se Blitvát, se magát a tettet 
a Knutson szubjektív nézőpontjából ábrázolni. A tett ugyan
is már nincs annak a hatalmában, aki megtette, hanem dolog 
lett a dolgok közt, tényként a többi tény összefüggésébe ke
rült, objektív esemény lett, amelynek további sorsa felett a 
külvilág objektív és szubjektív tényezői döntenek.

Bármennyire Knutson szubjektivitásának Blitvával való kö
zölnivalóinak, Blitvához, a blitvai mítoszhoz való egész vi
szonyának egyedül adekvát kifejezése is az, amit tett, amint 
megtette, tette már különvált tőle, önállósul, függetlenül az 
ő intencióitól. A tett hatások és ellenhatások sorozatát indítja 
el, s hogy milyen hatásokat és ellenhatásokat, az a blitvai té
nyek, a blitvai emberi viszonyok komplexumától, a blitvai tér
től függ, attól, amit általában kiszámíthatatlan véletlennek 
szoktak nevezni.

Knutson személyében a blitvai színjáték egy szereplője tra
gikusan vagy -  mások szerint -  bűnösen megbontotta a blitvai 
színpadon uralkodó rendet, mert a neki jutott szerep helyett, 
az egész mitikus színpad rendjével ellentétben annak az em
bernek a szerepét választotta, aki nem akart vagy nem tudott 
színházat játszani. Blitva, ez az absztraktul személytelen s egy
ben igen konkrét és személyek révén fellépő hatalom, Blitva 
minden igyekezettel természetesen azon lesz, hogy ezt a za
varó rögtönzést megfelelő ellenrögtönzések segítségével, le
hetőleg anélkül, hogy csorba essék az eredeti színjátékon, le
hetőleg ügyesen, lehetőleg blitvai szellemben „konstruktív” 
módon úgy illessze a színjáték egészébe és további folyama
tába, mintha az incidens szervesen hozzátartozott volna a mi
tikus színjátékokhoz -  s ki tudja? Végső fokon talán csak-
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ugyan hozzá is tartozik, mint az eretnekség az egyházhoz és a 
harc az eretnekség ellen az egyház hatalmához.

Adva van valaki, aki a blitvai életből azzal vélte levonni a 
maga emberi konzekvenciáját, hogy művészből merénylővé 
lett. Abban a hitben, hogy ezzel tartozik emberi értékének. 
Az általános kérdés, hogy mit ér és mit ér el az ember, most 
tehát konkrét alakban s így jelenik meg: abból, hogy valaki 
így vonta le a maga emberi konzekvenciáját, hogyan vonja le 
ebből a maga konzekvenciáit, s milyen konzekvenciákat von 
le ebből a blitvai élet és a blitvai élet szereplőinek egész sora?

Hosszúra nyúló éjszakai metafizikai vallásos szeánsz után, 
melynek folyamán az isten beauregardi szent embere, Baltru
sajtis atya, a misztikus-ezoterikus lelki titkokkal együtt doktor 
Nielsen rejtekhelye pontos címének titkába is beavatta Baru
tanszki ezredest, a diktátor ismét megállapította: „Unalmas! Ki
mondhatatlanul unalmas az egész. ” S ezt az alapérzését nem 
enyhítette Goethe Faustja egy részletének fordítása sem, ami
re a blitvai irodalmi folyóiratban bukkant. De a francia nyel
ven megjelenő blitvai félhivatalos, a VEcho de Blithouanie, s 
benne főleg az ő lovasszobrának babérkoszorúval szegélyezett 
s majdnem egész oldalt elfoglaló fényképe, és ugyanott egy 
nagy betűkkel nyomtatott idézet egy híres, ünnepi hazafias 
beszédéből, ez épp kezdett jótékonyan hatni a szobor élő mo
delljének kedélyére. S ekkor, e késő éji órán, a többek közt 
a Pascal gondolatával díszített lámpaernyőről is nevezetes író
asztalán, hívogatón és sürgetőn fel-felgyúl az egyik -  épp a 
szigorúan titkos -  telefonkészülék piros jelzőlámpája.

, Halló! Parancsnok úr, itt Georgis!
-  Igen! No jó!
-  Nem jó újság, Parancsnok úr!
-  Hallom.
-  Megölték Rajevszkit!
-  Jó! S aztán?
-  Román Rajevszkit ölték meg!
-  Jó! Román Rajevszkit! Hallom. Kicsoda?
-  So-kan, Parancsnok úr! Min-den-ki őt ölte meg! Olaf 

Knutson le van tartóztatva!
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-  Megint részeg vagy, mint egy disznó! Mi a fene esz téged?
-  Semmi, Parancsnok úr, majd m-m-m-minden jóra fordul. 

Csak ne féljen, itt van Georgis!
-  Honnan beszélsz?
-  Kantorowicz kabinetijéből.
-  Tüstént hozzám! A részeg istenedet, mars!”

Ez a beszélgetés a blitvai színjáték következő felvonásának 
a balladaszerű nyitánya.

Ami az öngyilkos festőnek, Larsennek nem sikerült a képei
vel, az Olaf Knutsonnak se sikerült a merényletével. Kifejezni 
kifejezték, egyik a képeivel, másik a merényletével, hogyan 
viszonylanak ahhoz, aminek blitvai élet a neve, kifejezték, 
hogy azt ők nem akceptálják emberi életként. Művészettel és 
a tanúbizonyságot rendkívüli erővel hitelesítő eszközzel, vér
rel -  ez azonban nem jelenti azt, hogy amit kifejeztek, azt ez
zel sikerült k ö z ö 1 n i ü k is. Hogy amit az ember kifejez, az 
mások számára is kifejezéssé, azaz közléssé válik-e, az végső 
fokon épp ezeken a „másokon” múlik.

Ebből a szempontból Knutson merénylete éppúgy kudarc
nak bizonyul, mint ahogy kudarc volt egész élete. Teljes ku
darc. Nincs módja a közlésnek az ember és a nem emberi, az 
élő és az élőnek a tagadása, az eníberi igazság és a süket mí
tosz között, s nem mód rá a bomba sem.

Blitvában az emberi szubjektivitás megmarad inkognitóban, 
még ha a feje tetejére áll is az ember, illetőleg akkor is, ha 
betöri a mások fejét, s azokéval együtt elvesz az övé is. Az em
berinek ez a lerázhatatlan inkognitója, a „félreértésnek” ez 
a leküzdhetetlensége, a félreértéseknek makacsul kifogyhatat
lan sorozata, a félreértés mint szabály az ember és Blitva kö
zötti viszonyban kitűnő vígjátéki motívum is lehetne, ha a ban
ketten a meghívott vendégek papírgaluskákkal és nem, mint 
történetesen teszik, embertársaik fejével labdáznának, s nem 
annyira csintalan jókedvből, mint inkább a saját fejük amúgy 
is viszonylagos biztonsága miatti tartós gond és aggodalom 
hathatós elűzése érdekében. A kísérlet az inkognitó levetésé- 
re, a félreértés eloszlatására, csak másik, csak új félreértést 
vált ki. Mint a golgotái passiójátékban.

291



„A részleteket nem ismerjük, tanú nem volt s az esemény szín
helyén csak Knutsont tartóztatták le. Bombát dobott a mű
terembe, az Ön emlékműve elé, és ő életben maradt a romok 
alatt. Knutsonnak semmi baja se történt, teljesen sértetlen ma
radt, a tűzoltók húzták ki a romok alól. Beismerte, hogy ő a tet
tes. Saját iniciatívájából dobta a bombát... ”

Ez Georgis első jelentése. S az ember azt gondolná, minden 
félreértésnek elejét vette Kantorowicz, a rendőrfőnök, mikor 
ezt még megtoldja egy részlettel:

,A  rendkívül erős robbanás következtében a villában rövid
zárlat keletkezett, úgyhogy a tűzoltókkal fáklyafénynél dolgoz
tam. Amikor mi még abszolút semmiféle képet se alkothattunk 
magunknak a katasztrófáról, a romhalmaz közepette egy detek
tív jött hozzám azzal, hogy egy úr keres engem. Knutson volt. 
Teljesen nyugodtan, igen, valósággal katasztrofális önuralom
mal bemutatkozott (mert személyesen nem ismertem), és mint 
aki gondolataival valahol a távolban időzik, úgy jelentette ki, 
hogy ő az, aki felrobbantotta a műtermet. És Rajevszkit. És az 
emlékművet. És önmagát. És hogy nemigen érti, mint történhe
tett meg, hogy életben maradt. A zt hittem, a megrázkódtatás
tól eszét vesztette, és ott hagytam őrizet alatt a bejáratnál, és 
úgy hajadonfőit, felöltő nélkül, ez az ember csak melankoliku
san meredt maga elé, s nem akart még cigarettára se gyújtani, 
egy pohár vizet se inn i... A  rendőrségen doktor Kondásnak 
éppoly nyugodtan és higgadtan jegyzőkönyvbe diktálva ismé
telte meg a katasztrófa színhelyén tett vallomását. Hogy a di- 
namitot személyes, szubjektív okokból dobta, hogy tettének 
egyáltalán semmiféle politikai motívumai se voltak, és így to
vább és így tovább

Végül, ellentétben az elsődleges alaptalan verzióval, mely 
szerint Knutson a rendőrségen egy óvatlan pillanatban neki
rontott a csukott, kettős ablaknak, és nagy üvegcsörömpölés 
kíséretében egyetlen lendülettel, mint aki fejest ugrik az uszo
dában, az emeletről az utcára vetette magát, s ott a kövön 
„a koponyája úgy repedt szét, mint a kókuszdió héja”, nem
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maradt titok, hogy Knutson nem maga vetett véget életének. 
Georgis ugyanis maga vette át a „kihallgatás” folytatását, és 
minthogy Knutson megmaradt amellett, hogy merényletének 
semmiféle politikai indítóoka vagy háttere se volt. . .

Barutanszki kérdi és Kantorowicz híven referál:

Tehát Georgis ölte meg Knutsont? S ez hogy történt?
-  Őrület, minden részlet tiszta őrület, Parancsnok úr. Egy 

szempillantás alatt történt. Georgis felkapta az íróasztalomról 
a vadászkést, amit papírvágásra szoktam használniy és mire 
mi újra behatoltunk a szobába, minden készen volt. Mészár
szék volt az, amit ott találtunk. Egész mészárszéki kirakat...

-  Jó, de hogyan maradhatott egyedül a szobában ezzel az 
alakkal?

-  . . .  Erre elvitathatatlan joga volt. Ezt a jogot Ön személye
sen ruházta rá a Kavalerszki eset körüli vizsgálat tárgyában, 
ha emlékszik! Négyszemközt óhajt beszélgetni az emberrel, ez
zel indokolta. . . ”

A z  urak beszélgetéséből kiderült, hogy Knutson meg volt 
kötözve, s Georgis a megkötözött embert koncolta fel, és hogy 
csak azután „tisztára alaki okokból” dobták ki az ablakon az 
utcára.

A blitvai élet mechanizmusa annyira híján van annak, ami 
emberi szempontból r a t i o volna, annyira telítve van durva 
irracionalizmussal, hogy csak irracionális módon lehet ellene 
védekezni. Az objektív életfeltételek irracionalitása elől az 
embernek csak egy irracionális benső magatartás marad a mene
déke. A z  ember racionálisan beláthatja, de egészen elhinni 
mégse hiszi el, hogy egy cselekedetnek, melyért eleve kész az 
életével fizetni, s melyért fejével lakói is, ennyire kevés, eny- 
nyire a kevésnél is kevesebb lehessen a blitvai effektusa. Még 
csak annyi se, hogy a robbanás tüze láthatóvá tegye a me
rénylő igazi arcát.

A blitvai piramis azonban nem volna blitvai, ha szerkezetét 
bármi olyan megrázkódtatás is érhetné, mely nem mechani
kus, hanem erkölcsi természetű tényezőkből tevődik össze. 
Ez az, amit minden tény és minden tapasztalatuk ellenére,
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végső fokon mégse vesznek számításba a Larsenek, Knutso- 
nok és még a maga személye iránt egyébként könyörtelenül 
illúziótlan Nielsen se; egy-egy döntő pillanatban -  minden ra- 
tio ellenére -  úgy tesznek, mintha hinnék, hogy a blitvai pira
mist egyszer az alapzatától a csúcsáig mégis megremegteti az egé
szet átjáró e m b e r i  emóció áramütése. Mintha nem tudnák, 
hogy ha valami ilyen reakció bármi módon kiváltható volna, 
ez voltaképpen azt jelentené, hogy az egész blitvai komplexu
muk csak szubjektív tévedés, káprázat volt, nem pedig az, 
ami, tudniillik Blitva, objektíve Blitva, az emberinek ez a té
boly odott, automatikusan működő negációja, az erőszak mi
tikus, öncélúvá vált hatalmi gépezete.

„Mi cl blitván leltárhoz tartozunk, mi intézmény vagyunk, mi 
nem vagyunk emberek” -  így hangzik Barutanszki ezredes egyik, 
ez alkalommal energikusan és mindenképpen helytállóan 
megszövegezett igazsága. S általában, eltekintve bizonyos 
temperamentumos kilengéseitől, Barutanszkinak a drámaian 
izgalmas események közepette megdöbbentő módon mindig 
igaza van. Igaza van akkor is, mikor arra a konklúzióra jut, 
hogy Knutson bombája mégis politikai merénylő bombája 
volt. Knutson kitarthatott haláláig amellett, hogy „benne már 
tíz-tizenöt éve érlelődik a szándék, hogy megölje Rajevszkit, 
és hogy ez az ő cselekedete semmiféle kapcsolatban sincs Ra
jevszki köztársasági elnökké való választásával”. Barutanszki 
jobban tudja: Knutson egy azok közül a veszedelmes finnyá
sok közül, akik csupa finnyásságból mindenre képesek. Egy 
azok közül, akik úgy tesznek, mintha fölötte állnának a blitvai 
politikának, halálig hangoztatják, hogy mindent, ami ezzel a 
politikával valami módon összefügg, eleve emberhez méltatlan
nak tartanak -  mintha ez nem volna politika! És egyáltalán: 
„Minek itt sokat gondolkodni? Kihajítani az ablakon Olaf 
Knutsont logikusabb, mint jogi formalitáson lovagolni. Nem 
arról van itt szó, hogy az ember holmiféle -  egyébként teljesen 
értelmetlen -  úgynevezett igazság eszméjének megfelelően jár
jon el; az emberfejéről van itt szó, természetesen! A z  én fejem, 
vagy a maguké, uraim!”

Barutanszkinak van igaza. Blitvai szemszögből n i n c s  ember 
s emberi érték, tehát nincs és nem lehet más igazság se, mint
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a blitvai. Barutanszki elvitathatatlanul határozottan o k o 
s a b b ,  mint bármelyik alárendeltje és mint bármelyik ellen
sége. Okosabb, mert mindenki másnál jobban és biztosabban 
tudja, miként kell a saját hatalma szempontjából értékelnie az 
eseményeket és embereket, és hogy mi az, amit tennie kell. 
S bár nemcsak megveti, hanem határozott undorral tud még 
csak gondolni is az olyan lényekre, akikről valamiféle intellek
tuális és erkölcsi érzékenységet tételez fel, s akik minduntalan 
belebotlanak abba, amit lelkiismeretnek neveznek, ő nem 
kevésbé veti meg a saját szolgáit, az úgynevezett miniszte
reit és mindennemű hóhérsegédjeit sem. Neki maga magát 
már csak a diktátori pozíciója, a hatalom mágikus ereje miatt 
is a szakmáj abeli mindennemű kontárokhoz képest annyira 
kitűnőnek kell tartania, hogy különös módon ez a szerepére 
való rátermettség a parancsnoki helyzet fölényével együtt egy 
majdnem naiv m o r á l i s  fölény önérzetével is együtt jár nála.

9fÁ Italában ezek az állatok itt körülöttem máshoz se értenek, 
mint hogy a diszpozíciós alapot pumpolják. Csupa profitőr! 
Morál insanity banda!” -  így elmélkedik haragjában, nyugodt 
lelkiismeretével méltatlankodva.

Barutanszki, aki az igazi ember szerepében a bűnösökre er
kölcsi magaslatról, erkölcsi felháborodással tekint le! Ezt 
persze csak a szatirikus tudja így kidomborítani, mint ahogy itt 
történik, szatirikus költő, aki tudván tudja, hogy van komi
kum, mely hátborzongató.

Barutanszki azonban diktátor s nem karikatúrája a diktá
tornak, s hogyha erkölcsi felháborodásában van is paródia, az 
nem személy szerint reá, hanem mindenkire vonatkozik, aki 
fantáziátlanul nyugodt lelkiismerettel vagy épp büszkén nyu
godt lelkiismerettel, mindenesetre önmagával elégedetten él 
a blitvai világegyetem közepette.

Barutanszki nem volna a maga emberi mivoltában olyan re
ménytelenül deformált, s nem volna élő bizonysága annak, 
hogy mennyire kivetkőzteti ember voltából az embert is, hogy 
másoknak rettegniük kell tőle, s épp ezért neki is mindig le 
kell küzdenie a mindig leselkedő, másoktól, mindenkitől való fé
lelmet -  a blitvai diktátor nem volna szörnyeteg, ha egyebeken 
kívül nem tenné különösképpen szörnyeteggé az is, hogy
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unos-untalan felbukkan benne e r k ö l c s i  fölényének és ár
tatlanságának s evvel együtt személyes n a g y s á g á n a k  ál- 
latian őszinte érzése. Együgyűvé tette a rendelkezésére álló 
erőszak; kivételes hatalma elhitette vele, hogy ő valami kivé
teles, s hogy hozzá, a Parancsnokhoz képest (a hatalom védel
mében és az ellenség üldözésében) mindenki tehetségtelen, 
erőtlen és hanyag, hogy rajta kívül mind „álomszuszékok, 
s a nagykövetségeken teázgatnak, s az ember (ti. ő, Baru
tanszki) mindent teljesen egyedül, személyesen kell hogy el
végez zeri”.

E nélkül a fantáziátlan naivitás nélkül - ,  mely mellett igen 
jól megfér a ravaszság, számítás, sőt az okosság is, és termé
szetesen nem kevésbé a kegyetlenség -  nem is alakulhatna ki 
a Barutanszki-típus, az az ember, aki legmélyebb érzése sze
rint voltaképp saját magát tartja az egyetlen pótolhatatlan 
lénynek, vagy legalábbis az egyetlennek, akivel szemben min
denki már azért is hálátlan, mert senki annyit nem tesz és nem 
tehet érte, hogy ő azt elégnek tekintse. Mindig közel az el- 
lágyuláshoz, ha önmagára gondol, s ezen az egy emberen, ön
magán kívül már azért se sajnál senkit, sőt megvet mindenkit, 
mert mások csak alakoskodnak, mikor úgy tesznek, mintha 
vele együtt szintén mindenekfelett, sőt egyedül őt tekintenék 
pótolhatatlannak. Megölték Rajevszkit? A hírre az ő első, 
egyenesen primitívekre emlékeztető reakciója: dühös a te
lefonra.

fyÁtkozott szerkezet, soha még jó hírt nem hozott!”

S csak aztán áldozik egy gondolattal a blitvai mítosz s az ő 
apoteózisa művészének, s ezt ilyképpen teszi:

„Megölték Román Rajevszkit! Rajevszki csimpánz volt, a 
csimpánznak egy különleges válfaja! Rajevszkiért objektíve 
egyáltalán nem kár! Senki se pótolhatatlan!”

Mikor tehát Barutanszki elkeseredetten erkölcstelennek 
minősíti a „bandát”, csakugyan és egész komolyan egy meg
határozott erkölcsnek a hiánya miatt haragszik az embereire;
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egy erkölcsről van itt szó, melynek szintén megvannak a maga 
szigorú szabályai és feltétlen követelményei, s mind e szabá
lyok és követelmények foglalatja az erőszakos hatalom igazá
nak feltétlen elismerése és mindenáron való szolgálata, azé az 
erőszakos hatalomé, melyet az ő személye, a Parancsnok tes
tesít meg. Ami a legkülönösebb s amit Georgis alakjában a 
Bankett költője megdöbbentő alakító erővel jelenít meg a blit
vai színpadon: ez a morál megteremtette a neki megfelelő lel
kiismeretet is. A lelkiismeret, akárcsak a vallási rendszerek
ben, nem az istenekre vagy az istenre, nem a morál törvény
hozójára vonatkozik -  mind a vallási rendszerekben gyöke
rező morálhoz, mind ehhez a blitvaihoz is lényegesen hozzá
tartozik, hogy a Legfelsőbb Lény felett nincs senki és semmi, 
tehát annak nem kell, hogy lelkiismerete legyen, az nem tarto
zik számadással, s azt, amit búsuló haragjában vagy jóked
vében tesz, a közönséges halandó moráljával mérni már önma
gában is morálellenes cselekedet; tehát a blitvai lelkiisme
ret is csak alattvalói lelkiismeret. Vagyis nem az emberekhez, 
hanem kizárólag az embernek a Parancsnokhoz való viszonyá
ra érzékeny.

Miközben a Parancsnok telefonon közölt szerfelett erélyes 
rendeletére, még mindig részegen, személyes jelentéstételre 
Beauregardra tart kocsiján, e z  az a lelkiismeret, mely a fél
karú Georgist bűntudattal tölti el. Természetesen nem Knut
son iránt, akit részeg fejjel felkoncolt, s aztán az ablakon ki
hajított, hanem a Parancsnok miatt, akinek nem meri ezt a bű
nét bevallani, ti. a bűnt, melyet azzal követett el, hogy meg
mártotta vadászkését Olaf Knutsonban, és kihajította hullá
ját az ablakon, m i e l ő t t  az megvallotta volna merénylete 
politikai hátterét, és m i e 1 ő 11 aláírta volna a megfelelő jegy
zőkönyvet.

„Minden, ami élt benne a beauregardi logikából, arra ösztö
kélte, hogy felkoncolja Olaf Knutsont, és most, ugyanennek 
a beauregardi logikának a nevében, úgy látszik, hogy ez crimen 
volt. Ki tud itt eligazodni? Olaf Knutson volt az, akit felkon
colt és kidobott az ablakon, lévén biztos abban, hogy ez a 
banda a Parancsnok életére tör. .. ”
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Amit tett, az Georgis számára annyira kétségtelenül helyes 
és rendben lévő, hogy még csak nem is dicséretes, csak egy
szerűen rendben lévő. És mégse az, mert íme, a megengedett, 
sőt helyes cselekedetek is helytelenné válhatnak, ha az ember 
elhamarkodottan fog hozzájuk, nem a kellő időpontban.

„Ki ismeri itt ki magát?” -  teszi fel magában a kérdést pa
naszosan Georgis. így fest a blitvai morál morális konfliktusa.

„És mindebben ők a hibásak, azok az agyalágyult civilek ott 
a rendőrségen, akiknek persze fogalmuk sincs arról, hogyan 
kell jegyzőkönyvet felvenni egy Olaf Knutsonnal, akit a tett 
színhelyén fogtak el. Ezek jogászok, ezek nem emberek!”

Georgis nyilvánvalóan a rendőrség épületéből, közvetlenül 
azután indul Beauregardra, hogy a maga módján elvégezte 
Olaf Knutson „kihallgatását”. A sok pálinkától, a dühtől s még 
a friss vérengzéstől is részegen, némileg sikerül az úgyneve
zett lelkiismeretének furdalását azzal enyhítenie, hogy gondo
latban a maga túl gyors tettéért a felelősség egy részét a túl 
lassú módszereket alkalmazó „agy lágy ült civilekre” hárítja át -  
de ez csak addig sikerül neki, amíg meg nem pillantja a Pa
rancsnokot.

A Parancsnok minden mozdulatának, minden szemrebbe
nésének intim és régi ismerője, Georgis, a Parancsnok színe 
előtt, a Parancsnok láttán nem tud mást, mint állni „falfehé
ren, egyetlen vércsepp nélkül az arcában”. Mintha roncs, mintha 
csak önmagának imbolygó és félelmes árnya volna. De más
képp félelmes, mint volt az a Georgis őrnagy, akit az olvasó 
mint a végzetnek afféle fáradhatatlan, fölényes, időnként játé
kos kedvűén szellemes, sőt vidám angyala Niels Nielsen udva
ri szobája látogatójaként ismert meg. Akkor még Georgis őr
nagy béna, élettelen kölöncként alácsüggő bal karja is mintha 
az egész ember rémületes érzéketlenségét jelképezte volna, 
azt, hogy nincs az a hatalom, mely megindíthatná, mely egyál
talán benyomást gyakorolhatna Georgis őrnagyra, a blitvai rej
télyes gyilkosságok és állítólagos öngyilkosságok évek óta gyű
lendő sokaságának, a halálnak rutinos és fásult nagy ügynöké
re. „Mint valami báb! Mint valami felhúzott báb!” -  így villant
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meg akkor Niels Nielsen fejében Georgis őrnagy definíciója -  
és most, mikor itt a Parancsnok színe előtt áll, mintha éppen 
az a bizonyos rugó tört volna el.

, No, mi az? Mit kussolsz! Én jöttem-e hozzád, vagy te jöt
tél hozzám jelentéstételre?”

Barutanszki oly igazságtalan s oly tébolyodottan brutális, 
hogy mindenki mást fellázítana. De ez is hozzátartozik, éspe
dig lényegesen, a blitvai piramis csúcsának erkölcséhez: men
nél féktelenebb, mennél felelőtlenül vadabb a Parancsnok 
személyében megtestesült erőszak, annál alázatosabb, hódo- 
lóbb, rajongóbb lesz az, akinek „lelkiismerete” ennek az er
kölcsnek a szolgálatában alakult ki. S Barutanszki maga mint
ha csak a k a r n á ,  hogy egyre igazságtalanabb és brutálisabb 
legyen, valósággal telhetetlenül, valósággal fokozni igyekszik 
a már amúgy is eszeveszett haragját. Miközben szemben áll 
hű szolgájával, aki barátja és hívője egy személyben, szuve
rénül s valósággal utálkozva szemléli, s egyszerre annak bű
néül rója fel a gyilkosságokat, amiket az ő egyenes parancsá
ra, az ő oltárának szolgálatában buzgólkodva szervezett meg 
és végzett el.

„Sandersen, Muzsikovszki, Kavalerszki, Jensen, mindezeket 
a kriminális botrányokat ez varrta a nyakába, ez a részeg dög 
itt előtte, ez a gorilla, akinek minden ilyen ügyben maga után 
kell hagynia a maga majomságának a nyomait! S lám, az az 
utolsó botrány is ott Dominiknál, amikor egy halom porcelánt 
tört össze az ő martalócaival a helyett a hisztérikus betörő he
lyett, Nielsen pedig elillant előle, mert Nielsen persze nem por
celántányér a Dominik kocsmájában, hanem olyasvalaki, aki 
tudja, hogy mit akar. .. ”

Barutanszki azonban ez utóbbiról még hallgat. Még nem 
közli, hogy ő tudja, amit Georgis nem tud, ti., hogy Nielsen 
továbbra is itt rejtőzködik, és hogy íme, az ő köztársasági el
nökét büntetlenül megöletheti Knutsonnal.
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„Megölték Román Rajevszkit!” -  ez az a mondat, amit Ge
orgis dadogva és valósággal esdekelve ismételget.

Az, hogy a bábban, az ő bábjában így, ennyire elpattan
hatott az a bizonyos rugó, hogy az ő tulajdon Georgisa „há- 
romezer-háromszázharmincháromszor” csak ijedten egyet tud 
ismételgetni és semmi többet, és hogy közben csak kínos erő
feszítés árán tudja a jobb kezével előszedni a bal zsebébe té
vedt cigarettacsomagját, és rágyújtani, Georgis béna bal 
karja is csak még inkább ingerli most a felingerelt blitvai 
Legfelsőbb Lényt, aki részeg szolgájának szánalmas állapo
tában és gyámoltalan töredelmességében a maga hatalma 
csorbítását látja, bűnt, melyet nem lehet eléggé megbüntetni. 
S mikor mindennek tetejébe ez a felháborítóan hasznavehe
tetlen Georgis az asztalon álló rumos üveg felé próbál indulni, 
a megsértett erkölcs megtestesítője, Barutanszki „érezve, mint 
csap fel benne a mély, jogos harag furcsa lángja. . .  két puha 
leopárdszerű, parancsnoki lépéssel, szétvetett lábakkal, mint 
ahogy lovasok mozognak a csizmáikban, amikor a szőnyegen 
halkan peng a sarkantyújuk, ott találta magát szemtől szembe 
Georgisszal. .. és rendkívül gyors, valósággal nyílsebes mozdu
lattal (valósággal csodálatos gyors mozdulattal, körülbelül 
olyannal, amilyennel állatszelídítők rántják elő revolverüket, 
amikor az oroszlán torka veszélyezteti őket) kitépte Georgis 
őrnagy szájából az égő őrnagyi cigarettát, és egy utálkozással 
teli lendülettel az égő cigarettát a bal arcán oltotta el, valahol a 
bal szeme alatt és úgy, hogy a cigaretta égő szikrák egész kis 
tűzijátéka közepette morzsolódott szét az arcán. . . ”

A diktátornak mindig újra szüksége van rá, hogy bebizonyít
sa önmagának a maga hatalma nagyságát. Az emberben fel-fel- 
merül a gyanú, hogy nem is annyira Georgis miatt tombol bünte
tő kedve, nem azért, hogy éreztesse, mint inkább azért, hogy 
érezze, s épp most, hogy övé a hatalom, a büntetés és a bosszú.

, A  Parancsnok előtt nem dohányoznak, őrnagy úr. Tessék 
előírásos állásba vágni magát, megértette? Garde á vous!”

Georgis alighanem sejti, hogy ez nem tréfa, de szeretné hin
ni, hogy mégse, Barutanszki egész komolyan mégse így gon-
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dőlj a. Égeti a megperzselt bőre, s miközben azon igyekszik, 
hogy ép kezével, a jobbal ledörzsölje a kormot és a szétmor
zsolt cigaretta odatapadt dohányát a bal szeme alól, csak 
annyit dadog:

„De kérlek.. . ”

S mint a színpadon egész közönséges szavak meghatározott 
szituációban sajátos zeneiséget, színt, élettel teli jelentést kap
nak, itt e szavakkal szinte láthatóan kirajzolódik valami hi
tetlenkedő, bátortalanul reménykedő, egyazon pillanatban fé
lénk és rábeszélő, tétova mosoly.

Ez alkalommal megint érvényre jut a párhuzamokkal és 
kontrasztokkal való különleges ábrázolási mód, mellyel a blit
vai banketten jelenetek, személyek és sorsok egymást helye
zik éles és új jelentőségüket kidomborító megvilágításba. Mi
kor ugyanis Barutanszki ezúttal Georgis őrnagyot rendelte ra- 
portra, s ahogy egyszerre feszesen s kizárólag mint Parancs
nok s kizárólag a Szolgálati Szabályzat hangján szólal meg, ak
kor ez az olvasónak emlékezetébe idézi, jobban megérteti ve
le, hogy miért festett annyira másképp az a másik őrnagy, 
Niels Nielsen, amikor szintén raportra rendelte magához Ba
rutanszki, és ehhez az egykori osztálytársához egyszerre szin
tén a Parancsnok és a Szolgálati Szabályzat nyelvén fagyosan 
és fenyegetőn ugyancsak mint őrnagy úrhoz szólt, s lévén Ba
rutanszki repertoárja mégis meglehetősen korlátolt, paran
csának ugyancsak ezzel az ellentmondást nem tűrő kérdéssel 
adott fenyegető nyomatékot: Megértett engem, őrnagy úr?”

„A parancs parancs... Megértett engem, őrnagy úr?” -  
hangzott parancsnoki szava akkor is. És akkor -  hogy is felejt
hetné el ezt valaha egy Barutanszki! -  a követelt vigyázállás 
helyett a felelet egyértelmű volt magának a Hatalomnak, a 
Parancsnoknak, a Legfőbb Törvénynek adott anarchista frics
kával: „Bocsánat, nem értem önt, Parancsnok úr!” -  és aztán 
végül egész könnyedén, mint akit a Hatalom s a Hatalomban 
gyökerező Tekintély egyáltalán nem tud impresszionálni, 
mintha a Légió logikája, a Parancsnok, a Rang és az előírt 
Fegyelem, a blitvai morális értékek fundamentuma és koroná-
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ja kevesebb volna egy alkalmatlankodó légynél, amit az em
ber egy mozdulattal hesseget el: . eredj a fenébe ezzel a te
logikáddal! . . . ”

Ha akkor Nielsennek nem lett volna meg a morális autonóm 
öntudata ahhoz, hogy szembeszálljon a neki szánt szereppel, 
s a fenébe küldje a Parancsnokot, ha akkor idejekorán rá nem 
eszmél, hogy „nem azért vagyok a Légióbany hogy hóhér le
gyek”, Nielsent is éppúgy felfalhatta volna a neki szánt szere
pe, mint Georgist. Georgisnak természetesen semmiféle ben
ső egyéni morális ellenérve nem maradt a másik, a Parancs
nokban megtestesült blitvai morállal szemben, mely az ő 
„de kérlek”-]éxe, nem is reagálhat másképp, csak egy módon, 
mint ahogy teszi is:

, Kuss! . .. Megőrültél? Disznó! Garde á vous!”

S csodálatos módon nyomban kiderül, hogy -  a maga szem
pontjából, mely egyben Georgisé is -  újra Barutanszki az, aki
nek igaza van. Ha engedett volna a kísértésnek, és a kérlelő 
és rábeszélő szóra, tán egy harsány nevetés kíséretében, maga 
rúg egyet zsarnoki méltóságának presztízsén, s a szerepét ma
ga dobja sutba, hogy aztán mint régi cimbora bizalmaskodva 
üljön Georgisszal a rumosüveg mellé, ezzel az ő tulajdon Ge- 
orgisát pillanatnyilag megörvendeztette volna, de megfosztot
ta volna épp attól az egyetlen valamitől, amire annak igenis 
nélkülözhetetlenül szüksége van, hogy megmaradhasson a 
számára már egyetlen lehetséges szerepben, ti. Barutanszki 
Georgisának a szerepében, annak a Georgisnak a szerepében, 
aki mint „felhúzott báb”, mint egy automata suhogtatja a 
buzgó mitikus blitvai halálangyal pallosát csak azért, mert a 
Hatalom istensége az egyetlen, mely számára egyszer s min
denkorra minden okoskodáson felül álló valóság, maga az út, 
igazság, élet.

A Barutanszki-Georgis jelenetet az író maga nem interpre
tálja. Ennek a téte-á-téte-nek a leírása végén azonban látszó
lag mellékesen odavet Georgisszal kapcsolatban egy szót, tu
lajdonképp csak egy hasonlatot, mellyel egyszerre nemcsak 
az olvasó ismer rá arra a másik, fölényes Georgisra, aki annak
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idején udvari szobájában Nielsent látogatta meg, hanem való
ban érezteti, miként változik vissza szinte a szemünk láttára 
a részeg, makogó, siránkozó, imbolygó árnyékból a maga for
májába Georgis őrnagy. S rendkívül fontos, hogy épp a Pa
rancsnok könyörtelenül durva fenyegetése és parancsa, a 
kuss! és a garde á vous! az, ami ezt az átalakulást elindítja, 
mert Georgis ekkor -  igaz, még „szánalmasan és az eloltott 
cigarettától kormosán, mintha kéményből került volna k i”, 
de mégis magát visszanyerve - a  „ r u g ó r a  j á r ó  b a b a  re
zignáltságával, szabályszerű vigyázzba vágta magát”. Ez az, 
ami már Georgis, s ami Georgisnak kell: lehet megint, már 
megint a rugóra járó bábu.

Voltaképpen mi az, ami vele történt? Semmi más, csak az, 
hogy abból a tanácstalan, szétfolyó állapotból valósággal tes
tileg, valósággal mechanikusan kirántotta az a zsarnoki aka
rat, melynek hatalmát, hatalma nagyságát érezni már magá
ban véve azt jelenti a számára, hogy semmi se veszett el. Ge
orgisnak is van ideálja, georgisi ideál: a Parancsnok. Mennél 
érezhetőbben félelmes, mennél inkább túltesz önkényben 
mindenkin, mennél többet enged meg magának, annál inkább 
parancsnok a Parancsnok. Georgis az övé, éspedig szőröstül- 
bőröstül az övé, s Georgis csakis addig van, csak addig lehet, 
míg a Parancsnoké. Georgis alázatos, és szinte büszke arra, 
hogy ilyen az ő Parancsnoka, aki ugyan egy-egy újabb dühro
hamban továbbra is csak állatnak és részeg disznónak nevezi, 
de tud uralkodni és parancsolni, mint senki más.

Halló, micsoda, úgy, no hallja, ezt valóban zseniálisan 
megcsinálta, Kantorowicz! Igen! Magától nem is vártam semmi 
mást soha! Maga a világ minden barma közt a legnagyobb ba
rom! Ezért személyesen nekem fog felelni! Azonnal jöjjön hoz
zám! Maga hülye!”

Georgis nem tudja, mi az a jelentés, amire a Parancsnok ezt 
a választ üvölti a telefonba. Látva azonban, hogy a Parancs
nok fel-alá jár a szobában, mint egy kapitány a viharban a 
hajóhídon, tisztában van vele, hogy veszélyt, rossz hírt jelen
tettek, és egyre nő benne, a hívőben, a hódoló tisztelet. És a
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tanácsos szűkölő félelemérzése is a kiszámíthatatlan legfel
sőbb hatalom színe előtt. Továbbra is vigyázállásban, némán 
követi a Parancsnok minden mozdulatát. A vallásos alázat és 
önmegtagadás erényét nem fogja senki előtt vonzó színben 
feltüntetni az, hogy Georgis éppen ezt az „<erényt” gyakorolja, 
félreismerhetetlenül ezt az erényt, mikor látva a Parancsno
kot, aki határozatokat érlel, melyek a következő pillanatban 
már ellentmondást nem tűrő parancsok lesznek, magában erre 
a töredelmes megállapításra jut: „Neki volt igaza! A  Parancs
nok előtt vigyázz-ban kell állni, a Parancsnokért meghal az 
ember, ha kell!”

Georgis bámulja a Parancsnokát, önzetlenül gyönyörűsége 
telik benne, s a Parancsnok, mintha ő is élvezné -  igen, dü
höng, de élvezi - ,  hogy az unalmat, a „kimondhatatlan unal
mat” végre -  hála Olaf Knutsonnak -  ismét a saját tevékeny 
hatalma örömeivel űzheti el. Nem kell hozzá más, csak hogy 
leemelje telefonjának a kagylóját, és jókedvvel és szarkaszti
kus virtuozitással kedvére csattogtathatja s csattogtatja is 
haragjának menny köveit.

Halló! Itt a Parancsnok. Ki van a készüléknél? Maga az, 
Jensen? És hol van Michelsonné? Még mindig szabadságon? 
Jenseny mondja csak, ott van Burgwaldsen? Azonnal jelent
kezzék! Kapcsoljon össze a miniszterelnök kabinetjének titkos 
számával! Jó estét! Hallja, miniszterelnök úr! Reykjavinis be
adta lemondását, maga elfogadta, és Burgwaldsen kinevezését 
indítványozta. Megparancsoltam Reykjavinisnek, aki ezt még 
nem tudja -  majd értesíteni fogják róla hogy adja be önnek 
a lemondását! O most teán van a brit követségen. Nevezze ki 
Burgwaldsent belügyminiszternek! Mi? Öny mint az én kormá
nyom elnöke, nem tudja, hogy kicsoda Burgwaldsen?.. .  Ez az 
a fiatal doktor úry akivel sakkozni szoktam! A dekrétumokat 
mindjárt alá is lehet írni. A  határozat végérvényes. Viszont
látásra!”

A blitvai színpad szuverén rendezője ismét elemében lehet. 
Csak azért teszi le a telefonkagylót, hogy azon nyomban fel
vegye. És sorba közölje a meglepett miniszterekkel -  s ha nem
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találja őket a hivatalukban, hát megizenje nekik hogy le
mondtak, s mindezt katonásan rövid mondatokban, mint aki 
nem hajlandó időt vesztegetni ostoba formaságokra. Mert 
Barutanszkinak nem kell még a harsonákat se megfúvatnia, 
hogy Jerikó falai leomoljanak: csak a telefonkagylót kell le
emelnie, és nemcsak az egész ünnepélyes és szertartásos, 
misztikus blitvai államról, az úgynevezett politikai életről s a 
szuverenitásról -  mely „a blitvai nép legdrágább kincse” -  de
rül ki, hogy csupán farce, hanem egyben minden blitvai egye
temek és akadémiák hivatalos ideológusairól, állami méltó
ságairól, köztisztviselőiről, bíráiról, a blitvai népakarat kép
viselőiről és hivatalos hazafias patetikus irodalmi és képzőmű
vészeti apologétáiról is kiderül, hogy ebben a nagy farce-ban 
voltaképp mind a hatalom taláros és érdemrendes paprika
jancsijai, akik annál groteszkebbek, minél inkább úgy tesz
nek, mintha nem hinnék vagy nem tudnák, hogy csak azok.

S hogy l á t h a t ó  legyen, mennyire nincs rejtély a látszó
lagosan titokzatos és ünnepélyes blitvai állami élet mögött, 
Georgis őrnagy, majd Kantorowicz után a költő a beauregardi 
dolgozószobában, a Parancsnok színe előtt felsorakoztatja a 
legfőbb állami méltóságokat. Megjelenik testi mivoltában az 
újdonsült belügyminiszter, az ifjú doktor Burgwaldsen is, és 
a blitvaneni rendőrség újonnan kinevezett főnöke, aki termé
szetesen szintén doktor, doktor Aage Kohlinis is.

, Tessék, uraim, jó estét -  lépett hozzájuk Barutinszki kí- 
naiasan hidegen, udvariasan, és mind a kettőnek komoran 
és nagy távolságból nyújtva oda kezét, miközben Georgis őr
nagyra és doktor Kantorowiczra mutatott egy úgyszólván fá 
radt mozdulattal, mely körülbelül azt jelentette: lám, veszkő- 
döm ezekkel a félkegyelműekkel, és önöktől várok új eszméket, 
új szuggesztiókat, új terveket, egyszóval: intellektuális és mo
rális segítséget. Barutanszki az állának egy moccanásával adta 
tudtára a bukott rendőrfőnöknek a két újonnan jött új hivatali 
méltóságát.

-  Doktor Burgwaldsen úr, a belügyminiszter, doktor Aage 
Kohlinis úr, aki pedig lesz oly szíves, hogy átvegye öntől, 
Kantorowicz, a rendőrfőnöki agendákat!
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. . .  álltak mind katonásan garde á vous, mutatóujjukkal a 
nadráguk varrásán, összeérő sarokkal és megmerevedett térd
del, s ebben a csendben senki se mozdult, csak a szempillák a 
nyugtalan emberi szemhéjakon meg a tűzhely lángnyelve, mely 
a maga kárminbrokát harlekin süvegével ide-oda ugrándozott 
vidáman és teljesen gondtalanul, fölötte állva jónak és rossz
nak, isteni magasztosan, mint igazi láng. ”

Az ember azt kérdi: kinek játszanak színházat, mikor vég
eredményben Barutanszki és tanácsadói, a főméltóságok, úgy
szólván legközelebbi munkatársai a blitvai szabadság nagy 
művében, itt a Beauregardon nézőközönség nélkül, teljesen 
maguk között vannak? Barutanszki kedvéért, aki időnként 
mint valami passzionátus fehér kesztyűs cirkuszi állatszelídítő, 
kedvét leli abban, hogy magánhasználatra is ilyen mutatvá
nyokat rendezzen? Jó, de kinek, minek ripacskodik akkor ő 
maga? Mert Barutanszki, íme, beauregardi várának dolgozó- 
szobájában odaáll Blitva egybegyűjtött nagyjai elé, és ahe
lyett, hogy őszintén tovább káromkodnék és üvöltene, ahogy 
az imént tette, mikor telefonon szólt hozzájuk, most „meleg, 
világos színezetű baritonján” szónoklatot vág ki:

„Tehát, uraim, ez a helyzeti Köztem és a prefektus úr között 
nézeteltérésre került sor afelől, hogy Olaf Knutson tette tudato
san politikai tett-e, a politikai merénylet minden jellegzetességé
vel, vagy beszámíthatatlan neuraszténiásnak, egy alattomos 
őrültnek a cselekedete, olyan tett-e, mely kizárólag szubjek
tív indítóokokból született, tehát patologikus? Uraim, önök 
tudják, hogy én az első naptól kezdve elvhű és következetes 
demokrata voltam, és hogy első naptól kezdve megingathatat
lanul kitartottam az elv mellett: demokrácia! Igen, uraim, de
mokrácia, de nem demokrácia, mely dinamittal számol le az el
lenfelekkel, hanem demokrácia, mely tiszteletben tartja a vita 
szabadságát! A demokrácia szabad vitatkozás, ez régi liberális 
elv, az úri és lovagias meggyőződések szabadságának elve! 
A lelkiismereti szabadság elve! Tehát azt indítványozom, hogy 
demokratikus lelkiismeretünkhöz híven szavazzunk. Én azt hi
szem, hogy politikai merénylet volt, s mit gondol ön, miniszter úr?”
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Ez az, ami világossá válik: nemcsak a fiatal doktor Burg
waldsen -  aki Cambridge-ben végezte tanulmányait, s aki 
most mint Barutanszki újonnan kinevezett belügyminisztere 
természetesen azonnal „virtuóz módon játszotta a prímhege
dűt” a Beauregardon, midőn demokratikus lelkiismeretéhez 
híven azzal felel, hogy a merénylet kizárólag politikai merény
let, „Excellenciás uram, s kár minden szóért, amit ilyen vitá
ban elpazarolunk” - ,  nemcsak a fiatal doktor Burgwaldsen 
áll rá így komédiásként a kiosztott szerepre; komédiásként 
megy bele a játékba Blitvánen újonnan kinevezett rendőrfő
nöke, doktor Aage Kohlinis is, aki szintén demokratikus lelki
ismeretéhez híven jelenti ki, hogy a tett Pár excellence 
politikai merénylet, szubjektíve és objektíve is, Excellenciás 
uram”. Velük játssza a komédiát nemcsak Kerinis, aki termé
szetesen ugyancsak egyetért az előtte szólóval; komédiát ját
szik nemcsak a halottaiból feltámadt Georgis őrnagy, aki arra, 
hogy őt a Parancsnok mint a Légió idején a régi szép napok
ban, tegezve szólítja fel szavazásra „demokratikus lelki
ismerete szerint”, hogy megmutassa, mennyire méltó erre a 
kitüntetésre, úgy nyilatkozik, hogy Knutson -  blatvofil, és 
hogy a bombája blatviai eredetű volt. Részese ennek a harleki- 
niádának maga Barutanszki is, éspedig nemcsak mint igaz
gató. Mennél inkább valami mást kell reprezentálnia az em
bernek, mint az embert, annál veszedelmesebben kerül közel 
a bohóc szerepéhez. A lovasszobrával, Beauregarddal, hóhé
raival, államférfiaival, kibérelt tudósaival és firkászaival együtt 
ő maga, a Parancsnok is, szervesen beletartozik a komédiába, 
melyet előtte és neki játszanak, s ő, aki az Igazgatót játssza, 
a Parancsnokot, ő is pojáca, hazug és félelmetes szörnyeteg, 
de szintén és elkerülhetetlenül és olyannyira pojáca, hogy már 
maga se tudja, mikor játszik, és hogy egyáltalán tud-e még 
nem játszani is. Mert nemcsak a csörgősapka, hanem a lovas
szobor vitézi páncélja, sisakja és pátosza is lehet bohóckellék. 
Pojáca a mítosz pojácája is. S hogy szörnyeteg, az természete
sen nem ellenérv. A középkor hitt az ördögben és az ördög 
félelmes ördögi voltában, ugyanakkor azonban látni tudta, 
hogy van valami nemcsak groteszk, hanem nevetséges is az ör
dög alakjában, a pokol rettegett urában, akinek a pokol egy
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idejűleg az ura is, s akin még a saját alárendelt ördögöcskéi is 
nevetnek néha, ha komoly képpel, ha titokban is.

Mint ahogy például Barutanszkinak komoly képpel nevet 
a szemébe a fiatal doktor Burgwaldsen, az új belügyminiszter, 
mikor „virtuóz módon játszotta a prímhegedűt”, mindennek 
megkoronázásaként a blitváneni sajtó, főleg a Blitvánén Tig- 
dende írásmódját említve annak bizonyságaként, hogy Knut
son csakugyan politikai merényletet követett el.

„Ez a pamflet a boldogult Rajevszki ellen, amilyenhez ha
sonló a mi rendkívül gazdag és leleményes blitváneni pamflet
irodalmunk történetében se akad, és a sorok közt itt a fennálló 
rend kereteit rombolja kétségkívül, több mint átlátszó célzá
sokkal arra a személyiségre, akit Excellenciád felrobbantott 
emlékműve ábrázol!”

Az utolsó mondat valóban remekmű. Hogy a diplomatikus 
tapintatnak vagy a szemtelenségnek a remekműve-e, mindigre 
kideríthetetlen kérdés marad.

„Mint valódi tökéletes belügyminiszter, doktor Burgwaldsen 
úr előhúzta a maga tárcájából a »Blitvanen Tigdende« külön 
kiadásának egy példányát, és két ujja (a hüvelyk és a mutató
ujja) közé fogva, mély meghajlás kíséretében nyújtotta át Baru
tanszkinak. ”

Barutanszki ugyan olvasatlanul, megvetéssel hajítja az új
ságot maga mögé az asztalra, a többi hasonló szemét közé, de 
épp ez alkalommal, épp az általános s valóban humoros har- 
lekiniáda közepette válik nyilvánvalóvá, hogy bár pojácákról 
van szó, pojácáknak mindenre elszánt, átkozottan különös 
fajtája ez, olyan pojácáké, akik ugyanilyen játékosan, épp ily 
tréfás komolysággal igazán és egész komolyan gyújtogatnak, 
igazán rombolnak, igazán mozgósítanak, igazán háborút visel
nek, gondtalanul és igazán vért, sok, igen sok vért ontanak.

Egy napon aztán Niels Nielsen a rejtekhelyén Tacitust la
pozgatva különös, üvöltő, vad lármára lesz figyelmessé, ezút
tal nem Róma, hanem Blitvánen utcáin. Ez a különös vad lár

308



ma egyelőre nem is az utcán, hanem őbenne kezd tombolni. 
Az utcáról még csak a rikkancsok kiáltása hangzik fel hozzá. 
Először csak „egy sipító gyermekhang a ködös távolból: »Blit- 
vanen Tigdende«, rendkívüli kiadás!” aztán mind több hang, 
»Turulum Gazette«, »Blitvias Herold«, rendkívüli kiadás 
mind, s hogy a portékájukat kelendővé tegyék, a rikkancsok 
azt is elárulják, miről szól a rendkívüli kiadás. Merénylet a 
köztársasági elnök ellen, a köztársaság elnöke halott.

Nielsen hallgatja, fülel, semmit se ért. De a hangokról, a 
szavakból, amik behallatszanak rejtekhelyének magányába, 
borzongva ismer rá a régi, az átkozott ismerősre, a blitvai köd
re, a ködös blitvai sötétségre, a pokol hangjára.

Különös és paradox reakció: Nielsen, aki semmit se ért, aki 
Knutsonnal úgy beszélte meg, hogy az ma eljön hozzá, aki 
egész délután és este is várta a barátját, s ehelyett ez az érthe
tetlen riadalom az utcáról, Nielsen, aki semmit se ért, de érti, 
hogy lent az utcákon újra a blitvai pokol démonai indulnak 
táncba, Nielsen egyszerre nem tud a rejtekhelyén maradni, s 
erre a megállapításra jut: „Egyetlen logikus cselekedet, hogy 
azonnal elhagyja ezt a lakást! Tekintet nélkül minden kocká
zatos körülményre, azonnal!”

S úgy siet el innen, le a pokolba, hogy csak miután már be
csapta maga mögött a patentzáros lakásajtót, eszmélt rá, hogy 
ott felejtette az ebédlőasztal fiókjában a revolverét, s az 
asztalon Blitva és Blatvia népeihez intézett nyílt levelének 
első fogalmazványát.

Ez a különös, vad lárma, mely mint kiderült, az elfogatástól 
mentette meg Nielsent, igen élénken példázza, hogy milyen 
rendkívül nehéz, szinte lehetetlen a dolgokat másképp nézni, 
mint momentumokat, melyek már réges-rég -  Tacitus előtt és 
Tacitus óta -  csak folytatólagosan ismétlődnek. Mert ha „kez
dődött” is azzal, hogy Blitvánen újonnan kinevezett rendőr
főnöke, doktor Aage Kohlinis nem akart elmaradni az ugyan
csak újonnan kinevezett belügyminiszter, doktor Burgwald- 
sen mögött, hanem lehetőleg túl akarta szárnyalni a blitvai 
buzgósági versenyben, s ha ezért jelentette is ki válasz
tékos, elismerő szavakkal, hogy „rendkívül helyes az, amit a 
belügyminiszter úr kegyeskedett megjegyezni, hogy tudniillik
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ezek a ma esti bulvárlapok rendkívüli feszültség tünetei”, az el
ismerést nyomban arra használja fel, hogy igen finoman, alig 
észrevehetően, de mégis észrevehetően kevesellje a belügy
miniszter ügybuzgalmát, mert íme, ő, doktor Aage Kohlinis, 
túlszárnyalja: ő ellenakciót indítványoz, éspedig azt, hogy 
azonnal helyezzék akcióba, illetőleg „ellenakcióba” a légio
náriusoknak a Rend, Munka és Fejlődés zászlója alatt tömö
rített, RMFLSZ néven ismert szervezeteit -  mégis nem lehet
ne alaposabban félreérteni a Bankett Blitvában egész koncep
cióját, mint azzal, hogy az ember az egyes eseményekre, en
nek vagy annak a fő- vagy mellékszereplőnek ambícióiban, 
kívánságaiban vagy vérmérsékletében keresné a végső ma
gyarázatot. Épp ellenkezőleg: Blitva lényege a tartós, fejtett 
vagy nyílt pogrom, és doktor Burgwaldsen meg doktor Kohli
nis és akik előttük voltak, meg akik utánuk jönnek, úgyszólván 
csak formálisan személyes iniciátorai a pogromnak, valójában 
a pogrom az, ami az ő méltóságuknak a kezdeményezője, az 
állandó pogrom, a pogrom, mely különféle formákban az ural
kodó állapot, blitvai életelem. S ha a szereplőket meg is té
veszti a hatalom kosztümje, amiben a színpadon mozognak, 
az igazság az, hogy személy szerint egész ravaszságuk és lele
ményességük, agyuk egész munkája csak abból áll, hogy kita
lálják, mit k e l l  beszélniük, és hogy kitalálják, mint k e l l  
kiszolgálniuk a hatalmat, melynek uniformisokkal, címekkel 
és rangokkal kosztümírozott, egymást meglehetősen sűrűn 
leváltó cselédei. Szolgálatuk természete megkövetel tőlük a 
rablástól a gyilkosságig mindent, ők azonban ezt úgy fogják 
fel, hogy megengedhetnek maguknak mindent. Egy-egy kivé
teles pillanatában azonban maga Georgis is pontosan tudja, 
hogy mi a káprázat és mi a valóság.

„ .. .  Mindezek a majmok nem tudják, hogy mi forog koc
kán. Mint a kutyákat, úgy fognak bennünket agyonlőni! A  Pa
rancsnok, uraim, a parancsnoki hídon, teljes gőzzel tart a 
hajó az ütközetbe, s maguk, uraim, jogászok, maguk, uraim, 
formalisták, maguk miniszterek, maguk civilek, uraim, maguk 
nem emberek, maguk, uraim, itt vitákba merülnek, most pedig, 
uraim, ideje, hogy ne legyenek viták, uraim, mi nem vagyunk
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vénasszonyok, mi tudjuk, mi a kötelességünk, a mi köteles
ségünk a Parancsnok, ás /ta valakit ki kell dobni az ablakony ki 
fogjuk dobni az ablakon, ás ki kell ugranunk az ablakon, 
uraim, mi ki fogunk ugrani az ablakon, ez.. .  ”

Barutanszki semmiképp se helyesli azt a buzgóságot, mely 
abból a meggyőződésből fakad, hogy bennünket mindnyájun
kat úgyis agyon fognak lőni.

„Őrnagy úr, fogja be a száját!”

Georgist azonban még a parancs se tudja jobb belátásra bír
ni. S mikor a parancs ellenére mint a saját víziójától lenyű
gözve ismétli meg: „Na jó, de bennünket lelőnek majd” -  
mintha még a Parancsnok se tudna szabadulni Georgis igaz
ságának szuggesztív erejétől, kurtán azt mondja: „Rendben 
van”, s jobbnak látja nem firtatni tovább ezt a kellemetlen té
mát, ehelyett jellemző képzettársítással felveti a kérdést, hogy 
mióta körözik Nielsent, és mintegy újabb bizonyítékául an
nak, hogy ő, a Parancsnok, a maga személyében többet tud 
és többet ér az egész rendőri apparátusnál, végre előáll a 
maga ütőkártyájával: a merénylet szellemi kezdeményezője 
és az egész összeesküvés főszemélyének legintimebb barátja, 
Nielsen, továbbra is, még mindig Blitvánenben, özvegy Gal
lenné lakásán rejtőzködve készíti elő az újabb merényleteket, 
melyeknek nyilván Georgis őrnagy jóslatát kellene valóra 
váltaniuk.

Mikor Barutanszki elfogadja Kohlinis indítványát, hogy a 
RMFLSZ lépjen Blitvánen utcáin ellenakcióba, megint neki 
van igaza -  illetőleg megint csak a blitvai legfőbb igazság 
diktátumának megfelelően cselekszik. A diszkrétebb formák 
közt történő, az úgynevezett alkotmányos keretek közt folyó 
pogromot időnként nyílt, úgyszólván látványos pogromnak 
kell felváltania, mert minden, a kellő pillanatban elmulasztott 
nyílt pogrom aktuálissá teheti Georgis baljóslatú vízióját. 
Jobb félni, mint megijedni: ez a bölcsesség a blitvai gyakorlat
ban úgy érvényesül, hogy kivezényelni az utcára a Rend, 
Munka és Fejlődés zászlaja alatt masírozó romboló és gyúj
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togató tömeget sose árthat annyira, mint ha az ember vár, hogy 
őt „ijesszék meg”. Jobb félni, félni kell, s ennek megfelelően 
kell cselekedni -  ez az egyetlen módj a annak, hogy az ember visz- 
sza-visszaszerezze a biztonságos nyugalom ideiglenes illúzióját.

Barutanszki tehát a mozgalmas nap után a beauregardi dol
gozószobája erkélyén állva, mélyen maga alatt a villanyfény
ben csillogó Blitvánennel, a távolból a város utcáinak moraját 
hallgatja:

„. . .  a hangoknak ebből a hullámveréséből kivehető volt va
lami tompa dörgés, mint az acél mennydörgése, üvegcsöröm
pölés, rohamozás, pogrom. A z emberi hangoknak ez az ele
mentáris sötét üvöltése nyugtalanná tette a beauregardi park 
csókáit, valahol a híd alatt mozdony csikorgóit, s visszhang
zott a vas egyhangú zörgése

Ellentétben a csókákkal a beauregardi parkban, Barutansz- 
kit az erkélyen megnyugtatja ez a vad lárma, s csendes élve
zettel hallgatja, mint végzi dolgát Aage Kohlinis.

J ó l  dolgozik Kohlinis. . .  Ez a RMFLSZ! Alighanem a 
»Blitvanen Tigdendet« rombolják. Ez jó !. . .  A z  ember jobban 
alszik, ha nincs kutyaugatás. De ez se rossz! Összezúzni a 
nyomdákat, elagyabugyálni a firkászokat, ez is szórakozta
tó!. .. Ha az ember ott ül az autó kormány kerekénél, akkor 
a legfontosabb, hogy »helyesen reagáljon«. S ami ott lent Blit- 
vánenben most fellángolt, az, úgy látszik, a »Blitvanen Tigden- 
de«, ez a helyes reagálás! Te nekem az én lovasszobromat, ne
ked én a »Blitvanen Tigdendet!« Bravó! RM FLSZ!”

A komédia véres, de ezen a színpadon a komédiás se lehet 
másmilyen, és a színpadon minden szereplő komédiás. Erre a 
bankett szereplői nemcsak azzal, amit tesznek, hanem szóval 
is mindig újra figyelmeztetnek.

„Ez Aage Kohlinis műve! Ez az ő premierje. Ez az ő fellé
pése, ma este vizsgázik az engagement-jáért az újonnan kine
vezett prefektus!”
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Niels Nielsen ugyanezt hallja és ugyanezt látja. Nem a blit
vai piramis csúcsán, és nem a beauregardi kastély erkélyén 
állva. Niels Nielsen Blitvánenben, az utcán áll egyedül, s hogy 
egy újabb drága halott sírja felett, ezt mindjárt megtudta, amint 
leért, s egy gázlámpa sápadt fényénél elolvasta az egyik rend
kívüli kiadásban, hogy miért várt egész nap hiába Olaf Knut- 
sonra.

„Eddig a pillanatig, amíg nem ismerte a tényeket, lázálom
szerű állapotban volt, de most, ebben a percben, a gázlámpa 
sápadt fényében, Niels Nielsen teljesen visszatalált magához.”

Az író itt zsugorian bánik a szóval, s nyilván nem azért, mert 
nincsenek gondolatai arról, hogy mint apró véletleneknek az 
életben annyiszor, talán nemcsak gyakorlati következményei, 
de bizonyos szimbolikus jelentősége is van a Nielsen mögött 
mindenkorra becsapódó ajtónak, hisz ezzel Nielsen csakugyan 
életének egy új szakaszába került. Nem tőle függ, hogy vissza- 
mehet-e. Az író itt szűkszavú. Nyilván nem azért, mert nincs 
sok közölni valója arról, hogyan reagál Nielsen a barátja tetté
ről és pusztulásáról szóló friss újsághírre. A költőnek azon
ban, különösen annak, aki drámaian éli át hőseit, a hőse dik
tálja, hogy mikor és mit szabad és kell közölnie. Niels Nielsen, 
az ember, akinek különben szenvedélye a reflexió, ő az, aki 
ebben a pillanatban nem akarja s nem tudja tekintetét a saját 
lelki élete felé irányítani. Neki a külvilággal van dolga, arra 
kell összpontosítania minden figyelmét. S e z jelenti neki azt, 
hogy „tökéletesen magához tért. ”

Vannak szenvedélyes emberek, akik a külvilág előtt nem 
titkolják lobbanékonyságukat, közvetlenül reagálnak, meg
lehetősen fesztelenek, sőt expanzívak, de egy egész saját
ságos, befelé irányuló szeméremérzésük miatt idő kell nekik 
ahhoz, hogy bevallják maguknak az olyan emóciókat, melyek 
legmélyebben rendítik meg őket. Sújthat egy-egy csapás olyan 
erővel az emberre, hogy nemcsak „megáll az esze”, hanem az 
ember egész lénye képtelen felfogni, hogy mi történt. Idő kell 
hozzá, hogy szembenézzen a fájdalmával, s még inkább, hogy 
közte és nagy fájdalma közt az a bizonyos megadó intimitás
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alakuljon ki, mely már nem ismer rejtett reményeket, kétsé
get, ellenállást és feltételeket. Niels Nielsen minden jel szerint 
ezek közül az emberek közül való. Mintha szégyellné magát 
önmaga előtt, és nemcsak maga, hanem magának az ember
nek az erkölcsi nyomorúsága miatt, csak nagy ritkán tűri 
meg, hogy gondolata elidőzzék Karin Michelsonnál. Csak 
mintegy lesből támad rá olykor, de csak egy-egy pillanatra a 
szenvedés, amit neki immár ez a név jelent. Az asszony már 
nem él, s Nielsen már nincs Blitvában, a régiek mellett már új 
fájdalmak súlyát cipeli, mikor egyik monológjában először 
vallja meg magának:

„Kedves, mosolygó, drága Karin! Mit jelent mindez? Vajon 
az életnek csakugyan semmi mélyebb értelme sincs? Boksz
verseny volt ez, a legnehezebb kategóriában! Jó ütést mért rá 
Georgis azon az alkonyati órán az ő udvari szobájában Blit- 
vánenben, amikor eljött hozzá, hogy bejelentse neki a halálos 
ítéletet. Milyen diadalmasan dobta elébe Barutanszkihoz inté
zett nyílt levelének a fogalmazványát! Ez azt jelentette: osto
baságokat írsz össze, komám! A z asszony, akivel hálsz, , a mi 
zsoldunkban áll. A z  asszony, akivel össze akartad kötni a 
sorsodat, és akiben bíztál, te, tökfilkó, az az asszony a mi be
súgónk! Tudta Georgis, mint a darázs, hogy hova kell szúrni, 
melyik ideggócba!... ”

Niels Nielsen mögött tehát végleg becsapódott az ajtó, kint 
van az utcán Blitvánenben, fegyvertelenül ott, ahol senkiről 
se tudni, hogy időnként vagy állandóan, közvetve vagy köz
vetlenül nem orgyilkossággal keresi-e meg a polgári jóléthez 
szükséges nyugalmat és egyéb kellékeket. Zsebében a hamis 
személyazonossági igazolvány, amit Knutson szerzett neki, 
hogy majd a kellő pillanatban, kellően felszerelve, kellő óva
tossággal átszöktesse a határon. S Knutson, aki oly hirtelen és 
határozott tudott lenni, mikor a saját személye sorsáról volt 
szó, ez a Knutson el akart hárítani minden lehetséges kocká
zatot Nielsen útjából, s ezért egyre-másra újabb és újabb okot 
látott arra, hogy halogassa a terv kivitelét.

Mintha az, hogy most már Olaf Knutson sincs, abszolút pa
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rancsot jelentene, hogy neki, Nielsennek lennie kell. Ez nem 
Nielsen gondolata, Nielsen semmi mást se gondol, csak azt, 
hogy az ankersgadeni expressz éjfél után, tizenkét óra öt perc
kor indul, és hogy addig, amíg ő beülhet ebbe a vonatba, mely 
elviszi a határon túlra, Blitvánenben valami módon túl kell 
élnie az időt, mely a vonatindulásig mint akadály mered elébe.

A felkoncolt Knutsonnak még a neve se bukkan fel többé 
az oldalakon, melyek arról szólnak, hogy Nielsen a hirtelen 
támadt „bölcs, csodálatos, szinte felsőbbrendű nyugalmával’’ 
mint teszi szinte habozás nélkül épp azt, amit tennie kell. 
S mégis, az olvasó (aki olvasni tud) nem kételkedhetik benne, 
hogy ez a bölcs, csodálatos, szinte felsőbbrendű nyugalom azé 
az emberé, akit mindenkitől és mindentől megfosztottak, egy 
végsőkig szomorú emberé, akiben a fájdalom vált elszánt és 
koncentrált erkölcsi erővé, démonikusan hideg, okos és vilá
gos akarattá. Mintha nemcsak számolná és nézné az órát, ha
nem ő maga vált volna különös élő szerkezetté, mely rendkí
vül precízen és kizárólag órákban és percekben gondolkodik. 
Taxiba ül, a blitváneni úri villanegyedbe, Vilinskbe hajtat, 
egy miniszter villájához, melyről tudja, hogy télen lakatlan. 
Minden perc, amivel csalja az időt, árkot von közte és a rá 
leselkedő pusztulás között. Most nincs nagyobb haszon az idő 
múlásánál. Mire gyalogosan a ködben visszajut a villanegyed
ből, tíz perc híján tíz óra már. A feladat továbbra is: az idő. 
Lenni addig is, míg az expressz indul, azt jelenti, hogy valahol 
kell lennie. Külvárosi vendéglő. Vacsora. Sokat kell ennie, 
hogy ne tűnjön fel, hogy soká marad. Sikerül. És a bőséges 
vacsorával, melyet nehéz legyűrnie, sikerül elfogyasztania egy 
újabb darab időt, öt perc híján egy teljes órát. Öt perc múlva 
tizenegy lesz. Számol. Gyors lépésekkel indul vissza a város
ba. És számol:

„Három és fél kilométer, ez harmincöt perc, plusz tíz perc a 
vendéglőtől Vilinskig, plusz hét perc onnan a vasútállomásig, 
vagyis a pályaudvar közvetlen közelébe tizenkét óra tájban ér, 
s tizenkettőkor már befutott az ankersgadeni expressz, ő tehát 
a várótermen át egyenesen a vonatba szállhat. ”
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Számok és számok, csupa szám. Nielsen egész szellemi élete 
egy matematikai feladattá redukálódik, melynek a megoldá
sakor minden hibáért a fejével kell fizetnie.

Minden, ami nem tisztára ez a számtani feladat, csak tola
kodó kísértésként jelenik meg. De megjelenik.

„Michelson asszony sziluettje, ahogy a lépcsőn lassan ment 
lefelé, sehogy se akart elhalványodni. Talán hibát követett ely 
hogy nem nyitott neki ajtót”.

Közbevetett szavak, minden külső összefüggés nélkül hang
zanak fel a perceket kalkuláló számvetés és a nyomban utána 
következő sorok között, melyek már a városról szólnak, Blit- 
vánenről, ahonnan a felvonuló tömegek üvöltése egyre hall- 
hatóbbá válik, amint Nielsen közeledik. A két mondat Mi
chelson asszonyról valahogy oly elhagyottan és árván áll 
ezen a helyen, mint az, akiről szólnak: az asszony, aki levelet 
írt neki, esküdözve, hogy azt a bizonyos írást nem ő adta oda, 
hanem ellopták tőle, s kérve, hogy személyesen mondhasson 
el s magyarázhasson meg mindent, az asszony, aki aztán több
ször is hiába kereste Nielsent a lakásán, s akivel Nielsen többé 
nem állt szóba. Ha az asszony telefonon kereste, azonnal le
tette a kagylót. S utoljára épp ma, épp ma este tett az asszony 
még egy kísérletet. Csöngetett.

„Hosszan. Újból. Felsóhajt. Újból csenget... Nielsen a sötét 
előszobában az ajtó innenső oldalán áll, szemével a kémlelő 
kis nyílásán, s a szíve olyan hangosan ver, hogy a dobogását a 
szemgolyójában érzi. Meredt szemmel, elakadt lélegzettel s 
minden csepp vérével egyetlen izgalomban, így állt dermedten 
a sötétben, és vártay hogy elhallgasson a csengő. A  lépcsőfel
járó sárgás lámpájának szomorú fényétől megvilágítva, Karin 
Michelson soká csengetett, és aztán megfordult, és mélyet sóhajt
va, lehajtott fejjel, lassan ment le a lépcsőn. . .  mintha sírba 
ereszkedne. Lépcsőről lépcsőre. Nielsen fellélegzett. Biztosra 
vette, hogy Barutanszki, Georgis, a rendőrség, a provokáció, a 
halál nevében kereste. ”
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És most, míg egyre hallhatóbbá válik a felvonuló tömegek 
üvöltése, egy pillanatra, szinte orvul rátámadt a sziluett, me
lyet sehogy se tudott kitörölni emlékezetéből” -  vagyis egész 
idő alatt, míg másra, csak másra gondolt, hiába akarta, hogy 
csak másra gondoljon. Csak egy pillanat, s Nielsen, mint aki 
csak megbotlott, s máris folytatja útját, megint csak kifelé 
néz. S azt látja és hallja, amit Barutanszki a beauregardi erkély
ről néz és hall. És persze másképp és más okból, mint Baru
tanszki, Nielsen se akarja elfordítani tekintetét, s amit lát és 
hall, Nielsent is valami rendkívüli nyugalommal tölti el.

yyA Bernát-rendi kolostor mögött a ködös égre világosan 
rajzolódott ki a tűzvész óriási legyezője. A Blitva hídjain a 
Waldemaras mező felől, ahol a Blitván Szabadság Bárdjának 
emlékműve előtt égették el a blatviai zászlót, végeláthatatlan 
fekete tömegek vonultak... A  menet élén katonazeney majd új 
kék egyenruhában gyalogos RM FLSZ különítmény s gondo
san kefélt fehér kancákon RM FLSZ lovasszázad. Szakadatla
nul pergett a dob és csattogott a csinnadratta, kormosán füs
töltek a fáklyák, a blitvai ködnek és pálinkának ez az egyvele
ge, az esztelen csordának ez a kanalizált orrszarvú butasága; 
a közlekedési rendszabályoknak, blitvinizmusnak, balalajká- 
nak s a háromszínű romantikus mámornak ez a keveréke, ez 
a tudatos félrevezetésből és zavaros igazságokból táplálkozó 
tömegcsalás, a gyűlöletnek és az írástudatlan rövidlátó gonosz
ságnak a véres kotyvaléka, vak utcai szenvedélyeknek és jól ál
cázott érdekeknek a felkavart eleme hömpölygőit itt Niels Niel
sen előtt pokoli árként, mely veszedelmesen és falánkul tör elő
re, és ő, a fasor homályában állva, érezte, ahogy ömlik a kjn- 
köves láva, mely őt minden másodpercben elnyelheti. A  halál 
szomszédságában jól érezte magát. Nielsen ebben a pillanatban 
teljes erővel került egyre közelebb ahhoz, hogy megtalálja 
önmagát!”

Jól érzi magát? Jól érzi magát, holott látja az atavisztikus sö
tét dühöknek és a mitikus szimbólumoknak ezt az apokalip
tikus tombolását? Jól érzi magát ő, a csendes szobák és a vé
giggondolt gondolatok embere, holott egy tömeggel áll szem
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ben, mely tüntet, de minden gondolatra képtelen? Jól érzi 
magát, holott a XX. századbeli aszfaltozott, villanyvilágításos 
utcán füstös fáklyák kísérteti fényében XX. századbeli embe
rek tömegei vad törzsek feltámadt delíriumában égetik el a 
blatviai zászlót, a blatviai fétist a blitvai fétis nagyobb dicső
ségére? Jól érzi magát, holott ki tudná, ha nem ő, hogy amit 
lát, hogy ami itt a szeme előtt történik, az az ősemberi mitikus 
vallási reflexnek tömeges méretekben való, fülsiketítőén han
gos, sikeres feltámasztása? Nielsen érzi jól magát, holott aljas 
hatalmak a szeme előtt alj ásítják le őrjöngő csordává emberek 
tömegeit, akiket századok óta itatnak, s ismét leitatták pálin
kával és a történelmi frázis mérgével, nemzeti önérzettel és 
nemzeti gyűlölettel, rongyokkal, amiket szent zászlóknak, 
és rongyokkal, amiket ellenséges zászlóknak neveznek?

„Le a blatviai hóhérokkal! Abcug Blatviai Üzenjünk hadat 
Blatviának! Éljen Blitva, a mi ősi fejedelemségünk! Éljenek a 
blitvai korona országai! Éljen Barutanszki, Blitva diktátora! 
Dicsőség Rajevszki Román emlékének! Le a gyilkosokkal! Ha
lál a gyilkosokra! Le az alkotmánnyal! Éljen a köztársaság el
nöke, Barutanszki Krisztián! Éljen!”

A halál szomszédságában -  hisz elég volna, hogy a kavargó 
fekete tömegből bárkinek a pillantása megakadjon a fasor ho
mályában álló magányos emberen, és felismerje, hogy doktor 
Nielsen, és nyomban száz és száz kéz állna készen, hogy eleve
nen ízekre tépje - ,  a halál érzékelhető közelében Nielsen jól 
érezte magát. Nem a halál közelségének ellenére, hanem a 
halálnak e túl nagy testi közelsége miatt nem a szorongó féle
lem, hanem az élet blitvai feltételeivel szembeni, olyan mére
tű undor kerekedik felül benne, hogy meghalni nem rémlik 
visszataszítóbbnak a számára, mint blitvai feltételek között 
tovább részt venni abban, amit életnek neveznek. Különös 
egyensúlyi állapot, egyaránt sebezhetetlen immár mind az élet
től, mint a haláltól, és nincs távol attól a komoly és fájdalmas 
eufóriától, melyet a római birodalom feloszlása, az emberi 
élet nagy elértéktelenítése idején talán a sztoikus filozófia kö
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vetői értek el, illetőleg igyekeztek elérni. Ez az az állapot, mi
kor már az se tud fájni, ami fáj.

„Mit jelentsenek ezek az emberevő urak az ő zászlaikkal és 
rezesbandáikkal? Sárnak, butaságnak, szélnek és kormos fák
lyafüstnek ez a keveréke, eze/c a fékevesztett, részeg, ingerült 
némberek, önkívületben üvöltöznek, ás minden második
köztük egy-egy Karin Michelson! Olaf Knutsont meggyilkol
ták kidobták az ablakon, és most üvöltöznek a hullája felett, 
mwí az emberevők, ás blatviai zászlókat égetnek el!”

Itt bukkan fel újra Olaf Knutson neve, annál a megállapí
tásnál, hogy Nielsen jól érzi magát. Jól érzi magát, mert a lát
vány, ami elébe tárul, s amivel Blitva búcsúztatja, végül is ne
ki nem meglepetés, azaz annyiban meglepetés, hogy mint 
valóság e n n y i r e  megfelel mindennek, amit ő már oly rég
óta gondol és hirdet: ahhoz, hogy az „ember szónak” erkölcsi 
értelme is legyen, embernek lenni azt jelenti, hogy feltétle
nül és következetesen tagadnia kell minden olyan mítoszt, 
mitikus szimbólumot, eszmét, hagyományt és módszert, mely 
az ember és az emberi érték következetes tagadása. Hogy em
bernek lenni Blitva tagadását jelenti.

„Ezek kutyák! Ezek blitvahívők! A ki nem velük együtt blit- 
vahívő, velük s az ő előírásuk szerint, az ő módjukon, az tö
rődjék bele, hogy ki fogják hajítani az ablakon!

Talpra Blitva, nem halt még meg
Ősapáink lelke. . .  -  

gyújtott rá a dalra a blitvofilek tömege, Niels Nielsen pedig le
vette kalapját, és így maradt hajadonfőit, míg az utolsó strófa 
is el nem hangzott. -  Éljen Barutanszki ezredes, Blitva diktá
tora! Éljen! Halál a gyilkosokra! Le Blatviával! Le ve-e-le!”

Jól érzi magát Niels Nielsen, mert közvetlenül a halál szom
szédságában, áruló asszony és legyilkolt barát miatt egy
aránt keserű gyászban, a különálló ember magányosságának 
ránehezedő melankóliájával, nyilván a saját élete és sorsa 
helyeslő megértésének, a magával való teljes és maradéktalan

319



egyetértésnek ritka pillanatát éli át, azt a pillanatot, melyet 
talán az „amor fati” kiváltságosán nyugodt, belátással és 
benső békével teljes pillanatának lehetne nevezni. Szeme előtt 
azokkal, akik mint a citeaux-i Arnaud apát vitézei Beziers- 
ben, istenük „bosszúállásának dühöngését” vérgőzös mámor
ban s maguk is dühöngve ünnepük, szeme előtt a mitikus ször
nyeteg-istennel azonosuló sokasággal, Nielsen szinte hálásan, 
egész lényével érzi és érti, hogy ő a maga helyén áll. Számára 
nem volt s nincs alternatíva, s még ha a következő percben 
ízekre tépnék is, neki a jó pozíció, az emberileg egyetlen le
hetséges és méltó jutott ki, a mítosz és a mítoszok helyett az 
emberrel, az értelemmel és az élettel való szolidaritás pozíció
ja. Most már nem kételkedik benne, hogy van minek ellenére, 
mi ellen és miért élni. Van és kell.

S amint a tüntetők tovább haladnak, Nielsen már megint a 
perceket számlálja. A rosszul megvilágított utcán a taxiból, 
mely a pályaudvar felé viszi, felnéz a házra, ahol minden ablak 
világos, Karin Michelson lakására. „Vendégei vannak! . .. Va
jon mit akarhatott vele?” A percek azonban fogynak, ez a fon
tos: a tüntetők „több mint kilenc percet vettek el tőle”. A vas
útállomásra ér, pontosan éjfélkor. Még három perc kell a pá
lyaudvar előcsarnokáig. Eredetileg az volt a terve, hogy jegy 
nélkül száll be a vonatba, de minthogy alig pár ember lézen
gett csak körülötte, meggondolta, jobb lesz, ha mint rendes 
utas, megváltja a jegyét. S mikor simán megkapja elsőosztályú 
jegyét Ankersgadenig, s megkérdi, hogy befutott-e már a 
gyors, a jegypénztár üvegkerítése mögül, anélkül, hogy sej
tenék, hogy az idegek végső megfeszítése árán minuciózus 
gonddal szolidan felépített tervet fújnak el egy lehelettel, hogy 
sorsot hirdetnek, készségesen felelnek:

„Nem, uram! A z ankersgadeni gyors negyvenhárom percet 
késik .. . ”

Ez negyvennégy percet jelent, további negyvennégyet, amit 
valahol túl kell élni. Hogy a pályaudvar erre a legkevésbé al
kalmas, az kétségtelen. S ácsorogni a pályaudvar előtt a téren, 
éjfél után, még rosszabb. Ebből Nielsen azt a következtetést
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vonja le, hogy betér a Kioszk kávéházba, annak az utcának 
a sarkán, mely a vasútállomáshoz vezet. A Kioszk voltaképp 
afféle kocsma. Már kívülről hallatszik a harmonikaszó, ré
szeg matrózok éneke. Kis, túlzsúfolt helyiség, csupa füst, 
zsivaj.

Vajon amikor Nielsen „ösztönszerűen” s azonnal erre hatá
rozza magát, valóban a legalkalmasabb helyet választotta-e? 
Felmerül a gyanú, hogy nem annyira a logika szülte az elhatá
rozást, mint inkább a be nem vallott szubjektív természetű 
okok a logikát. Nielsen ugyanis benyit a kocsmába, s bár 
nyilván egész megjelenésével veszedelmesen szembeszökő je
lenség itt, átfurakodik a túlzsúfolt, füstös kávéház lármás és 
részeg publikumán -  egyenesen a telefonfülkét keresve.

„Elhatározta, hogy mégis felhívja Michelson asszonyt, 
hogy megkérdezze, mit akart neki mondani. Hátha valami fon- 
to sr

Nyilván nem igaz, nem hirtelen támadt ez az elhatározás. 
Csalja magát. Egész idő alatt kívánta, hogy ezt tegye. Mintha 
csak azért jött volna a Kioszk kávéházba, első dolga, hogy tel
jesen inkonzekvensen szóljon ehhez az asszonyhoz, és hogy 
hallja a hangját. Mint ahogy az embernek néha ellenállhatat
lanul szüksége van, hogy hozzáérjen nyílt sebéhez.

„-32-31, kérem!
-  32-31 -  mondta utána egy női hang a központból, s egy 

másodperc múlva hallatszott, hogy bekapcsolták a számot. A  
készülék a másik oldalon meglehetős sokáig csengett.

-  Hogyhogy nem jelentkezik! A  manóba, hiszen három perc
cel ezelőtt még az egész lakás ki volt világítva!

-  Halló -  jelentkezett a kagylóban egy férfi érdes basszus 
hangja.

-  Halló, az ott Michelsonné őnagysága lakása?
-  Igen! Kit tetszik keresni?
-  Kérem a generálisné őnagyságát!
-  A  generálisné halott.
-  Micsoda?
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-  A generálisné felakasztó  Ja mugat. Épp m ost vis  ̂rik  a hu l
laházba.

-  Kicsoda maga?
-  A Miser ere Temetkezési Vállalattól vagyok itt. ”

A drámai telefonbeszélgetés után -  ha várja -  hiába várja 
az olvasó a szót arról, hogyan tántorodik meg vagy áll meg 
dermedten Niels Nielsen a telefonfülkében, vagy hogyan ve
tődik fel benne a marcangoló kérdés, vajon ez az öngyilkosság 
az áruló asszony tette-e, aki megbánta bűnét, vagy a megrá
galmazott asszonyé-e, akit attól, hogy tisztára mossa magát a 
gyanútól, Nielsen fosztott meg, s ily módon Nielsen kergetett 
a kétségbeesésbe és halálba. Ha az élet kérdéseire, az ember 
és ember közt felmerülő kérdésekre maga az élet nem ad fél
reérthetetlenül világos választ, akkor miként adhatna a tehetet
len halál, ez a természetes és törvényszerűen banális s az élő 
szempontjából mégis teljességgel érthetetlen, megközelíthetet
len, minden események között legdöntőbb, legjóvátehetetle
nebb s minden további eseményt kizáró végleges esemény?

A Bankett Blitvában költőj e itt a saj át túláradó lirizmusát az ér
zelmek minden közvetlen megnyilvánulásának teljes elfojtása, 
egy könyörtelen, látszólag tisztán epikus objektivitás révén jut
tatja szuggesztív kifejezésre; hogy minden eddigi magányosságá
nál mennyivel nehezebb, milyen teljes magányosság szakad 
Nielsenre, ezt azzal fejezi ki, hogy egyetlen szót se szól arról, 
hogy mi történik Nielsenben, annyira nem szól erről, hogy épp 
ezzel azonosítja magát a megnémult emberrel, annál többet 
mond azonban arról, ami Nielsen körül a vidám kocsmában tör
ténik. És ez a költő az egész blitvai panorámában sehol se inkább 
lírikus, mint ebben a legkönyörtelenebbül objektív, szinte szá
razon szófukar leírásban, mely közvetlenül azután, hogy elhang
zott a szó a Miserere Temetkezési Vállalatról, ekképp hangzik:

„H ogy k ikö tö tt a hajó,
Matróz kezét szorongattam,
De a m atróz szoknyavadász,
Neki kedve másra szo ttya n . . .
Ugyan mire, ugyan mért is?
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Bravó, bravissimo, hogy volt, hogy volt -  üvölti a kávéház, 
szól a harmonikay gajdolnak a matrózok, hallatszik, hogy a 
zöld poszton a biliárdgolyók egymáshoz ütődnek, viliódznak 
az égő puncs lángnyelvecskéi az ezüst tálcákon, és a kékes 
lángok a pincér kezében himbálódzó kerek rumoscsészében 
olyanok, mini az örökmécsek a sírokon

Egyesegyedül ez a halk hasonlat, melytől a részeg matrózok 
zajos és füstös kocsmáján az alvilág borzongatóan reményte
len szele suhan át egy pillanatra nesztelenül, csak ez a szo
katlan asszociáció utal arra, hogy egy halálnak a riadt víziója 
fáj annak az embernek a szemében, aki a telefonfülkéből jött. 
A leírás tárgyilagosan folytatódik:

„. . .  s Nielsen áthalad a kávéházon, keresztülfurakodik ezek 
között az ittas és hangos emberek között, és sejtelme sincs, 
hogy mi fog vele történni a következő percekben. .. A z ankers- 
gadeni gyorsnak negyvenhárom perc késése van. . . ”

Sejtelme sincs, hogy mi fog vele történni a következő percek
ben, s még kevésbé sejti, hogy mit fog t e n n i  a legközelebbi 
percekben. Csak szereplő egy drámában, melynek a lefolyá
sát csupán utólag tudja meg. A kávéházon áthaladva felfe
dez egy sötétvörös függöny mögött egy külön kis szobát, sze- 
parét, ahol nincs senki. A szeparéban kerek márványasztalok, 
a falon aranykeretes alpesi tájképek. Kék selyempapírba bur
kolt függőlámpa s a mennyezeten valami nemrég lezajlott mu
latság itt felejtett girlandjai és tarka szerpentinek. S az ő hely
zetében csak megnyugtató, hogy a szobának két kijárata is 
van: azonkívül, hogy egy a folyosóra, illetve az illemhelyre 
nyílt, s onnan behallatszott a részeg matrózok lármája, van 
még egy üveges ajtó is, egyenesen az utcára. Jobboldalt, egy 
márványasztalon egy üveg Jamaica rum, a hamutartón szivar 
füstöl, és a poharakról az üveg mellett meg az égő szivarról s 
a két személynek felszolgált, el nem fogyasztott feketekávéról 
ítélve minden valószínűség szerint szerelmespár ült az asztal
nál, s egy percre félrevonult a mellékhelyiségbe. Jó hely. Min
denesetre jobb, mint a kocsma túlzsúfolt közös helyisége. Jó
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hely egy embernek, akinek várnia kell az ankersgadeni gyors
ra, és aki, amennyiben egyáltalán akar még valamit, csak azt 
akarja, hogy ezt a vonatot csendben kivárja.

Helyet foglal egy asztalnál, a vörös függönytől balra. Senki 
se törődik vele, még csak a pincér se. Nielsen átadhatja magát 
melankóliájának, az eddiginél feketébbnek. Ebbe az egész élet
be, melyet az ember él, jól beleillik, hogy ennek a melankóliá- 
nak a kísérőzenéje a harmonika és az a mindig újra felharsogó 
trágár, idiotikus nóta odabenn a kávéházban. Ha Nielsen hal- 
lucinálna, az se múlhatná felül azt, amit egyszerre valóban lát: 
mintha maga Blitva, a fertelmes, az ember emberségét be
mocskoló és megbénító, a gyilkos, az iszonyú Blitva öltött vol
na testet egyetlen személyben, annak a folyosóról ide a szepa- 
réba betérő, részegen hadonászó embernek személyében, aki 
a bal szeme alatt véresre dörzsölt égési sebével valami fél
szemű szörnyeteghez, mitológiai részeg küklopszhoz hasonlít. 
Georgis. Hiába pattan fel Nielsen, hogy a vörös függöny mö
gé bújjon el előle. Georgisnak ez a véletlen találkozás annyira 
a ragyogó szerencsét és magát a beteljesült édes reményt je
lenti, hogy kitörő, valósággal szeretetteljes örömmel köszönti 
a „doktor urat”, s ugyanakkor jobb kezével már nyúl is a 
hátsó zsebe felé, a revolverért. Ez az öröm és ez a szakszerű 
mozdulat, ez már nem Georgis, ez már nemcsak egy a blitvai 
hóhérok közül, Nielsen számára ez maga a megint diadalmas
kodni kész, szinte vidáman véres Blitva, melyet mintha ennek 
az elébe toppanó, örvendező rémnek az alakjában maga a re
ménytelen, ernyedt kétségbeesés, Nielsen kétségbeesése ve
tített volna ki a térbe. S mert mint ahogy ennek a fejezetnek 
a címe mondja: itA mélabú is úgy törhet fel az emberből, minta 
láva” -  Niels Nielsen, aki előtt ebben a pillanatban látható és 
tapintható inkarnációban maga a mitikus, a fantomatikus, az 
önműködő embertelenség áll, „mintha csak jól kieszelt terv 
szerint cselekedne, a Jamaica rumos üveggel olyan erővel súj
totta fejbe Georgist, hogy csak azt érezte, mint vág bele a 
Jamaica rum zöld üvege a véres masszába, mely az alatt a baro
mi csapás alatt minden ellenállás nélkül mállóit szét és zuhant 
le mindenestül az asztal alá, mintha valaki véres lekvárral teli 
nagy tégelyt természetfeletti dühvei hajított volna el, úgyhogy a
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véres hústömeg összecsuklott a fal tövében, s mint élettelen 
tárgy vágódott el a köpőcsésze mellé. ”

Semmi kétség: ha Niels Nielsennek valaki a dolgozószobája 
csendjében elmondta volna, hogy így öltek meg egy embert, s 
hogy nyomban utána az illető már kint is termett az utcán, és 
„tökéletesen nyugodt léptekkel, zsebre tett kézzel haladt a faso
ron végig a vasútállomás felé”, és hogy mikor már ott ült az el
sőosztályú váróteremben, csak arra próbál -  és eredmény
telenül -  visszaemlékezni, hogy hol dobta el a Jamaica rumos 
üveg nyakát, mely a kezében maradt, a kávéházban-e vagy már 
az utcán? -  Niels Nielsen dolgozószobájának világában hitet
lenkedő csodálkozással s alighanem az olyan ember borzon
gásával hallgatta volna, mint aki történetet hallgat valami 
távoli, számára idegen világban dúló küzdelemről.

Az őserdő kellős közepén azonban a tett nem vall az ember
re. Az őserdő kellős közepén nem az ember, nem Niels Niel
sen, hanem a kígyók, a párducok és a tigrisek határozzák meg, 
hogy Niels Nielsen mire képes, és hogy mi az, amit tennie 
k e l l .

„Minden incidens nélkül, reggel három óra hét perckor Niel
sen megérkezett Ankersgadenbe, s néhány perccel később a 
kurlandi szabadkikötőben felszállt a »Möwe« nevű svéd-kur- 
land hajóray mely megvárta az ankersgadeni gyorsot, hogy 
a wyborgeni hajójárat normális rendje szerint csatlakozása le
gyen. Szabad volt.”

Szabad volt Nielsen, mert mögötte volt Blitva. De termé
szetesen egyáltalán nem volt szabad, mert Blatvia, ahová ér
kezett, más nemzeti színekben és más himnusszal, de egyéb
ként szakasztott mása Blitvának, része a blitvanizált konti
nensnek. A blatviai mítosz nem jelent szabadulást a blitvai 
mítosz öleléséből.

A blitvai bankettről szóló könyv kettős perspektívából hall
gat el: egyrészt a szennyes zászlók”, a Blitva és Blatvia közt 
ismét kitörésre kész háború perspektívája, s másrészt, gran
diózus szimultaneitásban a másik, annak a blatviai bábjáték
nak a perspektívája, melynek előadását ugyan blitvai mintára
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gépfegyvertűz és pánik zavarja meg, de melyben mégis fel
hangzik Fortunato Joriknak a bábok sorsára jutott emberiség
hez szóló követelése:

„Uraim, Ú j Szerepet kérek ebben a kozmikus drámában. . . ”

*

Nem a költő, hanem a második világháború folytatta -  foly
tatta, és, ó, nem! még a mai béke sem fejezte be azt a passió
játékot, melyről a Bankett Blitvában című regény szól. Ez a 
regény, mint kiderült, megdöbbentően anticipálta azt, ami a 
könyv megjelenése (1938-39) után valóban és világméretek
ben valóságként következett be.

Miroslav Krleža blitvai vízióját a valóságos történelem a 
szeme láttára inkarnálta, s ha ő magát a regényt nem is írta to
vább*, mint regénybeli hősének, Niels Nielsennek, neki sem 
adatott meg, hogy hűtlenné válhasson a témájához, nem en
gedte a blitvai téma, és nem vált hűtlenné a Blitvával és Blat- 
viával szemben lázadó és lázadást követelő Fortunato Jorik- 
jához sem. A maga módján mégis folytatta a Bankett Blitvá
ban című regényét -  annak a több vastag kötetre rúgó napló
nak a formájában, melyet a háború egész ideje alatt, a véres 
mítosz tomboló uralma alatt maga is „szabadságos halotti
ként szinte nap nap után írt, s mely rendkívüli dokumentuma 
marad egy művészetnek, az élettől elválaszthatatlannak, s egy 
életnek, mely elválaszthatatlan a művészettől.

(1956/57)

* M. Krleža fél évtizeddel e Sinkó-kommentár megjelenése után, 1962-ben 
fejezte be a regényt, és közölte a Fórum c. folyóirat 1. és 2. számában, majd 
ugyanabban az évben könyv alakban is. (B. I.)
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E N R IQ U E Z  G A L V A O  N Y ÍL T L E V E L E

A költészet? A költő dolga. S a költők -  különös emberfaj
ta. Meséket vetnek papírra, kigondolt kis vagy nagy történe
teket. Ütemes, időmértékes sorokban, vagy a sorok végső sza
vát játékosan összecsendítve, vagy pedig csak úgy, mint ahogy 
az emberek az élő beszédben közlik egymással kívánságaikat 
és gondolataikat. A költők azonban, ha a legkülönbözőbb 
módokon is, mindig kigondolt történeteket közölnek. Erre 
vesztegetik idejüket. Az teszi őket költőkké, hogy történeteik 
kigondoltak.

Ez eddig csupasz és igen egyszerű ténymegállapítás. Ám a 
dolog komplikálódik, ha tovább faggatjuk a csupasz ténye
ket.

Amióta csak léteznek, pusztulnak és újra keletkeznek a 
civilizációk, a legkülönbözőbb éghajlatok alatt, legkülönbö
zőbb körülmények között, legkülönbözőbb nyelveken s a leg
különbözőbb írásjelek alkalmazásával, a költők fáradhatat
lanul rajzoltak és írtak, s minden csillagászati számmal ver
senyezni tudnának a kezük alól kikerült betűk milliárdjai. És 
csakis azért, hogy életben maradjanak a kis vagy nagy mesék, 
amiket ők elporladásra ítélt koponyájukban kigondoltak és -  
mind e mai napig -  kigondolnak.

Volt és van tehát egy élet, látható, tapintható, igazi, igazi 
élőkkel, kiket halálukig elfoglal ennek a látható, tapintható, 
igazi életnek az élése -  s másrészt voltak és vannak bizonyos 
emberek, kik kigondolnak képeket, hasonlatokat, cselekede
teket, körülményeket, embereket, egy meseéletet, mesevilá
got, ami meghatározott módon puszta szavak, egymás mellé 
rakott betűk által válik oly elevenné, m i n t h a  igazi élet 
volna.

Mi a viszonya ennek az imaginárius, ennek a „mintha igazi 
élet”-nek ahhoz a másik élethez, a komolyhoz, az igazihoz, 
amelyben mindnyájan benne vagyunk, és amibe előbb vagy
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utóbb, így vagy úgy mindnyájunknak bele kell pusztulnunk, 
mint ahogy így vagy úgy bele kellett pusztulniok mindazoknak 
akik előttünk részesültek a páratlan, életnek nevezett kaland 
vagy kirándulás nem is oly irigylésreméltó szenzációiban.

A költészet, az imaginárius, a mintha igazi élet csak önálta
tás, szemfényvesztés, afféle önvédelmi kísérlet-e az igazi élet 
brutális értelmetlenségével szemben? C s a k  szép szó, mely 
csak addig tud csalni, míg nincs torkunkon a kés? míg a 
szörny, az igazi, minden szép szót és minden szót nem tesz 
azzá, ami, ti. illuzórikussá?

Ámde ha fordítva volna? Ha az igazi életnek, a kaland bru
tális értelmetlenségének a költészet adná meg az e m b e r i  
értelmét? Ha a költészet volna az a legsajnálatosabb emberi 
megnyilatkozás, az emberinek a spontán és állhatatos oppozí- 
ciója az esztelen, vak és közömbös mechanizmussal szemben? 
Ha a költő nem elszigetelt, „különös emberfajta” , hanem 
az embernek és emberinek különleges orgánuma, s a költészet 
anticipációja volna egy mégis élő és élni akaró emberinek, az 
embertelen „igazi” élet vadságainak közepette? Anticipációja 
az emberinek nemcsak azzal, hogy merészel a fenevadakat is 
énekével elbűvölő Orfeuszról szőni álmot, hanem legalább 
anhyira azzal is, hogy elég vakmerő az embertelent a maga 
egész fertelmes valóságában felfedezni, felfedni és könyörte
lenül láthatóvá tenni?

Az élet, „az igazi”, nem minősíti magát, nem m o n d  magá
ról semmit, csak van. Ha a kigondolt mesének, a költő mesé
jének, a dalnak, eposznak, drámának az volna a funkciója, 
hogy abból a híres igazi életből semmi se maradhasson néma
ságba, vagy -  ami ugyanaz -  fülsiketítő lármába rejtve?

Ha így volna... De csakugyan nincs másképp, csakugyan 
így van. S ezt a pár sort azért írom, mert hogy mennyire így 
van, annak eklatáns példájával -  hogy ne mondjam bizonyíté
kával, -  ezekben a napokban lepett meg az a bizonyos igazi 
élet, mégpedig az 1961. február 2-án megjelent VExpress 
című francia újságnak az oldalain. Pontosan ez újság 22. és 
és 23. oldalán, ahol Enriquez Galvaónak a Salazarhoz intézett 
nyílt levele jelent meg. Ez az a Galvao nevű portugál személy, 
akiről a világsajtóban napokon keresztül sok szó esett, mikor
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ő a portugál antifasiszta emigránsok nevében rajtaütésszerűen 
hatalmába kerítette a Santa Maria nevű nagy utasszállító por
tugál hajót, s miután azt Santa Libertadera keresztelte át, 
sikerült szerencsésen kikötnie Brazíliában. Ott az utasok part
ra szállottak, s ő maga, társaival együtt, menedékjogot kapott, 
az óceán járó pedig már megint mint Santa Maria sértetlenül 
visszafordult oda, ahonnan elindult, Salazar diktátor fasiszta 
Portugáliájába.

Mint általában az újságolvasók, ez minden, amit Enriquez 
Galvaóról tudok. S még arról se tudok véleményt alkotni, 
hogy ennek a fasiszta diktátor ellen kétségtelenül bravúrosan 
keresztülvitt tüntetésnek lesz-e vagy lehet-e a közeli vagy 
távolabbi jövőben több hatása, mint valami egyszerű riasztó 
lövésnek, mely végül is senkiben se tett kárt.

A nagy világ különböző sarkaiban az embert meggyalázó 
borzalmak már jó ideje úgy torlódnak s úgy licitálnak egy
másra, hogy rájuk már önkéntelenül és eleve inkább csak glo
bálisan reagálunk. így Enriquez Galvaónak, a L ’Expressbzn 
közölt nyílt levelénél -  melyet a szerkesztőség szerint néhány 
héttel a Santa Maria ideiglenes birtokbavétele előtt írt -  épp 
csak futólag időztem volna, ha mindjárt a nyílt levél első mon
datai nem lepnek meg egy nyomban ismerősnek ható, össze
téveszthetetlenül e g y é n i  intonációval, a gyűlöletnek vagy 
még inkább a szenvedélyes megvetésnek intenzíven intellek
tuális és intim akcentusaival, áradó mondatainak impetuózu- 
san lüktető ritmusával. Nem újdonságával, hanem épp azzal 
ragadott meg, hogy -  emlékeztetett.

„Hát igen! Ez az igazság, kedves Salazarom: megszöktem a 
te karmaid közül, a te fáradhatatlan gyűlöleted, a te oly 
hatalmas Gestapód, a te bíráid és rendkívüli bíróságod, a te 
meggazdagodott és kitüntetésekkel ékesített zsarnokocskáid, 
a te telhetetlen cápáid, a te bálványimádó zsoldosaid, a te hi
vatalos híreid és a te félhivatalos híreid, a te megszálló hadsere
ged, a te börtöneid és gyűjtőtáboraid, a te kegyeid vásárja, a 
te ellentmondás nélkül maradó szónoklataid és a te felülmúl
hatatlan hazugságaid elől.”

A borzalmak mint statisztikai tények c s a k a borzalmak
ról szóló statisztika. Minden változatukkal együtt egyhangú-
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ak. Az ember szinte megérti, hogy aki túlesett már az első 
vagy az első tíz vagy száz áldozata vérének ontásán, annak 
már a többi ezer vagy millió nem probléma. Unalmas, mint 
véget nem érő számoszlopok gépies másolásának munkája.

A költészet hatalma, hogy áttör ezen a monotónián. III. Ri- 
chárd nem fogalom, hanem ember, és a költészet hatalma, 
hogy számára és általa mindig mintha első volna és egyedül
álló volna minden gyilkosság, mint volt Kain és Ábel időtlen 
idejében. Ez a mély és elszakíthatatlan kapcsolat a költészet 
és az erkölcs között. Mind a kettő, költészet és erkölcs diadal
maskodik a szériák unalmán és a megszokás végzetes inerci
áján. A fogalmat, a puszta elvont számot a költőnek és az er
kölcsnek a fantáziája visszaváltoztatja egyéni arculattá, meg
határozott és láthatóvá tett i s m e r ő s s é ,  legszemélyesebb 
ismerősünkké.

Enriquez Galvaónak a L ’Expressben közölt, s eredetileg 
a venezuelai Caracasban megjelent nyílt levelét épp az indivi
duális erkölcsi szenvedélynek a s t í 1 u s a teszi megragadó doku
mentummá. A „Hát igen!”, amellyel a szavaknak ez a minden 
gátat és zsilipet magával sodró zuhatagja megindul, egyetlen, 
tipikus félreértésből kiinduló monológ. A diktátorhoz, aki 
csak a hatalom erejében és értékében hisz, aki mindig az erő
szak híve, aki a saját félelme ellen egyetlen ellenszert tud, azt, 
hogy még félelmesebbé tegye a hatalmát, ez a kontár Galvao 
igazságról és emberségről, illetőleg igazságtalanságról és em
bertelenségről mint érvekről és ellenérvekről beszél.

Galvao neve mellett a kontár jelző plágium. Miroslav Krle- 
ža tünteti ki ezzel a jelzővel a Bankett Blitvában című regény
ben doktor Nielsent, „a nyugtalan idegrendszerű, európai 
képzettségű intellektuelnek ezt a típusát”, aki szintén nyílt 
levelet ír s szintén egykori bajtársának, Blitva diktátorának, 
Barutanszki ezredesnek, az igazságról, illetőleg igazságtalan
ságról, mintha ilyesmi argumentum vagy ellenargumentum 
lehetne:

„Vérbeli kártyásnak, mint amilyen Ön, egy nép sorsát koc
kára tenni nem nehéz, d e . .. most már nem az ön személyi 
kockázatáról van szó, hanem rólunk mindannyiunkról, és ez 
az, ami aggasztó és arra kényszerít bennünket, hogy Önhöz
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néhány őszinte szót intézzünk. Amikor én most Önhöz mint 
egyénhez fordulok, nem holmi nagyzási hóbort miatt szólok a 
„Mi” uralkodói többes számában, hanem abból a meggyőző
désből, hogy szószólója vagyok a blitvai polgárok hatalmas 
többségének, akik csak azért burkolóztak baljós némaságba, 
mert rettegnek attól a leghétköznapibb blitvai jelenségtől, 
hogy egy napon fej nélkül, mint ismeretlen hullák lelhetnének 
magukra valamely ködös blitvai vasúti sínen. írok Önnek mint 
olyan embernek, aki ismer, és tudja, az életben megmutat
tam, hogy híján vagyok ugyan bizonyos tulajdonságoknak, de 
hogy a bátorság hiánya semmiképp se tartozik fogyatékossá
gaim közé. Mi ketten, Ön, Barutanszki Krisztián ezredes és 
én, szerény, rang nélküli blitvai légionárius, mi ketten s együtt 
néhányszor szembenéztünk a halállal. . .  nem aludt ki bennem 
a remény utolsó szikrája, hogy szavaim utat találnak az em
berhez, aki meg tudja becsülni, hogy mit jelent: szembenézni 
a halállal, és megmondani az igazat.”

S Barutanszki véleménye szerint:
„Mindig és kizárólag csak elszigetelt egyes ember morali

zál, olyan személy, aki magányos lett, és aki azt képzeli magá
ról, hogy fölébe emelkedett a valóságnak.” Galvao pedig, aki
nek a nyílt leveléből kitűnik, hogy egykor ő is híve és baj- 
társa volt Salazarnak, így folytatja a politikai szempontból, 
a Salazar-Barutanszki politikája szempontjából kontár, erköl
csi felháborodástól izzó nyílt levelét:

„Hét év előtt te engem minden bizonyíték nélkül elítéltet
tél egy jutalomra és különböző állásokra éhes tábornokokból 
álló katonai bíróság és egy bíró által, akiről a bírósági tárgya
lás folyamán bizonyosodott be, hogy mint közönséges gonosz
tevőnek börtönben lett volna a helye. Három évi fogságra ítél
tek! A politikai jogoknak tizenöt évig való felfüggesztésére! 
(Erre a büntetésre, bírósági ítélet nélkül, szinte minden por
tugál már úgyis el van ítélve.) Végül töröltek a hadsereg köte
lékéből (ez volt az egyetlen tisztesség, amit megadtak nekem). 
Miután ezt a büntetést kitöltöttem, te újra elítéltettél, megint 
bizonyítékok nélkül, titkos tárgyaláson s oly gyalázatos mó
don, hogy én az emberi méltóság nevében kénytelen voltam 
kifejezetten visszautasítani, hogy megjelenjek a bíróság előtt,
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egyedül erőszakkal lehetne engem megjelenésre kényszerí
teni, mert elutasítom a közreműködést ebben a vad bohózat
ban. Tizennyolc évi börtön! Azaz: életfogytiglan. És mindez 
azért a bűnért, hogy véleményem v o lt..

Enriquez Galvaónak azonban, mint nyílt leveléből megtud
juk, sikerült újabb 2563 napi fogság után megszöknie, még
pedig, mint ahogy írja, külső segítség nélkül, hála annak a 
körülménynek, hogy „a te embereid éppoly buták, mint ami
lyen kegyetlenek”. S végül fejtegetései során, melyekből kivi
láglik, hogy ami az életnívót illeti, Portugália népe jelenleg 
európai viszonylatban a „rekordot” képviseli a nyomorban, 
pontokba foglalva többek között így összegezi, így tárja Sala- 
zar elé fasiszta diktatúrájának eredményeit:

„Harminc éve működő politikai titkos rendőrség, cenzúra, 
a magánlakások és magánlevelek titkán elkövetett rendszeres 
erőszaktétel, a telefonbeszélgetések hivatalból való lehall
gatása és a kincstár, mely zsarol. . .  mindenki többé-kevés- 
bé félelemben él, mindenki fél valakitől vagy valami miatt, 
nyílt vagy szorongó, mindig fenyegető félelemben, fél minden
ki, mindenekelőtt tőled vagy a tiéidtől. Te nem kevésbé féle
lemben élsz, te is félsz Delgadótól, félsz tőlem, félsz attól a fél 
tucat embertől, aki nem fél tőled.”

Doktor Nielsen, Galvaónak ez az alteregója -  vagy tán Gal- 
vao az, aki doktor Nielsen alteregója? - ,  doktor Nielsen elé 
pedig ez a történelmi kép tárul:

„Az emberek mészárolják egymást, a gyűlölet belefészkelte 
magát a csendes családi élet idilljébe, a polgárok mind inge
rültebbek .. .  egyik ember a másiknak a kémje, minden be van 
hálózva a besúgók hálózatával, minden második ember fize
tett kém, minden egyetlen megbolygatott őrült blitvai han- 
gyaboly, amelyben a megrémült lakosság fej nélkül futkos 
össze-vissza, minden irányba, értelem nélkül, tisztesség nél
kül, minden a tömegnek egy tökéletesen értelmetlen támoly
gásává vált, az emberi butaságnak óriási mennyisége, ame
lyet fölkorbácsolt a rém ület... pokoli blitvai noctu rne ...” 

Kétségtelenül érdemes volna a Salazarhoz intézett nyílt le
velet a maga egészében nálunk is lefordítani és közölni. Nem 
túl kevés az, amit az ember a levélíró lelkiállapotán kívül
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megtudhat belőle a távoli Portugália és még afrikai gyarmatai 
valóságáról is.

Ezúttal azonban nem a közvetlen politikai, hanem más ter
mészetű problematika szempontjából kívántam Galvao nyílt 
levelére rámutatni. Mint egy nem mindennapi adatra, mely az 
„igazi élet” és a költészet viszonyáról szól. Adat arról, hogy a 
költők, kiknek sajátos foglalkozásuk, hogy kigondolt tör
téneteikkel többet árulnak el „az igazi életről”, mint ennek az 
igazi életnek millió részlettel és millió változatban történő 
igazi történetei. Természetesen ez korántsem áll minden em
berre, aki „a költői pályát” választja foglalkozási águl, hanem 
csak a költőre, akinek hatalmas belső okokból és mindennek 
ellenére nincs más választása, mint hogy az legyen, ami: 
költő.

És így történhetett meg, hogy a távoli Zágrebban és 1938-ban 
egy ilyen költő egy kigondolt Blitva kigondolt története kere
tében kigondolt nyílt levéllel, a Bankett Blitvában című regény 
„Doktor Nielsen nyílt levele Barutanszki ezredeshez” című 
első fejezetével -  vizionárius pontossággal megírta a távoli 
-  térben és időben távoli -  Enriquez Galvao nyílt levelében 
megnyilatkozó szubjektív és objektív, emberi, egyéni és egye
temes igazságot. S nemcsak ezt, hanem épp a költő legmé
lyebb szubjektivitásából adódó valóságérzékkel azt is, amit 
úgy látszik, doktor Nielsen, illetve Galvao, akik egyformán 
„egy szikrányi reményről” szólnak, szeretnének nem tudni, 
ti. azt, hogy Barutanszki, illetve Salazar mit tud meghallani 
az emberi méltóság, az emberi lázadó tiltakozás szívből sza
kadó szép szavából. A blitvai bankett költője azonban azt is 
tudja, hogy mi az egyetlen tanulság, amit az ilyen szép szóból 
az ilyen címzettek levonnak:

„. . .  ezt az egész bagázsiát nyilván kell tartani, és aztán idő
ről időre circumdederunt, ámen, mennydörgés, villám és kész, 
pour toujours!”

(1961)
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A POÉTA,
AKI MINDNYÁJUNKÉ

VII





A P O É T A , AKI MI N D N YÁ J U NK É

Miroslav Krleža, aki az idén lesz hetvenéves, jelenlétével 
visszaadta a „poéta” fogalmának az eredeti jelentését. Nélkü
le már-már elfelejthetnénk, hogy a poéta nem jelent ábrán
dos nótázót, versek és versírók ihlette verselőt vagy legjobb 
esetben a maga kis érzelmeinek énekesét, hanem a görög szó 
betű szerinti értelmében olyan embert jelent, aki alkot. 
A poéta ember, aki a maga „legyen”-jét úgy tudja kimondani, 
hogy valóban meglesz, megvan az, ami az ő szava nélkül soha 
és sehol nem lenne és nem lehetne.

Krleža egyik ifjúkori művében, a Horvát rapszódiában, a 
Magyar Államvasutak teherszállító vagonjában egy ládában 
-  fekete láda, fekete szekrény vagy éppen koporsó? - ,  amely
nek tetején valami öreg bakter hortyog, ott alussza álmát 
a Horvát Géniusz Őfelsége.

„Csak úgy látszik, mintha aludna. Igazában virraszt. Vir- 
raszt, mint az Öntudat világos Érzése, mint a Triglavtól Szaloni- 
kiig és a Kárpátoktól a tengerig az élet minden formájának ön
tudata. .. fekszik a fekete koporsóban, és vár. A z  öreg bakteri 
elnyomta az álom, lecsúszott a koporsó födeléről, amikor a 
vonat átrobogott egy hídon, és a Horvát Géniusz Őfelsége fel
emelkedik a koporsójából. . .  Áll a vagonban.”

Hogy ki ez az öreg bakter? Lehetne az ápolt szakállú, 
egyenruhás, vén I. Ferenc József császár és apostoli király is, 
lehet bárki más is, aki vén és hortyog, lehet egy azok közül is, 
akik, hogy az Emberfia fel ne támadjon, a farizeusok kívánsá
gára Krisztus koporsóját őrizték.

Ellentétben a korabeli expresszionisták propagandisztikus, 
agitációs irodalmával, a fiatal Krleža nem tolakszik a magya
rázataival. Egyáltalán nem szerénységből, hanem épp ellen
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kezőleg azért, mert éppoly igényes, mint a mai Krleža. Van 
egy elképzelése az olvasójáról. Nem volna érdemes írni annak 
az olvasónak, aki csak passzívan fogadja be a szót. A fiatal 
Krleža világosan bejelenti igényét a méltó, a produktív olva
sóra, az ő olvasójára. Éspedig már 1918-ban a Horvát rapszódia 
megjelenésének évében. Már akkor is sejtette, hogy mi a jelen
tősége az olvasónak, annak a tényezőnek, amit évtizedek múl
va a „kultúra médiumá”-nak nevez. A mindennemű tisztelet
nyilvánításban olyannyira szűkmarkú költő egyet kezdettől 
fogva tiszteletben tartott: a reménybeli olvasóját. Ez az anti- 
cipáció, ez a tisztelet az, ami kezdettől fogva és feltétlenül 
megbízhatóan különbözteti meg az autentikus költőt, a hit
vallót, a poétát a mindenkori publikumok mindenkori iro
dalmi kiszolgálóitól, az ihletett alkotót az irodalom vigé- 
ceitől.

Krleža ezt az anticipált hitét az anticipált olvasójában mind 
e mai napig nem tagadta meg. Félelmes, lesújtó és keserű ta
pasztalatok hosszú sora ellenére sem. Változatlanul, évtizedek 
óta, ebben az anticipált tiszteletben rótta és rója apró betűi
nek ezreit és százezreit ez a költő, akinek egyik legszembetű
nőbb sajátsága, hogy műve minden újabb és újabb, meglepő 
változásában ő maga meglepően változatlanul egy és ugyan
az, következetes hűségben önmagához csak ez a változatlan 
bontakozik ki mindig gazdagabban. Következetes hűség, és 
mindennek ellenére. Hű maradt az ugyancsak ifjúkori Cristó- 
bal Cofó/tjának programatikus hitvallásához:

„Admirális: Nem! Nem akarok visszafordulni.
Hangok: Hát merre tartasz?
Admirális: íme -  száll a hajóm előre. Oda, honnan nincs 

visszatérés. Száll a hajóm a vörös csillagokig -  
előre -  s azokon is túl -  száll a hajóm.

Hangok: Kialvóban a te csillagjaid, admirális! Nincsenek
sehol!

Admirális: Nincsenek, de én mégis hiszek a csillagokban.
íme: hiszek az elérhetetlenben, és feléje száll a 
hajóm r
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Az következik-e ebből, hogy a fiatalember, aki már 1918- 
ban lehetségesnek tartotta, hogy kialvóban lesznek a csilla
gok, ifjan se volt igazán fiatal? Nekem úgy tetszik, hogy hamis 
volna az ilyen következtetés. Inkább azt hiszem, hogy nem 
a fiatalságról és nem az öregségről van szó, hanem a költő 
magatartásáról: a költőéről, aki a dialógusban, amelyet az 
olvasójával folytat, föltétlenül a magával egyenrangú olvasót 
tartja szem előtt. S így történhetett meg, hogy évtizedekkel 
a Horvát rapszódia megjelenése után, egy egész más csillagkép 
alatt, mint 1918-ban, a Cristóbal Colón idején, de amikor 
ismét úgy látszott, hogy kialvóban a csillagok, 1952-ben Ljub
ljanában, a jugoszláv írók kongresszusán tartott referátumá
ban a Rapszódia szerzője új hangsúllyal, dúsabb tartalommal, 
elméleti formában ismétli meg eredendő hitét, a Rapszódia 
hitét a kultúra médiumában, éspedig a Cristóbal Colón meg- 
igéző dacával. Miután ugyanis a megszületendő új jugoszláv 
művészettel összeférhetetlennek nyilvánította a „lokális érté
kek regionális távlatokból született kultuszát”, mindent, ami 
vidékies, tehát minden olcsó másolást és másolatot is, ki
mondja a higgadt, de a régi szenvedélytől izzó befejező meg
állapítást:

„Hogyha nálunk kifejlődik a szocialista kultúra médiuma, 
mely a maga gazdag múltjának és a mai európai térben és idő
ben elvégzendő kulturális missziójának tudatában él, múlhatat
lanul megjelenik a Művészet is, amely a miénk lesz. ”

A ljubljanai referátum záróakkordja, e z a c e t e r u m  cen-  
s e o ,  polemikus élességével, minden racionalista logikája és 
biztonsága ellenére azok közül a krležai objektív megállapítások 
közül való, melyekben az e g é s z poéta egész bensőségével és 
minden benső ellentmondásával, teljes objektív és szubjektív 
történetével jelen van. Jelen van ugyanaz a fiatal költő, aki mesz- 
sze ellökte magától, éspedig kezdettől fogva, a „tolakodó Grá
ciát”, ugyanaz a fiatal költő, aki akár a Horvát rapszódia látomá- 
sos, előretörő vonata a tűzvészben, rohantában elhagy minden 
utat és irányt előre megszabó sínt, ugyanaz, változatlanul ugyan
az a fiatal poéta, akinek a magányos Admirálisa nem tudott le
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mondani az ígéret földjéről, az újról, a Kozmopoliszról, de a mil
liókkal való közösségről se, az az Admirális, aki azonban nem 
akar oly módon milliók vezére lenni, hogy leereszkedjék hozzá
juk, hanem csak úgy, hogy „az igazságot akarom megmondani 
nektek, emberek! A z igazságot, amit érzek!”- a ljubljanai referá
tum utolsó mondata, az egész nagy referátum összegezése mö
gött ugyanaz a fiatal lírikus áll, aki nem akar „éjjeliőr” lenni, és 
aki széttöri a „részeg majmok”, a szép szavakat kereső irodal- 
miság „ketrecét”. Hogy volna lehetséges különben, hogy az írók 
előtt felolvasott referátum utolsó, befejező mondata nem az 
íróknak, hanem a kultúra másik médiumának, egyenesen az ol
vasóknak szól, az olvasóknak, akiknek a szellemi produktivitása, 
történelmi öntudata és felelőssége az, ami végső fokon eldönti, 
lesz-e és mikor lesz kultúránk és szocialista kultúránk?

Míg a világirodalom nem egy nagy költőjének ifjúkori művei 
nemcsak formailag, hanem tartalmilag, a benső attitűdöt tekint
ve is, lényegesen különböznek a már kialakult, meglett egyéniség 
alkotásaitól, s az öregséget szintén egészen új, az előbbi stádium
tól idegen motívumok és magatartás jellemzik, addig Miroslav 
Krleža számtalan hangnemű, a legkülönbözőbb irodalmi műfa
jokat a maga szuverén egyéni módján képviselő oeuvre-jében -  
esszéiben meg regényeiben, drámáiban és keserűen gyilkos po
lémiáiban, képzőművészeti analíziseiben, a Petrica Kerempuh 
balladáiban, még kiadatlan, jó néhány vaskos kötetet kitevő 
naplójegyzeteiben, verseiben, útleírásaiban, novelláiban, tör
ténelmi, politikai vagy zenei témákkal foglalkozó műveiben -  
csodálatos módon ott lappang, csak éppen mind gazdagabb, új és 
új világokat magába olvasztó orkesztrációval a Horvát rapszódia, 
a Cristóbal Colón, az első lírai költemények, a Pán, a Legenda, 
A horvát hadisten ifjú poétájának a forradalmi láza, követelései, 
kérdései, vágyai, eredendő magatartása a világgal és önmagával 
szemben. Nem egy szakadatlan folytonosság, hanem ami ennél 
több, a legmélyebb gyökeres azonosság jegyében.

Mint ahogy a marxista Marx egész emberi nagysága nem meg
tagadása, hanem függvénye, következménye és tükröződése 
a fiatal Marx titáni szenvedéllyel átélt filozófiai és emberi, eszté
tikai és etikai problematikájának, s mint ahogy a Faust iá) dalmai
nak, egetvívásának és egész szellemének a megszólalása már
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retrospektíve ott van a Werthert megihlető végzetes motívumok 
között.

Hol az ifjú, s hol a másik, az „érett”, és hol az egyiktől s a má
siktól is elütő, öreg poéta Miroslav Krleža eddigi, egyre növekvő 
életművében?

Goethe oeuvre-jében élesen elhatárolódnak, a változó ben
ső magatartásnak megfelelően, az egyes korszakok. A Sturm 
und Drang korszakán, a Götz von Berlichingen és a titáni 
érzelmesség, a Werther és a Faust első, kezdeti fogalmazá
sának extenzív stádiumán úrrá lesz az érett, a klasszikus antik 
formai fegyelem, az érzékelhető világ szemléletének és inten
zív és szabad élvezetének ábrázolásában kifejezésre jutó új 
korszak, s ezt a benső magatartást az újabb introspektív pro
duktivitás váltja fel, melyet egy realisztikus epikus időszak 
követ, majd pedig egy egyszerre lírikus és didaktikus tartal
mú és irányzatú, történelemtől elforduló, keleti kultúrkörök 
felé táguló, új horizontok élményétől ihletett öreg költő és 
a maga nagy életének és egyéniségének megfontolt, hatalmas 
szobrásza áll előttünk.

Ady Endre az egyetlen magyar költő, aki Krleiához hason
lóan, nemcsak forradalmat jelentett nemzete irodalmában, de 
akinek versein és közéleti harcain egy magyar forradalmár 
nemzedék nevelkedett. De az egyes korszakokat még egy ki
zárólagosan lírai költő fejlődési útján is szakadékok választ
hatják el. Ami Ady esetében állandó, ami változatlan, az az 
élmény és a kifejezés maximális intenzitása. De ha az indivi
dualitás ugyanaz is, a Párizs mítoszát teremtő Ady tói A halottak 
élén Adyjáig nemcsak a téma, nemcsak az átélés módja, nem
csak Ady világa változik, hanem a benső és külső katasztrófák 
sorozata magát a költői magatartást változtatja meg. A Vér 
és arany költőjének csak a maga személyes története révén 
van köze a Szamaras emberről szóló vallomáshoz, és a Léda- 
versek egy más világból szólnak, mint az utolsó szerelmes ver
sek, melyekben ilyen sorok vannak:

„Mindent megért, ha csak egy óra dalolta el dalát mellet
ted.. ”
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Krleža esetében azonban szinte egyedülállóan, költői útjá
nak kezdetétől fogva az e g é s z poéta, teljes polifonikus gaz
dagságában robban elénk. Minden újabb és mindig új, meg
rendítő meglepetésként ható műve az addigiaknak addig rej
tett, kellőképpen észre nem vett motívumait, titkait és tar
talmait hozza napvilágra. Valahogy úgy, mintha a sok száz, 
önmagában külön egész, egyben csak része volna egyetlenegy, 
mindinkább láthatóvá váló, mindig is jelen volt krležai koz
mosznak. J

Amin csak ámulni vagy amit épp csak irigyelni lehet, az en
nek az életműnek a példátlan s a poéta minden új alkotásával 
mélyebben megvilágított, még szorosabban összefüggő, ön
magát sose ismétlő, tegnapot nem ismerő, minden tegnapját 
mai és holnapi a k t u a l i t á s s a l  feltámasztó szerves e g y 
s é g e .  Krleiának magától értetődő, hogy az először 1917-ben 
papírra vetett Cristóbal Colónjához, a belgrádi előadás alkal
mával, 1955 októberében, új jeleneteket fűz. A színházi próba 
élménye inspirálta.

Igen-igen kevés költőnek adatott meg, hogy a húszéves fej
jel írt első műveiben évtizedekkel később is nemcsak ráismer 
önmagára, hanem mintha az Aretaiosz-beli bűvös madár ját
szana vele, mintha közben nem is telt volna el negyven év for
radalmakkal, ellenforradalmakkal, újabb világháborúval és új 
forradalommal, úgy egészítheti ki újabb jelenetekkel a negy
ven évvel ezelőtt írt ifjúkori drámai látomását, mintha köz
ben, az annyi sírral, annyi múlttal és temetéssel fájó világban 
a régi tolla hegyén a tinta még csak meg se száradt volna.

Megint idéznem kell. Miután a Magyar Államvasutak 1917-es 
háborús vonatjának egy teherszállító vagonjában az a bizo
nyos személytelen, alvó vén bakter egy kanyarulatnál meg- 
csusszan és lepottyan a koporsó födeléről, az a Horvát rap
szódiában megjelenő „Őfelsége, a Horvát Géniusz” egyálta
lán nem hasonlít Michelangelo feltámadó, sírokat nyitó, íté
letet hirdető, máris triumfáló, gyönyörű, atléta Krisztusához. 
A Horvát rapszódia fiatal szerzője Őfelségét, a Horvát Gé
niuszt, épp ellenkezőleg, ekképp mutatja be:
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„Nem látszik heroikusnak. A vagon félhomályában nem raj
zolódik ki világosan az alakja. Kiéhezett a horvát Géniusz, 
megtépázott, nyomorúságos, és megtört azoktól a fekete szélvi
haroktól, amik elsüvöltöttek a feje fölött. E kiaszott múmiá
hoz hasonló fej fölött, melyet az utolsó ezer esztendőben egy
néhányszor lenyakaztak mint szörnyen veszedelmes fejet. És 
megtöretett a teste a csapásoktól, amiket elszenvedett a nehéz 
harcokban, amikor még kalózként viaskodott az Adrián -  az 
Appennineken az Anjou-házbeli fejedelmekért, a Dráván az 
Árpád-háziakért, a Balkánon és Európában a Habsburgokért 
-  ó, az egész földkerekséget bejárta véres szablyával. Hány
szor gebedezett Amerika bányáiban rabszolgaként, mint ten
gerész y mint teherhordóy elátkozott pária. . .  Csupa sebf heg és 
vér, megalázottság -  átok. Fegyencruha van rajta. Még azótay 
hogy valami politikai pörben ültek törvényt fölötte. Megvan 
a száma, s abban a durva szürke zsákbany ami rajta vany úgy 
haty mint valami sírjából kikelt csontváz. Szeme még égő nyi
lakat lövelly hajában pedig drágaköves csillag, ragyogó és ki- 
olthatatlan. És ő is hallja a vasúti kocsikból azt a részeg lármái 
és tébolyodon üvöltésty de mint Szellem, akadálytalanul halad 
át -  láthatatlanul -  az egész vonaton, előre a füstös, részeg, 
tébolyodottan fékevesztett harmadik osztályba, s ott észrevétle
nül leül egy sarokban. A kocsiban pedig gyászolók sírnak, betegek 
jajgatnak, részegek vihognak, bűnösök imádkoznak, a vagon
ban a Nép él. De ez az egész népi részegeskedés, ezek a dalok 
és jajveszékelések, csókok és szitkok, az éhség és vigasság, 
mindez féktelenül öntudatlan hivogatása Annak, akinek el kell 
jönnie..

Aligha tévedek, mikor teljesen érdektelennek, sőt semmit
mondónak tartom azt a megállapítást, hogy a Horvát rapszó
dia Miroslav Krleža úgynevezett expresszionista korszakából, 
expresszionista stílusfázisából való.

Ez a poéta egyetlen vonatkozásban sem volt semmiféle 
stílusnak vagy rendszernek a k ö v e t ő j e .  H a ő  alkalmazott 
vagy alkalmaz egy stílust, akár Petrica Kerempuhét, akár az 
„ágrami” felsőváros sváb-horvát beszédmodorát, vagy az első 
világháború idején európai divattá vált expresszionizmust,
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vagy bármilyen izmust, nem Krleža tűnik el abban, hanem az 
izmusok válnak egyéni mondanivalóinak egyéni kifejezési esz
közeivé, valami általánosból az övévé, benső dinamikájának 
eruptív megszólalásává. Azzal, hogy ő alkalmazza, nemcsak 
hogy több, hanem valami más lesz az, ami egyébként csak 
divat; ő semmihez se tud úgy hozzányúlni, hogy az a keze alatt 
ne váljék az ő semmi mással össze nem téveszthető sajátjává. 
Se a huszonegy néhány éves, se a hetvenedik éve felé közeledő 
Krleža. S mindegy, hogy politikai cikket, verset, drámát, re
gényt, polémiát vagy tanumányt ír-e -  minden műfajból egy
azon szubjektivitás összetéveszthetetlen személyes lírája csen
dül a fülünkbe.

tyA régmúlt középkorban, egészen a török időkig, a mai or
szágunk már volt egyszer L u x  in  te  n e  b r is  (világosság a 
sötétségben), volt már r e f u g i u m  k e r e t i  co  r u m  (eret
nekek menedékhelye), abban az akkori boldogtalan, manicheus 
és albigens Nyugat-Európában, amikor ébredezni kezdtek az 
emberi öntudat első világi elemei, melyekre később ráépült az 
egész szabadszellemű és haladó nyugat-európai civilizáció. Hí
ven ehhez a mi régi hagyományunkhoz, maradtunk, akik vol
tunk

Ez nem a Horvát rapszódia bevezetése, hanem úgyis fel
fogható, hogy egy harmincöt évvel később, előadás formájá
ban írt utószó. Az előadás címe: Mi a helyzet, és 1952. decem
ber 17-én Zágrábban a Jugoszláv Néphadsereg Otthonában 
tartotta meg a Horvát rapszódia költője.

Akkor keletkezett ez az utószó vagy késői kommentár az 
egykori Horvát rapszódiához, amikor nemzeti és nemzetközi 
szempontból tán még több forgott kockán, mint az első világ
háború, a Horvát rapszódia idején. Akkor a nonkonformista 
Tito nonkonformista Jugoszláviája volt a bizonyíték rá, hogy 
Őfelsége, a Horvát Géniusz, a nonkonformizmus, az eretnek
ség géniusza nem volt pusztán ifjúkori „tehetséget mutató bel- 
letrisztika,f, hanem a fiatal költő intenzív intuíciójával meg
látott és szuggesztívan kidomborított sorsszerű történelmi való
ság, történelmi út vagy kérlelhetetlen hivatás. Akkor ennek a

344



már 1917-ben dicsőített, százegyszer máglyahalálra ítélt non- 
konformizmusnak a maga erkölcsi erejével és leleményével 
kellett a világ színe előtt bizonyságot tennie az emberi értelem
be vetett hit mellett, amelynek egyszer majd -  a Mi a helyzet 
című előadás utolsó szavai szerint -  mégiscsak „úrrá kell lennie 
mindazon, ami az emberben őstörténetek sötét napjaiból meg
maradt fenevad-örökségnek”.

Lévén olyan költőről szó, aki sose, élete egy pillanatában se 
akart csak „érdek nélkül tetszeni”, lévén olyan emberről szó, aki 
mindig többet, nagyobbat akart és tudott, mint a bőséggel ára
dó szavait szépen, elandalítóan vagy megindítóan glédába ál
lítani, lévén poétáról szó -  de úgy, mint ahogy ennek a foga
lomnak individuális és társadalmi, esztétikai és erkölcsi tar
talmát Krleža egész eddigi életművével, egész eddigi életmű
vének minden sorában személyes forradalmi-esztétikai maga
tartásával definiálta és definiálja - ,  tán helyénvaló, hogy fel
hívjam a figyelmet az eddigi életműnek egyik kivételes saját
ságára: ennek az alkotónak még csak a stílusát illetően sincse
nek egymástól különválasztható periódusai.

Mindig az ő egész, kezdettől fogva az emberi élet totalitásá
nak felöleléséért, kifejezéséért, és épp ezzel az emberiesí- 
téséért viaskodó személyisége, az, amit Nietzsche a személyi
ség p l a s z t i k u s  e r e j é n e k  nevez, ez a személyiség min
dig előtérben, mindig úr marad az első világháború óta egy
mást sűrűn váltogató, minden irodalmi áramlat és divat fölött. 
Ez semmiképp se jelenti azt, hogy valaha is kívül maradt volna 
bárminemű korszerű kifejezési módon. De igenis jelenti azt, 
hogy nem az ő specifikus mondanivalóinak a gazdagsága uni
formizálódott, nem ő tűnt el a stílusok uralma alatt. Felszívott, 
magáévá tett és a maga egyéni mondanivalói bőségének a szol
gálatába tudott állítani, a maga szenzibilitása kifejezésére 
produktívvá tudott tenni minden erre alkalmas új irodalmi irányt 
és kifejezési módot. A naturalizmust meg az expresszionizmus 
egész fegyvertárát, a filmművészet és a rádió feltárta szuggesz- 
tív közlési lehetőségeket, valamint a szürrealisták érzékel- 
tetési módját. Semmiképp se valami eklekticizmus jegyében, 
hanem épp ellenkezőleg, a saját, krležai személyes stílusába 
olvasztva, a krležai személyes stílust gazdagítva új elemekkel.
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Minden, mint egy-egy hangszer vagy hangszín, helyet kaphat, 
ha ő úgy akarja, az ő orkeszterében, de ő a karmester, aki 
a saját életét leheli minden mondatába, a szó és a vessző az ő 
személyes szavává és ékezetévé, az ő plasztikus erejének en
gedelmes anyagává és hordozójává válik.

„Az európai ember, ez a nyomorult anonim európai, már 
több mint harminc éve rémületben ély és számtalan bálvány tal
pát legalázatosabban nyalogatva, félelmében, hogy verést ne 
kapjon, mint valami kuvasz nyaldossa körül elvont fogalmak 
árnyékát. Most pedig ismét megalázzák, rárivallnak, hogy 
mars, korbácsolják és ütlegelik. Nem »Isten« nevébeny vagy 
a »gróf« nevében, vagy a »bank« nevében, hanem isten, gróf és 
a bank verbális negációja nevében, vagyis teljesen gyöngeelmé- 
jűen és eszme nélkül, az öncélú halál nevében, bebizonyítva neki 
(egyéb nagyszámú hazugsággal együtt)y hogy a politikai akasztó
fák jelentik a szocialista eszmények egyetlen lehetséges és igazi 
megvalósulását... A z  ebeknek, rotációs gépeknek, hangerő
sítőkneky a szajkóknak, majmoknak és ágyúknak ebben a vad 
ugatásában, a Tito, Korea, Azerbajdzsán, a perzsa petróleum 
és Spanyolország körül dúló grúz hangzavarban, a Baltikum és 
Kína, a Markosz, itayfc, Clementis, Slánsky, Švermova és Go- 
mulka körül tomboló zsivajban, ű z  Abszolút Eszme negációja 
minőségében az Abszolút Sztálinizmus jelent meg, amely a vi
lág intellektuális elsötétülésében mint a dialektikus Minerva 
baglya kering az európai rádiókészülékek fölött. . .  Konzerva
tív nevelése és a pesszimista golgotái vallási dresszúra révén 
demoralizálva, elgyötörve a viharoktól, űra/A: veszetten süvöl
töznek nyárspolgári akadémiai ladikocskája körül, ű z  örökké 
fenyegető veszélytől *való kimondhatatlan félelmében. . .  ű z  

európai entellektüel ideges éjszakai virrasztása közben átko
zott rádiókészülékét kattintgatja, és űra/í weA:/ ez ű varázsdoboz 
ugat -  mondj bármit, mennél butábbat -  neki ez a fenyegetés 
mind rejtélyesebbnek és mind bölcsebb varázsszavakkal teli
nek tetszik ... ”

Ezek a mondatok abból az említett politikai előadásból va
lók, melynek a címét úgy is fordíthatnám: Hány hét a világ?
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-  s ez a politikai előadás -  egy a nagyon sok közül -  kiváló 
példa arra, hogy ez a költő bármiről szól is, politikáról, törté
nelemről, orvostudományról, vagy mint a pigmeus ellenségei
vel való leszámolásáról (Moj obračun s njima), mennyire meg
marad önmagának, poétának, mennyire képtelen, igen, kép
telen úgy szólni, hogy szavában ne szólaljon meg teljes totali
tásában és egyszerre, ugyanabban a ki nem fogyó lélegzetvé
telben a tiszteletlen ráció és a lírikus olthatatlan szenvedélye.

Krleža minden időszakból való művében -  a Horvát rapszó
diától egész a legújabb, Zászlók címmel egyelőre még csak 
részben megjelent regényéig -  lázadásának, konstruktív forra- 
dalmiságának egyik állandóan, szinte szakadatlanul visszatérő 
motívuma: a művelt úriember, a szellemnek az a hazai, horvát 
vagy jugoszláv, vagy európai, diplomás, egyetemi végzettsé
gű eunuchja, akit Nietzsche Bildungsphilisternek nevezett el, 
az az eunuch, aki semmiféle önálló magatartásra vagy cseleke
detre se képes, de ugyanakkor mindenre kapható. Mindenre, 
a saját karrierje vagy biztonsága érdekében, és egyszerűen 
azért, mert szellemi élete csupán fikció. Nincs semmi szemé
lyes, sorsszerű, szenvedélyes viszonya szellemi, etikai és esz
tétikai értékekhez. Minden emberi magasabbrendűségnek ez 
a professzionális karikatúrája, jobb- és baloldalon egyaránt, 
rugalmas lelkiismerettel és készen átvett, többé-kevésbé jól 
megtanult, eredetileg tán igazságokat is jelentő frázisokkal 
képviseli a mindenkori uralkodó „vonalat”.

Róluk van szó az idézett, apokaliptikus izzású előadásban 
is, melyben Krleža egyszerre rendkívül, „expresszionista” kép
pel jellemzi ezt a bálványok talpát nyalogató típust: „mint va
lami kuvasz nyaldossa körül elvont fogalmak árnyékát”.

Pórul jár mindenki, aki Krleiától szabályokat akar megta
nulni vagy szabályokat akar reá alkalmazni. Elvont fogalmak
nak nincs árnyékuk, az elvont fogalmak épp azért, mert el
vontak, sőt ha nem is volnának elvontak, hanem csak fogal
mak, nem testek, tehát nincs árnyékuk. És mégis -  ha Krleža 
mondja, ha Krleža látja, nemcsak hogy van, hanem egész se
reg helyzetben -  az addig nemzetköziségre esküvő nemzetközi 
szociáldemokrata képviselőktől kezdve, akik 1914-ben lelkes 
háborúpárti hazafiak lettek, egész sereg név jut eszünkbe,
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úgynevezett intellektuális nagyságok nevei, akik igenis lel
kesedés vagy „önkritika” formájában elvont fogalmak árnyé
kát nyaldosták körül. S amikor megmutatja, hogy fest az „ide
gen gondolatok süketnéma, kérődző állata”, mintha valami 
vad körhintán ülnénk, ahol minden örvénylik a szemek előtt, 
és sietve, félve, rettegve, ez az álentellektüel csak bólogatni 
tud, mindennek a mélyebb értelmét még mélyebben értve, szi
mulálja a megértést és a tapsot:

„Meggyilkolták Ali Razmaru tábornokot! Helyes! Venezue
lában forradalom tört ki. Rendben. Venezuela elnöke össze
esküvők golyóitól számtalan sebből vérezve esett el. A z  is jó. 
Mi közünk Venezuelához? Ki tudja, hol az a Venezuela? A z  
egyiptomi Naszim pasát Kairóban az utcán lőtték le. Rendben. 
A fellahok lőnek a nagybirtokosokra! Ez haladás! Agyonlőtték 
az SzK(b)P KB politbürójának tizenkét tábornokát, marsall- 
ját, viceadmirálisát, admirálisát és kardinálisát! Vszjo v pár
jaiké! Maresciallo Tuchacewsky fucilato a Moscova: va bene, 
tutto in ordiney unter dér Laterney vor dem grossen Tory stand 
eine Kaserney Mussolinit és Carletta Petaccit kivégezték, eia, 
eiay rendben! Gróf Cianot is agyonlőtték, combatterey obbedi- 
ref vincere, Markoszt agyonlőtték, a Führer és Göbbels halott. 
Sieg H eil... in dér Heimaty in dér Heimat, da gibt’s a Wieder- 
sehen! Horst Wesselt agyonlőtték, tara-lala-lala: stand eine La- 
terne unter dér Kaserney a Romanovokat agyonlőtték, harasoy 
God savé the Kingy Deutschland erwachey nem, nem, sohay 
megölték Hohenberg Zsófiát és Ferenc Ferdinándot... rend
ben, Gott erhalte...  Ungarn erwachey Héjjas főhadnagy Horthy 
tengernagy számlájára harmincezer embert mészárolt ley a to
kaji szőlők vérben úsznak, lelőtték Karađorđević Aleksandarty 
Barthouty Doumergue-oty lelőtték Dollfussty Fey tábornok 
agyonlőtte magát, Rajkot felakasztották, Clementist felakasz
tották, Gemindert felakasztották, Ana Pankert letartóztatták, 
hétmillió embert elégettek, rendben, ez a háború, ezek kom
munisták, ezek nem emberek, kommunisták véréből kolbászt 
készítenek, Hiroshimában százezer halott, rendben, az messze 
van. . .  Vilmos császár elmenekült, Deutschland, Deutschland 
über alles, Die Wacht am Rhein, Göringet, Jodlt, Halderst
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agyonlőtték, . . .  Rakovszkijt agyonlőtték, Radeket agyonlőtték, 
Zinovjevet agyonlőtték, Buharint agyonlőtték, „Vi zsertvoju 
pali”, „Eta bugyet poszlyednyiji rjesitelynij boj”. . . ”

S hogy kifejezze, éreztesse, értelmesen megszólaltassa az 
értelmetlen, a logikus fogalmazással ki nem fejezhető dü
höngő káoszt, a dátumok és fogalmak és értékek haláltáncát 
és a káoszt mindennemű művelt és gerinctelen, bólogató úri
ember fejében, az európai álentellektüelek magatartásában, 
Krleža, a poéta, tud nem elhatározásból, hanem dantei ihlet
tel virtuóz dadaista is lenni:

„. . .  találkozott öt horvát királynő, Zita, Mariola Alekszand- 
rova, Alekszandra Petrovna, Són Altesse Royale Duchesse de 
Spoleto, I. Ottó őfelségének császári neje, Gertrud szász her
cegnő és horvát királynő! Mosztorgprom, Zagrasztok, Szvasz- 
tika, elasztika, plasztika, toponomasztika, slamasztika, izoter
mák, acratotermák, terrafermák, izohipszisek, ekliptikák, ellip
szisek, szolipszizmus, idealizmus, fideizmus, stratégia, tragé
dia, praehistoria, Cavaignac tábornoktól Jelasié tábornokig, 
Szálasi tábornokig, Baldur von Schirachig, eufória, teória, fan
tazmagória, terminológia, demagógia, antropológia, asztroló
gia, antológia, empiriokriticizmus, szanatóriumok, kremató
riumok, energetika, Matteottit meggyilkolták. . .  Trajcso Kosz- 
tovot felakasztották, Gramsci halott, meggyilkolták Rosa Luxem
burgot, Kari Liebknechtet, čuvajte Jugoslaviju, Potiorek para- 
litikus, Károly, az Utolsó, Madeirában ezerkétszázszor nézte 
meg a Varázskeringő előadását és meghalt, Zsdanov a Varázs- 
keringőt követeli mint a háromnegyedes taktusú dallamos szo
cialista realizmus egyedüli iránymutatóját..

A z  olvasónak már rég kifogyóban a lélegzete, Krleža azon
ban egyre újabb és újabb crescendóban idéz föl világtörténe
tet, nem, nem is világtörténetet, hanem eseményeket, amelyek 
csak emléktöredékei annak a hajmeresztő, embertelen és esze
veszett örvénylésnek, mely az ő generációjának, a mi generá
ciónknak meghatározta az élete tájképét. Semmit se hagyni 
feledésbe merülni, a feledés gyógyíthatatlanságába, éreztetni,
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hogy milyen gigászi erőket követelő feladat mégis félig-med- 
dig embernek maradni, emberhez méltóan reagálni -  és hogy 
mennyire szánalmas, mennyire nem érdemes élni, ha az ember 
ezt a mindennél nehezebb feladatot nem vállalja: ez Krleža ars 
poeticájának a veleje, a legbensőbb szándéka, végső tanulsága. 
Az ember legalább hű tanú maradjon. Mindent és az élményhez 
híven feljegyezni, megmutatni, megformálni: ez az az ihlet, 
amely a poétát fél évszázada megszállva tartja. Csak az 
embertelennek mint embertelennek, csak az eszeveszettnek 
mint eszeveszettnek, csak az aljasnak mint aljasnak megbé
lyegzése és megrendült átélése nyithat utat annak a törek
vésnek, mely az emberi, az értelmes és a nemes, a h o m o  s a 
p i e n s  életfeltételeinek megvalósítására irányul.

„ ...a z  emberi öntudatba nukleáris és interplanetáris új táv
latok új elemei hatolnak be. A  gépezetek mind nagyobb szerepe 
következtében ez a mi földtekénk mind kisebb lesz, és az ember 
mint olyan, ezeknek a háborúknak és forradalmaknak az em
bere, észrevétlen, ismeretlen, meg nem látott, meg nem írt, mű
vészileg meg nem valósított marad. A z élet az esztétikai for
mulák mellett folyik el. Erőszakos halállal hiába eltűnt milliós 
tömegek óriási menete halad át annak a színpadnak a deszkáin, 
amely üres, és már rég megszűnt »az emberi élet« színtere lenni” -

írja Krleža 1959 májusában a Különféle témákra írt kilencven
kilenc variáció egyikében. Csak a vak nem látja: lírikus vallo
más ez, éspedig de p r o f u n d i s ,  a végsőkig elégedetlen, a 
végsőkig igényes titáni emberé, aki úgy találja, hogy még min
dig elvégzetlen maradt a munka java, melyet a félszázadon át 
írt milliónyi betűjével, minden alkotásával épp csak hogy meg
kezdett.

Az ótestamentumi isten a világ teremtésének hatnapi mun
kája után elégedetten „látta, hogy jó”, az ember, a poéta, az 
igényesebb alkotó azonban látja, hogy újra kell teremteni a vi
lágot az emberi ember képére, és bármennyit adott is, kevesli 
a maga hozzájárulását, mert nem istenek, nem is partikuláris 
kívánalmak, hanem a lázadó ember még mindig el nem mon
dott, kifogyhatatlan mondanivalóinak mértékével mér.

350



Azt hiszem, hogy Krleža teljesen tudatában van a para
doxonnak, hogy ő, a tegnap még helótasorban, mások alkujá
nak objektumaként élő horvát nép költője, ő, aki minden mű
vében, egész személyiségében a nagy történelmi igazság, az 
egyetlen reális és forradalmi délszláv koncepció művészi meg
testesítője, ő ma, szempontjaiban és tartalmaiban a legkevés
bé provinciális, a legkevésbé nacionálisan korlátolt, legeuró
paibb és leguniverzálisabb mértékkel mérő alkotóművész. 
A Horvát rapszódiában feltámadó Horvát Géniusz Őfelsége 
épp annyira internacionalista, mint horvát, és tökéletesen 
egyetért azzal a Kamillóval, aki a Zászlók című regényében, 
a Supilóval való beszélgetés során már nem hisz a nemzeti 
ideálokban, mert mielőtt megfertőzte volna a horvát naciona
lizmus, találkozott a minden nacionalizmus dőreségét lelep
lező -  magyar nacionalizmussal:

„. . .  minden nép ugyanazon szabály szerint, ugyanazon a 
módon, ugyanazon modell szerint, ugyanazokkal a szavakkal 
ápolja a maga nacionalizmusát, kivétel nélkül minden nép ál
tatja magát és maga körül a világot valamilyen, mit tudom én 
milyen, faji, specifikus, zseniális sajátságaival és értékeivel, és 
így századokon át mindig ugyanazokat a litániákat szavalva 
önmagáról, minden nép emelt hangon énekel plurális majesta- 
tisban, én pedig megszűntem hivő nacionalista lenni, azaz, úgy 
értem megszűntem hinni némely fikcióban, megszűntem már 
régen, voltaképpen megszűntem horvát nacionalista lenni már 
a magyar iskolákban, mert a magyar nacionalista flosculusban 
sohasem hittem a priori, de ugyanígy a mi saját fikcióinkkal 
szemben is szkeptikus maradtam, éspedig már régen, még a 
H u n g a r i c u m  bán, és így, kérem, nézze meg például Auszt
ria minden népét, a Duna-medence, a Kárpátok, a Balkán s a 
Kárpátokon túl, a Baltikum és akár egész Európa minden da
rabján élő minden népet, valamennyien együtt primitív, buta 
zsinagógát képeznek, mind lármáznak, mind túlkiabálják egy
mást ugyanazokkal a frázisokkal a hagyományaikról, fajuk
ról, küldetésükről, a népi lélekről, mindnek megvan a maga 
népi lángelméje és a maga tamburái és hegedűi és költészete és 
története és zászlója
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Miroslav Krleža, aki ezt vallja és így tud vallani, az idén lesz 
hetvenéves. Hetvenéves? Legfiatalabb olvasói se tehetnek 
jobbat, mint hogy hozzáfiatalodnak a megismerés, az értelem, 
a szépség és az igazság haragos vágyában.

(1963)
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K R L E Ž A  É L E T M Ű V E  ÉS K U L T Ú R P O L IT IK A I 
PR O B L É M Á IN K

Talán nem lesz felesleges az életmű fogalmának tisztázásával 
kezdeni ezt a beszélgetést.* Az életmű fogalmának ugyanis 
kétféle értelme van. Ha valaki elég szerencsés -  vagy, embere 
válogatja, eléggé szerencsétlen - , hogy megéri a hetvenedik 
életévét, akkor, ha az illető foglalkozása szerint író, volt ideje 
sok mindent megírnia. Ebben az esetben az életmű mindazok
nak a megírt vagy kinyomtatott munkaeredményeknek a fel
sorolását, illetve összességét jelenti, amit valaki élete külön
böző szakaszaiban produkált. Az életmű ebben az értelemben 
afféle, főképp mennyiségi leltározását jelenti mindannak, 
amit valaki szerencsés vagy kevésbé szerencsés körülmények 
és inspirációk és a maga szorgalma gyümölcseként nyújtott.

Amit azonban én életműnek értek, az valami más. Az egy 
bizonyos egységet jelent, kvalitatív tulajdonságát a művek 
összességének a változó időkben.

Ha egy költő meghal huszonötéves korában, és egyebek kö
zött csak egyetlenegy valóban saját és szép verset írt, ez a vers 
megmarad, és egyedül és magáért meg is állja a helyét. Nagy 
és termékeny költőknél viszont az ilyen vers nem marad árva. 
Követi egész sor más vers, próza, tanulmány, amelyek aztán 
mind világot vetnek arra a bizonyos versre, amely e megvi
lágítás nélkül kevesebbet mondana, mely új tartalmakat kap 
attól, hogy szerves része egy egész -  róla is szóló, őt is új tar
talmakkal megszólaltató -  beszédes életműnek.

Ha József Attila nem írt volna mást, mint azt az elragadó 
gyermekkori versét arról, hogy szeretne gazdag lenni és egy
szer ő is szeretne igazi libasültet enni, akkor ez csak bájos 
kis gyermekvers maradna, elolvasnánk és kedvtelve állapíta
nánk meg talpraesett naiv közvetlenségét. József Attila élet

* Az újvidéki Ifjúsági Tribünön 1963. április 19-én elhangzott előadás auto- 
rizált szövege.
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műve azonban felfedi előttünk azt, ami különben ennek a 
versnek néma titka maradna, tudniillik azt, hogy benne, eb
ben a kis versikében, mint valami szimfónia először gyanútla
nul hallott motívumában, egy egész nagy élet tragikus és dön
tő szava ütötte meg fülünket.

Ha Ady az Új versek megírása után elpusztult volna, az Új 
versek kötete egy nagy, különös, úgyszólván egzotikus irodal
mi emlékként kísértene, de nem jelentené azt, amit ma, ami
kor A halottak élén című kötet perspektívájából értjük és ol
vassuk a „Góg és Magóg fia vagyok én”-t és a verset arról, 
hogy valaki Dévénynél akar betörni „új időknek új dalaival”. 
Ha nem ismernénk Goethe Faustját, nem tudnánk, hogy A z  
ifjú Werther szenvedései nemcsak szentimentális szerelmi tör
ténet, hanem -  noha tán akkor, mikor írta, még Goethe se 
tudta -  benne van már a fausti titáni lázadás és szintén pro- 
métheuszi pátosszal telített mű.

Krleža műveinek az összessége egységes életmű. Minden 
egyes könyve, verse, cikke csak része egyetlenegy, ma már 
áttekinthető nagy egésznek, egy önmagával mindig azonos 
költőt revelál, akit az idők, az események, a változások töme
ge, amiket átélt, nem tudott letéríteni a maga külön útjáról, és 
nem tudott eltéríteni a maga külön individuális látási 
módjától. Minden mondata, minden félmondata, amit fél 
évszázad alatt leírt, magán viseli a krležai bélyeget, azon
nal ráismerünk: az övé.

Mi a titka annak az egységnek, ami abban is megnyilvánul, 
hogy ez a költő hetvenéves korában meg tudja írni a folytatá
sát egy ifjúkori, negyven év előtt írt művének, mintha az el
múlt és bizony, bizony nem könnyű négy évtized csak egy pil
lanat volna, s a tolla még meg se száradt volna a negyven év 
előtti tintától? Nem az a titka, hogy benne, a költőben, semmi 
sem történt a hosszú életen keresztül, hanem az, hogy bármi is 
történt, a belső magatartása az élettel szemben és a követe
lései az élettel szemben azonosak maradtak.

Mikor 1914-ben a civilizációjával joggal büszkélkedő Euró
pa népei belesodródnak a nagy világmészárlásba, kiderült, 
hogy a villany világít ásos európai civilizáció rettenetes csődjé
vel állunk szemben. Nemcsak a civilizációnak, hanem Európa
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kulturális elitjének szellemi, politikai és erkölcsi csődjével. 
S akkor az elmaradott kis Horvátországban felhangzott egy 
költő hangja, egy hang, amely világosságával, élességével és 
merészségével fölülmúlta az akkori Európa legkiválóbb szelle
meinek soviniszta, nacionalista, kannibáli színvonalra vissza
süllyedő háborús kórusát. Krleža számára -  mert az övé volt az a 
hang, voltaképp ez az ő első nagy megszólalása -  egy percig se 
volt kétséges, hogy miként viszonylik az észnek és kultúrá
nak és erkölcsnek ahhoz a katasztrófájához. A horvát had
isten már a nemzetközi forradalmár megnyilatkozása, a forra
dalmáré, aki tagadja a létező hazákat, és szembeszáll a hábo
rúval és a háború és a hadseregek áligazságaival egy jövő ne
vében, amit akkor még a legjobbak is épp a háborúval és az
zal, hogy a háborús hatalmak mellé álltak, elárultak. Nem Ro
máin Rohand nemes, tiszta szándékú pacifizmusa volt ez, ha
nem forradalmi tagadása mind a háborúnak, mind azoknak az 
állapotoknak, amik „a boldog békeidőben” ezt a háborút elő
készítették. Krleža antimilitarizmusa támadás volt a háború 
előtti béke ellen is, valami gyökereset, gyökeresen újat köve
telt, egy új világot, amely nemcsak a háborúhoz, hanem az azt 
megelőző békéhez se hasonlítson.

Nem tudok még egy embert, akinek az életéből -  s Krleíá- 
nál, ha az életéről beszélünk, akkor a művét is értjük ezen -  
annyira hiányzik a tévúton járás, az önállótlan, a divatszerű, 
az uralkodó áramlatoknak a jegyében történő eltévelyedés. 
Nemcsak politikában, de művészetben, művészeti iskolák divat
jával szemben is kezdettől fogva nagyon keményen áll a maga 
talpán. Az expresszionista Krleža nem különbözik az Aretheus 
Krleiájától, mindig „ő az úr” s a vers, a különböző izmusok 
„csak cifra szolga”. Ha egyszer valakinek sikerülni fog úgy írni 
Krleždrol, ahogy kell, akkor ajánlom mottóul azt, amit a fiatal 
Marx vallomásként 1842-ben írt a Rheinische Zeitung című 
lapban:

„. . .  azok az eszmék, melyek legyőzték hatalmukkal intelli
genciánkat, eszmék, melyek meghódították érzésvilágunkat, 
eszmék, melyekkel eggyé lett lelkiismeretünk, ezek az eszmék 
bilincsek, melyeket nem tudunk széttépni anélkül, hogy saját 
szívünket is szét ne szaggassuk. Az ilyen eszmék démonok,
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melyeket csak úgy lehet legyőzni, ha átadjuk magunkat nekik 
teljesen, életre, halálra.”

Ez a krležai, megdöbbentően szerves, összetéveszthetetle
nül egyéni, egyetemes, a kor minden alapvető törekvését, kér
dését és fájdalmát személyes problémájaként megformáló krle- 
žai életmű titkának a kulcsa. Ez az életmű egy forradalmi 
szenvedély uralma alatt született. Krleža testestül-lelkestül 
megszállottja a megvalósítandó emberibb ember világa eszmé
jének, ezzel méri a mát, és ennek nevében vádol, szenved, 
harcol, vágyódik és hív harcra.

Voltak s vannak mások is, akik megszállottjai egy újjáalakí
tandó világ eszméjének; az első keresztényektől, a felvilágo
sodás korától, az újrakeresztelkedőktől a francia forradalomig 
és a szocializmus hívőiig légiónyi a száma a nagy harcosoknak 
és a nagy megszállottaknak. A legtöbben azonban illúziók 
nevében hittek és áltatták magukat a biztos győzelemmel. 
Krleža a nagy kivételek közül való. Hívő, de soha semmine
mű illúziói se voltak. Marxon kívül léteztek nagy tanítói, akik
hez rendkívül korán megtalálta az utat. Az ő két nagy tanítója 
Schopenhauer és Nietzsche, épp az a két nagy szellem, akinek 
valóban nem volt illúziója arról, hogy élni emberként nem 
könnyű.

Ennek az illúziótlanságnak épp az ő műve művészi nagysága 
szempontjából különlegesen termékeny hatása volt. A pesz- 
szimizmus vádja, amit annyiszor emlegetnek vele kapcsolat
ban, nem alaptalan. Ennek a pesszimizmusnak a jegyében ala
kult ki az ő viszonya ahhoz, amit publikumnak szokás nevezni. 
Nincs sok író, kivéve a legnagyobbakat, akik annyira tisztelik 
a saját olvasóikat, mint Krleža. Az olyan kifogásokra, hogy ez 
a költő nem nyújt könnyű olvasmányt, hogy rendkívüli kon
centrációt igényel, mindig azt mondtam, hogy éppen azért sze
retem K r ^ á t .  Az irodalomnak az a fajtája, mely kedvében 
jár az olvasónak, hízeleg neki, „elszórakoztatja” , a könnyű 
irodalom úgy beszél az olvasóhoz, mint ahogy a szülők, akik 
gügyögnek, hogyha gyerekekkel állnak szóba. Aki hízeleg az 
olvasónak, megveti az olvasót. Ha azonban Krleža beszél, 
mindig abból indul ki, hogy magával egyenrangú lényhez szól, 
és éppen ezáltal elősegíti azt, hogy olvasója csakugyan egyen
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rangúvá váljék vele. Ő az olvasóval nemcsak azt közli, ami az 
olvasót „lelkesíthetné” , az ő műve polifonikus, közölnie kell 
egész önmagát, nemcsak a hitét, hanem illúziótlanságát is, 
minden kétségét, minden fájdalmát, mert aki olyan mélyen 
magányos, mint ő, épp annak a szükséglete, hogy csakugyan 
létrejöjjön az az egyenrangúság, amely nélkül nincs valódi 
dialógus ember és ember, mű és olvasója között. Sohasem be
szél úgy, hogy félt a saját megismeréseitől engem, az olvasó
ját. Mindig tudott könyörtelen lenni saját magához, és éppígy 
nem kíméli az olvasóit sem.

Ennek elmaradhatatlan következménye az a szakadatlan 
küzdelem, mely évtizedeken keresztül osztályrésze nemcsak 
azokkal szemben, akik ellen küzd, hanem azokkal szemben is, 
akiknek céljaival azonosítja magát. Mindig a határán volt annak, 
hogy a hozzá legközelebb állók is eretneket lássanak benne. 
K r^ án ak  a mű nem jelentett és nem jelent követőkért való 
harcot. Az ő számára az eszményi olvasó nem passzív tanít
vány, hanem valaki, aki az igazat és a szépet p r o d u k t í v  
módon teszi magáévá. E nélkül az olvasó nélkül a legszebb 
szó is csak tehetetlen vértanú, honfoglaló, aki keresi az igazi 
hazát.

Hamis volna a kép, ha arra a következtetésre jutna valaki, 
hogy Krleža, aki egyébként a világirodalom legkülönb -  és 
legtemperamentumosabb -  polemikusai közül való, csak a 
harcban érzi otthon magát. Az az Ady Endre, akiről Krleža 
Jugoszláviában elsőnek írt tanulmányt, mintha Krleža helyett 
is megvallotta volna:

„Mikor veszettül vívtam, csatáztam,
Sírva dalolt szívemben az üdvy
Mint egy elhagyott szentegyházban. ”

Meggyőződésem, hogy, épp a fáradhatatlan, kifogyhatatlan 
energiájú bajvívóknál, épp a nagy harcosoknál van egy áhíta- 
tos, kétségbeesett, de annál buzgóbb vágya, mondhatnám sze
relme az idillnek. A harc, az egy kívülről, egy adott világ él
ményétől rákényszerített erkölcsi és művészi magatartás, s az 
idill, amit a világ; az adott világ nyújt, megcsúfolása annak a
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békének, amit a harcos békeként elfogadhat. A legbensőbb 
vágy -  és épp ez adja meg a harcnak a mélyről jövő emberi pá
toszát -  a legbensőbb vágy, hogy az ember meglássa végre an
nak az életnek az eljövetelét, amelyben a butaság, a gazság, 
az érzéketlenség és a süketség, a szellemtelen önelégültség 
már nem kényszeríti arra, hogy kezünk ökölbe szoruljon, ha
nem lehetséges lesz majd mindenkit megsimogató nyitott te
nyérrel járni. A Bankett Blitvában épp erről a lírikus vágyról 
csodálatos oldalakon át tanúskodik, épp ugyanaz a könyv, 
amely a leggyilkosabb szatíra és könyörtelen sötétség képe.

Azt ígértem, hogy beszélni fogok nemcsak Krleža művéről, 
hanem arról is, hogy mit jelent ez az életmű minekünk ma, a mi 
kultúrpolitikai problémáinknak a perspektívájából. Az az érzé
sem, hogy ha részletekben nem is tértem ki erre a kérdésre, vol
taképpen egész idő alatt erről is beszéltem. József Attila egyszer 
olyan emberekről beszélt, akiknek „haragjuk a kolomp”. Pontos 
definíciója ez annak, amit a jugoszláv szocialista kultúrpolitika 
n e m  a k a r ,  nem akarhat épp azért, mert nem birkanyájat aka
runk, amely parancsszóra béget, hanem egyéniségeknek a soka
ságát, emancipált embert, emancipált embereket, akik az eman
cipált ember -  a gazdaságilag és szellemileg felszabadult emberek 
belső követelményei szerint élnek és ennek megfelelő emberi vi
szonyokat, az emancipált ember világát teremtik meg. Nem én 
interpretálom így a jugoszláv szocializmus alapvető tendenciáit, 
hanem az a tény, hogy ez a m i Jugoszláviánk éppen K r ^ á t  ün
nepli, annak a K r^ án ak  az ötvenéves írói munkásságát, aki soha 
egy sort nem írt le embertelen hatalmak, dogmák és a vak enge
delmesség dicsőítésére. Ha van győzelem, amely méreteiben és 
nagyságában elvitathatatlan, akkor az csakugyan annak a szel
lemnek a győzelme, amely mellett ma egy egész ország ünnepe 
tanúskodik, az a győzelem, mely Krleža életművének a győzel
me, azé az életműé, mely ennek az országnak, ez ország embe
reinek a problémáiból nőtt ki, annak a jugoszláv költőnek a mű
ve, amelyen keresztül maga a nonkonformista Jugoszlávia küldi 
a maga nonkonformista üzenetét egy, a jugoszláv határokat 
messze meghaladó emberi kultúrközösséghez.

*
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KÉRDÉS: „Nemcsak én, azt hiszem, általában nagyon ke
vesen tudunk valamit arról, mi volt Krlezával 1941-től 1944-ig. 
A második dolog, amiről hallani szeretnék, eléggé kényes, tud
niillik a Pečat körüli vita ideológiai vonatkozásai. Krleža ak
kor anticipálta ugyan a jelenlegi jugoszláviai álláspontot, de 
a párttal és a moszkvai vonallal ellentétben. Harmadszor, nem 
világos nekem, hogy igaza van-e Drágán Jeremiének, aki a 
Savremenikben azt írta, hogy Krleza történelemszemlélete az 
Aretheus drámában pesszimisztikus, mert szerinte a történelem 
folyamán az ember egy visszafelé kanyarodó zárt körben, egy 
helyben topog.

-  A Pečat körüli vita eredetileg esztétikai kérdésekből indult 
ki. Nem szabad elfelejteni, hogy akkor a Párt számára 
a Szovjetunió az egyetlen reményt jelentette, és a sztálini 
Szovjetunió vagy a nem-sztálini akkor, amikor a háború már 
küszöbön állt, az egyetlen reális lehetőségét jelentette a fasiz
mus ellen megvívandó győzelmes harcnak. Ez volt a Párt állás
pontja, és a Párt szemében a Pečat részéről megbocsáthatatlan 
bűnnek látszott, hogyha bárki is kritikát gyakorol a Szovjet
unió kultúrpolitikája fölött, ha bármiben is ennek az egyetlen 
reménynek a tekintélyét vagy presztízsét veszélyezteti. A Pe- 
čatnak azonban minden során kiérződik, hogy Krleža nem 
hajlandó és képtelen lemondani a jogáról, hogy a mítosszal 
szembeszegezze a maga eleven esztétikai és emberi követel
ményeit. Természetesen a fasiszták számára a Pečat munka
társai éppoly jó kommunisták voltak, mint a Književne sveske 
vonalas írói. Az első kivégzések Zágrebban együtt állították 
a vesztőhelyre Ognjen Pricát, August Cesarecet, Božidar Adži- 
ját és a Peőat munkatársait. Krleža számára Zagreb, az usztasa 
uralom alá került Zagreb egérfogóvá lett. Ahol egész szub
jektív meggyőződése szerint a helye lett volna, a partizánok 
közé nem mehetett, mert hisz ott, a Pečat miatt, szintén ellen
ségnek tekintették, s mint ilyet vonták volna felelősségre. Em
lékeztetek a mottóként ajánlott marxi idézetre, mert valóban, 
ebben a fantasztikusan tragikus szituációban, Krleža, a költő, 
mégis erőt talált magában arra, hogy ezt a teljes reménytelen
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séget is produktív erővé tudja változtatni. Bujkálva és üldöz- 
tetve, a háború négy éve alatt ott ül legádázabb ellenségei 
tombolása közepette, és naponta egyetlenegy végtelen mono
lógban, naponta estétől hajnalig vagy kora hajnaltól estig -  
naplót ír. Reagálnia kell, éspedig írott szóban, mindarra, ami 
történik. Minden újsághírre, minden titokban hallgatott rádió
emisszióra, s ebben a soliloquiumban a maga apró betűivel 
még az álmait is nap nap után följegyzi. Számomra minden al
kalommal, mikor nekem fölolvasott részleteket ebből a napló
ból, magának a naplónak a ténye és a tartalma nem kevésbé 
megrázó élmény maradt. Bizonyos részeit a naplónak önök is 
ismerik, mert például az az egész tanulmány Erazmusról a nap
lónak egy része, s ugyancsak a naplóban van leírva az a vissza
emlékezés is, mely Djetinjstvo u Agramu címmel jelent meg. 
Az Erazmus-esszét a Pester Lloydnak egy ostoba mondata 
váltotta ki; a legkisebb külső esemény is, aminek a híre eljut 
hozzá, a reflexiók és emlékezések hatalmas folyamát indítja 
meg ebben az ő rendkívüli helyzetében és idegállapotában. Egy
szer, ha majd ez a napló a maga egészében megjelenik, sok
sok kötetre rúgó emberi dokumentumot és mindenekelőtt egy 
hatalmas embert fog revelálni, aki ebben a helyzetben is meg
maradt magával azonosnak, és írnia k e l l ,  noha sohasem 
tudhatja, hogy mielőtt egy mondatának a végére ér, nem nyí- 
lik-e az ajtó, hogy elhurcolják, és véget vessenek az életének.

Az Aretheus első fogalmazása szintén ebben a naplóban ta
lálható. Azt írja meg, hogy milyen szép volna, ha létezne az 
a madár, amelyik megjelenik, és el lehetne mennie utána, egy
szerűen ki abból a világból, mely a hóhéroké és a gyilkos fél
reértéseké, ki a szabadba. Tökéletesen irracionális valami, 
mint maga a vágy és az álom. Mondanom sem kell talán, hogy 
nem értek egyet Drágán Jeremiétyel, aki úgy találja, hogy 
Krleža túlságosan pesszimista. Úgy találom, hogy túlságosan 
optimista volt ebben az ő pesszimizmusában. Nincs az az opti
mizmus, amely képes lenne arra a munkára, amit Krleža azok 
között a körülmények között elvégzett. Tisztázni kellene, hogy 
tulajdonképpen mi is az a pesszimizmus, amellyel oly elősze
retettel erényként állítják szembe az optimizmust. Gondol-
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kódjának rajta, nincs-e igazam, ha egy bizonyos optimizmust 
a fantáziátlanság, a lelki igénytelenség és üresség megnyil
vánulásaként értékelek. Semmiképp sem vagyok amellett, 
hogy ezt a fajta „derűlátást” szocialista eszményként prédi
káljuk.

(1963)
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UTÓSZÓ





SIN K Ó  E R V IN  K R L E Ž A -K Š P E

„Bármit is beszélnek, írnak és tanítanak az eszté
tika bölcsei, egy bizonyos: soha senki alkotó mű
vésznek eszébe nem jutott, nem is juthatott a mun
kamegosztásnak effajta bölcsessége, a bölcsesség, 
mely szerint ki-ki maga mesterségét folytatván, van, 
aki az igazságot s van, aki a szépséget gyártja, és 
hogy ez valami elválasztó határvonal volna kétféle 
szellemi produktivitás között. ( . . . )  A z igazság
nak és a szépségnek kettéválasztása ellen hasonló
képp minden teóriánál meggyőzőbb, elutasíthatat- 
lan erejű tényként áll itt Miroslav Krleža költői 
műve. Ebben a műben egyetlen és megbonthatatlan 
egységben, egymást táplálva, egymást fokozva él 
a z  i g a z s á g  a k t i v i s t a  a k a r a t a  és  a l á
tás,  i l l e t v e  á b r á z o l á s  m ű v é s z i  ö r ö -  
m e.”

(Sinkó Ervin: Miroslav Krleža igazsága, 1952)

I.

Mariján Matković, a Krleža- és a Sinkó-életmű egyaránt ki
váló ismerője és interpretátora az 1968-ban írott, átfogó Sin- 
kó-esszéjében* kitér irodalmárunk Krleia-recepciójának kér
désére is.

„Immúnis lévén a mi sajátságos, lokális részkérdéseink iránt, 
Sinkó előítéletek nélkül közeledhetett e műhöz, és mérhette 
fel a világirodalom keretei között; K r^ á ró l szóló írásai egy
féle bevezetőt képeznek a ma már egyre számottevőbb külföl
di Krleža-irodalomhoz” -  állapította meg akkor írónk egykori 
horvát szerkesztője, kritikusa, szerkesztőtársa és társszerkesz
tője -  Sinkó halála után pedig több posztumusz Sinkó-mű gon-

* Sinkó Ervin -  a csodálatos kiránduló kirándulása. -  Magyar nyelvű köz
lései: Új Symposion, 1968/44. sz.; Szomszédság és közösség. Délszláv-ma- 
gyar irodalmi kapcsolatok, Bp. 1972.
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dós sajtó alá rendezője és kiadója miközben meghatározta 
azt a sajátos helyet is, amely nézete szerint a sinkói Krleža- 
interpretációt a már akkor is hatalmas Krleža-szakirodalom- 
ban megillette.

Matkovié szerint ugyanis írónk mint „a Krleža-rmjvek luci- 
dus kommentátora”, sőt Miroslav Krleža „egyik legjobb mai 
kommentátora” általában is, azzal biztosított magának saját
ságos helyet az addigra -  a hatvanas évek végére -  kilomboso- 
dott Krleža-szakirodalomban, hogy a gigantikus horvát élet
műhöz „egyoldalúan bár, de igen eredetien közeledett”: „mint 
a humanitásnak, az emberi lelkiismeret fensőbbséges, költői 
intenzitással időállóvá tett szavának jelenségéhez”. S Mariján 
Matkovié úgy látta, épp ebből ered a sinkói interpretáció min
den erénye és fogyatékossága is:

„Moralista lévén, ily módon pusztán az erkölcsi átütő erő 
szempontjára redukálta Miroslav Krleža költői drámájának 
összetettségét, leszűkítette e műnek mintegy titokzatosan su
gárzó terét, azonban alapos elemzéseivel Sinkó olyan ered
ményekhez jutott, melyek addig, az erre a témára írt esszéi 
előtt, ismeretlenek voltak, tehát újat jelentettek az egyébként 
gazdag Krleža-irodalomban.”

Most, hogy kötetté szerveződött, s egységben szemlélhető 
Sinkó Ervin Krleža-0rtelmez0seinek egésze -  miközben az ér
telmező, az értelmezett életmű délszláv és européer horvát Poé
tája s a szóban forgó interpretációk posztumusz interpretátora 
egyaránt befejezte csodálatos e századi kirándulását - ,  immár le
hetőség adódik arra is, hogy filológiai górcső alá vegyük e ket
tős matkoviéi ítélet továbbgondolásra is ösztönző helytállósá
gát és helyénvalóságát.

Hisz gyűjteményünk írásai csakugyan arról tanúskodnak, 
hogy Sinkó Ervin esszéírói szemlélődésének egyik szembe
ötlő tárgya -  valóban és ezúttal is -  az irodalom etikai/morális 
jelentésrétege volt. Az az egész sinkói életműre is oly jellem
ző erkölcsi szenzibilitás, mellyel szerzőnk az élet és irodalom 
etikai valóságszféráinak legrejtettebb régióit is képes volt be
világítani és árnyaltan feltárni, már e kötet legelső írásaiban 
is megnyilatkozik, hogy aztán a krležai novella- és drámairo
dalom jellegzetes figuráinak s egymás közötti viszonyának ilyen
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-  etikai -  szemléletű vizsgálatán át eljusson a csúcsteljesítmé
nyig, a Bankett Blitvában szereplőgalériájának -  s különösen 
Barutanszki és Georgis paradoxális „erkölcsének” -  minució
zus rajzáig.

Nem lehet azonban szem elől téveszteni még e kimondottan 
etikai kommentárrészletek és digressziók esetében sem, hogy 
Sinkó esszéírói szemlélődése még ezekben sem szűkül le a nor
matív-etikai vizsgálódásra, illetve a ráncolt homlokú, aggá
lyoskodó moralizálásra. Miként Krleža egyes műveiben, úgy 
egész életművében sem a „pozitív” erkölcs megtestesülését 
keresi szerzőnk, hanem azt, amit voltaképpen maga az életmű 
létrehozója is mindvégig keresett, s amit értelmezője a Léda 
kapcsán úgy fogalmazott meg, hogy Krleža a tulajdon szerep
lőgalériájától sohasem „holmi absztrakt követelések” , soha
sem „az egyházi és polgári előírások” betartását kéri számon, 
hanem és csakis azt, ami em beri... Márpedig, az etikai-nak és 
az „emberi, nagyon is emberi”-nek a kiegyenlítésében, azono
sításában Krleža^rtelmezonk épp olyan következetes, mint 
maga az életmű szerzője volt, aminek legnyilvánvalóbb bizo
nyítéka A véres mítosz szövege, ahol Sinkó nemcsak hogy nem 
holmi normatív etika megtestesülését keresi a regény emberi/ 
embertelen világában, hanem épp ellenkezőleg: azt méltatja, 
hogy Krleža ebben a művében is elveti az embert és embereket 
„a metafizikai morál mértékével mérő” normatív e tikát. . .

Ám nemcsak arról van szó, hogy Sinkó Krleia-értelmezé- 
seinek látószöge, interpretátori célpontja sohasem szűkül le 
puszta normatív-erkölcsi távlatokra; gyűjteményünk arról is 
tanúskodik, hogy az ember és az élet, az egyén és a közösség 
esszéista víziója szerzőnknél sohasem egyetlen, kizárólagos -  
hogy ne mondjuk: szemellenzős -  távlatú. Következésképp, 
az „igazi” világot újrateremtő irodalmi világok elemzése soha
sem szűkül le nála egyetlenegy szimpla -  például csak politikai 
vagy csak erkölcsi -  kérdéskör vizsgálatára.

Sinkó Ervin Kr^a-értelmezéseiben még a legkifej ezettebben 
etikacentrikus jelentésvizsgálatok is meg-meghaladják a leszűkítő 
elemzés központi -  etikai -  látószögét. Meghaladják egy, az etikai
nál jóval tágabb, az élet és irodalom egészét teljesebben átfogó 
szemlélettel, melyet jobb híján ontológiainak is nevezhetünk.
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Már az egyik legkorábbi szövegértelmezésében -  a Léda- 
kommentárban -  is szemünkbe ötlik, hogy miközben az er
kölcsi képzetét az emberi irányába tágítja és szélesíti ki, szer
zőnk a kimondottan humanisztikus/etikai értékfogalmakat -  
kölcsönös tisztelet, igazságosság -  olyanokkal bővíti, amelyek 
semmiképp se illeszthetők be egyetlenegy normatív-etikai rend
szerbe sem: spontaneitás, életintenzitás, szépség... Pontosab
ban: az élet élésének spontaneitása és intenzitása, ami nélkül 
nincsen szépség sem .. .  És ezzel az értékképzet-tágítással 
máris a sinkói „magánontológia”, vagy azt is mondhatnánk: 
„magánaxiológia” kellős közepébe csöppentünk: abba a szub
jektív értékrendszerbe, ahol a szociális, az erkölcsi és az eszté
tikai nem egymástól elszigetelve, mint külön-külön értékszféra 
létezik, hanem és csakis és kimondottan egymásra utalva, egy
mást átszőve, egymást kölcsönösen gazdagítva, szövevényeseb
bé és teljesebbé téve.

Az adott irodalmi világok -  például a Horvát hadisten, a Far
kasverem, a Léda vagy a Bankett Blitvában világának -  elemzése 
ezért nem szűkül le Sinkónál e sajátosan krležai reáliák puszta 
erkölcsi mechanizmusának vizsgálatára; a történelmi reália -  s a 
Bankett esetében; „metareália” -  alkotói megjelenítésének vizs
gálata ezekben az esszékben, tanulmányokban és kommentárok
ban ezért terjed ki mindig -  kisebb vagy nagyobb mértékben -  
az adott valóságok „léttanára” is. Legátfogóbb módon, termé
szetesen, magukban az egyébként is legátfogóbb és legterjedel
mesebb interpretációkban. így például A véres mítosz szöveg
tömbjeiben valóságos kisfejezeteket találunk Blitva piramidális 
társadalmi szerkezetéről, a társadalmi szerepjátszás egyetemes, 
a theatrum mundi őselvét érvényesítő mechanizmusáról s a frázis 
és a giccs szerepéről nemcsak Blitva „esztétikai” régióiban, de 
politikai és (un)etikus szféráiban is . . .

Szembeötlő azonban, hogy ezek a Sinkó-írások a krležai reá
liák társadalomonto\ógiá]át nem önmagukban és öncélúan, 
a műalkotások puszta „társadalmi-történelmi háttereként” vizs
gálják, hanem szerves összefüggésben a Krleža-mfivek szereplő
galériájának személyiségontológiai jellemzőivel. A Bankettben 
például szerves összefüggésben a diktátor Barutanszki és a fő
hóhér Georgis, de ugyanakkor a publicista Niels Nielsen és a
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szobrász Olaf Knutson személyiségszerkezetével, teljes „embe
ri” fiziognómiájával -  s közel sem csupán a moráliájukkal.

De nem kevésbé szembeötlő az sem, hogy Sinkónál a szemé
lyiségontológiai vizsgálódásra is kiterjesztett léttani elemzés sem 
reked meg a műben testet öltő, ott új formát kapó valóság „lét
tanának” az analízisénél; a Krleža-szereplok személyiség-szerke
zetének feltárása őnála azt a végső interpretációs célt szolgálja, 
hogy felmutassa, mi a rendeltetése az adott egyéni szerepeknek 
az adott mű -  például a Bankett -  írói alapeszméjének kidom
borításában. A theatrum mundi őselvének blitvai kőnkre tizáló- 
dását ecsetelve, A véres mítosz szerzője a már említett főszerep
lők szerepjátszó szerepe mellett ezért vizsgálja Baltrusajtis do
minikánus figuráját is a regény egészében betöltött irodalmi 
funkciója szemszögéből, mint ahogy a frázis és a giccs Blitvára 
jellemző társadalomontológiai szerepének beható elemzése is 
ezért torkoll a könyvnyi nagykommentárban annak a tragikus 
irodalmi helyzetnek a rajzába, amelyben a hiteles, a maximálisan 
igazmondó költői Szó is objektíve frázisjelleget ölt a tényleges 
frázis egyetemes birodalmában, s ahol a közegnélküliség miatt 
még a legeretnekibb alkotói tett, a legcselekvőbb alkotói szó is 
eleve meddőségre van ítélve.

így csap át Sinkónál a műalkotásból kiolvasható ontológiai 
szerepek és funkciók vizsgálata az esztétikai szerep- és rendelte
téskörök vizsgálatába.

Az ő szövegértelmezései ugyanakkor azzal is meg-megha- 
ladják nemcsak az etika-, de az ontológiacentrikus vizsgáló
dást is, hogy gyakran behatolnak Krleža életművének alko
tásmódszertani laboratóriumába.

így már az egyik legkorábbi szövegértelmezés is kitér arra 
a sajátságos, az ifjúkori drámákban is érvényesülő alkotói el
járásra, melynek révén Krleža „a kozmikus dimenziók távla
tát és az emberit, a nagyon is emberit egy lélegzetvételben 
idézi fel és jeleníti meg”, a legelső tanulmányvázlat pedig a 
korai Krleža-novellisztika alkotásmódszertani sajátosságát ab
ban a látomásos megjelenítésmódban jelöli ki, amelynek ered
ményeként „az e g é s z n e k  a titkait eláruló, az egészet 
magába foglaló s az egészet híven kifejező” krležai víziók reá
lisabban hatnak a közvetlen érzékelhető valóságnál is . . .
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Az alkotásmódszertani sajátosságok megfigyelésében -  ért
hető módon -  szerzőnk legtovább a legterjedelmesebb, legát
fogóbb nagy kommentárjában jut el.

A Bankett témája, mint nem puszta epikus eszköz, hanem 
mint testre szabott, emberére talált személyes alkotói „provo
káció”; e téma „depoetizálásának” krležai módszere és a té
mához való sajátságos alkotói viszonyulásmód: az érzelmi 
és intellektuális elem szimultaneitása, illetve egyidejű érvé
nyesülése, a líra és irónia egymást áthatása -  miközben az 
irónia mint a krležai szubjektív szenvedély állandó kísérő
je, „gondolati kísérőzenéje” funkcionál - ,  s ugyanígy, a líra 
és a szatíra egymásba fonódása, minek folytán „a keresztül- 
kasul intellektuális, sőt racionális” krleža szatíra épp a liriz- 
mus révén válik „agresszívan maróvá”, de eközben mégsem 
veszi fel a swifti szatíratípus ismérveit, hisz a krležai gúny 
„nem az emberrel, hanem a démonian vak hatalmak uralmá
val szemben agresszív” . . .  És tovább: a Bankettben átfogott 
történelmi valóság lírikus szubjektivizmussal történő megjele
nítése, minek során Krleža lirizmusa „az objektív valóság áb
rázolásának plaszticitását”, az objektív valóság pedig „az ő 
költői vallomásának intenzitását kölcsönösen a maximumig 
fokozza” . . .  S ennek a „lírikusán intenzív realizmusnak” ama 
másik sajátságos következménye a regényben, hogy „maga a 
realitás bontakozik ki úgy, hogy önmaga szatírájaként hat” , az 
alkotói végeredmény pedig „egy imaginárius valóság” létreho
zása, melyben nem a szimbolikus erejű részletekből követke
zik az összhatás, hanem ellenkezőleg, az imaginárius egésznek 
a fényében a részletek kapják meg „az őket megillető relie
fet” . . .  S aztán az írói szemlélet- és látásmód érzékeny anató
miája, különösen pedig a találó rámutatás a krležai írói szem 
ama „szűzi csodálkozásra való képességére”, amely a regény 
olvasójával a legbanálisabb jelenségekben is a rejtélyt képes 
megláttatni és megsejtetni, s nem utolsósorban a Bankett mű
vészi szerkezetének a szereplőtipológiával összefüggésbe ho
zott remek anatómiája: mindez együttvéve messze-messze 
meghaladja az egysíkú etikai, sőt a pusztán ontológiai szöveg
interpretációt is, a kifejezetten irodalmi/esztétikai vizsgáló
dással társítva azokat.
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Sinkó Krleža-ćrtelmezćsei nem a komplex elemzés igé
nyével íródtak, s mégis, a kimondottan irodalmi/esztétikai 
részleteikben és digresszióikban -  a tágabb értelemben vett 
fenti alkotásmódszertani kérdéseken túlmenően -  kiterjesztik 
a szemlélődést egészen a parciális szakkérdések érintésére is. 
A váratlan, a „szentségtörően profán” hasonlat gyakorisága 
K r^ á n á l általában s külön a Bankettben; ugyanott a jelzők 
funkciója s a párhuzamokkal és kontrasztokkal való külön
leges ábrázolási mód, mellyel az egyes jelenetek, személyek 
és sorsok éles és új jelentésű megvilágításba helyezik egy
mást . . .  S a monológnak mint a Bankett uralkodó epikus for
májának természetrajza, meg a „dialógusok dialektikájának” 
feltárása: mindez megint csak a sinkói szövegvizsgálat több 
dimenziós voltáról tanúskodik.

A fentiek alapján s összegezésként azt mondhatjuk tehát, 
hogy Mariján Matkovié remek Sinkó-esszéje, amely termé
keny rezonanciát teremtett a sinkói életmű számos alapvető 
sajátosságával, egyebek közt pontosan és találóan mutatott 
rá szerzőnk Krleža-0rtelmez0seinek viszonylagos eredetiségé
re és újszerűségére a már Sinkó életében is kiteljesedett hatal
mas Krleža-szakirodalom egészén belül. Az etikai szemlélet 
következetes érvényesítéséből eredt ez a viszonylagos origi- 
nalitás és újszerűség, csakugyan és el vitathatatlanul. Azzal 
azonban, hogy Sinkó interpretációi egyrészt az ontológiai vizs
gálódással, másrészt az alkotásmódszertani kérdések egész 
bokrának feltárásával, harmadsorban pedig bizonyos irodalom
elméleti/stilisztikai szakkérdések érintésével jócskán meg
haladták a szimpla etikacentrizmust -  miközben Krleža élet
művében sohasem a moralistát méltatták, hanem a forradalmi 
szellemiségű művészt, aki alkotásaival egyebek közt morális 
hatást is kivált a publikumában - ,  ezekre az interpretációkra 
egészében véve mégsem vonatkoztatható a matkoviéi tézis, 
miszerint pusztán az erkölcsi átütő erő szempontjára redukál
ták, illetve szűkítették le Krleža költői drámájának összetett
ségét és életművének mintegy titokzatosan sugárzó terét. 
Ellenkezőleg és paradox módon, épp Mariján Matkovié, a 
Sinkó-életmű közeli és avatott ismerője s megannyi vonatko
zásban pontos meghatározója és szenzibilis értelmezője szű-
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kftette le, akaratlanul is, ezeknek a Sinkó-esszéknek, tanul
mányoknak és kommentároknak a sokrétűségét, a pusztán eti
kainál sokkal összetettebb, rétegezettebb és gazdagabb jelen
tésköret.

Akaratlan, érthető s jórészt természetes is volt ez a leszűkí
tés, hisz voltaképpen mi is történt? -  Nyilvánvalóan az, hogy 
Mariján Matkovićot -  Krleža mellett szerzőnk legigazabb hor
vát íróbarátját s első posztumusz horvát kötetének sajtó alá 
rendezőjét és előszóíróját -  ebben a parciális „Sinkó-kérdés- 
ben” , a Krleža-ćrtelmezćsek kérdésében mintegy megtévesz
tette az opus egésze. Hisz Sinkó Ervin egész életművében -  
való igaz -  az etikai tartalmak dominálnak, s ez az általános 
jellemvonás könnyen vetül rá -  abszolutizált s egyszersmind 
redukált formában -  életműve konkrétumaira is. Esetünkben 
a Krleža-opusszal kapcsolatos esszéire, tanulmányaira és kom
mentárjaira, melyeknek rejtettebb -  de analitikus vizsgálattal 
könnyen feltáruló -  jelentésrétegeit szintén befedte az életmű 
etikus leple, átfogó burka.

II.

Sinkó Ervin Krleia-képére természetszerűleg nemcsak az 
jellemző, hogy mit vizsgálnak interpretációi ebben az élet
műben, hanem az is, hogy milyen művészet- és irodalomszem
lélettel történik e vizsgálódás.

Ilyen szempontból mindenekelőtt az a nyilvánvaló, hogy 
Sinkó esztétikai szemléletében egységes és megbonthatatlan, 
szerves egészet alkot az esztétika és az ontológia, az esztéti
kum és az ontologikum.

Megnyilatkozik ez elsősorban az emberi alkotóképesség, 
a „poétikus erő” értelmezésében, ami A véres mítosz megha
tározása szerint nem valami különálló, pusztán esztétikai ké
pességet jelent, hanem egyidejűleg szociálisát és erkölcsit is, 
vagyis feltételezi az alkotóember teljesebb személyiségszerke
zetét, személyiségontológiai sajátságainak tágabb -  szociális, 
etikai és esztétikai -  körét.

S megnyilatkozik ez, épp a művészi teremtőerő ilyen felfo
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gásával összefüggésben, a költővé válás indokainak értelmezé
sében is: az életrajzi töredék szerint „a délszláv és emberi szo
lidaritás jegyében lázadó fiatalember” azáltal lett poétává, 
hogy az őt övező, „gyűlöletessé vált” és „minden oldalról ön
elégülten ellenséges” szociális valóság, továbbá az ifjú ember 
vehemensen kritikus és tevékenyen erkölcsi szembefordulása 
e valósággal -  avagy „a maga cselekvésre, változásra és vál
toztatásra oly türelmetlenül szomjas elégedetlensége” - ,  s 
nem utolsósorban „a gondolatoknak, fájdalmaknak, érzel
meknek ( . . .)  intenzív túltelítettsége”, „a némaság, mely ki
áltani akar” -  tehát a súlyos tartalmaktól terhes alkotókény
szer -  együttesen késztette őt megszólalásra.

Ugyanígy, tágabb személyiségontológiai jelentésköre van 
Sinkónál a befogadó, a receptor esztétikai érzékének és esz
tétikai élményének is. Hisz amint A véres mítosz polemikus 
betétje hirdeti, az esztétikai érzék nem valami különleges „tet- 
szési szerv” meglétét feltételezi, hanem a műalkotással szem
besülő ember „minden idegének, egész lényének” -  azaz sze
mélyiségontológiai totalitásának -  képességét, készségét és 
kényszerét a művel való kapcsolat, rezonancia megteremté
sére. Maga e kapcsolat, a műélmény viszont úgy jön, csupán 
úgy jöhet létre, hogy az alkotóember műbe transzponált, ott 
alakot és hangot kapott személyiségontológiai tartalmainak 
összessége -  avagy „az élet, annak az életnek megszólalt titka, 
fájdalma, vágya -  és vádja”, amely szubjektíve és látszólag 
csakis a művészé -  a befogadó, a receptor, vagy sinkói szó- 
használattal: a médium ugyanilyen „léttani”, ám egyelőre 
néma, a művel való szembesülésig önkifejezésre nem lelt ben
ső tartalmait is aktivizálja. Vagyis a megvalósult műélmény 
nem más, mint az egymásra talált, egymásra ismert személyi
ségontológiai tartalmak egész embert igénylő, a befogadó, a 
médium egész lényét -  s nem pusztán holmi „tetszési szervét” 
-  aktivizáló hatás érvényesülése.

Esztétika és ontológia, esztétikum és ontologikum egysége 
valósul meg e Krleia-értelmezésekben az esztétikai érték 
tolmácsolásában is. A szépség már a Lédű-kommentárban is 
„az élet teljességének a kérdése”, a „teremtő szenvedély” kér
dése is, ami nélkül az élet és a művészet egyaránt és csakis -
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m ím elés... A véres mítosz lapjain pedig ugyanez a nézet úgy 
variálódik, hogy „az esztétikai értékek sorsa elválaszthatat
lan az erkölcsi értékek, tehát az ember sorsától” , amiért is lo
gikus és természetszerű, hogy Sinkó egy sajátságos inverzió
val „az igazság szépségéről”, „emberhez méltó szépségéről” 
is beszél, s nemcsak a szépség igazságáról...

Mint ahogy, végezetül, az is egészen logikus, hogy e Krleža- 
értelmezésekben megnyilvánuló mozaikos, de mégis szerves 
és koherens művészetszemléletben az esztétikum-ontologi- 
kum megbonthatatlan egysége az egész esztétika szintjén is 
érvényesnek minősül. Ezért hangsúlyozza, egyebek közt, a 
nevezetes ljubljanai referátum kommentárja, hogy Krleža 
számára -  s tegyük hozzá: az ő kommentátora számára úgy
szintén -  „nem létezik olyan esztétikai kérdéskör, amely ne 
lenne széttéphetetlen kapcsolatban az egész emberi élet vala
mennyi alapvető problémájával, tehát a politikai történések
kel és az emberek közötti viszonyok erkölcsi szabályaival is”.

Nyilván közelebb kerülünk e sinkói Krleia-értelmezések 
művészet- és irodalomszemléletéhez, közvetve tehát szerzőnk 
Krleia-képének belteréhez is, ha összegező pillantást vetünk 
a gyűjteményünk szövegeiben felbukkanó személyiségontoló
giai értékfogalmakra, illetve az affirmatív hangsúllyal alkal
mazott axiológiai képzetekre és kategóriákra.

Központi fontosságúnak látszik e szintén mozaikos, ám még
is szervesen összefüggő képzet- és fogalomsorban az intenzi- 
tás-szenvedélyesség-egyéni etosz láncolata -  avagy „az a 
szenvedélyes, az életet döntően meghatározó benső kényszer, 
az a meghatározott és feltétlen, ellenállhatatlan szellemi 
imperativus, melyet egyéni etosznak lehetne nevezni, s mely
nek híján minden pátosz csak retorikus cirkuszi szemfényvesz
tés, puszta t r ü k k „. . .  S ugyancsak fontosnak bizonyul szer
zőnknél az egyéni élet szubjektív tartalmainak és külső meg
nyilvánulásainak egysége, vagyis a „benső” és „külső” 
viszonylagos azonossága. S gyakran bukkanunk e Krleia-ér- 
telmezésekben, mint egymásra vonatkoztatott értékláncolat 
elemeire az ember-igazság-szépség fogalmi hármasára is, 
vele összefüggésben pedig „az ember, az igazmondás és a 
művészet tisztaságának egymástól elválaszthatatlan ügyé
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re " . . .  Végül, de nem utolsósorban, e sinkói „magánaxiológiá- 
ban” a poétikus mint nem''pusztán esztétikai, hanem mint 
egyúttal ontológiai, a személyi lét értékére/értéktelenségére is 
visszaható kategória ugyancsak fontos helyre kerül. Az Enri- 
que Galvao nyílt levele kommentárjában például olyan fon
tosra, hogy az már-már a költészet hipertrofálását jelenthetné 
az élettel, az „emberi, nagyon is emberi” élettel mint legfőbb 
értékkel szemben -  ha nem figyelnénk föl rá, hogy Sinkónak 
ebben a szövegében „az igazi élet” ironikus fogalom, a véres 
mítosz világának szinonimája, „a kaland brutális értelmetlen
ségére” lefokozott „életé”, s ezzel és csakis ezzel a nem-élettel 
szemben bizonyul a poétikusy a költői s maga a költészet is 
olyan fentebb értéknek, ami az ún. „igazi életnek” megadja 
a maga „ e m b e r i  értelmét”.

Az efféle főbb axiológiai tartalmakkal is telített sinkói sze
mélyiségontológián belül s azzal mindenkor spontán össze
függésben kap helyet e Krleia-értelmezésekben a nemcsak 
általában az ontologikumtól, de az etikumtól is elválaszthatat
lan esztétikum.

Megnyilatkozik ez az újabb fogalmi összefüggés a szépség
vágy és a rossz gyűlölete; az esztétikai igyényesség és a 
morális undor; az esztétikai lázadás és az erkölcsi szolidarizá- 
lás: az esztétikai és a társadalomerkölcsi értékek s a művész 
alkotói és erkölcsi integritása viszonylatában egyaránt.

Hisz amint láttuk, A véres mítosz szerzője szerint adott 
esetben -  embere válogatja -  „a szépség utáni szenvedélyes 
vágy a rút, hamis és rossz iránti szenvedélyes aktív gyűlöletbe” 
csaphat át, s „a szépség kultusza a rossz baljós gyűlöletének” 
a megnyilatkozása is lehet, míg az igényesség egyidejűleg 
ugyancsak esztétikai és morális is, amiért maga az erkölcsi undor 
szintén lehet esztétikai fogantatású. Ugyanígy -  miként szer
zőnk számára a Bankett Knutsonának példája tanúsítja -  a 
kimondottan, esztétikai jellegű lázadás, az esztétikai szenzi- 
bilitás tiltakozása szükségszerűen jut el az emberrel és embe
rivel való szolidarizálásig, vagyis egy meghatározott etikai 
magatartáshoz. S amint a ljubljanai referátum kommentárja 
hirdeti, maguk az irodalmi értékek is egyidejűleg észtétikaiak- 
etikaiak: „nincsenek és nem is lehetnek esztétikai értékek,
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melyek társadalomerkölcsi szempontból értéktelenek volná
nak” . . .  Ugyanez a kommentár ugyanebből a meggyőződés
ből hirdetheti aztán oly szenvedélyesen, hogy a művész 
mindenkori felelősségtudata is egyidejűleg és oszthatatlanul 
esztétikai-etikai felelősségtudat, ami Sinkó számára azt jelenti, 
hogy az alkotóembernek „nincs külön alkotói felelőssége az ál
tala létrehozott műalkotás minőségét, s külön a maga társadal
mi közösségét illetően” . A véres mítoszban ugyanez a gondo
lat megint csak a szobrász Olaf Knutson példáján konkretizá
lódik, akinél „a művészi alkotás morális tisztasága” azonos 
„ m ű v é s z i  kvalitásával szemben felállított követelménnyel”. 
És kommentátorunk számára az alkotó és erkölcsi integritás 
azonosságának, egymást fedésének ez a knutsoni egyedi pél
dája egyetemes jelentőségű: „Az a morális tisztaság ( .. .)  nem a 
művészet szféráján kívül eső etikai kritérium, nem azt jelenti, 
hogy a művészettől holmi morális vagy másfajta erkölcsi sza
bályhoz való alkalmazkodást, a művész egyéni inspirációja 
idegen szempontoknak való alárendelését követeli” . Csupán 
azt jelenti, hogy a művész autonóm artista és ugyancsak auto
nóm etikai integritása egybeesik.

A művészet és erkölcs, az alkotói és etikai magatartás, az 
esztétikai és társadalomerkölcsi értékek, az esztétikum és eti- 
kum ilyen sokrétű és szövevényes összefüggésének távlatából 
aztán természetszerűen és meggyőzően hangzik Krleia-értel- 
mezőnk művészetszemléletének általánosító axiómája: „Az 
esztétika mindig egy meghatározott etikát foglal magában. . . ”

Esztétikum-ontologikum, esztétikum-etikum: ez tehát az az 
általános művészeíszemléleti keret, amelyben Sinkó Ervin 
Krleža-kćpe körvonalazódik. Nem közvetlenül, természete
sen, hanem egy, ebbe az általános keretbe spontánul beillesz
kedő irodalomszemlélet közvetítésével.

Ennek a parciális -  irodalmi -  szemléletnek a körvonalai jó
részt földerengtek már bevezető vizsgálódásunkban is, ahol 
arra kerestünk analitikus választ, hogy mit vizsgál Sinkó a 
Krleža-opusban. Közvetve már ott is nyilvánvalóvá vált, hogy 
a sinkói irodalomszemléletben fontos helye van a mű jelenté
sének -  vagy régebbi szóhasználattal: tartalmának - ,  amit 
azonban szerzőnk sohasem szűkít le pusztán az etikai tartal
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makra, hisz azokat mindig az ontológiai jelentésrétegek irá
nyába tágítja.

Ehhez most még azt kell hozzáadnunk, hogy ezek a szöveg- 
értelmezések a krležai mű eleven problematikáját nemcsak 
a jelentés erkölcsi összetevőire, de szociológiai komponensei
re se szűkítik le. Hisz megfigyelhettük, hogy Sinkó számára a 
krležai alkotás már a jugoszláv irodalmi közgondolkodás szo- 
ciologizáló időszakában, az ötvenes évek legelején is mindig 
több volt, mint „puszta szociológiai leleplezése vagy meg
bélyegzése” a műben megjelenített társadalmi valóságnak, s 
merőben más, mint -  ahogy szintén a Léda-kommentárban 
olvashatjuk -  „az adott társadalmi körülmények tükröződé
se” . . .  A jelentést, annak valamennyi -  társadalmi és individu
ális, természeti és kozmikus -  szegmentumát Sinkó már ek
kor, az ötvenes évek elején is elválaszthatatlannak tartja az 
irodalmi alkotás művésziségétől. Éspedig olyannyira elválaszt
hatatlannak, hogy már a Farkasverem kommentárjában -  te
hát 1951-ben, a ljubljanai írókongresszust megelőzően is -  azt 
hirdeti programatikus hévvel, hogy a művésziség hiányát az 
irodalmi alkotásokban nem lehet igazolni „semminemű for
radalmi frazeológiával” sem.

Hogy Sinkó irodalomszemlélete a Krleia-értelmezésekben 
mennyire nem egyoldalúan tartalomcentrikus, és azon belül 
mennyire nem szociologizáló szemlélet, azt legmeggyőzőbben 
mégis A véres mítosznak az a részlete tanúsítja, amelyben a 
kommentátor még a látszólagos szociológiai hiányt -  a 
néprétegek kimaradását a blitvai társadalom piramidális szer
kezetéből - ,  még ezt a látszólagos szociológiai „fogyatékossá
got” sem rója fel a regény írójának afféle „százszázalékos” 
eszmeiségű, szociologizáló kritikusként, hanem pont ellenke
zőleg, a műalkotás irodalmi logikáját, belső természetét tartva 
irányadónak, épp ezt a szociológiai „logikátlanságot” és ak
kortájt még meglehetősen nagynak látszó „eszmei hibát” mi
nősíti Krleža művészi megjelenítő ereje egyik legszebb diada
lának!

De mit is ért Krleia-értelmezőnk az író művészi megjelení
tő erején?

Közvetve vagy közvetlenül, tételesen vagy implicite, ám
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mindenkor a formateremtés képességét. Ami viszont az ő szá
mára nem más, mint az a „felfokozott alkotói intenzitás, mely- 
lyel a művész ( ...)  az emberi viszonyok t e l j e s  igazságát for
mába önti” (Farkasverem), illetve, „az egyéni élmény egyéni
leg kifejezésre juttatott intenzitása” (A véres mítosz).

Az így felfogott művészi megjelenítő erő, formateremtő 
képesség döntő ismérve viszont -  épp az egyéni élmény, egyéni 
alkotói intenzitás hangsúlyos szerepe folytán -  a sajátosság, az 
individualitás és originalitás jelenléte az írói látás és láttatás- 
módban. Ezért hirdeti olyan nagy nyomatékkai és általánosító 
törekvéssel) már az egyik legkorábbi Krleža-esszć is, hogy 
„minden számottevő művészi alkotást azzal lehetne jellemez
ni, hogy mint alaphangot, mint háttért, mint mindenütt meg
jelenő vagy meghúzódó aláfestést magával hoz, sugároz, sejtet 
egy s a j á t  igazságot, egy szintétikus e g y é n i  víziót, egy 
e g y é n i e n  átélt világállapottal szemben való e g y é n i ál
lásfoglalást” (Miroslav Krleža igazsága), s ezért vonul át az 
egész Bankett-kommentáron is az írói szemek már említett, 
„szűzi csodálkozásra való képességének” dicsérete. . .

Az egyoldalú és szimplán tartalomcentrikus szemlélet kö
vetkezetes meghaladásáról tanúskodik ezekben a szövegértel
mezésekben az is, hogy Sinkó az irodalmi témát, az írói állás- 
foglalást, sőt a forradalmi tendenciát is alárendeli a művészi 
formának. A Farkasverem kommentárjában ezért találkozunk 
avval a nyomatékosított tétellel, hogy a szépség nem a mű té
májában rejlik, hanem a formába öntés képességét biztosító 
alkotói intenzitásban, s A véres mítosz lapjain is ezért bukkan 
fel ismét a fenti tételre rímelő nézet, mivel az irodalmi mű a 
maga problematikájának minden sokrétűsége ellenére sem 
művészi alkotás még, hisz azzá csupán a művészi forma teheti. 
Ugyanígy, Sinkó számára a művészi állásfoglalás kinyilatkoz
tatása is csak a formateremtés révén lehetséges igazán (Far
kasverem), s ugyanezt tartja érvényesnek a kifejezetten forra
dalmi állásfoglalás, forradalmi tendencia művészi kinyilvánít- 
hatóságára is: az is szükségszerűen és csakis az író „artisztikus 
élményének megjelenítésmódjából és intenzitásából” eredhet 
(Egy farsangi éj komédiájának lirizmusa).

S mert onnan és csupán onnan eredhet a számára, Sinkó Er
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vin konklúziói között, melyekhez Krleža-ćrtelmezćseinek 
végeredményeként eljutott, a krležai életmű forradalmisága 
soha sincs függetlenítve vagy elvonatkoztatva az opus művé- 
sziségétől.

III.

Sinkó tervezett átfogó tanulmánya -  talán könyve? - ,  me
lyet legelső Krleia-értelmezésében előlegezett, s amelynek az 
lett volna a feladata, hogy „Krleža eddigi irodalmi műveit 
értelmezze, és meghatározza helyüket a kultúra egyetemes 
értékeinek szférájában”, mint egységes monografikus mű nem 
íródott meg.

De másfél évtizeden át -  1950 és 1965 között -  egyre íródtak 
az újabb és újabb adalékok e tervezett nagy műhöz, egyre na
gyobb és nagyobb területeket hódítva meg e hatalmas opus
ból, úgyhogy Sinkó Ervin résztanulmányainak, esszéinek és 
kommentárjainak most begyűjtött kötete az ifjúkori novellisz- 
tika és drámairodalom, a Glembay-ciklus egyik darabja s a 
Bankett Blitvában, a krležai művészet- és irodalomszemlélet s 
a többször is egészében vizsgált Krleža-opus interpretációival 
kétségkívül méltó pótléka az el nem készült monografikus 
nagytanulmánynak.

Mit talált Sinkó jellemzőnek és szellemi/alkotói értelemben 
egyaránt legértékesebbnek Miroslav Krleža életművében?

Miután áttekintettük, hogy interpretációiban egyáltalán mit 
és milyen szemlélettel is keresett -  vagyis hogy mi volt vizsgá
lódásainak célpontja s művészet- meg irodalomszemléleti esz
köze - ,  vessünk végezetül összegező pillantást arra is, hová, 
milyen felismerésekhez és végső konklúziókhoz vezette el őt a 
másfél évtizedes Krleia-búvárlat.

Gyűjteményünkből ehhez az összegezéshez négy nagyobb 
tárgykör kínálja magát: a krležai életmű tematikájának; szel
lemi/esztétikai tendenciáinak; alkotásmódszertani jellemző
inek s az egész opus jellegének sinkói látása és értelmezése.

A krležai tematika karakterisztikumát szerzőnk mindenek

379



előtt a történelem döntő és központi élményében, „magának a 
hérakleitoszi folyamatnak mint egyéni öntudatának fundamen
tálisan drámai élményében” jelöli meg, abban az akkurátus 
főtémában, amely az első három ifjúkori drámától kezdve vé
gig determinánsa marad az egész életműnek. Ezen a központi 
tematikán belül kap helyet Sinkó K r^a-képében a Monar
chia, a K.u.K.-világ felbomlási folyamata és pusztulásának 
panorámája, majd újabb tematikus körként a specifikus hor
vát és délszláv problematika -  de nem mint pusztán és elszige
telten lokális problémakör. Ugyanis Sinkó szövegértelmezé
seinek vonatkozó felismerései között nyilván az a legfonto
sabb, hogy a nemzeti és nemzetközi, a lokális és univerzális te
matika Krleiánál mindig és csakis megbonthatatlan egység
ben, valóságos dialektikus viszonyban jelenik meg, éspedig 
hála annak a sajátszerű dokumentarizmusnak, amely a társa
dalmi-történelmi részjelenségeket úgy jeleníti meg, hogy 
„egyben feltárja egyetemes vonatkozásaikat, szimbolikus 
mélységüket és érvényüket”. Sinkó másik, viszonylag leglé
nyegesebbnek tűnő vonatkozó interpretátori eredménye pedig 
az, hogy a krležai tematika sajátosságai közül mint az egyik 
legfontosabbat emeli ki „a matéria, az emberi anyagiasság szu
verén jogainak őrzését”, szemben mindennemű egydimenziós 
légiességgel.

Az életmű Sinkó által kiemelt szellemi!esztétikai tendenciái 
között szép számmal találunk szociálisakat, eszmeieket, mo
rálisakat és eszétikaiakat, amelyek azonban e K r^a-képben  
végül is egyetlen átfogó tendenciában egységesülnek: a mű
vész-forradalmár sajátságos irányzatosságában.

A szociális tendenciózusság krležai jellemzőjét Sinkó abban 
a dialektikában mutatja föl, amely -  ellentétben a két világ
háború közötti, a jugoszláv irodalmi baloldalon sok vitát ki
váltó „szociális irodalommal” -  ebben az életműben mindig is 
fennállt a társadalmi és az egyéni, a közösségi és a személyiség
ontológiai, a politikai és a kozmikus között: „Krleža irodal
ma tendenciózus, éspedig szociális értelemben tendenciózus 
irodalom, de nem abban az értelemben, hogy egy síkra redu
kálja az emberit, hanem abban, hogy a szociális szféra és an
nak problematikája révén érzékelteti az emberit a maga sok-
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dimenziójú és ellentmondásokkal teli komplexségében” (Mi
roslav Krleža műve).

A kifejezetten eszmei irányzatosság kulcsszavai viszont, me
lyek Sinkó szövegértelmezéseiben vissza-visszatérnek s a pél
dák egész során konkretizálódnak: a „lázadó elementaritás”, 
„kihívóan harcos elem”, „permanens megbotránkoztatás”, a 
meglevő, az adott alkotói destruálása, a tagadás mint az embe
riesség harcos affirmálása, a hívőség, amely Krleiánál mindig 
illúziótlan s az előrefutó, anticipáló szocialista nonkonformiz- 
mus, amelyet 1945, de különösen 1948 után mintegy „utolért” 
a hivatalos közösségi nonkonformizmusunk is.

A morális/humanisztikus irányzatosság parciális megnyilat
kozásai Sinkó értelmezésében voltaképp abból az alapvető 
krležai felelősségtudatból következnek, amelyet ő a történe
lem, az egyetemes históriai folyamat emberi/embertelen va
lósága iránt tanúsít életműve minden sorában, műfajra való 
tekintet nélkül. A sinkói értelmezésben ebből a permanensen 
érvényesülő szolidáris felelősségtudatból következik a krležai 
irodalomnak -  avagy az „aktív realizmusnak” -  az a képessé
ge, hogy az olvasó számára „a tudat valóságává teszi” az em
berit fogva tartó, béklyóba szorító objektív valóságot, s ezzel 
lehetővé teszi olvasója számára, hogy „a maga öntudata fáj
dalmával” áttörjön e fogva tartó valóságon s vele szemben „az 
emberre eszmélhessen” (Miroslav Krleza műve).

A domináns esztétikai, vagy pontosabban: ars poeticái ten
denciát, mint láttuk, Sinkó az irodalom tacitusi ősszenvedé
lyében, a dokumentálás felfokozott szenvedélyében jelöli meg 
Krleiánál; abban a törekvésben, hogy az alkotóember „lega
lább hű tanú maradjon”, hogy a személyesen megélt valóságot 
-  ha már legyőzni nem lehet a szó, az alkotói tett immanens 
erejével -  legalább minden ízében fixálja, felmutassa, a tanú
ságtevés személyi hitelével dokumentálja.

A szociális, az eszmei, a morális/humanisztikus és ars poeti
cái irányzatosság a sinkói Krleža-k0p laza kontúrjai között a 
forradalmi művész, a művész-forradalmár egységes, egy fából 
faragott személyiségszerkezetének ugyancsak egységes tenden
ciájában fonódik össze. Igazság, szépség, humánum, emberi 
emancipáció, erkölcsi felelősség, emberi szolidaritás -  Sinkó
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szövegértelmezéseinek sorai/sorközei szerint mindez egyetlen 
megbonthatatlan szimbiózisban létezik, hat, mozgósít és lázit 
a krležai opusban, s csupán e szimbiózis kommentátori látószö
ge, jelzete vagy megnevezése különbözik az egyes interpretá
ciókban. így például a mottónkban idézett Miroslav Krleža 
igazságában: „az igazság aktivista akarata és a látás, illetve áb
rázolás művészi öröme” mint egymást tápláló és egymást fo
kozó imperativus; a Farkasveremről írott esszében: „a hiteles 
igazság győzelme a klisírozott frázisok fölött”, „a dolgok szen
tesített állapotának a humánum eruptív előretörése révén 
megvalósuló lemeztelenítése”; a ljubljanai referátum kom
mentárjában: „emberi igazság, mely a szépség erejével* tör 
magának utat az előtörténelmi életfeltételektől a Marx által is 
szorgalmazott emberi emancipáció irányában”; A véres m í
toszban: a szépség, mely „elválaszthatatlan az emberitől, tehát 
( .. .)  a rút és rossz ellen való lázadás erkölcsi imperativusától” 
is, illetve az alkotóember szenzibilitása, amit „az emberi szoli
daritás és az ember sorsáért való egyéni felelősség élménye” 
inspirál és irány ít... Ezt jelenti Sinkó Ervin számára, külön- 
külön és együtt, Miroslav Krleža forradalmi-művészi/művész- 
forradalmári immanens irányzatossága. Olyan forradalmi irány
zatosságot tart tehát számon Krleiánál, aminek forradal- 
misága, forradalmi volta nem a progresszív baloldali ideológia 
fokozott jelenlétéből vagy túltengéséből következik, hanem a 
művésziségtől, az irodalmi kifejezés- és ábrázolásmód egyéni 
karakterisztikumaitól és művészi minőségeitől el nem vonat- , 
koztatható, egyidejűleg szociális, eszmei, erkölcsi és esztétikai 
rebellisségből, az adott társadalmi, politikai, etikai és művé
szeti kereteket „szentségtörően” meghaladó emberi/művészi 
érzékenységből, a mindenre, a lét minden szegmentumára 
egyaránt szenzibilisen reagáló, lázadó és lázító elementaritás- 
ból.

Azt vizsgálva bevezetőnkben, mennyire nem egydimenzió
sán etikai/ontológiai s nem is szimplán tartalomcentrikus a sin
kói Krleia-értelmezés, néhány példa erejéig rámutattunk már 
arra, hogy ezek a szövegvizsgálatok miként hatoltak be a krle- 
žai alkotóműhelybe, íróművészi laboratóriumba is, miköz
ben az alkotásmódszertani jellegzetességek viszonylag gazdag
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körét tárták föl, jelezték vagy érintették. Ha most a személyi 
„provokációként” funkcionáló irodalmi téma és annak krležai 
depoetizálása: a történelmi reáliák es „metareáliák” , kozmi
kus távlatok és emberi konkrétumok „egy lélegzetben való” és 
gyakran látomásos megjelenítésmódja; az érzelmi és intellek
tuális, a lírikai és ironikus, illetve a lírikus és szatirikus elemek 
szimultaneitása; a nagy epikus komponálástechnika krležai 
bravúrjai; a monológok, párbeszédek, párhuzamok, kontrasz
tok, jelzők és hasonlatok krležai természetrajza sinkói feltá
rását nem a szövegértelmező vizsgálódási t'élpontja, hanem e 
vizsgálódás hozadéka, tárgyi eredményei szemszögéből tekint
jük át ismét, akkor máris részleges egészként tárulnak föl előt
tünk Sinkó Ervin Krleža-k0p0nek főbb alkotásmódszertani 
elemei.

Mindezekhez itt még azt kell hozzáadnunk, hogy interpre- 
tátorunk az egész krležai alkotófolyamat általános, sőt uralko
dó jellemvonásának a felfokozott intenzitást tartja, aminek 
forrását, kiváltó okát a csak a maga törvényeit elismerő gon
dolkodói szenvedélyben jelöli meg. Ezzel szemben a kezdettől 
fogva összetéveszthetetlenül sajátos krležai stílus eredőjét a 
személyiség nietzschei „plasztikus erejében” látja, amin a to
talitás alkotói megragadásának, egyszersmind humanizálásá
nak a szenvedélyét és képességét, „az emberi élet totalitásának 
felöleléséért, kifejezéséért és épp ezzel az emberiesítéséért 
viaskodó személyiség” sikeres küzdelmét érti és méltatja. Ez
zel az elementáris készséggel és képességgel függ össze aztán a 
krležai ábrázolási módszer ugyancsak általánosnak, jellemző
nek talált két eljárása, mely voltaképpen komplementáris vi
szonyban van egymással: az élet teljességének lemeztelenítésey 
ugyanakkor pedig antropomorfizálása, még a természeti és 
tárgyi valóságnak is emberközpontú szemlélettel történő meg
jelenítése.

Az egész opus jellegének, a részek és az egész viszonyának 
alapismérvét viszont egyrészt a ciklikusságban határozza meg 
Sinkó, ami nézete szerint nemcsak hogy nem bontja meg az 
opus egy fából faragottságát, a „szakadatlan folytonosság” 
szokásos mértékét is meghaladó „gyökeres azonosságot”, ha
nem csak még jobban érvényre juttatja azt, hiszen a kronolo
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gikus sorrendben vagy a legkülönbözőbb időkben, de minden
képpen szervesen egymásra épülő ciklusok épp a krležai ál
landót, az életmű konstans természetét teljesítik ki. Másrészt 
Sinkó a hagyomány és eredetiség, örökség és újítás, a korstílu
sok és az egyéni stílus dialektikáját minősíti jellemzőnek az 
életmű részletei és egésze viszonylatában. Az opus egységben 
szemlélése közben ezért hangsúlyozza többször is, hogy Krle- 
ža alkotóútjának valamennyi szakaszában jelen van a kulturá
lis és művészi örökség s az újabb és újabb kifejezési módok és stí
lusok termékenyítő hatása is, azonban mindez alárendelődik a 
sajátosnak és eredetinek, az összetéveszthetetlenül egyéni krle- 
žai tartalmaknak és megnyilatkozási formáknak.

*

Az interpretátori tárgy, elemzési célpont (I), a vizsgálódás 
eszköze, módja, azaz művészet- és irodalomszemlélete (II), 
majd az interpretációk eredménye, hozadéka (III) után leg
végül vessünk pillantást arra is, mit képviselnek ezek a Krle- 
ža-ćrtelmezćsek mint esszéírói alkotások egyrészt a Sinkó- 
életműben, másrészt a gigantikus Krleža-szakirodalomban.

A szövegek immanens történeti értékeként mindenekelőtt a 
szemléletük ötlik a szemükbe, amit a nagy horvát és a jelen
tős magyar életmű szerencsés találkozása következményének 
tekinthetünk: a felszabadulás után, s különösen az ötvenes
hatvanas években Sinkó Ervin művészet- és irodalomszemlélete 
elsősorban épp a Krleža-ćletmd vizsgálata révén teljesedett ki, 
hogy ezt a fundamentális szemléleti „kapást”, személyi „ajándé
kot” a sinkói esszéisztika „kamatostól”, saját többlettel is gaz
dagítva adja vissza e két évtized horvát és jugoszláv irodalmi köz- 
gondolkodásának, élvonalbeli hozzájárulást adva ily módon honi 
szocrealizmusunk irodalomszemlélete és művészetpolitikája te
vékeny felszámolásához és alkotói meghaladásához.*

* Hogy a krležai és sinkói irodalomszemlélet milyen meglepő tipológiai ro
konságról tanúskodott már 1945. előtt is, tehát akkor, amikor a két antibar- 
barus nem is tudott egymásról, s így a nézeteik között mindennemű kontakto- 
lógiai kapcsolat eleve ki volt zárva, erre vonatkozóan vö. tanulmányúnkat: 
Két antibarbarus, avagy Krleža és Sinkó irodalomszemlélete a harmincas évek
ben. -  Ju: Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok II. -  A Magyar Nyelv, Iroda
lom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék 1984.
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Nemcsak jelentős történeti értékek konzerválódtak azon
ban e Krleža-ćrtelmezćsek szemléletmódjában. Hisz gyűjtemé
nyünk mai olvasása közben nem az tűnik különösnek a számunk
ra, hogy fel-felbukkan bennük egynéhány esztétikai és irodalom
szemléleti tétel, amely ma már meglehetősen disszonánsán hat; 
inkább az a különös, hogy a jórészt még az ötvenes években, te
hát alig pár évvel a sorsdöntő negyvennyolcunk után íródott 
Sinkó-szövegekben milyen kevés az ilyen tétel a ma is életes és 
eleven felismerések sokasága ellenében.

Magának a gyűjteményünkben körvonalazódó Krleia-kép- 
nek viszont kétségtelenül épp abban a viszonylagos eredeti
ségben és újszerűségben van a legfőbb történeti értéke, amire 
a közelmúltban elhunyt horvát íróbarát mutatott rá annak ide
jén a „csodálatos kirándulóról” szóló esszéjében. Mert ameny- 
nyiben párhuzamosan olvassuk e Sinkó-kötetet a Krleža-kriti- 
kák, esszék és tanulmányok vaskos, a horvát, szlovén, szerb és 
macedón K r^a-interpretáció öt évtizedét (1917-1963) átfogó 
s öt kritikus- és esszéíró nemzedéket reprezentáló gyűjtemé
nyével, amely Miroslav Krleža félszázados írói tevékenységé
nek jubileumára jelent meg, akkor könnyen meggyőződhe
tünk a matkoviéi tétel megalapozottságáról: Sinkó Ervin Krle- 
ia-képének mindenekelőtt az etikai szemlélet biztosít sajátos 
helyet és újszerűséget a jugoszláv Krleža-ćrtelmezćsek fél 
évszázados hagyományában.

Az azóta elmúlt, csaknem negyedszázadnyi újabb időszak
ban, természetesen, tovább gazdagodott a jugoszláv és -  
főként Bori Imre kismonográfiája révén -  a jugoszláviai ma
gyar Krleia-értelmezés. Gyűjteményünk adalékai azonban 
ennek ellenére sem csupán összképük történeti értékével 
őrizték meg jelentőségüket.

Hisz Sinkó Ervin Kr^a-vizsgálatai ugyanúgy alkotóművészi 
vizsgálódások, s nem szakíróiak, mint ahogy Miroslav Krle- 
ža művészeti tárgyú értekezőprózája is távol áll a módszeres és 
szisztematikus szakanalízistől. S épp ennek hála, ezek a Sin- 
kó-írások is tartalmaznak valami elévülhetetlenül élményit, 
konfesszionálisat, ars poeticáit; valamit, aminek teoretikus és 
metodológiai helytállósága fölött eljárhat s részben el is járt az 
idő, ám íróművészi hitele, szubjektív intenzitása fölött aligha.

385



Nem véletlen, hogy szerzőnk Krleža-ćrtelmezćseinek fő
műfaja a kommentár: ez az a műforma, amely egyébként is -  
például a Kazinczy- vagy a Csokonai-életmű emlékezetes in
terpretációjában -  a leginkább érvényre juttatta a sinkói 
esszéisztika legfőbb erényeit, az esszéíró Sinkó Ervin legter
mékenyebb alkotói adottságát: érzékeny és maximális azono
suláskészségét élettel és művel, idővel és térrel, a létezés onto
lógia és etikai, szociális és erkölcsi, eszmei és esztétikai szfé
ráival a legkülönfélébb időkben és az egymástól legtávolabbi 
térségeken is. Magában az emberi/embertelen történelem to- 
vazajlott és tovább zajló folyamában.

S nyilván épp ebben van Sinkó Krleia-értelmezései időál
lóságának, elévülhetetlenségének másik titka: mivel saját sze
mélyiségszerkezetének, következésképp egész életművének is 
szintén eltulajdoníthatatlan sajátja ama szolidáris felelősségtu
dat a hérakleitoszi folyamattal tovasodródó mindenkori em
bersors mindennemű problematikája iránt, a sinkói szövegér
telmezés és az értelmezett krležai életmű ennek folytán is 
könnyen és természetszerűleg találhatott eleven és életesnek 
megmaradó rezonanciára.

Ma is ösztönző, együtt- és továbbgondolásra serkentő re
zonanciára.

Újvidék, 1986 szeptemberében Bosnyák István
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JEGYZETEK





Gyűjteményünk felöleli Sinkó Ervin Krleža-interpretdcioinak egé
szét. Mivel az egyes szövegek több ízben is napvilágot láttak, a sajtó 
alá rendezés során mindig az utolsó megjelenés szövegét, illetve a kö
tetben is publikált változatot tekintettük véglegesnek, és soroltuk be 
jelen gyűjteményünkbe.

Három szöveg esetében sem nyomtatásban, sem az írói hagyaték
ban nem maradt fenn magyar nyelvű változat; ezeket az írásokat a 
sajtó alá rendező fordításában közöljük.

A kötet anyagán kisebb stilisztikai/textológiai simításokat végez
tünk, a kötetszervezést/komponálást pedig a kronológiai szempont
nak rendeltük alá; ily módon, mint Bori Imre állapította meg ta
lálóan a recenziójában, az olvasó figyelemmel kísérheti „Sinkó Ervin 
Krleža-ismeretćnek evolúcióját és mélyülését, kilombosodását.” A 
szigorú időrendiségtől csupán két esetben tértünk el: a Farkasverem 
és a Léda Í951-ben, illetve 1953-ban íródott, témában-módszerben 
egyaránt ikerszövegnek mondható kommentárját egymás mellé he
lyeztünk, s a Magyar királyi honvédnovellák 1952-ben közébük éke
lődött kommentárját e rokon szövegek után publikáljuk; az életrajzi 
fragmentum esetében viszont (Poéta születik, 1965) nem a kötetzáró, 
hanem a kötetnyitó rendeltetést találtuk természetszerűbbnek.

Poéta születik. -  A kötet egyetlen szövege, mely nyomtatásban ez 
ideig sem magyar, sem horvátszerb nyelven nem látott napvilágot: az 
írói hagyatékban megőrződött, Krlezsa Miroszláv címet viselő, 1965. 
május 29-i keltezésű, 18 oldalas gépirat bevezető része. A  teljes szö
veg voltaképpen kollázs a szerző korábbi Kr^a-interpretációiból, s 
egy eddig még azonosítatlan magyarországi Kr^a-kiadványhoz ké
szült, de nem jelent meg. Mivel az itt közölt részlet kivételével e gép
irat nem tartalmaz újabb adalékokat Sinkó Ervin Krleža-kćpćhez, a 
teljes kollázs publikálásáról lemondtunk. -  A szövegrészletben a 
Krleža-idćzetek a Moj obračun s njima (Leszámolásom velük, 1932) 
c. kötetből valók, Sinkó maga fordította őket.

Miroslav Krleža műve. -  Sinkó Ervin legelső Kr^a-interpretáció- 
ja. Magyarul a Híd  1950/11. számában látott napvilágot, hogy csak
hamar átvegye a külföldnek szánt Jugoslavija c. folyóirat szerbhor- 
vát, német, francia és angol kiadása is. Ugyanakkor bekerült a szer
ző életében megjelent horvátszerb és magyar tanulmánykötetekbe
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(Falanga antikrista i drugi komentari, Zora, Zgb. 1957; Epikurosz 
hervadt kertje, Fórum, Újvidék 1964), valamint a posztumusz Pjesme 
u prozi. Pripovijetke. Zapisi. Ogledi c. gyűjteménybe (Matica 
Hrvatska -  Zora, Zgb. 1969), illetve a Szemben a bíróval c. kötetbe is 
(Gondolat Kiadó, Bp. 1977), továbbá a horvát irodalomkritika an
tológiájába (Hrvatska književna kritika, Zgb. 1960), és a jugoszláv 
esszéirodalom magyar panorámájába {Korok, nézetek, alkotások, 
Fórum, 1968). -  A  tanulmányvázlat Krleža idézeteit Sinkó Ervin for
dításában közöljük.

Farkasverem. -  Povodom zagrebačke premijere drame Miroslava 
Krleže ,,Vučjak(i címen a Književne novine 1951. január 2-i számában 
jelent meg, s nincs másodközlése: e szövegét Sinkó nem iktatta be a 
Falanga antikrista i drugi komentari c. kötetébe sem. Magyar változa
ta nem maradt fenn kéziratban, így saját fordításunkban közöljük. -  
A szóban forgó Vwé/a/c-bemutatót 1950. dec. 14-én tartották.

Egy farsangi éj komédiájának lirizmusa. -  Első közlése: „Léda”. 
Obnovljena predstava u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. -  
Borba, 1953. ápr. 19. A szöveg bekerült a szerző már említett hor- 
vátszerb kommentárkötetébe -  de az előadás színi bírálata nélkül -  s 
a Krleža életművével foglalkozó esszék és tanulmányok gyűjtemé
nyébe is {Miroslav Krleža. Zbornik o Miroslavu Krleži. JAZU, Zgb. 
1963). Magyarul itt jelenik meg először, a sajtó alá rendező fordí
tásában. Az idézett drámarészleteket -  kisebb módosításokkal -  Du
dás Kálmán fordításából vettük át (Miroslav Krleža: A Glembayak. 
Drámák. Fórum, Növi Sad 1964). -  Sinkó Ervin szövegének Borba- 
beli első közlése -  de csak az -  Aurél figurájával kapcsolatban egy 
érdekes -  zárójelbe tett -  aktuális megjegyzést is tartalmazott: „(Mel
lesleg szólva: van abban valami szomorú és groteszk is, hogy 1953- 
ban, tehát mintegy negyedszázaddal az után, hogy Krleža megírta a 
Lédái s megalkotta Aurél akadémiai festő alakját, valaki azt az írásos 
kérdést teszi fel K r^ának, hogy tudja-e ő, mit jelent a 1’ art pour 
l’art tézise, s vajon tagadja-e ő a művészi teremtés ideológiai szere- 
pét?)”

Miroslav Krleža igazsága. -  Párhuzamos közlésben jelent meg a 
zágrábi Republika és a Híd 1952/szeptemberi számában, s még ugyan
abban az évben előszóként is napvilágot látott A horvát hadisten no
velláinak Sinkóné Rothbart Irma által fordított gyűjteményében 
{Magyar királyi honvédnovellák. Testvériség-Egység, Újvidék 
1952). A novellarészletek idézetei Sinkó tanulmányában -  kisebb 
módosításokkal -  abból a fordításból valók. -  E szöveg bekerült a 
Krleža életművével foglalkozó esszék és tanulmányok említett gyűj
teményébe is.
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Krleža leszámolása a „tudományos esztétikával”. -  Marginalije uz 
Krležin obračun s „naučnom estetikom” címmel a Republika 1953/7-8. 
számában jelent meg először, majd bekerült a Falanga antikrista i 
drugi komentari c. kötetbe is. Magyarul itt jelenik meg először, a saj
tó alá rendező fordításában. -  Miroslav Krleža ljubljanai referátu
mának Sinkó által idézett részleteit, kisebb módosításokkal, Juhász 
Géza fordításából vettük át. (Vö.: Korok, nézetek, alkotások. Vál. 
Petar Džadžić, ford. Juhász Géza. Fórum 1968., 35-73.)

A véres mítosz. -  Párhuzamos közlésben, folytatásokban jelent 
meg a Híd és a belgrádi Delo 1956/57-es évfolyamaiban. Sinkó horvát 
(1957) és magyar (1964) esszékötetei a kommentár integrális szöve
gét, a Krleia-tanulmányok említett gyűjteménye pedig a III. fejeze
tet tartalmazza. Jelen közlésben visszaállítottuk az eredeti szöveg 
mottóját és fejezetcímeit, s azonosítottunk és pontosítottunk néhány 
citátumot. A szöveg Bankett-idézeteinek fordítása Sinkótól való.

Enriquez Galvao nyílt levele. -  Egyetlen eddigi közlése: Híd, 1961/3. 
sz. -  Noha akkorra már megjelent a Bankett magyar kiadása (Fórum, 
Növi Sad 1960., ford. Herceg János), a szerző itt is saját átültetésében 
közli a Krleža-regćny idézeteit; ezen most a sajtó alá rendező sem 
változtatott.

A Poéta, aki mindnyájunké. -  Első közlése: Magyar Szó, 1963. jan. 
1-3. Ezt követően publikálja a zágrábi Vjesnik is, majd bekerül a 
Kr^a-tanulmányok gyűjteményébe s az Epikurosz hervadt kertje és 
a Pjesme u p ro z i... kötetekbe is. -  A Krleža-idćzeteket ezúttal is 
Sinkó fordításában közöljük.

Krleža életműve és kultúrpolitikai problémáink. -  „Krleža életműve 
és mai kultúrpolitikai problémáink” címmel, az újvidéki Ifjúsági Tri
bünön tartott előadás autorizált magnetogramjaként jelent meg a 
Symposion 1963. május elsejei számában, majd átvette az újvidéki 
Polja is. Kötetben itt jelenik meg először. -  A sajtó alá rendezés 
során a főszövegben hagytuk az előadást követő kérdésekre adott 
válaszok közül azt, amely a Krleža-ćletmd egészével, azaz közvetlenül 
az előadás tárgyával függ össze, míg az egyéb kérdésekre adott, 
ugyancsak autorizált válaszokat itt közöljük a jegyzetekben:

„KÉRDÉS: A z előadás első részével kapcsolatban szeretnék egy 
kérdést feltenni. A  kérdés úgy hangzana, hogy egy művész, egy alko
tó, legyen akár fiatal művész, aki eljut egy bizonyos pontig az alkotás
ban, amely a maga nemében, megállapíthatjuk, újszerű, haladó stb., 
ha ez a művész valamilyen körülmények nyomására megtagadja később 
az addigi alkotását, értékelhetjük-e ezt az alkotást mi később, noha 
ő megtagadta?
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-  Itt az egészen konkrét példa: egy francia író, Céline, akinek 
műve, az Utazás az éjszaka mélyére, remekmű, annak ellenére, hogy 
ez a Céline később fasiszta lett. A mű önmagáért is helytáll és beszél. 
És fölébe nőhet erkölcsileg is annak az írónak, aki írta. Amikor én az 
életműnek a fontosságáról beszéltem, akkor ezt nem azért tettem, 
hogy az ilyen magányos, egyszeri, folytatás nélküli műveknek az érté
két kétségbe vonjam, hanem hogy megvilágítsam a különbséget a 
szórványos, esetleges és az egy életen át tartó, egész műben testet 
öltő inspiráció között. Impozáns és nagyszerű az, látványnak is fel
emelő, amikor valakinél folytatólagosan megvan a képesség és hosz- 
szú évtizedeken keresztül ugyanazzal az energiával reagál minden 
benyomásra, mint ahogy bizonyos embereknél csak kivételes pillana
tokban történik ez.

KÉRDÉS: Krleiával kapcsolatban említette Thomas Mannt is. Ha 
az eszmeiség a művészetben primáris, akkor lehet-e Thomas Mannt 
Krlezával egyenrangú, vagy Krlezánál is nagyobb írónak tekinteni?

-  Tisztázni kellene, hogy az ember e kérdésre felelni tudjon, az 
eszmeiség fogalmát. Dosztojevszkij például, ami az ő politikai meg
győződését illeti, egészen sötét, azt lehet mondani, a szent szinódus- 
nak egyik legsötétebb képviselője. Odáig megy, nem tudom, emlé
keznek-e rá, amikor megkérdezik Aljosát a Karamazov-testvérekben, 
hogy igaz-e, hogy a zsidók húsvétkor keresztény gyermekeket ölnek, 
hogy azoknak vérével dagasztják a kenyeret, akkor Dosztojevszkij 
ezt a szót adja Aljosa szájába: „Nem tudom.” Ez a „nem tudom” 
eszmeileg a maximális aljasság. Csakhogy: az eszmeiségnek e tökéle
tes sötétsége ellenére Dosztojevszkij a világirodalom egyik legnagyobb 
írója, ő  mint író, mint költő messze fölötte áll saját eszmeiségének. 
Az történik vele, ami a Bibliában olyan szépen el van mesélve, hogy 
valaki, aki átkot akar mondani és oda viszik, egy hegyre, hogy átkozza 
meg az igaz isten igaz népét, mikor átkot akar mondani, akarata 
ellenére áldást mond. Ez történik tulajdonképpen a nagy költővel, 
ha igazán nagy. Időnként deklaratív hazugságok becsúsznak művébe, 
de mikor igazán nagy költő, akkor csak a mi oldalunkon lehet. A leg
nagyobbak mind, függetlenül a politikai meggyőződésektől, mind a 
mi oldalunkon álltak. A legnagyobbak, még ha akarnak sem tudnak 
a sötétségnek a szolgálói lenni. Nincs is nagy költő, sőt még jelentős 
költő sem lehet ma az, aki nem éli át emberként az emberiség szen
vedését, problémáit, és ha egyszer átélte, akkor függetlenül attól, 
hogy ezt elméletileg hogy fogja megformulázni., a műveiben kifeje
zésre fog jutni, hogy ember. Van egy egészen nagyszerű, világos 
illusztrációja ennek az én tézisemnek. Nem véletlen, hogy a fasiz
musnak, noha a hatalmas, kulturált, nagy tradícióval rendelkező 
német népnek 90 százaléka annak idején lelkesedett Hitlerért, nem 
véletlen az, hogy a fasizmusnak nincs egyetlenegy költeménye, egyet
lenegy költője, egyetlenegy novellaírója, aki európai mértékkel értéket
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jelentene, ami túlélte volna a fasizmust. Azért gondolom én, hogy 
e kérdés is nagyon helyénvaló, mert nem tudok elképzelni élő művé
szetet, amelyik emberellenes művészet. Krležšnak van egy nagyon 
szép gondolata Chopinről. Azt írja, hogy Chopin megsebzett szívből 
zenélt, bármiről is zenélt, érezni azt, hogy sebes a szíve (ranjena 
srca). És én azt hiszem, hogy ez az, ami a fasiszta ideológiában 
tökéletesen lehetetlen, amikor az eszmeiségről beszélek, mint fölté
telről, hogy valaki szépet teremtsen. Nem állítom, hogy csak azok 
írhatnak szép könyveket és verseket, akik marxisták, de gondolom, 
hogy az embertelenségből semmi emberileg értékes nem teremhet. 
Konkréten, ami Thomas Mannt illeti, bizonyos, hogy Thomas Mann- 
nak a legkülönb munkáin is meglátszik és megérzik -  én például meg
érzem, és ez engem zavar - ,  hogy ő mégis megmaradt élete végéig 
-  a mértékeiben -  polgárnak. És végül ezzel adva vannak az ő korlá- 
tai mint alkotó művésznek is.”

B. /.
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