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AZ ÉRTELEM JEGYÉBEN

(PÁSKÁNDI GÉZA PRÓZÁJÁRÓL*)

Meglepetés vagy nem meglepetés? -  tűnődhetünk Páskándi 
Géza nem kevesebb, mint harmincnégy írást, novellát, többé-ke- 
vésbé színpadon is elképzelhető rövid párbeszédes jelenetet, hosz- 
szabb elbeszélést egyaránt tartalmazó kötete, A vegytisztító be
csülete elolvasása után. Az eddig költőként, s méginkább drámaí
róként ismert Páskándi ugyanis mint prózaíró tagadhatatlanul 
meglepetés számunkra, sót annak tekinthetjük e kétségtelenül 
kissé „mindenesnek” nevezhető kötet rendkívüli gazdagságát is. 
Főleg ha a benne fellelhető izgalmas és érdekes ötletek, helyzetek 
valóságos légióját vesszük figyelembe, ugyanakkor azonban úgy ér
zem, csodálkozni akkor kellene inkább, ha az derül ki, hogy Páskán
di mint prózaíró alatta marad költői és drámaírói erényeinek.

Nem meglepő azonban szerzőnk prózájának jellege sem. Drá
mai alkotásainak ismeretében ugyanis, no meg más drámaírói tel
jesítménnyel kitűnt szerzők, mindenekelőtt Dürrenmatt és Mro- 
zek sajátosan abszurd, groteszk prózai írásaira gondolva akár azt 
is megvallhatom, hogy ezt a fajta prózát vártam-reméltem Pás- 
kánditól is.

„Lényeglátó”, „tettenéró”, „mélyfúró” -  ilyenféle jelzőkkel il
lethetjük ezt a prózát, amelynek „használati utasítására” , anél
kül, hogy a szerző ilyesmivel kívánt volna szolgálni, legmaradék- 
talanabbul a kötet legvégén található, de még 1954-ből származó, 
A hitfejtő című remek elbeszélést olvasva bukkanhatunk. Nem 
véletlenül említem egyébként a keletkezési évszámot e novella 
kapcsán. Ennek ismeretében ugyanis már témája, a reformáció 
kora, illetve főszereplője, az ellenreformátorként buzgólkodó Al- 
bericus atya figurája sem tűnik öncélú múltba kalandozásnak, il
letve figuraként holmi írói szeszély szüleményének. Tekintve, 
hogy Albericus az általa alapított és vezetett különleges „inter
pretációs bizottság” élén olyan buzgalommal igyekszik megtalálni

* Páskándi Géza: A vegytisztító becsülete, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1973; Beavatkozás, Dalia Könyvkiadó, 1974
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és kimutatni a különböző egyházi és világi szövegekben minden 
„reformációgyanús” elemet, hogy ezáltal nem csupán az ellensé
get leplezi le, hanem egyháza őszinte híveinek minden szellemi 
megnyilatkozását is megbénítja és lehetetlenné teszi, hogy végül 
maga is áldozata legyen annak a folyamatnak, amelyet életre hí
vott. Rendfónöke ugyanis a végén azz^l a megokolással tiltja meg 
neki az „interpretatio ilyen gyakorlatát” , hogy „az eretnekek el
sőként is cselekszenek és szervezkednek, az eretnekek főként 
emberek, nem szavak és textusok. Munkád haszon nélkül való a 
Szent Egyház számára, s csak arra jó, hogy papságunk most 
amúgy is zilálódó összetartását széjjelebb szólja, hogy egyik a 
másikától tartson; hogy már saját szavaikban se bízzanak, hogy 
féljenek önnön szavaiktól, mintha azok az ellenségé lennének”, s 
ugyanakkor rámutat Albericus beteges buzgalmának belső rugói
ra is, elsősorban hitbeli gyengeségére. Azzal, hogy kimondja: 
„Pironkodjék, aki rosszra gondol. Magára kell alapoznia annak, 
aki a másikról rosszat feltételez. Röstellje magát, aki rosszra gon
dol!”

Ugyanebben az írásban találunk még jónéhány rendkívül érde
kes és több szempontból is tanulságos szövegrészt, mondjuk, Al
bericus következő „elméleti megállapítását” :

„A tökéletességre jutott interpretatio a némaság határa. A  né
maság csöndet jelent. A csönd -  a lélek befordulását szolgálja. A 
lélek befordulása -  a tisztulást. A tisztulás -  Isten közelségét. Is
ten közelsége -  mennyország üdvössége.”

Vagy amikor ugyancsak Albericus egy tanítványa figyelmét 
hívja föl arra az aligha elhanyagolható tényre, hogy:

„ .. .  igaz ugyan, hogy az autor nem válogathatja meg lectorait, 
ám a lectorok nem véletlenül választanak némely autorokát. ”

De talán még ennél is érdekesebb, legalábbis ami a már emlí
tett „használati utasítást” illeti, amikor Albericus részletekbe me
nően fejti ki úgyszólván „szemantikainak” mondható interpretá
ciós elméletét. Mármint tanítványainak, akiknek „nem kevésbé 
volt nehéz megérteniük és emlékezetükbe vésniük, hogy mit je
lent, milyen fontos az »in textus« vagyis »a szövegben nyilvánva
lóan lévó« és a »sub textus«, vagyis »a szövegben nem kifejezet
ten lévó« értelem megkülönböztetése. Ám ezenfelül is még vol
tak: »szövegen túli«, »szöveg mögötti«, »szöveg elótti« »szöveg 
feletti«, »szövegen átsejló«, »szövegbe érthetó«, »szövegbe érez
hető^  »szövegbe hallható«, »szövegbe sejthető«, »szövegbe hi- 
hetó«, »szövegbe akarható« értelmek is, melyeket ki kellett sze
gény növendékeknek halászniuk a többnyire világi, de gyakran 
megyei papi szövegekből (levelek, prédikációk, inscriptiok, egye
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bek). Az »implicite« (benne lelhető és belefoglalható) és az »exp- 
licite« (benne lévő és kifejezett) elvét is heteken át gyakorolták.”

Ez a részlet nem csupán azért érdekes, mert különösképpen 
nyilvánvalóvá teszi, hogy a novella megszületésének idején rend
kívül aktuális, félelmetesen irodalomnyomorító „valóságszférát” 
vett célba, hanem mert éppen ennek a „szöveg mögötti szöveg
nek” a jelentőségére figyelmeztet, amelynek szem előtt tartása 
nélkül -  bármennyire nem eretnekségekre vadászunk is -  Páskán
di számos írását és a szerző törekvéseinek lényegé^aligha érthet
nénk meg igazán, illetve kötetének nem egy darabja többé-kevés- 
bé szellemes, de mondanivaló nélküli játéknak tűnhetne csupán, 
írásainak egy tekintélyes része ugyanis feltétlenül olyan, hogy 
mondanivalója pusztán a szituációból következik.

Főleg a kötet elején található novellákra és párbeszédekre vo
natkozik ez. Olyanokra, mint a könyv nyitó darabja, a Milyen 
szép feleségünk van, amelyben egy szerencsétlen kocsmatöltelék 
dicsekszik hasonszőrű társának felesége szépségével és fiatalságá
val, érezhetően saját elesettségét igyekezve ellensúlyozni, s egy
ben részvétet kelteni önmaga iránt. Szavai azonban csak azt ered
ményezik, hogy társa is a maga feleségének szépségével áll elő, 
minden erejével igyekezve túllicitálni. „Fantáziakiélés” ez tehát, 
a valóság ellensúlyozása illúziókereséssel, mások ámításával. A  
mese című novella esetében, amelynek hőse, a meseíró is egyfajta 
„árnyék ént” teremetve magának hátborzongató meséiben azt ír
ja meg, amit csak szeretne megtenni, de aminek véghezvitelére a 
valóságban nem vállalkozik. Ugyanez a momentum munkál a Li- 
likord címadó hősében is, aki egy napon észreveszi, hogy az 
öregeket gyerekeknek, a gyerekeket viszont öregeknek látja, s 
akinek orvosa, miután páciensét képtelen kigyógyítani furcsa be
tegségéből, végül is azt ajánlja, írjon fantasztikus filmet belőle. 
Gyakori, egyéb írásokban is megtalálható e sok tekintetben a 
művészi kifejezés lelki gyökerei körül tapogatózó motívum, 
amelynek legkorábbi változata, s a többi hasonló írásnak mintegy 
előképe a még 1957-ben született Csendes óra című, látszólag tel
jesen realisztikus novella is. Főszereplője, az idős rokkant portás, 
a vécén találja meg a maga „csendes óráját”, szándékosan és 
rendszeresen ide menekül házsártos felesége elől, hogy aztán 
képzeletében királynak érezhesse magát.

Céltudatos szerkesztési elvre vall tehát, hogy az egyes írások 
keletkezési idejétől függetlenül éppen ezeket a „kiélós” novellá
kat találjuk a kötet elején. Egyfajta előszobájaként a következő 
szakaszt képező „tudománynépszerűsítő párbeszédeknek” , ame
lyek már érehetóen úgy születtek, mint A mese szerzőjének alko
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tásai: ezekben az írásokban, amennyiben a pszichológia felól 
közelítjük meg ókét, a normális körülmények közt kifejezésre 
nem jutó, gyakran ki sem mondott, s még kevésbé tetté váló lelki 
mozzanatokból lesz szituáció és cselekmény, nemegyszer éppen 
Páskándi egyik vitathatatlan szellemi ósét, Karinthy Frigyest 
eszünkbe juttató, sokszor olyan pompás alapötletre épüló humo
ros jelenet, hogy akár hosszabb lélegzetű abszurd (vagy hogy Pás
kándi több helyen megfelelő magyarázatokkal alátámasztott 
meghatározását használjuk inkább: „abszurdoid”) színpadi mű
nek is magja lehetne. Ilyen mindenekelőtt a talán „legkarinthy- 
sabb” kis dramolett, a Ne tudja a jobb, mit cselekszik a bal, 
amelynek magányos sakkozója úgy érzi, akár a világos, akár a sö
tét nyer, mindedképpen ó lesz a győztes, úgyhogy a játék nem is 
érdekes igazán, ám miután végre partnerra akadva egymás után 
ötször is vereséget szenved, megsértődve újra egyedül folytatja a 
játékot, csakhogy ekkor már ketté osztott énjének „vesztes felén” 
a sor, hogy kikéije magának a „győztes” fölényeskedő gúnyoló
dását, gondolati mondanivalóként mindenekelőtt az ember „rész- 
rehajlási” vagy „szurkolási szükségletét” juttatva karikírozott for
mában kifejezésre. Hasonlóan brilliáns ötlet képezi alapját A  
hadsereg borbélyának is, ahol a jelenetbeli hadsereg szolgálati 
szabályzatának abból a pontjából fakad a mulatságos dilemma, 
hogy „A hadsereg borbélya az a katona, aki köteles mindazokat a 
katonákat megborotválni, akik nem borotválkoznak egyedül, de 
időmegtakarítás miatt tilos neki azokat is megborotválni akik 
egyedül borotválkoznak”, úgyhogy a hadsereg borbélya végül is 
nem tudja, vajon ezek szerint számára kötelező-e vagy tilos a bo
rotválkozás. Kár viszont, hogy e remek alapötletre épülő jelenet 
a továbbiak során kevésbé sikerült befejezésbe torkollik. Egyes 
„túlhajtott” fordulatokat ugyanis csak részben indokol az, hogy 
később kiderül, a borbély valójában nem is a szolgálati szabályza
tot olvasta, hanem egy Bertrand Russel logikájáról szóló köny
vet, melyet korábbi olvasója a szolgálati szabályzat fedelében rej
tett el. Nem arról van szó egyébként, hogy holmi valószerűséget 
kérünk számon ettől az írástól, mivel annak jellege folytán ilyes
mi semmiképp sem várható el, úgy tűnik azonban, hogy a „ter
mészetes” befejezés az lett volna, ha dilemmájába belezavarodó 
borbélyunk ahelyett, hogy öngyilkossági kísérlete közben ráéb
redve megoldásra tudósnak csap föl, valóban öngyilkos is lesz. 
Sót akad az e csoportba tartozók közt kimondottan eróltetettnek 
ható írás is: ilyen a Tudós nő, avagy: hegy a heggyel találkozik, 
amely kissé talán a kötet egészének szintje alatt is marad. Igazán 
sikerültnek az ide sorolt írások közül azokat mondhatjuk, ame
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lyeknek alapját valóságos tudományos probléma vagy elmélet ké
pezi j s ad lehetőséget a szerzőnek paradox helyzetek létrehozásá
ra. Úgy, mint A csoda -  égi információ esetében, ahol a farkasok 
megszelídítésének csodáját művelő Assisi Szent Ferenc a modern 
információelmélettel megismerkedve úgy érzi, csodái nem is iga
zán csodák, sőt valójában az a csoda, amikor egy éhes farkas vé
gül mégiscsak megeszi.iEnnél is többre értékelhetők azok az írá
sok, amelyekben az alapötlet a cselekmény során kibővül és to
vábbfejlődik, illetve modellé szélesedik, többnyire valamely em
beri tulajdonság fe ln ag y ítása i egyeduralomra juttatása követ
keztében. Ilyennek mondható akár az Árnyékban című rövid egy- 
felvonásos, melynek során a nyilvános kivégzésre érkezett két úr 
az elkövetkezendőktől megriadva eleinte még azt is lehetséges
nek tartja, hogy kettejük valamelyike lesz az áldozat, majd úgy 
nyilatkozik, hogy bármennyire érdekes is lehet a halálraítélt utol
só szava, mégsem kíván a látvány tanúja lenni, ám amikor kide
rül, hogy az elítélt az utolsó pillanatban kegyelmet kapott, csaló
dottan távozik, sót elhatározza, kérvénnyel folyamodik a kegye
lem visszavonása érdekében. Méginkább parabolaszerű modell- 
történetté tágul a szituáció az Elégtétel, avagy: ha már egyszer 
megtörtént c. terjedelmesebb elbeszélés során, ahol az egyszer 
már megtörtént dolgok visszavonhatatlanságának ténye válik a 
történet alapjává azáltal, hogy főszereplője, Szentpéteri, miután 
egy távoli ismerőse az utcán minden ok nélkül pofon vágja, lekö
pi és belerúg, úgy érzi (sőt merénylője is ezt hangsúlyozza), a raj
ta esett sérelem jóvátehetetlen; így jön létre ebben az írásban az 
„elózéstánc”, az emberre annyira jellemző fölénykeresésnek az 
az ördögi köre, ami a képtelenségig konstruált mese ellenére na
gyon is valóságos, és amiből Szentpéteri képtelen kikapcsolódni.

Ezekben az írásokban, legyenek bár pusztán felvetett szituáci
ók vagy összetettebb demonstráló modellek, mindenképpen a 
helyzeteken s az általuk lehetővé tett kérdésfeltevéseken van a 
hangsúly, amiért is szereplőik inkább csak „alkatrészei” a helyze
teknek, anélkül, hogy igazán háromdimenziós emberek vagy 
akár „jellemek” lennének, amit egyébként ilyenfajta írásoktól el
várni kritikusi melléfogás is lenne. Tézisnovella jellegük persze 
nyilvánvaló, érdekességük-értékük tehát szükségképpen az álta
luk bizonyított tételek érdekességétől vagy éppen szokatlanságá- 
tól függ; fanyalogva tanmeséket emlegetni azonban, ahogy azt 
Váncsa István, a kötet Új írás-beli recenzense teszi, csak akkor 
lehetne megokolt, ha lemondunk arról, hogy ezt a jelzőt banális 
és megszentelt igazságokat bizonyító írások számára tartogassuk. 
Páskándi írásai azonban, akár egyetértünk az általuk illusztrált
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tételek állításaival, akár nem, ilyeneknek semmiképpen se mond
hatók. Lombikban készültségük, „képletszerűségük” elkerülhe
tetlen velejárója viszont a „fekete humor”, sőt helyenként egyfaj
ta cinizmus, amiért is néha kegyetlennek, „élveboncolásnak”, az 
ember kíméletlen „kizsigerelésének” tűnnek. Swifti vonás ez, ter
mészetesen nem csupán Páskándira jellemző, hanem korunk iro
dalmának egy igen jelentős, a felszínen könyörtelen, de az em
bert éppen humanista kiindulópontról vallatóra fogó vonulatára 
általában is. Ez a humanista alapállás egyébként, ami voltakép
pen az ember melletti elkötelezettséget jelenti, szenvedélyes tilta
kozást az ember mindenfajta megnyomorítása ellen, rejtetten 
vagy kevésbé rejtetten fellelhető Páskándi ugyszólván valameny- 
nyi írásában, ám különösen azokban érezhető, amelyekben a 
szerző nem csupán valamely többé-kevésbé bizarr helyzet részle
tesebb kibontakoztatására vállalkozik, hanem (mintegy túltelje
sítve az ilyenfajta írásokkal szemben felállítható normákat) az 
egyes szereplők gondolat- és érzésvilágának megmutatására is, 
megalkotójuknak nem egyszer olyan vonásait is felszínre hozva, 
amelyeknek meglétében a „fekete humorú” , írások olvasásakor 
esetleg kételkedhetnénk: képességét a részvétre, együttérzésre, 
az emberi esendóségek megértésére.

Rábukkanhatunk az írónak erre a képességére egészen egysze
rű és közvetlen formában is mondjuk, az Európa térképe c. írás
ban, a társai „csoportszadizmusának” áldozatul eső, de a „boly
hoz tartozás” kedvéért még ezt a szerepet is vállaló diákgyerek, a 
gyámoltalan kövér Szenapel ábrázolásakor, vagy áttételesen a 
Mitológiai pillanat című hosszabb, költői-filozofikus elbeszélés
ben. Khárón, az alvilág révésze azért kéri el itt és veszi át „meg
őrzésre” az általa szállított lelkek értéktárgyait, hogy ezzel a visz- 
szatérés reményét keltse bennük, sót hosszabb időn át folytatva 
ezt a gyakorlatot mindinkább maga is hinni kezd a „feltámadás
ban”. Amikor aztán egy alkalommal magát Paliasz Athénét is az 
alvilágba szállítja, rádöbben, hogy a halál lényegét, legalábbis 
szubjektív értelemben, az intellektus halála jelenti. Athénétől 
halljuk ugyanis az alábbiakat: „Hippokratész azt mondta: az ér
zelem székhelye a szív. Soha senki nem törődött eHdig a fejjel. A 
fejet senki sem vette észre: a fej maga sem vette észre saját ma
gát, mert el volt foglalva azzal, hogy védje a testet. A fej elgon
dolhatta, hogy van szív, s az az érzelem székhelye, de a szív nem 
gondolhatta el, hogy van fej. Ezért a fejre senki sem gondolt so
ha. A fej maga sem vette észre önmagát. Amikor elhajolt egy kő 
elől, nem is vette észre, hogy önmagát védi: az egész testre gon
dolt, miközben önmagát is védte öntudatlanul. A szív, mindig
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csak a szív! Szegény fej -  ki vette volna észre: a tüdő, a vese, a 
máj? Csak önmagát vehette volna észre, ha nincs elfoglalva a töb
biek védelmével. Az Akhilleusz sarka közel van a földhöz: ^zért 
sebezhezó. A fej közel van az éghez: ezért kell meghalnia.” Nem 
egyedülálló különben az értelem barbár megsemmisítése elleni 
ilyenfajta tiltakozás, jóval konkrétabb történelmi helyzetbe 
ágyazva ugyanezt találjuk az antifasiszta harcosok emlékezetének 
szentelt és egy náci koncentrációs táborban játszódó Weisskopf 
úr, hány óra? című nagyszerű elbeszélésben is. Ennek a melléke
sen a zsidó intellektus történelmi szerepe iránti tiszteletet is kife
jező írásnak főszereplője, Weisskopf úr, az idős órás azzal váltja 
ki rabtartói dühét és magasztosul bukásában is hőssé, hogy óra 
nélkül, de bámulatos idóérzéke birtokában kötelességének érzi 
tájékoztatni fogolytársait a pontos időről. Ez az elbeszélés több
rétű mondanivalójával és bravúros felépítésével kétségtelenül 
egyik legkiválóbb darabja a kötetnek, amiért is feltétlenül megér
demli, hogy hosszabban is szemügyre vegyük, elmondva róla, 
hogy Páskándi három szálon haladva párhuzamosan bontakoztat
ja ki tartalmilag is három részre osztható elbeszélésanyagát. írá
sának külső, valóságosnak mondható síkja jelenti az elbeszélés 
tulajdonképpeni cselekményét: a szolgálatos tiszt rájön, hogy a 
foglyok tudják, hány óra, az őrök a barakkban óra után kutatnak, 
majd mikor kiderül, hogy hasztalanul, az „eleven órát” , Weiss
kopf urat „kobozzák el”, hogy nyomban ki is végezzék. A máso
dik sík formailag álombéli, tartalom dolgában viszont szimboli
kusnak számít: Weisskopf úr, mialatt a külső cselekmény a maga 
útján halad, időnként „folytatásos álmát” meséli fogoly társainak. 
Ebben az történik, hogy Hitler azzal a bejelentett szándékkal fű
részeli le Weisskopf úr koponyájának tetejét, hogy beleürítsen, 
de mivel az öreg órás feje nem üres, tervét csak úgy valósíthatja 
meg, ha előbb sorra kiszedegeti belőle a zsidó gondolkodók által 
létrehozott szellemi kincseket, Einstein, Mendelssohn, Spinoza 
életművét éppúgy, mint Dávid zsoltárait vagy az Énekek énekét, 
és bár agya látszólag kimeríthetetlennek bizonyul, az utolsó éj
szakán, közvetlenül azelőtt, hogy Weisskopf úr szinte prófétai 
küldetéstudattaí vállalt időjelző szerepe tragikus véget ér, a Füh- 
remek már csak a Talmudot és a Tórát kell kiszednie, ám ekkor 
az álom azzal ér véget, hogy az éjjeli edényként használni kívánt 
koponya szétrobban, egyszerre eredményezve pesszimista és op
timista tolmácsolási lehetőséget, mivel e bizzar álomból azt érez
zük ki, hogy az értelem és a tudás kiszolgáltatottja ugyan az erő
szaknak, végső fokon csak megsemmisíthető, de megalázására, 
amíg létezik, nincs lehetőség. E kétféle értelmézési lehetőség je-
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lenti aztán az elbeszélés harmadik, filozófiai síkját, illetve ennek 
vetülete az a változás, ami a történetet elbeszélő filozófusban 
végbemegy, aki, mert a táborban megpróbál egy az időről szóló 
filozófiai munka írásába menekülni, eleinte gyötrelmesnek érzi 
Weisskopf rendületlen időjelzését, mivel az szüntelenül a „konk
rét időre”, tehát az elviselhetetlen valóságra emlékezteti, később 
azonban mindinkább a Weisskopf által képviselt szembenéző és 
helytálló magatartás hatása alá kerül, annyira, hogy ennek tanul
ságait végül is ő fogalmazza meg. Az egyéni élet szemszögéből 
nézve pesszimistát is, azt, hogy: „Aki semmit sem ért, olyan előny
nyel indul, mint a mindent értő. Ez a tudatlanok és bölcsek 
egyenlősége: az egyiknek azért nincsenek előítéletei, mert nem 
tud előítéletet, a másiknak pedig, mert ismeri őket, és tudja, 
mennyit érnek.” Ám általános, „egyénen túli” értelemben ugyan
így az optimistát is: „Lehet, hogy az idő emberevő: de a teljes em
beriség egyforma hosszú, egyforma végtelen az idővel. Igen: 
egyenlő ellenfelek vagyunk!”

„Emberevő időről” szól a másik háborús témájú, szintén hosz- 
szabb elbeszélés, a Nem éppen vadállat is, ezúttal nem az ember
telenség áldozatai, hanem annak hordozói felől közelítve meg 
tárgyát. Lényeglátó módon a belső és külső valóság közötti ellen
tét megmutatása révén tárva fel az embertelenség gépezetének 
működési törvényszerűségeit, érdekes módon megfordítva, de 
nagyon is a „talpára állítva” azt az alkotói formulát, amiről ko
rábban szó esett már. Ebben a „sztoriját” tekintve is maradékta
lanul realista novellában ugyanis szintén abból lesz történet, ami 
normális emberek esetében és körülmények között észrevétlen 
marad a rutincselekvés „ápoló és eltakaró” függönye mögött. De 
mivel háború van, a rutincselekvés lehetőségét az embertelen 
cselekvés jelenti, szükségszerűen az emberies szándék vagy in
kább a józan meggondolás kerül a függöny mögé. A Nem éppen 
vadállat tisztjei és katonái esetében is, akik valóban nem éppen 
vadállatok, inkább csak „foglalkozási betegségük” megnyomorí
tottjai, amiért is a maguk módján igyekeznek csak elkerülni a 
vadállat szerepét. „A háború utolsó napjait, az sincs kizárva, 
hogy utolsó óráit éljük -  szerette volna mondani meg kell őriz
nünk szüzességünket; gondolhatja, hadnagykám, mit értek én 
ezen: ez alatt a négy esztendő alatt soha egyetlen parancsot sem 
tagadtam meg, csak éppen precízen hajtottam végre; de hiányzott 
a végrehajtásból az a túlzás, ami a végrehajtót de facto bűnössé 
teheti, ami a végrehajtót de facto vadállattá változtatja, márpedig 
éppen vadállatok nem vagyunk, hadnagykám.. .” fejti ki az elbe
szélés századosa egy kivégzendó katonaszökevény kapcsán, majd
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a rá jellemző gondolatmenettel a „minimális”, „maximális” és 
„precíz” parancsteljesítés közötti különbséget érzékelteti sajnos 
csak önmagával és az olvasóval, mivel alárendeltjével, a hadnagy- 
gyal, szavak nélkül igyekszik csak mégértetni, hogy a szökevényt 
futni hagyhatja, s aztán ugyanezt teszi a hadnagy is az őrmester 
felé, úgyhogy a végeredmény mégiscsak a szökevény halála lesz, 
ugyancsak a parancs végrehajtásával megbízott katona szándéka 
ellenére, ám a történet kérlelhetetlen logikájának kiteljesedése
ként. Legalábbis amennyiben helyesen értelmeztük az elbeszélés 
kissé ködösített befejezését, mivel a szöveg nem nyújt határozott 
támpontot a szökevény sorsát illetőleg, úgyhogy arra inkább csak 
a mondanivaló kézenfekvő követelményeit figyelembe véve kö
vetkeztethetünk.

Nem csupán a háborús tárgyú, tehát az emberies és embertelen 
kérdését a legélesebb formában felvető írásokban találkozunk 
azonban a külső és belső világnak ezzel a részleteiben is kibonta
koztatott szembeállításával, illetve a kettő viszonyának hitelesen 
ható ábrázolásával, hanem néhány más tárgyú elbeszélésben is. 
Kivételt a még hátralévő jelentős írások közül leginkább csak a 
Vércukor képez, amelyben valamennyi írás közül alighanem a 
leglíraibb eszközökkel egy hosszú szenvedés után elhunyt apa te
metésének leírását ismerhetjük, meg fiának tolmácsolásában, 
olyan mesteri érzékeltetéseként az őszinte fiúi fájdalomnak, s a 
„halottsirató” környezet kicsinyességeinek, hogy, bármennyire 
eltér is ez a mindenekelőtt a betegség és a halál kegyetlensége el
len tiltakozó írás a kötet leginkább fóvonulatként jellemezhető 
koncepciójától, már csak ezért is mulasztás lenne nem említeni. 
Ugyancsak az élet, kegyetlensége pontosabban az „egymást fölfa- 
lás” könyörtelen ténye elleni lázadásnak hat A disznó feltámadá
sa, amely egyébként sokkal inkább az imént említett „fővonulat
ba” illeszkedik. Az egész könyv alighanem legkülönösebb írása 
ez, amelyet talán az írói belehelyezkedés ad absurdum viteleként 
is meghatározhatunk. Szabályszerűen realisztikus ábrázolással 
kezdődik. Nyilvánválóan a háborút követő években vagyunk: az 
elbeszélés parasztházaspáija évek óta nélkülözve a disznóölés ál
dásait kenyeret és hagymát reggelizik, szomorúan nézi az üres 
disznóólát, s a valaha évenként hizlalt és levágott disznókra emlé
kezik. Ennek során tudjuk meg, hogy az asszony háborúban ele
sett csitrikori szerelmeinek nevét ragasztva rájuk rendszeresen 
kézhez szoktatta az állatokat, úgyhogy levágásukkor megsiratva 
őket húsukból egy ideig enni sem tudott; az erre való emlékezés 
lesz aztán kiindulópontja a férfi álmának, melyben, mintha csak 
távoli útról térne meg, „Feri”, a disznók egyike lép a szobába,
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emberi nyelven beszélni kezd, keserű szemrehányással illeti gaz
dáit, amiért felhizlalták és levágták, sót megfogadja, hogy új 
életében tartózkodni fog minden falánkságtól, végül teljes borzal
masságában újra átéli tulajdon leöletését -  mert valahogy ez a 
bravúrja ennek az írásnak, hogy szinte észrevétlen átcsúszás után 
egyszer csak rájövünk, hogy már nem is álmodó egykori gazdájá
nak énjében vagyunk, hanem mintegy az emberi és állati lét kö
zös gyökerei közé gabalyodva, magának a disznónak a „tudatá
ba” léptünk át.

Végül, bár nem legvégül, még valamit a kötet két utolsó előtti 
elbeszéléséről is, tekintve, hogy a sorrendben legutolsó írás be
számolónk elejére került. Annyit ugyanis feltétlenül el kell mon
danunk a Záróra után, illetve a Karácsony-koldus c. írásokról, 
hogy az előbbi esetében egy levitézlett alkoholista balettáncos 
képzeletbeli „másodvirágzásáról” esik szó, arról, hogy Barladai, 
bár nem is emlékszik a lerészegedett állapotában történtekre, 
mégis elhiszi ivócimborájának, hogy mámoros intermezzói során 
újra egykori nóhódító szerepében tündököl, sőt barátja halála 
után még annak „túlvilági üzenetében” is inkább hisz, semhogy 
nyomorúságos helyzetét tudomásul vegye; az utóbbi elbeszélés 
hőse viszont úgy igyekszik menekülni nyomasztó magánya elől, 
hogy az év elején mindig új családdal köt ismeretséget, majd an
nak karácsonyesti vendégeskedésben való kulminálása után 
csendben felszámolja azt, amíg csak a gyermeki szókimondás rá 
nem döbbenti, hogy semmi keresnivalója az önelégült családi bol
dogságba süppedt „normálisok” között. Gazdagon árnyalt belül
ről ábrázolásával ez a két nagynovella is csak megerősíti azt a be
nyomásunkat, ami az itt tárgyalt terjedelmesebb elbeszélések ol
vastán mindinkább feltámad bennünk: azt ti., hogy Páskándi, ha 
rászánja magát, messze meghaladni képes a pusztán szituáció-fel- 
vetést, illetve a drámaíróként kamatoztatott parabolaszerű mo
dellépítést, sót valahol alighanem még a regényíró is ott szunnyad 
benne.

Más kérdés, hogy%két kisregénye tulajdonképpen nem e „szuny- 
nyadó regényíró” felébredése révén született, nem az ember bel
ső világának itt tapasztalt ábrázolása további elmélyítéséből fa
kadt mű, hanem tézist igazoló írás, „szituáció-regény”

*

Páskándi Géza fentebb tárgyalt kötetének leghosszabb írását, 
az 1964-ben íródott, detektívregénynek nevezett Lajos Fábián
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megöletéséi ugyanis nem ok nélkül mellőztem eddig, hanem mert 
célszerűbbnek látszik a szerző másik „detektívregényével” , az 
önálló kötetként megjelent Beavatkozással együtt foglalkozni ve
le. Annak előrebocsátása mellett, hogy egyik mű sem a szó köz
napi vagy éppen kommerc értelmében detektívregény.

Ez sem meglepetés különben. Annak a nyilvánvaló rokonság
nak köszönhetően ugyanis, ami Páskándi alkotásait a mindenek
előtt Dürrenmatt által képviselt irodalomhoz fűzi, megint csak 
azt mondhatjuk, ilyenfajta „filozofikus detektívregényekre” szá
mítottunk is. „Alibi-detektívregényekre”, olyan álbűnügyi törté
netekre, amelyekben a bűntett és a nyomozás bonyodalmai való
jában csak arra szolgálnak, hogy írójuk által lényegesnek érzett 
egzisztenciális-morális problémák megragadását és felmutatását 
lehetővé tegyék. Mindkét esetben a végletekig konstruált mese 
segítségével. Sót attól tartok, a Beavatkozás esetében túlságosan 
„összehozott” mese megformálásával is.

Mert akárhogy is vesszük, kétségtelenül a Lajos Fábián megö- 
letése látszik sikerültebbnek. Ebben a formáját tekintve sokban 
Dürrenmatt kisregényére, a Balesetre, de indítását illetőleg kissé 
Kafka. A perért is emlékeztető kisregényben ugyanis az történik, 
hogy az első személyt és a vele szinte minden tekintetben azono
san viselkedő, alighanem csak a kollektív felelősség megmutatása 
érdekében létező hivatali kollégáját, Kezniczeyt váratlanul egy 
rendőrtiszt keresi föl, s egykori munkatársuk, Lajos Fábián után 
érdeklődik. Az elbeszélő és társa rögtön sejtik, s hamarosan meg 
is győződhetnek róla, hogy Lajos Fábián gyilkosság áldozata lett, 
sót bár a rendőrtiszt ezt nem mondja ki, feltételezik, hogy kette
jüket vádolja a gyilkossággal, majd arra döbbennek rá, hogy ha 
közvetlenül nem is, közvetve mindenképpen felelősség terheli* 
őket volt munkatársuk életének kioltásáért. A rendkívül szorgal
mas és nagy munkabírású Lajos Fábián ugyanis eredetileg süket
néma volt, úgyhogy nem csupán hivatalnoki erényei révén élvez
te a hivatalfónök kegyeit, hanem fogyatékossága is bizonyos vé
delmet biztosított számára, s amikor ennek folytán a hivatalban 
leépítéstől kellett tartaniuk, két munkatársa feltételezte, hogy a 
főnök nem a különben csaíádtalan Lajos Fábiánt bocsátaná el, 
hanem kettejük valamelyikét vagy mindkettőjüket. Ami termé
szetesen elegendő ok volt Lajos Fábián iránti gyűlöletükre, sót 
családos emberek lévén gyűlöletük számára még a morális öniga
zolás lehetősége is biztosítva volt. „A gyermekeinkre való gondo
lás megszentelte legperfidebb terveinket is. Izzó, már-már ördögi 
gyűlöletünk felett mint a megbocsátás szelleme ott lebegett gyer
mekeink angyalarca. Mindenkinek (minden családosnak) a gyűlő

17



leinek csakis ezt a formáját ajánlhatom, mert ebben szentesített tár- 
sadalomfenntartó érdek működik” -  vallja erről az elbeszélő az 
előzményekre visszapillantva. Ennek a „szentesített gyűlöletnek” 
hatására aztán a két hivatali kolléga anélkül, hogy rejtett indíté
kait akár egymásnak is bevallaná, látszólag humánus gesztusra 
szánja el magát: hírét véve, hogy városukba egy süketnémákat 
hallóvá és beszélővé operáló sebész érkezett, elküldik hozzá La
jos Fábiánt, sőt még hozzá is járulnak a műtét költségeihez -  ti
tokban azt remélve, hogy kollégájuk, akiről úgy érzik, voltakép
pen a harcosan szókimondó emberek fajtájából való, új helyzeté
ben bizonyára hamar bajba keveredik. Számításuk, amint azt a 
rendőrtiszt megjelenése után megtudják, végeredményben be is 
igazolódott, mivel a hallása birtokába jutott Lajos Fábián új mun
kahelyén a főnök sikkasztási terveit kihallgatva zsarolni kezdi fe
lettesét, aki végül is gyilkosság árán szabadul tőle. így avatja bűn
társsá a két féltékeny kollégát, akik viszont e szerepükre ráébred
ve végül mégis bűntelenségükról győzik meg magukat, arra hivat
kozva, hogy Lajos Fábiánnak, miután lehetővé tették számára, 
hogy annak minden lehetőségével és felelősségével együtt teljes 
emberi életet éljen, végső fokon más választása is lehetett volna. 
Ez egyébként nem jelenti kizárólag az elbeszélő önigazolását, ha
nem egyben a regény üzenetét is kiszélesíti, mivel amellett, hogy 
Dürrenmatt Balesetéhez hasonlóan a „láthatatlan bűnt” hozza 
felszínre, a Sartre-i választás döntő szerepét is kihangsúlyozza. 
„A bírósági döntést egyelőre még nem tudhatjuk. Bármi is lesz, 
egy bizonyos: ártatlanul ítélnek el.” -  olvashatjuk befejezéskép
pen, mintegy az önigazolási mozzanat aláhúzásaként, ami azért 
látszik fontosnak, mivel az ítélet ilyen nyitvahagyása, illetve a 
külső (objektív) és belső (szubjektív) ítélet közötti különbség le
hetőségének e megmutatása révén Páskándi műve voltaképpen A  
Perre] és a Balesettel is sajátos viszonyba kerül. Azáltal, hogy az 
előbbi igazságtalan s az utóbbi igazságos halálos ítéletével szem
ben mintegy megkérdőjelezi az ítéletet, illetve az olvasóra bízza 
az ítélkezést, újabb változatát alkotva meg a „per-regényeknek”.

Páskándi másik, különben jóval korábban született, s eredeti
leg az Ifjúmunkás című lapban folytatásokban közölt „detektívre- 
gényét”, a Beavatkozást már (vagy inkább még) nem lehet ennyi
re márkás irodalmi alkotásokkal polemizáló műnek tekinteni. 
Nem csupán azért, mert a rossz híreket közlő levelek kézbesítését 
humánus meggyőződésből megtagadó, s e szentnek tartott cél ér
dekében még a gyilkosságok sorozatától sem visszariadó postá
sok vallási szektájáról szóló, hajmeresztő részletekben sem szű
kölködő mese túlságosan is mesterkélt, hanem mert a tétel, amit

18



ez a fabula a fülszöveg tanúsága szerint is bizonyít, mármint hogy 
„a misztikus fanatizmus, a fanatizmus általában nemcsak ember
telen, hanem az adott körülmények között agresszíven emberel
lenes formát is ölthet, és akkor nincs más lehetőség, mint harcol
ni ellene a megsemmisítéséig”, valahogy túlságosan is kézenfekvő 
ahhoz, semhogy igazolására ennyire bonyolult „bizopyítóappará- 
tus” létrehozása igazán indokolt lenne. Ezért e kissé közhelysze
rű „fótézisnél” sokkal érdekesebb az a „melléktézis” (már-már 
„antitézis”), ami a „beavatkozni vagy nem beavatkozni?” dilem
májában tükröződik a történet bonyolításának abban a momen
tumában jutva kifejezésre, hogy a rossz híreket tartalmazó levele
ket megsemmisítő szekta létezésére eredetileg néhány kisszerűén 
zsaroló levél tereli a rendőrség figyelmét, a gyilkosságsorozat pe
dig csak azután kezdődik, hogy a szekta a lelepleztetéstől tartva 
egymás után teszi el láb alól árulónak vagy csak megbízhatatlan
nak vélt híveit, úgyhogy a gyilkosságoknak közvetve a rendőrség 
beavatkozása is okozója lesz. „Eszembe jutottak a főnök múltko
ri szavai: ha a bűnözéstörténetben kimutatnák, a bűnök hány szá- 
zálékát termelte ki a lét, és hány százalékát maguk a nyomozók, 
akár a Fouché módszerével, bűnné ütni a bűntelenséget is, csak 
hogy saját létezésük hasznosságát, pótolhatatlanságukat bizonyít
hassák, akár pedig »beavatkozás« szülte új fejleményekkel, öt- 
ven-ötven százalék lenne az eredmény” -  állapítja meg Bért, a re
gény nyomozó főhőse, voltaképpen Mrozek Rendőrségének kép
letét látva igazoltnak. De általában is a Beavatkozási olvasva va
lahogy sokkal súlyosabb érveket találunk a beavatkozás ellen, 
mint mellette, annyira, hogy a beavatkozás szükségességének bi
zonyítása inkább csak deklaratív marad. Olyan jobbára csupán 
érzelmileg megalapozott kijelentések révén, mint amit a regény 
végén is találhatunk: „Akármilyen következtetésre is jutok, egyet 
már bizonyosan érzek: be kell avatkozni... És mégis... be kell 
avatkozni.” Ebből eredően aztán egyfajta ellentmondás keletke
zik a bizonyítani kívánt és a valójában bizonyított tétel között, ami 
egyébként szándékos is lehet, ám ezt nem azért érezzük a regény 
gyengéjének, mintha nem értenénk vele egyet (elvégre ez szem
pont kérdése), hanem mert Páskándi a beavatkozás szükségessé
ge melletti bizonyításnak nagyonis nyilvánvaló lehetőségét mu
lasztotta el: mindössze azt kellett volna még megírnia a felgön
gyölített szektáról, hogy valamelyik rossz híreket tartalmazó levél 
nem továbbítása a címzetthez még nagyobb szerencsétlenséget 
okozott, vagy éppen a szekta által meggyilkoltak számát is meg
haladó számú áldozatot követelt. Esetleg csak „követelhetett vol
na” , ami viszont e feltételesség révén a „nem beavatkozni” serpe-
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nyójébe is bedobott volna egy érvecskét; egyszóval bőséges lehe
tőség kínálkozott többféle változatra is. Ez pedig mégiscsak a kis
regény intellektuális irgalmasságát bizonyítja azáltal, hogy to
vábbgondolásra, variálásra késztet, megmozgatja kombináló fan
táziánkat. Akkor is, ha az általa bizonyított tétel súlya nem mér
hető ahhoz a példaképhez, Dürrenmatt Az ígéret című nevezetes 
„detektívregényéhez”, amely a Beavatkozás olvasásának kezde
tekor a szemünk előtt lebegett. Ám még ha a „nagy tézis” hiánya 
folytán el is marad emögött, vagy éppen nem aknázza ki maximá
lisan mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a benne felépített 
szituáció magában rejt, így is jelentős színfoltot képvisel Páskándi 
Géza legfőképpen rendkívüli sokoldalúságról tanúskodó alkotá
sai között.

1974
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KEGYETLEN NEVETTETÉS

(HATÁR GYÓZÓ DRÁMÁIRÓL* -  VITATKOZÓ ELISMERÉSSEL)

Határ Győző neve nálunk sem egészen ismeretlen, legalábbis 
azóta, hogy Pásztoróra című egyfelvonásosa a Híd 1975 évi I. szá
mában megjelent. Ez a részben játékos, részben filozofikus, vagy 
inkább csak a filozofikusság érzetét keltő darab azonban nemcsak 
hogy nem szerepel (még?) az Angliában élő költő, próza- és drá
maíró nem kevesebb, mint tizenkét alkotást tartalmazó gyűjte
ményében, a SÍRÓNEVETÓben, hanem valójában nem is repre
zentálja igazán azt a tekintélyes drámaírói munkásságot, amit e 
két, külsejét tekintve is impozáns kötet magában foglal. Amint 
arra címe is utal, sírás helyett megnevettetve az olvasót (nézőkről 
tudomásom szerint nem beszélhetünk), de persze olyképpen, 
ahogyan azt a szélesebb értelemben vett abszurd drámák általá
ban tenni szokták: jobbára úgy nevettetve, hogy a nevetőt egyben 
ki is rázza a hideg.

Vagy talán mégsem „egyben”, inkább „mikor hogy”, mivel el
vétve találkozhatunk azért benne nevettetés nélküli komolyság
gal is, gyakrabban pedig komolyság nélküli nevettető játékosság
gal, a darabok nagy részét azonban mindenképpen a sírás helyetti 
nevetés jellemzi inkább. Legtöbbször a látszólag kegyetlen neve
tés, amely mögött azonban világ- és emberféltó aggodalom rejlik. 
Olyanféle kiáltásnak hatnak ezek a darabok, hogy: „Mi lesz ve
lünk? Mi lesz a világgal? Mi lesz az emberiséggel?”

Legtöbb darabjának jellemzője ez az olykor talán mestersége
sen is felduzzasztott, szorongásos aggodalom akkor is, ha a gyűj
temény első, Játékos könyvnek nevezett kötetének elején még 
majdnem öncélú formában találjuk meg azt a gyakran sziporkázó 
nyelvi leleményességben megnyilvánuló játékosságot, amihez 
csupán később társul komolyabb mondanivaló. Legalábbis ami az 
első két darabot, a zsarnokságot inkább csak bohóckodó kópé- 
sággal megcsipkedő, témáját az Ezeregyéjszaka anyagából merítő 
és éppen ezért a játékosságot különösképpen is lehetővé tevő

•  Határ Gyózó: Sírónevető, Auróra könyvek, München, 1972
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Majomház című bábjátékot és Az aranypalást című „napkeleti já
tékot” illeti, ezekben a kicsit Weöres Sándor-i játékosság még in
kább csak önmagáért létezik csupán. Az utána következő, sok te
kintetben még mindig meseszerű, de inkább „fantasztikus ab
szurdnak” minősíthető Némberköztársaságban azonban már a 
gondolati mondanivaló is fellelhető. Egyébként, hogy miért e fur
csa műfaji meghatározás, arról talán csak annyit, hogy a „fantasz
tikus” jelzőt mintegy az „abszurd” fokozásának szánom (ha 
ugyan ezt a fogalmat fokozni lehet), méghozzá azért, mert úgy ér
zem, Határ darabjainak nem csupán végletesen bizarr helyzetei 
késztetnek erre, hanem az is, hogy számos darabjában a tudomá
nyos-fantasztikus irodalom bizonyos elemei keverednek a „klasz- 
szikus” abszurdok, illetve a dürrenmatti „világszínház” jellemzői
vel. E sajátos keverékkel különben először ebben a darabban ta
lálkozhatunk. Az ugyanis, hogy a darab uralkodó hercege hűtlen
séggel vádolt és a nép által kivégzettnek hitt feleségét egy óriási 
íróasztalban rejtegeti, ahonnan az időnként fejét kidugva folytat 
párbeszédet férjével, még inkább csak egyike az abszurd drámák 
képtelen-jelképes helyzeteinek, ám a nem létező kontinensről, 
Asztrabáziából megtért világjáró Edmond által ajándékba hozott 
szerelemgép a négy fantomszerű műhölggyel már inkább sce-fi 
elemnek tetszik. Hasonlóképpen „fantasztikus” azonban a kö
zépkori alkímiát eszünkbe juttató fiatalító szer szerepeltetése is; 
egyszóval, nem csupán a különböző elemek keveredése miatt van 
okunk fantasztikust emlegetni, hanem legalább ennyire indokolt
nak látszik az abszurd „fokozása” is. Ami viszont a meglehetősen 
bonyolult meséjű és egyik bizarr fordulatból a másikba szédítő 
darab mondanivalóját illeti, legjobb lesz talán a szerző jegyzetei
nek azt az észrevételét idézni, miszerint „Minden darabba világ
nézetet beleolvasni rossz szokás és jobbára azoknak a kamasz- 
vásottsága, akiknél a ,világn?zetesdi’ bejárt pályái minden ideg
rezdülést erre terelnek. A NÉMBERKÖZTÁRSASÁG mind
össze mulattatni kíván; s ha valakiben mégis másmilyen gondo
latsorokat is elindít a lappangó matriarchátus előretöréséről, ko
mikusán primitív és kannibál vadságú amerikai erupcióiról és a be
tört férfi-pszüché lassú átkristályosodásáról a rabszolgai alázat 
ábráiba -  nos: annak lelke rajta.”

Nos hát jó: „lelkem rajta”. Nem csupán azért, mert meglehet, 
van is bennem némi „kamasz-vásottság” -  ámbár irodalmi alkotá
sokban kaptafa világnézetek helyett világlátást keresnék inkább -  
hanem mert ha jegyzeteiben a szerző nem hívja fel figyelmemet 
arra, ami szerinte nincs meg a darabban, talán eszembe se jutna 
felfigyelni holmi efféle tendenciára, viszont e külön figyelmezte
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tés után mindenképpen szembetűnőnek érzem, hogy Határ még a 
nemek viszonyában is lehetetlennek tartja az egyenlőséget, és 
bármennyire „komikusán primitív vadságú amerikai erupciókról” 
beszél is (amelyek egyébként a nemek közötti tényleges egyenjo
gúság hiányából fakadnak) „a férfihegemónia életérzésének bal
jós, disszonáns felhangokkal áttört paródiáját” emlegetve darabja 
kapcsán, valahogy az derül ki itt, hogy ezt illetőleg is olyan nézet 
rabja, mint Spengler a „fajok”, illetve a „kultúrák” egymáshoz 
való viszonyát illetőleg: ti. hogy az emancipációs törekvések nem 
állnak meg a kiegyenlítődés szintjén, hanem átcsapnak rajta, 
szükségszerűen a másik, a korábban elnyomott fél uralmához ve
zetnek el. No de hogy a félreértést elkerüljük, jegyezzük meg ta
lán, hogy a Némberköztársaságban szó sincs nóemancipációs 
mozgalmakról vagy ehhez hasonlókról, hanem inkább arra törté
nik utalás, hogy a nemiség, illetve a női vonzóerő gáttalan elural
kodása a férfin „matriarchátushoz” vezet, ám ez így is elgondol
koztató. Nem mintha itt az érdekelne bennünket, hogy „káros” 
lenne-e egy bármilyen okból fakadó „nóuralom” s kiknek, vagy 
hogy jó volt-e eddig (pedig még mindig nemcsak „volt”) férfiura
lom, hanem, mert úgy tetszik, e „szexuálspenglerizmus” mögül is 
előtűnik az a sajátos „ciklikus” történelemszemlélet, amely Határ 
fentebb említett aggodalmának egyik legfőbb forrása és amely
nek megnyilvánulásaival a későbbi darabok során kifejezettebb 
formában is találkozunk. Nagyjából ugyanez a helyzet a szexfor
radalommal is, amelynek riasztóan kozmikussá növelése szintén 
feltalálható a továbbiak során. És bár Határ maga is gyakran él a 
„meztelen színház” eszközeivel és ennek megfelelően szabadszá
jú is, szemléletében kétségtelenül ott érezzük a „talpkövet” jelen
tő „tiszta erkölcs” bizonyos számonkérését is, amolyan „Róma 
megdől és rabigába görbéd” féle figyelmeztetést.

A soron következő darabban A libegőben viszont Határ későb
bi, tetózést jelentő drámáinak egy másik, többször is visszatérő 
témája bukkan föl. A nemzedékek közötti különbség illetve el
lentét, az, hogy „ma olyan messzire esik az alma a fájától, hogy 
többé az almafa sem azt a világot, ahová almái gurulnak, sem al
máit látni, felfogni nem tudja”. Ezt a mondanivalót azonban in
kább csak darab végén érezzük igazán, amikor az „élet útját” jel
képező végtelen lépcsősorokat mászó furcsa komédiás házaspár, 
Rókus és Rozálka, végre a csúcsra ér és a „neobarbár szuper-jö- 
vőbe” érkezik, ebben a beatzenés-hippys-kábítószeres-csoport- 
szexes világban találva rá gyermekükre, Sára-Borbálára, akinek 
esküvőjére még annak megszületése, sót megfogamzása előtt in
dultak el. Ez a múltat, jelent és jövőt egybemosó megoldás
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egyébként rendkívül beszédes szimbolikát is magában rejt, mégis 
mindaz, ami e két chaplini esetlenséggel csetló-botló figurával a 
lépcsómászás során történik, nem kizárólag ennek a nemzedék- 
kérdésnek szolgálatában áll. Mert a második felvonásban szerep
lő „Haldoklandók háza” nevet viselő aggok otthona ugyan szoro
san ehhez kapcsolódik, megint csak előlegezett motívumként, 
mivel teljes iszonyatosságában ugyanez végül is a gyűjtemény 
utolsó darabjában, a Hamu a Mamumondóban bontakozik ki, 
magával a címet is kölcsönző s a lépcsősor fölött drótkötélpályán 
elhúzó libegóvel azonban már nehezebben tudunk mit kezdeni. 
Abban ugyanis, hogy szinte menetrendszerűen lezuhan, ismét 
csak az időnkénti „világkatasztrófák” elkerülhetetlenségét valló 
ciklikus történelemszemlélet jelképét látjuk, az viszont, hogy Ró
kus és Rozálka nem ül vagy nem ülhet a libegóre, mintha arra 
utalna, hogy a katasztrófák voltaképpen a „fentiek”, a technika 
vívmányai fölött rendelkezők, tehát az uralkodó osztályok szá
mára végzetesek, míg a lentieket, a gyalogosokat, a történelem 
alá szorult népet nem érintik ennyire közvetlenül. Legalábbis így 
tűnik ez mindaddig, amíg ki nem derül, hogy Rókus magával hur
colt koldusbotjainak belsejében rejtegette aranyait, melyeknek 
létezéséről még a férjét egyre élhetetlenséggel vádoló Rozálka 
sem tudott, a libegóre tehát Rókus jegyet is válthatott volna, ha 
vállalni merte volna a lezuhanás kockázatát. Ez ugyanis módosít
ja a képet, mivel ekkor már úgy érezzük, az aranyak nem csupán 
az anyagi lehetőségeket jelentik, hanem általában is az emberi le
hetőségeket, mindazt, amivel a kisember akkor sem mer élni, ha 
birtokában van. Van ebben tehát valami a „lassan járj, tovább 
érsz”-ból is, olyanféle üzenetet sugallva, hogy az élhetetlenség, a 
kockáztatni nem mérés valójában túlélést biztosító, fenntartó 
erő. Ezt viszont némiképpen az a momentum semlegesíti, hogy a 
lépcsősort megmászó házaspár így is egy „modern pokolba” érke
zik, úgy hogy ezen a sötét képen még az sem sokat módosít, hogy 
Rókustól és Rozálkától paradox módon végül is akkor veszünk 
búcsút, amikor újra csak Sára-Borbála megszületésében remény
kedik, mintha a végtelen lépcsősorok megmászása valójában ezu
tán következne csak. Mindezek mellett számos egyéb részletet is 
találhatunk a darabban, csupa olyasmit, ami külön-külön mindig 
jelképez valamit, többnyire korunk riasztó tüneteit juttatva 
eszünkbe, anélkül azonban, hogy egységes rendszerré, demonst
ráló modellé állna össze a szemünk előtt. így lesz végül is ez a da
rab minden önmagába visszatérő alapképlete ellenére inkább 
csak groteszk kalandok sorává, olyan filozofikus „pikareszk drá
mává”, amely főleg azért érdekes számunkra, mivel a későbbi
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drámák szinte valamennyi részletesebben kidolgozott témája csí
rájában már itt megmutatkozik. Mindemellett pedig van azért va
lami utánozhatatlanul lenyűgöző ebben a két botladozó figurában 
éppúgy mint a darab egészének hangulatában. Annak ellenére, 
hogy kissé talán teijengősebb is a kelleténél, ami nem is csupán A  
libegő esetében kifogásolható. Határ drámáinak legtöbbjében 
ugyanis egy igen sajátos terjengösséget találunk, aminek semmi 
köze a szószaporításhoz, mivel a dialógusokra többnyire a rend
kívüli tömörség, gyakran pedig a sziporkázó frappánság jellemző, 
többnyire tőmondatokból állnak, hosszabb mondókákat pedig ki
vételesen találhatunk, az egyes jelenetek azonban éppen a lehe
tőségek maximális kiaknázására irányuló szándék miatt keltik a 
teijengósség érzetét. Ezt a benyomást fokozza még sokszor a for
dulatok egymásra halmozása, a cselekmény túlbonyolítása is.

Az ezután következő három darabban azonban egyelőre nem 
A libegőben kezdődő „fóvonulat” folytatódik tovább.

Közülük az Elefántcsorda című egyfelvonásos számomra meg
lehetősen céljatévesztettnek hat. Leginkább azért, mert az alap
ját képező végletes helyzet nem lehet igazán az, aminek a szerző 
szánta, nem fejezheti ki azt a gondolatot, miszerint „a tragikum 
akkor a legmegrendítóbb, amikor már azzal sem törődik, hogy 
groteszk” (H. Gy. jegyzetei). Ugyanis a nekrofíliának az a látsza
ta, amelybe a darabbeli vizsgálati fogoly kerül a szerző minden 
igyekezete ellenére mégis inkább émelyt okozóan aberráltnak 
tűnik és nem tragikusnak, úgyhogy voltaképpen nem is kell a da
rabban szereplő fafejű nyomozó őrnagyhoz hasonlóan érzéket
lennek lennünk ahhoz, hogy képtelenek legyünk arra a minimális 
ráérzésre is, ami a tragédiához elengedhetetlenül szükséges ka
tarzist kiválthatná belőlünk. Hiába, függetlenül attól, hogy a kér
déses helyzet lehetséges-e vagy lehetetlen, úgy tetszik, léteznek 
leírhatatlan helyzetek, amelyek művészi feldolgozásra azért al
kalmatlanok, mert róluk szólva a műélvezóból lehetetlen kiválta
ni a kívánt reakciót, vagyis tragédiaként csupán a szenvedő alany 
képes átélni őket. Ha tehát mégis megpróbálkozunk ábrázolásuk
kal, az olvasókat-nézőket nem „szíven”, hanem „gyomron” talál
juk csupán. Ezért nem sikerül ennek a drámakísérletnek ”azt a 
páratlan életremekműnek beillő nagy szerelmet” érzékeltetnie, 
„amely levelezőlapon giccs -  valóságos jelenlétével lenyűgöző”. 
Határ nem egy darabjában találunk borotvaélen táncoló helyze
teket, s szerzőnk ragyogó táncos is, itt azonban -  úgy tűnik, elke
rülhetetlenül -  mégiscsak leszédül a borotvaélről.

Más okból állunk kissé értetlenül a GargilianusszdX szemben. 
Annak ellenére, hogy ennek az „iskoladrámának” kerethelyzete,
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az ókori, sírokból kilépő római patríciusok, rabszolgák és filozó
fusok beszélgetése a semmit nem értő némaszerepló, a Huligán 
jelenlétében rendkívül izgalmasnak és ígéretesnek tekinthető. 
Ennek során ugyanis a szerző a hanyatló Rómát és a keresztény
ség kezdetét idézi meg, mindenekelőtt a történelem vulgarizálá- 
sával szállva perbe, elsősorban azt a kérdést vetve föl, hogy 
„Hogy is nem láthatta meg tüstént minden vallásalapító, hogy mi
helyt egy évezredekre visszatekintő hitet kétségbevon, egyúttal 
minden hit h i t e 1 é t kétségbevonja, s hogy ezzel minden vallás 
a priori lehetetlenül?!” . Egyúttal olyan gondolatokat is boncol
gatva, mint az, hogy „Ugyanígy annak aki a görögségnek szemére 
hányja, hogy Periklész Athénjének ,gazdasági csodája’ rabszolga
ságon alapult, csak azt mondhatom: találkoztál-e már, barátom, 
harmadfélezer esztendő utáni unokáddal s tudsz-e valamit is fel
hozni védelmedre, mikor a vádat sem ismered -  hogy mi az, amit 
késő utódod mai intézményeidben oly gyalázatosnak tekint, hogy 
embertelenséged semmivel sem menthető?!”. Érdekes és nem is 
egészen jogosulatlan gondolat ez kétségtelenül. Akkor is, ha el
lene feltétlenül felhozható, hogy a rabszolgaság intézményét nem 
csupán Róma sztoikus császára, Marcus Aurelius tekintette em
bertelennek (persze jellemző, hogy maga sem tehetett ellene 
mást, mint hogy rendeletekkel kísérelt meg könnyíteni a rab
szolgák helyzetén, hanem már az ókori Egyiptom Halotti könyve 
is az elhalálozott érdemei között sorolta föl a rabszolgákkal való 
emberséges bánásmódot, ami végül is arra vall, hogy az ókor rab
szolgatartó társadalmaiban is éltek olyanok, akik tudatában vol
tak a rabszolgaság intézménye embertelenségének, bármeny
nyire is nem tudták elképzelni az életet rabszolgák nélkül, s 
ugyanígy közöttünk is vannak olyanok, akiket távoli utódunk se 
illethetne szemrehányással. De persze nem is arról van szó, hogy 
a szerzőt a rabszolgaság intézményének védelmével vádolhatjuk, 
márcsak azért sem, mert Lalage, a rabszolgalány és Licinius, a 
patricius-fiú szerelmének tragikus történetében éppen elég ször
nyűséggel találkozhatunk. Ezenkívül pedig alighanem mégis iga
za van a szerzőnek, amikor arra a megállapításra jut, hogy „Min
den kor szinte ellenállhatatlan lelki kényszerrel s beláthatatlan 
vulgárpolitikai cinizmussal vetíti bele a maga szemléletét az ókor 
világlátásába”. Vagyis hát kifogásaink nem is annyira „történel
mi” s még kevésbé etikai természetűek, hanem abból erednek, 
hogy jobbára csak a darabhoz fűzött egyébként roppant érdekes 
és külön esszének is beillő jegyzetekben találtuk meg mindazt, 
aminek a darabban lennie kellene. Azaz hogy valamennyire a da
rabban is benne van, de rendkívül homályosan és rejtjelezetten.
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A csupán egyik szálat jelentó „rabszolgatörténet esetében pél
dául többszörös zárójelek miatt a szöveg nyelvileg is annyira elne
hezített és ezért színpadon szinte elmondhatatlan, hogy már ezért 
se könnyű követni a szereplők által csupán elmesélt történetet, 
azt, eljátszva inkább dráma lehetett volna, amit pedig a négy sír
jából kikelt filozófus hitről és vallásról mond, az szinte kibogoz
hatatlan: mindössze az derül ki belőle, hogy a Hermetikus a klasz- 
szikus pogány vallást védelmezi, a Gnosztikus feltétlen és rajongó 
híve a kereszténységnek, a Skolasztikus szintén az, de nem a gon
dolkodás nélküli hitre épít, hanem rendszerbe szedné és dogmák
ba merevítve „tudományosan” kívánná igazolni a vallás tanítása
it, míg az Agnosztikus mindenben kételkedik, s ezért filozófiájá
val inkább ő képviseli itt a modern embert, s nem a Huligán, aki a 
kísértetfigurák közt mindössze riadozik, de szavukból semmit 
sem ért. Persze a szöveg hermetikusságának van bizonyos funkci
ója is, mivel így mintegy azt sugallja, hogy a történelmi régmúlt a 
mi számunkra elsősorban gondolkodásmódunk, fogalomrendsze
rünk megváltozottsága következtében egy bizonyos határon túl 
feltétlenül érthetetlen marad. Ettől függetlenül azonban mégis
csak világosabb szövegre lett volna szükség ahhoz, hogy ez a ki
csit omladozó romok illúzióját keltő akár olvasmányként is élvez
hető legyen.

Annál inkább korunk elevenjébe vág A ravatal. Nemcsak 
azért, mert ez az egyfelvonásos áll formailag is a legközelebb a 
„klasszikus” abszurdhoz, hanem mert megfelelő témát is választ. 
A „közvetett gyilkosság” kérdését, voltaképpen azt az André Ca- 
yatte egykor sikeres filmjének címében rejlő gondolatot demost- 
rálva, hogy „mindannyian gyilkosok vagyunk”. Mindjárt a darab 
kezdetekor különös alvilági légkörbe kerülünk. Temetkezési vál
lalat ravatalozó helyiségében vagyunk, ahol egy kiterített halottat 
árvereznek, majd, mikor az gazdára talál, a vevót gyilkosság vád
ja alá helyezik, és a nyomban meginduló tárgyalás folyamán bű
nösnek is mondják ki; nem a felravatalozott halálában ugyan, ha
nem mert kiderítik róla, hogy egyszer közvetve valóban ember- 
halált okozott. Ebben a tárgyalóteremben tehát minden vádlott 
ilyen értelemben vett bűnössége kiderül, úgyhogy nincs is rá 
szükség, hogy ki-ki a maga áldozatát találja meg. Az ítélet vi
szont első pillantásra meglepően enyhének tűnik: az elítéltnek 
mindössze „áldozatát” kell utolsó útjára kísérnie és az első rögöt 
a koporsóra dobnia. A Déry Tibor X-városára emlékeztető mó
don lelkesen ünnepelt gyilkos azonban azért tiltakozik ez ellen az 
ítélet ellen, mivel voltaképpen a koporsóra dobott göröngy által 
jelképezett lelkiismeret-furdalás elől menekül. Ezért is kap a le-
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hetóségen, amikor megjelenik a színen „HerjSdes apostol” azaz a 
bibliai Heródes király, aki a szóban forgó ravatalozóban mint hi
vatásos halottfeltámasztó működik, és akiről megtudjuk, hogy 
olyképpen sikerült a szentek sorába emelkednie, hogy az égiek 
szemére vetette, amiért a betlehemi gyermekgyilkosságok előtt 
csupán Jézus szüleit figyelmeztették, mire a mennybéli ügyinté
zők jobbnak látták azzal elhallgattatni, hogy megtették a gyilko
sok védószentjének. Amikor azonban a halottfeltámasztási kísér
let sikertelen marad, gyilkosunk kénytelen-kelletlen mégis meg
indul a koporsó után, ám bírái a sírnál utolsó kívánságára megen
gedik neki, hogy elszívjon egy cigarettát, s annak csutkájával he
lyettesítse az első göröngyöt, végül pedig sántítva távozik, ami 
voltaképpen lelki megnyomorodottságát jelképezi. Ez a darab nem
csak formáját és mondanivalóját tekintve a drámagyűjtemény egyik 
legegységesebb és legkerekebb darabja, hanem egyben a leginkább 
színpadképes is. Olyan értelemben is, hogy a kötet számos más drá
májával ellentétben nem állítja sokszor szinte megoldhatatlannak 
látszó technikai követelmények elé a színrehozókat.

E nehézségeknek egyébként, amint arra aJupiterlámpák címet 
viselő második kötet élén álló darab, a Kötélvilág kapcsán jegyze
teiben utal, maga a szerző is tudatában van. „Érzékeny titokjá
téknak” nevezett drámájának színpadát ugyanis itt kötelek és kö
télhágcsók szövevénye hálózza be, s ezeken lebegve kellene a szí
nészeknek szerepüket elmondaniuk. Ennél azonban sokkal érde
kesebbnek látszik, amit ez a lebegés valójában kifejez. Az, hogy a 
Kötélvilág „valósága” valamennyi alakjával egyetemben. Határ 
megfogalmazását használva a „facérság” állapotában, valahol a 
„valóság felett” lebeg. Mintegy a plátói ideák világában, vagy a 
nirvánában inkább, abban a világban, amiről a buddhizmus azt 
tanítja, hogy „azt sem mondhatjuk róla, hogy lét, de azt sem, 
hogy nemlét”. Ez utóbbi meghatározást pedig főleg azért érezzük 
különösen találónak, mivel Határ kötélvilága nem a „létet mege
lőzően létezik”, hanem „két lét között”, a világot megsemmisítő 
atomkatasztrófa után, de az újabb világ megteremtése előtt. Itt, a 
léten kívüli űrben tanyáznak a facérrá vált emberiség képviselői, 
Lajos, a facér király, Uriás, a facér miniszter, Jorub, a facér hó
hér, Jeromos, a facér házasságszédelgő, Lilit, a facér hetéra és a 
többiek, s az ó kötélvilágukat tartja egyensúlyban, közben annak 
kiterjedését is szüntelenül növelve, némileg az einsteini táguló te
ret is eszünkbe juttatón, a teremtőnek is felfogható Kötélverő. 
Facér lelkeink „örök boldogságára” viszont a prófétai szerepet 
betöltő Gábriel, a Leckeór vigyáz, akinek kezében éppúgy ott 
van az Összes Lehetséges Világok modellje, tehát a térbeli léte
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zés lehetősége, mint a Történet Összes Lehetséges könyve, amely 
az időbeliséget és ezen belül az emberi történelmet is jelképezi. E 
kettő együtt jelenti az „igazi lét” lehetőségét, de ugyanígy azt a 
nirvánához és a lélekvándorláshoz kapcsolódó buddhista tanítást 
is, amit Schoppenhauer is a magáénak vallott, t.i.hogy „minden 
lét szenvedés”. Csakhogy a kötél világ figurái is szenvednek, ép
pen az „örök boldogság” következtében boldogtalanok, magya
rán unatkoznak, létezni akarnak, „történni kívánkoznak” . Kü
lönösen Jédutunnak, a költőnek megjelenése után, aki itt nem a 
létet, hanem a „létszomjat” (megint egy buddhista fogalom, pe
dig lehet, hogy a szerző nem is gondolt a buddhizmusra egyálta
lán) tudatosítja. Úgyhogy hiábavaló a Leckeór minden igyekeze
te, hasztalanul próbálja meg neveltjeit az újabb létezéstől vissza
tartani: kitör a lázadás, a kötélvilág összeomlik, az Összes Lehet
séges Világok modellje a Történet Összes Lehetséges könyvével 
együtt újra a „létbe zuhan”, kezdetét veszi az újabb szenvedő lé
tezés. Úgy is mondhatnánk, elkezdődik az „ember tragédiája” . 
Erre utal egyébként a zárójelbe tett alcím is: „Prolegoménák 
minden, majdan történettudományul szolgáló metatragédiához”. 
Ezért foghatjuk fel a Kötélvilágot úgy is, mint Madách Tragédiá
jának valami teremtés előtt lejátszódó előjátékát. Ám ha ennek 
tekintjük, akkor úgy tetszik, ez még a madáchi ráadás-optimiz- 
must, a „bízva bízzált” is hatástalanítja, értelmetlenné teszi. Hi
szen ha Határ előre „tudja” a dolgok végét, a kikerülhetetlen 
atomcsődöt és nyomában mi is tudni véljük, úgy semmi értelme 
már a bízva bízásnak. A világ így valóban a „lét keserű levében” 
forog, hiába az újrateremtódés, mindenképpen arra kell gondol
nunk, hogy „létről létre” ugyanaz ismétlődik meg. Ámbár a drá
ma zárómondatában valamit mégis fellelhetünk a sziszüphoszi 
daccal nekifeszüló újrakezdésből: „A kötél világ volt, atyámfiai az 
űrben. A kötélvilág, amely leszakadt velünk, s nincs már, aki 
összebogozza. S nekik meg -  ó keserű utolsó serlegünknek! -  
nincs más föld, csak a föld.” Ezután következik a világító felirat: 
„Incipit t r a g o e d ia mégiscsak egy újabb lehetőségként. De per
sze fölösleges Határ drámájába mindenáron több milligrammnyi 
optimizmust belemagyarázni, mint amennyi benne van. Nem csu
pán azért, mert se az optimizmus, se a pesszimizmus nem esztéti
kai kategória, no meg azért is, mert senki se lesz öngyilkos, de 
még a társadalomjavító tevékenységtől se fog tartózkodni csak 
azért, mert elolvas egy (tíz, száz) vegytisztán pesszimista irodalmi 
alkotást. Hanem mert a Kötélvilág minden transzcendens és me
tafizikus mivolta ellenére is nagy mű, „ontológiai dráma” , ha úgy 
tetszik, a létezés tragédiája. Megint csak játékos eszközökkel fel
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építve, mindenekelőtt a nyelvi súlytalanság által nyerve súlyt és 
eredményezve egy olyan esztétikai fenomént, aminek létrehozása 
már önmagában is bravúros teljesítményt jelent.

Ugyancsak kiválónak m ondhatók patkánykirály című, két sze
replős és kétrészes kamaradráma is. Akkor is, ha mondanivalója, 
mint hamarosan látni fogjuk, már inkább bizonyos vitatkozó ber
zenkedésre késztet. Ehhez a darabhoz a mellékelt jegyzetek sze
rint az alapötletet egy újsághír szolgáltatta, amelyet mi is olvas
hattunk annak idején. A hír szerint a normandiai partraszállás 
napjaiban egy fiatal angol katona elszökött harcoló kötelékétől, 
rtiajd egy francia parasztasszony pincéjében menedéket találva tíz 
évet töltött ott, anélkül élve együtt rejtegetójével, hogy létezésé
ről bárki is tudott volna. E két ember, Fred és Fran^ise drámáját 
írta meg Határ Győző, hajlamának megfelelően nem a reális va
lóságot kísérelve meg ábrázolni (ami a szélsőséges helyzet folytán 
különben se látszik lehetségesnek), hanem a végletekig fokozva a 
szituáció képtelenségét és emberöltónyivé növelve a pincebeli 
„patkánykirályság” idejét. Egészen az atomvilágháború kitörésé
ig, amikorra is nagy késéssel végre beérik Fred „férfiassága”, va
gyis az egykori katonaszökevény most mindenáron részt kíván 
venni a harcban, sőt még valami világmegmentó vezéri szerepről 
is ábrándozik. Amikor azonban ki akar törni rejtekhelyéről, 
Fran^oise beleereszt egy sorozatot a fiú második világháborús 
géppisztolyából. És hát a bökkenőt tulajdonképpen ez jelenti itt. 
Az, hogy amint a darab beállításából kiderül és amint azt a szerző 
jegyzetei is megerősítik, Határ tragikusnak állítja be ezt a végki
fejletet. Elmondva róla, hogy „Fred totális tragikuma éppen az, 
hogy az atomhalál űzötten-hajtottan kavargó hordáiban sem ve
gyülhet el; még ,élethaladékuk’ keserű seprőjét se kóstolhatja ki: 
jóval előbb, az előző háború ócska, konvencionális módján leterí
ti, Franfoise golyója. Számára a kataklizma a pincéből, a sorva
dásból való menekülést jelentette volna ugyan, de ott kell marad
nia -  a padlóján kell megdögölnie annak a pincének, amelynek 
patkánykirálya volt” . Ezzel a beállítással kapcsolatban ugyanis 
akár azt is fölvethetjük, mennyiben lehet tömegtragédia (világka
tasztrófa!) közepette egyéni tragédiáról beszélni egyáltalán. De 
ennél is lényegesebb, hogy a tragikumban mindig kell valami im
ponálónak lenni, valaminek (még a negatív tragikus hősökhöz 
kapcsolódva is), amivel azonosulni tudunk. Fred kitörési kísérle
tét azonban ugyanúgy nehéz „elkésett hősiességnek” tekinteni, 
ahogyan korábbi, harcból való kiszállását sem érezzük feltétlenül 
megvetendónek. Főleg azért, mert Határ már ezt a háborút is el
szakítja valóságos színterétől és értelmétől, s elvont síkra emelve
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a „normannok” és a „franglunok” háborújának kereszteli el; így 
természetesen arról se ejt szót, hogy ez a háború a totális ember
telenség, a fasizmus ellen folyik. Még kevesebbet tudunk meg az 
atomháborúról, arról, hogy miért tört ki, kik a résztvevői, kik a 
támadók és védekezők, illetve, hogy Fred milyen ügy érdekében 
kíván harcolni, sót vezérkedni is. Határ tehát elvontan a háború 
fogalmáról beszél, s ez rendben is lenne. Csakhogy, úgy tetszik, 
ehhez az elvont síkhoz kapcsolódva a gyávaság és a hősiesség kér
dését is másképp kellene értékelnie. Legalábbis ami engem illet, 
a hősiességet és harciasságot csak akkor tudom igazán méltányol
ni, ha azonosulni tudok az üggyel is, amelynek érdekében létezik, 
„érdek nélkül” azonban nem tetszik, nemigen vagyok képes hol
mi esztétikai értéknek elismerni, sőt azt az értékrendet, amely az 
így értelmezett férfiasságot, különösen a fizikai értelemben vett 
harciasságot mindenek fölé helyezi, nagyon is hajlamos vagyok 
ásatagnak, kimondottan primitívnek tekinteni. Nos igen, ezért 
vált ki belőlem bizonyos ellemkezést a „katonai erényeknek” az 
az apoteózisa, amit a számos groteszk és karikírozó elem ellenére 
ez a darab mégiscsak kifejezésre juttat. Akárhogy nézem is, az 
ilyen elvontan kezelt hősies magatartás kegyetlenül lemeztelenítő 
komédiájának örülnék inkább. Valami ugyan mintha ebből is 
megmutatkozna itt, ám ez túl kevés ahhoz, hogy a darab színké
pén sokat módosíthatna. Mindez persze inkább csak perlekedés a 
különben kitűnően megírt darab mondanivalójával, de tisztán 
esztétikai minősítésnek aligha tekinthető; csakhogy hiába, sem
milyen esztétikai minősítés sem függetleníthető teljesen a szub
jektív tetszés, illetve az egyetértés vagy egyet nem értés szem
pontjaitól.

A Hernyóprém című háromfelvonásos „színpadi allegóriával” 
szembeni észrevételeim viszont, legalábbis remélem, már „elmé
letibbek”. Mielőtt azonban kitérnék rájuk, talán közbevetem, 
hogy a furcsa cím valami képzeletbeli, különlegesen drága szőr
mét jelent, amiből a színteret képező világbirodalomban királyi 
palástot varrnak, vagyis a „hermelinprém” kificamításáról is szó 
van itt, s egyúttal a hatalom és fényűzés szimbólumáról. Ami vi
szont a már jelzett észrevételeket illeti, ezeket akár egy Victor 
Hugó NyomoruItak)ábó\ vett idézet segítségével is kifejezhetjük: 
„A haladás durvaságai forradalomnak nevezik magukat. Ha be
fejeződtek, az ember azt látja, hogy az emberi nemmel durván 
bántak, de előrehaladt.” Ez a megfogalmazás ugyan nem a per- 
manems forradalom koncepciójából fakadt, dehát végül is nem 
kell okvetlenül marxistának lennünk ahhoz, hogy úgy véljük, ta
lán mégiscsak más, ha az erőszakra és a terrorra egy új és embe

31



ribb világ érdekében kerül sor, mintha ugyanezeknek az eszkö
zöknek a célja a régi, a túlhaladott konzerválása vagy restaurálá
sa, akkor is, ha maguknak az áldozatoknak édes mindegy lehet, 
vajon a haladás vagy a reakció érdekében véreznek-e el. Másszó
val, azt az egyenlőségi jelet, amit Határ Győző „forradalom és 
restauráció” közé tesz-egyenértékű történelmi hajtóerőnek nyil
vánítva mindkettőt-voltaképpen már az is cáfolni látszik, ha csu
pán felületes pillantást vetünk a történelemre. Elvégre a történe
lem folyamán a restauráció mindig inkább csak látszólag sikerült, 
míg a forradalom, bármilyen rövid ideig volt is uralmon, rendsze
rint végérvényesen elsöpört sok olyan dolgot, aminek visszaállítá
sára maguk a restaurátorok se mertek gondolni már, valamilyen 
előrevivő funkciója még a bukott forradalmaknak is volt. Ilyen 
formán tehát a darab alcímében, a „Megint elörőr-ben is kifeje
zésre jutó gondolat mindenképpen bizonyos eltorzítását jelenti a 
történelemnek.

Más kérdés viszont, hogy nem csupán a Hernyóprém alapvető 
beállítása, hanem a történelmi komédia torzkép jellege is megkö
veteli ezt a torzítást, és hát amennyiben a művészetet s ezen belül 
az irodalmat úgy tekintjük, mint az ember vallomását önmagáról, 
illetve mint az ember önismeretének megnyilánulását, akkor eh
hez az a lehetőség is hozzátartozik, hogy az ember úgy szemlélje 
tulajdon történelmét, mintha komédia nézője lenne.

A Hernyóprém ugyanis nagyszerű „történelmietlen történelmi 
komédia”, amely fölényes rálátását tekintve Dürrenmatt Nagy 
Romulusához is hozzá mérhető. Szintere, XXV. Lajos király és 
Toinette királyné világbirodalma, valójában magát a történelem 
színpadát jelenti, amelynek királya maga sem igazán uralkodó, 
hanem mindössze egyik szereplője, dróton rángatott bábja csu
pán. Akárcsak Viperáciusz Venceszláv, az „udvari forradalmár” , 
aki váratlanul megjelenik a palotában és az „antiszeptikusan ud
varias” protokoll szabályainak megfelelően átveszi a hatalmat, 
ám nem csupán trónjától fosztja meg Lajost, hanem annak rendje 
és módja szerint le is nyakaztatja, méghozzá pompás „érzéstelení- 
tési” komédia kíséretében, ami abból áll, hogy a guillotine-ra fek
tetett uralkodóval közlik, kegyelemben részesült, sőt trónját is 
visszakapja, úgyhogy amikor a penge váratlanul lezuhan rá, „bol
dogan hal meg” . Ami viszont ezután jön, azt már előre sejtjük: a 
forradalom imádott és mindenható „főtintárnokává” lett Viperá
ciusz Venceszláv uralma következik. És bár ez nem meglepő 
(csupán törvényszerű) annál inkább telitalálatnak érezzük az er
ről szóló felvonás részleteit. Például azt, hogy a birodalom népét 
Viperáciusz saját tenyésztésű rózsáival igyekszik boldogítani, és
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persze jaj annak, aki nála szebb rózsákat merészel tenyészteni, 
vagy azt, hogy a fótintárnok vérével teleszívatott orvosi piócákat 
szerteküldik az ország tartományaiba, így hirdetve, hogy Viperá- 
ciusz vérét adja népének és a forradalomnak; ilyennek számít to
vábbá az a képtelenségig fokozott puritanizmus is, amelyet maga 
Viperáciusz is a végletekig komolyan vesz olyannyira, hogy bele
betegszik, úgyhogy orvosa végül receptre írja föl számára a szexu
ális orgiákat, mindazt, amit mélységesen megvet s a király kicsa
pongó életmódjára célozva „lajoskodásnak” nevez: így lesz a 
„trágár táncosnő” végül is a hatalmat korrumpáló kísértés szim
bólumává. Hasonlóképpen beszédes az is, hogy a népet mindig 
egy személy, egyetlen „mintapéldány” képviseli, akit Viperáci
usz, miután hiába kéri ki a véleményét, makacs némaságán felbő
szülve főbe lő, hogy utána nyomban „új népet” követeljen, így is
mételve ezt i. indaddig, amíg nem közlik vele, hogy a „rak
tárkészlet” elfogyott. Még érdekesebb egy furcsa vén boszor
kány, a Banya szerepe; ez a figura ugyanis mintha a vallást, a ba
bonát, s általában az irracionális erőket személyesítené meg, azt a 
veszélyt, amit a „sötétség erői” a forradalomra nézve jelentenek. 
Ez tükröződik a vénaszony makacs szívósáéban is, és nyilván az 
se véletlen, hogy a restauráció XXVI. Laio. képében azután lép 
újra színre (és trónra is, ugyanolyan hatalomátruházási ceremó
nia kíséretében, mint ahogy távozott), hogy a megingott Viperá
ciusz megpróbálja a fogságában lévő Banyát is a maga szolgálatá
ba állítani. Ezáltal válik ugyanis nyilvánvalóvá, hogy Viperáciusz 
e gesztusával a minden forradalom lényegét jelentő racionalizmus 
került feláldozásra. Ezután következik Viperáciusz kivégzése, 
méghozzá úgy, hogy mint felségárulót lovakkal tépetik négyfelé, 
s nem hiányzik persze a beugrató kegyelemhirdetés sem. Éppen 
csak udvari forradalmárunk nem dőlhet be annak, amit korábban 
maga eszelt ki, emellett pedig még a kivégzés módja se teszi lehe
tővé, hogy az áldozat az életbenmaradás illúziójával távozzon az 
élők sorából. Vagyis valami olyanféle gondolat tetszik ki ebből, 
hogy a forradalmár halála márcsak azért is fájdalmasabb, mert ha 
a hatalom birtokában áldozatul is eshet az önámításnak, hatalmát 
vesztve tulajdon sorsát illetőleg már nem lehetnek illúziói. Ezért 
érzem úgy, hogy Viperáciusz alakja -  könnyen meglehet, hogy a 
szerző akarata ellenére -  tragikus is egy kicsit. Már amennyire ezt 
a történelmi komédia eszközei lehetővé teszik; egyebek mellett 
az a megoldás is hogy ebben a darabban nem csupán minden figu
ra a szó átvitt társadalmi-történelmi értelmében véve is szerep, 
hanem hogy ezt a szerepszerűséget hangsúlyozza az is, hogy az
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egé ŝz darabot a pillanatonként cserélhető nyeles álarcoknak kö
szönhetően hat férfiszínész és egyetlen színésznő játszhatja el.

Ugyancsak a történelem képezi tárgyát a gyűjtemény két utol
só drámájának is. Legalábbis akkor, ha a történelemhez a még 
meg nem valósult történelmet, a „történendőket” is hozzászámít
juk. Közös vonása még e két darabnak, hogy mindkettőjük tár
gyát a korosztályok összeütközése, az öregség társadalmi problé
mává válása, a szexforradalom, továbbá mintegy háttérként az 
agyontethnicizált és komputerizált világ képezi. Előfordul ben
nük még az atomháború is, ennek szerepe azonban a Kötélvilág- 
ban és A patkánykirályban betöltötthöz képest elenyészőnek 
mondható. Előtérben azonban mindenképpen az öregség kérdé
se áll, amire a két darabban két egymással ellentétes, de egyfor
mán riasztó választ kapunk.

Az egyiket, a leplezetlenül brutális „megoldást”, a Bunkócska 
képviseli. Címének semmi köze a jól ismert.orosz mozgalmi dal
hoz, hanem voltaképpen az „úgy kellett lebunkózni” szólásmon
dásra épül. Alapötletét viszont a szerzői jegyzetek szerint az szol
gáltatta, hogy „1967-ben egy londoni közkórház (a willesdeni Ne- 
asden Hospital) igazgató főorvosa bizalmas utasítást adott arra, 
hogy 65 éven felüli betegnél, ha agonizál, ne tegyenek semmiféle 
kísérletet életben tartására, illetve eszméletre térítésére. Hogy az 
ápolónő ne zavarja ilyesmivel az inspekciós orvost, ha a páciens 
állapota örvendetesen rosszabbodik és ájult pergamen-sárgasá
gán felcsillan az exitus zöld reménye, a willesdeni kórházban min
den 65 éven felüli beteg irataihoz ,sárga kártyát’ csatoltak 
N.T.B.R.-jelzéssel; Nőt To Be Resusticated”, azaz nem kell ma
gához téríteni. Az esetből egyébként közbotrány keletkezett. Ha
tár jövőbeli fantasztikus társadalmában, az „anarchomonarchis- 
ták” számítógépek irányította világcsászárságában azonban mesz- 
sze túljutottak már ezen, vagyis minden hatvan éven felüli polgár 
egészségi állapotára való tekintet nélkül kötelezően „bunkó alá” 
kerül. A fiatalság hímnemű része viszont húsz éves korban „heré- 
lési sorköteles” lesz, érthető hát, hogy más megoldást keresve a 
„lakosságritkítás sűrítéséért” küzd és a lebunkózási korhatár le
szállítását követeli. Ennek érdekében szerveznek a „krucirevolu- 
cionisták” elektronikus államcsínyt a „harmincéves vénemberek” 
uralma ellen, és bár a hatalomátvétel nem sikerül, a komikus 
happy endbe torkollást a fiatalok által követelt „megalopoligá- 
mia” helyett a monogámia megcsillantásával mégsem érezzük va
lami megnyugtatónak. Legfeljebb azért nem találjuk mégsem 
annyira nyomasztónak ezt a „bohóságrobbanást”, amilyennek 
pusztán témáját ismerve hihetnénk, mivel a szerteágazó cselek
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mény, a részletek túlburjánzása és a gyakori burleszk-eszközök 
eredményeképpen úgy érezzük, hogy (talán szerencsére) mégsem 
kell annyira komolyan vennünk, mint mondjuk Dürrenmatt szin
tén jövőbe vetített vészjelző komédiáját, a Fizikusokat. Ugyanak
kor azonban a részlethalmozás túlzott tehertételt is jelent a darab 
számára. Attól függetlenül, hogy ezek némelyike, mint pl. az, 
hogy a ,forradalmárok” vezére, a tizennyolc éves Pierre-Luc a 
nagymamáját is beszervezi az összeesküvésbe, aki unokarajongó 
majomszeretetével annak ellenére vállalja lelkesen a neki szánt 
szerepet, hogy az államcsíny sikere esetém a bunkó nyomban le
sújtana rá, pompás találatnak hat. Más részletek ugyanis, mint a 
pápa szerepeltetése és a papok küzdelme a többnejűségért már 
inkább öncélúnak tűnnek, illetve a képzeletbeli monstre-társada- 
lom olyan széles alapon történő ábrázolását szolgálják, amit in
kább csak egy ilyen tárgyú regény követelne meg igazán. Ezért 
kelti a Bunkócska valahogy egy antiutópisztikus regény színpadi 
változatának benyomását, noha ennek kapcsán mindjárt felvet
hető, hogy amennyiben Határ valóban regényben kívánja meg
mutatni a darab színterét képező világot, alighanem sokkal nehe
zebb dolga lett volna. így ugyanis a csupán megvillantott részle
tekről ki sem derül mindjárt, hogy azok nem egyszer kizárják 
egymást: így például a kötelező kasztrálás nehezen egyeztethető 
össze a fiataloknak azzal az uralmával, ami függetlenül az állam
csínykísérlettől ebben a „filokratikus” társadalomban máris ér
vényben van, és persze az is eszünkbe juthat, hogy kötelező férfi- 
atlanítás helyett létezhetne kötelező sterilizálás is, ha pedig ehhez 
még azt is hozzávesszük, hogy itt is atomháború után vagyunk 
(ennek elkerülhetetlensége alighanem rögeszmés lidércnyomás
ként nehezedik a szerzőre), akkor mindenképpen az jut eszünk
be, hogy ebben az esetben hosszú ideig aligha lenne szükség bár
miféle népességcsökkentésre. Ilyen szempontból nézve tehát á 
Bunkócska inkább gyűjteménye csak korunk fenyegető jelensé
geinek, amelyek bármelyikének korlátlan növekedése azonban 
csakis a többi rovására képzelhető el. Végeredményben tehát a 
darab fogyatékosságának tekinthető, hogy a benne életre keltett 
világ nem alkot maradéktalanul logikus rendszert. Persze akkor 
hatna csak igazán félelmetesen.

Hasonló környezetben játszódik a Bunkócska „ellendrámája 
is, a gyűjtemény utolsó darabja, a Hamu a Mamumondó, avagy 
Az sír, aki utoljára sír. Az itt szereplő családanya például a „Pará
dés kurvát minden otthonba” nevet viselő nőmozgalom alapító 
elnöknője, tizenötéves lánya viszont szüzessége miatt közmegve
tés tárgyát képezi, vagyis mint az előbbi darabban itt is megtalál
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hatjuk a szexbolondéria jelenségeit, amihez a fogyasztói társada
lom végletekig karikírozott tünetei is hozzátársulnak: így az állam 
ünnepekkor polgárait ajándékok egész tömegével halmozza el 
csak azért, hogy a csomagok nagyrészét nyomban a „házi 
ajandékégetó” nyelhesse le. Magáról az államról viszont feltétle
nül el kell mondani, hogy a darab cselekményekor éppen az ál
lam elhalásának idejét éljük. Ez azonban Határnál nem azonos a 
fogalom marxista értelmezésével, nem azt jelenti, hogy az állam 
helyébe az önmagát szervező és saját sorsát intéző társadalom 
lép, hanem lényegében az anarchia gátlástalan eluralkodását kell 
alatta értenünk. Ennek beköszönte után pedig az öregek már azt 
a megalázó védelmet sem élvezik többé, amit a „boldogságelle- 
nórök” révén az állam eddig számukra nyújtott, hanem végképp 
az aggmenházak kiszolgáltatottjai, illetve az örökségleső leszár
mazottak áldozatai lesznek. Holott életük a „szeretetüzemek- 
ben” már így is Beckett A játszma vége című darabjának szeme
teskukáit juttatja eszünkbe: az öregeket itt földalatti pincebörtö
nökben tartják korbácsos és riasztópisztolyos „társalkodónők” 
felügyelete alatt, s ez a környezet mindössze a hozzátartozók lá
togatásának idejére változik át gombnyomásra álomkastéllyá; az 
egyetlen menekülési lehetőség csupán a megváltó halál, azaz ha a 
magas falipolcokon kuporgó és időnként vezényszóra tornászta
tok ápoltak valamelyike leszédülve a halottégetó nyílásába zu
han; kafkai rémálomra emlékeztető vagy méginkább a náci halál
táborok szörnyű valóságát idéző szituáció, egyetlen felvonásnyi is 
éppen elég belőle. Magát a darabot azonban Határ három felvo
násban írta meg és a komédia alapvonásainak megtartása ellené
re a Bunkócskánál sokkal tragikusabb színezetűnek. Vagy inkább 
három egyfelvonásost írt, amelyeket csupán a téma és a szereplők 
azonossága, valamint cselekményszálként Gonda Frigyesnek, az 
Államrovancsoló Főtanács helyettes főnökének az apósa szalma- 
noszákjában rejtegetett kincs megszerzése érdekében folytatott 
ügyködése fűz össze tulajdonképpen. Ezt húzza alá a három fel
vonás külön címe is: az első, a „Szeretetüzemünk diadala a halá
lon” már pusztán azzal, hogy az Aggmenház intézményét bemu
tatja, megfelel egy „hagyományos” abszurd drámának, a máso
dik, a már említett nómozgalom nevét viselő viszont az öregek bi
zalmasan „könyörhazalátogatásnak”, de hivatalosan „gyönyörha
zalátogatásnak” nevezett rövid otthoni tartózkodásának esemé
nyeit viszi színre; ez a felvonás a két öreg öngyilkossága után az
zal kapja meg a maga remek csattanóját, hogy Gonda a remélt 
milliók helyett a szalmazsákban mindössze egy öreg hegedűt ta
lál, amelyről csak miután dühében összetörte derül ki, hogy va-
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gyónt érő stradivari hegedű. Ezzel is befejeződhetne a darab, ha 
nem következne még „A vizsgálat a felmentő ítéletet elejti” című 
remek harmadik felvonás, ahol párhuzamosan leszünk tanúi a 
gyilkossággal vádolt Gond-házaspár komikus bírósági tárgyalásá
nak és annak a szuperműtétnek, melynek során az orvosok összes 
belső szerveik kicserélésével „támasztják föl” a két öreget, hogy 
utána további vegetálásra küldhessék őket vissza a „szeretetház- 
ba”. Kár lett volna tehát nem megírni ezt az utolsó felvonást, még 
ha a darab egésze a rengeteg mellékmozzanat miatt túlságosan 
„kalandossá” vált is, mivel így, az „életreítéltség” révén lesz csak 
a hamu a Mamumondó az álhumanista képmutatás tragikomédiá
ja igazán. S az igazi humanizmus számonkérése is egyben, a való
ságos megoldás követelése. „Hiszek a boldogságban Hivatala 
nélkül”, vallja az öreg Boldi papa hiszekegyének kezdő sorában, 
s ez egyúttal az intézményesség mindenhatóságának hamis illúzi
óját is megtépázza mintegy azt fejezve ki, hogy szeretet nélkül 
minden „szeretetüzem” csak üzem marad.

Bármennyire vitát provokálónak tűnjön ugyanis Határ Győző 
több darabjának mondanivalója, a szerző alapvetően humanista 
szemléletéhez nem férhet kétség. Legfeljebb arról lehet szó, hogy 
a mindent átható fekete humor és az egymásra licitáló monstre- 
ötletek áradata közben néha hajlamossá válunk ezt a humaniz
must nem észrevéve magát az írót vádolni kegyetlenséggel. Pedig 
valójában egy szigorúan moralista alkotó szól hozzánk swiftien 
kíméletlen számonkéréssel, de swifti eszközökkel is, látszólag te
hát cinikusan, mindig feltételezve közönségéről, hogy „érti a tré
fát” és ezért lesz képes felfogni a tréfa mögöttit is, azt, aminek va
lójában „fele se tréfa”. Határ mondanivalója ugyanis mindenkép
pen komoly, s ebben is éppúgy Dürrenmatt rokona, mint abban, 
hogy mondanivalóját szélsőségesen a komédia eszközeivel fejezi 
ki, sót ebben a svájci mestert talán még túl is szárnyalja valamen
nyire. „Világszínháza” így abszurdabb lesz, infernálisabb, hatását 
inkább rémálom-jellegével éri el, s nem annyira könyörtelen mo
dellépítésével, kiutat nem hagyó logikájával. Ezzel függ össze 
több darabjának „színpadképtelensége” is, az a túl sok technikai 
követelmény, amit díszlettervezőjével szemben támaszt. Több 
darabja így inkább csak fantasztikus tévéfilmnek képzelhető el, 
méghozzá az elektronikus kamera lehetőségeinek maximális ki
aknázásával megvalósítva, bár így mindenképpen a képernyő ki
csisége csökkentené a hatást. Játékfilm esetében viszont könnyen 
a párbeszédek háttérbe szorulása következhetne be, vagyis úgy 
tetszik, semmi sem „pótolhatja” azt a hatást, amit ezek a darabok 
így, képzeletbeli színpadon gyakorolnak ránk. Ezért is kénysze
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rülünk őket „abszurd könyvdrámáknak” minősíteni. Ez azonban 
nem sokat változtat azon a feltevésünkön, hogy ha majd egyszer 
valaki a mai magyar avantgardista drámatörekvéseket, vagy egy
szerűen csak a mai, magyar nyelven írt drámairodaimat igyekszik 
felmérni és számbavenni, Határ Győző drámáinak sora aligha 
lesz számára megkerülhető.

1975
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A VAKHIT FOGLYAI

(ÖRKÉNY ISTVÁN UTOLSÓ SZÍNPADI ALKOTÁSÁRÓL’)

Forgatókönyv a címe Örkény István posztumusz drámai alko
tásának. Alighanem szándékosan megtévesztő módon, mivel a 
könyvben szabályszerű forgatókönyként nyomtatott, a „képet” 
és a „hangot” külön-külön hasábban feltüntető lapokat találunk, 
ezért hihetjük a címet műfaji megjelölésnek. Ez azonban némileg 
groteszk fintornak is felfogható utalás csupán a színpadi mű  címé
ben is jelzett témára, az átvitt értelemben vett forgatókönyvre. 
Mármint a „boszorkányperek”, némileg tudományosabban szól
va a koncepciós politikai perek forgatókönyvére, arra, amiről a 
dráma végén az egyik, már „halottaiból feltámasztott” szereplő, 
Littke László, illetve megidézóje és megszemélyesítője, a cirkuszi 
varázslata során helyette beszélő Mester az alábbiakat mondja: 
„Az utolsó szó jogán úgy fogok beszélni, hogy a bűneim össze
kapcsolódjanak, mint egy lánc, és ne férjen hozzájuk kétely. 
Amikor egy hidat építenek, minden ir^zzanatot napra, órára, 
percre kitervelnek; ezt hálónak hívják. És mielőtt egy filmet le
forgatnának, előre megírják és betanulják a forgatókönyvet, 
mégpedig úgy, hogy azontúl rögtönözni vagy változtatni szigorú
an tilos. Ilyen lesz az én vallomásom.”

Ilyen is a drámában, illetőleg ilyenek voltak századunk kirakat
pereiben a valóságban is. Hogy valójában miért is? Erre a kérdés
re, valahányszor vele szembe kerülünk, mindig újra és újra döb
bent tekintettel csodálkozunk rá. Annak ellenére, hogy a válasz 
lényegében már annyira köztudottnak mondható, hogy forrás
munkaként elég talán Artúr London, Karlo Stajner, Szolzsenyi- 
cin vagy Szász Béla műveire utalnunk, ezekből tudhatjuk meg 
ugyanis mindenekelőtt, miképpen is sikerült ezt a szóban forgó 
rendezvényeket életre hívó gépezetnek elérnie, mindenekelőtt 
persze a kíméletlen fizikai kínzásoktól sem visszariadó vallatási 
módszerek segítségével, nem kis mértékben azonban éppen a 
vakhitnek köszönhetően. Annak az ideológiai töltetű vakhitnek

* Örkény István: Forgatókönyv, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979
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folyományaképp, amit az imént említett Mester által életre kel
tett Littke László Örkény drámájában úgy fejez ki, hogy: „Én 
nem a logika, hanem a vakhitem foglya vagyok.”

Kulcsmondatnak tetszik ez, s éppen mert ennyire kendőzetlen 
nyíltsággal veti föl logika és hit szembenállását, elkerülhetetlen 
kitérőre is csábít, történelmi gyökerek keresésére.

Kissé talán „szellemtörténetire” inkább. Kézenfekvő kiinduló
pontként kínálva fel a „Gredo, quia absurdum”y a hiszem, mert 
képtelenség jólismert formuláját, amely engem személy szerint 
annak következtében késztet nem szűnő ámulatra, hogy nem va
lamely szkeptikus kívülálló ironikus megjegyzéseként született, 
hanem a keresztény egyházatyák egyikétől. Tertullianustól veszi 
eredetét, halálosan komoly gondolatként, úgyhogy az öngúny fel
hangját is nyilván csak a mi fülünk kölcsönzi hozzá, valójában te
hát minden efféle nélkül, ám annál tökéletesebb formában fejezi 
ki a hit paradox voltát. Lényegében azt, hogy hitre mindig olyan
kor van szükségünk, ha valamilyen elképzelt és nagyon jónak vélt 
dologról akkor is képtelenek vagyunk lemondani, ha az az érte
lem kritikájának kijózanító fényétől megvilágítva eleve lehetet
lennek tetszik, alapvetően képtelenségnek -  annyira, hogy képte
lenek vagyunk elviselni a kijózanodást, másodlagosan, önmagun
kat mámorba ringatva szuggeráljuk be hát magunknak az áhított 
dolog számunkra elérhető, vagy mindössze létező voltát. Szük
ségszerűen a mindenáron hinni akaró, de ugyanakkor kritikára és 
kételkedésre hajlamos elmékből váltva ki a „Credo, quia absur- 
dum ” formuláját is létrehozó „kettős látást” , olyanokéban, akik 
hívó létükre túlságosan is gondolkodók ahhoz, semhogy „az érte
lem kritikájának fényéről” lemondhatnának. Arról végered
ményben, amitől megvilágítva -  éppen mert ellentétben van vele, 
illetve vele szemben jött létre -  a hit fogalma akár egyfajta szük
ségből csinált erénynek is tűnhet, mintegy az értelem elsőbbsége 
és „felsóbbsége” felől közelítve tehát, akár még álerényként is ér
tékelhető. Akkor is, ha sietve utalnunk kell rá, hogy az „értelem 
kritikájának fénye” alatt nem valami abszolút és változhatatlan 
dolgot, hanem a mindenkori történelmi jelen ismeretanyagát ért
jük, amely ismeretanyag azonban a kereszténység kialakulásának 
századaiban elérte már azt a szintet, hogy nyilvánvalóvá tegye 
minden vallás tanításának képtelenségét, tehát a kereszténység 
tanaiét is egyben. Ezzel összefüggésben elég talán megemlíte
nünk, hogy az emelkedőben lévő kereszténység korabeli bírálói
nak (Kelszosz, Lukiánosz stb.) érvelése megdöbbentő hasonlósá
got mutat a hanyatló kereszténység bírálóinak okfejtésével, tehát 
a felvilágosodás korának eszméivel. Nem mintha az utóbbiakban
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az előbbiek hatása mutatkozna meg, hanem egyszerűen azért, 
mert bár a két kor közötti majd másfélezer esztendő alatt nem 
csupán a kereszténység poziciója, hatalmi helyzete szenvedett 
változásokat, hanem annak ideológiai tartalma is átment bizo
nyos módosulásokon, míg a velük szemben szükségszerűen fel
merülő ellenvetések alapjában véve ugyanazok maradtak. Ter
mészetes és kézenfekvő mivoltuk folytán, amiért is ezekkel szem
ben a vallás védelmezői mindvégig csak a hitre való hivatkozás lo
gikai bukfencével, illetve -  amíg ennek eszközei rendelkezésükre 
álltak -  hatalmi szóval válaszolhattak. Akár az egyikkel, akár a 
másikkal is feleltek azonban, vagy amint rendszerint történt, 
egyidejűleg mind a kettővel, „válaszuk” természetéből fakadóan 
mindig fel is lebbentették a fátylat arról a hit-mítoszról, ami tulaj
donképpen a kereszténység létrejöttével párhuzamosan kapott 
szerepet, kétségtelenül történelemformáló tényezőként is, az eu
rópai gondolkodásban.

Ilyen minőségében sem maradt azonban kizárólag a keresz
ténység sajátja. Abból fakadóan, hogy a hit, ugyancsak paradox 
módon, más, tudományosan megalapozott és racionális érvekkel 
jól védelmezhető eszmékhez is hozzátársult, különösen annak 
ideológiává szerveződése esetében jutva szóhoz, mintegy a töme
gek mítosz-szükségletéből fakadóan, attól függő mértékben, 
mennyire tartott igényt a kérdéses ideológia a széles körökben 
való elterjedésre. Nemcsak a hit lelkesítő szerepéről van itt szó 
különben, hanem arról is, hogy a megértetés fáradalmait vagy ép
pen az ehhez szükséges képességek hiányát is gyakran hitre való 
hivatkozással kellett pótolni, nem szólva arról, hogy a „befoga
dók sokszor akkor is tekintélyalapon, az áhított dolgok „szépsé
gétől” elragadtatva fogadják be a teijesztett eszméket, végered
ményben hittel tehát, ha azok tálalása mindenben megfelel a 
racionális eszközökkel történő meggyőzés követelményeinek. 
Különösképpen így volt ez a forradalmi munkásmozgalom eseté
ben, ahol a terjesztett eszmék nagyon gyakran „üres lapra” íród
tak, ha ugyan nem a korábban vallás által formált, tehát az isme
retekhez hittel kapcsolódó, „hitigényű” lelkekbe éppen. Nem is 
szólva a szervezet stratégiájáról és taktikájáról, arról, hogy a 
mozgalom „hatalmon inneni” szakaszában a szervezet, főleg ha 
illegalitásba szorult, sajátos, a konspiratív követelményeknek 
megfelelő felépítést igényelt. Lényegét tekintve hierarchikus fel
építést, melyen belül tevékenykedve a szervezet egyszerű tagja, 
„közkatonája”, de ugyanígy „altisztje” vagy alacsonyabb rangú 
„tisztje” is, a szervezet működésének csupán egy kis, szorosan 
körülhatárolt és rá tartozó részéről szerezhetett tudomást, míg
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annak egészébe csak a „tábornokoknak” , a földalatti csúcsokon 
helyet foglaló vezetőség tagjainak lehetett betekintésük, ami 
megint csak feltétlen bizalmat, a szervezet, illetve a vezetőség té
vedhetetlenségébe vetett hitet igényelt. Ezen a hiten belül pedig 
még valamit, amit leginkább talán „odaadásnak” lehet nevezni, 
egyfajta szinte hűbéri köteléket, ami azonban a kiválasztottság 
érzésétől se lehetett egészen mentes, egy bizonyos, feltétlen hű
ségre kötelező „szervezeti hazafiságot” . Olyan mértékű irracio
nális kötődést, hogy rátekintve úgy tetszik, a szervezet -  első pil
lantásra ellentmondónak tetszóen, de valójában a dolgok kérlel
hetetlen logikájából fakadóan -  ugyanazokat az irracionális pszi
chikai erőket vetette itt harcba, amelyeket a megdöntendő rend
szer is mozgósítani igyekezett fennmaradása érdekében. Minősé
gileg különböző hiteket eredményezett ez egyébként a mozgalom 
tagjainak sorában: a dolgok naiv, természetes ártatlansággal tör
ténő elfogadását, tekintélyhez kötődő elhivését az „egyszerű”, 
képzetlen, vagy csupán mozgalmi vonalon (végső fokon tehát 
egyoldalúan) képzett tagoknál, ami alapjában véve még nem tar
talmazta azt a feltámadó kételyekkel szembeni tudatos küzdel
met, ami a mozgalom értelmiségi résztvevőire volt jellemző. A- 
zokra, akiknél ez a küzdelem, a kiteijedtebb és összetettebb gon
dolkodást lehetővé tevő ismeretanyag kiváltotta belső rákérdezé
sek elfojtása, sajátos „önherélési” folyamatot eredményezett: ön
kéntes lemondást értelmiségi mivoltuk lényegéről, minden auto
nóm személyiség legfőbb jellemzőjéről, a dolgok független néző
pontból való szemléletéről, sokszor annak igényéről is. Nemegy
szer, mintegy a huzamosabb időn át nem használt szervek elsor
vadása folytán, annak képességéről is egyúttal. Olyan folyamat
ról van itt szó egyébként, aminek lappangó formában, de szük
ségszerűen léteznie kellett már a hatalomátvételt megelőző sza
kaszban is, nehezen nélkülözhető összetartó erőként is természete
sen, olyan tényezőként, amely képes volt elejét venni pl. a külön
böző frakciók keletkezésének, ugyanakkor azonban a hibás stra
tégia hosszabb időn át való fennmaradását is biztosíthatta” , ép
pen az idejében való „pályakorrekciót” akadályozva.

Igazán „látványos eredményeket” azonban csakis azután pro
dukált ez a hitközpontú szemlélet, hogy az illegallitásban kiala
kult konspiratív hierarchia, a maga már bejáratott működési logi
kájával együtt, hatalmi helyzetbe került. Olyan körülmények 
közé, hogy az így utólag könnyen várhatónak ítélhető súlyos tor
zulásoknak egyedül a szervezeten belül már korábban is abszolút 
tekintéllyel bíró vezetőség vehette volna elejét, csakhogy erre 
vagy képes volt vagy nem, mivel rendszerint maga is ugyanolyan
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tényezők hatására szelektálódott, mint az általa vezetettek, hoz
zájuk hasonló szemléletmód ballasztjától volt terhes, nem szólva 
arról, hogy történelmi tapasztalatok híján holmi zseniális előrelá
tás elkerülhetetlenül pusztába kiáltott szó marad, legfeljebb az 
„én előre megmondtam” nem sok vizet zavaró elégtételét nyerhe
ti el mindössze, emellett szinte törvényszerűen és végzetszerűen 
kizárólag az áldozat szerepére predesztinálhat. Akármilyen 
„önértéke” legyen tehát a könyörtelen kritikai érzéknek, úgy lát
szik, tudomásul kell vennünk, hogy nem minden történelmi hely
zetben bizonyul használható fegyvernek, viszont annál inkább 
ennek mutatkozik a tisztánlátás egy másik magunkban tartott vál
tozata. .. no de itt akaratlanul is egy nagyon régi olvasmányél
mény, Jókai regénye, az Erdély aranykora, s benne egy Apafi fe
jedelem intrikus miniszterére, Teleki Mihályra Vonatkozó meg
állapítás jut eszünkbe, nevezetesen az, mekkora veszélyt is jelent 
az az ember, aki olyan társaságban is józan tud lenni, ahol min
denki más mámoros, mivel arra, hogy a hívók seregében egyes 
tisztán látó, de gátlástalanul célratörő kalandorok miképpen ké
pesek „szabadon” érvényesülni, talán nem is érdemes külön utal
ni. Fontosabb ennél, hogy a hatalomra jutás után, éppen akkor 
tehát, mikor a kritikus gondolkodásra leginkább szükség lenne, 
újabb „hitnöveló” tényező, a félelem járult. A szervezet kötelé
kéből történő kizáratástól, a politikai bukástól való félelem, ami 
ebben a helyzetben már nemcsak az erkölcsi megsemmisülés ér
zését jelentette, hanem azt is, ami korábban a hatalmon lévő el
lenségtől fenyegetett: a börtönt, a munkatábort, a fizikai meg
semmisülést. Több mint érthető hát, hogy a feltámadó kételyek 
elfojtása itt már önvédelmi és énvédelmi mechanizmust jelent -  
végtére is önbecsülésünket sokkal inkább megőrizhetjük, ha azt 
hisszük (na lám, már megint hisszük!), hogy belső meggyőződé
sünk, s nem félelmünk késztet valamely magatartásra. Ügy tet
szik tehát, hogy éppen itt, ezen a ponton került legközelebb a for
radalmár különben racionális gyökerű és harcban nélkülözhetet
len hite a képtelennek tetsző dolgok elhivését erénnyé kikiáltó 
keresztény hitkoncepcióhoz, annak is középkori inkvizíciós válto
zatához. Kitermelve egy embertípust, amely hittel küldött és 
nemegyszer ártatlanság esetén is hitből fakadó bűntudattal ment 
a halálba, úgyhogy gyakran szinte csak a körülményektől függött, 
kinek melyik szerep jutott osztályrészéül.

Ennyit hitről, azaz vakhitről inkább. Megjegyezve még, hogy a 
történelem, ajnely mindig is bőségesen szállított nyersanyagot az 
irodalomnak, ezúttal ugyancsak kitett magáért. Tragédiának és
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komédiának egyaránt feldolgozható örökséget hagyva az iroda
lomra.

*

Tragédia vagy komédia?, ez itt a kérdés -  állt tehát válaszút 
előtt nyilvánvalóan Örkény István is. Hogy azután látszólag az 
előbbi mellett döntsön, drámai alkotásának címe alá a tragédia 
szót írja. Ám ami a műfaji megjelölést illeti, úgy tetszik, akkor 
vagyunk precízek, ha azt mondjuk, Dürrenmatt „tragikus komé
diájával”, Az öreg hölgy látogatásá\a\ szemben, Örkény „komi
kus tragédiát” írt. Főleg mert tőle szokatlanul tragikus alaphan
got ütött meg, amihez a rá jellemző komikus-groteszk elemek in
kább csak járulékként, hogy ne mondjuk körítésként társulnak.

„Borzad tőlem?” -  kérdezi ugyanis Barabás, a dráma központi 
figurája ártatlanul elítélt barátja és harcostársa, Littke László vá
dolva kérdőre vonó anyjától, mielőtt tépelődő monológját tovább 
folytatná: „Én is borzadok magamtól, de ha csak kérdezek, és a 
kérdéseimre nem kapok választ, bele fogok őrülni a bizonytalan
ságba. Ha ő bűnös, akkor én vétketlen vagyok, ha ártatlan, en
gem terhel a bűn. Az ő vétkessége, még a rá halált hozó is, a tisz
ta lelkiismeret vigaszát adná meg nekem. Zavaros a beszédem? 
Belátom, nem vagyok eszemnél. Magammal vitázom, és magam 
körül forgók, mint egy örvény. Csak tudnám, csak azt az egyet 
biztosan tudnám, igaza van-e Littkének vagy nincs. Ha igen, ha 
jogos sérelmeitől hajtva özönlötte el az utcákat a nép, akkor csak 
úgy tudnám a bűnömet letörleszteni, ha kívánsága szerint a he
lyére lépnék élére állnék a lázadásnak. De ha nem így van, ha ő a 
bűnös, az áruló, a bujtogató, akkor a tüntetőket szét kell verni, őt 
pedig ott kell hagyni, ahol van, hogy végrehajtsák rajta a bíróság 
igazságos ítéletét. Ez itt a kérdés, a kérdések kérdése, de ki tud 
rá felelni? Se ti, se én, talán senki a világon. Hogy bele ne haljak, 
te segíts rajtam, te mindent összemosó, mindent meggyógyító, 
agyamat elsötétítő őrület!” És persze idézhetnénk még a dráma 
számos egyéb helyéről is olyan sorokat, amelyekből valódi, belül
ről való átélésre késztető katarzisos tragikum cseng ki, de ame
lyek abból a képtelenségig végletes alaphelyzetből is érzékeltet
nek valamit, ami, feltéve hogy képesek vagyunk az „utólagos 
mindentudás” felülnézetéból tekinteni rá, mindenképpen kímé
letlen fekete humorral megírt komédiaként való feldolgozásért 
kiált. Nem utolsósorban éppen a halálba küldő és a halálba menő 
személyének felcserélhetősége, pusztán külső körülményektől
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való függése következtében. Abból fakadóan, hogy a két barát és 
harcostárs közül az egyik, Littke, a hatalomra jutás után otthon 
tölt be jelentős politikai szerepet, úgyhogy akarata ellenére is lá
tásra nyíló szemmel érzékeli a hatalom elembertelenedésének 
tüneteit, ezért küld üzenetet Párizsban nagykövetként működő 
barátjának, Barabásnak, arról, hogy a párt vezetői elszakadtak a 
tömegektől, s e magatartásukkal valójában egész korábbi harcuk 
célját és értelmét veszélyeztetik. Ezt azonban éppúgy képtelen
ségnek érzi, mint azt, hogy az őt valamikor a pártba bevonó és 
eszményképnek tartott Littke ilyen üzenetet küldhessen, úgy
hogy az üzenetvivót ellenséges provokátornak és rágalmazónak 
vélve, annak rendje és módja szerint feljelentést tesz ellene. 
Hogy csupán utólag tudja meg, valódi volt az üzenetvivó, valódi a 
Littkétől származó üzenet is -  éppen csak az emiatt letartóztatott 
Littkét terhelő vádak nem „valódiak” már, hanem koholtak. 
Csakhogy Littke, „magasabb szempontokat” is szem előtt tartva, 
mégis valódi bűntudattal vallja be őket, így járulva hozzá a rá
mért bírósági ítélet létrejöttéhez, amit viszont Barabás sokáig 
megérdemeltnek érez, nem is pusztán tájékozatlansága folytán, 
hanem vakhitéből fakadó lelki függősége következtében is, mivel 
a párt vezetőinek megvádolása elképesztő bűn a szemében. Csak 
később válik számára világossá, hogy Littkének (aki, a szóban 
forgó embertípusra jellemző módon, a maga igazáról ekkor nincs 
is már egyértelműen meggyőződve), mégis igaza volt, helyesen 
járt el. Ekkor és csakis ekkor lép a helyébe és olvassa fel a rádió
ban a tömegtüntetésre szóló felhívást. Azt a felhívást, melyet 
Littke fogalmazott meg, s eredetileg a fasiszta megszállók és ha
zai kiszolgálóik ellen szándékozott harcba vetni, és amelyet (mi
vel) „idegen” megszállókat emleget csak), meghamisítva annak 
keltezését, az ellene folytatott eljárásban használnak fel „bizonyí
tékként”. így kerül kivégzó osztag elé végül is Barabás -  ugyan
csak bűntudattal a lelkében. Lényegében ó is egyfajta „hűség
komplexum” következtében, ami minden keserű tapasztalata el
lenére is tovább akadályozza a szervezethez való kötődés szálai
nak teljes elszakítását. Erre utal valójában Barabás a dráma egy 
részletében: „elismerem, hogy egyszerre éreztem vonzalmat és ir- 
tózatot pártom iránt is. Mi hát a párt? Megmentóje vagy megron- 
tója az emberiségnek?” -  hangzik* itt, a Sztálin nevével „fémjel
zett” korszak mélypontra jutott kelet-európai pártjainak erkölcsi 
állapota miatt sajnos teljesen indokoltan, a drámahós keserű kifa- 
kadása. De ugyanez a hit-szindróma meghatározta, már-már ha- 
sadásos lelkiállapot kap hangot Barabás hol védekező, hol önma
gát vádoló nagy monológjában is, amelyet az utolsó szó jogán
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mond el bírái előtt, és amely a maga szabadverssé felfokozottsá- 
gával az Örkény-dráma döbbenetes fináléja lesz.

Nemcsak a mű alaphangvétele tragikus tehát, még inkább an
nak mondható a befejezése. Oly mértékben, hogy talán azt is 
mondhatjuk, hogy Örkény e drámáját szabályszerű, „sima” tra
gédiának is megírhatta volna, lévén alkotásának tárgya éppen 
eléggé tragikus ehhez. Valójában azonban „több, mint tragikus”, 
tragédián túli, hogyha úgy tetszik, nyilvánvalóan ezért is nem írta 
meg egyértelműen tragédiának. Formailag is „igazi” tragédia ak
kor vált volna belőle, ha Barabás „valóban” meghal, illetve a ha
lálos ítélet kimondására nem a cirkusz porondján kerül sor, az 
akaratátviteli mutatványokat végző és a drámában „játékmeste
ri” szerepet betöltő Mester jutalomjátékának keretében, volta
képpen a múlt eseményeit felidéző, játékosan groteszk „perújí
tásként”. Ami nem az olyan, a tragikumot komikumba oldó cir- 
kuszian „csinnadrattás” mozzanatok beiktatásához lehet ürügy 
csupán, amilyenek pl. „Maud, a csodapók” mindentlátó mutatvá
nyai, vagy Misi bohócnak a művészet kiszámíthatatlan politikai 
hatását jelképező jelenete a trombitával, hanem ennél sokkal na
gyobb funkcióval is bír egyben. Nemcsak arról van itt szó tehát, 
hogy Örkény önmagához, korábbi színpadi műveinek hangvéte
léhez kíván hű maradni, hanem a tragédiának a komédia záróje
lébe tételéről is, végső fokon arról, hogy a tragédia a komédia ke
retein belül kap hangot. Ez pedig a komédia vagy tragédia dilem
májának feloldását is jelenti egyben. A feloldásnak azt kikerülhe
tetlen kényszerét, amely abból fakad, hogy Örkény sokkal etiku
sabb alkotó annál, semhogy cinikusan fölényes mosollyal intézze 
el azt a forradalmi vakhitet, ami figuráit, a történelem egy egész 
szakaszának alakulásában is közrejátszva, rabságban tartja és sor
sukat megpecsételi, gyanakkor azonban nem is azonosulhat egé
szen hőseivel, nem veheti mindenben kritikátlanul komolyan őket, 
valójában tehát még szenvedésüket sem brázolhatja kizárólag be
lülről, együttérző, katartikus hatásokat váltva ki özönségéből. Ez 
utóbbit ugyanis, éppen könyörtelen kritikai szemlélete, felülné- 
zetból való örténelemlátása teszi lehetetlenné, végső fokon az a 
történelmi ávlat akadályozza meg, ahonnan szemlélve az úgyne
vezett személyi kultusz orszakát és az annak létrejöttében nem 
kis szerepet játszó vakhitet képtelenek agyunk nem súlyos szem
léletbeli torzulásnak vagy éppen lelki aberráltságnak átni. Mint 
ahogy a sztálini boszorkánypereket, a kivégzettek utólagos ehabi- 
litálásával együtt, sem tekinthetjük egyébnek, mint szörnyűséges 
komédiának, em is „világszínháznak”, inkább „világcirkusznak”. 
Olyan valaminek, miről csakis komolyan szabad beszélni, de
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egyedül csörgósipkával fejünkön lehet szólni róla, a cirkuszporon
don.

Ennek a képletnek a megértése révén jött aztán létre az a ket
tős szemlélet, s belőle fakadóan az az egész drámán végigvonuló 
kettős hangvétel is, ami a szereplők belülről való ábrázolását és a 
felülnézet érvényesülését, tehát a tragédia és a komédia elemei
nek szóhoz juttatását egyaránt lehetővé tudta tenni Örkény szá
mára. Ezenkívül pedig, mintegy a komédia rekvizitumaitól fel
szabadítva maximális szemléletbeli különbségek érvényre juttatá
sát a tragikus-komoly szövegrészeken belül is. Biztosítani a drá
ma hőseinek az utólagos kimagyarázkodás, a védekezés lehetősé
gét, ügy is mondhatjuk, a vakhit pozícióinak védelmezését, mint 
pl. az alábbiakban: „Amit mondtunk, még senki se mondta ki mi- 
előttünk, amit teszünk, még nem cselekedte más, amerre lép
tünk, nincs mielóttünk lábnyom, hébe-hóba még elvétjük az 
irányt. ( . . .)  És ki a megmondhatója, hogy amit a legjobb szán
dékkal teszünk, hasznára vagy ártalmára van-e a forradalom
nak?” Ugyanígy kínál azonban alkalmat mind leleplezőbb kérdé
sek felvetésére: „Voltak idők, amikor hősök kellettek, most áru
lókra van szüksége a pártnak. -  De miért? Van ennek értelme, 
haszna, célja? -  Talán csak az, hogy akik még nem félnek, félni 
kezdjenek, és akik már félnek, még jobban féljenek.” Végül pe
dig kíméletlen „beolvasásokhoz” is megadja a lehetőséget: „Tud
ja meg végre, kiké lett ez az ország! Hatalmaskodóké, hallgatózó- 
ké, besúgóké, névtelen feljelentőké, az ártatlanokat börtönbe 
juttatóké” -  mondja ugyanis a dráma egy volt antifasiszta ellenál
ló mellékalakja.

És ez már mindenképpen ítélet. A mentségkeresó megértés 
minden figyelembe vett szempontja ellenére is, annak felismerése 
ellenére, hogy ami történt, egészében véve logikus fejlődési 
szakasza volt a történelemnek, s legfeljebb részleteiben történhe
tett volna másképpen. Annak felismerése jegyében fogant ítélet, 
hogy az irracionális vakhit kikerülhetetlen zsákutca, kikerülhe
tetlen áldozatokkal, amiért is akár még a mellőzött értelem kike
rülhetetlen bosszújának is felfogható. Ezért lett Örkény István 
drámája valójában a vakhit komédiába ágyazott tragédiája. Nem 
csupán utolsó színpadi műve a szerzőnek, hanem drámaírói opu
sának mielőbb színpadra kívánkozó betetőzése is egyúttal.

1980
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REGÉNYVÁLASZ A TÖRTÉNELEM KIHÍVÁ
SÁRA

(GYURKÓ LÁSZLÓ REGÉNYÉRŐL*)

Nem kevesebb, mint 582 oldalnyi terjedelmű könyv, meglehe
tősen kis formátuma miatt azonban ez az adat „csalós” egy kicsit. 
Nyomdászzsargonnal szólva nagyobb „tükörrel!” egy-egy olda
lon, nyilvánvalóan kevésbé lenne vaskos. Úgyhogy a könyv kivi
telezése akár szimbólumnak is tetszhet. Függetlenül attól, hogy 
előrebocsátva is elmondható: ez a bizonyos kis tükör, oldalan
ként és együttvéve, így is nagyon sok mindent tükröz. Mennyisé
gileg majdnem annyit, mintha „igazi” nagy regény lenne.

Miért nem lett valóban az? Nemcsak terjedelmét tekintve ter
mészetesen.

Kérdezhetnénk ezt különféle regényelméleti elgondolásokon 
töprengve is. Balsejtelmektől gyötörve téve fel magunknak a kér
dést, nem vezet-e a regény terjedelmének zsugorodása idővel a 
„műfajhalálhoz”? Tekintettel a regény szűnni nem akaró „válsá
gára”, no meg a világszerte megjelenő regények tömegére -  ami 
végeredményben mégis arra vall, hogy a regény, mintegy az ener
gia példáját követve, nem szűnik meg, hanem átalakul csak. Dur
ván és elnagyoltan jellemezve ezt a folyamatot azt is mondhat
nánk, a „külterjesség” felől a „belterjesség” felé fejlődik: a külső 
tárgyi világtól elszakadva, mindinkább az ember belső világa felé 
fordul, illetőleg lemond az objektív ábrázolásról, s a tárgyi való
ság tekintetében is a szubjektíve megélt valóság megmutatása felé 
tendál. Elméleti megalapozásában többnyire az „írói mindentu
dás” jogosultságát kérdőjelezi meg, ami ugyan lehet indokolt, 
ugyanakkor azonban a társadalmi valóság, illetve a történelem el
vesztésének veszélyét is magában rejti. Vagy talán nem is veszé
lyét csupán a „nagyepika halálának” , mivel ez -  bizonyos szem
pontból nézve legalábbis -  valójában már bekövetkezett. Nem is 
okvetlenül a műfaj belső fejlődéséből adódóan, hanem inkább 
olyan gyakorlati kényszerítő körülmények hatására, hogy a ma

* Gyurkó László: Faustus doktor boldogságos pokoljárása, Magvető Kiadó, 
Budapest, 1979
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emberének sokkal kevesebb ideje jut terjedelmes művek olvasá
sára, mint a régebbi idők olvasójának, amihez az írónak is (elvég
re mégiscsak azt akarja, hogy olvassák) alkalmazkodnia kell, nem 
beszélve arról, hogy olvasójához hasonlatosan, magát az alkotót 
is az időszűke szorongathatja.

Mindenesetre napjainkban és égtájunkon, különösen pedig a 
magyar irodalomban, feltűnően kevés író vállalkozik hosszabb lé
legzetű és történelmi korszaknak is nevezhető időszakaszt felöle
lő mű megírására. Eképpen hagyva válasz nélkül azt a kihívást, 
melyet a közelmúlt viharokban, s kevésbé drámai vagy látványos, 
de annál jelentősebb átalakulási folyamatokban egyaránt bővel
kedő történelme, a maga nagyon is mába nyúló hatásával, felada
tot kínálón jelent számára.

Egyszóval a magyar irodalom mindmáig adós maradt az elmúlt 
30-40 év történelmi eseményeit és társadalmi változásait megörö
kítő nagyregényének megírásával. Olyan alkotás létrehozásával, 
melynek formája szükségszerűen egy egész emberi életet „bölcső
től a sírig” végigkövető regény lehetne vagy akár egy több nemze
déket végigkísérő családregény is. Mindenképpen aktuális fela
datnak tetszik ez, bármennyire nyilvánvaló legyen is, hogy egy 
ilyen mű megírása napjainkban aligha történhetne már a régi mó
don, a hagyományos nagyrealizmus lassú hömpölygésével, apró
lékosan részletező eszközök segítségével. Bizonyos, az anyagot 
összevonó sűrítő eljárások nélkül, amelyek a lehető legkisebb 
veszteség árán tehetik lehetővé a regény tér leszűkítését, s ama- 
lyekből valójában kettő kínálkozik csak az író számára. Az egyik, 
a modernebb, a „formabontás” már kialakult ”formája” lenne: 
behúzódás a főszereplő szubjektumába, kiválasztása egy visz- 
szaemlékezésre-széttekintésre leginkább alkalmasnak látszó idő
pontnak (vagy több ilyennek), hogy azután többé-kevésbé a sza
bad asszociáció segítségével, ám nagyon is tudatosan szerkesztve 
kerüljön sor a regényanyag rendezésére -  csak aki próbálkozott 
már ezzel, tudhatja igazán, mennyi tömörítési lehetőséget rejt 
magában ez a módszer, érdekes módon éppen a látszólagos ”csa- 
pongásnak” köszönhetően. A másik a hagyományoshoz közelebb 
álló „redukált próza”: elnagyoló, sokszor csupán a cselekmény 
alakulását közlő információkra szorítkozó elbeszélómód alkalma
zása, az egyes szám harmadik személy, az írói szenvtelenség, va
lamint a lineáris időrend megtartásával, amire mindjárt példát is 
említhetünk. Fejes Endre Rozsdatemetőjére gondolunk, mivel ez 
a regény, mégha számos fogyatékosságát figyelembe vesszük is, 
végeredményben sikeres kísérletnek tekinthető a történelem 
alulnézetből való ábrázolására egy tömörítő eszközökkel megírt
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családregény keretében -  annyira mindenképpen, hogy róla szól
va, némileg fából vaskarikának tetszőn, „miniatürizált nagyepi- 
káról” is beszélhetünk.

Nem véletlenül kerül sor különben a Rozsdatemető említésére. 
Gyurkó László Faustus doktor boldogságos pokoljárása című re
génye ugyanis, ami a sűrítő módszereket illeti, lényegében min
dig, helyenként pedig kísértetiesen emlékeztet Fejes Endre regé
nyére. Ugyanaz a sima és zökkenésmentes, mégis gyors ütemű 
előrehaladás az időben, nagy „öltések” segítségével, viszonylag 
hosszabb, elidózés egy-egy fontos állomásnak tetsző vagy a meg
mutatni kívánt folyamat egészét jól jellemző részletnél, anélkül, 
hogy ez kinagyításnak s az elbeszélői hang megtörésének hatna, 
itt-ott rövid párbeszédek vagy inkább „párbeszédkivonatok” , di
alógusrészletek az egész lényegének érzékeltetése kedvéért. Van 
azonban egy alapvető különbség a két regény között: Gyurkó 
ugyanezekkel az eszközökkel, ellentétben Fejessel, a történelem 
által mozgásban tartott társadalom felülnézetből történő ábrázo
lására vállalkozik, amiért is műve, látószögét illetőleg, sokkal in
kább tekinthető nagy epikainak, tehát hagyományosnak is egyúttal.

Valójában egy minden tekintetben hagyományos nagy regény
be, sőt több kötetes műbe kívánkozó anyagot „miniatürizál”, 
méghozzá egy ilyen regény felépítését is megtartva. Alkotásának 
erényei és hibái ilyenformán ebből az eljárásából fakadnak.

Felülnézetének elkerülhetetlen, sőt nélkülözhetetlen kelléke 
különben az „írói mindentudás” is. Elfogadtatására Gyurkó, tisz
tában lévén annak problematikusságával, egyfajta „felettes ént”, 
mindentudó elbeszélő alanyt léptet színre, akinek személye, 
amint az már a bevezetésből kiderül, valójában a cím által is jel
zett Faust-témakör ördögével azonos. Ez a név nélküli Mefisztó 
mondja el „védencének” , ifjabb Szabados Györgynek történe
lembe ágyazott élettörténetét, ad számot gazdag tablót alkotva a 
hozzá közelállók és az életében szerepet játszók sorsának alaku
lásáról, továbbá számol be a regényben felölelt időszak legfonto
sabb történelmi sorsfordulóiról, dióhéjban ugyan, de semmi lé
nyegeset ki nem hagyva, olyan következetesen és jól áttekinthe
tően, hogy számunkra mintegy újraéleszti a lapok oldalairól, a rá
dió híreiből, azaz a frissebbek esetében a lévé képernyőjéről is 
emlékezetessé vált eseményeket, melyeknek ez a sorravétele a fi
atalabbak számára szinte történelemkönyvet helyettesíthet. 
„Nem választom védencemet például oly nemzetek szülöttei kö
zül, melyek eljátszották már történelmi szerepüket (a népek, bi
rodalmak, társadalmi rendszerek hanyatlásának folyamata az el
fogulatlan és alapos szemlélőnek jól ismert, akkor is, ha a világ
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keveset okul ebből), valamint oly országokban sincs keresniva
lóm, melyek még nem jutottak arra a fokra, hogy alkalmasak len
nének az egész földgolyó számára általánosítható tapasztalatok 
létrehozására. ( . . .)  Ezért, hogy immár háromezer éve az európai 
kontinensen tevékenykedem, leszámítva egyetlen esetet, amikor 
Amerikában -  pontosan meghatározva az Amerikai Egyesült Ál
lamokban -  választottam védencet, bár meg kell jegyeznem, hogy 
ezen ország története eleddig a legszorosabb összefüggésben van 
a világ sorsát az utóbbi évezredekben meghatározó európai föld
rész történetével. Nem kétséges tehát, hogy a kor a perdöntő: ez 
határozza meg a helyet, ahol a személy kiválasztása történik.” -  
olvashatjuk különben mindjárt a könyv legelején Gyurkó Mefisz- 
tójának tollából, hogy néhány oldallal később legújabb választá
sának helyszínét közelebbről is megindokolja: „Mindjárt szeret
ném eloszlatni az esetleges félreértést: az említett Magyarország 
nevezetű állam sem a tizenhatodik, sem a huszadik században 
nem volt döntő tényezője a világtörténelem alakulásának, még ha 
államférfiainak, tudós történészeinek, mi több, népének egy ré
sze hajlamos is ezt a felfogást vallani (ami egyébként kivétel nél
kül jellemző az európai földrész valamennyi nagy és kis országá
ra). Az emberiség szempontjából fontos (tehát számomra érde
kes) tapasztalatok nemcsak a világ vezető hatalmainak sorában 
sűrűsödhetnek össze -  sőt sokszor épp azokban nem - ,  hanem 
minden olyan nemzetben, mely félúton van a jelenben ismert 
múlt s az ismeretlen jövő között. Azt is megmondhatom, hogy vé
dencem kiválasztásának időpontjában (ezerkilencszáznegyvenöt- 
ben) több szomszédos ország között választhattam, melyek ma 
(ezerkilencszázhetvennyolcban) valamennyien a sajtó által -  
ugyan nem egészen szabatos meghatározásként -  szocialista tá
bornak nevezett, politikai, hadászati és gazdasági tömörülés tag
jai, s nem tagadom, döntésemben befolyásolt a nevezett, alig tíz
millió lakosú Magyarország nagy értékű, ámde idegeneknek a 
nyelvi nehézségek miatt sajnálatos módon hozzáférhetetlen, te
hát a világ számára voltaképpen nem létező népköltészetének 
ama filozófiailag is rendkívül figyelemreméltó, védenceim sorsát 
páratlan tömörséggel megfogalmazó passzusa, mely szerint AKI 
DUDÁS AKAR LENNI, POKOLRA KELL ANNAK MENNI.” 

Ezek a sorok a szerző történelemszemléletéről vallanak minde
nekelőtt, aminek jegyében aztán fiktív elbeszélőjét szerepelteti, 
olyképpen, hogy ez az eljárás elsősorban egyfajta szenvtelen, ta
nulmányozó távolságtartást tesz lehetővé számára. Ennek az eli
degenítő eljárásnak a következetes végigvitelét szolgálják a re
gényben mindenütt megtalálható, rendszerint zárójelbe tett tájé
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koztató jellegű megjegyzések is, amelyek, éppen mert gyakran 
mindenki által ismert dolgokat közölnek, elkerülhetetlenül ironi
kus felhangot kapnak. Nem csupán az alábbi példák esetében: 
„mint köztudott, az ötágú vörös csillag a nemzetközi kommunista 
mozgalom jelképe” , „a kötelező államkölcsönjegyzés védencem 
hazájában akkoriban az adóztatás meglehetősen sajátos formája 
volt” , „Rajk Lászlót és néhány társát -  mint az némelyek számára 
tudott -  fölakasztották” , „ezt a jelenséget nevezték el -  tudomá
nyosan alighanem nem eléggé megalapozottan, noha a marxisták 
szigorúan ragaszkodnak elméletük tudományos voltához -  sze
mélyi kultusznak”. Lényegében ugyanezzel a távolságtartással ír
ja le egyébként kiválasztottját is, jóllehet, amint a regény cselek
ménye előbbre halad, mintha egyre közelebb kerülne hozzá.

Anélkül, hogy teljesen azonosulna ifjabb Szabados Györggyel, 
aki 1927-ben születik kispolgári családból, s akivel „semmi sem 
történik” mindaddig, amíg 1944-ben nővére hadnagy-vőlegénye 
révén bele nem sodródik egy meglehetősen ügyetlenül szervezett 
németellenes összeesküvésbe, aminek következtében rövid időre 
börtönbe is kerül. Hogy azután az így kapott kezdősebességtől 
hajtva „politizálódjék” , s váljon tudatos forradalmárrá, kommu
nistává. Eleinte a koalíciós évek során a baloldali ifjúsági meg
mozdulásokban tevékenykedik, majd újságíróként működik, a 
„személyi kultusz” idején koholt vádak alapján bebörtönzik, 
majd rehabilitálják, az ötvenhatos események után néhány napra 
ismét börtönbe kerül, de a helyzet tisztázódása után hamarosan 
már egy pesti nyomda igazgatójaként látjuk viszont. E feladat
körben tevékenykedik hosszabb időn át és eredményesen, mind
addig, amíg elsősorban magánéletére visszavezethető idegössze
roppanása után, Gyűrű város kihelyezett tanácselnöke nem lesz- 
ebben a beosztásában válik végül is, életmentési kísérlet közben, 
balatoni vitorlásán szerencsétlenség áldozatává. Ekkor állapítja 
meg „jelentését” zárva a regénybeli Mefisztó a következőket: 
„Én úgy vélekedem, védencem élete voltaképp boldognak volt 
mondható.” Annak á korábbi gondolatának megfelelően, hogy 
„csak azokban él a téveszme, hogy a nyugalom valamiféle előfel
tétele a boldogságnak, akik nem tapasztalták ennek az ellenkező
jét: a szerelemre és a forradalomra, az emberi élet legmámorí- 
tóbb viharaira, nem a békesség a jellemző.”

Valójában tehát ennek a modern, dinamikus, fausti boldogság
koncepciónak jegyében sikerül a szerzőnek regényalakját olyan
ná formálnia, hogy -  jobb kifejezés híján -  pozitív hősnek érez- 
hessük. Méghozzá a szó „pozitív” értelmében ilyennek, annak 
köszönhetően, hogy Gyurkó nem rejti véka alá figurájának gyen
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géit sem, sőt sok tekintetben éppen ezek megmutatása révén éri 
el, hogy Szabados, harcaival és meghátrálásaival, igazaival és té
vedéseivel, helytállásaival, botlásaival, vívódáséival és szerelmei
vel együtt, érdemesnek mutatkozik rokonszenvünkre és érdeklő
désünkre, mely utóbbit az is fokozhatja még, hogy helyzeténél 
fogva, közelségével a „hatalom folyosóihoz” alkalmasnak bizo
nyul arra, hogy középpontiéban lehessen mindazoknak a törté- 
nelmi-társadalmi változásoknak, amelyek a különböző melléka
lakokban, illetve a bennük megtestesülő magatartásformákban s 
életpályákban jutnak kifejezésre. Amilyen pl. a Szabados számá
ra fiatal korától kezdve eszményképnek számító és pártfogói sze
repet is betöltő, miniszterségig eljutó Petrik Sándor, vagy annak 
felesége, a plátói ideálnak és intim lelki jóbarátnak egyaránt te
kinthető Kátya, sógora, a nyilasellenes összeesküvésben részt ve
vő, az új rendszerben is hivatásos katonaként működő, majd öt
venhat után kivégzett Kovách Géza, vagy a főhős húga, a mozga
lomba szintén ifjúi lelkesedéssel bekapcsolódó, de a körülmé
nyek hatására kiábrándultságba hanyatló és ötvenhat után nyu
gatra távozó Csöpi, egyetlen lánya Ági, aki a már konszolidált 
körülmények közt felnövő nemzedék képviselőjeként lázadó haj
lamait csupán a konvencióknak való fittyethányással, házasságon 
kívüli gyermek világrahozatalával képes realizálni -  hogy csupán 
a legfontosabbakat említsük a regény kitűnően jellemzett figurái
nak hosszú sorából. Ugyancsak a látótér kiszélesítését szolgálja 
azonban Szabados tanácselnökké való kinevezése is, mivel ez a 
fordulat lehetővé teszi, hogy a fővárosi szintér után a vidék „neo- 
feudális” közéletének képe is kibontakozzék, makacs újraterme
lődésével a „Móricz Zsigmond”-i eszemiszomoknak, basáskodá- 
soknak, illetve a gyakran zátonyra futó vagy ^z inercia iszapjába 
ragadó, égtájunkon már rég hagyományosnak tekinthető jobb 
sorsra érdemes akarásoknak. „Gyűrűn három hatalom van: a 
horgászegylet, a vadásztársaság és a párt” -  mondja erről a re
gény egyik szereplője.

Elmondható tehát, hogy a szerző, körültekintő és tudatos épít
kezéssel, mindent megtesz az elénk vetíteni kívánt, időben és tér
ben egyaránt kiterjedt kép minél nagyobb teljességéért. Csak
hogy mégsem sűríthetünk és gyorsíthatunk anélkül, hogy valami 
el ne vesszen. Érthető hát, hogy Gyurkó ábrázolóeszközeiből fa
kadóan a regényanyag különböző rétegei különböző mértékben 
hatnak teljesnek és érnek el művészi szintet.

Legmaradéktalanabbul kétségtelenül a „politikai szféra” telje
sedik ki. Annak megfelelően, hogy a regény gerincét elsősorban 
a politikai események, a történelmi fordulópontok képezik, úgy
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hogy nem utolsósorban éppen az ezekhez kapcsolódó kérdésfel
tevések, bíráló visszapillantások és átértékelések szokatlan me
részsége lesz legszembetűnőbb erénye ennek a könyvnek. Lép- 
ten-nyomon meglepően éles megfogalmazásokba botlunk ugyan
is, „kényes kérdések” feszegetésébe, olyan dolgok nyílt kimondá
sába, amelyek, ha itt-ott találkoztunk is már velük a mai magyar 
irodalom egyes alkotásaiban, mindeddig csupán jobbára sokkal 
óvatosabb formában mutatkoztak meg. Ilyennek tekinthető min
denekelőtt az ötvenhatos események számos mozzanata, vagy 
1986 augusztusának visszhangja. Még ha ezek kapcsán némelykor 
a vitához is kedvünk támadhat. Beleszólni mondjuk a főhős és lá
nya közötti heves szóváltásba éppen az utóbbi téma kapcsán. 
Amikor is Szabados azon érvelésére, hogy „az elvek hosszú távra 
érvényesek, a mindennapos politikai gyakorlatot viszont a szük
ségszerűség szabja meg”, könnyű lenne azt válaszolni, hogy ez az 
okoskodás voltaképpen az elvek bármikori zárójelbe tehetőségét 
jelenti a jövő nevében, melynek éppúgy meglehetnek, s nyilván 
meg is lesznek majd a maga szükségszerűségei. Igaz azonban, 
hogy Gyurkó itt főhőse lelkiállapotának leírásával világosan tud
tunkra adja, mennyire tisztában van maga Szabados is saját érvei
nek gyengeségével, s méginkább sokatmondó az a mozzanat, 
hogy éppen ezeknek az eseményeknek a kapcsán szakít Szaba
dossal nagy szerelme, Kincses Éva, illetve hogy ezt követő ideg
összeroppanásáról sem tudhatjuk pontosan, mennyire következ
ménye a szakításnak, s mennyire a szóbanforgó eseményeknek. 
De azért ennek ellenére is jó volna többet megtudni a Szabados 
és Kincses Éva közti vitáról, és nem is ez az egyetlen olyan rész
let, amely bővebben is kibontakozhatna előttünk. Bármennyire is 
szükségszerű következménye legyen is a regény gyorsított tempó
jának ez az elnagyoltság, amely más, nem politikai rétegek eseté
ben mondható sokkal inkább szembetűnőnek, mivel Gyurkó 
megoldásai nem mindig kínálnak lehetőséget a történtek mé
lyebb átélésére. Még ha nemegyszer torokszorongatóan megele
venedő mozzanatokban is részünk lehet, amilyen például Csöpi 
tizenhét év utáni hazalátogatása Amerikából. Mivel a „képváltá
sok” gyorsasága sokszor mégiscsak akadálya lesz az átélhetőség- 
nek, egy minden tekintetben totális regényvilág létrejöttének. 
Paradox módon úgy tetszik, éppen a szerző maximális célratöré
sének következtében, ami alighanem kitűnő lényeglátó képessé
gével, filofusi megközelítésmódjával, illetve drámaírói gyakorla
tával is összefüggésben áll. Regényében ugyanis minden részlet 
funkcionális, annyira a helyén van, mindig jellemző és tipikus, 
hogy ilyenformán hiányzik a műből a látszólag öncélú és külön-
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külön „felesleges” részleteknek az a tömege, ami oldottságot köl
csönöz a szövegnek, és összhatásával a regényt regénnyé teszi. 
Olyanná, hogy világa minden oldalról mintegy körülfogjon ben
nünket.

E hiányzó teljesség utáni igényt ugyanis éppen a regényanyag 
„fontossága” támasztja fel bennünk, méghozzá függetlenül a 
nagyepika időszerűségének vagy időszerűtlenségének bevezető
ben érintett kérdésétől, pusztán a lehetőségekre gondolva. Figye
lembe véve akár azt is, hogy a Gyurkó által alkalmazott elidege
nítő módszerek, az irreális elbeszélő alany közbeiktatása s az így 
létrehozott ironikus felülnézet nem akadályozza szükségképpen 
az érzékletesség létrejöttét. Gondoljunk csak Günther Grass 
nagy regényére, A bádogdobra, amely a benne fellelhető irreális 
elidegenítő mozzanatok ellenére a tapinthatóságig érzékletes, 
egyúttal pedig kivételes megvalósulási szinten hordozója a törté
nelemnek, vagy egy másik mai nagy regényre szintén a német iro
dalomból, Heinrich Böll Csoportkép hölggyel című alkotására, 
ahol a sokat emlegetett „szerző” közbeiktatott elbeszélőként 
Gyurkó Mefisztójához hasonló szerepet játszik. Nem csupán a 
külső világ érzékletességét illetőleg tapasztalhatjuk azonban a 
szerző által választott, s voltaképpen mesterien alkalmazott, sőt 
alighanem negatív következményeiben is tudatosan vállalt sűrítő 
módszer bizonyos buktatóit, hanem a belső világ tekintetében is 
hasonlóképpen. Gyurkó ugyanis gyakran adós marad főhőse lelki 
rugóinak megmutatásával. Nem mintha Szabados magatartása lé
lektanilag bármikor is megalapozatlan lenne, rendszerint nagyon 
is tisztában vagyunk vele, mit miért tesz, éppen csak túl ritkán és 
futólag pillanthatunk a leikébe, maradunk négyszemközt a gon
dolataival ahhoz, hogy emberi lényével igazán bensőséges kap
csolatba kerülhessünk. Szabadost ilyenformán többnyire annyira 
érthetjük csak meg, amennyire tettei önmagukban számunkra 
érthetőnek tűnnek. Belső élményeinek részesei pedig sohasem 
lehetünk teljes mértékben: Kincses Évával való kapcsolatának 
így csupán hőfokából érzékelhetünk valamit, mélyebb tartalma a 
maga komponenseivel azonban mindvégig ismeretlen marad szá
munkra -  és ez csupán egyetlen példa lehetne, amit csak azért ra
gadtunk ki a sok közül, mert lehetőségeit tekintve a regénynek ez 
a mozzanata egy klasszikus „mintát” juttat eszünkbe: Antoine és 
Rachel kapcsolatát Martin du Gard nagy regényében, A Thibault 
családban. Végső fokon pedig a személyiségformáló élmények 
bővebb sorának megismerésére is szükség lenne ahhoz, hogy Sza
bados alakja teljes emberi mivoltában mutatkozzon meg. Viszo
nya a történelemhez is ebben az esetben teljesedhetne ki, azt
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eredményezve, amit a mű fausti koncepciója, nemcsak lehetőség
ként, hanem valamennyire követelményként is magában rejt: fej- 
lödésregényt.

Tagadhatatlan azonban, hogy a Faustus doktor boldogságos 
pokoljárása ebben a formájában is jelentős könyv. Nem csupán a 
legfrissebb magyar könyvtermés kiemelkedő darabja, hanem -  
nyugodtan megkockáztathatjuk ezt a megállapítást -  az újabb 
magyar prózáé is egyúttal. Legfőképpen annak köszönhetően, 
hogy a szándékosan szűkre szabott terjedelmen belül maximáli
san kiaknázza azokat a lehetőségeket, amelyek egyáltalán kiak- 
názhatók. A tömörítő módszerek folytán azonban, mivel a re
gény különböző dimenziói gyakran jelzésszerűen mutatkoznak 
csak, le kell mondanunk a totalitás élményéről. Ezért érezzük 
úgy, mintha túl sebesen száguldó járművön utaztunk volna be egy 
rendkívül érdekes, rengeteg látnivalót kínáló tájat, úgyhogy azt 
csupán felületesen, sok mindent elszalasztva ismerhettünk meg. 
Gyurkó regénye tehát, minden értéke mellett, inkább kijelöli 
csak a benne feldolgozott korszak nagy regényének körvonalait, 
anélkül, hogy maga lenne az a bizonyos regény. Minden tekintet
ben maradéktalan válasz a történelem kihívására.

1979
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MAGYAR ÍRÓ „LENGYEL REGÉNYE”*

Tudvalevő, hogy a nevetségesség öl. Ölni viszont nem szabad, 
ölni bűn -  így tartja ezt etikánk, emberségünk, egész nevelteté
sünk. Akkor is, ha az ölés eszköze történetesen a nevetségessé te
vés. Annál is inkább, mivel aki nevetséges, többnyire nem tehet 
róla, emellett pedig az is emberségünket vagy embertelenségün
ket tükrözi, hogy vajon mit tartunk nevetségesnek. Kinevetni 
vagy kinevettetni a gyengét, megalázni a kiszolgáltatottat, aligha 
lehet tehát valami épületes magatartás, akkor sem, ha a gyenge
ség szellemi természetű -  végső fokon ehhez sem férhet kétség. 
Dilemma ilyenformán csakis akkor jelentkezik itt, ha a nevetsé
gesjelenti az erősebbik felet, mármint fizikailag és a szó társadal
mi értelmében, vagyis ha hatalma van felettünk. Más szóval, ha 
mi vagyunk neki kiszolgáltatva, továbbá ha, hatalmi helyzetéből 
könnyen adódóan, dőresége ellenére a bölcsesség pózát ölti ma
gára, önmagát intellektuálisan is felettünk állónak tartja. Ilyen
kor érezzük a nevetségessé tevést nem csupán jogosnak, hanem 
egyenesen kötelességnek. Épp olyankor tehát, amikor a kinevet- 
tetés a leginkább kétélű fegyverré válik, nem csupán a kinevetett
re nézve veszedelmessé, hanem a nevettetóre is, alighanem még 
sokkal inkább. Amiért is a nevettető ritkán nevettet ki „direkt” 
módon, inkább látszólag másról beszélve. Amit aztán az erőfö
lényben, illetve hatalmi helyzetben lévő különösképpen is övön 
aluli ütésnek érez, annyira, hogy reagálása már-már az őszinte 
morális felháborodáshoz hasonló, ezzel viszont még csak tovább 
növeli a támadási felületet ellenfele számára. Főleg azáltal, hogy 
olyankor is rejtett célzásokra, sanda oldal vágásokra gyanakszik, 
ha szó sincs ilyenről, képtelennek bizonyul elkerülni a csapdát, 
amely abból eredően leselkedik rá, hogy üldözési mániában szen
vedő üldözőnél nehéz elképzelni komikusabbat.

Pedig el lehet kerülni ezt a csapdát is. Érett viselkedéssel, „bé
kanyeléssel”. Értve a célzást, de mégsem véve róla tudomást.

* Spiró György: A z Ikszek, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981
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Úgy járva el, mint dona Maria Luisa, IV. Károly spanyol király ó 
katolikus felségének nem éppen legkatolikusabb erkölcsű hitvese 
Lion Feuchtwanger Goya-életrajzában. Azonnal felismerve az 
asszonyi hiúságát könyörtelenül célbavevó darabot a mester hó
dolattal neki ajándékozott nevezetes Caprichói közt, „egész for
róságában” felfogva „ennek a lapnak pimasz lázadó jelentését” , 
mégis van annyira kulturált, hogy ne üssön vissza, sót „szinte bol
dog” is legyen, „hogy e festó a világon van”, mert „ó még megen
gedhet annyit is, hogy egyv alaki belelásson mélységébe.. . ” -  egy
szóval a királyné úgy viselkedik, ahogyan a hatalomnak mindig is 
viselkednie illene a művészet iránt. Vagyis hát így is lehet, már
mint „a nagylelkűség a hatalom fényűzése” elvének szellemében 
eljárni, csak hát ehhez minden tekintetben biztosan kell a nyereg
ben ülni. Ezzel összefüggésben látszik a történelem sajátos jelen
ségének, hogy a letűnóben lévő, de a legitimitás illúziójában rin
gatózó hatalmak sokkal inkább képesek az effélére, alighanem 
szoros összefüggésben önmaguk kinevetésének képességével. 
Szemben a viselkedni még nem tudó, „újgazdagon” mohó fiatal 
hatalmakkal -  amilyen a lengyel királlyá koronázott I. Sándor cár 
hatalma is a napóleoni háborúk utáni Lengyelországban. Ezért 
úszhatja meg Goya, s ugyanezért kell Woiciech Boguslawskinak 
meghalnia, belepusztulnia abba, hogy hasztalanul próbálkozik 
nevetségességgel ölni, indulatainak minden lövedéke erejét 
vesztve fékeződik le a óvatoskodó megalkuvás homokzsákjában.

No de mondjuk el talán, ki is volt valójában Boguslawski, Spí- 
ró György lengyel tárgyú történelmi regényének központi hőse. 
Amint azt a Világirodalmi lexikonból és A színház világtörténete 
című kétkötetes kiadványból megtudhatjuk, lengyel drámaíró, 
színész, színházi szervező, 1757-ben született, 1829-ben halt meg, 
nemesi család sarjaként először a nemzeti gárdában szolgált, 
majd sorsa a lengyel színházi élettel fonódott egybe, mint annak 
lelkes szervezője. A Kosciuszko-féle felkelés bukása és Lengyel- 
ország teljes felosztása után a nemzeti kultúra fennmaradásáért 
folyó küzdelem első negyedszázadában a nemzeti színjátszás Bo
guslawski vezetésével vett részt. Abban a korban élt és működött 
tehát, amelyről a következőket olvashatjuk ugyancsak A színház 
világtörténetében: „Lengyelország 1795-ben történt harmadik fel
osztása után az emigránsok között tovább élt a lengyel államiság 
gondolata. Főleg Franciaországban bíztak, s a napóleoni háborúk 
idején külön lengyel légiókkal csatlakoztak a francia sereghez. 
Ezért a tilsiti békében Napóleon Lengyelország nyugati részéből 
létrehozta a Varsói Hercegséget I. Frigyes Ágost király vezetésé
vel. 1809-ben hozzácsatolta Nyugat-Galíciát és Krakkót is. Napó
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leon visszavonulásával azonban a hercegség összeomlott. A bécsi 
kongresszus 1815-ben negyedszer osztotta fel Lengyelországot. 
Az Oroszországhoz csatolt részt Lengyel Királyságnak vagy 
Kongresszusi Lengyelországnak nevezték, I. Sándor eleinte libe
rális alkotmányt adott a lengyeleknek, amelyet aztán fokozatosan 
visszavontak..

Ebbe a „fokozatos visszavonásba” ágyazottan játszódik Spíró 
György Boguslawski életének utolsó éveiről szóló történelmi re
génye.

Természetesen szabadon kezelve a tényeket, amire szinte már 
a regény első oldalait olvasva rájöhetünk, vagy akár a lengyel tár
gyú magyar regény puszta tényéból fakadóan is. Akkor is tehát, 
ha a szerző bizonyos Zbigniew Ruszewski professzorhoz írott, s 
fülszövegként közölt levelében meg nem jegyezné, hogy „mégis
csak szokatlan, hogy egy fiatalnak mondott magyar a legyei törté
nelem egyik furcsa, lengyel írók által is feldolgozatlan korszaká
ról írjon regényt. Mégis megírtam, mert a két nép történelme ha
sonló ugyan, de nem annyira, hogy a kívülállót megbénítanák a 
tabuk és előítéletek.” Ugyanitt vall Spíró arról is, hogy „a törté
nelem esetlegességeit” számos esetben „kijavította”, vagyis még 
csak nem is igyekszik túlságosan fenntartani annak látszatát, 
mintha a szó szigorúbb vett történelmi regényt írt volna. Műve 
jellegének felel meg egyébként a könyv alapvetően szatirikus 
hangvétele, számos részletének karikírozó megoldása, melyek 
közül kiemelkedőnek mondható az az epizód, amelynek során a 
helytartónál kihallgatásra jelentkező Boguslawski annak tanúja 
lesz, miképpen írja alá a „Kongresszusi Lengyelország” kormá
nyának feje a cár megbízottjának, Novoszilcovnak rendelkezéseit 
-  olvasatlanul. Az a Zajaczek tábornok, aki így szól magáról: 
„Mert ha én hajszolom magam naponta, ha én nem állok helyt, 
ha én nem áldozom fel az életem et... akkor bekövetkezik a nem
zeti katasztrófa... Egy egész nép tragédiája.” Annak az alapvető 
stratégiaként létező, mindent maghatározó konformizmusnak a 
megnyilvánulásaként, ami a cím gyanánt szereplő „Ikszek” mű
ködésére is jellemző. Annak a kiemelkedőnek számító értelmisé
giekből, írókból, művészekből, művészettel és irodalommal ka
cérkodó arisztokratákból, sót magasrangú államhivatalnokokból 
szabadkőműves páholy szervező és spiritiszta szeánszokat rende
ző különös társaságnak a ténykedésére, amely látszólag ugyan 
„nemzetfenntartó” meggondolásokból kiindulva sajátítja ki ma
gának a kulturális élet irányítását, s igyekszik a színházi életet, 
egyebek mellett álnevek vagy hamis iniciálék alatt megjelentetett 
színikritikák írásával, sót látszatviták segítségével is megzaboláz
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ni. Mintegy attól a jelszótól vezérelve, hogy ölegyünk jó fiuk, s 
majd szeretni fognak bennünket”. Más szavakkal, e fantasztiku
mot „reálpolitikai” szempontokkal keverő „titkos társaság” leg
főbb célját az országban ténylegesen uralmat gyakorló cári hata
lom jóindulatának megnyerése képezi, ezért törekszik minden, a 
legcsekélyebb mértékben is provokálónak minősíthető lépés el
kerülésére, ami végül is attól a szereptől fosztja meg a színját
szást, ami az adott körülmények közt létének értelmét adja. Ez 
ellen a „véd- és dacszövetségnek” álcázott érdekszövetségnek 
minden „rázósságot” eltüntetni igyekvő gyámkodása ellen küzd 
Boguslawski a maga eszközeivel. Csak azért is „célozgató” , 
„másról szóló” előadásokkal, mintegy a kihívástól való rettegés 
kihívásának engedve, minden lehetséges kellékét felvonultatva a 
bohóckodásnak. Példának okáért sántítva egy nem sántának írott 
szerepben, csak mert a (báb) kormány feje is sánta, látszólag ok 
nélkül döntve össze egy ártatlan reneszánsz vígjáték kulisszáit, 
hadd érezze a közönség, hogy a helyzet korántsem oly idillikus, 
amilyennek a darab, illetve a dolgok hivatalos beállítása mutatja, 
vagy éppen váratlanul elhallgatva a színpadon, s tiltakozást sugal
lón makacsul meg nem szólalva -  hogy később a felelősségre vo
náskor nagy ártatlanul a szerepébe való belesülésre, illetve kez
dődő süketségére hivatkozhasson. És mivel közönsége kész „ven
ni a lapot”, hallgatóságából többnyire olyan hatást válthat ki, 
amilyet csak akar, nemegyszer okoz tüntetéseket, vagy éppen ön
magát ünnepelteti lelkes fáklyás menettel, gyakran mozgatva 
meg természetesen a karhatalmat is. Besúgók és „besúgókat be
súgók” hada közepette járva ekképpen kötéltáncát, jut el végül is 
a szükségszerű bukásig, színészi és társadalmi értelemben egy
aránt a szerepnélküliség állapotáig. Valóságos kiút, politikai táv
lat híján, holmi magasabb szempontból nézve „felelőtlenül járva 
el” s nem is éppen magasztosan profétikus küldetéstudattól hajt
va, inkább csak tulajdon kajánságát élvezve, mintegy a játék ör
dögétől űzetve, ami azonban az adott helyzetben a művészi lelki
ismeretet is jelenti egyben. Mindenekelőtt színészi mivoltából 
adódóan. Mert amint magáról mondja: „Én nem vagyok író és 
nem írhatok veszélytelen klapanciákat a nagylengyel múltról, 
nem írhatok regényeket az ókorról, olyan utalásokkal megtömve, 
hogy senki se értse, csak az író íelkiismerete legyen nyugodt, 
hogy ő aztán megmondta. Én színész vagyok, nekem minden este 
játszanom kell, különben megbolondulok.”

Ezt pedig nem csupán a regénybeli Boduslawski ars poeticájá
nak kell tekintenünk, hanem ugyanennyire spíróénak is, aki 
ilyenformán egyidejűleg álcáz és leleplez, olyképpen ír áltörténel
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mi regényt, hogy a „műfajt” is megkérdőjelezi mindjárt -  éppen a 
mű szokottnál nagyobb átlátszósága segítségével. Alapvető törté
nelmi szituációja által éppúgy, mint az izgalmasabbnál izgalma
sabb párbeszédek reflexiói révén. Amiért is a regény „értelmén” 
aligha kell hosszan tűnődnünk. Bármennyire vulgarizálásnak tűn
hetne annak firtatása, hogy „lengyel regényt” írt-e vajon Spíró 
György magyarul, vagy magyar regényt „lengyelül” inkább, 
avagy mind a kettőt egyszerre. Mint ahogy a regény esetleges 
„békanyelési nehézségeket” okozó túlzott dekódolása sem te
kinthető feltételenül feladatunknak. Figyelembe véve kikerülhe
tetlen belem agy arázási kényszerünket is, amit a szerző alighanem 
eleve számításba vett, meg persze azt is még, amiről szólva jobb, 
ha a mű egyik írófiguráját idézzük inkább: „A történelmi regény
nyel az a baj, hogy nehéz korszakot találni... mármint olyat, 
amelynek semmi köze a miénkhez. Most valahogy az összes ro
hadt korszak érvényes..

Minden konkrét utalásnál lényegesebbnek látszik ugyanis a re
gényben ábrázolt hatalom elidegenültségi fokának, illetve a mű
vészet és a hatalom viszonyának jellegzetesen huszadik századisá- 
ga. Főleg ami a művészet manipuláltságát, a szabadság és a spon
taneitás látszatának fenntartására irányuló törekvéseket illeti, a 
külön az „Ikszeknek” ebben játszott szerepét, éppen a kritikaírók 
névtelenségének vagy álnévhasználatának segítségével. Nem 
mintha akár az egyik, akár a másik korunk találmányának számí
tana, sokkal kevésbé az, mint a keresztrejtvény, amely egy he
lyen nyilvánvalóan szándékos, tehát megint csak leleplező anak
ronizmusként fordul elő a műben, hanem mert a névtelenségnek 
ez a szerepe valójában a korunkra minden régebbi kornál jobban 
jellemző anonim hatalmat látszik szimbolizálni. Azokat az isme
retlenségbe burkolózó irányítókat, „befolyásos köröket”, ame
lyek éppen névtelenségük, személytelenségük spanyolfalának vé
delmében nagyon is személyes érdekektől vezérelve képesek 
olyan lépések megtételére, amelyek nyíltan már csak azért sem 
vállalhatók, mert szöges ellentétben állnak azokkal a hivatalosan 
meghirdetett elvekkel, melyeknek megszegése meghirdetőik ha
talmon maradása szempontjából legalább annyira fontos, mint 
meghirdetésük. Ezért tölt be az álnév és a névtelenség itt paradox 
szerepet, nem a hatalommal szemben biztosítja ugyanis a szóki
mondás lehetőségét, hanem a behódolás vádja ellen véd, módot 
nyújtva népszerűtlen, s valójában szégyellt nézetek kifejtésére, 
rossz lelkiismeretról árulkodva, bő lehetőségeket adva mindenfé
le „pótkiélést” jelentő szerepjátszáshoz, a szavakkal való zsong- 
lőrködéshez. Szükségszerű következményeként a közéletben és a
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művészetben szerepet vállalók kettős arculatának, sót rossz érte
lemben vett „sokarcúságának” is, amit akár egyfajta etikai tudat- 
hasadásként is jellemezhetünk. Ezért mondható el, hogy Spfró 
regénye egy bizonyos értelmiségi réteg erkölcsi mélypontra ju- 
tottságát is tükrözi, amely állapot azonban az adott történelmi 
helyzet kövekezménye.. Annak folytán, hogy a kor vezetésre hi
vatott vagy csupán magukat e feladatra képesnek érző „manda
rinjai” számára nem mutatkoznak távlatok a vezetéshez, nincs a 
vezetetteket hová vezetniük, ők azonban mégis rendületlenül ra
gaszkodnak ehhez a vezetői szerephez. Más lehetőség híján úgy, 
hogy megoldásokat és feladatokat hazudnak maguknak és egy
másnak, rossz közérzetük azonban lépten-nyomon felszínre tör, 
szenvelgésben vagy éppen nyilt cinizmusban megnyilvánulva. Ép
pen mert a kiúttalanságba egyszerűen képtelenség belenyugodni 
-komédiázás nélkül semmiképpen sem.

Ezért tetszik az „Ikszek” sajátos, a valóságos hatalomtartók és 
a lefojtottan, sokszor csodára várón ellenállók közé ékelt „len
géscsillapító” szerepe a magas kegyek elnyerésére számító lát
szatreményeivel, ravaszkodó, de csupán „magánkoncot” kiügyes
kedő, végső fokon tehát a korrumpálódáshoz vezető buzgalma 
ugyanúgy komédiázásnak, mint Boguslawskinak és több-keve- 
sebb meggyőződéssel mögéje felsorakozó, de egymást is szüntele
nül „fúró” színésztársainak botrányokozó szenvedélyeket felka
varni kívánó, magakellető igyekezete, amiért is e kettő egymás
nak feszülése, a maga pohár vízben kavart viharaival, valójában a 
„hasonlók ellentéte” lesz. Mint ahogy ebből adódóan válik Bo- 
guslawski színháza az őt körülvevő világ karikaturaszerű modell
jévé is, voltaképpen egy nagy színházon belüli kis színházzá csak. 
Ezért leszünk hajlamosak a kettőt egy kalap alá venni. Főleg 
mert maga Boguslawski sem félelem- és gáncsnélküli lovag, egy 
kis intrikáért neki sem kell a szomszédba mennie, felszínen mara
dása érdekében harcba vetett eszközeit nem is nagyon válogatja 
meg, nem szólva arról, hogy provokáló játékai célját illetőleg, 
egyes híveinek délibábos reményeit nem osztva, nincs is világos 
elképzelése. Szélmalomharcát így főleg a hatalomtartók és a hoz
zájuk törleszkedők iránti ellenszenvétől hajtva folytatja csupán. 
Lényegében merő szereplésvágyból, de mivel az mélyebb réte
gekben rejlő indulatokkal találkozik, végül is a közhangulatot jut
tatja szóhoz. Ezért válik fenntartó erővé is, szemben a csendre in
tő törekvésekkel, s ugyanezért nyeri el rokonszenvünket. Buká
sát is ezért érezzük a maga nemében felemelőnek -  tragédiának. 
Pusztán irracionális értelemben ugyan, de távlatokat sejtetőnek 
is, figyelembe véve, hogy az „Ikszek” képviselte taktikázás ritkán
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képes csak történelemalakító erővé válni, ideig-óráig lelassíthat 
ugyan bizonyos történelmi folyamatokat, amilyen itt Sándor cár 
liberális alkotmányának visszavonása. Végső fokon azonban, ép
pen a „lapulás” következtében, mindig látszatszabadságot ered
ményez csak, belülről és „önként” hozva letre azt az állapotot, 
melyet mások kívülről és erőszakkal kívánnak életre hívni.

Nagyjából tehát ebben összegezhető Spíró György regényének 
alapvető mondanivalója. Annak a történelmi jelenségnek a ter
mészetrajzát adja ugyanis, amelyet a legtalálóbban „vazallus 
szindrómaként” lehetne meghatározni. Ezáltal pedig túl is mutat 
a mű tér- és időbeli „lokalizációján”, azon a jellegzetesen kelet- 
középeurópai, „ütköző”-, illetve kisnépekre jellemző nemzeti 
kisebbrendűségi komplexuson, melynek tüneteibe lépten-nyo- 
mon beleütközünk. „Ö miért nem születtem orosznak! ( . . .)  Ott 
sikertelen mamlaszként, akinek születtem, szerencsétlen csinov- 
nyikként, akár még neves vagy névtelen hódítóként vagy a kator- 
gán vétlen rabként is nagyszabású (gyermeteg-nagyhatalmi) nyo
morúságot élhettem volna... -  írja az akkor már rég halott Bo- 
guslawskinak küldött epilógus jellegű levelében Fiszer, a regény 
kezdetben drámaírással próbálkozó, de a céltalanság érzete foly
tán vegetálásba hanyatló „ifjú titánja”, aki azáltal lesz a könyv 
egyik legfontosabb figurájává, hogy a Boguslawski által képviselt 
kétségbeesett bohóckodás és az „Ikszek” reprezentálta taktikázó 
talpnyalás helyett a harmadik lehetséges utat választja -  a kivonu
lást. Kiúttalanságot jelentő „kiútként” a bekerítettségnek abból 
az állapotából, melynek tudomásulvételére egyetlen lehetséges 
reagálás létezik csupán: a „totális iróniáé” . Ami különböző for
mában megnyilvánulva nemcsak Boguslawskinak és a regény leg
több szereplőjének érzelmi alapállását jelenti, hanem a szerzőét 
is egyúttal, megfelelő felülnézetet biztosítva számára. Ennek kö
szönhető a regény „keserűen vidám” légköre, amely úgy késztet 
bennünket cinkosan összehunyorító nevetésre, hogy közben nem 
feledkezünk meg a műben ábrázolt állapot alapvető tragikumá
ról. Mint ahogy ebből fakadóan lesz a regény világa egyszerre sta
tikus és dinamikus is, fordulatos, izgalmas, pergő ritmusú, annyi
ra, hogy bár a cselekmény nem egyéb Boguslawski hol „sikeres 
botrányt” okozó, hol kudarcba fulladó színpadi vállalkozásainak 
véget nem érő soránál, a különféle színházi és politikai intrikák 
leírásánál, Spíró szövegének sodró ereje folytán, egyes túl részle
tező megoldások ellenére is, egyszerűen képtelenek vagyunk a 
több mint hatszáz oldalas könyvet letenni. Minden képzettársí
tásra késztető mozzanaton túl azért sem, mert Boguslawski alak
ja, úgy ahogyan azt Spíró a regényalak belső világát feltárva
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megformálja, függetlenül attól, mennyire megfelelője az „a törté
nelmi Boguslawskinak”, tagadhatatlanul egy kivételes adottságú 
színész-zseni lenyűgözőségig hitelesen ható portréját is jelenti 
egyben. Meggyőzően mutatva meg olyan egyéniségnek, akiről a 
látszathatalom hordozóinak egyike magának a „mesternek” az 
alábbiakat mondja: „Ön túlságosan nagy színész, uram. Elhi
szem, hogy ön őszintén és készséggel kívánna törleszkedni aktuá
lis kívánalmainkhoz. Az ön tehetsége azonban, uram, hegyvonu
lathoz hasonlatos, és ön sem sejtheti, mikor és milyen feszültség 
idéz elő önben akkora földrengést, amely minket is elsöpör. ( . . .)  
Sajnos ritka példány a művészetben a titáni adottságokat a kö
zépszerrel megrendelésre vegyíteni képes goethei zseni. Megen
gedem, egy nálam invenciózusabb politikus talán még önt is mad
zagon tudná rángatni, én azonban, s főként mi, az Ikszek, az ön 
egyetlen önkéntelen őszinte gesztusába is belebukhatunk.”

Ezért mondható el végeredményben Spíró György regényéről: 
bármennyire a központi témák sorába tartozzék is, aligha véletle
nül, hatalom és művészet, hatalom és értelmiség viszonya korunk 
irodalmában, ilyen szinten kiteljesedő regényt erről a tárgyról ke
veset írtak még a magyar irodalomban. Ezért kockáztatjuk meg a 
megállapítást: ez a regény, értékeit és elevenbe vágó voltát te
kintve egyaránt, egyedül Déry Tibor Kiközösítőjéhez hasonlítha
tó.

1981
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IRODALOM A VALÓSÁGBAN, VALÓSÁG AZ  
IRODALOMBAN

(GALGÓCZI ERZSÉBET PRÓZÁJÁRÓL)

„Galgóczi Erzsébet nem húzódik a tiszta artisztikum régióiba, 
a magánélet önérdekű szenvelgéseibe vagy ravasz allégóriák köd- 
fátyolai mögé; nyíltan vall, sosem keres kibúvókat, bátran és alku 
nélkül néz szembe magával és a világgal: mindig az eleven életet 
vallja, vallatja.” B.Nagy László egykori szavait írom ide az írónó 
egyik, három kisregényt tartalmazó kötetének, A közös bűnnek 
fülszövegéből. Közvetetten idézve, mivel már itt is idézetként ta
lálom. Nem egészen azt teszem különben, amit kezdetben akar
tam, mivel eredetileg a szerző új, Vidravas c. regényét szerettem 
volna kézbe venni rövidebb lélegzetű recenzió írásának szándé
kával csak. De aztán eszembe jut: Galgóczi munkásságát volta
képpen nem ismerem eléggé, gyakran „kényesnek” is számító 
kérdéseket feszegető, erősen közéleti töltetű riportjait, elbeszélé
seit, kisregényeit eddig inkább irodalmi lapok, folyóiratok olda
lain beléjük botolva olvastam csupán. No meg a képernyőről is
merem némelyiküket, játék- vagy tévéfilmváltozatukban. És fő
leg az utóbbiak keltette benyomás alapján érzem úgy, hogy a be
hatóbb megismerést is megérdemelnék.

Önmagukért, meg a bővebb tájékozódás kedvéért is, ám nem 
kevésbé „valóságirodalmi” jellegük miatt, akár pusztán a bennük 
található „valóság” megismerésének kedvéért. Abból a megrög
zött rossz szokásomból fakadóan is, hogy ez a valóság (mert miért 
ne írhatnám le ezt akár idézőjel nélkül is?), attól függően, mi
lyen, képes olykor jobban érdekelni annak ,,^gi másánál”. Ponto
sabban szólva: nem bánom, ha a műben van valami „égi” is, ám 
mégiscsak elváron, hogy az valaminek „mása” is legyen. Nem an
nyira „égi” tehát, hogy az eredeti „modellt” már hiába keressük 
benne.

Ezért olvasom el A közös bűn már említett darabjait, valamint 
az írónő Ez a hét még nehéz lesz. . .  c. kötetét is, összesítve nem 
kevesebb, mint kilenc kisregényt. Némileg attól a többfelől hal
lott „átvett véleménytől”, magyarán előítélettől is befolyásolva, 
miszerint Galgóczi bizonyos „periferikus kritikai helyezése” foly-
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tán nem a „tiszta” irodalmat képviseli a mai magyar irodalmi me
zőnyben. Ámbár itt nyomban egy „ellenelőítélet” is felmerül 
bennem. Témáinak cseppet sem periferikus volta miatt érezve lo
gikusnak a kérdésfeltevést: nem éppen nagyon is valóságot valla
tó témaválasztásainak köszönhetó-e az írónőről forgalomban lé
vő, bizonyos „vonalasságot” is emlegető, némileg az „irodalom 
alatti irodalomba” átutaló minősítés végeredményben?

*

Alighanem ezért foglalkoztat még olvasás után is a „minek ne
vezzelek?” kérdése. Olyanféle beskatulyázásra csábító és kön
nyen elintéző kategóriák kíséretében, mint népszerű olvasmány, 
másként „lektűr” , netán „bestseller”, meg persze „szociográfiai 
(fogantatású) irodalom” , esetleg „irodalmiasított szociográfia” , a 
formálisan fikciós jelleg ellenére dokumentumirodalomra is gon- 
doltatva egyúttal -  nem utolsósorban egy bizonyos riportjelleg 
következtében.

Másfelől nézve azonban egy meglehetősen rossz csengésű foga
lom is felbukkan: „szocrealizmus”. Akkor is, ha netán kevésbé 
pejoratív formában is ideírhatnám: szocialista realizmus.

Azért is, mert Galgóczi alapvető ideológiai elkötelezettségéhez 
egy pillanatig se férhet kétség, de azért is, mert írásaiban 
„valóságanyagként” azokkal a nagyrészt már történelmivé vált 
társadalmi-politikai jelenségekkel találkozunk, amelyekkel ösz- 
szefüggésben ehhez a megnevezéshez, akármelyik változatát 
használjuk is, mindenképpen csak elmarasztaló mellékzönge ta
padhat. Akárcsak bizonyos témákhoz külön is, nyomban gyanak
vást ébresztve, mint amilyen a mezőgazdasági termelőszövetke
zetek problematikája, vagy külön a termelőszövetkezeti elnök, 
mint elbeszélés- vagy regényhós, sót általában is a munka mint té
ma, amelybe beleütközve az első pillanatban óhatatlanul kedvet 
érzünk, „meló-drámát” emlegetve, a nyegléskedésre. Cseppet 
sem megalapozatlan rossz beidegződéseink miatt engedve a fa- 
nyalgás kísértésének, alighanem pusztán annak hatására is, hogy 
említett kilenc kisregénye közül négynek termelőszövetkezeti el
nök a főszereplője, illetve, hogy a magyar mezőgazdaság kollekti
vizálásának az a történelmi félmúltban lejátszódott folyamata, 
amelyet napjainkban már hivatalosan is csak tessék-lássék szokás 
erőszakmentesként emlegetni, fő- vagy melléktémaként, szinte 
valamennyiben megtalálható. Elfeledve, hogy Galgóczi Erzsé
bet, eredetét és érdeklődési körét tekintve, bízvást mondható
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„parasztírónak”. Vagy talán paraszti és parasztkömyezetból ki
nőtt értelmiségi sorsok ábrázolójának méginkább -  tegyük hozzá, 
hogy egy, bizonyos joggal szinte Kodolányit idézően kegyetlen, 
meggyötört, verejtékszagú és indulatokkal teli világ ábrázolójá
nak is, olyan írónak, aki éppen változásában igyekszik megragad
ni ezt a világot, annak egy különösen is válságos korszakában, az 
ötvenes években, ötvenhat előtt és közvetlenül utána. Azzal 
együtt, ami ebben a világban, tetszik, nem tetszik, kikerülhetetle
nül jelen van, tehát a (valamikor) gyűlölt, de begyepesedett dog- 
matizmusból csak azért is erőszakolt termelőszövetkezettel, meg 
persze mindazzal együtt, amivel a szövetkezetek szervezése és az 
egész korszak járt a maga idején; padlássöpréssel, pofonokkal a 
tanácsházán, letartóztatásokkal és törvénytelen ítéletekkel, 
ÁVO-val, kuláklistával stb. -  de talán jobb, ha idézek inkább:

„Délelőtt megtudtam: az elmúlt éjjel mentőautó járt a faluban. 
Csonka Gyulát, egyik legbuzgóbb templomlátogató kisgazdánkat 
beszállították a győri kórházba. Az idegosztályra vitték. Éjszaka 
önkívületi állapotban táncolt. A cséplésnél segédkezók nála alud
tak. Azokat felverte álmukból, majd fojtogatta őket. Tegnapelőtt 
hajnalig időztek náluk a szervezők. Azt követően délután kezd
ték volna a cséplést. Nem bírta tovább. Idegzete felmondta a 
szolgálatot. ( . . .)  Délután hírt hallottam a szomszéd faluból. Az 
egyik gazda felakasztotta magát. Holtan találták. Felesége, férje 
akarata ellenére és tudtán kívül, végső elkeseredésében -  csak
hogy vége legyen már a zaklatásnak -  aláírta a belépési nyilatko
zatot.”

Nem Galgóczitól valók a fenti sorok, bár lehetnének tőle is, 
hanem a ma Bécsben élő, de 1955-ben egy gyórmegyei kis falu
ban protestáns lelkészként működő Szépfalusi István nagyrészt 
korabeli naplójegyzeteket tartalmazó, Pótszigorlat című könyvé
ből. Amelyet éppen valóságanyagának hasonlósága miatt érzek 
izgalmasnak Galgóczival párhuzamosan végigolvasni. Nem any- 
nyira azért, mert véletlenül Galgóczi történetei is éppen Eszaic- 
nyugat-Dunántúlon, tehát Győr környékén és a Szigetközben ját
szódnak, bár talán ez is érdekes lehet, hanem az egymással fele
selő ideológiai előjelek miatt mindenekelőtt. Amelyek így végső 
fokon Galgóczit hitelesítik. Azt is, ami regényében, a Vidravas- 
bán áll: „Az utca végéből eljött Rév Kálmán húga, a nyolcgyere
kes Juli néni, aki mindig mosolygott, mit a jóindulatú bambák, 
pedig minden mondatának volt értelme. »Hát hallod, az öreg 
Ventura fölakasztotta magát -  és mosolygott. -  Fölment a padlás
ra és a rudazókötéllel fölakasztotta magát a gerendára -  mondta 
mosolyogva. -  A gyerekei csak este kezdték keresni, hát lóg a kö
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télen, mint egy füstölt szalonna« -  és mosolygott.” Akkor is arról 
tudósítva, hogy ez a korszak, s külön ez a létalapjaiban megboly
gatott és sarkaiból erőszakosan kiforgatott paraszti világ, bővel
kedett hasonló tragédiákban, ha ezt eddig is nagyon jól tudtuk.

Mint ahogy bővelkednek tragédiákban Galgóczi írásai is. „Há
la” annak a korszaknak és környezetnek, amely Galgóczi Erzsé
betet nemcsak foglalkoztatja, hanem -  makacsul és könyörtele
nül, akárcsak a regényhósnójének ujjára záruló vidra vasnak ne
vezett csapda -  fogva is tartja.

*

Galgóczi Erzsébet írásainak legszembetűnőbb jellemzője 
ugyanis vitathatatlanul tragikusságuk. A szó szoros értelmében 
is, tekintve hogy az említett kilenc kisregény, az egyetlen Szent 
Kristóf kápolnája kivételével, amelyben a tragédia elemei melles
leg szintén megtalálhatók, egyértelműen tragikus végkifejletű. A 
történetek belső determináltságából fakadóan is, mivel a cselek
mény, vagy inkább az események logikája, szükségképpen tor
kollik erőszakos halálba, gyilkosságba, öngyilkosságba.

Ezért merült föl bennem -  mivel beskatulyázási kényszeremtől 
most sem tudok szabadulni még -  a „szocrealista tragédia” kifeje
zés is. Talán azért is, mert Galgóczi tragikus alakjain, sokszor 
megszállottan küzdő, alkotni és építeni akaró figuráin, kétségte
lenül érződik egy bizonyos, a szocrealizmus programos esztétiká
jában gyökerező sematizmus is, mivel ezek a szereplők valahogy 
túlságosan is olyanok, amilyennek lenniük kellene, azaz a „szoci
alista embertípus” holmi előre elképzelt követelményeinek jegyé
ben formálódtak meg. Akkor is, ha egyszerűen „papírfigurák
nak” mégsem mondhatók, sót ez a jelző meglehet azért jut egyál
talán eszünkbe, mert a különböző írásokban ismételten találkoz
va velük, egy kicsit úgy érezzük, gyakoribbak, mint amennyire ez 
a valóságban tapasztalható. Főleg, ami a tsz-elnököket illeti, ak
kor is, ha egyikükkel-másikukkal már meghasonlottként vagy 
korrumpálódott fázisában ismerkedhetünk meg, miután bennük 
a tragédia végbement már, illetve a környező világ, belső tartásu
kat lerombolva, kikezdte őket. Végső fokon sajátos, a „hatalom” 
és a „nép” közé ékelt helyzetükből fakadó kétoldali meg nem ér- 
tettségükból adódóan, amiért is szakadtalanul az a veszély fenye
geti őket, hogy akár a „fentiek”, akár a „lentiek” szemében vál
nak bűnbakká. Ezért lesznek számunkra, minden „gyanúsnak” 
tűnő fogantatásuk ellenére, végső fokon mégis rokonszenvessé és
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váltják ki együttérzésünket akár még erkölcsi bukásukban is. 
Ezért lesznek egyúttal mégsem annyira „szocrealista” , hanem 
szocialista tragédiák hősévé is -  figyelembe véve, hogy bukásuk a 
környezetüket megmutató kép sötétsége folytán, aligha mondha
tó egyértelműen optimista kicsengésűnek. Minden jel szerint az 
írónő mély ténytiszteletének és igazságszeretetének köszönhető
en. Ugyanezért tetszenek, látszólagos „kincstári” vonásaik elle
nére is, ezek a figurák autentikusnak, eredetüket tekintve akkor 
is „belülről jöttnek” és mélyről fakadtnak, ha netán kívülről lá
tott és megismert valóságos emberek is belejátszottak létrejöttük
be. Végső fokon pedig azért is, mert alkatilag szembetűnő rokon
ságot mutatnak az írónő hősnőivel, elsősorban a Szent Kristóf ká
polnája restaurátornőjével, a zátonyra futott szerelme elől az ital
ba, majd a gyógyító munkába menekülő Tű Zsófiával, vagy a 
Törvényen belül megalkuvást nem ismerő, mindent kimondani 
akaró (és ennek lehetőségében megható naivitással hivő), még 
saját leszbikus hajlamait is nyíltan vállaló, hajlékonyságra képte
len és ezért csak eltörni tudó Szalánczky Évájával, sőt talán a 
Vidravas Rév Orsolyájával is valamennyire. Ezek a nőalakok 
ugyanis, éppen mert életrehívásukkor megalkotójuknak nem kel
lett „nemet cserélnie” , nyilván sokkal inkább lehetővé tették 
Galgóczi számára, hogy mindenelelőtt önmagából formálhassa 
meg őket. Lényének erkölcsi szférájából, önnön etikumából.

Mert Galgóczi Erzsébet íróként moralista mindenekelőtt. írá
sainak tragikumát -  egyszerűen mert morális-etikai töltet nélkül 
tragikumról sem beszélhetünk -  a szerzőjükben lakozó moralista 
táplálja tulajdonképpen. Erre val szenvedélyessége, ahogyan a 
közélet mocskát, legfőképpen vidéki tisztségviselők korrumpált- 
ságát, az új (gazdag) változatában továbbélő jellegzetesen ma
gyar kiskirálykodást és a különféle érdekcsoportok egymást ma
ró, de egymással mégis összejátszó szövevényét feltárja és kipel
lengérezi, de ennek köszönhetők látszólag* szikár és szenvtelen 
stílusjegyei is, prózájának „férfiassága”. Es mindezzel összefüg
gésben valami, amit, akárcsak legsikerültebb hőseit, akaratlanul 
is bizonyos költőiséggel szólva „kéktisztának” , „kristálykemény- 
nek” tudnék nevezni. Vagy éppen puritánságnak.

Moralista viszont -  legyen szó akár alkotóról, akár nem -  sem
miképp sem létezhet meghatározott erkölcsi „kódex”, szilárd ér
tékrend nélkül. Ami egyébként lehet egyéni, független gondolko
dásunk, személyes tapasztalataink, intenzív valóságmegélésünk 
révén önmagunk számára megalkotott (ami azonban, alkotók 
esetében, csak a legnagyobbak sajátja), ám lehet egy bizonyos 
eszmerendszer, készen átvett, de meggyőződéssel vallott ideoló
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gia is végeredményben. Annak bizonyos behatároló szerepével 
együtt, mint Galgóczi esetében is -  mivelhogy innen ered írásai
nak bizonyos, némileg már-már anakronisztikusnak is mondható 
„látszatvonalassága”, olykor a hozzá tartozó frazeológiában is 
megnyilvánulva.

Ami talán jobb volna, ha nem volna, d e ...
„De” , mert bármi különösnek is tűnjék, bizonyos értelemben 

mintha mégis ez válna írásai javára, ez tenné ókét kíméletlenül le- 
leplezóvé. Jobban mondva teszi is, annyira, hogy némi cinizmus
sal akár azt is mondhatjuk, semmi sem olyan „üdvös”, sót „kifize
tődő” a végső fokon esztétikai értékké is átminősülő leleplezőeró 
szempontjából, mint valamilyen, a társadalom vagy a „hatalom” 
által hivatalosan vallott és hirdetett ideológia jegyében fogant 
morális értékrend mérceként való alkalmazása, számonkérése a 
nevében cselekvőktől, a társadalomtól. Alighanem a kérdéses 
ideológia igazságtartalmától függetlenül is -  feltéve, hogy ez az 
ideológia bizonyos humanisztikusnak tekinthető alapnormákat 
mindenképpen tartalmaz. így ugyanis, ha az író a maga ideológi
áját arra használja fel, hogy belőlük kiindulva, mintegy annak 
bűneit olvassa fejére az általa bemutatott társadalomnak, szük
ségképpen akkor is ijesztően igaz részleteket megvilágító reflek
torfénybe fogja állítani mindazt, ami fénykörébe kerül, ha a kér
déses ideológiával vagy az abból fakadó gyakorlattal, részben 
vagy egészben, nem értünk egyet. Balzac feudális-royalista beál
lítottságának romantikus antikapitalista pozícióból történő igaz
ságfeltáró szerepe ezt illetőleg talán túlságosan is közismert pél
da, ám eszünkbe juthat itt akár Heinrich Böll és Graham Greene 
neokatolicizmusa is hasonlóképpen. Azzal a nem kis különbség
gel együtt, hogy ők -  nem mintha őszinteségükben jutna eszünk
be kételkedni -  Galgóczinál alighanem sokkal tudatosabban avat
ják nagyon is egyéni életszemléletté lényegült ideológiájukat, 
mindenekelőtt műveik érdekében, ítélőszékké. Irónia mögé is 
bújva, alighanem önmagukat se véve egészen komolyan, hogy az
után, a végkicsengést tekintve, mégiscsak mélységesen komolyak 
lehessenek. Éppen egy rendkívül kifinomult módon megjátszott 
mesterséges naivitásnak köszönhetően. Ellentétben Galgóczival, 
aki mintha képtelen lenne ilyen belső distanciá tartására vallott 
ideológiája és önmaga között -  ezért is lesz sokkal egyértelműb
ben és iróniamentesen naiv végeredményben. Valószínűleg azzal 
is összefüggésben, hogy az az eszmerendszer, melyben ő hisz, vé
gül is tudományosan megalapozott, illetve ennek igényével lép 
fel, s már csak ezért sem tehető ugyanolyan könnyen „zárójelbe” , 
mintha vallási gyökerű lenne, olyan tehát, hogy hozzá a kiművelt
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emberfő, ha ez a kötődés egyáltalán létezik, mindenképpen egy 
sajátosan bensőséges, érzelmi síkon; mintegy a racionalitás régió
jától elkülönülten kötődik csupán. Úgy tehát, ahogyan azt egy tu
dományos világnézet híve semmiképp sem képes megtenni, illet
ve olyan belső ellentmondás árán csak, amivel saját nézeteinek 
racionális-tudományos alapjait vonná kétségbe. Vagyis egy ilyen 
merő érzelmi kötődésen alapuló és hite számára fenntartott „kü- 
lönszoba” , a hozzákapcsolódó etikai értékrenddel, melyet „gaz
dája”, mint pusztán utópisztikus absztrakciót, akár öniróniával is 
kezelhet, tudományos világnézet híve számára semmiképp sem 
megoldás. Neki, ha következetes akar lenni, mindenképpen ko
molyan kell vennie tulajdon meggyőződését, ez viszont csakis ki
sebb távolságtartást eredményezhet, sőt bizonyos lemondást is a 
fölényes írói iróniáról. Ezért is hat, éppen halálos komolysága 
miatt, az ironikus moralistával szemben, fokozottan naivnak. 
Azon is túl, hogy „a hívó a hitetlenek közt” , pontosabban a min
den hittel és meggyőződéssel szemben érdektelenek vagy látszat
hívők közt, mindig is naivnak tetszik. Akkor is, ha egyszersmind 
meggyőződésére alapozott morális értékrendje jelenti leleplezóe- 
rejét -  ha úgy tetszik, annak a „pimaszságnak” révén, hogy erre 
az értékrendre alapozva számon kérni merészel.

Csakhogy ez az alapállás azt is eredményezi, hogy az ilyen al
kotó elsősorban moralista és csak azután művész. Legalábbis, ha 
a művész fogalmát a formaalkotóval vagy netán a „formabontó
val” kapcsoljuk össze. Márpedig Galgóczi éppen egy ilyen szem
lélet tükrében tűnhet „lektűrírónak”, „vonalasnak” stb. -  vége
redményben „irodalomalatti” jelenségnek is valamennyire. Leg
főképpen „mondanivaló-központúságának” köszönhetően.

Annak folytán, hogy fontosnak érzi, amit mondani kíván, s 
hogy amit elmond, megértsék. Lehetőleg minél többen. Ezért 
van szüksége nemcsak világos nyelvre, hanem jól bevált és célba- 
találó stíluseszközökre is. Mi sem természetesebb hát, mint hogy 
a formai újításra törekvés vagy éppen a kísérletező megközelítés 
távol áll tőle. Amiért is, ha tulajdonképpeni céljait szem elől té
vesztjük, könnyen azt se vesszük észre, milyen biztos kézzel bá
nik a maga kétségtelenül rutinszerű eszközeivel, milyen lényegre- 
törően építkezik és szerkeszt, milyen nagyszerűen tudja helyzete
it „kihegyezni”, legjobb pillanataiban az „éppen adottnál” többet 
is mondva, szimbolikussá növelve egy-egy szituációt. Niklai Gé
za tsz-elnök öngyilkosságának pillanatait például a Pókháló című 
kisregényben, amikor is a megrágalmazott és lehetetlenné tett 
Niklai pisztolyával a zsebében behúzódik a présházba, miközben 
a körülötte folyó szüreti mulatság részvevői a rakéták felröppen
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tét várják, ami az előzetes menetrend szerint egy puskalövés jela
dására venné kezdetét -  hogy végül is a présházból kihallatszó 
pisztoly hangjára szálljanak föl a színes rakéták. Sziporkázó jel
képeiként a „fejlődés tragédiáit” és az őket okozó súlyos bűnöket 
szemérmesen elfedő frázispufogtató önünneplésnek. Kicsit talán 
mindannak, ami (nem feltétlenül „történelmi szükségszerűség
ként) a kíméletlen hozzá nem értéssel lerombolt hagyományos 
paraszti életforma tragikus haláltáncaként jelenik meg ezekben a 
kisregényekben.

Megrázóan és végső fokon mégiscsak művészi hatást keltve. 
Túl azon, hogy talán még az is Galgóczi erényei közé tartozik, 
hogy van bátorsága történeteit a tragédia felé sarkítani, függetle
nül attól, hogy hagyományosan realista eszközei akár „meghala
dottnak” is tekinthetők -  főleg ha meghatározott esztétikai pre
koncepcióból tekintünk rájuk. Bennem legalábbis azért merül fel 
itt az a kissé groteszk ötlet, hogy ha ezeket a műveket mondjuk 
századunk harmincas-negyvenes éveiben írták volna ugyanerről 
a tárgyról -  ami természetesen képtelenség -  nyilván kitűnőnek 
minősülnének, s így nekem se, másnak se jutna eszébe valami
lyen „irodalom alatti” kategóriába sorolni őket.

Éppen ezért így is értékesek végeredményben. Szükségképpen 
vetve föl a kérdést, miért ne lehetne egy csupán rutineszközökkel 
megírt irodalmi alkotás akár remekmű is, éppen az általa megra
gadott valóság súlya következtében. Holmi, a „tiszta artisztikum 
régióiba” vagy a „magánélet önérdekű szenvelgéseibe” gubózó, 
formailag mégoly érdekes kísérletnél sokkál inkább.

*

Nem mintha az akár újszerű, akár már kialakult és bevált for
ma kérdése mellékes lenne. Annál is inkább, mivel a forma és a 
szerkezet kérdésének fontosságát Galgóczi új regénye, a tavaly 
(1984) megjelent és tartalmilag rendkívül érdekes Vidravas is bi
zonyíthatja.

Úgy tetszik, mindenekelőtt felemásságával. Éppen mert a fent 
említett kisregényeknél többet kíván megragadni, éppen mert na
gyobb igyénnyel készült. Mintegy annak jegyében, hogy a korsza
kot -  ismét csak a közelmúlt és a jelen magyar irodalmára szinte 
hálára kötelezően „termékenyítőn” ható Rákosi-korszakról van 
szó -  szélesebb képben fogja össze.

Ezért is fon egybe benne a szerző két egyformán fontosnak 
mondható szálat, láthatóan arra törekedve, hogy a kettő szerves
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kapcsolatát is megmutassa valamiképpen. Közülük az egyik 
ugyanaz a paraszti-vidéki világ, amellyel, a rajta minden takti- 
kusság nélküli vaksággal és süketséggel átgázoló politikai gyakor
lat rajzával együtt, a kisregényekben is találkozunk, és amelyet a 
regény első számú és leginkább belülről ábrázolt hőseként, a szo
cialista eszmékkel és a kommunistákkal szimpatizáló festőmű
vész-növendék, Rév Orsolya képvisel, azzal együtt, hogy „kulák- 
listára” tett családja miatt eltávolítják a képzőművészeti főiskolá
ról, a másik viszont a koncepciós perek világa. Amely utóbbi szál 
valóban megtörtént esetet dolgoz fel, s ez valójában dokumen
tumjelleget is kölcsönöz a regénynek. Ami mellett egy-két pilla
natig talán elidőzni is érdemes lehet, holmi kuriózumként említve 
meg azt a keveset, ami erről az ügyről rádió-emlékként megra
gadt bennem. Nyilván tengerfenékhez rögzült virágállat-létem 
folytán lévén a magam korosztályából talán az egyedüli a határon 
túli boszorkányperek rádióközvetítéseinek egykori hallgatói 
közt, tíz-egynéhány évesen, egészen az 1948-as Chornoky-pertól 
kezdve, kórosan koravén érdeklődéstől hajtva, de természetesen 
a magam éretlenségével reagálva reájuk -  a Rajk-perre például 
úgy, hogy de kár, amiért leleplezték, amiért nem sikerült az 
„összeesküvés”, ideértve a tervezett „likvidálást” is. Ezért buk
kan fel emlékezetemben valami erről a bizonyos „MAORT-per- 
ről” is, a Magyar-Amerikai Olajkutató RT szabotázzsal vádolt 
alkalmazottainak 1949. januári tárgyalásáról, ha több nem, hát 
annyi csak, hogy egyes külföldi vádlottak kihallgatásában tolmács 
is közreműködött... Nos, ennek a Rajk-per „főpróbájaként” is 
számontarott bírósági eljárásnak volt elsőrendű vádlottja az a Pap 
Simon kiváló geológus, az első magyarországi olajlelóhely feltá
rója, aki most Galgóczi regényében Simon Pál néven szerepel. És 
akinek felesége, mialatt halálra majd életfogytiglanira ítélt félje 
börtönbüntetését tölti, mint Pestről kitelepített „osztályidegen”, 
annak a Rév Orsolyának szüleinél talál menedéket, akit szerel
me, az Államvédelem tisztjének minőségében, arra vesz rá, hogy 
a közben elhalálozott feleség írását utánozva, annak nevében ír
jon leveleket a bebörtönzött tudósnak, lévéh annak lelki egyen
súlya, mivel elítéltként is tovább irányítja az olajkutatást, a hata
lom számára is becses immár -  egyszerre abszurd és grotesz szitu
áció, ám aki a korszak démoni valóságát az azt feltáró dokumen
tumirodalomból csak valamennyire is ismeri, annak szemében 
cseppet sem valószínűtlen. Emellett kicsit talán ielkép is. Lega
lábbis hatalom és (szak) tudás viszonyának vonatkozásában, 
azonkívül, hogy kiváló lehetőséget nyújt az írónőnek az említett 
két szálat, az ez idő tájt egyaránt sújtott parasztság és értelmiség
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sorsát összekapcsolni, illetve a „sztálinista szindrómát” bonyolul
tabb összefüggéseiben is feltárni. Vagy éppen „gyökereiben ra
gadni meg”, mert akár válogathatok is a rendelkezésemre álló 
frazeológia dús készletében. Tetszés szerint, ám mégsem ok nél
kül.

Mint ahogy nyilván Galgóczi választása sem esett ok nélkül a 
„MAORT-perre”.* Hanem éppen mert annak vádlottjai még nem 
ártatlanul vádolt kommunisták voltak, hanem „csak” ártatlanok, 
párton kívüli „ellenségek”, hogy utánuk aztán a párton belüliek 
következzenek. Elkerülhetetlen folyományaként a hatalmi gépe
zet működési logikájának, sót rég bejáratott inkvizíciós gyakorlat 
szerint, annak megfelelően, hogy a „hitetlenek” elfogyasztása 
után a „hívő eretnekek” szoktak sorra kerülni, vagy akiket egy
szerűen csak ilyennek nyilvánítanak. Ami különben sok évszá
zadra visszanyúló hagyománya folytán idézheti emlékezetünkbe 
a közismert megállapítást, miszerint az emberiség a történelem
ből legfeljebb azt tanulja meg, hogy nem tanul belőle semmit. Il
letve hát az ilyen „eredményekhez” vezető ideológia kapcsán az a 
játékosan istenkísértó gondolat is felmerülhet mindjárt, hogy a 
hatalmat ennek jegyében megszerzőkkel és gyakorlókkal ellen
tétben, a természttudósok gyakran sokkal csekélyebb hibák miatt 
vetik el a maguk „munkaelméleteit” , mint használhatatlanokat, 
ám bár... s itt most megint csak a zavartalan bírálat és vita kor
rekciós szerepét kellene emlegetni... De talán elég arra utalni, 
hogy ezt illetőleg Galgóczi sincs híján a lényeglátásnak. Annyira 
nincs, hogy az ebben a regényében semlegesíteni is látszik min
den esetleges „vonalassággal” kapcsolatos észrevételünket, mert 
ezzel a lényeglátással az írónő némileg mintha az ideológiai kere
teken is túllépne mindjárt. Nem csupán a felsorakoztatott ténya
nyag révén, hanem az azt „kommentáló”, elmélkedő szövegré
szek által is kifejezve: . .1935 óta mozog a föld, kormányokat,
társadalmi osztályokat nyelt el; kastélyok, katedrálisok dőltek 
romba, a földbirtokokat szétszedték, de az országot is; a gyárak 
vezérigazgatói székeibe proletárokat ültettek, de a tudósokat 
Recskre küldték követ törni; az egyetemek padsorait mezítlábas, 
tudásra éhes nyomorultakkal, Dózsa György unokáival töltötték 
meg, de szolgáknak próbálták nevelni őket, s aki megtanult gon
dolkodni, rögtön gyanússá vált.” Vagy másutt, ott ahol Rév Or
solya a mozgalmi múlttal rendelkező, s ezért (ki tudja meddig?) a 
hatalom kegyét élvező, de pozícióját emberséges célokra is fel
használó Gyetvai professzor és Simon Pál közt von párhuzamot: 
„Micsoda ellentétes életek! Pedig mindkettő értelmiségi: orvos, 
mérnök. A keresztény magyar középosztály. Mérhetetlen tudást
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és tapasztalatot halmoztak fel személyiségükben, hogy hasznára 
legyenek másoknak.”

„Élességben”, szókimondásban tehát nincsen itt hiány.
Csakhogy az ilyenféle szövegrészek folytán a regény felépítésé

nek egyik gyenge pontja is láthatóvá lesz. Olyképpen, hogy nyo
mában számos más kifogásolható megoldás is megmutatkozik. 
Vagy inkább az, hogy a Vidravas mégsem igazi regény.

Hanem inkább valamilyen keveréke a dokumentumregénynek 
és az ún. kulcsregénynek. Abból adódóan, hogy az előbbi, min
den regényesítés ellenére, mint ahogyan azt itt részben Galgóczi 
is teszi, bevallottan is megtörtént eseményeket dolgoz fel, követ
kezetesen a tényekhez ragaszkodva, szükségtelenül tehát még a 
neveket sem változtatva meg. Vagyis még Pap Simonból sem csi
nálva Simon Pált, mivel ez inkább már a kulcsregény jellemzője, 
amellett, hogy az mintegy a „minden hasonlóság az élőkkel csak 
véletlen lehet” cinkosan összehunyorító játékára szokott épülni, 
annak megfelelően is, hogy benne kiegészítésképpen fiktív ese
ményeket és figurákat is találunk. A Vidravas Rév Orsolyájához 
és egész falusi környezetéhez hasonlóan, ami azonban itt azt je
lenti, hogy nem tudhatjuk, „fed”-e ez a név valamilyen valóságos 
személyt, illetve létezett-e a valóságban olyan valaki, akit a hata
lom a regénybeli lányhoz hasonlóan arra kényszerített, hogy a be
börtönzött Pap Simonnal, a hírneves geológussal (!), elhunyt fe
lesége kézírását utánozva, levelezést folytasson. Ami persze az 
információk hitelessége, „tényismeretünk” szempontjából lehet 
fontos, nem pedig a regény élvezhetóségét, esztétikai szintjét te
kintve. Ez pedig éppen a felhasznált valóságanyag és a hozzáköl- 
tött egyebek nem harmonikus együttléte miatt idézi emlékeze
tünkbe a tényszerűnek számító és a jobb híján művészinek mond
ható igazságok alapvetően eltérő voltát -  mivel, ha nem ez volna 
a helyzet, bizonyára eszünkbe se jutna erre gondolni.

Tekintve, hogy a kettő töretlenebb egybedolgozása is elképzel
hető. Kézenfekvőnek látszóan egy „énregényben” például, oly
képpen, hogy a szerző, mindvégig Rév Orsolya alakján belül ma
radva, csak annyit épít bele valóságkészletéból a lány tudatába, 
amennyire hősnője személyiségének határai és informálódási le
hetőségei ezt számára megengedik, márpedig ez, ha nem is „min
den”, de „nem kevés” lehetett volna. Ez a megoldás ugyanis akár 
még egyfajta „modernség” követelményeinek is eleget tehetett 
volna, azaz a fokozottabb regényszerűség kívánalmainak, éppen 
a belülről való ábrázolás segítségével. Sokkal inkább, mint Orso
lya időnkénti nyomasztó álmai, amelyekkel az írónő láthatólag 
pótolni szeretné a belülről való ábrázolásnak ezt a hiányát, a va
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lóságos regényjelleget, mivel ezek az álmok mégsem képesek Or
solya alakjának lélektani leegyszerűsítettségét igazán elfeledtet
ni. Főleg a lány ÁVH-tiszt szerelméhez, Smukk Tónihoz fűződő 
kapcsolatát illetőleg, mindazzal együtt, ami abban vonzodás és 
taszítás is egyszerre -  azt ugyanis, hogy Orsolya szereti az igazsá
got, de nehezen tud ellenállni a szépség vonzásának, valahogy ke
vésnek érzem. Még akár a magam egyenruhával szembeni notori- 
kus ellenszenvétől eltekintve is, attól, hogy napjainkban a hozzá 
való vonzódást, legyen szó akár férfiakról, akár nőkről, hajlamos 
vagyok képtelenül korszerűtlen tünetnek látni, ha ugyan nem a 
primitívség jelének. És hát ez a primitívség Smukk Tóni belesuj- 
kolt téziseket szajkózó, egészen a nevetségességig menő vakhité
vel talán még összhangban is lehet, ám egy festőművész-növen
déktől, aki úgy-ahogy, de mégiscsak érintkezett művészkörök
kel, származása ellenére, mégis mást várnánk, bármennyire is 
nem „napjaink” figurája még. Ezért tetszik úgy, hogy Galgóczi- 
nak ugyanezt, de meggyőzőbben, teljes összetettségében kellett 
volna megmutatnia, éppen mert mégsem hagyhatók egészen fi
gyelmen kívül azok a több árnyaltságot és a fokozottabb érzé
kenységet lehetővé tevő kifejezőeszközök, amelyek a korszerű 
prózának köszönhetően ma már közkincsé váltak. Ezek ugyanis 
nem csupán „énregény” esetében tették volna lehetővé, hogy a 
szerző által egybegyűjtött tényanyag regényszerűbben, a mű egy
ségét meg nem bontva juthasson szóhoz.

Ennek megoldása azonban -  el kell ismerni -  semmiképp sem 
könnyű feladat. Akkor sem, ha az egyes szám első személy látó
szögét nem tartjuk kötelezőnek, annak ellenére, hogy a belülről 
ábrázolás elsődlegességét, a lelkekben végbemenők érzékelteté
sét, szemben a riportszerűséggel, mindenképpen a regényjelleg 
egyik legfontosabb jelzésének tekintjük. Hiszen erre számos más 
•megoldás is adva lett volna, még a tetemes mennyiségű kommen
táló szövegrészek ellenére is, amelyek láthatólag azért terhelik 
túl a regényszerkezet tartópilléreit, mert a szerzőnek, noha sok
szor ezt teszi, mégsem sikerül mindig olyan helyzeteket teremte
nie, hogy azokat valamelyik szereplőjének szájába adhassa vagy 
gondolatvilágában helyezhesse el, úgyhogy gyakran mintegy „he
lyettük” beszél, nem szólva arról, hogy gondolatai nemegyszer 
még „közvetett tálalásban” is kissé szólamszerűek, publicisztikai 
jellegűek vagy olyanok, hogy inkább értekező prózába illenének. 
Ilyenként, a kisregényekhez viszonyítva új elemként jelenkezve, 
éppen az ezekre jellenző szilárd szerkezeti egységet és tömörsé
get bontva meg, a mű egységét végeredményben.
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Úgy is mondhatnánk talán, hogy feláldozva a mindent kimon
dani akarás önmagában véve tiszteletreméltó oltárán.

*

Hogy ez az áldozat megérte-e? -  szempont kérdése. Egyoldalú
an esztétikai szempontból nézve természetesen semmi esetre.

Csakhát egy regény -  persze jól tudom, hogy nem kevesek in
dulatos ellenvéleményét váltom ki ezzel -  nem esztétikai feno- 
mén csupán. Hanem feltárt valóság is. Sőt: állásfoglalás.

Úgyhogy erre gondolva, még a „közbeszólás”, a közvetlen írói 
véleménynyilvánítás is kevésbé súlyosan esik itt latba, másképp 
minősül. Akár azért is, mert a regényírás egyes korszakaiban ter
mészetesnek számított. Victor Hugó és Tolsztoj regényeiben pél
dául olyan teijedelmes betétszerű „előadásokat” találunk, ame
lyek akár külön esszékként is megjelenhettek volna, éa amelyek
ről az esztétika mai művelői, ha napjainkbani műben találkoznak 
vele, bizonyára megállapítják, hogy nincs helyük a regényben. 
Pedig mégiscsak annak egészét gazdagítják. Azon túl, hogy -  bár
mennyire is ez lenne a másik dolog, amelyen a tiszta esztétikum 
elkötelezettjei gyakran fennakadnak -  az olvasó tudatát befolyá
solják. Azét az olvasóét, akinek természetesen jogában áll az ol
vasottakkal nem egyetérteni, illetve gondolatban vitázni a szerző
vel, aki azonban, pusztán azzal is, hogy továbbmutató gondolato
kat indított el olvasójában, valójában már elérte célját. Ugyan
úgy, mint Galgóczi a maga Vidravasával, amely sok mindent na
gyon is tovább gondolásra késztethet.

Egyebek mellett azzal a Simon Pállal kimondatott észrevételé
vel is, miszerint: „Gorkij írta valahol: Gsak az történt meg, ami
nek a történetét megírták. -  Igaz. Az emberek elóbb-utóbb elfe
lejtik, amiről hallgatni kénytelenek, amiről az írás is hallgat. De 
ha meghamisítva írnak meg egy történetet... ? Az utókor szemé
ben az már örökké »úgy történt meg«?. . . ” És az akkor is így van, 
ha ez a kérdésfeltevés aligha kíván külön magyarázatot, éppen 
mert a regény létrejöttének magyarázatát is magában hordja. Ám 
méginkább akkor, ha egy másik, ehhez kapcsolódó és ugyancsak 
Simon Pál szájába adott gondolatra külön is odafigyelünk. Lévén 
szó az alábbiakban a „személyi kultusz” kapcsán mégsem csak a 
személyiség történelemformáló szerepéről, hanem az önkényes 
történelmi célkitűzés, a „voluntaritmus” következményeiről álta
lában is. Arról, hogy „Si Huang-ti -  magyarul Első Császár -  Kí
nában Krisztus előtt a 213. évben egységes birodalommá akarta
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kovácsolni a széthúzó törzseket. Evégett elégettetett minden, a 
múltra vonatkozó könyvet. A könyvrejtegetó tudósok közül több 
mint négyszázat élve eltemettetett, a többi a Nagy Falat építhette 
haláláig.. Vagyis hát íme egy történelmi esemény a régmúltból, 
amely „úgy történt meg” , ahogyan megírták, mégha most nem is 
tudhatom, vajon az „Első Császár” rémtetteit a hivatalos 
történetírók írták-e meg az uralkodó nagyobb dicsőségére vagy 
netán mégis a nem hivatalosak az elevenen való eltemettetés koc
kázatának vállalásával. És hát ez végső fokon azért érdekes és el
gondolkodtató, mivel a „történelmi voluntarizmus” fogalma vala
miképpen a forradalom fogalmához is kapcsolódik. Legalábbis 
annyiban, hogy minden forradalomban jelentős szerepe van a tu
datos célkitűzésnek, tehát az akartnak is, ami a hatalom nyújtotta 
lehetőségekkel párosulva önkényként is megmutatkozhat. No 
meg azért is, mert Kína egységes birodalommá kovácsolása, a 
Nagy Fal felépítésével együtt, ha messzemenő következményeit 
tekintjük, bizonyos értelemben forradalmi tettnek is nevezhető. 
Kína vonatkozásában pedig alighanem pozitív tettnek is, ami az 
utókor történetíróit arra szokta csábítani, hogy a megvalósítása 
érdekében elkövetett vérengzéseket és egyéb szörnyűségeket is 
igazolják, mintegy az elkerülhetetlen történelmi szükségszerűség 
számlájára írva azokat. Létrehozva így egy olyan fogalmat, amely 
a jelen „történelemcsinálói”, illetve a történelemcsinálás meg
szállottjai számára szinte eleve az utólagos igazolás „előlegét” kí
nálja, sőt a csak erőszakban gondolkodni tudók számára is a rá 
való hivatkozás lehetőségét. Akár még a „lesz ahogy lesz”, az 
„utánam az özönvíz végletes felelőtlenségéig elmenően is, hiszen 
az ilyen kísérlet végül is vagy beválik vagy nem, gondolhatja a ha
talom embere, ám erre a kérdésre mindenképpen csak a távoli jö
vő, a nagyrabecsült és annyit emlegetett „történelem” adhatja 
meg a választ -  de hát én már hol leszek addig. És hát csakugyan, 
ha nagy egységként szemléljük a történelmi folyamatokat, akkor 
mindannak igazolása, aminek a Galgóczi regényében foglaltak is 
részét képezik, egyelőre még nagyon is a jövő kérdése. De talán, 
hogy félreértés ne essék, nem árt külön is ideírni, hogy nem a 
koncepciós perek vagy a kollektivizálás atrocitásainak önmaguk
ban való igazolására gondolok itt, hanem meghatározott eszme
rendszerekre, amelyek a rájuk épülő gyakorlat révén eleve ma
gukban hordozzák ezek bekövetkeztének lehetőségét, sőt aligha
nem elkerülhetetlenségét is egyúttal. És hát erre gondolva ugyan 
mit ér akár a jövőbeli igazolódás biztos ígérete is -  ha egyszer az 
emberek a jelenben é lnek ... Legalábbis korunk fejlődésbeli meg- 
rekedtsége, a távlatok pillanatnyi (?) lezárulása, könnyen csábít
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hat ilyen, minden cselekvést elutasító, ölhetett kézzel való szem
lélődést sugalló megjegyzésekre. Függetlenül egy semmivel se ki
sebb súllyal latbaesó „ellenkérdéstól”: attól, hogy mi van akkor, 
ha a jelen embertelenségének szorítása és távlattalansága olyan, 
hogy mindenképpen cselekvést kíván. Azt tehát, amiről nem tud
hatjuk, nem lesz-e még embertelenebb következménye.

De talán szükségtelen is tovább folytatni. Hiszen a fentiek csak 
illusztrációképpen csúsztak ki a golyóstollam alól, annak érzékel
tetésére, hogy Galgóczi könyve akár efféléken is elgondolkodás
ra is késztethet. Természetesen nem az ő könyve csupán, mivel a 
tárgyát képező korszakról valójában rengeteg könyvet írtak. Re
gényt is, jót és rosszat. Olyat is, amely Galgócziéhoz hasonlato
san vet fel egy nagyon is esztétikai természetű dilemmát. Kissé ta
lán túl sarkítottan fogalmazva azt, hogy milyen regényt érdemes 
inkább olvasni: olyan „jó” regényt-e, amelyből hiányzik a való
ság, illetve a valóságnak valamilyen érdektelen-jelentéktelen ré
sze van meg benne csak, vagy pedig olyan „rossz” regényt, 
amelyben a valóságból az került bele, ami nagyon is fontos. Eset
leg úgy, hogy a maga súlyával kissé agyonnyomja a regényt.

De hát ez „ízlés dolga”, választás dolga. Ebben végül is szaba
dok vagyunk.

1985
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IM ÁDSÁG ÉS IRÓNIA

(GONDOLATOK PILINSZKY JÁNOS KÖNYVE KAPCSÁN)

Hasztalanul tagadnám, bizonyos vonakodással vegyes érdeklő
déssel vettem kezembe a könyvet: Pilinszky János Szög és olaj* cí
mű, a költő rövid, nem szépirodalmi jellegű prózai írásainak válo
gatását tartalmazó posztumusz kötetét. De talán abból sem szük
séges titkot csinálnom, hogy ennek oka elsősorban Pilinszky 
mélységes, papi vonatkozásokon is túlmutatóan bensőséges vallá
sos szemlélete.

Ámbár nyugodtan emlegethetnék bizonyos előítéletet is a ma
gam részéről, akár vallástalanságom, „hitetlenségem” előítéletét 
is -  mivel erről is van szó végeredményben. Vagy éppen bizonyos 
értetlenségről is, olyanfajta „süketségről” , ami alapvetően más 
látószögem logikus és elkerülhetetlen következménye. Lényeg
beli hullámhossz eltérésről van itt szó tehát, olyasvalamiről, ami a 
kívánatos kapcsolatteremtés szempontjából aligha mondható ígé
retesnek.

Ezért is nem kerülhetem meg, ezért is nem mehetek el mellet
te. Érintetlenül hagyva értetlenségem okát, az alapkérdést. Azt, 
hogy számomra mindenképpen nehezen felfogható, miképpen is 
lehet korunkban, jelenünk valóságismereti szintje mellett, e való
ságismeret birtokában, gondolkodó-alkotó ember valóban mély
ségesen vallásos. Pontosabban: megismerve mindazt, amit ma a 
világról, anyagról, kozmoszról, természetről, társadalomról tu- 
dunk-tudhatunk, feltéve, hogy (eredetileg) megvolt benne, mi
képpen is őrizheti meg hitét, vallásos tudatformáját. Sőt mikép
pen erősödhet meg ez a tudatforma éppen a növekvő ismeretek 
ellenére, de lehet, hogy hatására, olymértékben, hogy egy min
denképpen szuverénnek mondható alkotói látásmód alapjává 
lesz... Pedig hát tudom, hogy ez lehetséges, méghozzá nem is 
csupán a mibenlétét tekintve alapvetően szubjektívnak számító 
költői látásmód esetében csak -  elvégre még századunk irodalmá
nak, művészetének, bölcseletének egy fölényes legyintéssel alig

* Vigilia, Budapest, 1982
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ha elintézhető része mégiscsak ezt igazolja. Akkor is, ha ez a 
rész, ahová Pilinszky életműve ilyen szempontból sorolható, a 
magam lerázhatatlanul racionális szemszögéből nézve, valahány
szor közelíteni próbálok hozzá, mindig úgy hat rám, mint földünk 
gömbölyűségének ténye a róla először halló gyerekre, aki nem 
érti, hogy is bírják ki a bolygónk túloldalán élők fejjel lefelé, mi
ért is nem pottyannak le a semmibe róla.

Innen hát a kezdeti taszítás, ami vonz is egyúttal. Mintegy az 
ellentétes dolgok vonzásával hatva rám, mégha ez most nem is 
feltétlenül azonos a vitára provokálás vonzerejével.

Márcsak azért sem, mivel egy bizonyos látásmódbeli különbsé
gen túl (hogy ne a számomra elviselhetetlen „világnézet” kifeje
zést használjam) egyszerűen nincsenek meg a vitázás feltételei. 
Nem szólva arról, hogy Pilinszkyvel és a hozzá hasonló szinten 
vallásos elmékkel talán még tiszteletlenség is volna gondolatban 
vitázni. Vagy akár megütközni mindazon, ami mélyen átélt kato
licizmusából, megszenvedett keresztény pietizmusából fakadóan 
alapigazság, evidencia a számára. Tőle kölcsönvett szóval „reali
tás” , eleven valóság tehát. Termékenyítő realitás is, olyan „má
sodlagos realitásokat” életrehívó, katalizáló erő, melynek hatása 
még olyanoknál is elgondolkodtatóan célba talál, akik a Pilinszky 
által is idézett Ionescoval együtt kénytelenek elmondani maguk
ról: „Ez az út -  a hit útja -  nem az enyém.” És ez alighanem azért 
is így van, mert talán mi sem jellemzőbb Pilinszkyre, mint hogy 
Ionesconak ezt a megnyilatkozását „megrendítően emberinek” és 
„csakugyan szerénynek” mondja. Mindennemű sajnálkozás vagy 
éppen lesajnálás nélkül természetesen. Mert egy dolog e szűksza
vúság remekműveiként is jellemezhető, igen különböző témákat 
tárgyaló, de nem kis részben kifejezetten vallási tárgyú, glossza- 
szerű írásokat tartalmazó könyv olvasásának már a kezdetén is 
nyilvánvalóvá válhat: Pilinszkytól semmi sem áll távolabb az 
ilyenféle vélt fölényből fakadó sajnálkozásnál.

*

Ugyanezért is látszik eleve céljatévesztettnek bármilyen, 
nyomban méltatlan gyanúsításnak tetsző leleplezési szándék. 
Mindennemű kaján reménye a „tettenérésnek”. Bármennyire 
hajlamos legyek is az ilyesmire költők prózai írásainak olvasása
kor. Általában is, de emelkedett hangvételű költők esetében kü
lönösképpen. Mintegy annak az akaratlanul is bennem munkáló 
kísértésnek engedve, hogy verseik „ünnepét” prózájuk „hétköz
napjaival” egybevetve találjak holmi gyanús hézagra, végső fo
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kon a felfokozottság fedezetnélküliségére, pózra vadászva; vala
mire, ami, ha nem is a kérdéses költészet igazmondását, de annak 
bizonyos csináltságát, mesterség-mivoltát, rutinkellékeit hozná 
felszínre. Pilinszky esetében ugyanis minden ilyen szondázási kí
sérlet csak negatív eredményt hozhat -  úgy negatívat, ahogyan 
ezt a szót a különböző betegségvizsgáló tesztek esetében szokás 
használni. Prózája ugyanis mindenképpen ugyanazokat az elmé- 
lyültségról, belső drámáról valló stigmákat viseli magán, mint 
költészete is, egyértelműen az utóbbi mélységes átéltségét hitele
sítve. De talán azt is mondhatnánk, ugyanazt a létformát fejezi 
ki, amit Pilinszky költőként, emberként, hívőként, egész lényével 
mintegy szenvedve vállalt.

Ezért, hogy írásainak tárgya szinte mellékes. Ugyanazért, ami
ért ezek nem oszthatók fel témáik alapján vallásosakra és „profá
nokra” sem. Alapvető beállítottságukat és hőfokukat tekintve 
ugyanis valamennyit vallásosnak mondhatjuk. Akár az imádság 
erejéről szóljanak is, akár Beckett drámáiról, akár pedig Berg- 
man Kígyótojás című filmjéről.

Innen fakad egyébként legfőbb jegyük, mélységes komolysá
guk is. Aminek szükségszerű következménye egy csupán látszóla
gos hiánytünet: az irónia hiánya. Anélkül, hogy igazán hiányérze
tet is keltene bennem. Még annak ellenére sem, hogy előszeretet
tel vallom magam az irónis szerelmesének.

Sokkal inkább az irónia mibenlétéről és szerepéről késztet el
gondolkodni. Arról, hogy az irónia korunkban szinte már kötele
ző tartozéka lett az irodalomnak, sőt egyre inkább általános élet
érzéssé is vált. Sokban az irodalomnak is köszönhetően, de rég 
túlcsapva már az irodalom és általában a művészet partjain, s így 
szükségképpen ..popularizálódva”, sőt „vulgarizálódva” is egyút
tal, ami azt is jelenti, hogy ebben a híg formájában az irónia már 
nem is egyedül az értelmiség életérzése. Napjainkban ugyanis az 
irónikus reagálás már nem csupán a dolgok előkelő elidegenítését 
célozza, ideértve az intim érzelmek szemérmes elfedését is, ha
nem a dolgok mélyebb átélésének elutasítását is jelentheti, követ
kezésképpen a felelősség előli menekülés, illetve, a lelkiismeret 
szorítása esetében, az engedékeny önfeloldozás eszközének sze
repét is játszhatja -  egy, manapság már amúgy is kiveszőben lévő 
érzés, a bűntudat szinte azonnali semlegesítésének lehetőségét 
kínálva. Olyasvalamit, ami a mélységesen keresztény Pilinszky 
számára, függetlenül attól, hogy valószínűleg alkatilag is idegen 
tőle, mindenképpen elfogadhatatlan lehet csak. Méghozzá, te
kintettel a költészetét és prózáját egyaránt átszövő rendkívüli lu- 
ciditásra, aligha csupán az öntudatlanság szintjén. Úgy tetszik
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azonban, ettől, s minden ideológiai szemponttól függetlenül, ám 
éppen az irónia bizonyos devalválódására felfigyelve kell tiszte
lettel adóznunk Pilinszkynek, amikor a valósággal való szembe
nézés lereagálásaképp a még oly keserű irónia helyett is, a „vé
res” komolyságot vállalja inkább. Az „imádság komolyságát”, 
hogyha úgy tetszik. Vagy irónia helyett az imádságot. Ha jjgyan 
nem fordított a helyzet, abban az értelemben, hogy mi, nem hí^ 
vők választjuk inkább az irpniát imádság helyett, mintegy csillapí
tóként a világ, a valóság, az emberibb élet távlatát ígérő jövő, az 
utópia elvesztése feletti fájdalomra -  kárpótlásul a vereségért, 
mintegy a kétségbeesés ellenszereként.

Belső fogantatását illetőleg is a kettő rokonvonásairól árulkod
va. Arról tehát, amire, sokban talán Pilinszky ellenében, éppen 
Pilinszky sorai figyelmeztetnek:

„Az utópia dogmatikusan közelít a jövőhöz. Az imádság fölté
tel nélkül az örökléthez. Az utópia keserves erőpróba. Az imád
ság ujjongó vereség.”

Mert az irónia, jut is mindjárt eszünkbe, ha nem is éppen „uj
jongó vereség”, de mindenképpen szintén a vereségnek az öröm 
reflexeivel való lereagálása. Mosollyal, nevetéssel, akkor is 
örömmel tehát, ha a mosoly vagy nevetés mégoly fájdalmas is, 
mivel ezek a viselkedésbeli jelzések az ember örömreakciójának 
kifejeződései eredetileg. Legalábbis erről tanúskodik az, hogy a 
primitív népek a legegyszerűbb örömre is nevetéssel reagálnak, 
nemcsak mosollyal, hanem hahotázással is, úgy, ahogyan mi hu
moros helyzeteken vagy éppen viccen nevetünk -  és hát az ilyen 
humoros helyzetek mindig is magukban rejtenek valami fonáksá
got, mások kellemetlen „nevetséges” állapotát vagy körülménye
it jelezve, úgyhogy a kultúrember nevetésének mindig van bizo
nyos köze a kárörömhöz, a „kinevetéshez”, akkor is, ha önmagán 
mosolyog vagy nevet éppen. Vagy az „egészen”, az emberi dol
gok állásán. Ezen a szinten már az iróniának, mint általános köz
érzetnek az alapképletét prezentálva, de változatlanul kínosnak, 
fájdalmasnak, keservesnek számító helyzetekre reagálva az öröm 
tüneteivel, valamiképpen „sírva vigadva”. Végső fokon intellek
tuális felismerésünkre, a helyzet fölé emelkedni tudásunkra rea
gálva örömmel, tehát mintegy önmagunkat honorálva, eképp 
kárpótolva önmagunkat vereségünkért. Ezért tetszik úgy, hogy 
Pilinszkynél az imádság ujjongó veresége éppen az iróniát helyet
tesíti, mivel ugyanúgy a kétségbeesés feloldására szolgál, mint az 
irónia is. Külön azért is talán, mert nála, minden mélyről fakadá- 
sa ellenére is, irodalommá vált, ha úgy akarjuk, „irodalmi imád
ságról” van szó, „irodalmi irónia” helyett, vagyis a látszat akkor
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is ezt a behelyettesítést sugallja, ha indíttatását tekintve nem is 
erről van szó valójában. Éppen mert Pilinszky mindenképpen egy 
ironikus kor szülöttjeként élt és alkotott, olyan körülmények 
közt, ahol az irónia annyira az irodalom kötelező kellékévé vált 
már, hogy hiánya, vagy csupán nyomokban való megmutatkozása 
az életműben szinte meglepőnek hat. Akkor is, ha e két egymást 
kizáró dolog, az irónia és az imádság viszonyát illetőleg az időbe
li-történelmi sorrend, mivel a hit időben többnyire megelőzi a hi
tetlenséget, inkább fordított: vagyis az irónia mindig olyankor jut 
szóhoz, ha az imádság lehetősége már nem adatott meg az ember 
számára. Ezért is válhat az irónia, minden alapvetően intellektuá
lis fogantatása ellenére, irracionálisan bódító hatásúvá is, min
tegy a modern ember imádságává. Amiért is szerepét ilyenfor
mán akár transzcendensnek is nevezhetnénk -  éppen mert egy lé
nyegénél fogva transzcendens aktust helyettesítve, voltaképpen 
az ember transzcendencia-igényét juttatja kifejezésre. Csökevé- 
nyes formában természetesen és persze az imádságnál kevésbé 
hatásosan is.

Mert, feltéve, hogy birtokában van valaki az imádság képessé
gének, hatását tekintve az irónia aligha érhet fel hozzá. Legaláb
bis az imádság önszuggesztiós hatását illetőleg, mert hát a dolgok 
valóságos állásán sem az egyik, sem a másik nem változtathat. 
Lévén mindkettő a kétségbeesés elleni ráolvasás csak, szerepét 
tekintve mindössze mágia.

*

Merőben más kérdésnek érzem, hogy az emberi lét szoronga- 
tottsága átélésének, s az „egyetemes bűntudatnak” az a foka, 
amelyet Pilinszky vállal, elviselhető-e egyáltalán pusztán irónia 
segítségével? Illetve, hogy iróniára való hajlam, alapvetően ironi
kus beállítottság mellett ez a vállalás egyáltalán lehetséges-e. 
Függetlennül attól, hogy végül is honnan veszi eredetét, „alkati 
gyökerű”-e vagy „szerzett” valamiképpen. Hogy esetünkben Pi- 
linszkyt vajon eredendő hajlama terelte-e a dolgok vallásos átélé
se felé vagy inkább vallásos, neveltetése fejlesztette ki ilyen irányú 
fogékonyságát. Vagy éppen fiatalkori gyűjtőtábor-élményei bon- 
takoztatták-e ki benne rejlő érzékenységét az iránt, ami egész vi
láglátását és értékrendjét alapvetően meghatározza.

Méghozzá minden vonatkozásban. Tehát akkor is, ha ezen a 
vallásos töltetű szemléleten belül, a kötetében foglalt írások ki
sebb hányadának tanúsága alapján, esztétikai természetű érték
mércéit nézzük. Beállítottságából következik ugyanis, hogy ér
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tékrendjének középpontjában mindig az „egészet” faggató, a lét 
végső okait, az ember alapvető egzisztenciális kérdéseit feszege
tő, s rájuk választ kereső vagy azt éppen találni is vélő, az ó szava
ival élve „Isten kereső” művészet áll, ami azonban nem jelenti 
nála feltétlenül a tárgyát tekintve is vallásos művészet, illetve az 
ilyennek mondható művek prioritását. Ezért is kerülnek értékhi
erarchiájának csúcsaira, már ami pusztán az irodalmat illeti, a 
sommásan egzisztencialista szemléletűnek mondható művek, 
mindenekelőtt alapvetően „létfaggató jellegük folytán, végső fo
kon azonban a „válaszok” milyenségétől függetlenül is. Ennek 
köszönhetően váltják ki elismerését az általa alighanem mindenki 
másnál többre értékelt és több ízben is vizsgált-méltatott Doszto
jevszkij, valamint a misztikusnak számító Simoné Weil vagy a ne- 
okatolikus Fran9ois Mauriac és Graham Greene alkotásai melle
tt. Beckett és Ionesco művei is, minden morbiditásuk és nihiliz
musuk ellenére, ám ugyanezért kerül szembe Dürrenmatt szintén 
alapvetően emberi és erkölcsi kérdéseket faggató, de fölényesen 
felülnézetű, cinizmusba hajló frivolságával. Ami végső fokon 
nem csupán alkatának katarzisigényét jelzi (s azt is, hogy az arisz- 
totelészi értelemben vett katarzis, a műalkotás megrendülve- 
megtisztulva való átélése, a keresztény bűnbánat lelki élményével 
is rokonságot tart), hanem esztétikai értékrendjének alapvetően 
etikai fogantatását is egyúttal.

Etikait, igen, és nem morálisát. Szándékosan írom így, annak 
ellenére, hogy ezzel a szóval, ha nem tévedek, Pilinszky egyetlen 
írásában sem találkozhattam. Viszont a „morálissal” igen, több 
helyen is, úgyhogy a kettő közti különbségről, figyelembe véve 
Pilinszky szóhasználatát, alighanem külön is érdemes kicsit el
gondolkodni. Nevezetesen azon, hogy Pilinszkynél a „morális” , 
az erkölcsi normák szigorú betartása, legyen szó akár a legkeresz
tényibb normákról is, nem éppen kedvező minősítést kap, sót, 
nyilvánvalóan, mert képmutató ítélkezésre nyújt lehetőséget, 
már-már a „farizeusi” jelző szinonimájává is válik. Szemben a 
„vallásossal”, amely, nem bizonyos ugyan, hogy Pilinszky szán
déka szerint is, de túl a szó konkrét jelentésén, mintha csak az át
élés hőfokát is jelezné egyben. Annyira, hogy a kettőnek, a „mo
rálisnak” és a „vallásosnak” ez a szembeállítása egymással első 
pillantásra akár meglepőnek is tűnhet -  ám mindössze addig csak, 
amíg meg nem próbálunk behatolni Pilinszky kétségkívül miszti
kusnak mondható szemléletébe. Abba, ami érzelmi átélésének 
gyökereit jelzi tulajdonképpen.

Lényegében Pilinszky alábbi formulája jegyében:

85



„Amennyire a kutató észnek, a kísérletező szellemnek örömet 
szerez a világ ok-okozat láncának fölfejtése, az ember sorsának, 
személyiségének és érzésvilágának egészével, bizony kevésnek ta
lálja és ridegnek a puszta ok és okozati rendszert, s kénytelen
kelletlen más táplálékot is keres magának. így menekül az álmo
dozásokba vagy az élvezetek hajhászásába, s kimerülve a hazug
ságba és közönybe. Mert a világ ok-okozati zónáját egyedül a sze
retet haladja meg.”

Ez a képlet ugyanis, legalábbis így tetszik, két, a dolgok megér
tése szempontjából fontosnak mondható momentumot is magá
ban foglal. Mégpedig, rejtetten, a misztikus gondolkodás alapját 
képező „minden összefügg mindennel” szemléletét, amely, ha az 
„egészet” nézzük, végső fokon ugyan még materialista szemszög
ből sem tagadható, éppen csak azt látszik valamiképpen elhanya
golni, hogy a mindenek összefüggésén belül a közelebbi és távo
labbi összefüggések sokszorosan összetett és végtelenül bonyolult 
hierarchikus rendszere is létezik, márpedig ennek szövevényéből 
csakis az ok-okozati viszonyok felderítése révén, tehát tapasztala
ti ismeretek által, illetve fogalmi-logikai elemzések segítségével 
tisztázhatunk valamit. Vagyis ebben a folyamatban az érzelmek
nek alighanem csak „lereagáló” vagy további vizsgálódásra ser
kentő szerepe lehet, illetve szubjektíve, az érzelmi átélésnek csa
kis akkor lehet valamilyen vélt értéke, ha az „ok-okozati zónát” 
mintegy megkerülve „haladjuk meg”, azaz önkényesen mellőz
zük. Nem tudva elviselni annak „ridegségét” , érzelmi igényeink
nek engedve tehát. Ez az „engedés” egyébként cseppet sem lát
szik idegennek a művészettől, sót alighanem éppen ennek jegyé
ben is beszélhetünk „művészi igazságokról” , ez azonban mitsem 
változtat azon, hogy egy olyan lényegében az emberi érzelmek vi
lágába tartozó fogalom, mint a szeretet -  s ezzel már a második 
fontosnak mondott momentumhoz érkeztünk - ,  amelyen a ke
reszténység szeretet-istene is alapszik, csakis így kaphat ismeret- 
elméleti szerepet, sót alapvetően ontológiai jelentést. Voltakép
pen a lehetetlen lehetségessé, a megismerhetetlen megismerhető
vé, sőt önkényesen megismertté avatásával, vagyis a hit segítsé
gével. Úgy állva ellen a „ridegség kísértésének” , ahogyan azt Pi
linszky is teszi végeredményben. Maga is bevallva, hogy „nekünk 
nemegyszer kell elhessegetnünk azt a gondolatot, hogy a temér
dek életellenes, lángoló nap és bolygó, tűzvészként forgó világe
gyetem lényegében riasztó, értelmetlen valami”, aminek, akár 
külön az „elhessegetnünk” miatt is, anélkül lenne könnyű kimu
tatnunk gyengeségét és támadhatóságát, hogy ezzel bármi újat
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mondanánk -  amennyiben kedvünk támadna tovább engedni tu
lajdon ridegségünk kísértésének.

Csakhogy nem is ez a lényeg itt, hanem ami ebből a szemlélet
ből szükségképpen adódik. A keresztény fogantatású szeretetfo- 
galom evidencia mivolta Pilinszkynél, melyből aztán számára sok 
minden más is evidenssé lesz. Végső fokon mindaz, ami ebből a 
szeretet-koncepcióból fakadóan a kereszténység hitvilágának 
vagy éppen dogmatikájának alapját képezi, mindannak alapját 
tehát, ami annak minden lételméleti igazolhatatlansága és sok
szoros történelmi kompromittáltsága ellenére is (és ezt azért jó 
nem elfeledni!) az emberi szellem egyik legragyogóbb építményét 
jelenti. Gondoljunk csak olyan alkotó elemeire, mint a bűntudat 
és a megbocsátás, a bűn és a bűnös fogalmának egymástól való 
szétválasztása, a bűnös tett elítélése, de a megtért bűnös szemé
lyének felmentése, ami, ha történelmileg tekintünk vissza e taní
tás kialakulásának idejére, voltaképpen azt az ellentmondást jelzi 
az erkölcsi követelmények és azok teljesíthetősége között, ami az 
elidegenedés egy bizonyos fázisán túl elkerülhetetlenül nyilván
valóvá vált. Márpedig e felismerés mögött az ember feltétlen ér
tékére való rádöbbenés is ott rejlik -  az tehát, ami a „valláson túli 
humanizmusnak” , vagyis a felvilágosultnak vagy éppen forradal
minak mondott humanizmusnak is alapját képezi tulajdonkép
pen. De ami eredeti vallási mivoltában is elevenen hatni tud még, 
amint azt Pilinszky is példázhatja, akinek rá épülő s mélységes át- 
éltsége folytán egyénivé lényegített gondolatrendszerét nemcsak 
önnön mentsvárává sikerült tennie a világ embertelenségével 
szemben, hanem termékenyítő módon mintegy „belső utópiájá
nak” alapjává is. Mindenekelőtt saját költészetének alapjává ter
mészetesen, s rajta keresztül hatva miránk is. De hatva közvetle
nül is ezekkel a rövid glosszákkal, ítéleteinek tömörségével, 
olyan lényegláttatóan aforisztikus sűrítésekkel például, mint az, 
amit a közélet és magánélet, illetve a modern tömegmagány kap
csán jegyez meg: „Magányosak lettünk -  mert nem tudunk magá
nyosak lenni.” Pedig hát „a világból csak az önzetlen tud vissza
húzódni, az, aki a világból vonul vissza” , éppen mert „magá
nyunk lényünk legértékesebb része és már puszta tudomásulvéte
le is meghaladása önmagunknak”. Ám találunk ebből többet is 
részletesebben kibontva, méghozzá a kispolgárságról szóló Írás
ban: „A kispolgárnak háza, kertje és kutyája van. Én nem ezért 
bírálom. Félelmemet a kispolgár elhanyagolt, elnyomott világa 
kelti, ami nem egyéb, mint a tudat alá szorított mindenség. Ami 
házát, kertjét, kutyáját illeti, ezeknek legfeljebb örülök -  ha 
mindjárt halovány mosollyal is -  mert ezek legalább láthatók.
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Ezeket befogadta életébe és tudatába. Félni én attól félek, amit a 
kispolgár nem mer vállalni az emberi lét egészéből, attól a kert
től, aminek nincs égboltja.” S ez már ítélet. Méghozzá azt a be
nyomást keltve, hogy Pilinszky itt, és sok helyen másutt is, mint
egy önmagának ellentmondva, világgal szembeni attitűdjének 
egyik, különben rendkívül rokonszenvesnek érzett sarkallatos 
alappillérét kérdőjelezi meg, azt, amit több helyen is erélyesen 
hangsúlyoz, a „ne ítéljetek” krisztusi szentenciáját. Úgy tetszik 
azonban, kénytelen is vállalni ezt a látszólagos ellentmondást, 
mivel a világot szemlélve egyszerűen lehetetlen nem ítélkeznünk.

Csakhogy mondandójának telitalálatszerűsége máshol is mel
lékessé teszi az ehhez hasonló lehetőségeket a „tettenérésre”. 
Akár ott is, ahol egy megrendítő jelenetet ábrázoló auschwitzi 
fénykép láttán írja az alábbiakat: „én hiszek abban, hogy jóvá te
hetjük azt, ami megtörtént, s méghozzá azokkal, akikkel megtör
tént” . Mellékessé teszi, igen, mivel ez a csakis transzcendens hit 
révén feloldhatónak látszó ellentmondás egy más helyen lejegy
zett gondolatsor által kapja meg a maga reális „földi” dimenzió
ját: „Gyökerében szemlélve a vétket, a vallásos lelkiismeret szin
te megoldhatatlan nehézség előtt áll. Látni fogja, hogy bűne, 
mint holmi futótűz terjed tovább, s ha egyszer elkövette, nincs 
módjában többé határt szabnia vétke kiszámíthatatlan láncreak
ciójának. Lényege szerint tehát minden bűn jóvátehetetlen, s 
mindenki ellen irányul.” Ez ugyanis, minden ideológiai foganta
tástól és fogalmazástól függetlenül, egyetemes felelősségünkre fi
gyelmeztet bennünket.

Mindarra, ami az irónia mindinkább gépiesen felszínessé váló 
reflexével már aligha intézhető el.
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MONDANIVALÓ ÉS KONSTRUÁLTSÁG

(JOHN BARTH REGÉNYÉRŐL*)

Életérzésregény, közérzetregény, állapotregény, többfélekép
pen is nevezhetjük.

Sajátos regénytípus, amelynek lényege, hogy egy kisebb vagy 
nagyobb, de szerepe szerint mindenképpen számottevő ember- 
csoport, társadalmi típus életérzését fogalmazza meg, azt, ami a 
kérdéses típus képviselőire a tudatosság különböző fokán ugyan
úgy jellemző, mint a regény központi figurájára. Vagy magára a 
mű alkotójára, lévén az ilyen jellegű regény mindig önéletrajzi fo
gantatást Nem a cselekményt illetőleg természetesen, hanem 
olyképpen, hogy a főszereplő önelemzés, önmegfigyelés révén 
születik, végső fokon önvallomás közvetítője lesz, valójában ré
szét képezve a szerzőnek, aki azonban mégsem azonosul vele ma
radéktalanul, hiszen ha ezt tenné, voltaképpen regényalakjának 
kritikával való szemléléséről, s a benne megtestesülő általáno
sabb értelemben jellemző, tünetszerű jelenségek felmutatásáról 
kellene lemondania. Mérföldkőként jelzik egyébként az ilyen jel
legű művek a különböző korok és tájak életérzésváltozatait és _ 
változásait, s ezzel egyúttal egy sajátosan dokumentáló szerepet 
is betöltenek azt örökítve meg s örökítve át a későbbi nemzedé
kekre, amit e sajátos örökség természeténél fogva csakis az iroda
lom dokumentálhat.

Hogy többnyire a válságtudatot, a rossz közérzetet, az ember 
önmagával és a társadalommal való meghasonlottságát, végső fo
kon az elidegenültség érzésének különböző formáit és fokait tár
ják fel az ilyen regények, s teszik azokat mások számára is átélhe- 
tővé (főleg olyanok számára persze, akikben szintén van valami a 
kérdéses életérzésből), az különben természetesnek látszik -  
azon egyszerű oknál fogva, hogy holmi diadalmasan egészséges, 
erőtől duzzadó életérzés ritkán szülőanyja csak irodalmi alkotá
soknak. Mi sem természetesebb hát, mint hogy e regénytípus szá- 
zadunkbeli példáiként olyan, már klasszikusnak számító művek

* Az út vége, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1977
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jutnak eszünkbe, amilyenek Moravia Közönyösök és Unalom cí
mű regényei, Sartre Undora, Camus Közönye, s persze folytahat- 
nánk a felsorolását még a világirodalmi példáknak, az amerikai 
irodalomból Saul Bellow Herzog\éX említve mindenekelőtt. Vég
eredményben tehát egy nagyon is elterjedt regénytípussal állunk 
szemben, olyan „műfajjal” , aminek rég kialakult már a maga „re
ceptje” , ami annak művelhetóségét, sót „mímelhetőségét” is je
lenti egyben. Azt, hogy -  sajnos vágy hála istennek -  technikailag 
és filozófialag kellőképpen felkészült írók akár még az autenti- 
kusság aranyfedezete nélkül is elkészíthetik.

John Barth, az újabb amerikai írónemzedék jelentős képviselő
je kapcsán szükségesnek látszik mindezt megemlíteni. Regénye, 
A z út vége jellegét tekintve kétségtelenül ide tartozik. Főhősé
nek, Jacob Horner tanárnak, tudatállapota és általános emberi 
közérzete ugyanis, amint azt a könyv címe is jelzi, mindenképpen 
a végső elidegenültség, a semmivel azonosulni nem tudás, a „tu
lajdonság nélküliség” végállomását jelzi. Nyilván nem csupán az 
írói szándék szerint, hanem a mögötte rejlő valóság alapján is az 
amerikai (s aligha csak az amerikai) értelmiség egy részének de- 
moralizált-nihilista belső világát tükrözve vissza, olyan embertí
pust személyesítve meg, aki mindent tud és mindennek az ellen
kezőjét, szüntelenül tudatában van önmagának, érzéseinek, sza
vainak és gesztusainak, szakadatlanul kívülről is látja önmagát. 
Szerepe ennek folytán kikerülhetetlenül csakis a szerepjátszás le
het, lekintve hogy szerepet játszani, de nem élni is azt egyúttal, 
éppen ebből a lényünk egy részével való kívülmaradásból fakad, 
ami különben a szerepből való bármikori kilépés lehetőségét rejti 
magában. Horner alapvető belső állapota-és magatartása tehát 
olyasvalami, amit legtalálóbban alighanem a „lebegés” szóval ne
vezhetünk meg. Következésképpen Hornernek természetesen 
nem azért nincs meggyőződése, mert híjával van az ehhez szüksé
ges ismereteknek, tájékozottságnak a világ dolgai között, hanem 
mert „túlságosan is sok” ismerettel rendelkezik, „túl okos” , ha 
úgy tetszik, s ennek folytán bármilyen nézet és álláspont védel- 
mezésére is képes anélkül, hogy azzal igazán azonosulna. Mint 
például az alábbi részlet során, amikor is egy, eredetileg nyelvta
ni tárgyú, de később más irányba is kiszélesedő vita végén a kö
vetkezőket mondja diákjainak:

„A forradalmárok és a radikálisok mind olyan emberek, akik 
jól látják, hogy a szabályok gyakran -  sőt mindig -  végletesen ön
kényesek, és ki tűr el szívesen önkényes szabályokat? Ezek a 
méltatlankodók a szabad szerelem hívei, az olyan nők, akik sziva
roznak, a Greenwich Viliágé lakói, akik nem vágatnak hajat, és
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minden rendű és rangú reformerek. Mégis a legradikálisabb min
den társadalomban az, aki látja ugyan a szabályok és a társadalmi 
konvenciók önkényes voltát, de aki annyira megveti és lenézi a 
társadalmat, amelyikben él, hogy magára veszi az egész vagonra
komány képtelenséget, és közben csak nevet. A legnagyobb láza
dó az, aki a világ minden kincséért sem volna hajlandó megvál
toztatni a társadalmat.”

Ezt mondja Horner, miközben a következőket gondolja az el
mondottakról:

„Nnna! Ez a gondolat vég nélkül gyötri majd az én nagyeszű fi
atalemberemet, az biztos, az osztály többi tanulója pedig nem ért 
belőle egy kukkot sem; bennem ráadásul mindez az éleselméjű
ség érzéséhez a csendesen mosolygó paradoxon finom árnyalatait 
is hozzávegyítette.” Jacob Hornért, másképpen Jake-t tehát min
dentudó lebegése valójában egyfajta „gyakorlati konzervatíviz
musra” teszi kiválóan alkalmassá, más szavakkal arra, hogy anél
kül legyen egy társadalom védelmezője, hogy hinne annak érté
keiben.

Ehhez hasonló módon képes azonban bármiféle emberi hely
zetbe és érzésbe is beleélni magát, képes a lelkiismerettől gyötört 
ember szerepének eljátszására is, ugyanakkor azonban minden 
tetthez megtalálja az önfeloldozás lehetőségét, ami végső fokon 
bármiféle felelősségvállalásra való alkalmatlanságot is jelent, vol
taképpen egyfajta nullapontot, valamit, ami már-már egyenlő a 
nemiétezéssel. Mindenképpen a szó etikai értelmében, akkor is, 
ha ezt a nemlétezésről szóló megállapítást éppen a regény legeti- 
kátlanabb figurájától, a Doktortól, életének alakulására igencsak 
kiható, sarlatánnak is beillő, de kétségtelenül mélyen látó kezelő
orvosától hallja Horner először. „A választás: létezés. Amilyen 
mértékben képtelené válik az ember a választásra, olyan mérték
ben szűnik meg létezni” -  mondja erről a Doktor még a Horner- 
ral való ismeretségének elején. Barátjának, Joe Morgannak fele
sége, Rennie viszont, a két barát közt lezajló viták kapcsán így 
beszél hozzá: „Néha úgy éreztem, nem vagyok biztos benne, 
hogy Joe erősebb-e, mint maga. Mire az ő érvei körülzárták ma
gát, maga már nem volt az eredeti helyén, s ami ennél is rosz- 
szabb, mégha Joe szét is tudta rombolni a maga valamelyik állá
sát, az volt a benyomásom, hogy magát képtelen megérinteni, 
mert maga már valahogy nincs jelen a saját hadállásaiban. ( . . .)  
Ha maga nem a véleménye, akkor micsoda? ( ...)  Tudja, Jaké, 
milyen véleményre jutottam? Hogy maga nem is létezik.”

Ugyanezt Horner önmagára vonatkoztatva másképp fogalmaz
za meg: „Bizonyos értelemben Jacob Horner vagyok”, kezdi a re
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gényt, máshol viszont így szól saját magáról: „Jacob Horner egy 
középkori állatmesegyűjteményból szalajtott bagoly, páva, ka
méleon, szamár és papagály egy személyben, és egyszerre óriás és 
törpe, teli és üres, bámulatos és sajnálatra méltó”, amely megfo
galmazás érdekes módon érzékelteti, miképpen lesz itt a „min
den” a „semmivel” egyenértékű, voltaképpen pedig arra a bénító 
öniróniára is utal, ami nem csupán része és megnyilvánulása, ha
nem meghatározója is állapotának. Elmeállapotot is írhattunk 
volna egyébként, mivel ebből a szempontból nézve Horner gon
dolatvilágát akár skizofréniaként, hullámzó kedélyállapotát vi
szont mániás-depressziós kórként is jellemezhetjük, erkölcsi 
alapképlete pedig leginkább talán egy meglehetősen divatjamúlt 
kifejezéssel szólva morál insanity-kéni jelölhető meg. Pusztán ha
sonlatképpen, mivel a regény mondanivalójának lebecsülése vol
na, ha Horner személyiségét holmi patologikus esetként értékel
nénk csak. Mégha figyelembe vesszük is, hogy a neurotikus és 
pszichotikus esetek mindig rengeteget tükröznek az őket körülve
vő társadalom jelenségeiből, azáltal, hogy tartalmukat, az egyén 
biológiai gyökerű tulajdonságai mellett, az adott társadalom kul
túrájának milyensége is meghatározza, nem szólva arról, hogy az 
irodalom számára csakis az ilyenfajta „őrület” lehet érdekes és 
érdemes a művészi feldolgozásra. Tekintettel azonban az ameri
kai kultúra és társadalom szélsőségesen „pszichologizált” mivol
tára, Horner alakjának körüljárásakor ez a szempont sem mellőz
hető, annál kevésbé, mivel a Doktor figurája mintha csak külön 
megtestesülése volna ennek a társadalmi-kultúrális jelenségeket 
izoláltan pszichológiai problémaként kezelő, s az ezzel való visz- 
szaélő manipulálásra különösen is alkalmas szemléletmódnak.

Alapjában véve azonban sokkal többről van itt szó pusztán pa
tologikus esetnél. Horner ugyanis a maga sajátos hátteret tükröző 
életérzésével és személyiségével nincsen egyedül.

Barátja és ellenfele, Joe Morgan, valójában ugyanennek az 
életérzésnek és tudatállapotnak más változatát képviseli. Ez pe
dig a kérdéses állapot, illetve közérzet kollektív mivoltára, közös 
talajára utal. Joe személyisége ugyanis voltaképpen csak határo
zottabb, keményebb, férfiasabb vonásai révén különbözik Hor- 
nerétől, kevésbé képlékeny jelleme, cselekvőbb hajlamai ezekből 
az „eleve adott” , biológiai gyökerű tulajdonságokból eredeztet- 
hetők. Hornertől eltérően, aki nem csupán nem ismer, de nem is 
keres semmiféle igazságot, tiszteletben tartandó elveket, sőt a 
maga „totális nihilizmusában” még jól is érzi magát, Joe nem ta
gadja alapvetően minden erkölcsi érték és igazság létezését, in
kább azok relativitását hangsúlyozza csak:
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„Tételezzük fel továbbá, hogy Rennie titokban megcsal. Ezzel 
kettőnk kapcsolata az én szempontomból elveszíti a raison d étre-  
jét, s én valószínűleg simán faképnél hagyom őt, ha ugyan le nem 
lövöm, vagy magam öngyilkos nem leszek. A közösség szempont
jából azonban továbbra is köteles vagyok támogatni ót, mert az 
olyan társadalom nem életképes, ahol az emberek ilyesféle csalá
di okokból faképnél hagyják egymást. A közösség szempontjából 
engem kényszeríteni kell, hogy tartásdíjat fizessek, énnekem pe
dig semmi okon sem lehet amiatt panaszkodni, hogy az ő szem
pontjaik nem eSnek egybe az enyémekkel: nem is eshetnek egy
be. Ugyanezen az alapon az államnak éppúgy igaza van abban, 
hogy felakaszt vagy bebörtönöz engem, amiért agyonlőttem a 
feleségem, mint nekem abban, hogy agyonlőttem, érted? Vagy a 
katolikus egyháznak, ha történetesen katolikus vagyok, éppúgy 
igaza van abban, hogy megtagadja tőlem a beszentelt földbe való 
eltemettetést, mint nekem abban, hogy öngyilkos lettem, ha a há
zastársi kötelék számomra egy életre szóló lelki adottság. Telje
sen ostoba volnék, ha azt várnám, hogy a világ csak azért megbo
csássa a tetteimet, mert világosan meg tudom őket indokolni.” -  
vall erről igen szemléletesen.

De mivel a „tettek embere”, a viszonylagosságnak ebből a szo
rításából is sajátosan „férfias” módon vágja ki magát:

„Tudod, házasságunk első hónapjaiban Rennie mindenkinek 
mentegetőzött, aki csak beállított hozzánk, amiért olyan kevés 
bútor van a házban. Nagyon jól tudta, hogy akkor sem vennénk 
több bútort, ha lenne rá pénzünk, mégis mentegetőzött a többiek 
előtt, amiért a mi elképzeléseink nem egyeznek az övéikkel. Egy 
nap mindennél hosszabban mentegetőzött, mikor aztán a vendé
gek elmentek, jól állón vátam. El is ájult. Mikor magához tért, 
nagyon alaposan elmagyaráztam neki, miért ütöttem meg. Sírt, 
és mentegetőzni kezdett, amiért másoknak mentegetőzött. Újra 
állón vágtam.” -  meséli erről, s ez a megnyilatkozása tulajdon
képpen csak indoklása tükrében válik érdekessé igazán: „Ha idő
ről helyreigazítom Rennie-t, vagy felvilágosítom, hogy egyik-má
sik megállapítása feneketlen ostobaság, vagy odasózok neki 
egyet, az mind csak azért van, mert tisztelem, és mert a tisztelet 
szerintem nem azt jelenti, hogy mindenféle engedményeket te
szek neki.”

Mi egyébről van itt szó tehát, mint az erőszakra való hajlam ra
cionalizálásáról, aminek belső mottója akár ez is lehetne: „én 
ugyan tudom, hogy neked ugyanúgy igazad van, mint nekem, de 
hát kettőnk közül én vagyok az erősebb.” Amint pedig tovább 
vizsgáljuk mindazt, ami itt Joe magatartása révén felszínre kerül,
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egyszeriben nem csupán Joe különbözősége tűnik fel Hornerral 
szemben, hanem hozzá való hasonlósága is világossá lesz, ami fő
leg fejtegetésének rabulisztikus szofisztikája folytán hat Horner 
fentebb idézett szózsonglórködése tejtestvérének. Valójában két, 
különbözőségében rokon, egymást kiegészítő magatartásformá
ról van itt szó, olyan egységéről a különbségeknek, ami Hornért 
egy feltételezett közéleti-politikai síkon inkább egy magasabb, 
„filozófiai” szinten teszi alkalmassá az elvtelen manipulátori sze
repre, Joe-t viszont az ököljog igazolójának gyakorlatibb felada
tára predesztinálja a napi politika közvetlenebb szolgálatában. 
Annak ellenére, hogy a regény közvetlenül nem érinti a politika 
szféráját, sőt szélesebb értelmében társadalomábrázolásról sem 
beszélhetünk vele kapcsolatban, cselekménye lényegében a ma
gánélet területén belül marad. S mégis, Horner és Morgan sze
mélyében olyasvalami testesül meg itt, ami mélyen gyökerezik az 
amerikai valóságban, az üzleti életben ugyanúgy, mint a politiká
ban. Filozófiai megfogalmazással szólva mindkettőjükben egy ti
pikusan amerikai dolog, a pragmatizmus kel életre, ám kettejük 
közül a maga kódex nélküli etikájával és „érveken túli” erősza
kosságával, Joe Morgan képviseli a hagyományosabb, szűkebb 
értelemben vett pragmatizmust, ami önmagában ugyan nem eti
kátlan dolog, értékét mindig az elérni kívánt célok határozzák 
meg, relativizmusánál fogva azonban, mint filozófia, könnyen vá
lik puszta szofisztikává, nemegyszer éppen az erőszak igazolásá
nak szolgálatában, ahogyan azt Joe-nál fentebb láthattuk. Úgy
hogy Horner minden képlékenységével, semmihez sem kötődő 
mindentudásával és gyakorlati konzervativizmusával együtt, tu
lajdonképpen ugyanabból a pragmatizmusból nő ki, s jelenti an
nak voltaképpeni végkifejletét, ám megsemmisítését és tagadását 
is egyúttal. Az általa képviselt magatartás tehát újabb fejlemény, 
s egyben betetőzése is a dolgoknak, ami végeredményben Jaké 
Joe feletti „győzelmében” is kifejeződik. Joe azonban, látszólag 
etikusabb lénye ellenére, éppen erőszakossága folytán, semmivel 
sem kevésbé veszedelmes figura Jake-nél. Legfeljebb -  látszatra 
és felületesen szemlélve -  rokonszenvesebb. Annyiban, hogy er
kölcsi relativizmusa ellenére, házaséletében mégis egyfajta abszo- 
lutumra törekszik, hogy Rennie-vel való kapcsolatát pozitív élet
programmá igyekszik tenni, a szilárdság szigetévé emelni a vi
szonylagos értékek óceánjában. Ez a törekvése azonban megint 
csak erőszakosságából fakad, s a Hornerral Rennie-ért folyó jel
képes erejű küzdelemben, azáltal, hogy abszurd és torz módon 
ragaszkodik a maga sajátosan értelmezett egzisztencialista „vá
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lasztás—filozófiájához” , voltaképpen a szadizmus egy formájába 
csap át, s lesz a végkifejletben a tragédia legfőbb okozója is.

De ez már a regény cselekményével áll szoros összefüggésben.
Itt azonban kételyeink támadnak. Főleg azt illetőleg, hogy a 

regényben leírt, önmagában véve meglehetősen triviálisnak tet
sző háromszögszituáció csakugyan alkalmas-e az imént bemutatni 
próbált rendkívül összetett mondanivaló hordozására. Fenntartá
saink és kifogásaink ugyanis azzal párhuzamosan növekszenek és 
gyülemlenek fel, ahogy a regény eleinte csak kisszerűnek tetsző, 
később azonban egyre képtelenebbnek ható, hogy ne mondjuk 
„cifrább” meséjével megismerkedünk. Bármennyire is napirend
re tudunk térni kezdetben afelett, hogy Joe, Rennie gyónásából 
értesülve a Hornerral töltött éjszakáról, erőszakos alaptermésze
te ellenére nem ragadtatja el rögtön magát, elvégre nem csak erő
szakra hajlamos ember, hanem a csontja velejéig értelmiségi is, 
aki képes várni és agresszivitását áttételesen érvényesíteni, lénye
gében hihető hát, hogy ne vigye mindjárt kenyértörésre a dolgo
kat, eltűrje és tudomásul vegye a viszony folytatódását. Nehezen 
hihetővé ez csak azáltal lesz, hogy Joe-nak tulajdonképpen sem
mi eltűrnivalója vagy tudomásul venni valója sincs, valójában sem 
Rennie sem Horner nem kívánja különösebben a kapcsolat foly
tatását, ellenben maga Joe szorgalmazza ezt, méghozzá elvontan 
„morális” , mondhatni filozófiai szempontokból kiindulva olyas
féle megokolással kényszerítve Rennie-t többször is Horner laká
sára, hogy az asszonynak tisztába kell jönnie önmagával, utólag 
kell eldöntenie, mi vonzotta Hornerhoz, hogy azután választani 
tudjon kettejük között. Joe tehát maga kovácsolja tartóssá ezt a 
viszonyt, pusztán a belső indítékok számára mindennél fontosabb 
tisztázása érdekében, s ezt illetőleg indokai Rennie-t mindenáron 
megalázni kívánó szadizmusának racionalizációjaként, ha akar
juk, még hihetők is lehetnek. De csakis ilyenként. Csakhogy er
ről a szadizmusról még közvetett formában sem esik szó sehol. S 
nemcsak a rákényszerített helyzettől szenvedő, de a férjét to
vábbra is bálványozó Rennie nem vesz észre semmit belőle, pe
dig, ha észrevenné, ez a bálvány összeomlásához önmagában is 
elég lehetne, legalábbis ami a kötődés „magasabbrendű részét il
leti. Hanem ugyanígy a tulajdon helyzetén és érzésein lénye egy 
részével mindig kívül maradó Horner sem észlel belőle semmit, 
annak ellenére, hogy önmagát és környezetét szüntelenül figyel
ve, valósággal „végigpszichologizálja” a regény, észrevételei pe
dig többnyire kíméletlenül találóak is. Érthetetlen hát, hogy Ren- 
nie-hez hasonlóan tulajdonképpen igazat ad Joe-nak, továbbra is 
csodálattal tekint rá, sót a maga „fenntartásos” módján még bűn
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tudatot is érez vele szemben. Joe magatartása tehát ilyenformán 
nem utolsó sorban éppen a főszereplő, azaz a szerző részletező 
módszere következtében hat képtelenségnek -  kevésbé elemző 
közlésmód esetén talán észre sem vennénk, hogy Barth a jelek 
szerint nem is kívánta szadizmusnak beállítani Joe eljárását. Azt 
hihetnénk, mindössze csak az olvasónak kívánja átengedni annak 
észre ve vését.

Igazán képtelenné azonban Rennie terhességével és Horner 
valószínű apaságával válik a helyzet. Annak kapcsán, hogy Ren
nie mindenáron meg kívánja szakítani terhességét. Mellesleg itt 
már az a gyanú is felmerülhet, hogy Barth alkalmasint azért he
lyezte a cselekményt 1953-ba, mert azóta egy abortusz nyilván 
Amerikában is sokkal jelentéktelenebb „ügy”, s ennek folytán 
sokkal kevésbé alkalmas már arra, hogy dramatizáljuk. Csakhogy 
ettől a további fejlemények még változatlanul képtelenségnek 
hatnak. Horner ugyanis, igaz, hogy egy kis okirathamisítás árán, 
de a műtét formálisan törvényes lefolytatásához is módot talál, 
ám Rennie, Joe-tól támogatva (!) kijelenti hogy az ügyben nem 
hajlandó Horner feleségeként szerepelni, sőt egyáltalán semmifé
le hazugságra sem (istenem, mennyire „irodalmi” ez!), viszont a 
vetéléshez továbbra is ragaszkodik, amennyiben tehát Horner 
nem talál olyan orvost, aki a való helyzet ismerete mellett, de ter
mészetesen illegálisan vállalja a műtétet, végez magával. Horner 
pedig ettől annyira megijed, hogy nyomban fejvesztetten rohan 
más orvos után, sőt a megfelelő információk ellenében még egy 
nóismerősét is hajlandó lenne feleségül venni, ha az végülis ki 
nem jelentené, hogy zsarolásával csak próbára kívánta tenni. Pe
dig hát a regénynek csak hasznára válna, ha Horner nem „gyul
ladna be” ennyire, mivel ez még kiutat kínálna a szerző számára, 
aki ez esetben úgy fejezhetné be a regényt, hogy miután Horner 
nem vette komolyan Rennie fenyegetését, az asszony végül mégis 
beváltja, így fordítva tragédiába, ami mindenképpen annyira 
„komédiának” hat, hogy Hornertől se lehetne rossz néven venni, 
ha ilyennek látná. Maga a tragikus vég különben érthető, hiszen a 
regény mondanivalójának ez adhat súlyt mindenekelőtt. Történe
tének tragikus fordulatot ad tehát, ám az elképzelhető legrosz- 
szabb módon: Horner szorultságában végül is kezelőorvosához, a 
Doktorhoz viszi Rennie-t, s az asszony végülis az íróasztalon feje
zi be életét. Pardon: a műtőasztalon.

Mert persze elírásról van itt szó csupán, amire eredetileg a re
gény olvasását kísérő jegyzetelés folyamán került sor, akaratla
nul, de talán mégsem mélyebb ok nélkül. Ezzel a befejezéssel 
ugyanis a regény cselekménye végképp konstruálttá lesz, úgy
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hogy a sztori mintha csak a „ne kívánd (fele)barátod feleségét” 
lapos tanulságát sugallná. Legalábbis ha önmagában szemléljük. 
Erre viszont azért van okunk, mivel a fabula nem demonstrálja 
igazán azt a tudatállapotot és életérzést, aminek megmutatására 
tulajdonképpen hivatott lenne. Úgyhogy a mondanivaló ilyenfor
mán nem az alapszituációval és a cselekménnyel szervesen egybe
forrva, belőlük fakadva jelentkezik, hanem a történettől elkülö
nülve, arra mintegy ráaggatva csak, már-már fölöslegessé is téve 
azt egyben. Hiszen itt már az is felvethető, hogy ugyan mi szük
ség a történetre, ha egyszer semmivel sem teszi hitelesebbé a 
mondanivalót, mint amennyire az nélküle is hiteles lenne, sőt 
még az a megállapítás sem látszik egészen alaptalannak, hogy ez 
a cselekmény a maga konstruáltságával a mondanivaló hitelét 
rontja. Ezzel egyébként nem a konstruáltság létjogosultságát kí
vánjuk általában tagadni. Annál kevésbé, mivel könnyű volna 
egész garmadáját említeni az olyan, vitán felül álló értéket jelentő 
alkotásoknak, amelyeknek konstruált cselekménye minden te
kintetben igazolt, azáltal, hogy mintegy kísérletileg demonstrálja 
a mondanivalót, úgy bizonyítja azt a maga logikus felépítettségé- 
vel (bár többnyire egyszerűsítés, a valóságos világtól való bizo
nyos elszigetelés árán, amire éppen a tiszta kísérleti körülmé
nyek, a „modell” megteremtése érdekében van szükség), mint 
valami precízen működő műszer vagy könyörtelen bizonyítóeljá
rás -  azt bizonyítva be, amit másképp lehetetlen bizonyítani. 
Vagy inkább azt, ami logikai bizonyításra szorul. Csakhogy A z út 
végének mondanivalója végeredményben nem ilyen bizonyítást 
kíván, mivel abba az életérzésbe, illetve tudatállapotba, ami Hor
ner személyisége révén tárul fel a regényben, elsősorban bele kell 
élni magunkat. Erre pedig meg is volna minden lehetőségünk, ha 
a mese a maga erőltetett fordulataival nem zökkentene ki gyak
ran bennünket, nem emlékeztetne minduntalan arra, hogy re
gényt olvasunk. Holott nem kellene ezt tennie, mert valójában 
nem hárul rá egyéb feladat, mint hogy Horner önelemzéseit, s a 
többnyire elvont párbeszédeket és vitákat egybekapcsolja, illetve 
a regényfigura tudatállapotából fakadó magatartás gyakorlati kö
vetkezményét (de nem magát a tudatállapotot!) felmutassa, min
tegy a hitelesség pecsétjével ellássa. Eképpen adva nyomatékot 
annak az életérzésnek, amit az önmaga feljelentésének gondola
tával inkább csak játszó, mint vívódó Horner a regény végén a 
következő szavakkal juttat kifejezésre: „Az igazságtalanság ször
nyű érzése cselekvésre serkentett, izmaim mindenáron működni 
akartak: tagjaim azonban meg voltak kötve, mint Laokoón tag
jai, mert rám tekergőztek a Tudás és a Képzelet kígyói, melyek
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az idők teljességében növekedve nemcsak megkísértenek, hanem 
meg is semmisítenek”. De talán betölthette volna ezt a hitelesítő- 
nyomatékosító funkciót ugyanez a mese is, ha a figurák, elsősor
ban Joe és Rennie magatartásának motivációja meggyőzőbb, ha 
nem kizárólag elvont szempontok, hogy ne mondjuk „filozófiai” 
meggondolások mozgatják őket.

Ennek következtében ugyanis a regény igazi értékeit inkább 
csak a „mesén kívüli” részek jelentik: az érdekes etikai kérdése
ket feszegető párbeszédek, vagy a Doktor cinikus „szuperprag
matista” megnyilatkozásai. Félelmetesen „jón és rosszon túli
nak”, egyben pedig kísértetiesen „modernnek” hatnak például 
azok az instrukciók, amelyekkel a Doktor Rennie halála kapcsán 
látja el Hornért: „Most pedig jól figyeljen ide. A helyzet komoly, 
de nem lesz semmi baj, ha nem hagyja el magát. Már kivittük a 
holttestet a kocsijába. Ne próbálkozzon olyan ostobaságokkal, 
hogy titokban kirakja valahol. Már fölhívtam a nő férjét és meg
mondtam, hogy az asszony egy idő múlva magához fog térni az al
tatásból. A legjobb, amit tehet, hogy egyenesen hazaviszi és meg
mondja a férjnek, hogy meghalt. Tegyen úgy, mintha pánikba 
esett volna. Mondja azt, hogy az út feléig minden rendben volt, 
akkor az asszony elkezdett hányni és megfulladt. A boncolás ezt 
teljesen alá fogja támasztani. A férj majd kihívja a mentőket, a 
kórházban pedig fölfedezik az abortuszt, de az akkor már nem 
számít. Magának mindenféle kérdést fognak föltenni, de az sem 
számít. Holnapig ne árulja el nekik, hogy hol történt a dolog: az
után már teljesen mindegy.” S ugyanilyen telibe találóak, kímé
letlenül lényegre tapintóak Horner önmagát és környezetét gór
cső alá vevő monológjai is, amelyek egyébként a szerző kitűnő 
pszichológiai érzékére vallanak. Vagy talán megtanult ismeretei
re csupán, melyekkel mintha statikus formában tudna élni csak, 
hangulatok, lelkiállapotok magyarázatakor, de amelyek furcsa 
módon azonnal cserben hagyják', amint figuráit mozgatni kezdi.

Sajnos, tehetjük hozzá. Annál is inkább, mivel elképzelhető, 
hogy itt valahol rejlik annak magyarázata, miért viseli magán a 
„csináltság” jegyeit A z út végén, miért jó regény csupán, de még
sem olyan jelentős állomás a bevezetőben említett közérzetregé
nyek sorában, mint amennyire azt mondanivalója, a tárgyul vá
lasztott tudatállapot alapján megérdemelné.
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AZ ÍRÓSZEREP ELSIRATÁSA

(JEGYZETEK EGY „KUDARCREGÉN YRÓL”*)

Különösnek tűnhet, hogy egy fiatal író, a könyvének fülszöve
ge szerint mindössze huszonnyolc éves és eddig ismeretlen Kroó 
András „kudarcregényt” ír. Azaz arról írja meg elsó regényét, 
miért is nem lehet ma (szerinte) regényt írni. Pontosabban: miért 
is nem sikerül hősének, Wellman Dávid negyvenéves irodalomta
nárnak és önjelölt írónak, húsz éven át tartó és töméntelen jegy
zetet produkáló előmunkálatok után, megírnia a maga regényét.

Akarva-akaratlan is az okok után kezdünk tehát kutatni. Ami
ért holmi lélektani rugók után kotorászva könnyen oda lyukadha
tunk ki, hogy Kroó Andrásban, mellékes, hogy indokotlan-e 
vagy indokolatlanul, egyfajta félelem bujkál. Ezért választja nem
csak kiindulópontul, hanem témaként is a számára szorongat
nak tetsző kérdést: mi lesz, ha talán negyvenévesen se sikerül re
gényt írnia. Vagyis regényét akár önmagának feltett kérdésnek is 
felfoghatjuk, legalábbis ami engem illet, belső indítékként na
gyon is ezt érzem valószínűnek.

Bármennyire mellékesnek tűnjenek is valamely mű értékelése 
szempontjából az író személyes indítékai, s bármennyire nem ne
vezhetjük is Kroó András „kudarcregényét” egyúttal „regényku
darcnak.” Annál kevésbé, mivel Kroó indítékai, legalábbis azok, 
amelyek tudatosan maga elé tűzött feladatának vállalására első
sorban késztették, mégis inkább „regényelméletinek” mondha
tók. Annak is csak jobb szó híján, mivel a regényelméleti monda
nivaló mögött valójában egy meghatározott közérzet rejlik, ami 
viszont mindenképpen az ezt kiváltó társadalmi-kultúrális-okok- 
kal áll összefüggésben. Túl, vagy talán „innen” azon, hogy egy re
gényírási kísérlet kudarcba fulladásának leírása egyszerűen írói 
fogás is lehet. A regényhősül választott kvázi író, Wellman Dávid 
világa ugyanis, mindaz, ami regényírói fiaskóján keresztül kifeje
zésre jut, mindenképpen mélyebb és bonyolultabb annál, hogy

* Kroó András: Az értelem pusztulása, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1984
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ezt a beállítást csupán holmi „tálalásnak” minősíthetnénk. Any- 
nyira, hogy az a maga bonyolult kérdésfeltevésében akár még az 
inkább filozófiai tárgyú műhöz illő címet, A z értelem pusztulását 
is igazolhatja.

Idáig érve azonban, úgy tetszik, okom lehet néhány pillanatra 
megállni. Arra gondolva, hogy aki egy személyben prózaírói és 
kritikusi szerepkörre is vállalkozik, annak bizonyos feladatokkal 
szembekerülve alighanem a maga árnyékát kellene átugornia, ha 
arra képes lehetne. Kroó regényének szemrevételezése esetében 
faarccal menni el amellett, hogy valamikor, ha csupán egy könyv
vé magasztosulni azóta sem akaró és nem túl terjedelmes „folyta
tásos regény” erejéig, de mégiscsak kísérletet tett maga is „ku
darcregény” írására, legfőképpen ugyan a környezetábrázoláshoz 
igyekezve megtalálni a megfelelő összefogó keretet, egyúttal 
azonban az „írói életérzés” számos olyan összetevőjével is vias
kodva, amelyek most, Kroó regényének lapjairól minduntalan is
merősként tekintenek rá. Ideértve a regénybeli dilettáns író figu
rájának azokat a jellegzetes személyiségjegyeit is, amelyek Welle- 
man Dávidban szintén megtalálhatók. Sőt akár még az önmuto
gató szerénytelenségnek azokat a jellemzőit is, amelyek engem is 
a fenti kitérőre késztettek. Bármennyire olyan meggondolásból 
került is sor tulajdonképpen a magam „illetékességének” erre a 
felemlítésére, hogy egykori próbálkozásom tapasztalatai nyilván 
hozzájárulnak a Kroó-regény jobb megértéséhez, vagy legalábbis 
a „kudarcregény” képletének világosabb átlátásához. Túl annak 
regisztrálásán, hogy ami ezt az André Gide Pénzhamisítók c. re
gényére visszavezethető „műfajt” illeti, voltaképpen olyan re
gényről van szó, amelyben a regényanyag mintegy az alkotói fo
lyamattal, annak minden nehézségével és buktatójával együtt vá
lik regénnyé, vagy éppen az alkotási folyamat képezi a regény 
tárgyát.

Ebből aztán egyenesen következik az, hogy a regénybeli re
gény meg nem írásának története valójában egy írói vállalkozás 
kudarcának sikeresen megírt története lehet csak. Vagyis a ku
darc ellenkezője.

*

A kudarcregénybeli regénykudarc tehát szükségképpen az 
adott képletből fakad. Amiért is teljességgel logikus az a végkifej
let, amit az alábbi sorok is szépen kifejeznek:

„Wellman, a kivételesen nem általa elsötétített helyen, arra jön 
rá, hogy most meg akar gyógyulni. Be akar állni egy akármilyen
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zarándokmenetbe, amely -  nem fontos neki, hogy hová -  elviszi 
egy reménybeli darabjára a térnek, ahol a csapat kozmikus mesz- 
szeségeket kutató tagja -  egy a sok közül -  alázatosan elfogadja a 
megváltást. Lemond a megváltó rangjáról, belesimul és föloldoz- 
tatik. A tékozló fiú hazatér. Odahajtja tüskéktől tépett kócos fejét 
a világ atyai térdére és megbékél. Még ha a disznók csámcsogva 
kiröfögik is, még ha az úton hosszasan visszafelé kell is kutyagol* 
nia. A térképen szerepel egy pont (a világ), ahová Wellman meg
té rh e t...” -  olvashatjuk ugyanis a regény vége felé. Amikor is 
Wellman Dávid, az önjelölt írósága mellett csillogó órákat tartó 
irodalomtanár, magánéletében pedig nyárspolgárian példás férj 
és családapa, aki mellesleg még azért is lelkifurdalást érez, amiért 
bizonytalan kimenetelű írói ambíciói miatt jobbára sokkal többet 
kereső feleségének fizetéséből élnek, tulajdonképpen el sem kez
dett regényírói vállalkozásának kudarcát végleg belátja. Azt kö
vetően tehát, amikor az, amit jobb szó híján regény cselekményé
nek mondhatnánk, jórészt lejátszódott már.

E „cselekmény” során egyébként, legalábbis ami a regényidő 
jelenét illeti, Wellman Dávidnak mindössze egyetlen napját is
merhetjük meg: 1980. március 12-ét, s ezen a napon sem történik 
egyéb, mint hogy Wellman reggel hatkor felébred, hétkor fiaival 
elindul, hogy elhelyezze őket a napköziben, nyolckor megjelenik 
az egyik fővárosi gimnáziumban, ahol déli tizenkettőig tanári 
munkáját végzi, majd annak étkezdéjében kollégái társaságában 
megebédel, ezt követően hazatérve bőröndökben tárolt jegyzetei 
közt matat és igyekezvén áttekinteni őket, regényének esélyeit 
latolgatja, aminek során egy idő múlva úgy érzi, végre a világot 
sarkaiból kifordító fix pontra is rátalált, úgyhogy ezen fellelkesül
ve az önünneplés mellett dönt, feleségével telefonon esti kimenőt 
beszél meg, hogy utána, fiait a nagyszülőkhöz telepítve, házastár
sával színházba menjen. Itt az Othello előadása közben döbben 
rá, hogy nem jutott tovább (ezeket a pillanatokat rögzítik a fen
tebb idézett sorok is), amiért is a színházi estét követő pezsgős 
vendéglői vacsora már inkább rituális búcsú az írói szereptől, ott
honi feleségéhez menekülése egy esetleges újabb Wellman-cse- 
mete vélt és vállalt ígéretével pedig már végleges megbékélés a 
tisztes átlagértelmiségi lényegében vegetatív létformájával.

A többi „belső történés” elenyésző részben pedig egyes múlt
beli epizódok megelevenítése hosszabb-rövidebb asszociációs ki
térők segítségével. Túlnyomóan azonban töprengés a regényről, 
a regényírás esélyeiről. Nem pusztán a szigorúan vett esztétikai 
kérdéskörnél maradva, hanem a társadalomra gyakorolt hatás, il
letve az írói szerep morális-etikai kérdéseit is felvetve a regényí
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rás célja és értelme kapcsán, továbbá ironikus felhangú ábrándo
zás is, egészen a Nobel-díj átvételéről való groteszkbe hajló meg
alomániás képzelgésig, ám megtalálhatók itt a csüggedés pillana
tai, ideértve az öngyilkossággal való játékos kacérkodást is. Nem 
minden humor nélkül, de mindig a komoly mondanivaló szándé
kának jegyében vetve papira, sőt módszeresen vonultatva fel a 
regényírás kérdéskomplexumának ürügyén mindazt, ami nem
csak a művével viaskodó Wellmant éa életrehívóját, Kroó And
rást, hanem az esztétákon kívül a legkülönbözőbb társadalomtu
dományok művelőit, illetve általában is napjaink gondolkodó 
emberét foglalkoztatják. Ezért is mondható Kroó regénye, min
denekelőtt tartalma, filozofikus töltete miatt, leginkább talán es
széregénynek. De talán már-már parttalan gazdagsága miatt is, 
ami a tudatos szerkesztés nyilánvaló jelei ellenére sok vonatko
zásban megnehezíti az áttekintést.

Annak közelebbről való megmondhatóságát, hogy miről is szól 
Kroó András regénye tulajdonképpen. Illetőleg, hogy -  lévén a 
regény, jellegéből fakadóan, egymásba építetten kettős -  miről is 
szólna Wellman Dávid regénye, ha megírta volna.

*

Csakhogy erről, mármint Wellman regényéről, bármennyire fi
gyelemmel olvassuk is végig Kroó regényét, úgyszólván mit sem 
tudunk meg. Azonkívül, hogy Willman elképzelése szerint csa
ládregény lenne egy Polgár Balázs nemű hőssel a középpontjá
ban. Továbbá „századunk típusértelmiségijének” regénye és szin
tén A z értelem pusztulása címet viselné. Sőt: itt—ott még olyan 
utalásokra is rábukkanhatunk, melyek szerint Polgár Balázs szin
tén írói tervekkel viaskodik, illetve egy ugyanilyen című regényt 
készül megírni, amiért is A z értelem pusztulása még egy „kínai 
rejtvénydoboz” képzetét is magában rejti -  anélkül, hogy a doboz 
vagy dobozok nyitogatása révén közelebb juthatnánk a regény 
megfejtéséhez.

Alighanem ezért is kell Wellman személyiségéből kiindulnunk. 
Moralizmusából, pátriárkái időkig visszanyúló „ötezer éves gén
jeiből” mindenekelőtt. Vagy ha úgy tetszik, magánerköleséből, 
már említett „nyárspolgári” moráljából, amely egy sokkal tágabb 
kör belső magját képezi tulajdonképpen.

Abból tehát, ami egy helyen szinte „belekötésre” késztető mó
don mutatkozik meg.

Mégpedig abban az epizódban, ahol Wellman, bár még senki
nek sincs elkötelezve, mégis kikerüli egy különben voznónak ta-
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Iáit lány kalandot ígérő közeledését, nagyon is anakronisztikus
nak tetsző erkölcsi finnyásságból, csakhogy „tiszta” maradjon. 
Mivel első pillantásra nemcsak azt értjük nehezen, miért köti 
Wellmant olyan erkölcs, amelyet többnyire a múltban sem tartot
tak túlságosan tiszteletben, napjainkban pedig végképp meghala
dottnak szokás tekinteni, hanem akár amiatt is fennakadhatnánk, 
amiért ez ellentétben látszik állni a racionálisan gondolkodni tu
dásnak és általában a belső autonómiának azokkal a személyiség- 
jegyeivel, amelyek különben nagyon is jellemzőek Wellmanra és 
amelyek szükségképpen eredményezik a „kódexerkölcsön” való 
túllépést, azt, hogy az ember önállóan gondolkodó lényként, bi
zonyos alapvető értékrendet szem előtt tartva, mindig az adott 
szituációból kiindulva kívánja tetteinek lehetséges következmé
nyeit felmérni. Nem szólva arról, hogy ami engem illet, számom
ra az olyan fogalmak, mint a „tisztaság” , „ártatlanság” és hason
lók, tartalmilag, de még inkább hangulatilag túlságosan is közel 
állnak a naivitáshoz, ha ugyan nem az együgyűséghez. Vagyis né
mileg triviálisan fogalmazva: ugyan mi baja lett volna Wellman- 
nak vagy bárki másnak, ha történetesen enged a kísértésnek. Ille
tőleg miért „kísértés” ez számára, miért olyasmi, aminek „ellen 
kell állni” .

Csakhogy „nemértésünk” addig érvényes csupán, amíg Well
mant olyan regényfiguraként vesszük szemügyre, akinek „életes
nek” kell lennie, hitelesnek, valószerűnek. Amint azonban úgy 
tekintünk rá, mint egy meghatározott magatartásforma tömény 
párlatára, mint olyan valakire, akit minden megnyilatkozásában 
„regényírósága” irányít, egyszeriben alapvetően módosul a kép. 
Figyelembe véve, hogy az egykor történtekre vagy inkább „nem 
történtekre” visszatekintő Wellman az esetet jegyzeteiben így 
kommentálja: „Mindebből arra következtethetnénk, hogy egy 
olyan csábító lehetőséget, amilyet az etika, a morál teremt meg a 
maga kételyek feletti tisztaságával, nem szabad elmulasztanunk. 
Hiszen csodálatos, kényes, finnyás patyolat lélekkel korzózni, er
kölcsi magaslatról megvetni azokat, sőt ami még ennél is több, el
határolni magunkat azoktól, akik akármilyen szempontból nézve 
is gyanús dolgokba keveredtek -  nos, ez álmodnivalóan szép 
nyugvópontnak látszik.” Ebből ugyanis akár Wellman „alkotói 
ravaszságára” is fény derülhet, ám még inkább abbeli görcsös 
igyekezetére, hogy a totalitásában megragadni kívánt valósággal 
szemben valamiféle fölényre tegyen szert, mégha fura módon így 
„spekulánsnak” is hat, erkölcsileg viszont csak annyiban „megdi- 
csőültnek”, amennyiben valóságos tisztaságából adódóan nem 
vállalja annak puszta látszatát, a képmutatást -  érthetően, mivel
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erre a fölényre neki van szüksége mindenekelőtt. Annak árán is, 
hogy az „életen kívül” rekedjen. Jól tudva, hogy „a tisztaságnak 
egy alapvető, életbevágóan fontos hiányossága: terméketlen. Ste
ril. Önmagába záródó és ideális, szinte elképzelhetetlenül nehéz 
megszerezni, ugyanakkor birtoklása nem kifizetődő. Míg ezzel 
szemben azok ott benn a sárban, akik saját és társaik ganéjában 
fetrengenek, akik magukat és egymást kompromittálják, akik 
tisztázhatatlan érzelmektől és életviszonyoktól bűzlenek, akik az 
»élet teljességé« -nek örve alatt véghezvitt, a szálakat kibogozha
tatlanul egymásba szövő orgiákkal undorítanak: azok terméke
nyek, sőt megtermékenítenek.”

Vagyis hát Kroó itt -  Wellman közvetítésével -  voltaképpen a 
művész bűnbeesésének és pokoljárásának kérdését feszegeti, né
mileg talán sajnálatosan mellőzve a morális értékek napjainkban 
végletesnek mondható relativizálódásának jelenségét, ám ugyan
akkor nem könnyen félrelökhető kételyeket támasztva egy ko
runkban már szinte kötelezőnek számító művészattitűd jogossá
gában éppúgy, mint gyümölcsöző voltában. Mert hát azt persze a 
„Wellmanok” is tudják, hogy a „paradox személyiség teljesebb, 
mint az egysíkú”, s hogy „mint költő megtermékenyülhet valaki 
attól, hogy egy nőnek, aki kiábrándítóan kiszolgáltatott neki, 
mert szerelmes belé -  akit otthon hagy a kifizetetlen lakbérrel - ,  
a szemébe vágja: »Megírtam a világirodalom legszebb versét, és 
Neked semmi közöd hozzá. Nem a te hajad és nem a te emlőidet 
látom«.” Ugyanakkor azonban a „W'ellmanok” azt is világosan 
látják, hogy „vannak kisebb kaliberű szarosok is, akik nem írnak 
ódákat, csak bűzlenek, sőt „ezek vannak ám sokan”. Ez pedig, 
ha meggondoljuk, a tisztának mondott magatartás „sterilitásával” 
szemben is komoly súllyal eshet itt latba, annak ellenében is te
hát, hogy „mit tudsz te az életről te szegény, hiszen te tiszta 
vagy”, mivel ez a bizonyos tisztaság, illetve egy bizonyos emberi 
felelősségtudat, más dimenzióból szemlélve, akár többletet is je
lenthet. Mindenesetre a Wellman által megfogalmazott ellentétel 
így hangzik: „Mégis: mi tudjuk, hogy ő mit tud; ismerjük az élet
köreit, még ha nem is tudunk beléjük hatolni. Bizonyos (másod
lagos) szempontból képesek vagyunk átfogni azt a világot, ame
lyik őt élteti.”

És hát csakugyan. Bármennyire egyfajta „életgyávaságnak” le
gyen is minősíthető Wellman erkölcsbe gubózása, a „megéltség” 
mindenek fölé helyezése az író részéről, amellett, hogy sokszor 
nagyon is kétes dolgok kapcsán kínál lehetőséget az önigazolásra, 
ugyanennyire árulkodhat belső bizonytalanságról, vagy éppen az 
írói képzelőerő gyengeségéről. Figyelembe véve, hogy az iroda
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lom valójában mindig is a „ráérzés”, az empátia művészete volt, a 
mások helyzetébe való belehelyezkedés képességéé.

Nem mintha a kétféle módszer között, akár a megélés, akár a 
beleélés javára egyértelműen dönthetnénk. Ez azonban Wellman 
előtt is nyilvánvalónak látszik. Nem kevésbé nyilvánvaló azonban 
ezzel kapcsolatos öntudata is: „Mi, a Wellmanok -  folytatja új pa
píron -  tiszták és sterilek vagyunk. Farkasszemet nézünk és re
ménykedünk. Körmünk, kezünk vészesen fehér. Mi vagyunk Spi
noza legkisebb tanítványai. Ők, nagy kaliberű mocsári ellenfele
ink, Raszkolnyikovok, Heathcliffek, Dosztojevszkijek és József 
Attilák. El kell azonban ismernünk, hogy életben vannak még a 
Bolkonszkijok, a Houyhnhnmsek, a Tolsztojok és az Arany Jáno
sok is. És: ébren kell tartanunk a reményt, hogy hátha éppen mi 
vagyunk azok. ”

És ezzel az öntudatával Wellman akár még imponálónak is tűn
het számunkra. Rokonszenvessé viszont, minden kétbalkezes 
gyámoltalansága ellenére is, azért lehet mindenekelőtt, mert a 
pokolra szállás kísértését azért is utasítja el, mert erre az útra 
nem kíván másokat is magával vinni.

Saját külön bejáratú poklába viszont nem is vihet. Mert az is 
megvan. Meg nem írt regényében megtestesülve.

*

Wellman Dávid magánerkölcsének és életformájának kérdése 
azonban legfeljebb mellékesen lehet érdekes. Hiszen mellette le
ragadva egy kérdésre kereshetnénk csupán a választ: arra, hogy 
Wrellman írói kudarcának oka ebben rejlik-e. Abban, hogy meg 
tudná-e írni regényét, ha utolsó fillérjét is elkártyázza, minden út
jába kerülő nőt hanyatt dönt, naponta leissza magát és kékre- 
zöldre veri a feleségét. Vagyis Kroó András regényének alapkér
dését illetőleg Wellman „tisztasága” csakis közvetve rejthet bár
miféle választ magában. Prófétai hajlamaival, öniróniával kezelt 
világmegváltási viszketegségével, szenvedélyes igazságszereteté- 
vel és igazságkeresésével összefüggésben. Azzal összefüggésben 
tehát, amit a regény egyik mellékszereplője, Wellman egykori 
professzora, a hedonista szemléletű Turcsányi így fogalmaz meg: 

„Látja, megmondom én maguknak egészen pontosan, hogy mi 
a bajuk. ( ...)  Maguknak csak az igazság elég jó, lehetőleg az is 
csak akkor, ha komputerrel számolják ki, és ad abszurdum viszik. 
Ami csúf és fájó, azt maguk a lázadásuk verejtékcseppjeivel be
balzsamozzák. ( .. .)  A harmonikus, az organikus az gyanús. Min
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dent addig kell bontani, amíg csúf és igaz nem lesz. De az isten 
szent szerelmére ( . . .) ,  vigyék már a fenébe a nyilván elengedhe
tetlenül fontos igazságaikat! Tartsák meg maguknak a fájdalmas 
bumerángjaikat, és ne törjék be kérdezetlenül boldog-boldogta
lan fejét. Mert a boldogság -  vegyék tudomásul -  számít!”

Amely megállapítás Kroó András talán leginkább sarkalatos 
kérdésfeltevését, a regényírás „miértjének” , céljának problemati
káját Wellman erre adott válaszával együtt látszik kifejezni csak: 
„Mondhat Turcsányi tanár úr, amit akar ( . . .) ,  az igazságra akkor 
is szükség van. Igenis ki kell mondani, igenis be kell vele törni 
boldog-boldogtalan fejét. Még mindig jobb, mintha az igazság a 
maga monumentalitásában tiporná szét a széplelkeket. A világot 
meg kell váltani, és Wellman Dávid, akárcsak Az értelem pusztu
lása, tudni fogja a kötelességét.” Mert egészen más helyről idézve 
már: „Az ember -  már-már felelőtlenül azt mondhatni -  alkal
matlan rá, hogy elfelejtse: közösségi lény.” Úgyhogy Wellman 
számára ilyen formában még az sem lehet közömbös, kik olvas
nák el még el sem kezdett regényét, kikre hatna, kiknek gondola
tait befolyásolná. Legyen akár szó a házmesternéjéről és annak 
lányáról, akik „Szórakoztatást követelnének, ó azonban csak a 
szellemükben meggyötörtek számára lehet szórakoztató. A por
nográfiáig nyílt testi szerelmet akarnák tőle, de ő undorítóan sze
mérmes a számukra, vajmi kevéske szexualitását is nagy ravaszul 
intellektuálisan csomagolja. Történeteket, izgalmat keresnek ná
la, neki azonban nincsenek történetei a számukra, az orgazmus 
izgalma önmagában nem érdekli... Nem kortársai egymásnak. 
Ugyanúgy nem, mint a tengeri csillagnak a hangya.”

Wellman bénító dilemmája tehát világos. Azon felül pedig álta
lánosan írói is. S ezen belül külön az is még, hogy, racionális-mo
rális lényükből, illetve közösségi létükből fakadóan, a „Wellmo- 
noktól” nemcsak az „irodalom alatti irodalom”, a szellemi kisko
rúaknak való gügyögés gondolata idegen, hanem ar kizárólag vájt 
fülűeknek való írás távlata is, a gyakran szemfényvesztő vagy ép
pen szélhámoskodó álavantgardizmus bohóckodása pedig aligha
nem különösképpen is annak mondható. Úgyhogy elvben Well
man feladata is nyilvánvalónak látszik: egyfajta középút megtalá
lása a kettő között. Csakhát ez az út nem a napjainkban kissé le
becsülő hangsúllyal emlegetett arany középút, hanem inkább a 
szó arisztotelészi értelmében vett középérték, ami voltaképpen a 
szélsőségek közötti létező legjobb eltalálását jelenti és aminek 
minden látszat ellenére semmi köze a megalkuváshoz.
„ Sokkal inkább köze van azonban az ún. művészi totalitáshoz. 

Ámde nyitva áll-e egyáltalán a totalitáshoz vezető út a mai regé
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nyíró számára? Főleg, ha semmiről le nem mondó, ha „Wellman- 
szabású”.

Tűnődésre késztető kérdés. Mindannyiunk számára. Akkor is, 
ha az irodalomelmélet, illetve a regényelmélet, sokban a már kia
lakult regényírói gyakorlatot „megideologizálva”, hajlik rá, hogy 
erre a kérdésre határozott nemmel feleljen. Igennel viszont in
kább csak a „szubjektív totalitás” útját illetőleg, mintegy Kroó 
András regénye azon mondatának megfelelően, hogy: „A teljes 
világ egyetlen ember agyára korlátozódik. A hozzátartozó radar- 
érzékelő csak a letapogatóhoz hasonló objektumokra reagál.” 
Vagy mert „Elérkeztünk ( .. .)  az elmélet olyan ormaira, ahonnan 
a valóságot már távcsővel sem lehet látni.”

Amely utóbbi megállapítás főleg amolyan „attól függ, mit te
kintünk valóságnak”-féle megjegyzésekre késztet. Legalábbis 
mielőtt a szóban forgó szövegrészt tovább olvasnánk:

„De ( . . .)  nézzük ezt egy példán. Ha teszem azt, egy egri bo
rászt kényszerítünk, hogy elolvasson egy Balzac- és egy Thomas 
Mann-regényt, majd továbbra is a közelébe merészkedve meg
kérdezzük, melyikben leli inkább örömét, akkor megkínzott kí
sérleti borászunk bizonyos, hogy Balzacot választja. ( . . . )  Balzac 
világát érti, az olyan, mint az övé, amelyikben ő él, valóságos, de 
a másikat egyáltalán nem ismeri, abban még nem járt. És igaza 
lesz. ( . . .)  Balzac úgy ismerte az életet, hogy benne élt. Volt hat 
sou-ja, volt harmincezer frankja, volt szeretője, volt felesége, 
volt orgiákon, és áldozott szűzies asztalánál: volt bosszúálló és 
volt kegyelmes. Volt mindenféle, mert az élet gazdagon ellátta”.

Másképpen, mint Thomas Mannt, aki „Még véletlenül sem 
volt nyomdász, a lakbérével sohasem tartozott, egyetlen váltóját 
sem számítolták le. ( . . . )  Félreértés ne essék: ó is mindent tudott 
a könyvnyomtatásról, a váltókról, a hat sou-król, az orgiákról. 
Sőt azon felül is sok minden tudott, amiről Honoré de Balzac úr
nak a leghalványabb sejtelme sem volt. De mindezt elméletileg 
tudta. A fejével, amit arisztokratikusan, de ugyanakkor megértő
én egy kicsit oldalvást tartott. Abban fért el minden, és nem az 
ujj végződéseiben, az ízületeiben, az izmaiban.”

Vagyis hát ez az -  bólogathatnánk. Mivel itt is csak arról van 
szó, amivel, más vetületból szemlélve, az előbb is találkoztunk 
már: az „élet élése” és az „élet elméleti ismerete” közötti szaka
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dékról. És annak további mélyüléséről, annyira, hogy ezt illető
leg akár a róla elmélkedő Wellmannal is egyetérthetünk:

„Nos legvégül pedig, ha orcátlanul magamat is beállítom a 
mesterek sorába -  feltételezve, hogy Az értelem pusztulása meg
szűnik fikció lenni - ,  szomorúan kell megállapítanom, hogy ne
kem már annyi esélyem sincsen ( ...) , amennyi akkor lett volna, 
ha akkor halok meg, amikor megszülettem. Én már az intelligen
ciával sem érintkezem, és felolvasó körútra sem megyek. A kagy
ló alakú fürdőszoba kövezetén ülök, és finom W. C.-papírra ér
tékes feljegyzéseket készítek. Mikor egy-egy pótolhatatlan oldal 
elkészül, csábító ingert érzek, hogy a helyszínen lehúzzam.”

Az „amatőr filozófus” Szőke Ferenccel, Wellman tanárkollé
gájával és állandó „vívópartnerével” azonban már, úgy tetszik, 
kevésbé érthetünk egyet. Naivnak tetsző gyógyeljárásával sem, 
azzal, hogy ha „Kevés a levegő idefenn” , „Hát akkor mindenki 
hozzon egy adagot belőle a szájában és fújja ki, amikor felér” , mi
vel aligha kivitelezhető, hogy ez esetben „végre becsukjuk azokat 
a látszólagos kiskapukat, amelyek tulajdonképpen a dekadencia 
diadalívei” , bármennyire igaznak tűnjék is, hogy „amíg nem tu
dunk bizonyítani, minket vádolnak ezzel a bűnnel. Amíg nem ál
lunk elő egy vádirattal, minket méregetnek sandán. Mi destruá- 
lunk, mi dezilluzionálunk, mi miattunk hanyatlik a kultúra! Hát 
vegyük már észre végre, hogy ez nem igaz! A tisztánlátás, a pesz- 
szimizmus, sőt még a tisztességes csőd sem rombol. A szkepszis 
végtelenül progresszív és elengedhetetlenül fontos. A dekadencia 
nem azonos sem a kellemetlen dolgok kimondásával, sem a bal
jóslatú hallgatással.”

Emellett az utóbbi megállapítás mellett ugyanis megint csak 
nem árt néhány pillanatra megállni. Mert hát a dekadencia csak
ugyan nem azonos sem az egyikkel, sem a másikkal, ám annál in
kább azonosnak látszik -  ha ugyan van egyáltalán értelme ennek 
a fogalomnak -  a homályossággal, a logikátlansággal, mindazzal, 
ami értelemellenes és irracionális, azzal, amit valóban joggal te
kinthetünk az „értelem pusztulásának” , illetve az értelem kivo
nulásának a művészetekből. De talán jobb egyelőre tovább idézni 
a regénybeli tanárkollégát. Nemcsak azért, mert a gondolatme
net itt láthatólag túllép már annak kérdésén, hogy a közvetlen 
megélés jelent-e többet az író számára, vagy pedig az elméleti tu
dás, hanem mert Wellman kartársa itt egy csapásra mintha két 
legyet kívánna ütni. Mármint a „dekadenciát” , amit itt a „rohadt 
paradicsom” jelképez, s valami egészen mást is, ami sokkal több 
ennél:
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„Én csak egy egyszerű amatőr filozófus vagyok, aki lassan 
készülő művében megpróbálja összerakni a gondolkodás eltörött 
cserépdarabjait. Kedves barátom, Wellman Dávid ugyanezt teszi 
irodalmi cserepeivel és világszerte ezt teszik az igazi zeneszerzők, 
művészek, akik talán naponként megbuknak és bejelentik a cső
döt, de mégis a velejükig tisztességesek, minden pesszimizmusuk 
ellenére végtelenül haladóak, és akik hangyaszorgalommal res
taurálják azt, amit az elmúlt százötven év alatt tendenciájában fo
kozatosan összezúztunk. Hát ezért kell a rohadt paradicsomot le
leplezni!'’

*

De talán úgy is mpndhatnánk, hogy Ferenc barátunk légycsa
pójának szele inkább akaratlanul éri ezt a bizonyos másik legyet 
is. Vagy ha nincs is így... ámbár ez mellékes, mivel fontosabb en
nél, hogy az olvasottakon rágódva, leginkább itt érzek némi ked
vet a továbbgondoló „belekötésre” .

Arra gondolva, hogy a „cseréptörés” bűne aligha a „dekaden
ciáé” , sót még a filozófiai szintű irracionalizmusé sem, ez ugyan
is, ha meggondoljuk, a „cserepekre töröttség” állapotára reagál 
inkább a maga módján, vagyis az értelem tagadásával és értelem
ellenesen is ott, ahol értelem segítségével nem tud eligazodni. De 
arra is gondolhatunk mindjárt, hogy ugyan mi is lehetett az az 
„egész”, ami íme most „cserepekre zúzottan” hever a lábainknál.

Úgyhogy ezért is tetszik úgy, hogy Kroó András nyugodtan ír
hatott volna akár kétszázötven évet is vagy sokszorosan többet is 
ennél. Attól eltekintve, hogy ez a bizonyos „egész” aligha a kul
túra, illetve az emberi gondolkodás valamiféle önpusztító dühé
nek esett áldozatul, nem szólva arról, hogy itt nem csupán re
gényfigurája, Szőke Ferenc, lesz áldozata valamiféle, a múltba 
harmóniát vetítő nosztalgia optikai csalódásának, hanem életre- 
hívója, maga Kroó András is valamennyire. Holott hát egységet, 
harmóniát kereső igyekezetünkben alighanem egészen a kezde
tek sötétbe vesző ürességéig hasztalanul kutakodhatnánk. Lévén 
mindenféle harmónia inkább utólagos látszat csak. Bármilyen so
káig tűnt is harmonikusnak az úgynevezett organikus társadal
mak kultúrája és művészete, mindenekelőtt a nemzetségi-törzsi 
társadalmaké -  csak hát ugyanezeknek a kultúráknak képezte 
gyakran részét példának okáért a kannibalizmus meg a fejvadá
szat is. Emellett pedig az első osztálytársadalmak szintén harmo
nikusként számontartott „szakrális kultúrája” esetében is gyak
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ran meg szokás feledkezni arról, hogy mögötte is ott állt a kímé
letlen erőszak, nemegyszer a tömeges és intézményesített ember
áldozatokban is megnyilvánulva, annyira egyértelműen, hogy ép
pen a töretlenül működő és rendkívül hosszú időn változatlan 
irányban ható erőszaknak köszönhető mindaz, ami számunkra 
harmóniának látszik -  természetesen addig csak, amíg ezeket a 
kultúrákat az őket létrehozó és fenntartó társadalmi valóságtól 
függetlenül szemléljük. Ám méginkább érvényesnek látszik ez a 
klasszikus ókorra, a görög-római kultúrára és művészetre vonat
koztatva. Éppen mert eladdig ismeretlen racionalitása révén tér 
el azoktól a kultúráktól, amelyeket meghódítva magába épít és 
meg is halad. Történelmi mértékkel mérve pillanatokra ugyan, 
de mégiscsak egy emberközpontúbb harmónia látszatát keltve. 
Ám még ettől a bizonyos harmóniától is csak addig lehetünk elra
gadtatva, amíg a leginkább ilyennek tetsző görög társadalmak 
rabszolgatartó mivoltát hagyjuk figyelmen kívül. No meg azt, 
hogy az a szüntelenül vizsgálódó és vitázó racionális szellem, 
amely elsősorban a görögség „felaprózottságának”, városálla
mokra tagolódottságának köszönhető, a római világbirodalom
ban már államrezonként is megnyilvánult, s nyomta rá bélyegét 
annak kultúrájára is -  szerencsére elég tökéletlen formában csak, 
vagyis anélkül, hogy a kereteibe sajtolt kultúra korábban kiala
kult polifóniáját igazán veszélyeztette volna. Hála az egységes 
ideológia hiányának mindenekelőtt. Csakhát, ha késve is, a ke
reszténység államvallássá való „előlépésével” ez is létrejött, még
hozzá a ráció szellemének háttérbe szorítását eredményezve. 
Megint csak látszatra hozva létre valami ahhoz hasonlót, ami a 
szakrális kultúrák esetében is az erőszakon alapult ugyan, de a 
maga nemében legalább természetes volt. Vagyis, ami a keresz
tény kultúrában harmonikus egésznek látszik, az végig az egész 
középkoron, bármit tartsunk is mondjuk a gótika fennséges ka- 
tedrálisairól, végső fokon egy kíméletlen ideológiai (vallási) ter
ror eredménye mindenekelőtt. És hát hiába a reneszánszban az 
újbóli emberközpontú harmónia látszata, ha egyszer a Borgiákról 
is tudunk, amitől eltekintve ugyan csodálhatjuk még a kor művé
szeit és gondolkodóit. Mint ahogy csodálhatjuk a barokk kor 
művészetének és irodalmának nagyon is a reformáció-ellenrefor- 
mációs küzdelmek drámaiságot kifejező szellemét is -  ámde hol 
találjuk akár itt is a harmóniát, az „egészet” , azt, ami cserepekre 
tört?

Következne tehát a felvilágosodás kora. Ám itt újra egy kis 
megálló szükségeltetik. Amiért talán azzal vádolhatom magamat, 
hogy beleakaszkodva Kroó András regénye egyik mellékszerep-
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léjének mellékes megjegyzésébe, minduntalan a régi kultúrák fel
színe mögé kukkantgatok, s még az itt fellelhetőkhöz is egy túlsá
gosan mai és „nonkonformista” értékrend számonkérésével 
közelítek. No meg amiatt is, mert hajlok rá, hogy amint valamin a 
hatalom kordában tartó kezét, a „felülről jöttséget” fedezem föl, 
fanyalgó ajkbiggyesztéssel tekintsek rá, művészeti alkotások ese
tében autentikusságukat vonjam kétségbe.

Lehet, hogy így van. Csakhogy ez akár érdekes vizsgálódási 
szemszöget is kínálhat.

Arra a kérdésfeltevésre késztetve mindenekelőtt, hogy vajon 
nem egy hatalmi eszközökkel hosszú időn át fenntartott ideoló
giai egység jóvoltából tűnik-e az emberi (persze elsősorban az eu
rópai) kultúra egy hatalmas korszaka, főleg a fölületesen vissza
pillantó szemében, harmonikus egésznek. Nem a kereszténység 
előtti klasszikus ókor kultúrája, amelynek már az is az egység lát
szatát kölcsönözheti, hogy tartalmát tekintve is főleg esztétikailag 
hat csak ránk, illetve azáltal, hogy a régmúlt információanyagát 
tartalmazza, problémavilága azonban már nem késztethet oly 
mértékben állásfoglalásra, mint a hozzánk közelebb eső koroké, 
továbbá hogy csak töredékeiben maradhatott ránk. Nem szólva, 
hogy a fennmaradt értékeket egy bizonyos szelekció is meghatá
rozta: a kereszténységé, amelynek alighanem volt szerepe abban, 
hogy az ókori filozófiából például, csonkítatlanul inkább csak áz 
idealista gondolkodók művei őrződtek meg a számunkra. Vagyis 
annak az ideológiának a szerepéről van itt is szó, amely nagyjából 
másfélezer éven át határozta meg, fokozatos széttöredezése elle
nére is, az európai műveltség alakulását. Hiszen gondoljuk csak 
meg, nemcsak a katolikus egyház hirdette magát az igazi keresz
ténység egyedüli hordozójának, hanem az ellene támadó protes
tantizmus is, nemcsak a parasztfelkeléseket leverők ítélkeztek a 
kereszténység nevében, hanem az általuk elítéltek is rá hivatkoz
va védelmezték a maguk igazát, gyakran még a vesztőhelyen is. 
Mint ahogy ugyancsak ennek az ideológiának az egyeduralma 
vagy különböző változataiban egyeduralomra törő hatása miatt 
lehetnek csupán sejtéseink Leonardo de Vinci állítólagos ateiz
musáról, s ugyanezért vehetjük észre Descartes gondolataiban is 
minduntalan a veszélyeket elkerülni igyekező ügyeskedés 
nyomait.

Ám a felvilágosodással valami új kezdődött el. A keresztény 
ideológia tagadása révén az európai kultúra többideológiájúvá 
válása tulajdonképpen. Amiben már a nosztalgiával visszatekintő 
sem igen láthat harmóniát, amiért is ezt a folyamatot talán „a 
diszharmónia lemeztelcnedésének” is elnevezhetnénk.
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Mivel a felvilágosodás mint ideológia -  attól eltekintve, hogy 
aligha nevezhetjük egységes ideológiai rendszernek -  valójában 
nem felváltotta a kereszténységet, hanem inkább rátelepült csak. 
Mígnem a kereszténység, kölcsönhatásba kerülve vele és gyakor
latilag módosulva, „kibújt” alóla. Hogy azután maga a felvilágo
sodás is egész sor ideológiai áramlat szülőanyja legyen, a polgári 
liberalizmusnak és radikalizmusnak éppúgy, mint az utópista és 
tudományos szocializmus forradalmi vagy reformista programjai
nak. Amellett, hogy különböző történelmi pillanatokban kiala
kult hatalmi helyzetei folytán természetszerűleg kompromittálód
va, vele szembeni áramlatok-mozgalmak ellenhatásainak is létre
hozója lett, egynémely kereszténységgel keresztezett vagy obskú
rus áltudományokkal megtámogatott nacionalizmusoké is egye
bek mellett. Ami végső fokon azt jelentette, hogy egy-egy ilyen 
áramlat mindig csak rövid időn át és területileg korlátozottan tu
dott csak domináns szerephez jutni, többnyire a szűkebb értelem
ben vett politika szintjén, ha pedig kimondottan egyeduralmi 
helyzetbe került, azt az erőszaknak köszönhette, úgyhogy nem is 
volt köszönet benne. Vagyis többé szó sem lehetett arról, hogy 
bármilyen ideológia oly mértékben gyakoroljon hatást az emberi 
gondolkodásra, ahogyan azt a kereszténység tette hosszú száza
dokon át. Sőt, figyelembe véve a történelem egyre gyorsabb tem
póját, erre -  minden emberi számítás szerint -  a jövőben sincsen 
kilátás. Sokkal inkább az ideológia szerepének elvesztésére álta
lában is.

Anélkül, hogy igazán fölöslegessé is válna, inkább a régi és új 
emberi problémák megoldására való képtelenségét jelezve csu
pán. Nem tudni tehát, sajnos-e vagy hála istennek.

*

Legalábbis egy Wellman-típusú író vagy író-aspiráns így érez
heti ezt, méghozzá joggal. Sót okkal is kesereghet miatta -  hiszen 
alkatánál és ambíciójánál fogva nem tud valamilyen prófétai sze
rep nélkül meglenni. Annak megfelelően, hogy ezt a szerepet 
mindenképpen az ideológiák létezése tette lehetővé az író számá
ra.

Eleinte, az európai kultúra „többszólamúvá” válásától kezdve, 
mind gazdagabb „áruválasztékot” kínálva. Arra is lehetőséget 
adva, hogy az író, ha kevésbé volt autonóm és kreatív személyi
ség, akár lángoló hittel, akár konjunktúralovagként „kész világ
nézetet” válasszon és annak szolgálatába szegődjön, de arra is,
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hogy korának eszméit átszűrve magán, „világlátást" alakítson ki. 
Többnyire úgy, hogy valamelyik táborba (nem bizonyos, hogy 
egész működése során ugyanabba) mégiscsak beletartozzon, né
ha azonban a saját „magánideológiáját” képviselve. Vagy éppen 
„kivonulva", távoltartva magát minden világnézeti csatározástól, 
bezárkózva a „tiszta művészet" elefántcsonttornyába. Csakhogy 
ez is állásfoglalást jelentett, méghozzá nemegyszer nagyon is le
leplező „dulakodás felettiséget". Vagy éppen felmérő tárgyila
gosságot, amire aligha találhatnánk nagyszerűbb példát Thomas 
Mann Varázshegyénél. Ámbár amint ez a kivonulás, a leleplező 
vagy felmérő szerep kerül előtérbe, anélkül, hogy valamilyen „ki
utat" is kínálna abból, amit leleplez, ez már jelzése, illetve meg
nyilvánulása is lesz annak, hogy a művészet és általában a kul
túra, korábbi szintetizáló és mítoszteremtő szerepével ellentét
ben, egyre inkább analitikus lesz és mítoszromboló. Azzal össze
függésben, hogy az ideológiák, kölcsönvéve a tudomány eszköze
it, jobbára csak valóságelemző működésükben mutatkoztak ered
ményesnek, ám ami program bennük, „megoldás", hasznavehe
tetlennek bizonyult, utópiának. Következésképpen a művészet
ben és az irodalomban is -  főleg a dolgokat leginkább konkrétan 
kezelő prózairodalomban -  elsősorban a szkepszis és a tagadás 
mutatkozott értéknek, természetesen a hozzájuk illő hangszere
léssel, az iróniával, sőt a cinizmussal egyetemben, egyben pedig 
mentsvárnak is. Úgyhogy nemcsak az író kiábrándultsága és „ni
hilizmusa" érthető már, hanem eleve gyanakvása is az ideológiák 
mindennemű „programkínálatával" szemben. Az is tehát, hogy 
az író nem hajlandó annak kockázatát, hogy az ideológiai töltet 
várható lejáródásával együtt műve is devalválódjék. Mert végtére 
is miért vállalja. Még ha úgy látja is, hogy mindennemű „világ- 
megváltó", illetve társadalomjavító szándék nélkül képtelen is 
művét megírni. Éppen ezért Wellman dilemmája ezen a ponton 
feloldhatatlan.

Annál is inkább, mivel kollégájának, Ferencnek receptjét a 
hegytetőre vitt friss levegővel, aligha lehet komolyan venni. Fő
leg mert gyakorlatilag úgy képzelhető csak el, hogy Wellman 
mesterségesen, „hitet mímelve" választ magának ideológiát, illet
ve „eszmei mondanivalót", vagyis nem önmagát adva, nyomban 
ott találja magát az irodalom alatti irodalomban. Ha viszont nem 
ezt teszi, menthetetlenül belefullad a hermetizmusba. írhat re
gényt, talán még „nagy regényt" is, de minek. Főleg pedig kinek. 
Az úgynevezett vájt fülűeknek? Vagy egyedül önmagának?

Végső fokon pedig ehhez kapcsolódik a Wellman alkotói len
dületét megbénító másik kérdés, az „emberi totalitás művészi
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megragadhatatlanságának', kérdése is. Mindaz, ami persze nem 
az ideológiák bűne, hanem csak ugyanoda vezethető vissza, aho
va az ideológiák csődje is, az emberi-társadalmi valóságra, ami a 
maga bonyolult ellentmondásaival mindig is kifogott az emberi 
gondolkodáson. Úgyhogy a sokszor „cserepekre zúzónak” tetsző 
emberi gondolkodás is csak annyiban felelős érte, amennyiben az 
ember gondolkodó lényként társadalmat teremtett, termelést és 
kultúrát, vagyis kiemelte önmagát az állati sorból. No meg tudo
mányt és technikát is létrehozott, amit azért fontos itt említeni, 
mert napjainkban az író és a tudomány viszonya ellentétbe fordu
lásának is tanúi vagyunk. Főleg a társadalomtudományok, a szo
ciológia és a pszichológia vonatkozásában, mivel a múltban az 
írók közül a legkiválóbbak ezeknek a tudományoknak szinte elő
őrsei voltak, s ezek sok tekintetben tőle tanultak, ma viszont az 
írónak kell(ene) tőlük tanulnia, ha el kíván igazodni az emberi 
kapcsolatok és az emberi lélek útvesztőjében. Még ha kérdés, ta
nulhat-e igazán, azaz az elméleti ismeretek nem teszik-e tönkre 
látásának (esetleg létező) frisseségét, össztönös belehelyezkedő 
készségét, fantáziáját. Mert ez is meglehet, ám ha pusztán ezekre 
bízza magát, ez minden képpen az objektív valóság megragadásá
ról való teljes lemondást jelentheti csak. Egyben pedig a helyzete 
folytán hozzá közel álló beszűkült világ választását is: végleges ki
kötést a szubjektív mellett.

Amihez, a közvetlen „tapasztalati világ” tágításához, az „inten
zíven élés” akár segítséget is nyújthat. Ez a választás azonban 
csak azt jelentheti, hogy lemondunk a világ dolgaiba való bele
szólásról, a társadalom lelkiismeretének szerepéről, a „próféta- 
ság” puszta vágyálmáról is.

*

Csak hát Wellmannak és a „Wellmanoknak” éppen a próféta- 
ság illúziójára volna szükségük -  hiába tudják, hogy művükkel 
nem válthatják meg a világot. Pusztán belső hajtóerőként, eszté
tikumon kívüli, főleg az etikum talajából fakadó „üzemanyag
ként” , esztétikai érték teremtéséhez. „Valami apróság hiányzik -  
kis alkatrész, talán elgurult - , ami nélkül nem boldogul” -  gon
dolja ugyanis Wellman, akinek szempontkereső bolyongása egé
szében is egy ilyen alkatrész utáni tapogatózás, végső fokon sze
repkeresés.

Mint ahogy Kroó András regénye is az. Paradox vállalkozás, 
amely szükségképpen csak paradox eredményt hozhat. Regényt a
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regényírás lehetetlenségéről, rendkívül gondolatébresztőt, de 
olyat, amely kevesek számára lehet regény csak. Főleg olyanok 
számára csupán, akik hasonlóan szorongató kérdésekkel viaskod
nak. Olyanokkal, amelyekkel akkor is érdekes és izgalmas bírók
ra kelni, ha rajtuk rágódva akár arra is gondolhatunk, nem jobb-e 
egyszerűen átlépni rajtuk. Otthagyni őket, mintha nem létezné
nek és regényt írni. Nem gondolni fehér elefántra aranycsinálás 
közben.

1985
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KÉTNEMŰSÉG 
ÉS TÖRTÉNELEM





EGY HAMUPIPŐKE KOMÉDIÁJA*

Nem mindennapi regény, sok szempontból tagadhatatlanul új
szerűnek is mondható. Annyira mindenképpen, hogy ne csupán 
nehezen beskatulyázható legyen, hanem nehezen is minősíthető. 
Annak ellenére, hogy nyilvánvaló hagyományokban gyökerezik, 
méghozzá a cseh próza legnemesebb értelemben vett haSeki-ca- 
peki humoros-szatirikus hagyományaiban. Emellett pedig két, a 
világirodalomban meglehetősen közismert képletre is épül, sőt 
még egy már-már végképp elsorvadni látszó elemet, nevezetesen 
a fordulatos cselekményt is megkísérli jogaiba visszahelyezni. Új
szerűvé, eredetivé tehát nem annyira valami ismeretlen, soha 
nem látott megoldásból fakadóan lett, hanem inkább e meglehe
tősen gazdag hagyományanyag igencsak heterogén elemeinek 
egymáshoz való viszonya folytán.

Csoportkép hölggyel, jut ugyanis eszünkbe Heinrich Böll híres 
regényének címe a két világirodalminak mondott képlet egyiké
nek meghatározásaképp, amikor még viszonylag a regény elején 
tartunk, ám a könyvben tovább haladva mindinkább ráébredünk, 
hogy Sona Cechocá, Párái, külsejét, de az írói teljesítményt te
kintve is ragyogó lányalakja, nem csupán lényében, hanem em
beri-női mivoltában sem hasonlít túlságosan Böll Leni Gruyten- 
jéhez, hanem összefogó, s környezetét leleplező szerepét tekintve 
sem belőle származtatható, nem tekinthető hozzá hasonló öntör
vényű egyéniségnek. Sokkal inkább Galsworthy nóalalakjának, 
Irene Forsyte-nak rokona, „dúló szépség", ahogyan maga a For- 
syte Saga szerzője nevezi, olyan nőalak, aki környezetére nem 
annyira cselekedeteivel hat, inkább csak azáltal, hogy szép és 
van, akaratától függetlenül ébreszt vágyakat, befolyásolja a bűv
körébe kerülők életét, s válik ezáltal láttatóvá is, Galsworthy re
gényképletétől merőben eltérő módon, s természetesen mást mu
tatva meg. Egyúttal pedig sajátos módon hozzátársulva a másik, 
sokkal régebbi múltra viszzatekintó világirodalmi motívumhoz,

* Vladimír Párái: A százszázalékos nő, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1976
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amelynek őstípusát a Hamupipőke szüzséje képviseli, és amely, 
úgy tetszik, Richardson Pamelájaként ment át először a világiro
dalomba, s lett azután mindmáig kiirthatatlan és egyre giccsesebb 
fenntartójává az irodalom alatti irodalom egyik központi vonula
tának.

Sona Cechovával ugyanis a regény elején, mint szabályszerű 
Hamupipőkével találkozunk, ártatlan kis árvalánynak ismerjük 
meg egy vidéki üdülő vendéglőjében, ahol távoli rokona és „rab- 
tartója” cselédként dolgoztatja, s teszi egyben üzletét fellendítő 
„virágestélyeinek” „jutalomcsókot” osztogató sztárjává, azaz hát 
olyan helyzetben találjuk, amelyből a „mesebeli hercegre” való 
várakozás épp oly törvényszerűen fakad, mint az, hogy igényes 
író, amilyen Párái is kétségtelenül, ezzel a helyzettel voltaképpen 
csakis parodizáló-karikírozó szándékkal kezdhet valamit. Mi sem 
természetesebb hát, mint hogy a regény ennek megfelelően egy
aránt bővelkedik hajmeresztően krimibe illő fordulatokban és 
burleszkszerű jelenetekben. Olyan cselekményszál, illetve in
kább szövevény, bontakozik ki tehát, amely, ha a részletek töme
gének ismertetésétől eltekintünk, röviden az alábbiakban össze
gezhető: Sona az őt ostromló férfihad elől egy amolyan igazi férfi, 
vagy inkább „szuperhím” karjai közé menekül, vele veszíti el ár
tatlanságát, majd miután első szerelme és védelmezője a várható 
módon faképnél hagyja, színrelép a „titokzatos idegen”, egy igen 
befolyásos személyiség látszatát keltő prágai úriember, s minden
nemű ellenszolgáltatás megkövetelése nélkül ajánlja fel pártfogá
sát a lánynak. Kettejük egyelőre platonikus kapcsolatát azonban 
Sona egyik makacs és a lányt minden eszközzel házasságra kény
szeríteni akaró imádója által történt erőszakos elrablása szakítja 
félbe, kalandos szabadulása után pedig Sona munkába áll, titok
zatos védelmezőjével azonban hasztalanul kíséreli meg az újabb 
találkozást, mivel az, titkos küldetéseire hivatkozva, csupán leve
lezés és táviratváltás útján hajlandó a kapcsolat fenntartására. So
na azonban így is halálosan beleszeret, s bár fogalma sincs róla, 
mi a célja ennek a játéknak, pártfogójától mintegy „távirányítva” 
mindenben hajlandó alávetni magát a férfi akaratának, s utasítá
saihoz híven minden eszközzel igyekszik „naggyá válni”, úgyhogy 
egyszerű munkásnőként kezdve, de pusztán „szép szemének” és 
soha be nem váltott ígéreteket sejtető mosolyának köszönhetően, 
a Kotex nevű nagyvállalat ranglétráján mind magasabbra jut. E 
sikerek birtokában kerül aztán sor Sona szerelmének átmeneti 
beteljesülésére, amely találkozás során, hosszú távoliét után fel
bukkanó pártfogója, a „mesebeli herceg” valóban hercegként, 
azaz a Colloredo-Mansfeld hercegi család utolsó sarjaként mutat
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kozik be. Ezt követően azonban ismét eltűnik, újabb utasításai 
pedig már annyira gyanús színben tűnnek fel, hogy nemcsak a 
rendőrség és maga Sona kezdi valami kémszervezet ügynökét sej
teni benne, hanem mi magunk is hasonlóképpen. Ekkor azonban 
robban a bomba: váratlanul kiderül, hogy a titokzatos pártfogó 
dehogy is herceg, dehogy is kém, mindössze a meglehetősen pró
zai Josef Novák név viselője, emellett furcsán patologikus figura, 
aki Sonával űzött különös „naggyá tevő” játékát voltaképpen lel
ki eredetű, de az utolsó találkozás során szerencsésen kigyógyuló 
impotenciája kárpótlásaként gyakorolta csak. Az eszménykép te
hát összeomlik, vége a varázslatnak, s vége a regénynek is, 
amelynek utolsó oldalain Sonától már mint vállalata titkársága 
vezetőjétől vehetünk búcsút -  hogy azután, a szerző és két társ
szerzővé avatott Sona-rajongó regényfigurája folytatást kilátásba 
helyező ígéret után, végképp magunkra maradva, feladatként 
ránk háruljon a Párái regényében rejlő „mesén túli többlet” mi
benlétének megkeresése.

Párái írói teljesítményének ugyanis tagadhatatlan erénye, hogy 
mialatt a regényt olvasva a több szálon futó, nemegyszer bravúro
san bonyolított cselekményt, s rajta keresztül Sona sorsának ala
kulását nyomón követjük, szüntelenül a felszín alattiak keresésé
re kényszerít, hogy a könyv befejeztével azután a mélyebb mon
danivaló többszörös rétegeződésére, illetőleg írói indítékainak 
többféleségére is ráébresszen bennünket.

Elsőként talán arra, hogy regényének társadalombírálata nem 
túl éles, mélyrehatóként pedig aligha jelölhető meg, annak elle
nére, hogy a szerző számára a Sona körüli komikus „kandúr- 
gyüzsgés” művének a társadalmi szatíra irányába való elmélyíté
sére is kitűnő lehetőséget kínált. Több ponton kétségtelenül nyo
mára is bukkanunk ilyen irányú törekvéseknek, csakhogy a re
gényben bemutatott visszásságok részben túlságosan is krimisze- 
rűek, részben túl általánosak, részben pedig a szocrealista művek 
szokványos és agyontárgyalt visszásságai, s ennek a normának 
felel meg a „plafon” magassága is, mármint az, hogy a hierarchiát 
tekintve a vállalati vezérigazgató jelenti a lehetőségek felső hatá
rát. Némileg tehát sajnálhatónak tetszik, amiért a szerző nem ak
názta, esetleg nem aknázhatta ki mindazt, amit számára hősnőjé
nek lelkeket felkavaró szerepe ilyen szempontból kínált. Jóval iz
galmasabb ez a lélekkavaró szerep, annak a képnek tükrében, 
amit a Sonát körülrajongó férfiak hadáról nyerünk. Közöttünk 
ugyanis szembetűnően, már-már komikusán sok a mérnök, Sona 
tehát voltaképpen közöttük tölt be hasonlóan feldúló szerepet, 
mint Irene Forsyte a disztingvált és merev erkölcsi felfogású an-
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goi üzletemberek környezetében, s lesz, Párái regénye szellemé
nek megfelelően, tragikus helyett inkább komikus események és 
fordulatok előidézője. Legkomikusabbnak azonban az a módsze
resség tűnik, ahogyan ezek a mérnökfigurák, „tisztességes” vagy 
„tisztességtelen” szándéktól vezérelve, csalhatatlannak vélt eg
zakt receptek segítségével igyekeznek önmaguk iránt „szerelmet 
kiváltani” a lányból, kivétel nélkül sikertelenül. Ez ugyanis, an
nak fényében, hogy az a két férfi (a „szuperhím” és a „mesebeli 
herceg”), aki Sonával a regény során intim kapcsolatba kerül, 
nem közülük való, nem csupán a technokraták egyfajta megfrics- 
kázását jelenti, hanem egyben a „homo technicus” riasztónak tet
sző érzelmi elsivárosodására is bizonyos fényt vet, ez pedig, bár
mennyire pszichológiai ténynek tűnjön is mindenekelőtt, akár 
még egy társadalmi jelenség lényegláttató karikírozásaként is 
számba vehető. Az viszont, hogy velük szemben a „mesebeli her
ceg” a maga irodalmat segítségül hívó kifinomultabb módszerei
vel, még kezdeti impotenciája ellenére is célhoz ér és győzelmet 
arat, egyenesen a művészet bizonyos fölényének a hangsúlyozá
sát is jelenti a tudománnyal szemben -  alighanem egy nagyon is 
reális fölény hangsúlyozását, tekintve, hogy az irodalmon nevel
kedett érzelemvilág, az így kifejlesztett lélektani érzék, s általá
ban a „másodlagos tapasztalatoknak” az a végtelen sorai amely 
az irodalom közvetítő közegeként szerepel, sok mindenre, egye
bek mellett akár a „hódításnak” vagy „csábításnak” nevezett 
műveletek sikeres lebonyolítására is képessé tehet. Olyan dolgok 
megértésére vagy véghezvitelére is, ami az irodalmon kívül mara
dó, egysíkúan „pozitivista” logikával gondolkodó ember számára 
teljességgel megközelíthetetlennek és érthetetlennek tűnik.

Voltaképpen abba a lelki szférába való belehelyezkedésre is al
kalmassá tesz tehát, amire Páralnak figurái megformálásához 
mindenekelőtt szüksége volt, legfőképpen olyan nőalak megalko
tásához, amilyen Sona Cechová. Párái az ő megformálásában re
mekel mindenekelőtt, annyira, hogy életre hívása kapcsán joggal 
beszélhetnénk talán „megálmodásról” is, ha a szerző módszerei 
nem lennének nagyon is racionálisak, úgyis mondhatnánk, mér
nökien precízek, s nem tudományosnak tetsző analízisen alapul
na az a szintézis, amely végül is a nőiségnek egy sajátosan tömény 
párlatát eredményezi. Párái ugyanis, vegyészi megközelítésmód
jának megfelelően, külön-külön is látni engedi hősnőjének egyes 
összetevőit, mindazt, ami Sonán belül egyfajta „szentháromság
ban” rendeződik el, úgymint az álmodozó, szentimentális, hű és 
odaadó „Sona-Máriában” , a vidám, játékos, kacér és olykor in
dulatos „Sona-Marikában”, valamint a velük szembenálló, de
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rendszerint alulmaradó, csúfolódó, kritikus, néha ironikus és lá
zadó „Antisonában,\  amely elemek azonban az „egész Sonában” 
forrnak össze harmonikus egységgé, s ellentmondásaikkal együtt 
hozzák létre azt a varázsos képződményt, amit jobb kifejezés hí
ján „női léleknek” hívunk. Ami egyébként nem marad meg mind
végig változatlannak, tekintve, hogy a regény elején Sonát még 
afféle naiv „libuskának” ismerhetjük meg, a végén viszont már 
emberi és női mivoltában egyaránt öntudatosabbá fejlődött for
májában válunk meg tőle. Akkor is, ha ez a változás inkább fel
színi csupán, lévén, hogy Sona, nem utolsósorban „távirányított
ságának” köszönhetően, megtanulja ugyan eszköznek használni 
adottságait, legbelül azonban változatlanul ideális szerelemről, 
boldog házasságról, otthonról, családról ábrándozva, voltakép
pen a banalitásig tipikus női álmokat dédelget, ezért tűnik to
vábbra is nem csupán „ártatlannak” és „tisztának”, hanem egyút
tal „eszményi nőnek” . Szerencséjére, vagy inkább a regény sze
rencséjére, nem minden nyoma nélkül az ironikus megformált- 
ságnak. Olyannyira nem, hogy -  sok tekintetben a regény alapve
tően groteszk jellegéből fakadóan is -  valójában karikatúrájává 
lesz egy férfi vágyakból, férfihiúságból, férfiúi elvárásokból felé
pült nőeszménynek, s mint ilyen, a maga karikatúraszerűségében 
egyúttal ezek leleplezője is, kiábrándítás nélküli szertefoszlatója 
egy mélységesen hagyományos nőmítosznak, amely Párái újraal
kotó olyképpen hullik elemeire, hogy ragyogását továbbra is 
megőrzi. Alighanem annak a mélységes gyengédségnek és szere
tetnek, sőt talán egy csöppnyi szerelemnek is köszönhetően, 
amellyel a szerző csillogó „hajasbabáját” megformálja és mozgat
ja a szemünk előtt, azoknak a virtuóz karikaturistáknak a teljesít
ményére emlékeztetve, akik úgy tudnak „szép nőt” ábrázolni, 
hogy az a műfaj követelte elrajzoltság ellenére is képes elbűvölő- 
nek és vonzónak hatni.

Nagyjából hasonlóan megrajzoltnak mondható a lány első sze
relme, Ruda Mach szigetelő-szakmunkás, aki a regény férfi-nő 
képletének groteszkségét azáltal segíti fokozni, hogy mindig csak 
átmeneti megállót jelentő alkalmi partnernői, maximálisan tapin
tatlan „lelépései ellenére, emlékét továbbra is ott dédelgetik ma
gukban, s bár emberileg nem sokra becsülik, mégis egyre^azon 
sajnálkoznak, miért nem „férjanyag” is egyúttal ez a kiváló szere
tő, miért nem az tehát, ami természeténél fogva sohasem lehet. 
Nyersen életvidám primitívségével, minden finomabb árnyalat 
iránti érzéketlenségével, legfőképpen pedig azzal a tulajdonságá
val, hogy nem a nőket érti, csak „hozzájuk ért” , ugyancsak kari
katúraszinten mintegy a „százszázalékos férfit” testesíti meg, s
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mint ilyen lesz Sona kiegészítő ellentétpárja. Alighanem a szerző 
kevesebb rokonszenvétől kísérten, vitaiizmusával, szerelmi no- 
mádságával azonban valahogy mégis azt a tiszteletet képes felkel
teni önmaga iránt, amit a „szabad ember” látvány vált ki belő
lünk -  meglehet annak következtében is, hogy a szerző kemé
nyen dolgozó és a munkában örömet is találó „vándormadárnak” 
mutatja be, s nem holmi élősködőnek. A nagyszámú, bizonyos 
egyénítettség ellenére is egymáshoz ijesztően hasonlító mérnökfi
gurával egybevetve pedig mindenképpen emberibbnek hat, s így 
lesz velük szemben az élet képviselője. Mindannyiukkal összeha
sonlítva a „mesebeli herceg”, Manuel Nansfeld alias Josef No- 
vák, mégiscsak túlságosan lombikban készült, s így sok tekintet
ben a regény leginkább sebezhető pontját jelenti. Két arca kö
zött, aközött, amit Sonának mutat, s aközött, amilyen valóban, 
az ellentmondás ugyanis feloldhatatlannak bizonyul. Akkor is, ha 
mesebeli hercegünket sokáig csupán Sona szemével látjuk. Te
kintve, hogy hiába tudjuk, létezik az anyához való túlzott érzelmi 
kötődésen alapuló impotencia is, ha egyszer az csupán a „kór
kép” részletesebb felmutatása esetén lehetett volna igazán meg
győző, akár még ilyen karikaturisztikus ábrázolásban is. Legin
kább képtelenségnek pedig az látszik, hogy Josef Novák minden
napi környezetében teljességgel debilisnek mutatkozik, munka
helyén afféle kegyelemből tartott udvarsepregető csak, odahaza 
harminchárom évesen is kisvasúttal játszik, csakhogy gyengeel
méjűségének látszatát fenntartsa, mert valójában nem az, titok
ban a világirodalom remekeit falja, a Sonával űzött játék bonyolí
tásában meg éppenséggel szuperintelligensnek bizonyul, ugyan
akkor azonban gyerekként retteg mostohaapja nadrágszíjától. 
Végső fokon tehát nemcsak azt nem értjük, miért nem képes 
helyzetének megváltoztatására felhasználni intellektuális adottsá
gait, hanem még azt sem, hogyan alakult ki az a helyzet, amin 
könnyen változtathatna. Inkább a szerző koncepcióját értjük 
csak, azt, hogy a váratlan fordulat megteremtéséhez volt szüksé
ge erre a beállításra, e fordulat pedig nyilván kevésbé hatott vol
na hideg zuhanyként (főleg Sonára, de ránk, olvasókra is), ha 
Novákot akár annyira is valószerűre formálja, amennyire azt még 
egy karikatúraszerű figura is megköveteli ahhoz, hogy találónak 
érezzük. E találóság nélkül viszont úgy tetszik, a meglepő fordu
lat mindenáron való érvényesítése mégiscsak visszaütött egy kicsit.

Ez azonban már Párái regényének sorrendben utolsónak tár
gyalt, de fontosságban aligha utolsó „regényelméleti” fogantatá- 
sú rétegével függ össze. Mégpedig a „mese" már említett „jogaiba 
való visszahelyezésével”, aminek kapcsán Novák-Mansfeld, aki
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távolról irányítva egyebek mellett azért is „futtatja" Sonát, mert 
egy valóságosan is lejátszódó regény hősnőjévé kívánja tenni, sa
játos alteregója is lesz a szerzőnek. Annyiban mindenképpen, 
hogy amit az ő megfogalmazásában a könyv végén erről olvasha
tunk, voltaképpen a szerző kissé gunyoros ars poeticája legyen: 
„Ha a mai divatos, sznob irodalomkritika azt állítja, hogy a re
gény halott, én végrehajtom ezt a Nagy Kísérletemet, és a regény 
publikálásával bebizonyítom a világnak nemcsak a regény mint 
irodalmi műfaj halhatatlanságát, de nevezetesen a világirodalom 
örök motívumainak tartós hatását is. Ha ezeket a motívumokat 
valaki giccseseknek fogja érezni, nem marad más hátra, mint föl
hívni a figyelmet, hogy bizonyos analóg helyzeteket már Homé
rosz, Shakespeare, Lev Tolsztoj és minden más nagy író is meg
szerkesztett. De én velük ellentétben nemcsak kiagyalom a hely
zeteket, hanem teljes valóságukban életre is hívom.” E sorokból 
ugyanis, figyelembe véve a regény alapvető törekvéseit, nyilván
valónak tetszik, hogy Párái, nem bizonyos ugyan, hogy maradék
talanul komolyan véve önmagát, de a fordulatos cselekmény elő
térbe helyezésével kívánja a regény sokat jósolgatott halálának 
elejét venni, ez a vállalkozása azonban bizonyos kételkedésre 
késztet. Állításunk legfőbb alátámasztójának egyébként éppen 
Párái regénye látszik. Az a tény, hogy a kívánt cselekményessé- 
get, feladatához komoly alkotói igénnyel közélítve, maga Párái is 
csak ironikus „rálátással", karikírozó-parodizáló formában képes 
megvalósítani, amiért is, bármilyen mesterien bánjék a modern 
próza fogásaival, kezelje az időbeliséget, vagy használja fel igen 
gazdaságosan a belső monológot, regényén a jól feltárható mé
lyebb rétegek ellenére is, végeredményben pompásan szórako
zunk csak, ám mégsem tudjuk egészen komolyan venni. Legke
vésbé éppen, mint a regény „megmentőjét” , megújítóját. Bárho
gyan vélekedjünk ugyanis a regény sokat jósolgatott, de mindmá
ig szerencsére be nem következett haláláról, mindenképpen arra 
kell gondolnunk, hogy a műfaj éddigi megújhodásait éppen a va
lóság komolyan vétele és a belőle való kiindulás jelentette minde
nekelőtt. Alighanem ez kényszerítette ki a cselekmény elsorvadá
sát is, azt a háttérbe szorulását a mesének, aminek meghaladásá
val egyébként nem csupán Párái kísérletezik.

1978
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CLIFFORDDAL SZEMBENÉZVE

(LAWRENCE UTÓPIÁJA*)

„Nem remekmű -  olvastam valamikor D. H. Lawrence híres, 
sőt egykor hírhedtnek számító regényéről, a Lady Chatterley sze
retőjéről. Legalább egy-másfél évtizeddel azután, hogy ha jól 
emlékszem, még a húszon innen, a könyvet első ízben olvastam. 
Úgyszólván a véletlen jóvoltából és csonkított-finomított fordí
tásban, nem is egészen értve, miért is a rossz híre. Jellemzően 
még címét is illedelmesre cizellálták: Lady Chatterley és a kedve
se, ámbár az 1930-as magyar kiadás címlapjának hátoldalán is ott 
állt az eredeti cím: Lady Chatterley's Lover. Arról, hogy az akkor 
már létező szerbhorvát fordításban olyan részeltek és szavak is ta
lálhatók, amelyek a magyar változatból hiányoznak, később hal
lottam csupán. Nem ismertem azonban a könyv szerzőjét, sem 
helyét, szerepét az angol irodalomban -  mindaddig, amíg utána 
nem néztem az akkor egyetlen rendelkezésemre álló forrásban, 
Az Új Idők Lexikonában. Mégis nagy regénynek éreztem, megle
het, talán remekműnek is. S kiváló alkotásnak érzem ma is, sok 
év után, immár csonkítatlan fordításban újraolvasva. Anélkül 
azonban, hogy a „remekmű” minősítésért való síkraszállást érde
mesnek tartanám, függetlenül attól, hogy az immár komplett 
„pornós” részletek módosítanak-e valamit az összképen.

Ezért is kár talán, hogy egykori és már túlhaladottnak számító 
minősítése következtében, úgy látszik, ma is pornográf műként él 
a köztudatban, s alighanem ilyenként is érdeklődnek iránta. Leg
alább is Pesten, mivel ottani rokonaimtól hiába kérem, méghozzá 
időnyerés céljából telefonon, ott is a mentegetőző magyarázat a 
hívásomra küldött levélben: „mert nagyon szexes”. Végül mégis 
itt bukkanok rá a helyi Forum-boltban, hiába, vidéken élünk... 
„Te ilyen ódivatú pornót olvasol?” -  mondja különben barátom is 
a telefonba, miután beszélgetésünk érdemi részén túljutva meg
kérdezi, hogy éppen mit is csinálok. „Annál azért mégis több", 
válaszolom, s próbálnám is véleményemet néhány szóval megin

* D. H. Lawrence: Lady Chatterley szeretője, Magvető kiadó, Budapest, 1983
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dokolni. De a szavamba vág: „úgy látom, esszé lesz ebből.” Kriti
kusként és szerkesztőként bizonyára nem minden kiugrató célzás 
nélkül, valójában azonban érlelődő szándékomat tetten érve 
már.

*

Mert már az újbóli olvasás kezdetén ilyenféle elképzelés mo
toszkál bennem. A várhatóan kialakuló újraértékelésnek valami
képpen hangot is adni, lehetőleg úgy, hogy a regényt a maga ko
rába illesztve nézzem. Valamennyire is „múltbeli” irodalmat kü
lönben már rég nem is tudok másképp olvasni: nekem egy Ibsen- 
Strindberg-, vagy Csehov-dráma mindenképpen a múlt század 
második felében jászódik, súlya mindenekelőtt úgy esik latba, 
hogy mire reagál, milyen környezet hatására és minek ellenében 
született, illetve a „mát” úgy keresem benne csak, mint csírájá
ban való észrevevését valaminek, amit napjainkban már azért le
hetetlen nem észrevenni, mert teljes súlyával ránk nehezedik. Ez 
azonban nem elvárás a részemről, inkább a nem várt többlet fe
letti örömömet jelenti csupán. Amire Lawrence regénye szintén 
lehetőségeket kínál. Mégha súlyát elsősorban az jelenti is, hogy 
„szituációba került" a maga korával.

Mármint az angol húszas évekkel. Amikor is, bár a nemek kö
zötti kapcsolatokban a felszínes és önmagáért való „dzsesszes 
flörtölés” bizonyos rétegeknél már szinte kötelezően terjedőben 
van, értelmiségi, illetve „felsőbb körökben pedig Freud és a ne
miség is társalgási téma már, holmi rendíthetetlennek látszó talp
kő gyanánt továbbra is jelen van a viktoriánus erkölcs szemforga
tó prüdériája. Az első világháború minden hagyományfeldúló ha
tása ellenére is olyan szívóssággal élve tovább, hogy a Lawrence 
regényét sújtó tilalom, érvényében a második világháború utánra 
is átívelve, 1960-ban került csak visszavonásra. Hogy ezután, tör
vényszerűen csapva át a másik végletbe, irodalmi vonalon egyik 
mintaként szolgáló előfutára legyen az ún. szexforradalomnak. 
Alighanem pusztán a nyelv dolgát illetően is, sokban hozzájárul
va ahhoz, hogy a nagy nyelvterületek közül éppen a korábban 
legszemérmesebb angolszász irodalom váljon, szinte egy már ki
veszőben lévő szókincset is újraélesztve, nemcsak „szókimondó
vá", hanem úgyszólván a pornográfia anyanyelvévé is egyúttal. 
Dehát a könyv akkor még részben csak eljövendő katalizátori 
szerepéről a regény első olvasásakor természetesen mit sem sej
tettem.

Annál inkább megragadott a „ronda közép-angliai ipari táj” le
írása a maga nyomasztó sivárságával. Előképeként mindannak,
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ami napjainkban, szmogjaival, savas esőivel és tömeges halpusz
tulásaival, rég nem csupán közép-angliai és nem is csak „ronda”, 
hanem mindinkább bolygónk egészének életét fenyegető „ele
ven” veszedelem is. És amivel Lawrence az e környezetben úgy- 
ahogy szigetként még megmaradt természetet, az erdőt, a több- 
helyütt hozzáértő botanikus részletezéssel megelevenített „rügy- 
fakadó” flórát helyezi szembe -  ma már némileg giccskelléknek 
számító hátteret is festve helyenként a regény egyik-másik szerel
mi jelenetéhez. Utópisztikus álmokat is melengető egyéni színe
zetű „ideológiai” járulékként vetve fel „az emberiség téves irány
ban fejlődik” kérdését is, ebből fakadó gépgyűlöletével egybefo- 
nódottan, szenvedélyesen utasítva el mindent, ami „mechani
kus” , társadalmi vonatkozásban is az „élő” szinonimájának érzett 
„organikus” mellett kiállva, „nagy lotyó-istennőként” emlegetve 
korának máig is változatlanul fennen trónoló bálványait: a pénzt 
és a sikert. Némileg beskatulyázó megnevezéssel élve: romanti
kus antikapitalista kiindulópontból fogalmazva meg a maga „vita- 
lizmus”-ként számontartott szemléletmódját -  ami viszont akkor 
is érzett nyilvánvaló értelemellenessége, antiracionalista tenden
ciája miatt, már annak idején is taszítólag hatott rám. Kihívás
ként is, mondhatnám, kesztyűdobásként.

*

Nemcsak ez váltott ki belőlem bizonyos ellenérzést, hanem 
Clifford figurája is. Az a mód, ahogyan háromszögének egyik 
tagját, a derékon alul bénult Cliffordot, a szerző elénk állítja. 
Természetesen a magam „cliffordi” helyzete miatt. Nem mintha 
vele szemben megkülönböztetett tapintatot, kenetteljesen „hu- 
mánus”megközelítést vártam volna el, mivel lényegében már ak
kor is,azt tartottam, hogy az író, ha a keze ügyében találja, hát 
csak hajítsa el azt a bizonyos malomkövet minél messzebbre. 
Nem sokat törődve vele, hogy „ki tudja, hol áll meg, kit hogyan 
talál meg”. Enélkül ugyanis szó se lehetne valamirevaló írói vál
lalkozásról. Mégis feltámadt bennem az indíttatás, hogy valami
képpen visszahajítsam. Tőlem telhető tárgyilagossággal és „anti- 
vitalista” módon, tudás- és értelempártian mindenekelőtt. Na
gyon is Lawrence-nemszerette, de annál nélkülözhetetlenebb 
eszközök segítségével.

Mert hát a malomkő mégiscsak talált. Vagy inkább súrolt csu
pán. Hiszen az emberi élet egy nagyon is fontosnak tudott oldalát 
cseppet sem mellékesnek érezve, de eleve a „totális semmire”
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számítva csak, valamennyire mégis sikerült elhajolnom előle. 
Minden horzsolás nélkül azonban csakis úgy úszhattam volna 
meg, ha a könyvet, mindjárt az elején ráébredve, mire megy ki 
benne a játék, egyszerűen leteszem -  ilyesmire azonban sose vol
tam éppen hajlamos, ennél mindig is inkább hízelegtem magam
nak a szembenézés képességével. Akár a magam helyzetének „el
árulásáig” menően is. Ezért is fogtam fel a regényben történteket 
alapjában véve egy helyzet logikus következményének, természe
tesnek. Attól eltekintve is, hogy mennyire volt része Lawrence 
„írói manipulációinak” abban, hogy Clifforddal szemben inkább 
feleségével, Connie-val érezzek együtt. Még ha Clifford beállítá
sát illetőleg érezni is véltem valamit az író némi kötelező szána
lommal vegyített viszolygásából, már-már lenézéséből, ráérezve 
egyben valami emögött rejlő félelemre is. Mit sem tudva ekkor 
még az író életéről és haláláról, feltételezve csak, hogy éppen 
életkultuszából adódóan lenne képtelen elviselni nem is feltétle
nül egy cliffordi élethelyzetet, hanem általában is betegséget, a 
közeledő vég fenyegetését. Később tudtam csak meg, Aldous 
Huxley Lawrence válogatott leveleihez írt előszavából, mennyire 
valósnak bizonyult ez a következtetés* Vagyis hogy az életrajon
gó, a „vitalista” védtelen bizonyos fajta fenyegetettségekkel 
szemben, képtelen a „redukált élet” sztoikus vállalására, alkotói 
adottságok mellett arra is tehát, hogy utolsó percéig, mintegy a 
halállal versenyt futva dolgozzon. Számára a hisztérikus reagálás, 
a kétségbeesés, az összeomlás a természetes. Vagy az, amit a má
sik, Lawrence-hez életérzésben sokban hasonló, de kevésbé 
programszerűen fellépő nagy vitalista, Hemingway tett, vadász- 
fegyverrel vonva le a konzekvenciát. Persze, a Huxley tói kapott 
információ kapcsán kétségtelenül éreztem bizonyos elégtételt -  
félő, hogy némi kajánságot is.

Alapjában véve azonban inkább tanulságokat igyekeztem le
vonni Clifford figurájából. Lehetőleg nem hasonlítani hozzá, me
legebbnek, „spontánabbnak” látszani nála, bonyolultabb „rokon- 
szenvkeltési technikát” alkalmazni, mint amire ő képes. Még így 
az eleve megbűnhődöttség állapotában sem sok sikerrel deklarál
va önmagam előtt mentségként olyasféléket, hogy az intellektuá
lis fölény sok mindenre feljogosít, vagy hogy az adott és termé
szetesnek tekinthető erőviszonyok kijátszása és ellentétükbe for
dítása egyike a legizgalmasabb lehetőségeknek, amelyeket az ér
telem magában hordoz.

*
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„Korunk eredendően tragikus, éppen ezért nem akarjuk tragi
kusnak látni. A világkatasztrófa utáni romokon élünk, s építget
jük új kis hajlékainkat, istápoljuk új kis reményeinket. Kemény 
munka: sima út nem vezet a jövőbe, kerülőket kell tenni, akadá
lyokon kell átvergődni. Élni kell, még ha reánk szakadt is a 
mennybolt” -  idézi a regény egy részletét az új kiadás utószóírója, 
Kéri László, majd a következőket fűzi hozzá: „Nagyjából ebben 
foglalható össze Lady Chatterley álláspontja. S az író ezt a köny- 
nyed hangot az egész Chatterley-szituáció rajzában képes megő
rizni Sir Clifford háborús sebesülésének, háború utáni bénaságá
nak ábrázolásában is. Ez menti meg attól, hogy akár egyetlen lé
pést tegyen az érzelgősség irányába, de attól is, hogy szatírája egy 
hadirokkant kigúnyolásává süllyedjen. Ami Sir Clifforddal tör
tént, arról tárgyilagos képet kapunk. Ami Sir Cliffordban mint 
jelképben előttünk áll, egyre ellenszenvesebbé válik.”

Igen, nyilvánvalóan. Csakhogy Clifford figurája annak idején 
elsősorban tükör volt a számomra. Előre figyelmeztető memen- 
tó, hogy válaszom az elkerülhetetlen vereségre ne Clifford vála
sza legyen. Taktikai természetű tanulság is talán -  jó előre, lénye
gében még annak reménye nélkül is, hogy akár a vereségre is 
adódjon lehetőségem. Úgyhogy naiv olvasóként még nem is érez
tem eléggé Clifford szimbólum voltát. Legfeljebb megsejtettem 
csak. Azt is inkább utólag, de azért jóval előbb, semhogy egy, a 
regényről szóló értekezés erre figyelmeztetett volna. Külön arra 
is, hogy Clifford, éppen kiszolgáltságával és kiszolgáltatottságá
val lesz az uralkodó osztály szimbólumává, olyképpen, hogy bé
nasága és férfiúi tehetetlensége ennek az osztálynak a tehetetlen
ségét és átvitt értelemben vett terméketlenségét is jelképezi. Jól 
bevált recept szerint, de inkább jelképes igazságként csak. Mivel, 
legyen szó akár impotenciáról, akár csak sterilitásról, az élettani 
értelemben vett „teremtóképesség” vagy annak hiánya mégsem 
függ össze közvetlenül az igazi kreativitás képességével, azzal, 
ami szemben az állatvilággal, az ember számára adatott csupán. 
Végtére is ez a biológiai fogyatékosság stimuláló is lehet, pótléka 
amannak, mint ahogy előadódhat fordított helyzet is, amikor az 
utódnevelés gondja és felelőssége zavaró tényezőként szerepel. 
Akadályaként a „magasabbrendű” alkotói önmegvalósításnak. 
És talán az az észrevétel se egészen alaptalan, hogy az ember a 
nemzést, sőt a szülést jobbára elmaradott tudatszint mellett érzi 
csak teljesítménynek. Még ha ebben része lehet bizonyos értelmi
ségi sznobizmusnak, sőt talán a „nagy lotyó-istennőnek” is, amit 
mintegy Lawrence-nak igazságot szolgáltatva jegyzek itt meg, at
tól tartva, némileg a vitalista szemlélet bosszantására írtam le a
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„magasabbrendűt” , s nem annak tagadásaként, hogy az a szimbo
lika, amelynek jegyében Lawrence Clifford figuráját megformál
ta, végső fokon találó és helyénvaló is.

*

Clifford ennek ellenére mégsem kezelhető pusztán szimbólum
ként csak. Éppen mert valóságos emberként van jelen a regény
ben, ugyanazon a realitásszinten mozogva, mint a háromszög má
sik két tagja, illetve a többi szereplő. Ez pedig így is van jól, ha 
nem így lenne, az csak a regény kárára válna. Es mivel Lawrence 
valóságos emberként bánik vele, ezért kell ugyanezt tennünk ne
künk is, megkérdezve akár azt is, miért nem igyekszik regénya
lakját jobban megérteni, mégha itt a „megértés” akkor sem fel
tétlenül azonos a rokonszenvesebb beállítással, ha bizonyos köze 
van a belülről való ábrázoláshoz. Mindenképpen indokolt kér
désfeltevésnek tetszik ez, bármennyire nem él is az író egyik sze
replőjének az esetében sem az akkor még különben sem általáno
san elterjedt belső monológ eszközével. Válaszként a kérdésre ta
lán még az se esne túl messze az igazságtól, hogy azért, mert fél 
tőle, iszonyodik figurájától, illetve a szituációtól, amelybe bele
helyezte. De talán hagyjuk a belső indítékokat.

Érdekesebbnek látva azokat a szempontokat, amelyeket Law
rence, természetesen szintén „belső indítékokból” táplálkozó 
mondanivalója, egész regénykoncepciója határoz itt meg. Az, 
hogy ennek érdekében három főszereplője közül kivel kíván leg
inkább azonosulni. Régi, magától értetődőnek tetsző regényírói 
fogás ugyanis, hogy a szerző elsősorban azokat a hőseit ábrázolja 
belülről, érzés- és gondoltvilágukat lehetőleg minél közvetleneb
bül megmutatva, akikkel azonosulni kíván vagy legalábbis rokon
szenvezik. Ellenkező esetben fennáll a veszély, hogy olvasójában 
„negatív” hősei iránt is rokonszenvet és megértést támaszt. Jó 
példa ennek elkerülésére Flaubert, aki híres „impassibilité”-ja  el
lenére, mindig egészen röviden és felületesen foglalkozik csak 
Bovary doktor „belvilágával”, amiért is könnyen sikerül korlá
toltnak, tunyának és tehetetlennek megmutatnia. Lawrence-nél 
nem ennyire feltűnő ez az arányeltolódás a másik két regényhós 
javára, de azért eljárás mégis sokban hasonló. Cliffordnak ugyan
is főleg a viselkedését, külső reakcióit írja le, el kell ismerni, sok
szor ijesztően jól (ebben legalább kompetens vagyok), gyakran 
meg is szólaltatja, ám a tudatában végbemenőket, egyfajta „kór
leírást” nyújtva, inkább átmeséli csak. Lényegében ilyen eszkö
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zök folytán mutatkozik tehát Clifford merevnek és kicsinyesnek. 
Bizonyos értelemben kegyetlennek is.

*

Valamennyire kétségtelenül. Legfőképpen az uralkodó és alá
rendelt rétegek viszonyáról vallott nézeteiben megnyilvánulva 
amelyeket egy beszélgetés folyamán fejt ki Connie-nak. így igen, 
de nem úgy, ahogyan azt a regény újkeletű rossz filmváltozatában 
láttuk, mivel az a részlet, ahol Clifford megvereti a két vadorzó 
bányászt az őket rajtakapó és eléje állító vadőrrel, nincs a regény
ben.

Különben, mint afféle, Clifford képletét erősen primitivizáló 
részletre, szót sem lenne érdemes vesztegetni rá, ha nem jutna 
váratlanul szegény O. Jóska az eszembe. Mentségként persze az 
is, hogyan is érthettem volna meg én akkor, mit jelent számára az 
a kis piros autó, amely eredeti üzemképes állapotában az asztal 
szélén megfordult és visszafelé folytatta útját, meg az a már szin
tén használhatatlan ceruzahegyezó, amely szinte hajszálpontos 
mása volt régimódi, felül boltozatosra formált rádiónknak. Eltű
nésükről is akkor értesültem csak, amikor a keservesen jajveszé- 
kelő és kapálódzó rongyos gyereket a kertészinasok elém hurcol
ták, majd, akkor még nem az én indítványomra, két pofon után 
útnak engedték. Azt tudtam, vagy inkább úgy tudtam csak, hogy 
lopni nem szabad. Ezenkívül más bűne is volt: egyszer, nem tu
dom miért, jelen se voltam, óvodából hazatérőben lévő öcsém or
rát törte be. De még ez is az én szememben számított bűnnek in
kább.

Ezért kapott tehát verést O. Jóska kétszer is felbujtásomra. 
Egyszer úgy, hogy miután néhány, ilyen feladat vállalására min
dig kész nagyobb fiúnak azt ajánlottam, keressük meg, percek 
múlva véletlenül éppen felbukkant, máskor meg úgy, hogy -  leg
alább fél év eltelte után -  testületileg érte mentünk és az ellensé
geskedést rég elfelejtő fiút álszent arccal játszani hívtuk. Nem
csak álnok tervet valósítva meg, hanem utólag bántón visszatérőt 
is: mert sok év után már felnőttként elbeszélgetve egyszer Jóská
val, akaratlanul is arra gondoltam, sejtette-e bennem az értelmi 
szerzőt. És hogy nyilván eszébe se jut feltételezni a bennem kísér
tő képet: agyonviselt sáros cipőjének látványát, ahogy tehetetle
nül és kétségbeessetten az égre kalimpál.

Lélektanilag tehát -  sajnos -  a filmbeli jelenet nem is megala
pozatlan egészen. Éppen csak ennek a közvetett agressziónak
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nyíltan vállalt szadizmusa sehogyan sem áll összhangban Clifford 
kínos ügyelésével a látszatra, meg általában sem neveltetésével, 
„úriember" voltával. Úgyhogy végeredményben rosszul és átlát
szóan „tesz rá még egy lapáttal" a Lawrence-i beállításra. Azt a 
jelenséget véve célba, hogy a maga erejéből verni nem tudó 
„megveretót" az emberek hajlamosak ellenszenvesebbnek érezni 
a saját kezűleg megverőnél. Sokszor ugyan joggal, de mégis egy 
jellemző és ősrégi gyökerű erőtisztelettel összhangban.

*

Minden, fokozódó elembertelenedésével párhuzamosan nö
vekvő éleselméjűsége ellenére ugyanis Clifford mégsem mondha
tó annyira kegyetlennek, rnint inkább korlátoltnak és középsze
rűnek. Valamennyire akkor is „abszolút" értelemben, ha ezek a 
tulajdonságok társadalmi helyzetéből fakadnak, mivel az „osz
tályelőítéletek" és általában a csoportnormákhoz igazodás jelei 
szükségképpen a középszerű személyiség esetében mutatkoznak 
meg primér, „naiv" formában, olyankor, ha a fölébük növés, a 
saját helyzetünktől való elvonatkoztatás képessége nincsen meg 
bennünk. Vonatkozik ez persze betegségre, rokkantságra is. Jól 
tükröződik ez a földbirtokos és bányatulajdonos Clifford viszo
nyában feleségéhez, Connie-hoz mindenekelőtt. Abban, ahogy 
tragédiájának bekövetkezte után is természetesnek veszi a „gya
korlatban" mindössze egyetlen hónapon át létező házasságának 
fennmaradását, annak törvényességében, illetve saját társadalmi 
és vagyoni helyzetében bízva csak, bármennyire is csupán „kon
vencionális szerelem" folytán jött létre és kezdeti állapotában se 
jellemezte túl magas érzelmi vagy érzéki hőfok. Lawrence beállí
tásának jóvoltából ugyanis szó sem esik itt arról, hogy rokkantsá
gának bekövetkezte után Clifford, esetleg nem is egészen ószin
tén, de felajánlaná feleségének szabadsága visszaadását, sőt Con- 
nie természetes „asszonyi jogainak" kérdését is azután teszi csak 
szóvá, hogy erre felszabadultabb szemléletű após hívja föl a fi
gyelmét: ekkor mond csak olyasmit, hogy nem lenne kifogása egy 
szerető ellen, akit természetesen csakis „társaságbeli" férfiként 
tud elképzelni, ilyentől akár egy örököst is szívesen venne. Annál 
nagyobb tehát elképedése, mikor kiderül, hogy ezt a szerepet 
egészen más kategóriába tartozó valaki tölti be: tulajdon vadőre, 
Olivér Mellors -  természetesen a botránytól tart mindenekelőtt. 
Korlátaival összhangban Clifford tehát se nem annyira érzelem
gazdag és mély, hogy valóságosan átérezze az asszony helyzetét,

135



sem nem annyira rafinált, hogy éppen más irányú kapcsolatainak 
megértése révén igyekezzen az asszonyt jobban magához fűzni, 
olyan légkört teremtve, hogy ezek a kapcsolatok beszélgetés tár
gyát is képezhessék kettejük között. Nem feltétlenül két egymást 
kizáró tulajdonság ez különben, belső ellentmondásként ugyana
zon személyiségen belül is létezhet tehát, sót alighanem éppen ez 
nyújthatna némi reményt Clifford számára ahhoz, hogy a harma
dik „hatáskörét” úgy-ahogy az „őt megillető helyre" korlátozza 
csak, esetleg a vele való barátság, tehát gyengéinek megismerése 
segítségével. Nem mintha ez feltétlenül sikerrel is járna, sót nyil
ván más ponton gabalyítaná össze a dolgokat, sőt okozna lelki gu
bancokat, mégis ez lenne az egyetlen esély Clifford számára, 
hogy továbbra is játékban maradhasson” valamiképpen. Ám mi
vel mindezzel meg sem próbálkozik, nem is gondol rá, elsősorban 
ezért hiszem el róla alkotójának, hogy rossz író. De persze az is 
az igazsághoz tartozik, hogy Clifford erre már csak azért sem le
het képes, mivel egyáltalán nem arra az életformára készült föl 
lelkileg, amelybe háborús sérülése juttatta, azt meg egyenesen le
írni is alig merem, hogy éppen vadőrét, Mellorsot vonja be alig
hanem mégiscsak kissé embertelen játszmájába, ezt ugyanis tár
sadalmi helyzetéből fakadó szemléleti korlátai teszik lehetetlen
né, végső fokon mindaz, amiért megalkotója mint szimbólumot 
(is) életre hívta. Vagyis Clifford embertelensége, ami különösen 
a válás makacs megtagadásában jut végül kifejezésre, éppúgy 
konvenciók megszabta keretek közt marad, mint emberi volta.

Aminek azért mégiscsak meg kellene lennie benne valahol, s 
elkerülhetetlenül felszínre is kellene jutnia, ha Lawrence rá mer
te volna szánni magát, hogy igazán belehelyezkedjen figurájába.

*

Legalábbis a másik két szereplőhöz, Lady Chatterley-hez 
vagyis Connie-hoz, illetve Mellorshoz viszonyítva.

Akik közül mindenképpen Mellors igazán egyéniség -  vadőr 
létére egyáltalán nem egyszerűen az a keménylegényes „primitív 
pasas” , amilyennek a regény már említett filmváltozatában lát
hattuk. Sőt annyira egyéniség, hogy Cliffordnak ahhoz, hogy vele 
szemben alulmaradjon, „nincs is szüksége” rokkantságára. Es mi
vel Lawrence sok szempontból a maga altaregójának szánta, bi
zonyos értelemben pedig a szócsövének is, akinél az időnkénti 
tájszólásban való megszólalás nagyon is célzatos póz, gunyoros 
lereagálása alárendelt helyzetének, nem csupán meglehetősen
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műveltnek és olvasottnak mutatja meg, hanem egy sajátos, tuda
tosan vállalt magatartás, illetve életszemlélet hordozójává is meg
teszi tulajdonképpen. Antiracionalista, technika-és civilizációel
lenes, pénzt és sikert megvető anti-értelmiségivé végeredmény
ben, aki a maga szexocentrikus látásmódjából egyfajta ideológiát 
is csinál, úgyhogy, figyelembe véve még maga választotta remete
ségét, perifériára szorultságát, szinte a hippíség valamiféle előfu
tárát is láthatjuk benne. Akár mert „virággyerekként” is megmu
tatkozik, naivan tapogatózó utópisztikus megnyilatkozásairól pe
dig egyenesen a környezetvédő „zöldek” jutnak eszünkbe. Volta
képpen tehát előrevetítése egy típusnak, amely a technikai civili
záció ellenhatásaként napjainkban általánosan ismertnek számít. 
Ezért is hat ma talán kevésbé valószínűtlennek, mint amilyennek 
a könyv megjelenésekor tűnt bizonyára sokak szemében. Ámbár 
ha önmagában nézzük is, Mellors annyira valószínűtlen csupán, 
amennyire minden igazi egyéniség az -  nemcsak regényhósként, 
de a valóságban is.

Connie ellenben inkább nagypolgári származású arisztokrata- 
feleség csupán, aki az akkor szokásosnál kissé talán nagyobb sza
badságban nőtt fel, művelt, neveltetése folytán művészet- és iro
dalomkedvelőnek is mondható valamennyire. így lesz, inkább 
házastársi kötelességből, de igazi „összedolgozottság” nélkül, 
Clifford irodalmi próbálkozásai idején, annak segítő munkatársa 
is. Anélkül, hogy igazán intellektuális alkatú nő lenne, mivel „asz- 
szonyi kiteljesedését” bizonyos intuíciók ugyan előlegezik, auten
tikus nézetei azonban nincsenek, amiért is könnyen magáévá te
heti férfipartnerének szemléletét -  azután, hogy nemiségének ha
tása alá kerül, úgy is mondhatnánk, rabjává válik. Ezért tetszik 
megmosolyogtatóan gyerekesnek, amikor férjével vitatkozva tu
lajdonképpen szeretője nézeteit szajkózza: „Áz emberi test most 
fog csak valódi életre kelni. A görög korban biztatóan ébredezett 
már, de Platón és Arisztotelész megölte, a maradékkal pedig Jé
zus végzett. Most kel csak igazán életre a test, most támad fel sír
jából. Es az emberi test élete szép lesz, gyönyörű világegyetem
ben!” Még ha ezt közvetlenül az váltja is ki belőle, hogy Clifford, 
meglehetősen rossz pillanatban, egy ostobának tetsző misztikus 
könyvet dícsér, amely szerint „a világ fizikailag sorvad, lelkileg 
viszont emelkedik” , illetve „a fizikum csak tehertétel” , úgy tet
szik, mégiscsak azért menekülve ebbe a túlságosan is átlátszó ön
vigasztalásba, mert megalkotójából hiányzik a bátorság mélyeb
ben bemerészkedni abba a különbejáratú pokolba, ahonnan Clif- 
fordnak nincs kilépése. Úgy is mondhatnánk, ezért bizonyul Clif
ford ebben az epizódban túlságosan is szimbólumnak csak.
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Mégis ő, Connie, az első számú „átélője” a regényben történ
teknek, legtöbbet „őbenne” vagyunk. Erdőbe vezető útjain job
bára őt követjük, s így Mellorsot is többnyire rajta keresztül érzé
keljük, már-már a szó szexuális értelmében is, mondhatni nővé 
váltan egy kicsit, a férfi „fallikus narcizmusát” is mintegy általa 
látva. Kétségtelenül írói bravúrnak köszönhetően, ám egyben az 
íróról árulkodón is.

*

Mellors bizonyos értelemben szintén szimbólummá növi ki ma
gát. Elsősorban azért, mert, mint a férfiasság megtestesítője, „a 
nőt rabul ejtő idegen hatalom éként jelentkezik. Tudatos szinten 
is, abban is megnyilvánulva, hogy ez a különös figura, a mitoló
giai Pán alakjában testet öltött „fallikus kultúra” rajongójaként és 
újrafeltámasztásának reménytelenül utópista prófétájaként is 
megmutatkozik, azzal összefüggésben, hogy múltjának, szexuális 
előéletének legfőbb problémáját éppen az jelentette, hogy koráb
bi kapcsolataiban férfiassága domináló törekvéseinek nem tudott 
maradéktalanul érvényt szerezni. Házassága, amint arról Con- 
nie-nak is vall, elsősorban azon futott zátonyra, hogy saját „férfiúi 
akaratával” felesége a maga „asszonyi akaratát” helyezte szem
be, innen ellenszenve az emancipáltságra törekvő nőkkel, nem 
utolsó sorban Connie nővérével szemben is -  ami, figyelem
be véve, hogy újabban mind gyakrabban esik szó a szakirodalom
ban a nőemáncipációs mozgalmak, illetve az ipari társadalom „el- 
férfiatlanító” vagy éppen potenciazavarokat okozó hatásáról, 
akár szintén a regény egyik lényegre tapintó momentumaként ve
hető számba. Azzal összefüggésben is, hogy Mellors Connie-val 
való kapcsolata éppen azért lesz a férfi, de az asszony számára is 
ideális, mivel Connie önátadása, alárendelődése maradéktalan és 
tökéletes, egészen az énfeladásig. És mivel boldogságot eredmé
nyez, még kívülről személve se túl sajnálatos. Főleg, mert Connie 
„énjének” nincs is igazán olyan, elsősorban intellektuális része, 
amiért „kár lenne” , bármennyire ott érezzük is ebben az énfela
dást célzó követelésben -  szexuális alapra helyezve -  „az asszony 
kövesse urát” patriarchális parancsolatát. Ami legfeljebb azért le
het úgy-ahogy rokonszenves, mivel Mellors a maga szexuális ha
talmát mindenekelőtt gyengédsége révén, sőt annak fontosságát 
hangsúlyozva érvényesíti. Meg persze azért is, mert Connie és 
Mellors magányosságában, hajótöröttként való egymásra találá
sában van valami együttérzést keltő és lefegyverző is.
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Ez azonban a lényegen mit sem változtat. Méghozzá azért 
nem, mert a férfiúi dominanciát nemcsak gyengédség segítségé
vel „szokás" érvényesíteni, illetve a gyengédség gyakran a terro
rizáló brutalitás ellensúlyozására is szolgál, vagy a feltétlen enge
delmesség jutalmazását jelenti, sót a stricik, a „makrók” , a hím
nemű kitartottak különféle tájfajtái nagyon is tisztában vannak 
alkalmazásának módjaival. És általában is a „fallokráciának” az a 
Mellors illetve Lawrence felvázolta képlete sok mindenre asszoci- 
áltat. Jelentheti a „daliás primitívet” is, ennek a típusnak szexuá
lis hatalmát értékesebb, de akaratgyenge nők felett, illetve győ
zelmét tehetségesebb, de kevésbé „férfias” vetélytársak felett is, 
számomra, hogy regényfigurákkal példálódzak, nem utolsó sor
ban Roger Martin du Gard Thibault-családjából Hirschet, azt az 
afrikai gyarmatokon gyanús üzelmeket folytató kalandort is, aki
hez, annak egyetlen szavára, az általa már sokszor megalázott 
Rachel, bármennyire szereti is Antoine-t, azonnal kész visszatér
ni. Vagyis a Harcost, sót a Rablót, a Zsarnok Apát, a Törzsfőt, a 
Királyt. Mindazt, amit legtökéletesebben talán az az indiai szob
rocska jelképez, amelynek elég a címét ideírni csak: „Legyőzött 
ellenségének holtteste felett szeretkező hadvezér”. Valamit, ami
hez elsősorban mégsem a humánum képzetei tapadnak.

Akkor sem, ha ez jelenti az „ősmúltat”, a szexualitás vonatko
zásában az eredeti beprogramozást. A hímneműség szétbogozha- 
tatlan összefonódottságát az agresszivitással, az állati múltunkból 
kísértő „hímbüszkeséget” és „nőstényalázatot”, ami a majomhor
dák esetében nemcsak az eltérő neműek dominanciaviszonyaiban 
van jelen, hanem az azonos neműekének is mintájává lesz, úgy 
szimbolizálva az erőviszonyokat, hogy a behódolást a párzás nős
tény póza jelenti, amit aztán a hím magatartást felvevő erősebb 
fél, nemétől függetlenül, párzó mozdulatok imitálásával szokott 
nyugtázni. Úgyhogy ezért is nehéz volna tagadni, hogy mégsem 
egészen alaptalanul lett a „férfias” a domináló és a „nőies” a be
hódoló magatartás szinonimája, s hogy ennek a kétféle pólusnak, 
a sokféle szociális és kultúrális áttétel mellett, az eredeti biológiai 
formája is megmutatkozik az emberi társadalomban. Korunkban 
meg, paradox módon, mintha éppen a nemek közötti kapcsola
tok kevésbé formálissá válásával, a hagyományos erkölcsi nor
mák leépülésével és a nők (sokszor látszólagos) szexuális felsza- 
badultságának növekedésével párhuzamosan fokozódott volna a 
férfiak egy részének „kemény” terrorizáló magatartása. Legszél
sőségesebben a „galerik” fiataljainak végletesen primitivizálódott 
kapcsolataiban, sokszor egyenesen a „majommintát” teremtve 
újra.

139



Kevés bizalmat támaszva a „fallikus kultúra” iránt, s nem sok 
esélyt kínálva a „szexuális éden” utópiájának általában sem.

*

Valahányszor az ember, kiutat keresve a jelen szorításából, az 
utópia felé tapogatózik, rendszerint két irányban indul el: a múlt 
és jövő felé. Eleinte inkább az „elveszett paradicsomot” vélve 
megtalálni a múltban, ám valójában a jövőhöz mintát keresve. 
Hogy azután szokás szerint kiderülhessen: ami a távoli utókor 
egy pontjáról nézve létezőnek tűnt, visszavetített vágyálom csu
pán. Amiért is attól tartok, Lawrence Mellors képviselte múltba- 
vetítését illetőleg sem áll a helyzet másképpen. Bármennyire 
meglegyenek is ennek a maga rousseau-inak és wagneri-nietz- 
sheinek mondható kultúrtörténeti előzményei, amelyekhez nyil
ván Freud akkor még frissnek számító hatása is hozzájárult, 
messzemenően befolyásolva Lawrence életérzését és vitalista vi
láglátását. Mert ez a kergetózó nimfák és szatírok képét idéző vis- 
szavetítés akár arra is figyelmeztethet, mennyire félrevezető lehet 
egy letűnt kor kultúrájának eszményeiből annak valóságára kö
vetkeztetni. Figyelmen kívül hagyni, hogy a Connie által is vissz
hangzott görög példán belül mindaz, amit Pán (és Dionüsszosz) 
jelent, már maga is idealizáló visszavetítés, egy, már a polisz sza
bályozottabb világában fogant anarchisztikus igény a minden gát
tól mentes szexuális szabadság iránt, ami a kultikus gyakorlatban 
az eliziumi misztériumokban és más orgiaszerű jelenségekben ta
lálta meg a maga kiútját. Vagyis megszervezetten és mesterséges 
gerjesztés segítségével. Alighanem „fallikusan” is, férficentriku- 
san, mivel ugyanezen kor hétköznapjait a hetérák jelentették, 
legalábbis az uralkodó réteg számára. Többnyire nyilván nem az 
Aszpázia szintjén állók, ámbár Engels alighanem mégiscsak jog
gal lát jellemző paradoxont abban, hogy az első művelt nők a tör
ténelem folyamán éppen a legősibb mesterség űzői közül támad
tak. No de eszünkbe juthat az a törvény is, amely az athéni házas 
férfiakat arra kötelezte, hogy legalább egyszer havonta felesé
gükkel is éljenek házaséletet.

Platónnak és Arisztotelésznek tehát, hogy újra Connie gyerme
teg gondolatára utaljak, aligha azt kellett „megölnie” , ami ebben 
a korban oly „biztatóan ébredezett”. Mi sem természetesebb vi
szont, hogy az emberi gondolkodás bírálat és vizsgálat tárgyává 
tegye azt, ami az öve végeredményben. Mert hát az értelem már 
csak ilyen, mindent kisajátít, magáévá tesz, szétszed. A szexuali
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tást is, ami éppen azért látszik értelemellenes erőnek, mivel az ér
telem képtelem maradéktalanul a maga hatáskörébe vonni és irá
nyítani, annak ellenére, hogy végső fokon saját terméke.

Vagy inkább a tudaté, az agyé, mert az emberi szexualitás ép
pen azért vált még biológiai mechanizmusát tekintve is különbö
zővé az állatitól, mivel az egy, közelebbről az emlékezé/S képessé
ge, a fejlődés egy pontján túl képessé vált felidézni és újrakeresni 
azt, amire alacsonyabb szinten még csak a gének programja, illet
ve a harmonális rendszer egyoldalúan kényszerítette. Olyképpen, 
hogy a történteket, amint lejátszódtak, az újabb belső, illetve kül
ső impulzusig, annak rendje és módja szerint elfelejtette. Vagyis 
a fejlődés egy fokán túl már nemcsak az agy kapott impulzusokat 
a hormonális rendszertől, illetve a külvilágtól, ha az a rögtöni le
hetőséget kínálta, hanem a hormonális rendszer is az agytól, a tu
dattól, az emlékezet mozgásba hozta fantáziától. Nyilván már a 
„szubhumán főemlősök szintjén, legalábbis innen eredeztethető- 
nek látszik a majmok szakadatlan, időszakokhoz nem kötött ne
mi élete, ám alighanem különböző manipulációik, nagyon is em
berinek tetsző perverzióik is innen erednek. Éppúgy, mint sajátos 
„spekulációik” is a szexualitással, nem utolsósorban az a „felis
merésük”, hogy a szexuális felkínálkozás pózával le lehet szerelni 
az erősebb agresszióját -  ami akár a prostitúció állati előképe is 
lehet. Annyiban legalábbis, hogy na lám, ami eredeti rendelteté
se szerint a fajfenntartást szolgálja, nem csupán öncélú gyönyör
szerzésre, hanem egészen másra is felhasználható.

Már-már azt a gondolatot sugallva, hogy értelem és szexualitás 
„együttélése” soha nem is volt harmonikus igazán. És ha meg
gondoljuk, ezen még csak csodálkoznunk sem kell különösebben, 
legalábbis, ha nem ragaszkodunk a természet tökéletességének 
fikciójához, ami különben is a teremtő tökéletességének képzeté
vel áll összefüggésben. Úgyhogy már csak ezért is indokoltnak 
látszik azt is feltételezni, hogy a kölcsönös és spontán örömszer
zés a történelemelóttiség és a történelem egyetlen szakaszában se 
volt magától értetődő jelenség. Sem a primitív törzsi társadal
makban, ahol se szeri, se száma a legkülönbözőbb tabuknak és 
megkötéseknek, valamint az orgiaszerű kultikus jelenségeknek, 
tehát már itt is az irányított kanalizálási megoldásoknak, sem pe
dig a korai magaskultúrákban, ahol viszont már -  például a Ká- 
ma-Szutra tanúsága szerint -  egyenesen a problémák maiságán 
döbbenhetünk meg. „Örök” voltukon, ha úgy tetszik.

Legfőbb tanulságnak azt látva, hogy az értelemnek a szexuali
tással mindig is „meggyűlt a baja”. Úgy is, hogy mint destruktív 
és a társadalmat dezintegráló erőt féken tartsa és szabályozza, de
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úgy is, hogy, amennyire lehetséges, minél inkább örömforrást je
lenthessen az ember számára. Végül, de nem utolsó sorban pedig 
úgy, hogy ezt a két szempontot összeegyeztesse egymással.

*

Létezik azonban az értelemnek egy a szexualitáshoz való egé
szen másfajta, elidegenítő viszonyulása is. Valami, ami aligha
nem az értelem „önerejéből” fakad, annak „szabadságvágyából”, 
lázadásából a szexualitás hatalma ellen. Arra késztetve az em
bert, hogy hosszabb-rövidebb időre kilépjen a hatóköréből, hogy 
elfordulva tőle, mintegy mellékesnek tekintse, vagy éppen bű
nösnek, alantasnak, undorítónak. Aszkézisba meneküljön előle, 
vagy pedig feléje forduljon ugyan, de -  rajta kívül maradva vegye 
szemügyre. Felülnézetből, bírálólag és tanulmányozva. Hideg 
fejjel, mégis gyerekszemmel rácsodálkozva. Mert hát csakugyan, 
van ennek a szemléletnek bizonyos köze a gyerekekhez is, annyi
ban, amennyiben számukra a szexualitás, illetve a szerelem, ér
telmetlen és érthetetlen bolondériája a felnőtteknek. Ugyanak
kor nagyon „felnőtt” is ez a szemlélet, mivel a gondolkodás talán 
legfelnőttebb megnyilvánulásához, az önmagunktól való elvonat
koztatás képességéhez van köze mindenekelőtt. Amire a szemé
lyes helyzetek fokozottabban hajlamossá tehetnek ugyan, például 
a kirekesztettség állapota az elkerülhetetlenül hozzá tartozó 
irigységgel együtt, a vallásosság „szexellensége”, ám eredhet csö
mörből is, végső fokon azonban intellektusunk, kritikai érzékünk 
önerejéből fakadóan is ilyen irányban tendál. Ennek fejlettsége 
viszont korok és kultúrák függvénye is, aszerint, mennyire jel
lemző rájuk az elvonatkoztatás képessége iránti igény, a tárgyila
gosság követelménye. Vagy éppen a komikum, a humor, a gro
teszk iránti érzék -  ami megint csak a kritikus látásmód egyik faj
tája. Ezért is sajátja az ilyen szemlélet eluralkodása a racionáli
sabb és kiábrándultabb koroknak, érdekes, de nagyon is jellemző 
módon olyan időszakoknak, amelyekre a szexualitás „túlburján
zása” is jellemző. Alighanem az egyensúlyt helyreállítani kívánó 
arányérzékkel összefüggésben.

Ámde van ennek az elidegenítő szemléletnek egy „ősprimitív” 
formája is: a szexualitás kinevetése. Aminek megint csak köze le
het a gyerekességhez, csak hát a gyerekek nevetésének is, mint 
minden nevetésnek, alapja mindig egyfajta intellektuális felisme
rés, bármennyire értetlenségből fakadjon is. Ám hogy mégsem 
pusztán gyerekreagálásról van itt szó, azt akár Lévi-Stauss mez
telen nyambikvara-indiánjai is példázhatják, akiknek kedvelt
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szórakozása (vagy már csak volt talán) az esti tűz mellől félrevo
nuló párok meglesése, megzavarása és kinevetése, mintha csak 
fenn sem állna annak lehetősége, hogy máskor éppen a kinevetők 
legyenek a kinevetettek. Arra utalóan, hogy a szexualitás nevet
séges oldala mindig akkor válik láthatóvá az ember számára, ami
kor éppen kívül van rajta. Ekkor képes csúfolódó szolgaként sza
márfület mutatni a gazdának, amikor az nem néz rá éppen. Va
gyis hát igencsak mélyeknek látszanak a gyökerei mindannak, 
ami a szexualitást a komikum és a humor kiapadhatatlan förrásá- 
vá avatja, legyen szó akár a mindennapok ilyen megnyilvánulása
iról, akár a művészetről és az irodalomról. Boccaccióról például, 
aki Dckameron'jának vaskos történeteit bevallottan is boldogta
lan szerelmeseknek ajánlja, természetesen „pótkiélésre” is lehe
tőséget nyújtón kínálva gyógyírként a szerelem kinevetését -  alig
hanem inkább a szexualitásét, figyelembe véve, hogy a kor foga
lomalkotása, illetve nyelve, a dantei-petrarcai égi modell létezé
se ellenére, még nem tett túl nagy különbséget a kettő között. In
nen ered tehát az erotikus humor, mintegy a szexualitást glorifi- 
káló szemlélet és az ezt kifejező kulturális megnyilvánulások el
lenhatásaként. Alighanem külön a „fallikus kultúrát” illetőleg is. 
Éppen mert a fallosz, látszólagos „autonómiája” és erőt megtes
tesítő volta miatt, valamiképpen a „hatalomtartónak” is szimbó
luma, s mert mint ilyenhez „büszke” és „heroikus” képzetek is 
fűződnek, amelyek viszont, eredeti vonatkozásukban is, mindig 
kihívják karikírozó és paradizáló hajlamainkat. Ezzel magyaráz
ható nyilván a modern erotikus és pornóirodalomban is a komi
kum és a humor előtérbe kerülése, a korábban Lawrence által is 
égbe emelt kisszerűségének érzékeltetése végeredményben.

Mögüle pedig riasztó kép bukkan elő. Mert amint tárgyunkat a 
nevetségesség torzító lencséje nélkül kezdjük szemlélni, egyszeri
ben korunk szexualitásának sivársága, megdöbbentő elszemély
telenedése mutatkozik meg. Valahogy úgy, mint Bertolucci Az  
utolsó tangó Párizsban című nevezetes filmjében, amely korunk 
szexualitást prezentáló művészetében joggal tekinthető határkő
nek, egyben pedig „csódjelzőnek” is. Akár még válasznak is Law
rence egyszerre taburomboló és mítoszteremtő regényére, azt je
lezve, hogy a lawrence-i utópia ugyanúgy utópia ma is, mint meg
születésének pillanatában, mivel helyette az következett be, ami
re mint veszélyre LawTence-nek nem akármilyen érzékenységgel 
még nagyon is kezdeti fázisában sikerült rátapintania. Hasztala
nul állítva föl vele szemben a maga eszményinek vélt ellenvilágát.

*

143



„Nem hiszek ebben a világban, a pénzben, a karrierben, nem 
hiszek ennek a civilizációnak a jövőjében. Ha van egyáltalán jö
vője az emberiségnek, bizonyos, hogy egészen más lesz, mint a 
jelene"- mondja egy helyen Mellors, ám mikor Connie megkérdi: 
„Milyennek kellene lennie a jövőnek?", csak így válaszolhat: „Is
ten tudja. Megérzem néha, érzek valamit, elkeveredve a dühöm
mel. De hogy mi is légyen az, magam sem tudom."

Úgyhogy, valójában bevallottan is, ez jelzi leginkább Lawrence 
utópiájának reménytelenül vágyálom voltát. Éppen az, hogy 
Lawrence szerint a szexuális kapcsolatot emelkedetten, mintegy 
a misztériumok szintjén kellene átélni, amit korunk tudományos 
világképe aligha segít elő, azaz nyilván misztikusnak-mitikusnak 
számító kultúrába ágyazottan volna lehetséges csak -  nem beszél
ve arról, hogy a letűnt kultúrák inkább utólag látszanak ilyennek 
csupán. Korunkhoz viszonyítva csak, amelynek végletesen ela- 
nyagiasodott, elgépiesedett és „elelektronizálódott", de a fejlő
dés kérlelhetetlen logikája folytán létrejött valóságában ez a 
misztériumig menő bensóségesség legfeljebb kivételesen gazdag 
és ilyen irányban orientálódott személyiségek esetében képzelhe
tő el, „tömegméretekben" viszont semmi esetre. Főleg, mert az 
ehhez szükséges belső feltételek vagy megvannak valakiben vagy 
nincsenek, ám aligha taníthatóak. Ilyennek inkább csak a szexua
litás „technikája" bizonyul, többnyire mégsem a vártakat ered
ményezve. Amiért is a távlatot legfeljebb a „téves úton haladó 
emberiség" pályájának valamilyen radikális korrekciója jelent
hetné -  csak hát aligha képzelhető el, hogy ez éppen a „szexuali
tás kiteljesedése" érdekében történjen. Eltekintve attól, hogy 
bármennyire természetes szükségletről és örömforrásról legyen is 
szó, életcélként képtelenség, valójában „a semmi" leplezésére 
szolgái. Sót, ugyanez állhat akár a szerelemre is, akkor is, ha a 
„vissza a szerelemhez" jelszava, számos más neokonzervatív rész
igazsággal együtt, mégoly indokoltnak is látszik. Mivel egymás 
szeretéséért élni, ha ez nem jelent egyben valamilyen önmagán 
túlmutató cél, „ügy" érdekében vállalt szövetséget is, aligha lehet 
több a világ embertelenségéről tudomást nem vevő páros vagy 
legfeljebb családos begubózásnál a magunk kis boldogságába, 
ami még a „nagy szerelmet" is kisszerűvé teszi végeredményben. 
Csak hát hol van ilyen cél? Mármint az ember önreprodukciójá
nak önmagába visszacsatolódó életkörén túl.

Elképzelhető viszont civilizációnk valamilyen összeomlása is -  
nem is kell hozzá okvetlenül atomháborúra gondolnunk. Csak
hogy ez esetben a mindenekelőtt ismét csak értelmükre utalt új
rakezdőknek kisebb gondjuk is nagyobb lenne gyönyörök keresé
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sénél. Annál is inkább, mivel ez az élvezetközpontúság különben 
is a jólétben élők jellemzője, azoké a „jóléti társadalmaké”, ame
lyek éppen annak az ipari civilizációnak köszönhetik létüket, 
amelynek következménye az emberi kapcsolatok olyan méretű 
elszemélytelenedése és „elmechanizálódása” , hogy abból a szex
ualitás, mivel jellegében maga is ennek termékeként létezik, leg
feljebb kábítószerként kínálhatja a menekülés illúzióját. Sze
mélytelenül és mechanikusan, mint minden más megnyilvánulása 
is annak a világnak, amely a menekülés reflexét valójában kivált
ja.

1985
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KÉTNEMŰSÉG ÉS TÖRTÉNELEM

(UTAZÁS TÖRTÉNELEM ELŐTTI ÉS TÖRTÉNELMI KOROKBAN 
GÜNTHER GRASS CSODAHALÁVAL*)

Günther Grass regénye nem igazán regény, vagy talán nem is 
regény. Ugyanakkor nagyon regény, sőt talán a nagy regény jel
zőt is megérdemli. Éppen mert minden szabálytalansága ellenére 
remek olvasmány. Ez pedig igencsak ritka tulajdonság, nem min
dennapi kincsként is számba vehető. Nem könnyen összeszedhe
tő egyéb erényei mellett mintha újra rácáfolna Lukács Györgyre 
is, a hevével fémjelzett mimézis-esztétikára. Elkerülhetetlenül 
azt juttatva eszünkbe, ami napjainkban egyre nyilvánvalóbb lesz: 
századunk regényirodalma nem nevezhető egyértelműen realistá
nak. Sokkal kevésbé a tizenkilencedik század nagyprózájánál. 
Legalábbis, ha a múlt század azon „regénykészletét” vesszük fi
gyelembe, amelyet holmi fővonulatként a leginkább értékmérő
nek szokás tartani -  lehetséges persze, hogy valamilyen, szemlé
letünket és értékrendünket visszamenőleg is befolyásoló realiz
muskoncepció következtében. Mert ha a romantikusokra gondo
lunk, Chamissóra, E.T.A. Hoffmannra vagy akár Edgár Allan 
Poe-ra, Gogol egyes alkotásaira, azokra, amelyekben a részlete
ket megelevenítő mikrorealizmus az irreális örténetben megmu
tatkozó „makroromantika” szolgálatában áll, úgy ez a realizmus
túlsúly múlt századra vonatkoztatva sem lesz minden vonatkozás
ban kikezdhetetlen.

Vagyis hát könnyen kiderülhet minden efféle kategorizálás képte
lensége. Esetleg éppenséggel realizmusszemléletünk laposságig 
menő leegyszerűsítettsége -  abból eredően, hogy a realizmus fogal
mát mindössze a való világ „másolásától”, a fantasztikum és a csoda 
jegyeinek hiányától tettük függővé. Viszont, ha nem ezt tesszük, ha 
a realizmus kategóriáját reménytelenül parttalanná növeljük 
(ugyan ki emlékszik már Roger Garaudyra?), úgy tűnik a foga
lom mindent és semmit sem jelent egyszerre. Úgyhogy a válasz
vonal mégis inkább a „laposság” esetében látszik világosabbnak: 
ezért nem realista századunkban, Prousttal ellentétben, Kafka és 
Joyce, s nem realista, mondjuk, Elias Canetti sem.

•  Günther Grass: A Hal, Európa könyvkiadó, Budapest, 1988
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Vagy éppen Garda Márquez, akinek mesevilága, úgy tetszik, 
inspirálóan rokon Günther Grasséval is, aki -  meglehet némileg 
Lukácsot búsítóan is-szintén nem nevezhető realistának.

Valóságközpontúnak viszont annál inkább. Mivel nála a 
regényanyagot, a mondanivalót egybefogó irreális komponens, a 
mesék világából kölcsönvett csoda fénye mindig a valóságra irá
nyul, annak mélyébe világít, annak rejtett összefüggéseit és tör
vényszerűségeit hozza felszínre. Immár klasszikusnak számító re
mekműve, A bádogdob esetében a hároméves korától önelhatá
rozásából gyereknek megmaradó, majd torz törpeként továbbélő 
Oskar Matzerath figurája és üvegtörő hangja révén, míg az Í977- 
ben megjelent és rendkívüli sikert arató A Hal esetében a népme
séből kölcsönvett csodahal meseszerű keretet biztosító szerepé
nek köszönhetően. Nemcsak amiért így maga a mű is regénnyé 
duzzasztott mese', illetve mítoszromboló mítosz is lesz, hanem 
mert a regény örök életű és természetfeletti képességekkel felru
házott halának köszönhetően a regényidő is, évezredekre kiterje
dően, történelmi méretűvé növekedhetett. Ezért is mondható 
Grass alapötlete a maga nemében páratlannak -  amiért vaskos 
könyvet eredményezőn, de viszonylag kellően korlátozott terje
delem mellett tette lehetővé a nem lineárisan kezelt idő megfele
lő sűrítését is, egyúttal pedig minden irányban nyitott, esszészerű 
életteret is kínált alkotója számára. Végső fokon egyfajta mitikus 
„ellentörténelem” megírásához nyújtva lehetőséget. Középpont
jában az író szülővárosával, Danziggal, a mai Gdanskkal és A bá- 
dogdobbó1 már jól ismert tájegységgel, Kasubiával, sőt a Keleti
tenger egész térségével is, illetve az annak mondavilágából ki
bontakozó, de a ködös-mocsaras kezdetek után fokozatosan 
mind konkrétabbá váló, egészen napjainkig nyúló történelmével, 
olyképpen, hogy abból általános érvényű mondanivaló, vagy ha 
úgy akarjuk, „üzenet” is kibontakozzon. Nemegyszer jelenko
runk vagy legalábbis közelmúltunk aktualitásait is érintőn, publi
cisztikai beütésektől, kommentár vagy riportszerű eszközöktől 
sem visszariadva. Amiért is nem csupán háromemlőjű anyaisten
nők, újkőkori halászok és vadászok, kora középkori hittérítő püs
pökök és hódító lovagok, jogaikért küzdő céhmesterek, bujálko- 
dó vagy vezeklő szerzetesek és apácák, reformáció kori prédiká
torok és költők vonulnak el előttünk, hanem olyan időnként fel
bukkanó történelmi alakok is, mint Báthory István lengyel király, 
Nagy Frigyes vagy Napóleon, többnyire név szerint említve csak, 
de olykor közvetlenül megjelenítve, Marxon, Bismarckon és Be- 
belen át egészen Hitlerig és Sztálinig is. Sót még Willi Brandt és 
Nixon vagy éppen Gomulka és Gierek nevével is találkozhatunk
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-  az utóbbiakéval a gdanski hajógyári munkások 1970—beli 
sztrájkját vérbe fojtó rendórsortűzzel összefüggésben. Mert: „Va
jon ki milyen ideológiai ellentmondásban leli (marx-engelsi érte
lemben) dialektikus mulatságát, ha egy kommunista országban az 
államhatalom tüzet nyittat munkásokra, akik az imént még har
mincezren énekelték a pártház előtt az Internacionálét, proletár 
tiltakozásul?”

*

De hát miről is szól a regény? Mi is valójában a regénybeli Hal, 
vagy talán kicsoda inkább?

Lehet egyfajta kísértő szellem, változások erjesztője, mondhat
juk akár a haladás démonának is. Mefisztóhoz vagy Luciferhez 
hasonlóan egyfajta Sátánnak tehát, aki itt -  ahelyett hogy, mint a 
Biblia Édenében, kígyó alakját öltené - ,  ferdén kancsalító le
pényhalként mutatkozik meg. Bár ez a párhuzam mégsem mond
ható mindenben helytállónak: halunk ehhez valahogy túlságosan 
is jószándékú és segítőkész. Olyannyira, hogy amikor az általa 
megmutatott továbblépési lehetőségek okozta történelmi fejle
mények rendre balul ütnek ki, távol áll tőle minden ujjongás, sőt 
túlságosan is kiábrándult és csalódott lesz ahhoz, semhogy az ör
dögképzet újabb változataként könyvelhetnénk e l. .. Ámde ki ne 
ismerné a mesét a szegény halászról és nagyravágyó feleségéről? 
Függetlenül attól, hogy életéért cserébe a halász minden kívánsá
gát teljesítő halat a mese magyarított változatából mint aranyha
lat ismerhettük meg, nem pedig lepényhalként, úgy, ahogy a 
Grimm testvérek gyűjtötte német népmese eredetijében szerepel, 
ez utóbbiban hívják különben llsebillnek a telhetetlen halászfele
séget, ugyanúgy, mint az írói alteregónak tekinthető mesemondó 
„én” asszonyát is Grass regényében.

Neki, vagyis llsebillnek mesél a mesemondó regényhős, kilenc 
fejezetre osztva meséjét, végig az asszony terhességének kilenc 
hónapja alatt. Azaz inkább csak Ilsebillhez szól, nemegyszer vá
laszt nem kapóan vitatkozva is, tehát gondolatban mindössze. E 
keretbe foglaltan mondva el, miképpen is fogta ki valamikor, 
még tunya és boldog matriarchátusban élő újkőkori balti ősha
lászként a maga lepényhalát, hogy ezután ez a nagylelkűen szaba
don engedett Hal ismertesse meg hálából távoli civilizációk híré
vel és azok különböző termékeivel, nem utolsósorban pedig az 
apaság titkával, ekképpen segítve elő, a regénybeli tájon megle
hetős késéssel, nemcsak a férfiuralmat, hanem elindítva a törté
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nelmet is a maga útján. Hogy a későbbiek során mindig más alak
ban, bár többnyire művészként vagy legalábbis alkotó embertí
pusként újjászülető elbeszélőt, kívánságára a tengerből ismétel
ten előtűnve, továbbra is ellássa látszatra lelkesítő, ám mindegyre 
visszafelé elsülő jótanácsokkal. Amiért nem csupán a „férfiszelle- 
met” megtestesítő pártfogoltját kényszeríti rá mindinkább, hogy 
feltegye magának a kérdést, érdemes volt-e egyáltalán kikecme
regnie az ót jótékonyan körülölelő anyatermészet ósmocsarából, 
hanem önmagát is, mivel maga is egyre inkább bajt hozónak érzi 
történelmet és civilizációt serkentő felvilágosító működését. Fő
leg miután egy emancipáltan horgászó hölgytársaság századunk 
hetvenes éveiben újra kifogja, s mint a férfiuralom és a „férfitör- 
ténelem” létrehozóját, valamint a női nem megrágalmazóját von
ja felelősségre. Szabályosan megrendezett bírósági tárgyaláson, 
harcias dámákból összeválogatott „nótörvényszék” élőt vonja 
kérdőre magáért az általa költött meséért is: miért éppen az asz- 
szonyi nagyravágyást és telhetetlenséget hibáztatja a történelem 
balsikersorozatáért, mármint a vérzivatarokért, éhínségekért és 
egyéb szenvedésekért, mi több^ emberi fejlődésünk végpusztulás
sal fenyegető zsákutcájáért. Es hát valóban! Miért ne lehetne 
ugyanezért elsősorban felelős a férfiúi nagyravágyás, a hímne- 
műekre mégiscsak fokozottabban jellemző agresszivitás? Annál 
is inkább, mivel a szegény halász mindig többet akaró, egészen az 
istenségig emelkedni kívánó felesége alakjában jól kitapinthatóan 
ott rejlik az áthárítás motívuma is, a történtekért másokat hibáz- 
tatásé. Akárcsak a Paradicsomból való kiűzetés bibliai meséjé
ben, ahol tudvalevőleg szintén Éva a bűnös.
Úgyhogy miért ne lenne indokolt holmi történelmi igazságszol
gáltatás -  legalább egy regény erejéig -  a női nemnek? Úgy, aho
gyan azt Grass a maga regényében meg is teszi -  természetesen a 
maga módján. Végső fokon a mítoszt jelentő féligazság, a sze
gény halászról és feleségéről szóló mese másik felének kibontása 
segítségével. Úgy teremtve ellenmítoszt, hogy az csupán látszólag 
dönti meg az eredeti mítosz érvényét, mivel az valójában csak a 
lerombolttal együtt tekinthető igazqak. Annyira nyilvánvalóan, 
hogy akkor is így éreznénk ezt, ha Gr^ss regényének egy részleté
ben nem esne szó arról is, hogy a meséforrás, egy kis balti-tenge
ri szigeten élő öreg halászasszony, eredetileg két változatban 
mondja el a mesét a mesegyűjtóknek: az egyikben llsebill, a 
nagyravágyó feleség az oka mindennek, a másikban viszont maga 
a halász féktelenül nagyravágyó, míg a rosszat sejtón aggódó, de 
hasztalanul féken tartani igyekező társ szerepe a feleségnek jut. 
Amikor megkérdik tőle, vajon a két mese közül melyik igaz, az
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öregasszony így felel: „Az egyik meg a másik együtt” , ám a férfiúi 
tekintély csorbulásától tartó mesegyűjtők végül is csak az első 
változatot veszik fel a Grimm testvérek A fiú csodakürtje című 
nevezetes gyűjteményébe.

Veszni hagyva a másodikat. Vagy inkább Grassra hagyomá
nyozva: hadd írja meg belőle, jó másfél évszázad múlva, a maga 
regényét.

*

Grass igazságszolgáltatása nem egyértelmű tehát, de számunk
ra valahogy mégis Illyés költeményét, a Ditirambus a nőkhöz 
címűt idézi. Belőle is mindenekelőtt az alábbiakat:

Messze a kövek és fémek 
hatalomátvétele előtt.

A hajlíthatok és görbíthetők 
a szívósan gyengédek 

az ujjnyomásra válasz-puha 
anyagok, ők a soha 

vissza nem ütök 
adtak halk jelet -  kéz a kéznek -  

velünk a föld!
Idézni késztetve mindjárt a Grass-kínálta ironikus felhangú 

összecsengést is:
„Kellemes kor volt, történelem híján. Kár, hogy valaki, termé

szetesen férfiember, hirtelen elhatározta, hogy fémet olvaszt és 
homokformába önti.” Hogy ezután „párzásba dühödt férfiak” 
miatt, „akik fallosztoronnyá, torpedóvá álmodják a büdös kucs
magombájukat” , ne legyen megállás többé. Aminek kapcsán itt 
most a „történelem híján”-ra érdemes figyelni mindenekelőtt. 
Amiért nyilvánvaló, hogy a „férfitörténelem” a történelem is egy
ben, nem képzelhető el holmi „női történelem” helyette. Legfel
jebb mellette csak, „történelem alatti” történelemként, ilyenfor
mán létezik is, szükségképpen visszahatva a „felül lévő" történe
lemre. Ha úgy tetszik, a „nemek harcának” okozójaként, egyike
ként a történelmet kitevő különféle harcoknak, ama sajátosságá
val együtt, hogy valamennyi közül a „visszacsatolás” görbéje itt a 
legrövidebb, mondhatni rögtön záruló, de szakadatlanul újrakez
dődő és önmagát állandóan megismétlő, mivel az ellenfelek itt a 
leginkább nélkülözhetetlenek egymás számára. Úgyhogy a leg
szorosabb egymásrautaltság miatt minden frontálisságra törekvő 
kísérlet elkerülhetetlenül önellentmondást hordoz magában: ép
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pen mert alighanem ez az egyetlen harc, ahol az „ellenség” meg
semmisítése eleve szóba sem jöhet, legfeljebb leigázása. Ám 
ugyanígy a végleges feloldódás és konfliktusmentes harmónia 
sem, legjobb esetben is a kompromisszum csak, a modus vivendi, 
ez is történt mindig, s történik ma is, ennek különböző formáival 
találkozhatunk végig a történelemben. Ugyanezért rejti magában 
a leegyszerűsítő szembehelyezkedés a nevetségessé válás vesze
delmét is. Tisztán az esztétikum síkján is: a Lüszisztraté témája 
tragédiának el sem képzelhető, egyedül ahogy megíratott: komé
diának.

Amiért is a „mi lett volna, ha?” kérdése itt eleve abszurd. 
Grass sem teheti fel, mindössze a „férfitörténelem” heroikus mí
toszát rombolhatja le, úgy teremtve meg helyette a maga új, alap
vetően ironikus (nem komolyan vett, önmagát tehát nyomban le 
is romboló) mítoszát, hogy már kiindulópontul is mítoszt választ. 
A „férfielv” és a „női elv” klasszikus antagonizmusát, azt az ősi
dők óta belénk rögzült szemléletet, miszerint mindent, ami aktív, 
vagy éppen agresszív, férfiasnak, s mindent, ami passzív és enge
dékeny, nőiesnek tekintünk. Nemcsak az így szembeállított em
beri magatartásformákat és a belőlük adódó társadalmi szerepe
ket tartva természeti vagy természetfeletti erők által meghatáro
zottaknak, hanem kivetítve ezt a szemléletet a társadalmon, sót 
az élővilágon túlra is, úgy, ahogyan ez az ősi természetvallások 
esetében történik. Lévén ezekben az aktivitást hordozó vagy 
ilyenként értelmezett természeti jelenségek, az Ég, a Nap, a Tűz, 
a „férfielv” megtestesítői, ellentétben a Földdel (az anyafölddel 
vagy földanyával) és Vízzel, mert ennek megfelelően lesznek a 
fölöttük uralkodó istenségek is hím-, illetve nőneműekké, azzal, 
hogy e kategóriákon belül újabb megoszlásra bukkanhatunk, is
mét csak az aktivitás és passzivitás elveihez igazodóra: Thétisz a 
tenger istennője, magáé a tengeré, annak hullámait viszont már 
Poszeidon, a tenger istene kavarja fel viharaival. Ám ha már a 
vallásoknál tartunk, sajátos és szembetűnő a férfiistenek fokoza
tos térnyerése is az istennők ellenében, s az egyistenhívó vallá
soknál, mintegy e folyamat betetőzéseképpen, egyedül az „Atya
isten” marad csak -  utolsó halhatatlanként. Nem kevésbé érde
kes azonban, hogy a kétnemű istenségekben gazdag természet- 
vallások, de még a hozzájuk nem sorolható „mesterséges” és ere
detileg isten nélküli buddhizmus is, mint az „örök megújhodás” 
vallásai, éppen ciklikusságukból adódóan, valahogy egészüket te
kintve is nőieseknek hatnak számunkra. Szemben a meghatáro
zott cél irányába történő haladást feltételező, valamiféle megvál
tást, tehát az utópia valamilyen formáját is magukban hordozó
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„történelmi kinyilatkoztatás” vallásaival, a judaizmussal, a ke
reszténységgel és az iszlámmal. Sót miért ne gondolhatnánk itt, 
mindenekelőtt a kereszténység vonatkozásában, akár világi foly
tatásukra is, kezdve a reneszánszon, s folytatva a felvilágosodá
son, az annak jegyében megszületett forradalmakon és az utópis
ta szocializmuson át, egészen a marxizmusig. Vagy éppen min
darra, ami bennük jut kifejezésre, illetve rájuk épül. Mármint 
azokra a társadalmakra, illetőleg civilizációkra, amelyek ezeket 
az ideológiákat kitermelték magukból a maguk számára. Innen 
nézve ugyanis mindenképpen a legaktívabb, „leghaladóbb" civili
záció, a „keresztény európai" s még inkább jogutódja, a technikai 
civilizáció mutatkozik a leginkább „férfiasnak” is, egyben pedig, 
Grass megkérdőjelezését igazolóan, a leginkább félelmetesnek.

Minden látszólagos vagy valóságos, elférfiatlanító hatásától 
függetlenül is.

*

Legalábbis amíg a férfi-nő mítosz bűvkörén belül mozgunk, 
amíg benne maradunk. Ámde ki lehet-e minden vonatkozásban 
lépni belőle? Lehetséges-e rajta végképp kívül kerülni?

Elvégre egy mítosz épp azért mítosz, mert bizonyos igazságma
got mégis tartalmaz. Esetünkben alighanem az egész 
magasabbrendű élővilágra érvényeset. Figyelembe véve, hogy a 
kétneműséget joggal tekinthetjük a természet egyik legzseniáli
sabb „találmányának”. Első lépcsőfokaként annak az evolúciós 
állomássorozatnak, amelynek minden újabb lépése mind jobban 
és jobban a hímneműség javára billenti el a mérleg nyelvét. Ám
de mindenképpen neki köszönhető-a növény- és állatvilág kime
ríthetetlen gazdagsága, nélküle bolygónk bioszférája legfeljebb 
bizonyos egysejtű szervezetek unalmas ismétlődését jelentené 
csak. Ugyanakkor a két nemre oszlás mindössze „elvben”, illetve 
a kezdet kezdetén jelent csak két egyenlő felet, mivel ez a meg
oszlás, mint lehetőség, az egyenlőtlenné válás veszedelmét szinte 
létrejöttének pillanatától kezdve magában hordta: egyenlőség 
mindössze az átörökítő anyagban lelhető fel, a bennük rejlő in
formációk továbbadása tekintetében, annyiban, hogy a kétféle 
ivarsejt azonos számú génnel vesz részt az új egyed létrehozásá
ban, így biztosítva a fej továbbélését. Azzal a különbséggel, hogy 
a hím csírasejt behatol a fehérjeburokkal (peteszikkel) körülvett 
nőnemű csírasejtbe s ott egyesül annak magjával. Ebben külön
bözik csak a kettő egymástól, ezért beszélhetünk egyáltalán hím-,
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illetve nóneműségról. Alighanem „aktivitásról” az egyik, s „pasz- 
szivitásról” a másik esetében, bármennyire úgy álljon is a helyzet, 
hogy a női csírasejt esetében inkább csak egy rejtettebb, kevésbé 
dinamikus aktivitást mondunk passzivitásnak. Csak hát úgy tet
szik, kezdetként ennyi is elegendő a bűnbeeséséhez. Még ha ele
inte és még nagyon hosszú ideig nincs is ezzel különösebb „baj”, 
főleg amíg a megtermékenyítés a testen kívül (állatok esetében 
mindig vízben) történik: a legtöbb hal- vagy békafaj hímje és nős
ténye egyszerűen végigjátszik egyfajta párzási rituálét, kibocsátja 
a maga termékét, s aztán nemi szerepe meg is szűnik, hal- vagy 
békalegényeink és -lányaink egyszerűen visszavedlenek hallá, 
békává. Eltekintve attól, hogy a peteszikhez szükséges fehérjea
nyag megtermelése, figyelembe véve a peték (ikrák) hatalmas 
mennyiségét, alighanem már ezen a fokon is külön megterhelést 
jelent a nőstény számára. Ám még inkább azzá lesz a szárazföldi 
szaporodás kérdését először sikerrel megoldó tojásrakás eseté
ben: a petesejtet körülölelő szikanyag mennyisége itt már óriási, 
nem kevésbé a teljesítmény is; gondoljunk csak derék tyúkanyó- 
ink „minden napra egy tojás”-ára. És hát ahonnan elveszünk va
lamit, ott kevesebb marad, logikus hát, hogy itt már (kevés kivé
teltől eltekintve) végleg a hímek válnak termetesebbé és erőseb
bé is. Egy-egy több tíz tojástól „viselós” teknősanya meg akár 
„terhes” is lehet, ahogyan meg terhétől megszabadul, az már fé- 
lig-meddig szülés is. Valamennyire talán már fájdalmas is, még 
ha nem is annyira, mint az elevenszülők esetében, egészében vé
ve azonban nyilvánvaló, hogy a „fájdalommal szüljed a te gyer
mekedet" bibliai átka nem egyedül az embert sújtja.

Közben azonban a nemi szerepek is bonyolultabbakká váltak, 
eltérően alakultak. Mivel a megtermékenyülés itt már a testen 
belül történik, a nősténynél kialakul a meglapulás helyzete, az 
önmegadásé. Több belső ellentmondást is magában hordozva, 
mint a tisztán „győzelemre” törő hímeknél. Vagyis a párzás itt 
sok vonatkozásban erőszak a hímek részéről, mondhatni agresz- 
szió, nem beszélve a még inkább agresszivitást követelő szerelmi 
párviadalokról, melyeknek a nőstények rendszerint passzív nézői 
csak, hogy utána különösebb berzenkedés nélkül elfogadják a 
győztest. Meg természetesen az ivadékgondozás elsősorban rájuk 
háruló terheit is, mégha nem is mindig egyoldalúan. Csak hát pél
daszerű munkamegosztást és mintaszerű párkapcsolatokat in
kább csak a madaraknál találunk. Mellettük, úgy tetszik, egye
bek miatt is érdemes elidőzni pár pillanatra. Éppen náluk buk
kanhatunk rá egy sokban az emberi társadalom képét idéző jelen
ségre is: számos csoportosan fészkelő tengeri madárfajnál, amint
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azt az elvégzett mérések is igazolják, a kedvezőbb fészkelőhelye
ket mindig a nagyobb testsúlyú, tehát erőteljesebb hímek verek
szik ki a maguk, illetve tojóik számára, amelyeknél már hiába ke
resünk ugyanilyen megoszlást, vagyis ezek az agressziót igénylő 
feladatot hímjeikre hárítják át, nem tudni, miféle egyedi vonzóe
rőnek köszönhetően. Annál kevésbé, mivel a „szépség” , a muta
tós külső, a pompázatos nászruha szintén a hímeket jellemzi in
kább. Nemcsak a madaraknál, mondhatni az egész állatvilágban. 
Sőt hosszú időn át még az emberi társadalomban is inkább a férfi
ak a felcicomázottak, a harci díszben pompázók, a „szépnek len
ni” feladata fokozatosan hárul át csak a nőkre, mintegy a civilizá
ció részeként, úgy tetszik, a testi jegyek imponáló szerepének bi
zonyos háttérbe szorulásával összefüggésben. Valamennyire ta
lán a lelki-szellemi tulajdonságok előtérbe kerülésével, ám még 
inkább a tulajdon, s az annak minden egyéb formáját hordozni 
képes pénz szerepének növekedésével párhuzamosan... No de 
az ivadékgondozáshoz, illetve -  tápláláshoz visszatérve: aligha 
kétséges, hogy az emlősök gyakorlata is egyike a már említett 
zseniális, de leigázó húzásoknak -  azzal együtt, hogy anya és iva- 
kék közt a lehető legszorosabb kapcsolatot teremti meg, s ezzel a 
későbbi társadalmi-kulturális, anyaszerepet is jó előre meghatá
rozza. Csakhogy ez a megoldás mozgást korlátozó is, ha ugyan 
nem helyhez kötő, úgyhogy alighanem még az anyjukat megszü
letésük után nyomban követni képes patások nőstényei mondha
tók a leginkább szerencséseknek. Ellenben a főemlősök kölykeit 
vinni kell, főleg miután közülük is a „legfőbb” elveszítette fogód
zóként szolgáló szőrmeruháját, hiába születünk hát ma is görcsös 
fogásreflexszel, semmi sincs már, amiben megkapaszkodjunk. Ki 
cipelje hát azt a gyámoltalan porontyot, ha nem az, aki táplálja is. 
És hát jobb, ha a hím keze szabad, még jobb, ha fegyvert markol
hat. Legalább addig forgatva sikerrel, amíg párja, karjában a ma
gatehetetlen utóddal elmenekülhet... Egyszóval a természet 
alighanem messze „Adám előtt” igencsak „kidolgozta” már a 
két nem közötti magatartásbeli különbségeket, előkészítve maj
dani társadalmi szerepüket is. Ha úgy tetszik, megalapozva a fér
fiuralmat.

Hát Ádám után?... Mindenesetre az elején bekövetkezik egy 
„disszonáns intermezzo”, ami némileg megzavarja a képet. Még 
ha a matriarchátus nem is egészen úgy, annyira általánosítható 
értelemben létezett is, ahogyan azt Bachofen idejében képzelték. 
Mert aligha lehetett igazán hatalom, azaz annyira volt csak az, 
amennyire az anyaság kultusza a férfierőszakot képes volt féken 
tartani. Amiért az apaság fogalma ismeretlen még, amiért a nő
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így csodalénnyé, varázslónővé, termő és teremtő istennővé lesz. 
Átmenetileg, ám nagyon hosszú időre: bármennyire is elcsodál
kozhatunk afelett, milyen nehezen is jött rá az ember, hogy an
nak, amit mindig is gyakorolt, mégis csak köze van ehhez az 
egyedül nők művelte csodához. Ami lehetett a férfi számára akár 
stimuláló kihívás is, sok mindent megmagyarázó. Bármennyire 
elég is arra gondolni, hogy a két nem azonos értelmi képessége 
közül az működhetett hatásosabban, amelyik szabadabban és za
vartalanabbá tehette ezt.

Nyilván sokkal korábban is már, mint ahogy -  jóval a kövek, 
sót részben már a fémek „hatalomátvétele” után -  végre az apa
ság titkára is fény derült volna. Arra, ami mellesleg, mint szerep 
előbb is létezett már, ott lappangva az „alattvalóit” egyszerre vé
delmező és terrorizáló hordavezérben, hogy utóbb a mindenható 
családapában éppúgy továbbéljen, mint a törzsfőnökben, király
ban, a legkülönbözőbb korok tirannusaiban, egészen a modern 
diktátorokig. Úgyhogy az élettani értelemben vett apaság miben
létének felismerése mindenekelőtt a nő- és anyakultusz degradá- 
lásához kínált „ideológiát” , elsősorban a férfierőnek, a teremtés 
képességének glóriáját hozva létre, az anyát inkább csak magot 
befogadó és kalászba szökkentő termőföldnek tekintve. Úgy pa
rancsolva őrzőnek tulajdon testéből fakadt magzatai mellé, hogy 
azok most már az ő apai tulajdonát jelentsék. Egyúttal pedig 
megfosztva a tágabb közösség ügyeibe való beleszólás jogától, 
különböző kerülő utak, pótmegoldások keresésére is kényszerí
tőén.

Felfedeztetve a nővel a szerelmet is. De a férfival hasonlókép
pen. Mert amint azt Grassnál olvashatjuk:

„A Hal aztán kifejtette azt az elméletét, amely szerint a szere
lem a nőuralom megszüntetésének az eszköze, mert láncra vert 
érzelmeket fog elszabadítani. Annyit fog követelni, amennyire 
senki sem képes. Tartós elégtelenséget fog táplálni, soha ki nem 
elégíteni. Ki fogja találni a sóhajnyelvet: a megvilágosítva elho
mályosító poézist. Sajátjának fogja vallani a lombhullást, a fátyla- 
zó ködöt, a gerendát őrlő szuvat, az olvadó havat és a mámoros 
rügyfakadást. Az elvesztett hatalom pótléka lesz a nők számára, 
mint szakadatlan mohósággá torzult igény. Minden Ilsebill pa
naszdala lesz.”

*
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Egyúttal nekik adományozva a konyha szigorúan körülhatárolt 
külön kis birodalmát. Günther Grass Halának kiindulópontját is 
egyben.

Ennek megfelelően jut a regényben nem kis szerep a gasztroló- 
giának és a kulináris örömöknek is. Lapjain ugyanis a legkülön
bözőbb korok ínycsiklandó ételreceptjeinek egész sorát ismerhet
jük meg, nem csupán táplálkozás- és élelmezéstörténeti ismere
teinket gazdagítóan, hanem ezzel összefüggően a „hasközpontú
ság” lesz a regény sokszor hedonisztikus hangvételének meghatá
rozója is egyben. Látszólag egyfajta vaskos és életvidám erotiká
val párosultan -  főleg a középkori vonatkozású részekben -  rabe- 
lais-ian élethabzsolóvá válva, de egyúttal szorongást keltően ag
gódóvá is. Emberi jövőnk nem éppen biztató távlatait mintegy a 
„mit fogunk enni?'’ kérdésén át közelítve meg, nem egy ponton 
keserű szájízzel rontva el a képzeletbeli lakomák örömeit is. Nem 
utolsó sorban a korunk Kalkuttáját megrázóan bemutató riport
szerű betétben, ahová az elbeszélő a várost Európa számára felfe
dező Vasco da Gama huszadik századi inkarnációjaként érkezik 
történelmi fordulópontot jelentő partraszállásának egykori szín
helyét újra megtekinteni. És annak alapján, amit itt láthat, miért 
is ne írhatna „verset egy rakás szarról, amelyet elpottyantott az 
Isten, és elnevezte Kalkuttának. A nyüzsgésről, a bűzről, ahogy 
él, és egyre csak sokasodik". Annál is inkább, mert egy Káli
templom udvarán: „Arrébb egy fa az anyáké, akik gyereket akar
nak, sok gyereket, még egy gyereket, egyre több gyereket, min
den évben gyereket. Az anyák kívánságköveket aggatnak a fára. 
A fa tele van aggatva kívánságkővel, minden kő egy gyerek, még 
egy gyerek.’' Úgyhogy nem csupán a bélcsatorna felső és „szép” 
vége, a táplálkozás örömei mellett beszédre, dalra és csókra is 
nyíló száj, a falatot aprító, de mosolyra is villanó fogsor, az ízlelő
szemölcseit működtető nyelv, a nyelő garat kap itt hangot, a kö
zéprésszel, a degeszre tömött vagy korgó gyomorral együtt, ha
nem a hátsó traktus is a maga bűzt, bomlást és enyészetet jelentő 
termékeivel. Alkotóelemeként e mozaikkockákból összeálló, lát
szólag gáttalanul szertefutó, mégis mesterien megszerkesztett re
génynek.

Amelyet, ha lényegét kívánjuk megmutatni, mindenekelőtt a 
nóemancipáció regényeként jellemezhetünk. Vagy akár a „kony
ha rabságából” kivezető út regényeként. Amiért Grass történe
lem előtti és történelmi korokat idéző nőalakjai, hagyományos 
szerepkörükből adódóan, szakácsnőkként mutatkoznak meg. 
Azaz az „idők kezdetén” még a matriarchátus korának nemzetsé
get tápláló ősanya-istennőiként, mint a háromemlőjű Aua, majd
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a népvándorláskori Wigga, sót bizonyos mértékig még a keresz
ténység felvételének idején élő Mestvina is, aki azonban már va
rázslónőből degradálódik szakácsnővé, ezért is üti agyon súlyos 
vaskanalával ágyastársát, az ót megtérítő Szent Adalbert püspö
köt. Első megnyilvánulásaként annak a férfiuralom elleni láza
dásnak, amely a rákövetkező korok különböző nőalakjainak elté
rő magatartásában, mindig az adott történelmi kornak megfelelő 
„szabadságmegvalósításaiban" jut kifejezésre. A középkori góti
ka korát idéző Dorothea von Montau fegyverkovácsné esetében 
a szakadatlan szüléskényszer elöl menekülő, aszkézis ösztökélte 
szentté válásban éppúgy megnyilvánulva, mint a reformáció ko
rát megtestesítő „kövér Gret", azaz Margarete Rusch apácafő
nöknői és kolostorszakácsnói működésében, nemcsak két tör
vénytelen leánygyermeket is eredményező, hanem fóztjével két 
rajta élősködő férfipartnert is jobblétre szenderító életmódjában. 
Vagy a harmincéves háború korának műv észeit és humanistáit is
tápoló, majd boszorkányként máglyán végző Ágnes Kurbiella 
történetében. Ámde a felsorolás folytatása előtt nem árt talán 
megjegyezni, hogy míg az eddigi nőalakok lázadó önmegvalósítá
si kísérletei jobbára a zsákutcát jelentik, vagy legalábbis öncélúak 
csak, ahogyan a történelem, a Hal jótanácsainak és ajándékainak 
jóvoltából, mindinkább előrehalad, de mindig visszájára is for
dul, úgy lesz Grass szakácsnőinek lázadása egyre inkább előre
mutatóvá, gyakorlatilag értékesebbé, s válik társadalmi hatóerő
vé. Olykor a történelembe is beleszólva, mint a forradalmár sze
relméért mindenre kész Sophie Rotzollról szóló részben, bár
mennyire történelempersziflázs legyen is véres komédiába tor
kolló kísérlete Napóleon danzigi helytartójának mérgező gomba
vacsorával való megölésére. Ám mégis inkább egyfajta csendes- 
szívósán életfenntartó erőt képviselve, úgy, ahogyan azt a Nagy 
Frigyes korabeli Amanda Woyke és feledhetetlen krumplilevese 
esetében tapasztalhatjuk. Hozzá kapcsolódva találkozhatunk kü
lönben magával az uralkodóval is, méghozzá két alkalommal: 
először a valóságos földi életben, amint a porosz állami krumpli
földeken folyó munkát ellenőrizve maga is elfogyaszt egy adagot 
a birtok cselédei számára készült krumplilevesból, másodszor a 
túlvilágon, ahol Amanda a királyt ólomkatonái mellől szólítja el, 
s fogja be krumplivetőmagot szállító taligája élé, így állítva magát 
az „öreg Fritzet" is az általa elképzelt „nagy-nagy mennyei vilá
gélelmező népkonyha" szolgálatába. Vagy a másik, a Bismarck 
korában működő és a sztrájkalap pénztárát is kezelő népkonyha
szakácsnő, Léna Stubbe esetében, akinek „Proletár szakácsköny
véről" négyszemközt Bebel a német szociáldemokrácia egykori
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nagy öregje, A nő és a szocializmus szerzője (!) is elismeréssel 
nyilatkozik, ám a kézirat kiadását szorgalmazni és előszót írni 
hozzá, tekintélyét féltve, mégsem hajlandó. És ami aligha mel
lékes, Léna Stubbe már mindenképpen okosabb és talpraeset- 
tebb, sót olvasottabb is őt időnként italos fővel eldöngető, majd 
rendre bocsánatért esedező bumfordi horgonykovács férjénél, 
aki a maga ösztönös módján lelkes híve ugyan a munkásmozga
lomnak, ám annak elméleti útvesztőiben képtelen eligazodni -  
nyilván ezért is lesz belőle az első világháború hősi halottja. Hogy 
özvegye végül is, immár ős-öregen, mint egy náci gyűjtőtábor 
szakácsnője, egy bestiális kápó ütlegei következtében fejezze be 
földi pályafutását. Nem az elképzelt mennyországban tűnve el 
szemünk elől, mint a hozzá legközelebb álló Amanda Woyke, ha
nem a földi pokolban -  de valahogy mégis megdicsőülten. Mert 
valahogy éppen ők, ezek a közösséget jóllakató „népszakácsnők” 
hatnak a leginkább a hajdani, nemzetséget tápláló ősanya-isten
nők újbóli megtestesüléseinek, őket is formálja meg az író legin
kább szeretettel, legalább annyi gyöngédséggel, mint amennyi 
pajzán jókedvvel kelti életre „kövér Gret” robusztus figuráját. 
Ők is képviselik leginkább azt a „férfitörténelem" alatt meghúzó
dó, óvó és megtartó alapállást, amit -  hatását tekintve -  akár „női 
történelemként” is emlegethetünk.

Őket követően azonban ez az eddig emelkedő vonal egyszerre 
csak mintha megtörne. Mivel a szakácsnők sorának véget értével
-  nem éppen váratlanul, inkább nagyon is vártan -  színre lépnek 
az „Emanci Mancik” . A hagyományos nőszerepeket eleve eluta
sítók, az egyenjogúságukat patikamérlegen grammozók, a min
denáron férfiszerepre törők és férfiutánzók. Bő teret kínálva az 
írói iróniának. Ebből adódóan is lesz Günther Grass regénye nem 
csupán egyfajta igazságszolgáltatás a női nemnek, hanem egyúttal 
a mítoszában lerombolt „férfitörténelem” elsiratása is: Ám annak 
megkérdőjelezése is mindjárt, amit a történelem netalán bekö
vetkező „elnőiesedése” mint lehetőség és megoldás kínál szá
munkra. Bármennyire úgy álljon is a helyzet, hogy „a történelem 
nőivé kíván válni”.

Mert a regény jelenidejének nőalakjai, mármint a Halat férfi- 
pártiságért és a női nem megrágalmazásáért perbe fogó feminista 
„nőtörvényszék" (másképpen „nőiszék”) tagjai már kevésbé hor
dozói azoknak az erényeknek, amelyek a történelmi múltból fel
bukkanó szakácsnőket jellemzik. Legkevésbé úgy, mint az egy
kor éltek újbóli megtestesülései, ahogyan azok rossz utánzatai
ként, sőt karikatúráiként megmutatkoznak -  egyúttal az elbeszé
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lő volt szerelmeiként vagy alkalmi partnernőiként is, valahogy azt 
sugallva ezáltal, hogy Grass történelmet újraélő és -értékelő el
beszélője voltaképpen belőlük alkotja meg régmúltat idéző nőa
lakjait, beléjük vetítve hiányérzetét is egyúttal: azokat a tulajdon
ságokat teljesítve ki bennük képzeletében, amelyeket jelenkori 
valóságos mivoltukban hasztalanul keres, vagy csupán csökevé- 
nyes és fogyatékossággá torzult formában találhat meg. Nem 
utolsósorban kiegyensúlyozatlanságban, féligazságokra épülő 
„hisztis” vádakban törve felszínre, úgy, mint az ügyésznő szere
pét betöltő Sieglinde Huntschánál, aki bármennyire joggal tekinti 
is „férfiúi főbűnnek” az erőszakosságot, mégis lényegre tapintó 
reagálást vált ki az elbeszélőből: „Nem, nem, Siggi. Az nem fér 
bele. Nem mázolok én be neked. Azt te csak szeretnéd. Hogy az
tán jobb legyen az ágyban. És nyomhasd a ,tipikus férfi' -  szöve
get.’' Amely vonások aztán másoknál a mindenáron való férfivá 
válás, vagy a férfiúi közreműködés nélküli gyermekszülés képte
len óhajában jutnak kifejezésre. Vagy éppen leszbikus örömök 
keresésében, férfiúi privilégiumnak számító testtartásban bizo
nyos természetes szükségletek elvégzésekor -  megfelelő pótesz
köz segítségével. Azon a szigorúan férfiak számára megrendezett 
„apák napi” táborozáson, ahol a szóban forgó csoport néhány 
tagja nemkívánatos vendégként jelenik meg, és ahol annak egyik, 
leginkább nőnek megmaradó tagjáról, a szerencsétlen Sibylle Mi- 
ehlauról kiderül, hogy társnői ugyanolyan élősködő módon hasz
nálják ki, mintha csakugyan hímneműek lennének. Mielőtt fizi
kai értelemben is áldozatul esne egy most már valóságos hímne- 
műekból álló huligánbanda támadásának. Ezzel a véresen gro
teszk véggel is ugyanúgy a nemek közti viszony holtpontra jutását 
fejezve ki, mint az 1970—beli gdanski sortűz áldozatául esett len
gyel Maria és az elbeszélő szigorúan „lényegre szorítkozó” , ten
gerparti szerelmi együttlétével. Amely jelenetet követően a per 
véget értével újból „szabadlábra helyezett” s a férfinemból szin
tén kiábrándult Hal már a lány hívására bukkan fel a hullámok 
közül, hogy ettől kezdve őt, a „női felet” segítse tanácsaival a tör
ténelem folytatásához.

Kétségtelenül igazságot szolgáltatva, de félő, hogy mégsem 
igazán reményeket támasztva. Annál kevésbé, mivel az eddigi 
Maria, ahogy a távolodó elbeszélő után fut, egyszerre csak Ilse- 
bill, a feleség alakját ölti magára. Azét az Usebillét, akihez a Hal 
történetét elbeszélő első személy meséje szólna, ha az asszony 
egyáltalán odafigyelne. Csakhogy nem figyel, sőt a regény végén 
egyszerűen elfut férje mellett, hagyva, hogy most már az szalad-
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jón utána. Egyúttal ki a regényből, is rábízva a folytatást és a ta
nulságok levonását képzeletünkre.

*

Nosza hát! Induljunk ki talán a „nőiszék” elé állított Hal utolsó 
szó jogán elmondott beszédének néhány sorából: „És még ahol 
sikerült is asszonynak politikai hatalmat szereznie, mind -  Mada
me Pompadourtól, Golda Meirig és Indira Gandhiig -  csak a fér
fiész szerinti törtenelemfelfogás logikai kínpadjára feszülten poli
tizált. .. ” Alighanem azért -  merül fel mindjárt mert a logiká
nak nincs neme, a logika mindenekelőtt emberi, bármennyire le
het embertelen is. Sőt ha rajtunk, embereken kívül létezne más 
„észlény” is, attól tartok, annak gondolkodása is ugyanazon tör
vényekhez lenne kénytelen igazodni. Még ha szokás is „férfi” és 
„női” logikát emlegetni, s bármennyire férfiszokás legyen is a má
sik nemet logikátlansággal vádolni, nagyképűsködve logikából 
megleckéztetni. Úgy tetszik, azzal összefüggésben, hogy a legra
cionálisabb logikával felépített gondolatmenet kezdetén is ott la
pul egy kiindulópont, egy „prelogikus premissza”, amit már nem 
vizsgálunk, mivel eleve megingathatatlannak, evidenciának te
kintjük, alapvető értéknek véljük. Bármennyire nem létezik is 
hát külön férfi és női logika, annál inkább különbség lehet a férfi 
és női értékrend között. No és az utóbbira épülő gondolkodás fő
leg olyankor tetszik a „férfiagy” számára logikátlannak, ha ez a 
bizonyos értékrend nem is igazán tudatos, s így védelmezőjük 
legfeljebb holmi idegesítő „csak”-  okkal képes azt megfogalmaz
ni és védelmezni. És hát az életkor szerinti vagy szociális kiskorú
akkal, vagy ha úgy tetszik, elnyomottakkal, e téren különben is 
gyakran van baj, éppen mert bármilyen értékrendre épülő cél 
motiváljon is valakit, magatartása mindig aszerint látszik logikus
nak, mennyire képes azt meg is értetni. „Férfiasan” logikus érve
léssel, függetlenül attól, hogy az ehhez szükséges „készülék” férfi 
vagy női koponyában foglal- e helyet, s hogy az alapérték, az a 
bizonyos „prelogikus premissza” holmi férfias vagy nőies érték
rendbe sorolható- e, illetve minősíthető- e egyáltalán ilyennek 
vagy olyannak. Ha egyszer a történelem játékszabályait -  lega
lábbis látszólag -  a „férfias” értékek és magatartásformák hatá
rozzák meg, ezért a „történelemcsináló” szerepbe kerülő nő, még 
ha netalán „női praktikával” él is, mindenképpen hozzájuk kény
telen idomulni. Azt viszont már kérdezni sem érdemes, vajon
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melyik koponya birtokosaként több az esély történelemalakító 
szerephez jutni.

Akkor sem, ha ma még egyértelműnek mondható, nem bizo
nyos, hogy holnap is így lesz.

Csak hát a távlatok reményteljességét vagy kilátástalanságát 
nem feltétlenül az államférfiúi vagy „államnói” döntésektől függő 
„nagytörténeleirT határozza meg. Hanem legalább ennyire a 
„kistörténelem” , a látszólag láthatatlan hétköznapoké. Ami a 
„nagytörténeleirT játékszabályait is kialakítja, az értékrendeket, 
az „irracionális premisszákat” is létrehozza. Ebben pedig nem 
csupán a „szegény halászoknak” van szerepük, hanem ugyanígy 
az „Ilsebilleknek”.

Volt is mindig. Akár „szakácsnőként”, akár pedig a szakácsnői 
szerep nem vállalásában, az attól való menekülésben megnyilvá
nulva, Grassnál is lényeglátóan tetten érten. „A te mosogatásod 
meg az én mosogatásom csak nem lesz a mi mosogatásunk, nem 
akar az lenni” -  hangzik fel ugyanis az elbeszélő fanyar-keserű 
panaszszava, annak jelzéseként, hogy a nőemancipáció fonákjára 
fordulását nemcsak a nőiszék harcos feministáinak magatartása 
mutatja meg, hanem a feleségé, Ilsebillé is, sokat akaró, de föld
hözragadtan kisszerű igényeivel, legyen szó akár zajtalan moso
gatógépről, akár nyaralásról a Kis-Antillákon. Aminek kapcsán 
akár úgy is sóhajthatunk, hogy hát lám, minden emancipálódással 
az a baj, hogy amint az egyik fél dominálása megszűnik, nyomban 
megszűnik a harmónia is. Jobban mondva annak látszata inkább. 
Valójában az a „kényszerharmónia”, aminek megbomlásával a 
szerepmegosztáson alapuló funkcionális egység kerül veszélybe, 
az a történelem szentesítette bejáródottság, amit -  bármilyen ré
széről legyen is szó az életnek -  mindig olyasmi biztosít, ami egy
ben igazságtalanságként is megélhető. Kizsákmányoltságként is, 
elnyomatásként. Sajnos, de mit tehetünk, fűzhetjük hozzá mind
járt kifordított tenyérrel, ha úgy tetszik képmutató férfiassággal, 
Grass „emancipációtörténeti" látleletéből kiindulva is. Éppen 
ezért -  mivel szerzőnk, miközben a múlt elnyomott, de heroikus 
szívóssággal küzdő, lázadó, ám mégis odaadóan önfeláldozó asz- 
szonyainak állít emléket, viszont a másik (második?) nem mai 
„öntudatra ébredt” példányaiban holmi maguk körül szánalmas
nevetségesen csapkodó és nehezen elviselhető teremtéseket lát 
csak -  férfiúi sóhajtozásunkat olyképpen is továbbfolytathatjuk, 
hogy hát hiába, ilyenek vagyunk, annyira a magunk privilegizált 
helyzetének magaslatáról letekintve vagyunk képesek csak elfo
gadni, szeretni és tisztelni, sót saját lovagiasságunkat ünnepelve, 
alkalmanként még védelmet és segítséget nyújtani is, hogy amint
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fölényünk e talapzata eltűnik a lábunk alól, a nőiség minden va
rázsa, ideértve az anyaság dicsfényét is, nyomban holmi optikai 
csalódásnak tűnik számunkra. Rögtön amint nem fölülről tekint
hetünk rá. Ha meggondoljuk csakugyan, ezért is kell rá odafi
gyelni. És hát miért ne mosogathatna a férfi is, egyre többen meg 
is teszik már, hála Istennek. Csak hát Grass a „mi mosogatásunk
ról” ejt szót, arról a közös nevezőről, ami a férfi „mosogatókész
sége” ellenére sem akar összejönni. Ezt jelzik az elbeszélő és Ilse- 
bill egyelőre alig észrevehetően bomlani kezdő házasságának las
san, de biztosan felhalmozódó tünetei is, amelyek miatt aztán II- 
sebill terhessége sem mondható idillikusán örömteli várakozás
nak. Úgy tetszik, mégiscsak a férfi és női értékrend biológiailag, 
etológiailag, őstörténetileg és történelmileg egyaránt meghatáro
zott, alapvetően eltérő életorientációja következtében. Amiért 
másra „termettek” .

No de ide jutva vagy netán süllyedve, miért ne idézhetném 
akár Nietzschét is? „Harcra termett a férfi, szülésre a nő” -  azzal 
folytatva, hogy ennél bőszítóbben igaz közhelyet filozófusnál rit
kán olvashatunk. S azzal is, hogy attól mentsen meg minket a 
Magasságos, hogy a két nem továbbra is mindenekelőtt azt tegye, 
amire termett. Ettől vált a történelem véressé, ettől lett „férfitör
ténelem” belőle. Persze a nietzschei közhely, mint minden afo- 
risztikusan kifejezett igazság, túlságosan tömören igaz. Olykép
pen, hogy sok mindent magában foglal.

Ami a „harcra termettséget” illeti, mindenekelőtt akkor, ha fo
kozott agresszivitást, illetve sok mindenben megnyilvánuló és el
térő célokra törő aktivitást értünk alatta. „Transzcendenciát” is, 
hogy Sartre és Simoné de Beauvoir szóhasználatából is kölcsön
vegyünk valamit: egyfajta célirányultságot, valamit, amiért élni 
érdemes, túl a betévő falat megszerzésén és utódaink felnevelé
sén. Szemben a nőinek mondott „immanenciával”, az otthon, 
család, gyermek önmagába visszatérő bűvös körével. De szem
ben akár a szerelemmel is. Mindazzal tehát, aminek szemében ez 
a „transzcendencia” mindig is szálkát jelent. Némileg joggal is mi
vel -  Grass ítélkező nófiguráinak szemével nézve legalábbis -  ép
pen ez tehető felelőssé a történelemért. Mivel „minden időben 
férfiak voltak, akik hideg áhítattal, hittel megverve, mindenkori 
igaz ügyeket szolgálva, végcélra függesztett merev tekintettel, 
arkangyalok módjára és irtóztató tévedhetetlenséggel antedatál
ták emberek halálát, dölyfösen, hívőn, felejtve asszonyt és gyere
ket, de szenvedélyesen dédelgetve mindenkori instrumentumu
kat, mintha az ölés a nemi élet folytatása volna, más eszközök
kel”. Vagyis igen, így igaz. Ám vajon a hímneműség torzító len
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cséjén át nézve tűnne igaznak csak, hogy az embernek szüksége 
lehet ilyen- olyan- amolyan közösségi kategóriákkal is azonosul
ni? „Család feletiekkel” -  egészen a mélyen tisztelt emberiségig. 
Vagy megismerni a „mindenséget” , egyszerűen a megismerés 
kedvéért. Függetlenül attól, mint nyerünk vele, áldozhatunk-e 
belőle valamit a család oltárán... Nem mintha az „elférfiatlano- 
dás”, főleg a „harcosnak” , mint a férfiasság őstípusának háttérbe 
szorulása káros lenne, vagy nem lehetne akár üdvözlendő is. Mel
lőzve a kérdést, miképpen is csapolhatnánk le az agresszivitás 
hajtotta aktivitás belső kényszerét, s hogy az első pillantásra 
egyedül üdvözítőnek tetsző „intellektualizálás” , az agresszivitás 
szellemi síkra terelése, a képességek eltérősége miatt ugyanúgy 
nem jelentheti az egyetemes érvényű megoldást, mint a kreatív 
képességeket követelő feladatok hiánya miatt. Nem szólva arról, 
hogy ez az agyvelő általi mennybemenetel más szempontból rit
kán felel meg a „szülésre termett” immanencia fészekkereső elvá
rásának: a mindent agyával megragadó személyiség, még ha át
menetileg „mélyen” érez is, hamar meg-, sót kiismer és tovább 
lép. Mivel csak keveseket fog kimeríthetetlennek is érezni. Még 
ha művészként lehet is ilyen igénye, de ha tudományos kutató, 
technikus, politikus, menedzser... hát legfeljebb saját „mélysé
gének” csapdájába esik bele, anélkül, hogy rá igazán szüksége 
lenne. Szüksége inkább biztonságos háttérre lehet csak, ámbár 
felüdítő változatosságra gyakran semmivel sem kevésbé. Ám ha a 
„transzcendencia” -  most már nem a mindenáron teremteni aka
ró „agyember” esetében -  valami ártatlan hobby formáját ölti, 
numizmatikusként vagy akvaristaként törve felszínre, az „imma
nencia” számára sokszor így is ellenszenv tárgya. Féltékenységé 
is nemegyszer, mint ami fontosabb „nálam” vagy „nálunk” , sze
rencsés esetben is jóindulatú lenézéssel kezelt, amiért „jobb, 
mintha kocsmába járna”. Rosszabbul jár a gyakran gyűlölt sport
rajongás, nem feltétlenül azért, mert durva erőszakkiélésre is al
kalmat nyújthat, hanem mert Ilsebill azt szeretné, ha párja „ko
moly dolgokkal” foglalkozna, méghozzá minél inkább hordozója 
ennek az „immanenciának” , annál inkább. Mert a mai Ilsebillek 
mintha nem ezt az immanenciát levetkőzve lázadnának, hanem 
azzal együtt. Unva a konyhát, az otthont, de ragaszkodva is hoz
zájuk, a felettük gyakorolt uralomhoz, ma már nem annyira a fér
fitársat igyekezve benne megtartani, hanem vele kívánva repülni, 
a fészekkel együtt. Kirepüléskor is szerelem -  és házasságköz- 
pontúan, a védettség burkába beleágyazva, végső fokon mindent 
az utódnevelés belső parancsának alárendelve. Érthetően, de ért
hető ellenállást is kiváltva, mivel az apaszerepnek nincs meg
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ugyanaz az „ösztönbázisa” , mint az anyaságnak, vagy ha mégis 
megvan, hát az alighanem éppen a dominanciára törekvésben ki
fejezésre jutó agresszivitás. Vagyis Ilsebill szabad akar lenni, de 
valahogy a szabad költözködés jogáért küzdő jobbágy módjára, 
nem a jobbágyságot kívánva eltörölni, hanem csak földesurát sza
badon megválasztani. Fajfenntartási szempontból érthetően, 
d e ... hát nem bosszantó ez? Még inkább, ha ellenállásba ütközve 
duzzog, nyafog, vagy éppen pánik fogja el. Az a bizonyos hím in
dulatokat is gyakran kiváltó reakció, melynek eredetét fajunk 
múltjának egyes búvárai 'a majomhordára vezetik vissza: arra, 
hogy a majom-Ilsebill, legfőbb ellenségével, a leopárddal, több
nyire akkor került szembe csak, ha a ragadozónak sikerült észre
vétlenül átlopakodnia a figyelő-figyelmeztető hímek védőgyűrű
jén, az utolsó pillanatban, amikor már csak a fejvesztett menekü
lés segíthetett. Csak hát a civilizáció veszélyhelyzetei ritkán hárít
hatok el ilyenféle „mozgásviharral". Sajnos a behódolás reflexei
vel inkább. Ezért is vesznek célba bennünket gyakran anyáin
kon, feleségeinken, szeretőinken, nővéreinken, lányainkon ke
resztül bizonyos „férfiasan sötét" hatalmak. Mert Ilsebillék sok
szor mintha épp ezt nem értenék: a navigare nacesse est-et, hogy 
a fiat justitia-ró] ne is szóljunk... Vagy inkább az lenne a baj, II- 
sebill, hogy mi túlságosan is ezt értettük csak, annyira, hogy még 
alig értve is takaróként használtuk?... Meglehet, ám ha így van, 
kérdés, érdemes volt-e egyáltalán kikászolódnunk a Baltikum 
vagy más égtáj anyaölmeleg ósmocsarából? Vagy akár a fáról le- 
szállnunk.

Mert valahogy mintha itt rejlenének a gyökerei ennek a „ka- 
rinthys” egymást akaró mást akarásnak. Annak az „emancipációs 
interferenciának” , amelynek legfőbb hordozói nem az immanen- 
ciából valóban kinövő felnőtté emancipálódók (és nem is feminis
ta szélsőségesek, a szükségképpen taccsra kerülők. Hanem akik a 
hagyományos nő- és anyaszerepet emancipálnák, tőlük telhetően 
a férfiszerepet is igyekezve annak „ciklikusan” továbbtenyésző 
alapállásához idomítani. Ezért is lesz ideális férj, akinek „minde
ne a családja”. Nem biztos, hogy a férfi is egyben. Mert az távide
álként lehet filmszínész vagy popénekes, ám anyagi valóságában 
lehet, holmi kivesző állatfajta még fellelhető példányaként (nem 
feltétlenül intellektuális partnernót kereső észlényhímek szemé
ben mindig megbocsáthatatlanul), a „bunkó” , a primitív kemény
legény is. Reménytelen háziasítási kísérletek tárgyaként vagy kie
gészítő szerepben csupán... Ámde akárhogy legyen is, tagadha
tatlanul azokról a vészjelző „előítéletekről” van itt szó, amelyek 
nyilván a „nógyűlölő gondolkodókban, a Strindbergekben és Ot-
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to Weiningerekben is ott munkáltak. Azokban, akik zsenihez illő 
egyoldalúsággal lettek a „neomatriarchátus” napjainkban egyre 
fenyegetőbb tünetcsoportjának első észrevevői. Aminek vajmi 
kevés köze van az Indira Gandhi típusúan gondviselő anyacsá
szárnők vagy a Margaret Thatcher-féle szigorú állami házvezető
nők működéséhez. Annál inkább ahhoz az infantilizmushoz, ami 
legfeljebb az ifjúság hamvasságával párosultan tűnhet elbűvölő 
nőiességnek. De sokszor még így sem. Mert főleg bizonyos ame
rikai regények és filmek elkényeztetett-követelőző és nyávogó- 
san „szexis” lányalakjai semmivel sem kevésbé visszariasztók 
(ugyan-e típus) anyává érett változatánál: a szerepét agresszív kot- 
lós-öntudattal játszónál, a kötelességekről kioktatónál, a gomb
nyomásra szívrohamot produkálónál. Annál a környezete felett 
érzelmi zsarolással uralkodó feleségnél és családanyánál, aki va
lahogy nagyon érthetővé képes tenni bizonyos váratlan férji eltű
néseket vagy éppen a feltámadó férfibrutalitást olyanoknál is, 
akik erre nem hajlamosak. Nem szólva arról, hogy ez a féltő-óvó 
zsarnokoskodás távoli és elkorcsosult rokona csak annak a csalá
dot tápláló és közösségfenntartó szívósságnak, ami Grass sza
kácsnőiben oly szépen munkál, ezért is nem válhat belőle további 
fennmaradásunkhoz reményt nyújtó fenntartóeró. Nem, mert 
miközben mindent az immanenciának rendel alá, harcba is küld. 
Korunk kincsvadászainak szerepére kényszerítve, megint csak a 
történelemért kárhoztatott agresszivitást újrateremtve.

De hát miért lenne mindez másképpen?... Ezért lesz a szegény 
halászról és feleségéről szóló mese mindkét változata egyformán 
igaz.

1988
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KÉSŐN OKOSAN?





EGY MÍTOSZ VÉGE

(EMBERFAGGATÓ JEGYZETEK KARDOS G. GYÖRGY 
REGÉNYÉNEK* ÜRÜGYÉN)

Kardos G. György Palesztinában, Izrael állam megalakulásá
nak idején játszódó regénytrilógiájának megszületését tekintve 
első, időrendiségét figyelembe véve viszont második kötetéről, az 
Avraham Bogaíir hét napjáró\ nem kevesebb, mint kilenc évvel 
ezelőtt írtam könyvismertetőt. Elkerülhetetlen hát, hogy a külön
ben csak színhelyét, időrendi sorrendjét és témáját tekintve triló
giának számító három regény utolsó darabjának elolvasása után, 
a majd egy évtizede leírtakba is belepillantva, meg ne említsem: 
annak idején mindenekelőtt a regény valóságot megelevenítő, át
élésre késztető, problémaláttató vonásaiban láttam értékeket 
mindenekelőtt. Ugyanakkor azonban bizonyos fenntartásoknak 
is hangot adtam. Főleg a regény színterének és az író mai hazájá
nak térbeli távolságából kiinulva hiányoltam mondanivalójának 
általánossá növelését, a benne elmondott konkrétumokon való 
túlemelését. Alighanem akaratlanul is akkori törekvéseimtől mo
tiváltán, kissé türelmetlenül és többé-kevésbé alaptalanul. Ma 
ugyanis a kifejezőeszközök dolgában az Avraham Bogatirhoz 
mindenben hasonló új regény, A történet vége tükrében nyilván
valónak látszik, hogy Kardos G. György regényeiben, tehát az 
Avraham Bogatir hét napjabán is -  bármennyire mellőzzék is kü
lön az általános érvényűség hangsúlyozását, a helyzetek és ese
mények szándékolt szimbolikussá formálását, vagy éppen a kü
lönben is inkább csak az elméletekből kiinduló „lombikban 
készült” regényekre jellemző modellszerűségre való törekvéseket
-  mindenképpen több van az események egyediséghez tapadó leí
rásánál. Méghozzá egy rejtett, nehezen tetten érhető rendezőelv, 
láttató készség következtében, amelynek köszönhetően a látszó
lag csak önmagukért létező tények és a nagyon is mértékletesen 
adagolt rövid párbeszédek, valamint tömör belső monológok ál
tal közvetített, első pillantásra „szegényes” gondolati anyag nyo
mán végül is nem csupán az arab-izraeli konfliktus, vagy ha úgy

* Kardos G. György: A történet vége, Magvető Kiadó, Budapest, 1977

169



tetszik, a „közel-keleti kérdés” gyökereket is feltáró közelképét 
láthatjuk, hanem „önmagától általánosodó” módon az egymás 
mellett élő különböző etnikai csoportok ellenségeskedésének ri
asztó törvényszerűségei is kibontakoznak a szemünk előtt.

Nem utolsósorban egy több ezer é-ves „faji mítosz” tragikus tör
ténelmi következményeiként. Nyomában pedig a „mitikus tudat” 
törvényszerűségei általában is.

*

Erre utal a regény címe is: A történet vége. Sajátos, első pillan
tásra szemünkbe ötlő többértelműségének köszönhetően. Abból 
eredően, hogy nem csupán a trilógia végét jelenti, s nem is az Iz
rael kikiáltását követő első arab-izraeii háború végét csak, ha
nem egy hosszú évezredekre visszanyúló mítosz végét is tulajdon
képpen. Annak a mítosznak végérvényes lelepleződését, amely 
történelemalakító szerepének tartósságát tekintve egészen kivé
telesnek, példa nélkülinek látszik az emberiség történetében.

Holott eredetét tekintve semmiben sem különbözik a többitől, 
mondhatni egy a sok közül, ilyenként pedig egészen az őskorba 
nyúlik. Abból adódóan, hogy bizonyos kiválasztottság-tudat a 
fejlődés egy meghatározott szakaszában minden törzsnél, illetve 
népnél megtalálható. Hol olyan formában, hogy a törzs vagy nép 
neve, nagyon is beszédesen, egyúttal embert is jelent, hol pedig 
abban a hitben megnyilvánulva, hogy gondolkodni csak görögül 
lehet, amely megnyilvánulásokhoz rendszerint a különböző ter
mészetfeletti patrónusok is hozzátartoznak. Legősibb formájuk
ban totemállatként, amely a törzsnek többnyire őse és egyben 
„őre” is, segítője, védelmezője, később pedig a különböző ókori 
népek isteneiként, melyeknek „hatásköre” kizárólag a szóbanfor- 
gó népre, illetve az általa lakott területre érvényes csupán, szin
tén védelmezőként, de egyben vetélytársaként is más, ellenséges 
isteneinek, sajátos módon tehát nem „igaz” -  ként, valóban léte
zőnek vélten élve a nép tudatában, szemben a téveszmének mi
nősített „hamisakkal” , hanem „erősebb”, „hatalmasabb” iste
nekként csak. Ebben a formájukban is magukban rejtve már va
lamit a „választott nép” fogalmából, későbbi kialakulásának le
hetőségeiből, amelyek azonban, egyetlen kivételtől eltekinve, 
minden más esetben lehetőségek maradtak csupán. Ezen a pon
ton ugyanis a mítosz fejlődése rendszerint megreked, legalábbis a 
nagy birodalmak kialakulásának idején -  a történelem tanúsága 
szerint -  a különböző eredetű istenségek már békésen férnek meg
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egymás mellett, többnyire a hódítók kívánságának megfelelően, 
esetleg a győztesek és legyőzőitek között létrejött valamiféle 
kompromisszum következtében. Némelyikük kultusza nagy te
rületen terjed el, másoké helyi jellegű marad, annak köszönhető
en, hogy korábbi rivalizálásuk semmiben sem akadályozza egye
sítésüket egy merőben politikai céloknak alárendelt pantheon 
nem is mindig logikusan felépített hierarchiájában, amint ezt a 
Római Birodalom isteneinek szüntelenül bővülő, meglehetősen 
zavaros és a kortársak által is egyre kevésbé komolyan vett hada 
példázza mindenekelőtt.

Amellyel szemben a zsidóság egyistenhite a létét vagy legaláb
bis kizárólagosságát szintén állampolitikai intézkedésnek köszön
hető Jahve-kultusz, a terjeszkedő római hatalommal való talál
kozás idején nemcsak teljes komolyságában él, hanem, a zsidó ál
lamiság első megszűnése, vagyis a babiloni fogság idején, sajátos 
összetartó erejét már sikeresen be is bizonyította. Nem utolsósor
ban minőségi ugrást jelentő racionalizmusának köszönhetően. 
Bármennyire paradox és illogikus legyen ugyanis kiindulópontját 
tekintve az a logika, amely a maga egyetlen istenének létét 
ugyanolyan merő feltételezés alapján nyilvánítja ki, ahogyan az 
minden más istenség esetében is történni szokott, ugyanezen az 
alapon tagadva a többiek létét, az ebből levont következtetés már 
kifogástalanul logikus és töretlenül racionális: amennyiben 
ugyanis csupán egyetlen isten létezik, mégpedig a miénk, míg 
más népek istenei merő fikciók csupán, mivel mi az igaz istent is
merjük, aki csak nekünk nyilatkozik meg, mi vagyunk a kiválasz
tottak. Sőt kiválóbbak is minden más népnél, különben az egyet
len létező isten nem választott volna éppen bennünket. Vagy pe
dig éppen a választás következtében lettünk kiválóbbakká -  lé
nyegében ugyanis mindegy, melyik végén kezdjük el ezt a logikai 
játékot, mit tekintünk a kettő közül oknak, s mit okozatnak, fő, 
hogy e kiválasztottság-tudatot eredményező okoskodásból faka
dó magatartásbeli követelmény szintén logikus: mivel egyedül a 
mi istenünk létezik, s a többieké nem, nyilvánvaló, hogy nem csu
pán nem imádhatunk nem létező isteneket, hanem még csak azt 
sem engedhetjük meg, hogy istenünk egyik legyen csak a sok köz
ül, egyetlen létezőként kerüljön a nem létezők pantheonjába. El
lenkező esetben ugyanis vagy a mi istenünk süllyedne nemlétező
vé, vagy a többi emelkedne fel és érné el a „létezés rangját” . Is
mét valami tehát, ami „egyre megy” , de aminek lényege, hogy 
megengedhetetlen, egyúttal azonban olyan fajtája is a kizáróla
gosságnak és türelmetlenségnek, ami sehogyan sem egyeztethető 
össze a rómaiak világbirodalmi koncepcijának alárendelt, nemze
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tek (és nemzeti istenek) feletti valláspolitikájával. Mai nyelven 
szólva ideológiai konfliktus keletkezik itt, amely megelőzve a ke
reszténység felbukkanását, ilyenként alighanem első is az európai 
történelemben. így válik ideológiai színezetűvé a zsidó nép füg
getlenségi harca is a római hatalommal szemben, s e jellegénél 
fogva válik alighanem kíméletlenebbé is, képtelenné minden 
kompromisszumra, ezért ismétlődnek egymás után a kétségbee
sett felkelések, melyeknek következménye a zsidó haza megszű
nése, a szétszóródás lesz, szükségszerűen továbbra is a kiválasz
tottság koncepciójában rejlő összetartozás-tudatot juttatva szó
hoz, amely a szétszórtság állapotában is képes fenntartó erőként 
hatni, olyanképpen azonban, hogy kihívó hatásával az üldözött- 
séget is fenntartja egyben. A megkülönböztetettségnek és meg- 
bélyegzettségnek azt az állapotát, amely időben messze a római 
birodalom bukásán túlnyúlva is fennmarad. Érdekes módon a zsi
dó vallás „oldalhajtásának”, a belőle kisarjadt kereszténységnek 
köszönhetően, amely hatalomra kerülése után éppen nemzetközi 
illetve nemzetek feletti mivoltából fakadóan veszi át a római ha
talomtól a diszkrimináció és az üldözés stafétabotját. Elméletileg 
azzal teremtve meg a megkülönböztetés feltételeit, hogy az egy
ház minden más vallásai szemben a végsőkig türelmetlen ugyan, 
létezésüket semmilyen formában sem tűri meg, a megváltót adó, 
de a megváltó megtagadásáért és megöléséért bűnösnek nyilvání
tott zsidó nép vallásával szemben várakozó álláspontra helyezke
dik, „türelmi időt” engedélyez a zsidó nép megtéréséhez. Látszó
lag nagylelkűnek mutatkozik tehát, ez a nagylelkűség azonban 
voltaképpen a középkori gettók időnkénti pogromokkal „tarkí
tott” intézményének megalapozásához vezet, lényegében másfél 
évezreden át tartósítva üldözők és üldözöttek egymást fenntartó 
kölcsönhatását. Mindazt, amelynek feloldódása valójában csak a 
vallás csak a vallás fokozatos térvesztésekor következik be, vagy
is a felvilágosodás, a polgári forradalmak, a liberális kapitalizmus 
Európájában. Amely korszakon túl a vallási szempontok az újra 
lábrakapó üldöztetésekben már csupán alárendelt szerepet ját
szanak, átadva helyüket az áltudományos fajelméleteknek, ame
lyeknek legképtelenebb paradoxona a zsidóság esetében éppen 
az „alsóbbrendűség” koncepciója. Tekintve, hogy a zsidóság tör
ténete, s külön mindaz, amivel ez a nép éppen a szétszóródottság 
majd kétezer esztendeje alatt az emberi szellem alkotásainak so
rát gazdagította, sokkal inkább valami „felsőbbrendűség” feltéte
lezésére hajlamosíthat. Egyeseket csodálattal teli elismerésre 
késztetóen, másokat ellenérzést kiváltóan serkentve e számukra
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sértő, vélt, de el nem ismert felsőbbrendűség gyűlölettel teli taga
dására.

így jutunk el Dachauig és Auschwitzig. Vagyis mindahhoz, ami 
természetesen nemcsak az üldözöttek összetartozás-tudatát és az 
új zsidó állam iránti önmagában véve jogos igényét erősítette meg 
ismét, s ki tudja hányadszor már a történelem során, hanem azt a 
„választott nép” fogalmában kifejezésre jutó felsóbbrendűség-ér- 
zetet is, amely voltaképpen őse és modellje is minden kiválasz
tottsági és felsöbbrendűségi elképzelésnek. Bizonyos értelemben 
pedig okozója is. Sokszoros és rendkívül bonyolult áttételrend
szeren keresztül természetesen. Túlságosan „szellemtörténeti” , 
semmiben lebegő okoskodásnak tűnhetne ugyanis, ha elmulasz
tanánk észrevenni, hogy a zsidóságnak ez az itt tárgyalt mítosza, 
az általa életre hívott „antimítosszal” együtt, mindig a Jrózvetlen, 
sót nagyon is vaskosan anyagi természetű emberi érdekektől 
megmozgatva és nekik alárendelve befolyásolta a történelem me
netét. Folytonos újraéledése csakis ezek figyelembevételével ma
gyarázható. Ugyanakkor azonban éppen e mítosz bámulatosnak 
tetsző folytatólagossága figyelmeztet lét és tudat, alap és felépít
mény viszonyának rendkívüli bonyolultságára is. Arra, hogy el
sődlegesen ugyan a lét határozza meg a tudatot, alap a felépít
ményt, egy-egy már kialakult társadalmi tudatforma illetve felé
pítmény azonban mindig visszahat a létre, vallásos-mitikus tudat
formák esetében alighanem fokozott intenzitással, nemegyszer 
olyan „alapvetően” hatva az alapokra, sót végzetszerűen befolyá
solva magát a létet, hogy hordozói létérdekeik felismerésére vál
nak képtelenekké. Elnyomók és elnyomottak, üldözők és üldö
zöttek egyaránt, feloldódás helyett mindössze szerepcserét ered
ményezve. Szerepcserét, de nem okvetlenül a szerepek felcseré
lését is egyben, hanem olyan szerepcserét csak, amelynek folytán 
az üldözöttek válnak mások, nem korábbi üldözőik üldözőivé. 
Magától értetődő természetességgel, riasztó „ártatlansággal” .

Kardos G. György regénye, A történet vége valójában e szerep
csere pillanatát éri tetten. Úrinak, az első arab-jzraeli háború be
fejezése után leszerelő katonának, a regény elbeszélő főhősének 
egyetlen, de számos korábbi napot felidéző napjába ágyazottan. 
Kitűnően megrajzolt figurák felsorakoztatása mellett, szenvtele
n t  és visszafogottan mutatva meg kiábrándító és elszomorító té
nyeket. Tetteket és azok belső rugóit. Főleg az utóbbiak, a fejek
ben lejátszódok miatt hatva tünetszerűen, s késztetve a fent el
mondottak végiggondolására is, annak végiggondblására tehát, 
ami szöveg szerint nincs a regényben. Vagy ha mégis benne van,
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hát úgy van meg benne, hogy a bennünk levőt mozgatja meg, azt 
kényszerít végiggondolni.

*

Közhely, annyira közhely, hogy közhely mivoltát említeni szin
te nem is érdemes: utólag könnyű okosnak lenni. Mégis kénytele
nek vagyunk leírni. Mielőtt afelett csodálkoznánk, hogy a háború 
utáni Európa (tágabban értelmezve, hozzászámítva Amerikát is) 
valamiféle történelmi igazságtevésként támogatta és üdvözölte 
Izrael állam létrejöttét. Némileg romantizálva a dolgokat, vagyis 
nem tekintve az érdekek mindig meglévő szövevényére, úgy is 
mondhatnánk bűntudatától vezérelve, de Európa-centrikusságá- 
ból fakadóan feledkezve meg arról, hogy azok, akiket ez a törté
nelmi igazságtevés elűz a hazának tekintett földről, aligha érezhe
tik azt bármiféle igazságtevésnek. Ők alighanem annak képtelen
ségét érezték, s érzik ma is, mindenekelőtt a bőrükön, hogy egy 
kétezer évvel ezelőtt földjükön élt nép mai leszármazottai várat
lanul megjelennek és egykori „tulajdonjogukra” hivatkozva űzik 
el őket. Mi sem természetesebb hát, mint hogy úgy próbálnak 
meg védekezni, ahogyan tudnak. Mindenképpen ez az tehát, 
amin a legkevésbé sem csodálkozhatunk. És azon is csak látszó
lag, hogy voltak, akik arra számítottak, hogy nem ez történik. 
Azt viszont elég tudomásul venni csak, hogy az egymással szem
ben felhozott érvek talán sohasem annyira vegyesek, szertelenül 
összekapkodottak és következetlenek a nemzetközi életben, mint 
éppen a területi viták esetén. Kölcsönösen jogot emlegetve, az 
érdekelt felek egyike rendszerint a mindenképpen legnyomósabb 
érvnek tekinthető status quóra hivatkozik, másika pedig vala
mely korábbi, rég érvénytelenné vált állapotra, s azt igyekszik 
„jogaiba” visszahelyezni, úgyhogy a vita tárgyát tulajdonképpen 
az képezi, hogy vajon a korábbi vagy a későbbi erőszakos hódítás 
eredménye tekinthető-e jogot szentesítónek. Ezért is jut eszünk
be Romain Rolland Napló a háborús évekből című könyvének az 
a megállapítása, miszerint minden ország történelmében létezett 
egy korszak, amikor területileg a leghatalmasabb volt, úgyhogy 
ennek megfelelően mindig ezt a valamikor birtokolt területet véli 
a maga jogosan visszakövetelhető területének. Egyszerre zavaros 
és átlátszó okoskodásokban tehát soha sincs hiány. Ennek ellené
re az érvelés mégis hatásos. Éppen csak nem az ellenfélnél, ha
nem a „családon belül” , a hívek körében talál meghallgatásra, sőt 
látszik csodálatosan logikusnak, sarkigazságot kifejezőnek.
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Rendeltetésének megfelelően, hiszen eleve „házi használatra” is 
készül, nem a kritika fegyveréhez, hanem a fegyverek kritikájá
hoz. Fanatizáló eszköznek a fegyverek használói számára.

Jól példázza ezt Kardos G. György regényének az a részlete, 
ahol kocsmában mulató katonáktól az alábbi dalocskát halljuk:

„Az lesz a jó, az a csoda,
Ha felrobbantjuk majd Am m ant...
Miért jó? Mi az oka?
Csak azért, mert csumbalalassza,
Csumbalalassza-ssza.. . ”

Eltűnődve ugyanis a regénynek ezen a részletén, úgy tetszik, 
jobbat nem is énekelhetnek. Olyan ősrégi mítoszok anyagából 
összetákolt érveléseket ugyanis, mint az, hogy „Cion oszthatat
lan. Cion nem ismer könyörületet. A vér neve: Cion. A tűz neve: 
Cion. A harc neve: Cion. Az élet neve: Cion.”, amely szöveg 
egyébként a regényben egy szélsőséges terrorszervezet titkos rá
dióadásában szerepel, egy ilyen haladzsaszerű hetyke kurjantás 
igazán tökéletesen helyettesíthet. Önmagában is olyan képzettár
sításokat keltve, hogy valójában mégcsak meg sem kell várnunk a 
következőket:

„Oved Serman felkattintotta a zseblámpáját, a fényt a 
karabélyra irányította. Vadonatúj karabély volt, a zsíros 
cső mögött a farészek is teleszívódtak olajjal. Menáhem 
ádámcsutkája sebesen mozgótt, a rohamsisak gyötrelmesen 
billegett, szemüvegébe belecsillant a dzsip fényszórója. 
Megrendült képpel homlokon csókolta Oved Sermant, s 
azt mondta:

-  Izraelnek fegyvere van.
Majdnem sírt, amikor ezt kimondta.
-  Német mauser -  mondta Oved Serman, s megtörölte a 

homlokát.
Akkor a fény a závárzatra esett, s megláttuk az acélba 

vésett horogkeresztet s felette a német sast. A fiúk köze
lebb húzódtak, a szemek rátapadtak a pici vésetre, alatta 
hosszú szám állott.”

Akad azonban más részlet is még. Olyan, ahol a nemrégi üldö
zők követendő eszményképként mutatkoznak meg:

„Givati személyét sejtelmes fények világították meg mi
felénk. O volt a védelmi szervezet parancsnoka egész dé
len, s azt rebesgették róla, hogy a háborút a német hadse
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regben szolgálta végig, mint angol hírszerző. Ha az ember 
ránézett, voltképpen el is lehetett hinni. Vörhenyesen sző
ke, széles arcú, csontos férfi volt, szögletes mozgású, maga
biztos és kedélyes, mint egy bajor hentes. De ebben a kira
katba helyezett, húsos kedélyben mindig volt valami le- 
nyelhetetlenül rágós. Utasításaiba előszeretettel kevert né
met szavakat, célzatos nyomatékkai: »Ja, mein Junge... Es 
muss doch klappen, mein Junge...« Az emberek ilyenkor 
nevetgéltek, és elégedetten állapították meg magukban, 
hogy egy zsidó, ha akarja, éppen olyan utálatos német le
hetne, mint egy valódi. S még az is rángatózott az élvezet
től, akit Civati családiasan hátba vert: »Du Arschloch, 
d u ...«. Givati hős volt és éppen olyan volt, mint a hősók ál
talában, amikor még élnek.”

De íme még néhány mondat. Annak illusztrálására, hogyan 
igazolható az üldözői szerep éppen a korábbi üldözöttséggel. A 
történet végének abból a részletéből, ahol az idézett párbeszéd 
egyik résztvevője kevesli az arab munkásokat kísérő fegyveres 
őrök szigorúságát:

Órök -  legyint. -  Miféle őrök ezek? Az a sánta varsói 
ember? Már föl is jelentettük, kérem. Barátkozik ezekkel. 
Elfelejtette, hogy mit csináltak velünk Varsóban.

-  Talán mégsem felejtette el -  ezt inkább magamnak 
mondom, s valósággal árnyékban érzem most magam, az 
ember feketesége a napot is eltakarja.”

Csoda-e hát, ha a náci haláltáborok áldozatainak képeit néze
gető arabok így vélekednek: „Semmi bajuk sem történt. Mind itt 
vannak és játszák az urat.”

így van, igen, az „ember feketesége” -  állapíthatjuk meg itt te
hát rezignáltan a szerzővel együtt. Csodálkozás nélkül kockáztat
va meg az észrevételt, hogy az üldözöttség állapotának átéléséből 
kétféle következtetés is levonható. Az egyik: meg kell szüntetni 
minden üldözést, bárki, bármiféle embercsoport’ellen irányuljon 
is. A másik viszont: igyekezzünk üldözöttek helyett inkább üldö
zők lenni. Hogy a többség melyik következtetés levonására, job
ban mondva követésére hajlamos inkább, ezt a kérdést aligha
nem fölösleges is külön megválaszolni. Főleg azért, mert minded
dig egyetlen etnikai vagy bármely más alapon létrejött, nagyobb 
embercsoportot magában foglaló közösségi kategória sem fordult 
még elő a történelemben, amelyen belül a többségre ne a mitikus 
gondolkodás valamilyen formája lenne jellemző. Es hát a mítosz,
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amelyben az általa egybekovácsoltak hisznek, rendszerint a leg
képtelenebb, sót a legvéresebb tetteket is kész igazolni, minden 
bűn számára biztosítja a feloldozás lehetőségét. Ha mással nem, 
hát a „mások is ezt teszik” önfelmentó formulájának segítségével. 
Olyanféle mentségkeresés révén, amelyet a regény egyik szerep
lőjétől hallunk: „A világot nem a Feindl teremtette, hanem az Is
ten .” Feindl, az egykori gdanski hajókovács és volt táborlakó 
azonban mégiscsak mentegetőzik, vagyis tulajdon rossz közérze
tének terhét igyekszik a silány munkát végző teremtóre átháríta
ni. Nem fanatikusként lesz részese a bűnöknek tehát, hanem be- 
lenyugvó társutasként csak. Ellentétben a bűnök kezdeményezői
vel és buzgó végrehajtóival, azokkal szemben, akikben a vallás és 
rajta keresztül a kiválasztottság-tudat még eleven hatóerőként 
munkál. Vagy már inkább új életre kelten, újra felszítva.

Kardos regényét olvasva ugyanis éppen ennek az ősi kiválasz
tottság-mítosznak mindenütt való jelenlétét érezzük megdöbben
tőnek. S emberleleplezónek is egyúttal, mintegy az „emberi ter
mészetet" tetten érőnek.

*

Franz Boas, a századunk első felében élt kiemelkedő német 
származású amerikai antropológus Népek, nyelvek, kultúrák cí
men megjelent szövegválogatásába is ezért, mintegy a bennem 
feltámadt kérdésekre választ keresve, lapozok bele. Magáról a 
szerzőről különben annyit még, hogy legjelentősebb művében, A 
primitív ember érteimében, higgadtan és szenvedélymentesen, de 
olyan hatásosan számol le minden felsőbb- illetve alsóbbrendűsé
get hirdető fajelmélettel, hogy könyvét;Németországban, nyom
ban a nácizmus hatalomra kerülése után, jónak látták máglyára 
vetni. Ebben olvashatók az alábbiak is:

„Ha felismerjük, hogy az átlagember, sem a civilizáltak, 
sem a primitívek között, nem viszi végig a jelenségek oko
zati magyarázataira tett kísérletet, hanem csak addig, amíg 
más előző tudásával össze nem olvasztja azokat, fel kell is
mernünk, hogy az egész folyamat eredménye teljesen a ha
gyományos anyag jellegétől függ. Ebben van a folklór rend
kívüli fontossága a gondolkodásmód meghatározásában. 
Ebben van különösen az uralkodó filozófiai felfogásnak a 
néptömegekre való óriási hatása.. . ”
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Úgy is mondhatnánk tehát, nem mindegy, mi az, amin nem 
gondolkodunk. Vagy, hogy a Boas által használt szónál marad
junk, nem mindegy, mi az, amin nem gondolkodik az „átlagem
ber” . E kifejezésért egyébként elnézést, Boas nélkül nem is igen 
mertem volna rászánni magam a leírására.

Pedig Kardos G. György regényének tanulságait levonva nehe
zen nélkülözhető fogalomnak bizonyul. Fóleg, ha arra gondo
lunk, hogy kívülállóként, semleges szemlélőként könnyű felis
merni a mitikus gondolkodás sokszor dühítő vagy nevetséges ab
szurditását, benne élve, mítosztól átitatott agyaktól körülvetten 
viszont az egyedüli „megoldás” nem átlagembernek lenni. Nem 
csupán jobban látni, mélyebbre hatolni, hanem híjával lenni egy 
önös érdekeink szempontjából nézve nagyon is üdvös emberi tu
lajdonságnak: nem rendelkezni az önámítás, önképmutatás, öni
gazolás „etikai átlagosságot” jelentő képességével. Feindl módjá
ra a világ embertelenségéért és a magunk bűneiért vagy bűnré
szességéért nem az Istenre hárítani felelősséget.

Ezzel kapcsolatban egyébként érdemes ismét Boast idézni:

„Míg a primitív civilizációban a hagyományos anyagban 
csak nagyon kevés egyén kételkedik, és veszi azt vizsgálat 
alá, a civilizáció haladásával nő azoknak a gondolkodóknak 
a száma, akik megpróbálják kiszabadítani magukat a tradí
ció láncaiból.”

Igen, így van, gondolhatjuk erről némileg megnyugodva talán. 
Éppen csak az a kérdés, hogy aki a „hagyományos anyagban” 
kételkedik, valóban, minden esetben ki akarja-e szabadítani ma
gát a tradíció láncaiból”. „Etikai átlagosságot” emlegetni ugyanis 
főleg azért kényszerülünk itt, mivel, bármennyire egyaránt érvé
nyesnek látszanak is Boas megállapításai „primitív” és „civilizált” 
emberre vonatkoztatva, úgy tetszik, kötődésük a mítoszhoz még
sem nyilvánul meg mindenben azonos módon. Bizonyos kulturá
lis szint fölött ugyanis, éppen mert az emberi tudat tartalmát már 
nem kizárólag a mítosz képezi, a benne való kételkedés, még át
lagosnak számító adottságok esetén is, szükségszerűnek látszik, 
amiért is az akarva, nem akarva kételkedni kezdők többnyire úgy 
„segítenek magukon", hogy erőszakkal fojtják magukba kételyei
ket, szándékosan szoktatják le magukat a gondolkodásról, bele
ringatják magukat a mítoszba, vagy legalábbis hagyják magukat 
beleringatni, többé-kevésbé rossz lelkiismerettel járva tovább 
ugyanazt az utat, amelyen a mítoszban eleve nem kételkedő „pri
mitív” ember magától értetődő természetességgel képes végigha
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ladni. Ezért képeznek tiszteletreméltó kivételt azok a kevesek 
csupán, akik nemcsak „nem okoskodni” képtelenek, hanem az 
„okoskodásból fakadó következtetések gyakorlati levonására is 
képesek, Kardos alteregónak is tekinthető főhőséhez, Úrihoz ha
sonlatosan, aki valamikor új élet, haza, egyszóval „Kánaán” re
ményében érkezett a Jordán völgyébe, végigharcolta az első izra
eli-arab háborút, de leszerelése után a fellahoktól elrabolt föld 
elfogadására mégis képtelennek bizonyul. Hiába látja el munkaa
dója és pártfogója, a gazdag Jorám Kaplinszki atyai jótanácsok
kal. „Huszonöt dunám földdel már lehet valamit kezdeni -  gqn- 
dolja erről Úri a regény végén. -  Már nem vagyok akárki. De ez 
is csak okoskodás, okoskodni pedig nem szabad, az embernek az 
a dolga, hogy jól érezze magát ebben a világban.”

Csakhogy Úri képtelen nem okoskodni, képtelen jól érezni 
magát. Ezért távozik, ezért hagyja ott az ígéret beváltásával adós 
maradó ígéret földjét. Intellektuális és etikai értelemben egy
aránt nem átlagosként vonva le élményeiből a következtetést. 
Mint ahogy rajta kívül is akadnak még, akik levonják. Különböző 
fokon, ki-ki a maga módján. Havecelet Hamburger, az egykori 
anarchista lány például olyképpen, hogy „elvből” arab vőlegényt 
választ.

Éppen csak kérdés, mennyiben jelenthetnek vigaszt vagy kelt
hetnek reményt ezek a kivételek, ha szerepükhöz híven mindösz- 
sze a szabályt erősítik csak. Magához a regény hasonlóan, amely, 
maga is ilyen kivétel megnyilatkozásaként születve meg, azáltal 
válik kivételes alkotássá és számol le a kiválasztottság e páratla
nul szívósnak mutatkozó, történelmi korokon átívelő és követ
kezményeit tekintve is egyedülálló mítoszával (s rajta keresztül 
minden felsőbbrendűséget hirdető más mítosszal is), hogy azt 
egyáltalán nem kivételes emberi tulajdonságokból fakadó tör
vényszerűségek érzékeltetésével foszlatja szerte. Ámbár nem is 
annyira a regény teszi ezt, inkább a történelem az, amely, elé
rkezve egy bizonyos pontig, ezt a mítoszt szertefoszlatja. Kardos 
G. György, a regényíró, figyelő tekintetét „mindössze” e pontra 
szegezte -  és észrevette a történet végét. Annak a történetnek a 
befejezését, amely csak azért folytatódik tovább napjainkban is, 
mert végetértét kevesen vették csak észre. Minden bizonnyal na
gyon is törvényszerűen.
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ÓVILÁGIAK AZ ÚJVILÁGBAN, ÚJVILÁGI
AK AZ ÓVILÁGBAN

(INDIÁNPORTYA REZERVÁTUMON KÍVÜL ÉS BELÜL)

Kezdetben vala a vadász... Illetve mégsem kezdetben, lévén 
Thomas Mann szerint is mélységes mély a múltnak kútja, de hát 
valahol el kell kezdeni. És hát az ember, ha fajának életkorát 
vesszük figyelembe, két-hárommillió éves múltja folyamán, 
hozzá viszonyítva rövidnek mondható Jegújabb korát" leszámít
va, jobbára ezt a zsákmányszerző életformát folytatta, ezen ha
ladva lépett az emberré válás útjára, mielőtt róla letérve vállalko
zott volna a civilizáció nagy kalandjára. Nem egészen valószínűt
len hát, hogy génjeiben is magában hordoz valamit vadászmúltjá
ból. Mindörökre elveszített primér szabadságát ösztönös meg
nyilvánulásaival is visszasírva -  egyúttal pedig elfeledve, mennyi
re a természetnek való kiszolgáltatottságot is jelentette ez a sza
badság.

Mert ez az újrafelfedezettségében megszépülő vadászmúlt ott 
kísért a civilizált emberben is. Lépten-nyomon áttételesen kielé- 
güló prédaigényben nyilvánulva meg: sportteljesítményben, tu
dományos felfedezésben, vizsgaeredményekben, mindenben, 
ami sikerélménynek számít. Mivel a siker, az elismerés: zsák
mány, „trófea" végeredményben. Megnyilvánulhat azonban akár 
a „szoknyavadásztban” is, vagy a hőn áhított kocsitípus megszer
zésében -  amennyiben nincs más lehetősége felszínre törni. Nem 
képez azonban kivételt a művészi teljesítmény sem, akkor sem, 
ha vele netán csak önmagunk előtt vagy éppen magunkat ámítva 
büszkélkedhetünk. Vagy akár önmagunknak bevallott sikertelen
ség esetében sem -  sót alighanem éppen ez, a célhoz vezető út ka
landélményének élvezete vet igazán fényt „vadászösztönünk” va
lóságos mibenlétére. Alighanem arra is mindjárt, miért lett a va
dászat, létfenntartó szerepének megszűnte után, a kiváltságosok 
vagy legalábbis a „tehetősek” előjoga, kedvelt szórakozása -  le
gyen szó királyokról, hercegekről, grófokról, nemesekről, nagyi
parosokról, diplomatákról, „községi vadászegyesületekről” -  
mindegy végeredményben.

Mert mintha mindez évezredekről üzenne nekünk.
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Évezredekről, igen. Mivel az Óvilág nagyrészén a vadászó-ha- 
lászó-gyűjtögető, azaz a zsákmányoló életmód valójában nagyon 
rég nem tekinthető már uralkodó életformának. Ami pedig a 
gyökereket illeti, alighanem a tízezer év emlegetése se látszik túl
zásnak. Legálábbis ha a nagy folyók völgyeinek kultúráit, Egyip
tomot, Mezopotámiát, India és Kína egyes részeit vesszük figye
lembe kezdetként. Azokat a tájakat tehát, ahol a folyamatos, ro
botszerű munkára is kényszerítő földművelés és állattenyésztés 
valószínűleg először kialakult, azokat az ősi gócokat, amelyek az
tán, az öntözéses gazdálkozással összefüggésben, az „ázsiai ter
melési módot" is létrehozták a maga faluközösségével, megvetve 
alapjait a vadászéletforma által kialakított nemzetiségi-törzsi 
közösségeket fokozatosan felszámoló osztálytársadalomnak és az 
államnak is. Kialakítva a várost, tehát a civilizációt is megalapoz
va. Mert itt a civilizációt mégiscsak meg kell különböztetnünk a 
kultúrától, vagy legalábbis fontosnak látszik utalni rá, hogy ez a 
szó városiasodást, polgárosodást jelentett eredetileg, amiként a 
„polgár" is városlakót, s így a civilizáció a város fogalmához kap
csolódik. Mielőtt -  mellőzve a későbbi, a nagy földművelő régió 
nyugati peremén kialakuló föníciai, prehellén és hellén kultúrá
kat, a maguk inkább iparosok és kereskedők lakta városiaval, il
letve városállamaival -  inkább arról esne szó, hogy Európában 
Róma már az akkor fejletlennek számító „vadnyugati" tájak felé 
haladva is, meglehetősen fejlett földművelést folytató törzseket 
illetve népeket hódít meg, s hogy Ázsiában és Európában zsák
mányoló életmódot folytató népek ekkor már inkább csak a szu- 
barktikus és artikus tájakon élnek. Sőt a történelminek számító 
korokban a trópusi Afrikára szintén a jobbára földművelő és ál
lattenyésztő életforma a jellemző, legyen az mégoly kezdetleges 
is, amiért is a földmunka többnyire a „rabszolgaság előtti rabszol
gákra", a nőkre hárul; a férfiakat, a törzsek szabad harcosait, 
majd csak a rabszolgatartók kényszerítik rá, eredeti világukból 
kiragadva és eddigi önmagukból kiforgatva, a robotmunkára. 
Igazi vadásznépek itt is csak periferikusán léteznek már, mint 
amilyenek a hottentották, busmanok, pigmeusok, nagyrészt te
hát embertanilag is különbözve a többségtől, egy „néger előtti" 
hajdani őslakosság maradványait képviselve: kiszorulva a félsiva- 
tagokba-sivatagokba, vagy bennrekedve az őserdők mélyén. In
kább csak elűzendő vagy kipusztítandó zavaró tényezőt jelentve, 
de nem igazán hasznosítható zsákmányt kínálva a civilizáció szá- 
mára.

A városnak végeredményben. Annak a képződménynek, 
amely eredetileg inkább a védekezés szülöttje, falaival rablóhad
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járatokat feltartóztató, semmint támadó és hódító. Később azon
ban már nem annyira a vadásznépekre, hanem „jogutódaikra” , 
az „ősi szabadságot” módosult formában megtestesítő harcias 
pásztortörzsekre mért visszacsapásokból lendülve ellentámadás
ba, egyre inkább kiterjeszti hatalmát. Előretörve és visszahúzód
va, gazdagságával és csillogásával barbár ellenfeleit mindegyre 
odacsalogatva falai alá. így alakítva ki „város és vidék” különbö
ző formában napjainkig létező küzdelmét, sajátos ideológiai felé
pítményeket is létrehozva egyúttal. Pro és kontra. Mert ami a fa
lakon kívüliek városgyűlöletét illeti, szinte természetes, hogy a 
biblia jusson eszünkbe mindenekelőtt, a pásztorként élő héberek 
gonosz és buja Babilonja, a fertőt jelentő Szodoma és Gomorra, 
egészen a bűnös Rómáig, de akár az is felmerülhet mindjárt, 
hogy ugyanez a szigorú pusztai morálba bujtatott civilizációelle- 
nesség folytatódik a zsidó-keresztény vonulat vidékiesen dilet
táns oldalágában, az iszlámban is, mivel a muzulmán világ törté
nelme igen gazdag ilyen mozzanatokban: a sivatagok népe gyak
ran kerekedik fel igazhitű városok ellen is, dinasztiákat söpör el a 
kalifátusok éléről, arra hivatkozva, hogy a kényelmet nyújtó élet
formában elpuhultak és elvilágiasodottak nem a Korán szellemé
ben uralkodnak már. Újabb és újabb hullámokban ismétlődik 
meg ez, sőt rejtetten mintha még napjaink „iszlám fundamenta
lizmusában” is ott kísértene. Ugyanaz a gyűlölet munkál azon
ban, minden különösebb ideológiai burok nélkül, vagyis sokkal 
nyersebb formában, Attila hun hegemónia alatt egybegyűjtött és 
Róma ellen vonuló pásztornépeiben, vagy a mongol lovasai élén 
hódító Dzsingisz kánban is, aki, ha hinni lehet a krónikáknak, a 
pusztai népek egyetlen óriási legelőjévé kívánta volna változtatni 
az általa térdre kényszerített világot. Szerencse, hogy utódai, 
mongol nagykánok helyett mindinkább kínai császárokként, szin
tén áldozatul estek a város, férfiasságot tudománnyal és művé
szettel is elernyesztő kényelmének -  meg is gyűlt a bajuk a pusz
taiak maradékával. Nagyon is érthető hát, hogy közülük a bölcs 
Kubláj kán három világvallás, a kereszténység, az iszlám és a 
buddhizmus, készséggel házhoz szállított szellemi árukészletét is 
tanulmányozza, Buddhára eső választásával végül is alighanem a 
„túlszabályozás” hibáját követve el: a mongol pusztákon egy idő 
múlva, nyilván a munka elől is menekülve, a férfiak tömegesen 
lámakolostorba vonulnak, az anyaölek mindinkább bevetetlenek 
maradnak, Ázsia szíve megszűnik a lovashódítások kirajzó helye 
lenni. A civilizáció döntő csatát nyer.

Nem kis mértékben az ideológia segítségével, szellemi fegyver
rel, ha úgy tetszik. Mert e téren mégiscsak a város világa van fö
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lényben. Ezért képes olykor reménytelen helyzetekben is fordu
latot előidézni, csodával határos módon befolyásolni látszólag fé- 
kezhetetlen, de rapszodikus és babonás barbárlelkeket -  mert hát 
ugyan mit is mondhatott Nagy Leó pápa a Rómát megostromolni 
kész Attilának vagy a tudós mandarin, Jel-ju Hu-csáj, Peking be
vétele után az állítólag lerombolásra szánt kínai városok érdeké
ben, Dzsingisz kánnak? Ámbár a rábeszélő szavakon kívül nyil
ván kézzelfoghatóbb okok is szerephez jutottak itt, Isten Ostorá
nál mindenekelőtt alighanem a pestis ostora a gondviselés segít
ségeként -  a legenda szerint és Raffaello majdani festményén 
Szent Péter és Pál kivont karddal lebegő alakjában testet ö ltve... 
És hát ez a szellemi fölény a város felől induló, jobbára rabszol
gák iránti szükségletből fakadó, de végeredményben mégiscsak a 
civilizációt terjesztő hódításokban még nyilvánvalóbb. Külön az 
ideológiát illetőleg is. Ez ugyanis itt sokkal „megformulázot- 
tabb” , ha úgy tetszik, „tudományosabb”. Többnyire a felsőbb
rendűség valamilyen koncepciójával állva kapcsolatban, a görö
göknél azzal is, hogy „gondolkodni csak görögül lehet” , a nem 
görög barbárok tehát alsóbbrendűek, illetve a humánum valami
lyen képzetével is, amint azt a pax romana példája is mutatja: ha 
az egész világ felett Róma uralkodik, béke lesz az egész világon. 
Ennek helyébe lép később a kereszténység terjesztése, a pogány
ságuk miatt kárhozatra ítélt lelkek sorsa iránti őszinte aggoda
lom, harmonikusan férve meg az óceánon túlra hajózó konkvisz
tádorok féktelen becs- és kincsvágyával, akárcsak a valamivel ké
sőbbi, buzgón vallásos puritánok üzleti szellemével is. Ahogyan a 
civilizáció terjesztésének világi koncepciója is képes volt, illetve 
képes együtt élni az extraprofithoz fűzött reményekkel is. Egya
zon leiken és lelkiismereten belül is gyakran, ám még inkább a 
társadalom munkamegosztó szerepeinek megfelelően. Azzal 
összhangban, hogy az ideológia funkciója itt kettős, egyfelől a 
meghódítandók, másfelől a „bázis”, az „anyaország” felé irányul. 
Mézesmadzagként a „vadak” felé, illetve magyarázatként az ott
honi rossz közérzet leszerelése érdekében, a túlérzékeny lelkiis
meretüket megnyugtatandó. Mert ilyenek a városi civilizáció ber
keiben viszonylag korán megmutatkoznak.

Ha másban nem, „művészi érzékenységben” jutva kifejezésre, 
abban, hogy a művész, gyakran akarata ellenére, hajlamos akár 
az ellenséggel is együttérezni. Legyőzött, tehát ártalmatlanná tett 
ellenség esetében különösképpen, akár meg is ihletódni a sorsán, 
olyan alkotásokban manifesztálódva, mint például Euripidész 
tragédiája, a Trójai nők. Vagy a Haldokló galluskénX ismert ró
mai szobor, alapbeállításával vallva arról, hogy tárgyában, a le-
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nyilazott harcosban, tehát az ellenségben, a barbárban is, alkotó
ja az embert látja meg mindenekelőtt'. Mivel a civilizáció, a városi 
kultúra, már csak ilyen. Buja és elpuhító, úgyhogy ilyenféle érzel
gősen okvetetlenkedó művészeket és más hasonló ingyenélő 
széplelkeket is képes kitermelni magából.

*

Mármint az Óvilágban. Mert az Újvilág az más.
Mások a majmai is. Orrsövényük széles, orrlyukaik oldalra néz
nek, ók a szélesorrúak. Szemben az óvilági keskenyorrúakkal, 
amelyeknek orrlyukai előre tekintenek, mondhatnám bizakodva 
szimatolnak a jövőbe, mintha sejtenének valamit. Emellett ka
paszkodófarkuk sincs, nem szolgálhat ötödik végtagként famá
szás közben, inkább csak amolyan egyensúlyozó segédszerv, ta
lán hangulatjelző még, ebben is hasonlítva némileg a macska far
kára. Vagy éppen hiányzik is, mint az embernél, aki közülük ke
rülve ki, holmi szőrmékbe bugyolált eszkimóként, tehát szintén 
vadászként, legfeljebb százezer éve kelt át először a Behring-szo- 
ros helyén ekkor talán még hídként szolgáló keskeny földsávon, 
vagy már a sarki jégmezőn. Hogy aztán dél felé haladva, mind 
többet vetve le ruházatából, a brazil őserdőkben már meztelen le
gyen, utána pedig, a Tűzföld végállomásához közeledve, csak an
nyi göncöt öltsön magára, amennyi éppen szükséges -  mind lej
jebb jutva, ha előre tudná, hogy arrafelé igyekezve nem kell tar
tania önmagától, azaz fajtársaitól, bizonyára megnyugtató lenne 
számára ez a délre haladás. Útja különben ellentétes irányú a ló
félék eredetileg többujjú őseinek útjával, amelyek -  néhány tíz
millió évvel korábban -  az ókontinensre Amerikából jutottak át, 
hogy aztán amott kiveszve, ideát fejlődjenek gyors futású egypa
tásokká. Utóbb talán valamennyi más állatfajnál jobban befolyá
solva az emberi történelem alakulását. Ám az Újvilágban e két 
faj találkozása és egymásra találása egyelőre elmarad, ezért nézik 
később az ottani harcosok Cortez lovasait először félelmetes, 
kentaurszerű csodalényeknek. Óriási késéssel ugyan, de azért itt 
is kialakul aztán ember és ló szimbiózisa, átmenetileg még távol
ról a sztyeppék lakóira emlékeztető lovasnépeket is létrehozva a 
préri-indiánok esetében, még ha ók nem is pásztornépek -  bö- 
lénycsordáktól körülvéve minek pásztorkodnának.

Mert hát, ez, a lovak hiánya -  annyi más dolog mellett -  szintén 
egyik tényezője az Újvilág másságának. Annak, hogy odaát, egé
szen Kolumbuszig, egy másik történelem igazodik a maga külön
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menetrendjéhez. Nemcsak késéssel indított szerelvényként futva 
a maga sebességével, hanem más irányban haladva is. Mert itt is 
van földművelés, nem is akármilyen, tudjuk jól, hogy a kukori
cát, paradicsomot, babot, dohányt stb. onnan hoztuk át, éppen 
csak nem a nagy folyók völgyében kialakult, hanem fennsíki és 
hegyvidéki, teraszosan kiépített és ennek megfelelően öntözött 
is. De igás állat híján az itteniek a kereket gyerekeknek készített 
játékszerek alkatrészeiként ismerik csak, világvárosaikhoz fogha- 
tóakat azonban a korabeli Európában hasztalanul keresnénk, 
nemcsak méreteiket és lakosaik számát, hanem rendezettségüket 
tekintve is, annak ellenére, hogy polgáraik Mexikóban kószerszá- 
mokat használnak, de ötvösremekeket készítenek aranyból, 
akárcsak a peruiak, akik előtt, máig sem tisztázott, az óceániai 
szigetvilágon átnyúló távol-keleti kapcsolatot sejtetón, a bronz
öntés titka sem ismeretlen. És addig nem ismert pontosságú nap
táraikat is megalkották már a maják tudós papjai, egy, az Újvilág 
görögjeinek nevezhető nép fiaiként, görögökhöz illően is marad
va alul később az újvilági Rómával, az Azték Birodalommal 
szemben. De persze ez a görög-római hasonlat, hasonlathoz illő
en, sántít, a más idősíkban átcsúszott Cortez mintha inkább az 
ókori Egyiptomba cseppenne, mivel az általa meghódított biro
dalom, miként a másik, a Pizarróra váró is, az isten-császárság 
„idehaza” rég lefutottnak számító fejlődési fázisában van. Már 
amennyire az óvilági történelem bármiféle képződményéhez is 
hasonlítható. Piramisai mindenesetre vannak, sőt méretre a fára
ók sírhelyeinek kétszeresét is kiteszik, viszont nem sírhelyek, 
emellett lépcsőzetesek, mint a piramisok közül a szakkarai, vagy 
a babiloni „zikkurát”-  ok, ez utóbbiakhoz hasonlatosan istenek
nek szentelt szentélyek is. Azoknak az isteneknek tiszteletét szol
gálva, akinek, szó szerint véradóként, a tömeges emberáldoza
tokhoz ifjak és leányok ezreit küldik a birodalom léigázott népei. 
A két birodalom, az azték Mexikó és a fáraókhoz, hasonlóan a 
Nap fiaiként uralkodó inkák Peruja, egymástól távol terülve el, 
minden valószínűség szerint annyit sem tudott egymásról, mint 
Róma és Kína, az óvilági ókor végének két világhatalma. Ezért 
nyilván, hogy közülük az előbbi, „társadalmi rendszerét” tekint
ve leginkább feudálisnak mondható, megtérített főnemesei közül 
később többen a madridi udvarban vendégeskednek," spanyol 
grandok lányaival és fiaival kötve házasságokat. Az utóbbi vi
szont a történelem legfalanszteribb képződménye, a meghódított 
népeket itt elhurcolják eredeti lakóhelyükről, más tájakra telepí
tik át, a kemény munkára fogott lakosságot állami magtárakból 
táplálják, mindenki rigorózusan kimért fejadagot kap. Úgy lát
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szik, a hatalom itt -  nem egyedüli jelenségként mellesleg a törté
nelemben -  a mindent „lerendezés” és mindent nivellálás meg
szállottja, annyira, hogy nyomorékokat nyomorékokkal, vakokat 
vakokkal házasít össze. Külön kár hát, hogy, mivel a kippunak 
nevezett csomóírás valójában csak a gondosan nyilvántartó köny
velés céljait szolgálta, ez a kultúra lényegében írástudatlan volt, s 
így intézkedéseit megiadokló ideológiájáról semmit sem tudunk. 
De azért nélküle is érthetőnek látszik, miért fogadták sokfelé, 
nemcsak Cortezékat, hanem Pizarróékat is, kezdetben felszaba
dítóként -  győzelmükhöz nyilván ez is hozzájárult, nem csupán 
lovaik és tűzfegyvereik.

Vagyis ez a két monstre-birodalom nem csupán a civilizációt, 
hanem a dolgok természetéből adódóan a munkába tört embert is 
jelentette itt. Más elnyomással könnyen felváltható elnyomást, 
egyben azonban a túlélés lehetőségét. Cseppet sem lévén vélet
len, hogy túlnyomóan indián vagy indián jellegű népességet, még 
ha jobbára spanyol anyanyelvűt is, napjainkban éppen ezek egy
kori területén találunk.

Ellentétben a kettős kontinens más térségeivel, ahol túlnyomó- 
részt természeti népek éltek. Sem kizsákmányolok, sem kizsák
mányoltak, hanem zsákmányolok csak. Ilyenek többségükben az 
északi mérsékelt övi részek lakói, az „indián legenda” majdani 
klasszikus hősei is, akiknek lakhelye éghajlatával, növényzetével, 
állatvilágával -  óslakói vesztére -  mintha egyenes folytatása lenne 
Európának az óceán túlfeléről érkező pionírok szemében. Mint
ha csak Isten is arra teremtette volna, hogy főleg régi hazájukból 
elüldözött vallásfelekezetek és szekták, presbiteriánusok, meto
disták, baptisták, sékerek és kvékerek szemében az ígéret Földje 
lehessen. Jobbára Istennek tetsző életet élni kívánó, szorgalmas, 
de szembetűnő gyakorlati érzékkel is megáldott hívó lelkek szá
mára tehát, kisebb mértékben azonban Istentől elrugaszkodott 
gazemberek számára is, mindenféle szerencsevadászok és kalan
dorok számára. Úgyhogy talán abban hibázott csak a teremtő, 
hogy ugyanezt a földet -  nehéz elképzelni, hogyan is követhetett 
el ilyen balfogást -  előzőleg benépesítette már vademberekkel. 
Akik, éppen a környezet hasonlósága folytán, úgy-ahogy, de 
mégiscsak annak a fejlődési foknak a hordozói, amelyben az eu
rópai ember is élt valaha, öt-tízezer évvel ezelőtt. Mérsékelt égö
vi természeti népek fiaiként, akik az újonnan érkezetteket többé- 
kevésbé barátságosan fogadják ugyan, helyet is szorítanak szá
mukra, no meg nem túl értékes ajándékokkal, például üveggyön
gyökkel, főleg j5edig „tüzes vízzel" könnyen le is vehetők a lábuk
ról, de azért mégiscsak nehezen megzabolázható s így zavaró
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szomszédok végeredményben. „Szabad emberek", nem szívesen 
követik az olykor hátsó szándék nélkül is felkínált új életformát, 
az „arcod verejtékével keresd a kenyered" tanítását, azt az utat, 
ami e tanítás szerint is büntetés, tehát szenvedés, teher, és amiről 
a civilizált ember is igyekszik tőle telhetóleg letérni. És ami min
dennél súlyosabb, nem tisztelik a mindenek felett tisztelni valót: 
a szent magántulajdont. Ami természetesen fáradságos munka 
gyümölcse is -  nem mindig a tulajdonos fáradságáé ugyan, de hát 
az effélét ezek az óhazában régesrég feledett múltat megtestesítő 
őslakók végképp nem érthetik, s így ezzel összefüggésben azt 
sem, miért nem tisztelik az újonnan jöttek sem a magántulajdont 
minden esetben. Számukra csak vadászterületül szolgáló földjük 
viszont végtelen és gazdag, ezért rajzoltatnak a törzsfónökökkel a 
betelepültek faramuci szerződések alá mind gyakrabban keresz
te t... Vagyis ami történik, úgy történik csak, áhogy történhet, 
sorsuk csak a pusztulás lehet, elhullás egyenlőtlen küzdelemben, 
jobb esetben elűzetés, áttelepítés, végállomásként a számukra 
fenntartott rezervátumok területére -  éljék ott a maguk életét, 
ahogyan tudják.

Már ami az Egyesült Államok területén élők sorsát illeti. Bár 
nagyjából ugyanígy tűntek el az argentin pampák óslakói is, való
jában sokkal gátlástalanabb, képmutató szofisztikától sem kísért, 
módszeres emberirtás következtében. Számukra még rezervátu
mokat sem létesítettek. És nem volt Fenimore Cooperjük sem, 
Kari Mayuk sem. Később pedig Hollywoodjuk sem. Maradandó 
műben Darwin szól csupán róluk mellékesen, de mélységes felhá
borodással, evolúciós elméletét megérlelő világjáró útjáról szóló 
híres könyvében, az Egy természettudós utazásabán. Napjainkban 
viszont az Amazonas vidékieket, földünk utolsó „ökológiai társa
dalmainak" hordozóit éri utol ugyanez a sors -  talán mégsem 
mindig a Brazil Indiánvédelmi Hivatal aktív segítségével, mint 
hírlik, de tartok attól, hogy déliesen könnyed legyintésektől 
kísérve. Félő, hogy a légkörünk oxigénkészletének tetemes há
nyadát megtermelő erdőségekkel együtt.

Finálójaként egy folyamatnak, melynek emléke, romantikus 
nosztalgiát kiváltóan, de rossz közérzetet okozóan is, a nyugati
nak mondott kultúra szövetébe alighanem kiirthatatlanul beé
pült. Végeredményben tehát az egyetemes emberi kultúrában is.

*
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Voltaire Vadembere szintén indián. De mint az álszent és rom
lott környezetet leleplező és nevetségessé tevő egyszerű és termé
szetes gondolkodás képviselője, csak közvetve kapcsolódik az eu
rópai irodalom indián-mítoszához. Ahhoz, amit vagy fél évszá
zaddal Voltaire után az amerikai próza egyik első jelentős képvi
selője, Washington Irving mélyen együttérző és a lényegre ráta
pintó esszéjében, Az indián jellemben, így fogalmaz meg: „Nincs 
a földnek még egy teremtménye, kinek cselekedeteit oly merev 
szabályok irányítanák, mint az indiánét. Magatartásának egészét 
már korán beléplántált életelvek szabják meg. Igaz, hogy vajmi 
kevés erkölcsi törvényt ismer, viszont valamennyinek engedel
meskedik is; ezzel szemben a fehér ember bővében van vallásos, 
erkölcsi és magatartási törvényeknek, de vajon hányat tart meg 
közülük.” És ennek már nagyon is köze van az indián-mítosz 
egyik alapvető komponenséhez, ahhoz, amit leginkább talán lel
kifurdalás-szindrómának mondhatnánk. Amint azt Irving alábbi 
mondatai közelebbről is tanúsíthatják: „Szemük előtt terül el a 
fényűzés dús asztala, de őket nem hívták meg a lakomára. Bőség 
ül tivornyát a földeken, de ők éheznek a pazarlás közepette.” 
Vagy éppen külön is az, hogy „A fehér ember úgyszólván soha
sem tartotta tiszteletben a vadember jogait” -  mert hát ne feled
jük, Washington Irving annak az Egyesült Államoknak a polgára, 
amelynek Függetlenségi Nyilatkozata az embernek a teremtőtől 
eredeztetett elidegeníthetetlen jogaira épül végeredményben.

Róla, Washington Irvingről olvasom egyébként Az el nem kép
zelt Amerika című esszégyűjteményhez mellékelt jegyzetekben 
azt, hogy: „Vagyonos kereskedő tizenegyedik gyermeke volt, bo
hém aranyifjúként részt vett New York egyre színesedő irodalmi 
életében”, továbbá hogy: „Ő volt az első amerikai író, aki kizáró
lag tollából tudott megélni, s az elsők között volt, aki jó szót szólt 
az indiánokról.” És mivel kicsit tünetszerűnek érzem ezt, mind
járt az Éjjeli menedékhelyből való gorkiji szentencia is eszembe 
jut: „Becsület, lelkiismeret a gazdagoknak kell.” Nyomban arra 
is gondolva, hogy a gazdagság fogalma ebben az összefüggésben 
nem feltétlenül csak a vagyont jelenti, hanem jelentheti a térbeli 
vagy időbeli távolság szavatolta biztonságot is. Azokat a körül
ményeket, amelyek között a lelkiismeret zavartalanul fejtheti ki a 
maga hatását, vagyis utólagosan, „furdalásban” megnyilvánulva. 
Kollektív bűnök esetében különösképpen. Annál is inkább, mi
vel „faji összetűzések” , „nemzetiségi konfliktusok” közvetlen 
részvevői rendszerint olyanféle megjegyzésekkel reagálnak, hogy 
„igen, neked sok mindenben igazad van, de te nem ismered őket,
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nem velük élsz együtt” , hogy ezután az elhárító mechanizmus 
gyakran nem is könnyen semmibe vehető féligazságai következ
zenek.

Sajnos igazolva a lelkiismeret „luxus” mivoltát. Vagyis Was
hington Irving azon mondata is, miszerint „sem az ősi, sem az új 
idők hőse nem múlhatja felül az indiánt a halál megvetésében és 
abban az erőben, amivel a legkegyetlenebb szenvedést is kiállja” , 
szintén ebben a „luxustükörben” mutatkozik meg. Akkor is mint 
vitathatatlan romantikát hozva felszínre a mítosz másik legfonto
sabb elemét, ha a romantika emlegetése itt nem feltétlenül meg
kérdőjelezése a szóban forgó megállapítás igazságának. Részem
ről annál kevésbé, mivel kortársa, Bölöni Farkas Sándor, több 
mint 150 éves, nem csupán irodalomtörténeti jelentőségű, hanem 
olvasmányként is rendkívül élvezetes könyve, az Utazás Észak- 
Amerikában a mítosznak szintén ezekre a gyökereiben is roman
tikus vonásaira utal: Bölöni Farkas 1830-ben és 31-ben jár az 
óceánon túl, úgyszólván gyerekcipőben látja tipegni az akkor 
még mindössze huszonnégy tagállamból álló „Egyesült Státuso
kat” , akkor tehát, amikor az indiánkérdés ott nemcsak nagyon 
eleven, hanem „megoldása” is jórészt hátra van még, illetve egyik 
fontos állomása, az óslakók Mississippin túli területekre való át
telepítéséről szóló törvény éppen akkor születik. Annak a Jack- 
sonnak az elnöksége alatt, aki ót is fogadja és akinek egyszerű 
közvetlenségéről elragadtatással számol be olvasóinak. Mint an
nyi minden másról is. Hogyne, hiszen mint korabeli „haladó ér
telmiségi” szemében az „Egyesület” fiatal és puritán demokráciá
ja nagyjából ugyanazt a szerepet tölti be, mint sokaknál majdan 
századunk elsó felének Szóvjetoroszországa. Éppen csak az ak
kor délen még törvényes rabszolgasorban éló „szerecsenek” sor
sán ütközik meg, északon is észrevéve a számukra elkülönített 
ülőhelyeket a lóvasutakon, de azért optimistán bízva a már élező
dő kérdés megoldásában. „Az indus oly büszke, hogy inkább ét
ien hal meg, mintsem a fejér szolgájának álljon, írja különben az 
óslakókról, arról vallva, hogy az együttérzés és lejkiismeret-fur- 
dalás -  és ez jelenti itt a romantikát -  részben a legyőzőitek büsz
keségének, harciasságának és hősiességének szól, tehát holmi 
„rejtetten nyilvánvaló” erókultusz jegyében is fogant tulajdon
képpen. Abban a szemléletben, amit „a szabadságot az érdemli 
meg, aki képes azt megvédelmezni vagy kiharcolni magának” 
napjaink felfogásától sem idegen formulája fejez ki a leginkább 
szemléletesen. Mintegy az ököljogot csempészve vissza így a hát
só ajtón, mivel eszerint, ha nincs erőnk harcolni szabadságun
kért, bármennyire jogunk is lenne rá, joggal veszítjük el. Ergo:
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jogainkat, ha hiányzik mögülük az eró fedezete, önmagukban 
akár meg is süthetjük. Illetve, ha eleve vesztesként is felvesszük a 
harcot, „szép halál” esetén kiérdemelhetjük az utókor „zászló
meghajtását” magunknak.

Egy-két morzsával többet is talán: Jean Raspail francia író és 
újságíró Rézbőrű napló című riportkönyvében legalábbis arról tu
dósít, hogy utóéletüket illetőleg azok a törzsek jártak jobban, 
amelyek nem könnyen voltak hajlandók helyzetükbe belenyu
godni. Ugyanó késztet azonban még inkább észrevenni az indi
án—mítosz „hősi múlthoz” kapcsolódó romantikáját. Nem utolsó
sorban azzal, hogy a békés földművelőként élő, sőt a civilizálódás 
felé is jó úton haladó, de eredeti lakhelyéről télvíz idején katonai 
fedezettel mégis áttelepített csiroki törzs ellenállás nélkülien szo
morú halálmenetéról szólva megjegyzi, hogy az indián-tragédiá
nak ez a fejezete nem szerepel Dee Brown magyarul A vadnyugat 
története indián szemmel címen ismert nevezetes könyvében -  
ahonnan a magam idevágó ismereteinek nem kis része is ered 
különben. Nyilván mert nem illik a benne kibontakoztatott kép
be igazán. Nem hősies, illetve, ha a tragikum fogalmát a hősies
séghez kötjük, talán még tragikus sem.

Raspail könyve különben, amellett, hogy a múltról tudósító 
Washington Irvinggel, Bölöni Farkassal és Dee Brownal szemben 
az indián jelent mutatja meg, igen ellentmondásos. Tudatosan 
vállaltan is az. Éppen a jelen ellentmondásai következében.

Mivel az Amerika-szerte elterülő rezervátumokat sorra látoga
tó szerző szót ejt ügyes ügyvédek kiverekedte, gyakran horribilis 
összegű pénzbeli térítményekról, melyeknek köszönhetően egyes 
törzsek vagy inkább vezetőik virágzó üzleti vállalkozásokba kezd
hettek, mások számára viszont ugyanezek a jóvátételek csupán 
értelmetlen pazarlást eredményeztek, meg egyfajta minden meg
oldást kívülről váró élősdi magatartást is, egyebek mellet az 
amúgy is mértéktelen alkoholizmus további fokozódását, ennek 
kapcsán számolva le, autóroncsokról, bedöglött tévékészülékek
ről, szétdobált konzervdobozokról szólva, a „környezetvédő indi
án” divatos mítoszával is. Beszámol azonban gyűlölködő befelé 
fordulásról, „ellen-rasszizmusról”, ködkergetó politikai mozgal
makról i ,̂ nem kevesebbet, mint a „jövó időzített bombáját” vél
ve meglátni bennük. M ár-már a nemzetté válás jeleire következ
tet viszont a tagállami státusban is reménykedő navaho nép fejlő
déséből. Úgyhogy könyvét olvasva van miről gondolkodni, akár a 
történelem „cseleiről”, rejtett útjairól általában is. Egykori politi
kai döntések, de még inkább feltartóztathatatlan folyamatok utó
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lagos következményeiről. Jelentkezzenek azok akár pusztán kul
turális utóhatásként.

*

Raspail riportkönyvében egy helyütt arról is olvashatunk, hogy 
borzalmasak és kegyetlenek voltak ugyan az indián háborúk, de 
végeredményben valamennyiben együttvéve sem pusztult el an
nyi ember, mint az első világháborúban egy óra alatt Verdunnél. 
És ez nyilván így igaz, csak hát pusztán a mennyiségen túl nem árt 
itt egy alapvetően minőségi momentumra is odafigyelni. Arra, 
hogy ezek a „hadtörténeti” szempontból mindössze jelentékte
len, sokszor azonban embervadászattá fajuló csatározások valójá
ban egy hosszú időn át folyó genocídium, magyarul népirtás, ré
szét képezték. És hát nagyon is meggondolkodtató, hogy korunk 
első számú világhatalmát, az anyagi és szellemi javak eddig ismert 
leghatalmasabb koncentrációját, voltaképpen ez a népirtás ala
pozta meg -  valójában az egész nyugati félteke „fehér civilizáció
ját’' semmivel sem kevésbé. Akkor is, ha ez a népirtás nem is volt 
mindig előre megfontolt szándékból fakadó, ördögien kiagyalt 
tervek szerint végbemenő, mint a náci megsemmisítő táborok
ban, amiért is inkább tekinthető hagyományosnak. Mivel nem 
egy nép tűnt el így a történelem süllyesztőjében, olykor még a 
tervszerűség nem is minden szerepe nélkül: gondoljunk a szláv 
poroszokra, akiknek nevét a német lovagrend államába telepített 
germán népesség valójában örökölte csak... Ámbár ez rég volt, 
és hát ismeretes a múlt fátylának jótékonyan eltakaró hatása, az 
indián-tragédia viszont, különösen annak befejező szakasza, a vi
szonylagos közelmúltban ment végbe. Európában időközben fel
találták a könyvnyomtatást, megszületett az újságírás, a „sajtó”, 
nem kis mértékben éppen az óceánon túl válva önálló hatalommá 
is. A kiirtottak emlékét tehát már nem csupán kézzel teleírt és 
múzeumok mélyén porosodó, egy vagy néhány példányban léte
ző pergamenlapok őrzik. Ha őrzik egyáltalán.

Törvényszerű hát ez az utóélet. Nem csupán rezervátumon kí
vül, hanem ugyanígy belül. Makacs magatartás-hagyományokba 
rögzódötten, nemzedékről nemzedékre továbbadottan. „Neki a 
fejér művelődés nem kell” , írja könyvében az „indusokról” Bölö- 
ni Farkas Sándor, más helyen arról is szót ejtve, hogy sokfelé a 
már megtérített óslakók is visszatérnek eredeti szellemhitükhöz. 
Számunkra elsősorban arról vallva, hogy annak az elutasító-be- 
zárkozó magatartásnak a gyökerei, amelynek mai formáira Fas-
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pail útinaplójában számos pcldát találunk, meglehetősen mélyen 
nyúlnak a múltba.

Alapmagatartásként ugyanis mindenkeppen egy megmereve
dett, idült sértettség jelölhető meg. Múltba rekedtség, múlton rá- 
gódás, elkerülhetelenül a „régi dicsőség" idézése valamiképpen, 
és hát a múlt, hála a kollektív emlékezet szelekciós munkájának, 
mindig dicsőséges is. Sőt erre a dicsőségre éppen a megvertek- 
nek, a küzdelemben legyűrteknek van szüksége mindenekelőtt. 
Dédelgetett történelmi korszakokra, ha találni dédelgetésre al
kalmasakat,vagy csak fényes pillanatokra, megsiratásra alkalma
sakra -  nem kevésbé pedig bűnbakokra, árulókra, s költött hő
sökre is, Búvár Kundokra, Toldi Miklósokra, Milos Obilicokra. 
Arra, ami éppen adódik, ami felhasználható. A sziú indiánok 
esetében a híres Little Big Horn-i csatára, a nem kevésbé híres 
Ülő Bika önmagában véve megsemmisítő, de a végkimenetelen 
persze mit sem változtató győzelmére az indiánvadász Custer tá
bornok fölött. És hát meggondolom, ha engedek a magam ro
mantikája csábításának, van is abban valami szívszakasztóan fele
melő, hogy „utoljára megmutattuk még", sót valami „van Is
ten !"-t sugalló mozzanat is: abban, hogy az önhitt „háborús bű
nös" Custert utolérte a sorsa. Mert az, hogy a győztes, de a rezer
vátumba végül mégis bevonuló Ülő Bika később a bölényirtó 
Buffalo Bili cirkuszával járja a világot, de keresetét (megvető re
zignáltsággal?) szétosztja a szegények között, még külön dimen
ziót is kölcsönöz a tragédiának, elmélyíti szépségét, végkicsengé
sét valahogy fanyarul modernné teszi. Akár a sziú főnök beolvasó 
megjegyzésével együtt, miszerint a fehérek jól értenek a tárgyak 
előállításához, de rosszul az elosztásukhoz, ami már-már Voltai
re természetes eszű vademberét idézi. Számomra akkor is az eti- 
kum esztétikummá történő átminősüiéséról vallva, ha a Dee 
Brown könyvében olv ásottakban netán kételkednék is. Ezt az át- 
minósülést ugyanis az események mintegy önmagukban hordoz
zák, annak megfelelően, hogy, ha van egyáltalán szépség a hábo
rúban, akkor azt mindig a gyengébb fél, az esélytelen győzelme 
rejti magában. Még a részéről történő tórbecsalással együtt is, 
mivel ez mindig a szellem szerepét is jelenti, győzelmét a nyers 
erő fölött. És ha a szellem éppen azok részéről nyilvánul meg, 
akiktől a legkevésbé sem vártuk (és akiknél, abszolút, értelem
ben. persze nincs is, egyszerűen mert nem lehet meg), akkor még 
a meglepetés mozzanata is belejátszik ebbe az esztétikumba. Hát 
még ha a gyengébb győzőnek, mert otthonát, földjét védi, alap
vetően igaza is van... Csakhogy meglehetősen veszedelmes do
log engedni a történelem esztétikája csábításának. Egykori, vég
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só vereségbe hullott pillanatnyi győzők leszármazottaiként 
különösképpen. Ilyenformán még külön is a feltámaszthatatlan 
múlthoz kötődni.

Ezért látszik igaza lenni Raspail-nek, aki, úgy tetszik, joggal 
látja károsnak a rezervátumbeliek sértettségbe burkolózását. 
Olyan tényezőként, ami az érdekeltek emberi kiteljesedését 
akadályozza. Civilizációba illeszkedésüket, tudatuk felnövését a 
technikai civilizáció szintjéhez és azokhoz a vívmányokhoz, ame
lyeket már meglehetősen régen (nagyon sokszor rosszul) használ
nak -  akár jó ez a civilizáció, akár rossz végeredményben.

Csak hát elképzelhetetlen, hogy ne alakuljon ki ez a rezerváci
ós tudat, hogy itt ne legyen érvényes az, ami az indián-tragédia 
egészére érvényes: hogy ti, a dolgok, a részletmozzanatoktól elte
kintve, csak úgy történhettek, ahogy történtek. Elkerülhetetlen, 
hogy a múlt, valójában a történelmi közelmúlt, ne kísértsen, ne 
adódjék tovább mítoszban, életérzésben. Belülről táplálkozó kul
turális örökségként, szinte a legutóbbi időkig kizárólag a szóbeli
ség segítségével. Aminek szerepe, ha az emberiség múltjára gon
dolunk, bámulatos, de veszedelmes is. Képtelen és a való élet kö
vetelményeivel összeegyeztethetetlen konvenciókat, nemegyszer 
kollektív agyrémeket is nemzedékek hosszú során át életben tar
tó, valóságképet leegyszerűsítő, irracionális kulturális faktorok
kal vegyítő konzervatív mítoszmegórzó szerepe miatt. Kiélésre 
leső indulatokat tartósító szerepe miatt is hasonlóképpen. Csep
pet sem valami sajátos indián probléma ez itt. Hiszen a legmoder
nebb technikai civilizációban élő társadalmak sajátos kerékkötője 
is, egyes szociális rétegek, felszín alatti szubkultúrák esetében a 
szóbeliségnek ez az írásbeliséggel szembeni dominálása. Nem 
mintha az írott szó nem lehetne szimplifikált és primitív tartalmak 
hordozója, vagy éppen szemenszedett hazugságok hordozója is, 
ám mégis inkább lehetővé teheti a pontpsítást, a kulturális örök
ség „hibás génjeinek” kiiktatását, az eltorzult információanyag 
hatalmas hordalékát továbbító, és a raciönális képzetek, hogy ne 
mondjam, tudományos ismeretek tudatba épülését gátló szóbeli
séggel szemben. Amivel szemben a forradalmi radikalizmus, úgy 
tetszik, mindmáig éppoly tehetetlennek bizonyult mintt, az elné
ző liberalizmus. Még az elektronikus hírközlő eszközök ellenére 
is, úgyhogy attól tartok, kissé eljátszogatva itt a lehetőségekkel, 
hasztalanul képzelünk el akár az első szótól az utolsóig színigazat 
sugárzó rádió és tévéhálózatot is, mert ha ennek sokszor képek
kel is támogatott szóbelisége a hagyományfenntartó szóbeliséggel 
lép vegyi reakcióra, ez még csak fokozza a zűrzavart a fejekben. 
Etnikailag a többségtől nem különböző rétegek szubkultúrája
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esetében is, hát még ha fennáll az etnikai vagy faji különbözőség. 
Ha az ilyen csoportok vagy közösségek helyzete hátrányos vagy 
annak vélt, és így a „házi mítosz” nemcsak más, hanem alapbeál
lítottságát tekintve ellenséges is. Régi vagy nem is túl régi sérel
mek által meghatározott. A következmények ilyenkor gyakran 
tragikusak is. Természetesen írekre és baszkokra, palesztinokra 
és kurdokra gondolok itt, IR A - és ETA-féle szervezetekre, Fe
kete Szeptemberekre. És külön az örmény terroristákra, akik 
azért látszanak a legabszurdabb formáját képviselni ennek a mí
tosz szülte gyakorlatnak, mert már nincs is mit visszaszerezniük, 
motivációjuk a vegytiszta bosszú csak -  olyanok felett, akik leg
feljebb leszármazottai az egykori bűnösöknek. Csak hogy ez fa
nyar fintorba rántóan, azt a konklúziót is maga után vonja mind
járt, hogy lám, a népirtás, ha „elég jól sikerül” , mivel utána egy 
idő múlva már csak ártatlanok maradnak, akár még „kifizetődő” 
is lehet. De gondolhatok Iránra is, arra, hogy úgy, ahogy van, 
Khomeinistül, szinte mindenestül jelenti ma a tragédiát szülő tu
dati rezervátumot. S ugyanígy gondolhatok nagy múltú, de fejlő
désben lemaradt magas kultúrákra is, amelyek úgyszólván egé
szükben roppant visszahúzó erővé váltak, vagy külön az ilyen 
kultúrák egyébként korszerűen képzett értelmiségére is. Nekem 
legalábbis most az az Indiáról szóló írás jut eszembe, mely szerint 
a huzamosabb ideig ott élő nyugati ember látszólag modernül 
gondolkodó értelmiségieknél is találkozhat olyan teljes komoly
sággal kifejtett nézetekkel, miszerint az ország túlnépesedését a 
nyugati világ születésszabályozása is okozza, mivel így az újjászü
letésre áhítozó lelkek kénytelenek náluk Indiában testet ölteni.

Vagyis, ha így áttételesen értelmezzük a rezervátum fogalmát, 
emberek százmilliói tekinthetők rdfcervátum-lakóknak. Vagy leg
alább olyannak, aki fél lábbal rezervátumban van.

*

Mintegy az indiánrezervátumokból kinőtt értelmiségiekhez ha
sonlatosan. Mert vannak ilyenek is szép számmal. Raspail még 
egy Los Alamosban dol^özó hopi indián atomfizikust is említ, aki 
időnként törzsének szent hegyére jár imádkozni és elmélkedni. 
Némi malíciával jegyezve meg, hogy „Ha valaki értelmiségi és va
lamilyen nemzetiséghez tartozik, akkor pózol” , ezzel a „szerep
dilemma” kérdését is érintve mindjárt. Azt, hogy etnikai értelem
ben vett „kisebbséghez” , de bármilyen más hátrányos helyzetben 
lévő, vagy csak „mást” jelentő csoporthoz tartozóként is, az értel
miségi számára két szerep kínálkozik. Az egyik az elszakadásé, a
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beolvadásé, ami gyakran a gyökértelenség nehezen meghatároz
ható közérzetével jár, a nemcsak a „bölcsó átkát” vonja maga 
után, de még a kívülállók szemében sem számít valami tisztessé
ges magatartásnak. A másik viszont éppen a gyökerek okozta 1e- 
horgonyzottságot, a belénk csimpaszkodó múlt súlyának vállalá
sát jelenti, annak a környezetnek a vállalását, amelyből az értel
miségi kinőtt, az azonosulás kényszerét, sokszor reménytelennek 
tetsző ügyek vállalását is. Meg egyfajta furcsa kísértést, hogy ép
pen ebból a „kéznél lévő anyagból” formáljuk meg a magunk sze
repét, félő, hogy nem minden öntetszelgés nélkül vezérkedve, te
oretikusként gyakran elszakadva a valóságtól, mértéket vesztve.

Valahogy úgy, ahogyan azt Vine Deloria, a Raspail által több 
helyütt emlegetett sziu indián író, az American Indián National 
Congress nevű mozgalom vezetője is teszi. Akinek eszméiből 
mellesleg annyit ismerek csak, amennyit belőlük Raspail ismer
tet, amiért is mindössze az általa tolmácsoltakkal szállhatok vitá
ba gondolatban. Talán éppen mert ez nagyon is kevés, akadva 
fenn Deloria olyan megnyilatkozásain, hogy „Eszméink legyőzik 
a tieiteket. Pozdorjává zúzzuk ennek az országnak az egész rend
szerét. Nem számít, hogy mi, indiánok már csak ötszázezren va
gyunk... az a fontos, hogy a mi életformánk a magasabb 
rendű .. . ” Nem annyira a „pozdorjává zúzzuk” forradalmárkodó 
indulati töltetén ütközve meg, inkább a „magasabb rendű” gör
csösnek tetsző illuzórikusságán. Úgy vélve, hogy a „magasabb 
rendű” kifejezésnek csak úgy van értelme, ha valami összetetteb
bet és célirányosabbat jelöl az egyszerűbbel és kezdetlegesebbel 
szemben. Kultúrák esetében a bennük felhalmozott ismeretanyag 
nagyobb igazságértékét, racionálisabb mivoltát, a szubjektív vi
lágkép nagyobb fokú egyezését a valósággal, s ezzel szoros össze
függésben a fokozottabb hatékonyságot a gyakorlatban. És hát az 
indián-tragédia egésze végső fokon nem ezt a magasabbrendűsé- 
get bizonyítja.

Bármennyire is nem felmentés ez morális értelemben az euró
pai civilizáció számára, de hát feltehetőleg Deloria sem morális 
kategóriaként értelmezi itt a magasabb rendűt. Ámbár, amennyi
re ez Raspail-nál kivehető, Deloria nem is ezt teszi, hanem a civi
lizált társadalmak rendjéhez képest a törzsi életformákat tartja 
magasabb rendűnek. Úgy vélekedve róluk, hogy „Ha felélesztjük 
őket, az indiánok nemcsak hagyományaikat elevenítik fel, hanem 
a társadalmi életnek azokat az új formáit is kikísérletezhetik, 
amelyekből a fehérek ihletet meríthetnek a jövőre nézve ” Nehéz 
megmondani, vajon valamilyen mélyről jövő messianizmusból fa
kadóan -e  -  vagy csak konjuntkúralovagként.
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Mivel kétségtelenül létezik egy ilyen konjunktúra is. Valami, 
amit talán „virtuális indiánságnak” mondhatnánk. Azzal össze
függésben is, hogy napjainkban „tisztavérű” indiánokkal már a 
rezervátumokon belül sem nagyon találkozhatunk, nagy részük 
„kifehéredett” , de akadnak olyanok is, akik négerekkel kevered
ve „megfeketedtek” . De méginkább azzal összefüggésben, ami 
rezervátumon kívül ment végbe.

*

Mármint a civilizációban, a „fehér világban”. Nem is elsődlege
sen az indián-problematikával, még kevésbé a vele kapcsolatos 
kollektív lelkiismeret-furdalással összefüggésben.

Ez utóbbit Raspail mellesleg nem is tartja valami sokra. 
Franciaként úgy vélekedve róla, hogy érezzék csak az amerikai
ak, amivel pusztán érzelmi beállítottságomból indulva ki, akár 
még némi „mohikán-közérzettel” megvert középeurópaiként se 
tudok egészen egyetérteni - ,  elvégre általános emberi értelemben 
vett lelkifurdalás is létezhet. Más kérdés, hogy mennyiben köte
lessége az embernek bűntudatot érezni akár szülóapja bűneiért is 
s megint más, hogy az ember gyakran ártatlan haszonélvezője 
ezeknek a bűnöknek. Ám mindettől eltekintve Raspail-nek vitat
hatatlanul igaza van, amikor a kollektív lelkifurdalás demoralizá
ló hatását emlegeti, lévén szó az USA-ról, akaratlanul is egy szu
perhatalom jövőjét féltve, olyan gondolatokat is kiváltva, hogy a 
minimum, amit az emberi lelkiismerettól elvárhatunk, az lenne, 
hogy a társadalmat utólagos önvizsgálatra kényszerítse. Legaláb
bis a kultúra szintjén, irodalmi-művészeti vonalon mindenek
előtt. Legyen szó akár arról, hogy „a mai értelmiség kedvenc fog
lalatossága mocskolni a fehér emberfajtát, túlzott bűntudatával 
megsemmisíteni mozgatórugóit, rákenni a világ minden baját s 
megutáltatni vele saját magát*. Vagy akár egy bizonyos konjunk
túráról is, arról, hogy a lelkifurdalás „témájának” közönsége van, 
„eladható” már. Végső fokon arról, ami azt a fintorgó mellék
gondolatot is kiválthatja, hogy hát az író a társadalom bűntudatá
nak megszólaltatójaként a múlt bűneiből meg is élhet -  miért épp 
ó ne éljen meg, másképpen hogyan lehetne az, aminek, minden 
ellenkező nézet ellenére, igenis lennie kell: a társadalom lelkiis
meretének. Függetlenül attól, hogy miután a bűntudat már iroda
lommá vált, vagy éppen szórakoztató iparrá is, az író szükségkép
pen mazochisztikus igényeket is kielégít -  hiszen az irodalom és a 
művészet mindig is az illuzórikusság síkján, „életpótlékként” töl
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tötte be a maga szerepét. Ám hogy mit pótol, abban a társadalom 
szükségletei is megmutatkoznak.

Úgyhogy ebből a szempontból az indián-mítosz irodalmi meg
nyilvánulásai igen tanulságosak. Mivel, úgy tetszik, kezdeti ro
mantikus szakaszában a kalandigény, az egzotikumszükséglet ki
elégítése volt benne az elsődleges, a lelkiismereti momentum, a 
bűntudat pedig többnyire önigazolás is egyúttal. Csingacsguk és 
Winetou valójában a „sápadt arcúak” szövetségesei, akkor is, ha 
a „rézbőrűekkel” való békén munkálkodnak, idealizáltságukban 
pedig a „nemeslelkűség” európai eredetű kozmetikai készítmé
nyeit viselik rézbőrükön -  különösen az utóbbi, akinek haldoklás 
közbeni keresztény hitre térése mellesleg giccs a javából. No de 
egy szintén kiskamaszként olvasott és eddig semmilyen lexikon
ban fel nem lelt „Pajeken J. Frigyes” nevű szerző is felbukkan itt 
hirtelen, aki láthatólag éppen e romantikus, hősiesség és nemes
lelkűség jegyében fogant indián-képpel igyekszik leszámolni, 
hangsúlyozva is, mennyire „hazudnak” az ezt feltálaló könyvek, 
részleteiben, úgy tetszik, kendózetlenebbül mutatva meg a kora
beli indián világot, de „fehérpártiságában” olcsó hatásokkal is él
ve: tetvészkedó indiánokat is bemutat, rokonszenvesnek beállíta
ni kívánt fél vér hőséről elmondva, hogy szappant is használ. Lát
hatólag a pionír mítoszt védelmezve mindenekelőtt, amelynek az 
indián-mítosz ekkor még inkább csak részét képezi, ellen-mítos
szá később válik csak. Egy egyébként egyszerűbb formában mu
tatkozik meg a vadnyugati filmekben, amelyekben az indiánok 
sokáig jobbára a revolverhősök kedvelt céltáblái csak, pusztán a 
látványosság kedvéért, egyáltalán nem feszegetve a kérdést, hogy 
ezek a lovaikról sorozatban leforduló statiszták emberek is, akik
nek valamilyen formában igazuk lehet. A fordulat csak később, 
meglehetős hirtelenséggel következik be. A Kék katona típusú 
filmekben, naturalisztikus eszközökkel mutatva meg az emberir
tás minden brutalitását. Nyilván annak hatására is, hogy az indián 
tárgyú dokumentum és tudományos irodalom (amelyet Raspail 
óriásinak mond) megdolgozta már, mondjuk talán így, a közön
ség értelmiségi részét. Aligha véletlen azonban, hogy az amerikai 
öntudat alapját képező pionír-mítosznak erre az átfordulására in
dián antimítoszba azután kerül sor, hogy a pionírság „belső impe
rializmusa” rég túlnőtt már önmagán és kilépve az államhatárok 
közül, „külső imperializmussá”alakult át. Valójában ugyanis a 
szélesebb rétegek közérzete csak a Vietnammal kapcsolatos lelki
ismereti válság idején vált fogékonnyá ez iránt a kritikus múlt felé 
fordulás iránt. Nemcsak a pionír-mítosz lerombolódását vonva 
maga után, hanem a jelent illetőleg is érdeklődést keltve a rezer
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vátumok világa iránt. Egyben az értékesebbnek számító indián 
tárgyú irodalom kelendőségét is növelve. Nagyon is érthető hát, 
hogy kialakult egy rezervátum-irodalom, amely a rezervátumbe
lieket úgy mutatja meg, mint egy éppen meghaladottságában 
vonzó, hagyományőrző életforma hordozóit, az egyszerűség és 
spontaneitás megtestesítőit, végső fokon a szabadság képviselőit
-  ilyenek William Eastlike navaho-novelláinak (A művész arcké
pe huszonhat lóval stb.) indiánjai. De ilyenként mutatkozik meg 
Ken Kesey Szál! a kakukk fészkére című híres regényének indián
ja is, a regénybeli elmegyógyintézet sokáig makacs némaságba 
burkolózó lakója, aki a regény végén a „szabadság mérgét” elhin
tő és a tetszhalottságából ót is felébresztő McMurphyt fojtja meg
-  miután az, emberi teljességétől megfosztott engedelmessé nyo- 
morítottságában, megszűnt önmaga lenni. Ez a cselekményszál 
különben akár az indián-mítosz újabb szakasza alakulásának mo
dellje is lehetne. A rezervátumon kívüli és belüli világ kölcsönha
tásáé is, mintegy azt is szimbolizálva, amiről Raspail úgy véli, 
hogy alighanem a fehérek bűntudattal teli érdeklődése váltotta ki 
az indiánokból, megkérdezve, „hogy vajon az indiánok nem vál
tak-e önmaguk számára is mítosszá” . Ami viszont a megfojtás 
mozzanatát illeti... nos ez mintha Deloria nézeteivel is rímelne, 
mármint a Raspail által tolmácsoltakkal.

De talán maradjunk most már a rezervátumon kívüli dolgoknál 
inkább. Az ipari társadalom, a városi életforma kiváltotta „zárt- 
tér-iszonynál”, aminek folytán az eredeti „ősvadon” a „beton- 
dzsungelnél” vonzóbbnak látszik. Még ha mindaz, ami itt mint ci
vilizációellenes lázadás mutatkozik meg, aligha azonos csupán a 
szabadságot jelentő tágas tér utáni sóvárgással, mivel legalább 
ennyire része lehet benne a bensőségesség, az „istállómeleg” 
iránti szükségletnek is. Ez pedig, ha eszünkbe jut hogy Renan A 
kereszténység eredetének történetében az új vallás terjedésének 
egyik fontos mozgatórugóját éppen a lelkeket összefogó gyüleke
zet, mint hovatartozástudatot adó és melegséget kínáló kisközös
ség, vonzerejében vélte fellelni -  aligha alaptalanul hangsúlyoz
va, hogy Róma mint haza a maga dimenzióival, a birodalom leg
több lakója számára inkább csak merő absztració lehetett -  végső 
fokon nem is annyira új jelenség, mint első pillantásra gondol
nánk. Inkább olyan szükséglet, ami a nagyállamiság és a világvá
ros kialakulásakor óhatatlanul jelentkezik, több-kevesebb inten
zitással nyomban az organikus-patriachális társadalmi képződ
mények felbomlását követően, vagyis mindig, valahányszor a tár
sadalmi gyökértelenség jelenségével találkozunk. Amiért is ter
mészetes, hogy napjaink tömegmagányt és elidegenült emberi
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kapcsolatokat is termelő technikai civilizációjában jelentkezzen 
leginkább. Sok más megnyilvánulása mellett megmutatkozva a 
törzsi életforma idealizálásában is -  mindattól külön is lángra 
kapva, amit a történelemtudomány, az etnológia, vagy a pszicho
analízis, valóságos vagy vélt igazságként, a törzsi életformákról 
feltárt és valamennyire közkinccsé is tett. Ezért lehet érthető 
akár a rezervátum világának eszményítése, illetve a „virtuális in- 
diánság", ami Raspail szerint néha komikus formában is megmu
tatkozik. Abban pl., hogy amint valaki akár egy harmincketted 
rész indián „vért" fedez föl magában, nyomban „indiánosdit" 
kezd játszani, s nemegyszer cadillacből kiszállva ölt jelmezt a ha
ditánchoz. Deloria tehát, amikor arról beszél, hogy a törzsi for
mák újjáélesztésével folytatott kísérletezés a fehér ember, tehát a 
technikai civilizáció embere számára is nyújthat valamit, szubjek- 
tíve reális szükségletekre épít.

Más kérdés, hogy mennyire kínál valóságos megoldást -  akár 
az „utópisztikus távlat" szempontjából is. Mert hát nehéz szaba
dulni a gondolattól, hogy ez ilyen szempontból is csak visszaesést 
jelenthet. Akár a nem származási-etnikai alapon létrejött, tehát a 
hasonló gondolkodáson, világszemléleten vagy csak közös érdek
lődési körön alapuló kisközösségi formákhoz viszonyítva is, le
gyen szó vallási gyülekezetről, illegális pártsejtről, sőt (sajnos) 
terrorista alakulatról vagy csupán bélyeggyűjtő egyesületről. Lé
vén a közös származás eleve „önhibánkon kívül" adott, „vérségi" 
kötelék, kívülről ránk szakadt sorsszerűség: áldás vagy átok. 
Amiért is a rá alapozott kisközösségi forma létrejöttében nem le
het szerepe az egyéni választásnak, tehát az egyéniségnek sem 
tulajdonképpen. Arról pedig, hogy szükségképpen eredményez 
szembenállást más hasonló kisközösségi képződményekkel, „klá
nok", ha ugyan nem „maffiák" marakodását okozva, ami felett 
döntőbíróként legjobb esetben is „Állam bácsi" egyensúlyozna a 
maga módszerievel, talán nem is érdemes szólni. Es mivel Delo
ria a hagyományok fenntartását és újraélesztését is emlegeti, az is 
felmerül mindjárt, hogy a hagyománytisztelő ember szükségkép
pen lemond a hagyományok elemzéséről, az elfogadott értékek 
megkérdőjelezéséről, ami egyben a tekintély előtti meghajlást, a 
„kiskorú tudatot is jelenti. Lemondást a gondolkodásról.

Vagyis akármennyire ott érezzem is bennük a kiútkeresés iz
galmát és drámáját, számomra úgy tetszik, Deloria „törzsi álmai" 
nemcsak irreálisan utópisztikusak, hanem egyfajta irracionaliz
mus magvait is magukban hordják. Nem mintha nem lenne ter
mészetes, hogy a kisközösségek ilyen „családi" formái iránti 
igény azért is mutatkozik meg ma fokozottabban, mert a másfajta
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alapokhoz szükséges ideológiák és programok mintha sorra lejá
ratták volna magukat.

Lehetséges persze, hogy Deloria nem is erre gondolt csak. Hát
ha a „magasabb rendűség" sem mint valami összetettebb és haté
konyabb lebegett a szeme előtt. Hanem a túlélés képességét ér
tette alatta valamiképpen. Bármennyire is felmerülhet mindjárt, 
hogy a túlélés képessége nem feltétlenül jelenti a magasabb ren
dűt. Mert hát az is eszünkbe juthat, hogy a csótányok rovarcso
portja többszáz millió éve él már változatlan formában ezen a 
földgolyón, emellett pedig az embert elpusztító radioaktív sugár
zás mennyiségének sokszorosát is képes károsodás nélkül elvisel
ni, ám nálunk embereknél magasabb rendűnek talán mégsem 
mondható. Igaz, a radioaktivitá^emlegetése itt könnyen félreve
zető is lehet, mivel e pillanatban számomra leginkább az tűnik 
ijesztőnek, hogy az a folyamat, melynek az indiánok és általában 
a természeti népek életformájának felszámolása, tovább folyta
tódva logikusan vezethet el a természet pusztulásához, az ökoló
giai kataklizmához, tehát a civilizáció megszűntéhez is. Jobbik 
esetben is olyan feladatokat jelölve ki az emberiség számára min
denekelőtt, hogy az ember felszabadításához és felemeléséhez vi
szonyítva. a puszta fennmaradásért folytatott küzdelem kénysze
re akár a vereséggel is egyenlő lehet -  az önmegvalósító szabad
ságról való lemondással egyenlő.

Feltéve, hogy el akarjuk kerülni, ami Deloria netán túléléssel 
kacérkodó „magasabbrendűségében” benne rejlik: gyerünk, 
kezdjük elölről, hátha jobban sikerül.

1986
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ALI BŐRÉBEN

(ÁLÁSZÁLLÁS WALLRAFF-FAL)

Günter Wallraff Ganz Untén* (Legalul) című könyvéről először 
valami rövid híradásból szerzek tudomást. De hogy valójában mi
lyen lapban vagy folyóiratban olvasok először róla -  arról, hogy a 
magát több mint két éven át török vendégmunkásnak álcázó és 
hasonló fogásai miatt rég fenegyereknek számító neves NSzK- 
beli újságíró számol be benne élményeiről -  nem tudom felidézni 
magamnak. Nem sokkal később azonban kint élő barátom említi 
levelében, kitérve a hetek alatt bestsellerré vált és kíméletlenül 
leleplező könyv visszhangjára is. Egyebek mellett a kipellengére- 
zettek reakciójáról is szót ejtve: arról, hogy akadnak visszavágás
ra készülők, paragrafusok útvesztőjében lehetőségek után keres- 
gélók is. Ekkor kezd igazán érdekelni csak, s kezdek is emlékezni 
Wallraff nevére. Arra is, hogy egyik, fiatalkorú bűnözők, kábító
szer-élvezők, erőszakoskodó vagányok, öngyilkosjelöltek mag
nóról „leszedett” vallomásait tartalmazó könyvét olvastam is. 
Ezért is gyülemlik föl bennem az elszántság a szótárazva olvasás
hoz, mellesleg a szerbhorvát kiadás létezéséről mit sem tudva 
még. No és a Magyar Szó-beli részletekre sem számítok... Aztán 
megérkezik a könyv, elolvasom, lebilincselóen érdekesnek ér
zem, megrázónak, felháborodást keltőnek^, együttérzést feléb
resztőnek, egészében véve nagyszerű újságírói (és írói!) vállalko
zás eredményének. De nem lepődöm meg.

Mert hát miért lepődnék? Vagy akár „döbbennék” is? Ha egy
szer tudom, kiábrándítóan és elkeserítóen tudom, hogy a maga 
rabszolgái minden kornak megvoltak és megvannak. Ami termé
szetesen közhely, méghozzá, sajnos, mentegetóen és mentegető- 
zóen az, s ennek megfelelően az, hogy a „köztudott” szükségkép
pen egyenlő a közhellyel. Ahogy az a marxi megállapítás is köz
hely már, miszerint a kapitalista rabszolgaság annyiban rosszabb 
a „klasszikus” rabszolgaságnál, amennyiben a rabszolgatulajdo
nosnak rabszolgáit mégiscsak táplálnia kell, munkavégzésre al

★ Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1985
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kalmas „erőnlétben” kell őket tartania, míg a tőkés számára a 
gyárkapuk előtt munkára várók hada a robottól kidólteket bármi
kor pótolni képes. Legalábbis a múlt század kapitalizmusának 
képlete szerint. Ámbár ez a képlet, erősen módosult formában 
ugyan, de valamiképpen ma is érvényes. Még ha napjaink „fo
gyasztó munkásosztályát” rabszolgasorban élők tömegéhez ha
sonlítani, bármennyire jelképesen tegyük is ezt, nem csupán való
ságtól elszakadt dogmatizmus lenne, hanem romantikus dagá
lyosság, talán komikusnak tetsző is. Mert azóta nagyon is sok 
minden történt. Úgyhogy mire lenne jó ma „rabszolgásítani” a 
magunk munkásosztályát (mellesleg nem is nagyon hagyná ma
gát), minek, ha az ehhez szükséges emberanyagot kint is megta
lálhatjuk. A technikai civilizáció fellegvárának falain kívül, mesz- 
sze, „vidéken”, a szervezetlenség és spontaneitás, a szabályozat
lan élni akarás, a nyomort termelóen gátlástalan túlburjánzás tér
ségeiben. Kétféle egymást kiegészítő megoldást is kínálóan. Mert 
elvihetjük tőkénket akár a rabszolgapiac helyszínére is, gyárakat 
alapíthatunk, házhoz szállítva a rabszolgamunka, sokszor a gyer
mekmunka lehetőségét. De gondoskodhatunk behozatalról is, és 
még csak embervadászó hadjáratokra sincs hozzá szükség: jön
nek a rabszolgajelöltek önként, maguktól, nemegyszer a törvé
nyes előírások hálószemein átbújva is, megalázkodva, szemtele
nül, ajtón kidobatás után az ablakon át visszatérve, már-már erő
szakosan, hogy az itthoniak által már nem vállalt, piszkos, egész
ségre ártalmas, életveszélyes munkát, államháztartások házicse
lédjeiként, elvégezhessék. Államjogilag független provinciákból 
csődülve a metropolisba, szerencsecsinálási reményektől eltelve, 
vagy a puszta létfenntartás kényszerétől hajtottan, mindent vál
lalva. Akaratlanul vagy akaratuk ellenére, még a feszültségoldás 
feladatát is, indulatlevezetések szenvedő alanyaiként, piszkos 
idegenként, naplopóként, hitvány csatornatöltelékként. Kellően 
szakképzett és kulturáltan fogyasztó hazai munkaerőnk számára 
nyújtva gúny- és szitokcéltáblát, egyszóval -  hát nem nagyszerű 
ez, uraim? -  mindjárt a bűnbak szerepét is betöltve. Úgyhogy... 
mert hiszen, éppen Wallraff dokumentáló tárgyilagosságának ha
tására, folytathatnám ezen a pamflethangon is. Ördögien cinikus 
manipulátorokat tételezve fel ott (nem mintha nem léteznének 
ilyenek is), ahol mindenekelőtt a dolgok ördögi logikája hat, na
gyon is indokoltnak tetsző morális felháborodás folytán feledve 
el, hogy az úgynevezett osztálybűnök a kedvezőbb helyzetben lé
vők „természetes” bűnei tulajdonképpen, olyanokkal szemben, 
akik ugyanezeket a bűnöket szíves örömest követnék el maguk is, 
nem azért, mert potenciális gazemberek, hanem mert „normális”
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emberek csupán. Jobban mondva olyanok, akiket normálisnak 
tekintünk. Mert e szabály alól legfeljebb a szentek, a megszállot
tak, a wallraffok lehetnek kivételek csak. Vagy az ideg- és elmekór- 
tan demonstratív díszpéldányai tehát, vagy a zavarosban halászók.

Úgyhogy csakugyan, mi értelme ennek a hangnak? Ha egyszer 
nem lepődtem meg. Azon sem tehát, hogy hamburgersütőként 
Ali zseb nélküli formaruhát kap, amiért is, mert nem szorongat
hatja markában, a borravalóként kapott aprópénzt is kénytelen a 
kasszába tenni, az se baj, ha így, zsebkendő híján, akár az orra is 
lecseppenhet, szerencsés esetben egyenesen a sülő húsra, elvégre 
az izzó rostély úgyis halálra perzseli a kórokozókat. Meg persze 
azon sem, hogy a munkaadók, török vagy más külföldi segéd
munkásaikat, ily módon takarítva meg egészségbiztosításuk költ
ségeit, gyakran nem jelentik be, hogy rendre adósak maradnak a 
nekik járó bér egy részével, ám a reklamálásba idővel belefáradó 
és távozni kívánó megkárosítottak papírjait úgy hajlandók nekik 
kiadni csak, ha aláírják, hogy nincs többé követelésük, hogy kí
sérleti alanyaikat a gyógyszergyárak ugyancsak áz ó soraikból to
borozzák, méghozzá jobbára nem a gyógyászatba forradalmian 
újat hozó készítmények hatásának ellenőrzése, hanem a profit- 
szempontból fontos, nagyobb választék érdekében csak. Mint 
ahogy nem lépődön meg azon sem, hogy a vasolvasztók és vegyi 
üzemek tisztításakor és javításakor védőálarc nélkül lélegeztetik 
be velük a mérgező fémport és egyebeket. Wallraff szakértők 
megerősítette közlése szerint, pár hónap alatt beszerezhető így a 
tüdőrák, no meg a változatokban gazdag rákcsalád sok más fajtá
ja úgyszintén, mivel korunk eme rabszolgái -  alkalmilag, ha baj 
van -  az atomerőművek sugárveszélyes munkahelyein is megta
lálhatók. Esetenként a lassító bonyodalmak elkerülése érdeké
ben úgy, hogy a kötelező ellenőrző műszerek békésen pihennek 
valamelyik távolabbi sarokban. Meg aztán honnan is tudhatná a 
távoli tájakról érkezett és „első vonalba” bevetett félig vagy egé
szen írástudatlan, hogy mit is jeleznek. Ellenben a könyvelési fel
adatokra programozott számítógépek bizonyára nagyon is ponto
san kimutatják az ebből eredő megtakarítást. Illetve kimutatnák 
mert hát a dolgok nem mindig komolyan történnek, ám annál 
„véresebben” komoly, amit feltárnak. Wallraff egy jól megszer
vezett beugrató kísérlete során ugyanis Ali egyik munkaadója, 
Herr Adler minden további nélkül kész egy eltitkolandónak mon
dott, de szerencsére csak kitalált atomerőmű-defekt helyrehozá
sához, körültekintően a legszegényebbekből és legkiszolgáltatot- 
tabbakból toborozva, biztosítani „munkabrigádot”, annak elren
dezését is vállalva, hogy a benne résztvevőket, nyomban a munka
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elvégzése után, hatóságilag kiutasítsák az országból. Mert ugyan 
ki figyel oda, meghal- e valaki közülük leukémiában évek múlva, 
méghozzá a távoli Anatóliában valahol, ahová ballábbal kelt 
munkavezetője vagy főnöki letolá^ban részesült német munkahe
lyi kollégája különben is „homokot piszkálni" küldené vissza. 
Amin szintén nem lépődön meg, ez is „természetes" csak. 
Ugyanannyira, amennyire Wallraffnak azt a gyilkosán keserű 
megállapítását is igaznak érzem, miszerint egyáltalán nem a hu
manizmus elveinek köszönhetően nem főznek ma szappant em
berekből, hanem mert egy ilyen vállalkozás nem lenne kifizető
dő. Annál is inkább, mivel úgy érzem, ez a -  meggyőződésem 
szerint még csak véletlenül sem pusztán német relációban pontos
-  észrevétel sajnálatosan deduktív ismereteimet látszik igazolni 
mindenekelőtt. Közvetett tapasztalatok révén ugyan, de mégis 
induktív módon, és valahogy ugyanazt az érzést váltva ki belő
lem, mint valamikor a földtekénkról készült első rakéta felvétel 
képe: hogy lám, a kontinensek alakja csakugyan olyan, amilyen
nek a térképek is mutatják.

Mintha nem ez lenne a természetes. Mintha ez egyáltalán más
képp lehetne.

★

Mert a „nil admirare" csúcsáról alászállva úgy tetszik, létezik 
olyan meglepődés is, amikor éppen a „semmi meglepőn" lepő
dünk meg, mintegy a „természetesre" rácsodálkozva. Annak a 
valahol olvasott zoológusi megállapításnak szellemében, misze
rint azon, hogy az elefántnak ormánya van, nagyon is érdemes el
csodálkozni. Vagyis meg nem lepődésemben ez a fajta meglepő
dés is benne rejlik. A Wallraff-könyv esetében abban térve el az 
említett rakétafelvétel kiváltotta, kicsit gyerekes örömérzettől, 
hogy itt a várttól való különbözés jelenthetne csak holmi meg
könnyebbülést. Ha az idegengyűlölet megnyilvánulásairól tudósí
tó információk lennének annyira lesújtóak, mint amilyenekre ele
ve számítok már. Sajnos azonban...

Úgyhogy csakis az elefánt ormánya feletti „termékenyítő” el- 
csodálkozás marad számomra.

Mivel általános elzárkózásról, sőt nagyon is visszataszító maga
tartásról olvashatok csak. Hogy Alit és az Alikat nem szolgálják 
ki a vendéglőkben, minduntalan fokhagymabűzüket emlegetik 
(akkor is, ha azok, már csak ezért is tartózkodnak a fokhagymá
tól), gyakran még a csecsemőként kikerültek vagy a már német 
földön születettek esetében is. Önmagában már a török név is ta- 
szítólag hat, legalábbis szó esik itt egy németül hibátlanul beszélő
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és haját elkeseredésében szókére festő fiatalemberről, akinek 
azonban német lánnyal még így sem sikerül ismeretséget kötni: 
amint nevét megmondja, vége annak, ami el sem kezdődött. 
Úgyhogy e jövevények mindenáron való maradni akarása talán 
még rejtélynek is tűnhetne, ha a török rendező, Yilmaz Güney, 
épp a könyv’ olvasása közben látott, Utazás című filmje nem sej
tetne meg mégis valamit abból, hogy milyen világból jönnek. Vál
lalva minden megaláztatást, mindannak elszenvedését, ami a 
„vendéglátók” idegengyűlölete folytán zúdul rájuk. Annak kö
vetkezményét, amiről, ha az ósokok után kutatunk, könnyen ki
derülhet, hogy valamennyire genetikailag is belénk programo
zott, abból legalábbis, hogy számos állatfaj egy alomban nevelke
dett hímjei nem folytatnak szerelmi párviadalt egymás ellen, erre 
lehet következtetni. És hát miért ne lehetne olyasmi ez, ami az 
embernél „kulturális averzióként" tör felszínre? Nemegyszer vég
letes formában, sőt végzetes következményeket okozva, ám min
dig olyankor nehezen leküzdhetően, ha kevés a kultúra hozzá... 
Ámde érdekesebbnek látszik ennél az a megállapítás, amit Wall- 
raff is említ a zágrábi Startnak adott interjújában: hogy az idegen- 
gyűlölet mindig a hazaitól leginkább eltérő kultúra hordozóival 
szemben mutatkozik meg a legélesebben.

Ami, törökökről lévén szó, mondhatni reflexszerűen, nyom
ban az „iszlám kultúrkör” fogalmát veti felszínre.

Amivel szemben akár elfogult is lehetek. Arra gondolva, hogy 
a nála körülbelül hatszáz évvel korábba^ bontakozni kezdő ke
reszténység azért lehet vallásként fejlettebb, sót „tökéletesebb” , 
mert egy már városközpontú társadalom élidegenülés-jelenségei- 
re keresi a maga válaszát, még ha, a zsidó valláshoz hasonlóan, 
akárcsak az iszlám is később, eredetileg szintén a „pusztából” in
dul, ámde nem sokáig marad „vidéki”, hamar a központban talál
ja magát. Meglehetnek azonban az előítéleteim a Próféta szemé
lyét illetőleg is. Nehezen tudva szabadulni attól a benyomástól, 
hogy amennyiben Zarathusztra, Buddha és J^zus vallásalapító
ként művészei a maguk „szakmájának”, Mohámed utánérzó di
lettáns inkább. A Megvilágosodottá kiteljesüló Sziddhárta min
den létben szenvedést látó arisztokratikus életelvetése éppúgy 
hiányozni látszik belőle, mint a Názáreti szelíden életszeretó és 
nem evilági társadalmonkívülisége -  talán mert nem született 
olyan társadalomban, amelyen már lehetséges kívül maradni. 
Leginkább még Mózes rokona, annak tiszteletet parancsoló nép- 
vezéri robusztussága és törvényalkotó szigorna nélkül. Tőle tanul 
is a legtöbbet, törvényeit, amelyek valószínűleg amúgy sem egé
szen idegenek a korabeli arab törzsek kultúrájától, szintén tóle
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veszi át. Amikor azok már, legalábbis a fejlődés élvonalát tekint
ve -  volt már Róma és van Bizánc a maga jogrendszerével -  meg
haladottak. Ám a pusztai-sivatagi élettérben még nagyon is „ak
tuálisak”, úgyhogy a lemaradást, talán mindennél jobban, ez jelzi 
éppen. Érzékisége viszont már-már „nem vallásba illő” , ám a 
klasszikus pogány életörömhöz nem sok köze van. Sokkal leigá- 
zóbb, férficentrikus, a testi örömöket mindkét nem számára jo
gosnak elismerően ugyan, de a külvilágtól féltve őrzőn rács mögé 
záró. Más kérdés, hogy ami nála nóelnyomásnak látszik, valójá
ban még kíméletlenebb törzsi regulák enyhítését jelenti. Valószí
nűleg az őt tevehajcsári sorból kikupáló gazdag özvegy, Khadid- 
zsa hatására, akivel kapcsolata, lelkieket is sejtetőn, bensőséges
nek tűnik, védangyalának halála után azonban végképp féktelen
né lesz, sót kegyetlenné is válik: a tanítását követni vonakodó, de 
korábban neki és híveinek menedéket nyújtó medinai zsidókat 
egyszerűen kardéira hányja. Mennyországát is, szent háborúihoz 
csalétekül, ennek megfelelően alkotja meg hívei számára, mint 
aki tudja, „mitől döglik a légy”, vérbeli demagóg módján. S eb
ben nagy tulajdonképpen. Abban, hogy talán senki nem ismeri 
fel nála jobban a nemiség hajtóerejét -  alighanem egészen Freu- 
dig. Szúráit gazdag képekből és burjánzó szóvirágokból felépítő 
költői adottsága (feltéve, hogy az írástudatlan próféta szavait 
megörökítő tollnokok munkájának hinni lehet) jól megfér meg
szállottságával, kiváló gyakorlati érzékével mindkettő pompásan 
működik együtt. Különösen az utóbbi. Látomásai mindig a leg
jobbkorjönnek: csatát veszt, mert harcosai lerészegednek, nosza, 
megjelenik Gábor arkangyal, s közli vele Allah borivást tiltó pa
rancsát. Ebben az epileptikus rohamait irányítani képes Szmer- 
gyakovra, Dosztojevszkij nevezetes regényalakjára is emlékeztet, 
sokak szerint valóban epilepsziás. Továbbra is a vallásalapítás 
művészeihez hasonlítva tehát, pályafutása, hogy ne mondjuk 
„karrierje” az igazi adottságait idejében felismerő dilettánshoz il
lően a politikusé és a hadvezéré. Áki ugyan kész lehet eszméiért 
meghalni, mégis inkább másokat küld halálba értük. Ennek érde
kében alapít is tömegvallást, tömegízléshez igazodva, „extrover
tált” kultúrájú sátorlakók számára: vonzót, de visszarettentő 
mélységek és magasságok nélkülit, keveset követelőt, de sokat, 
mindent ígérőt. Ennek köszönhetően is lesz az iszlám a „pusztai 
zóna” vallása, s marad is az, kicsit napjainkig is. Arab és észak- 
afrikai sivatagok, turáni sztyeppek vallása, s hogy nem a mongol 
pusztáké is, mert hiszen a Dzsinkisz kán összehódította szuperó
riás birodalom továbbáradásához szállíthatná az ideológiai üzem
anyagot, talán egész az atlanti partokig tolva ki annak határait, az
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Európa szerencséje végeredményben. Mai híveinek viszont alig
hanem szerencsétlensége, amiért „falakon kívüliségéből” sok 
mindent napjainkig megőrzött. Annak ellenére sem tudva elsza
kadni alapjaitól, hogy az arab tudomány egy időben a klasszikus 
ókor ismereteinek megőrzője volt, akár a keresztény türelmetlen
séggel szemben is (ámbár Avicennáéknak éppúgy meggyűlt a ba
juk a vallási fanatikusokkal, mint később az inkvizitorokkal tudo
mányuk keresztény folytatóinak), mivel az eltérő társadalmi fej
lődés vagy inkább megrekedés folytán híjával volt azoknak az el- 
világiasító és felvilágosodásba torkolló folyamatoknak, amelyek 
a keresztény kultúrkört „kereszténység utáni” kultúrkörré tették 
végeredményben. Mai „reneszánsza” is mintha éppen az igazi re
neszánszjelleget nélkülözné, inkább visszahúzó, semmint újat 
ígérő. Amiért is, mivel a technikai civilizáció termékeit inkább 
csak használóként és fogyasztóként veszi át, de ember -  és társa
dalomformáló hatásukat lehetőleg kivédeni igyekszik, s eképpen 
a radikális vagy forradalmi eszméket legjobb esetben is „iszlámo- 
sítva” , tehát hatástalanítva és torzulást eredményezve engedi 
csak megtelepülni, „futurológiái távlatai” , nem utolsósorban a 
mind nyilvánvalóbb demográfiai pokolgép miatt, egyenesen ka
tasztrófát előrejelzők. Inkább a követőire nézve végzetes vissza- 
ütést, mint a számunkra veszedelmeset. Ámbár, „mit lehet tud
ni” . ..

Demagógként mindenesetre máris „operálni” lehetne egy ilyen 
veszedelemmel. Bizonyára vannak is, akik, kellóképpen meglo
vagolva azokat az indulatokat, amelyeknek következtében egy 
futballmérkőzésen Ali fekete parókájára sörösüvegek tartalma 
csorog, egy építkezésnél viszont, alattomos csapda következté
ben, majdnem egy mély aknába zuhan, meg is teszik ezt. Nyilván 
az NSZK-ban is, mégha nekem név szerint most csak a francia Le 
Pen jut az eszembe. Teljesen függetlenül attól, hogy ezek az indu
latok aligha az iszlám kultúra tartalma ellen irányulnak, amelyről 
hordozóik a hevenyészve összeszedett fentieket se igen ismerhe
tik, s amelynek ezek a kulizó törökök inkább beidegződéseikben 
birtoklói csak, amellett, a rájuk nehezedő nyomás miatt, bizonyá
ra igyekeznek belőle minél kevesebbet mutatni, kívülállók jelen
létében egymással is tört németséggel beszélve, nehogy őket 
nyomban „seggnyelvükre” emlékeztessék. Nem muzulmán vol
tuk teszi őket célponttá tehát, még csak nem is törökségük, egy
kori hódítók utódaiként, elvégre az a táj mentes ettől a m últtól... 
Hanem csak a másságuk. Erre utal, ugyancsak a Startban, Wall
raff is, amikor a hazaitól leginkább eltérő kultúra képviselői kap
csán megjegyzi, hogy a törökök megjelenése előtt az olasz ven
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dégmunkásoknak jutott ki az ebből eredő céltábla- és bűnbaksze
rep, ma viszont már nyoma sincs ennek.

Csakhogy ez a „másság” magától veti fel az értékkülönbség 
kérdését is. Túl azon, hogy a különböző társadalmak, illetve etni
kumok tagjai szükségképpen a maguk kultúráját értékelik többre 
és becsülik le a másét, az általuk nem is ismertet. Amit, mint 
problémát, tapintatosan humanista ködösítés lenne annyival elin
tézni, hogy minden kultúrának megvannak a maga értékei, mivel 
ez szubjektíve lehet igaz csak: a kérdéses kultúrák hordozói szá
mára. Gyakorlatilag azonban az egymástól eltérő kultúrák racio
nális vagy kevésbé racionális tartalmuk, illetve társadalmi (sót 
termelési!) hatékonyságuk folytán -  az egyenlőtlen irányú társa
dalmi fejlődés következtében -  elkerülhetetlenül fölé-, illetve 
aláredeltségi viszonyba kerülnek egymással. Az adott esetben 
egyéni hordozóiktól sem függetlenül, mert hiszen vendégmun
kásnak vagy épfyen csatornatisztítónak egyetlen kultúra elit kép
viselője sem igen megy idegenbe. Meg persze azok se nagyon so
rolhatók ebbe a kategóriába, akik vele közvetlenül kerülnek 
érintkezésbe. Amiért is a „másság”, mindkét részről, inkább ala
csony szinten találkozik itt. Ám közülük a hazai fél, otthon lévén, 
orientálódik a maga világában, a másik viszont, amellett, hogy 
„primitív” , talán írástudatlan, számára eddig ismeretlen környe
zetbe cseppenve, hogyne hatna akár együgyűnek is. És hát az 
ilyen emberben, ugye (valljuk be, magunk közt vagyunk), mindig 
van valami idegesítő. Zavaró spontaneitásában, pátoszra és hero- 
izmusra való hajlamában, meg általában is, hogy annyira „egész
ben van.” Abban, hogy vagy egészen szeret vagy egészen gyűlöl, 
s úgy, hogy az előbbi, csalódás vagy félreértés hatására, hirtelen 
csaphat át az utóbbiba, gyakran a bosszúba is. Még a szeretet (ne
tán szerelme?) is terhes lehet, ha valamiért fontos nekünk, szün
telenül vigyáznunk kell, hogy meg ne bántsuk. De nyakunkra 
hozhatja a pereputtyát is, se szeri se száma a rokonainak, ezer 
szállal kötődik is hozzájuk, „istállómeleg” fészkének bőrébe ra
gadt illata talán a fokhagymáénál is zavaróbb, s valahogy még 
irigységet is keltő. Mindenekfelett családhoz való kötődése, főleg 
ha mi a családi életünket elszúrtuk. Meg hogy számára a szokás 
szent, nemcsak kényelemből betartott, amit fel is rúghatunk. El
végre szabadok akarunk lenni. Nem „csak” élni, mint ő, hanem 
valamilyen célnak is, amit, ha nem találunk, máris készek len
nénk kívülről az ajtót bevágni... Egyszóval az ilyen, a primitív
nek mondott ember (aki a tetejében még idegen is) akár még sza- 
disztikus hajlamainkat is felszíthatja. Minimum a rovására törté
nő viccmesélés erejéig. Amit, ha eléggé kulturáltak vagyunk és
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eléggé értelmiségiek, űzhetünk baráti társaságban és többé-ke- 
vésbé szellemesen, ha kevésbé vagyunk azok, durvábban és az 
érintettek füle hallatára is. És hát ha melóssors jutott ki nekünk, 
ami sehol sem számít túl nagy sikernek, emellett máspaposak is 
vagyunk, elhagyott a feleségünk vagy a szeretőnk, nem tudjuk, 
miből fizetjük ki a hűtőszekrény esedékes részletét... hát szóval, 
ha ilyenkor egy ilyen sivatagból ideszalasztott szerencsétlen ké
pes azt kérdezni, miért dolgozunk még, amikor a műszakot már 
lefújták, hát akkor alaposan megmondjuk: „Mert mi németek 
ilyenek vagyunk! Először befejezzük, amit elkezdtünk, azután 
hagyjuk abba a munkát!” Vagy: „Ha te Mengele kezébe kerülsz, 
rögtön a gázkamrába küld, mert még arra se vagy használható, 
hogy rajtad kísérleteket végezzenek!”

Vagyis miért lepődnék meg? Nem tudva, hogy a maga beteg
séghordozó génjei megvannak a kulturális örökségnek is, min
denkitől mélyreható nemzeti önvizsgálatot várok talán? Heinrich 
Böllére emlékeztetőt?

*

Akit, mármint Böllt, nem is véletlenül jut eszembe említeni itt. 
S nem is csak azért, mert a Csoportkép hölggyel Leni Gruytenjé- 
nek török vendégmunkása, az öntörvényűséget megtestesítő re- 
gényhősnó tüntető daccal vállalt élettársa is beugrik mindjárt. 
Hanem mert Wallraff beállítottságának „böllisége” is hamar fel
tűnik, még mielőtt, ugyancsak a Startból, a szerző kapcsolatáról a 
nagy német íróval, értesülhetnék. Mint ahogy Wallraff alapállá
sának „irodalmisága” is szembetűnő számomra.

Művének, illetve egész munkásságának minden dokumentum
jellege ellenére is. S attól is eltekintve, hogy a fikciós- és tényiro
dalom közti határok közismerten egybemosódnak. Erre emlékez
tet különben az is, hogy eszményképeiről szólva Wallraff, nem 
csupán a „száguldó riportert” , Egon Erwin Kischt említi, hanem 
a századelő jelentős amerikai regényíróját, a radikális beállított
ságú Upton Sinclairt is, illetve annak a chicagói vágóhidak üzel
mek botrányt kavaróan leleplező Mocsár című regényét. Látszó
lag egy nem elsődlegesen esztétikai célra törő alkotást tehát, 
olyat, amelyet ma, tendenciózus volta miatt, sokan bizonyára szí
vesen száműznének az irodalomból, műfaja ellenére is a zsurna
lisztika és a politikai agitáció tartományában jelölve ki a helyét. 
Meglehet, némi joggal, belőlem azonban -  nem először -  ismét 
csak annak feszegetését provokálva ki, hogy mit is jelent az írói
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vagy újságírói szerepkör valójában. Betöltheti- e akár a fikciós, 
akár a tényirodalom művelője a társadalom lelkiismeretének sze
repét napjainkban is? Illetve betöltötte- e igazán ezt a szerepet 
akár a múltban? Némi gyanakvással akár afelé is tapogatózva, 
nem vált-e ez a szerep, vállalásának minden etikai motiváltsága 
ellenére, valamennyire mégiscsak esztétikai természetűvé.

Rejtettebb indítékait tekintve is, de még inkább eredményé
ben.

Akár a „megélés” fontosságával, az „alászállással” összefüg
gésben. Esetünkben olyképpen, hogy a Ganz untén szerzője, vál
lalva egy eleve nem neki kijutott életmód megpróbáltatásait, 
mintegy a mélybe ereszkedik, „alászáll” , s átmenetileg csakugyan 
„legalul” is van. Qtt, ahol saját személyében, Günter Wallraff- 
ként nem lehet, Ali „bőrébe bújva” , hogy Ali és az Alik sorsát a 
maga bőrén érezze. Valamiképpen egyfajta hiányt pótolva, sőt 
„hátrányt” behozni igyekezve -  nemcsak az Alikkal, hanem az 
alulról feltörókkel, a Gorkij-féle alkotókkal szemben is mindjárt. 
Hozzájuk képest, ami a megélés intenzitását vagy inkább termé
szetességét illeti, valamennyire mégiscsak lemaradva. Ám két
ségtelenül helyzeti előnybe kerülve az egyszerű írói terepszemle 
alapján alkotókhoz viszonyítva, akiknek vállalkozása, legyen bár 
szó mégoly alapos helyszíni tanulmányról, az övéhez képest sok
kal inkább mondható riporterinek. „Kiszállásnak” inkább, sem
mint „alászállásnak” . Még ha annak eredménye, akár formilag, 
akár minőségileg, „szépirodalmi” alkotás is lesz. Mint a maga 
idejében Zola Germinalja, amelyet, ha -  bármennyire méltatlan
nak tűnjék is első ránézésre ez a párhuzam -  a szórakoztató regé
nyíróként elkönyvelt. A . J. Cronin, különben kétségtelenül leg
jobb művével, az Ezt látják a csillagokkal hasonlítunk össze, 
nyomban szembetűnik egy különös ellentmondás: Cronin regé
nyének bányászalakjai, bármennyire is a Zola-regény legyen itt 
nagyon is átlátszóan a minta, valahogy sokkal valóságosabbak, 
egyénítettebbek és emberibbek Zola csak állati sorba süllyesztett 
bányászainál, akik éppen ilyen mivoltukban lesznek az előb
biekhez viszonyítva kívülről szemléltek és túl egyformák, össze
mosódók, még ha megalkotójuk, meggyőződésével és írói ember
ségével, mellettük is áll. Nyilván akkor is az angol szerző bá
nyászszármazásának köszönhetően, ha a két bányászréteg szociá
lis helyzete és kulturális szintje közt jelentős az eltérés. Vagyis a 
különbség alighanem az eleve adott megéltséggel, illetve a „ki- 
szállásos szemügyrevétellel magyarázható, azzal, amit Wallraff- 
nak is ellensúlyoznia kell. Mintegy a tulajdon árnyékát átlépve és 
mesterségesen, ha úgy tetszik, mesteri mesterkedés segítségével.
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Nem regényírói babérokra pályázva, persze, mivel, mint a do
kumentumirodalom művelőjét, a tényanyag érdekli mindenek
előtt. Ehhez kíván elsősorban, Ali Levent Sigirlioglu török ven
dégmunkás külsejét és énjét magára öltve hozzáférkózni. Ha kell, 
egészségét'sem kímélve, és minden előzetes tudása ellenére is. 
Hiszen, olvasójához hasonlatosan, nyilván jól tudja, hogy a lé
nyeget illetőleg azt kapja majd, amit várt, alighanem éppen ezért 
is, a földerítendő terepről szóló híradások hatására, indul útjára. 
Meglepetésekben így őt is inkább csak a részletek részesíthetik, 
az általánosság szintjén már ismert helyzet egyedi alkotóelemei 
tulajdonképpen. Csakhogy ezek jelentik egyben a bizonyítóanya
got is arra nézve, hogy ami hírlik, csakugyan meg is történik. A 
leleplezés lehetőségét magukban hordozókat, netán a bíróság 
előtt is felhasználhatókat, de a megírtakat hitelesítő esetlegessé
geket, egyszeri mozzanatokat is, amelyek, ha fikciós prózát 
írunk, akármilyen ügyesen agyaljunk is ki valósnak ható történe
teket, mindig nagyon nehezen pótolhatók pusztán képzeletünk
kel. Ezért is veszi őket rendszerint még a fantasztikus regények 
írója is, eredeti környezetükből kiragadva, mégiscsak az „élet
ből” . Úgyhogy már csak ezért is ostoba nagyképűség lenne azt ál
lítani, hogy Wallraff megírhatta volna ugyanezt szemére illesztett 
sötét kontaktlencse nélkül is, mindössze megbízható első vonal
beli hírhozókra támaszkodva, egyszerűen az íróasztala mellett -  
eltekintve attól, hogy az első kézből kapott élmény, az „ott vol
tam, láttam”, mindig lenyűgözően hat az olvasóra (olykor, saj
nos, elhitetni képesen a hazugságot is). Átalakulásának hatása 
azonban nem merül ki ennyiben, miután műve éppen ennek kö
szönhetően lesz alapvetően más, mint ha csupán közvetett hírfor
rások igénybevételével vagy szokványos riporteri kiszállás segít
ségével jött volna létre. Amiért a szerzó vállalkozása így még arra 
a tudományos kísérletezésben jól ismert törvényszerűségre is em
lékeztet, miszerint a vizsgált tárgyat a vizsgálati módszer minden
képpen megváltoztatja. Ha túl durva, eltorzítja, és így hibás kö
vetkeztetésekhez vezet, ám ha kellő mértékkel és körültekintés
sel alkalmazott, a lényeget hozza felszínre. Valahogy úgy, mint 
mikor a kutató megfest egy baktériumtenyészetet, amikor is, még 
mielőtt a mikroszkópba pillantanánk, tudjuk, hogy a baktériu
mok kékek vagy pirosak lesznek, holott eredetileg nem azok, alak
juk viszont annál jobbán kirajzolódik. Mesterséges beavatkozá
sunk következtében, amiért rendkívüli helyzetet hoztunk létre, 
kiküszöbölve a terepszín „normálisságát” , láthatóvá téve, ami ed
dig láthatatlan volt. így rajzolódik ki a már említett beugratás so
rán Adler alakja is, minden egymást kiegészítő korlátoltságával
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és körmönfontságával együtt, egész infámitásában, nemcsak mo
nomániásnak tetsző profitközpontúságát mutatva meg, hanem a 
mögötte meghúzódó, szüntelenül betegségtől, fertőzéstől való 
rettegésben kifejezésre jutó szorongást is felszínre hozva. Nem 
kevésbé pedig képmutató sajnálkozásokban megnyilvánuló ál- 
skrupulusságát, ami mögött érezhetően a valóságos rossz közér
zet is meghúzódik. Nyílt cinizmussal is ellensúlyozva és semmi
képp se mentségként -  azt jelezve csak, hogy Herr Adler nagyon 
is tudja, mit művel.

S ez, a „mi történne, ha” bevetése, méghozzá az előre látható 
prekoncepciójával együtt, már irodalom, az irodalom régi és jól 
bevált módszere tulajdonképpen. A szatíraíró Swifté, aki a maga 
társadalmának álcázása érdekében törpék és óriások közé vezeti 
hősét. Vagy A bádogdobot író Günter Grassé, akinek saját elha
tározásából háromévesnek megmaradó hőse, a törpe Oskar Mat- 
zerath a tükör- és ablaküvegtöró hangjával ugyanezt a szerepet 
játssza: a dolgok rendjét megzavaró leleplezőét. Mert így irodal
mi, ha meggondoljuk, Wallraff Alivá történő metamorfózisa is. 
Az is, ahogyan vállalt szerepe láthatólag fölébe nő.

Vagy inkább ahogy ő nő bele Aliba, nemcsak társadalom meg
határozta szerepébe, hanem, bizonyos határok közt, énjébe is. 
Nyomorgók, kijátszottak, megalázottak iránti szolidaritásból 
mindenekelőtt, és a társadalom megleckéztetésének indulatától 
is áthatva, de a szerepazonosulás és idegen énbe helyezkedés ka
landkereső izgalmától is. Ez pedig művészre jellemzó sajátosság. 
Színészi, de nem kevésbé írói is, nélküle nem csupán a már meg
írt szerepet nem lehet elfogadhatóan eljátszani, hanem a még 
meg nem írtat megírni sem. Drámaszerzőként éppúgy nem, mint 
regényíróként, ám ha a „költői szerepjátszásra” gondolunk, s an
nyi más mellett, mint szélsőséges példára, Weöres Sándor Psy- 
chéjére is, mondhatjuk a szóban forgó készséget vagy kényszert 
akár költőinek is. Mindegy, hogy minek nevezzük, elég annyi, 
hogy indítékait tekintve mindig ott rejlik benne valami belső 
űzöttség. Kétszeresen is motivált, mivel a hatása alá kerültet nem 
csupán a valahová eljutni akarás hajtja ilyenkor, hanem a valaho- 
nan távozásé, az önmagából kilépésé is. Nemcsak az fontos hát, 
hogy valahol másutt (másban) legyünk, hanem hogy ne ott le
gyünk, ahol vagyunk, ne önmagunkban, ne a magunk társadalom 
és sors kijelölte életét éljük. S nem is járunk talán túl messze az 
igazságtól, ha feltételezzük, hogy a kettő közül éppen ez a fonto
sabb. Amiért is a rá való hajlam (Wallraff ellenségeinek nyilván 
nem kis örömére) akár még „pszichiátriailag gyanús” is lehet: hi
szen a szerepjátszási kényszer hajtotta pszichopata szélhámoso
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kát szintén ez motiválja. Hasonlatosan az íróhoz, úgyhogy már 
csak ezért sem lehet véletlen a szélhámos-hósök népszerűsége az 
irodalomban: a Hlesztakovoké, Csicsikovoké, Félix Krulloké. 
Úgyhogy ismét csak valami, ami nem lep meg, amit megérzek. 
Még mielőtt (újra a Start) Wallraff ifjúkori azonosulási válságai
ról valló szavait elolvashatnám. Azt is, hogy: „Magam vagyok 
álarcaim titkos megalkotója. Szüntelenül új álarcokat öltök, hogy 
valamelyik mögé elrejtőzhessek.” Mert ez az alapvetően írói vo
nás nélkülözhetetlen is az íráshoz, vagy ha mégsem az, attól tar
tok, a nélküle született irodalom egy fabatkát sem ér. A beleélés 
lehetetlenülése miatt éppúgy, mint a „lecsupaszítás” elmaradása 
folytán, bármi legyen is a belső hajtóerők ideg- és elmekórtani je
lentősége. Meg hát különben is: mi sem könnyebb, mint, napja
ink divatos gyakorlatának megfelelően, kórtünetté nyilvánítani 
mindent, ami bármilyen értelemben is kilóg a sorból. Tartalmától 
függetlenül és minden értéke ellenére is. Vagy éppen az értékek 
miatt.

A nem papíron készült figura énjébe belehelyezkedő, hanem a 
maga Alijának (!) életét a valóság szintjén élő Wallraff esetében 
is. Azok miatt a mindenekelőtt mégiscsak etikai gyökerű értékek 
miatt, amelyek döntően morális természetűvé teszik az Alivá lé
nyegülés egész vállalkozását. Függetlenül a mögöttes mozgatóe
rőktől, a csak részben kiélhetőktől. Azért így, mert, minden bele- 
élési szenvedélye és adottsága ellenére, Wallraff bizonyos határig 
válhat Alivá csupán, inkább külsőleg csak, az „anyagi valóság” 
szintjén élve meg Ali sorsát. Ugyanazt a fizikai elgyötörtséget és 
kimerültséget érezve, amit egy „igazi” Ali érez, ugyanazokat az 
egészségi károsodásokat is szenvedve el. Ugyanazokat a megaláz
tatásokat és sérelmeket is, de -  bármennyire azonosuljon is szere
pével -  mégsem maradéktalanul Aliként, az Alik más belső ér
tékrend meghatározta tudatával reagálva is rájuk. Hanem elke
rülhetetlenül a magáéval, tulajdon tudástöbbletével, műveltségé
vel, s ezzel összefüggésben, felfokozott érzékenységével is egy
ben: Günter Wallraffként. Talán annak ellenére is mélyebben át
élve és súlyosabbnak érezve mindent, hogy vállalása önkéntes és 
átmeneti, éppen az „intellektuális plusz” miatt tehát, amitől meg- 
terhelten az Ali-sorsot egy nyomasztóan feloldhatatlan roppant 
egész részének tudja. Ellentétben az igazi Alikkal, akik ... ámbár 
az önfelmentés lelkiismeret-nyugtató csapdája is éppen itt rejlik, 
abban, hogy az Alikra mindig rámondhatjuk: „ők ezt nem veszik 
fel annyira, ők ezt megszokták”. S közben nem tudjuk, nem tud
hatjuk, hogy ez a „megszokták” mit is jelent számukra. Maga 
Wallraff is annyira tudhatja csak, amennyire arra társai nyelvet
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törő szavaiból következtethet, iljetve amennyire viselkedésük
ből, gesztusaikból képes azt letapogatni. Ezért marad az igazi Ali 
valahol mégis „terra incognita”, idegen a számára. Számunkra 
persze még inkább. Nemcsak a „másik” mindig is megközelíthe
tetlen és közölhetetlen legbelsőbb szférája következtében, ha
nem itt az azt felépítő kultúra mássága miatt is. Ezért is mondha
tó Wallraff vállalkozása elsősorban mégiscsak morális-etikai 
szempontból kiteljesültnek. Mindenekelőtt a társadalom pőrére 
vetkóztetését illetőleg.

Más kérdés, hogy Wallraff alapállásának egyszerre felemelő és 
reménytelen irodalmisága is ezzel összefüggésben mutatkozik 
meg végleges ezen belül „böllisége” is.

Könyvének végkicsengését illetőleg éppúgy, mint alapképlete 
tekintetében. De valamennyire atmoszférája vonatkozásában is, 
mivel több helyütt is megérzünk benne valamit Heinrich Böll 
„katolikus Kölnjéből” . Vagy inkább Böll katolicizmusra épülő 
morális maximalizmusából, aminek alapja a keresztény értékrend 
következetes számonkérése -  egy társadalomtól, mely számára ez 
az értékrend már legfeljebb látszólagosan létezik csak, az öniga
zoló hipokrízis eszközeként, „falból” mindössze. Ámde ezért „ál
líthatja falhoz” is vele manipulálókat. Nyomban, amint színre lép 
valaki, hogy szigorúan, de ugyanakkor ironikusan, látszólag tu
domást sem véve az értékek merő látszatlétéről, számon is kérje 
őket. Ahogyan azt Böll is teszi és nyomában Wallraff. Nyilvánva
lóan mesterénél is kevésbé véve komolyan a katolikus alapokat, 
pusztán a tettenérés céljaira használva őket: álcázásként a ieálcá- 
záshoz. Legszembetűnőbben akkor, amikor az egyház felségte
rületére merészkedik el. Aliként, az „eredeti” hitéből való kité
rés szándékával keresve föl különböző papokat, egyházi méltósá
gokat, előre tudva, milyen fogadtatásban lesz része, mégis végig
játszva szerepét, sót nagyszerűen „hozva” is a figurát, szinte már 
Svejkké válva. Ügy téve, mint aki, neofita buzgalommal, őszin
tén hiszi is az egyház tanításait, ám a kiutasíttatás és az otthoni 
politikai üldöztetés veszedelmétől való megmenekülést is ke- 
resztségtól remélve. Együgyűségében az itt rejlő ellentmondásból 
látszólag semmit sem véve észre, s mégis úgy, hogy közben „kilóg 
a lóláb”. Éppen ezzel hozva leginkább zavarba Isten szolgáit, úgy 
táncoltatva meg azokat, hogy szinte már szánjuk is őket. Valójá
ban a „rendszerbe épültet", a csak részként létezni tudót, a 
„rutinembert” pörgetve meg, a gépben a csavart -  a kívül mara
dó, a deviáns, a semmivel sem azonosuló fölényével, s érezhető
en a helyzetet is élvezve. Legalábbis megírásakor. Mindig pon
tos, tárgyilagos, de sokszor találóan kihegyezett nyelve is valószí
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nűleg ezért lesz itt nemcsak diagnosztizálón precízzé, hanem iro- 
dalmian érzékletessé is. Ali végtelen magányát és kitaszítottságát 
érzékeltető mindenekelőtt. De Böllien szatírába hajló is, amit az
tán mi is élvezünk. Akkor is, amikor Ali „halálos betegen” szép 
koporsót vásárolni tolatja el magát a temetkezési vállalkozóhoz: 
mondván, hogy legfeljebb három hónapja van hátra még, végső 
fekhelye legyen legalább emberhez méltó. Dokumentumjellegű 
könyvben kivételesnek számító katarzis közben ébresztve rá vég
leg, hogy menthetetlenül irodalommal állunk szemben. Hogy ami 
etikumból fogant, végül is esztétikum lesz.

Nem Wallraff hibájából, hanem a világéból. A dolgok tehetet
lenségi nyomatékának következtében.

*

Akkor is, ha Wallraff riportkönyvének közvetlenül gyakorlati
nak mondható hatása sem intézhező el kézlegyintéssel. így akár 
az sem, hogy visszaélésekről és embertelen munkakörülmények
ről szóló híradásai nyomán több munkaadó, köztük a Thyssen 
cég ellen is eljárás indult. De nem intézhetők el így Wallraff első 
pillantásra utópisztikusnak tetsző elképzelései sem, az előítéletek 
felszámolását célzók. Annak a könyv tiszteletdíjából építendő 
közös lakóháznak terve sem tehát, melyben német és külföldi 
munkások együtt laknának. Ahogyan a könyv lelkiismeret-felrá- 
zó szerepéről sem szabad elfeledkeznünk -  e lé g re  az eladott pél
dányok óriási száma erre vall, s a szóban forgó Wallraff-interjú- 
ban emített kedvező visszhang még inkább. Sőt talán akkor sem 
indokolt egészen ez a legyintés, ha nem is minden „tudatformáló” 
szerepet tagadva emlegetek irodalmat, hanem mert m indez... 
ámbár a hagyományos elméleti sémának megfelelően lelkiisme- 
ret-megnyugtató jótékonykodásról vagy tüneti kezelésről fanya
logni már csak azért se lenne szerencsés, mivel az egyetemes 
gyógyírt nem ismerhetem. Ahogyan más sem -  mert hát az egy 
csapásra mindent megoldó formulák színes buborékja mintha el
pattant volna. Végleg-e vagy csak a századvégek ismétlődő divat
jának megfelelően, majd csak kiderül. Aligha a mi számunkra 
már.

Csak hát miért ne tudná éppen Wallraff, hogy amit alászállása 
során lecsupaszít, annak maga is részét képezi? Minden morális 
indíttatású hatni tudása ellenére is. Ha másképp nem, hát jelen
ségeként egy egcsz bolygónkat behálózó gazdasági világrendszer
nek. Amelyen belül létezve^ könyve „esztétikai megdicsóülésé-
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nek” ó sem veheti elejét. Útját állva a nyomor egzotikuma okozta 
borzongás és a társadalom pőrére vetkóztetése feletti kaján öröm 
révén kielégülő olvasói kalandélménynek. Ahogyan az, egy má
sik századvégen, számos Zola-regény esetében is történt.

Ámbár a J ’accuse-t is Zola írta ...

1986
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A SZÓ ELVESZTÉSE

(TÁVOLODVA A GUTENBERG-GALAXISTÓL)

„Ha egy nép trivialitásokban leli örömét, ha a kulturális életet 
úgy szervezik át, hogy az a mulattató rendezvények végtelen so
rává, gigantikus szórakoztató üzemmé alakul át, ha a nézetek 
nyilvános cseréje nivellálatlan locsogássá lesz, azaz röviden szól
va: ha az állampolgár nézővé süllyed, s a közügyek variettészá- 
mokká silányulnak -  akkor a nemzet súlyos veszélybe kerül, a 
kultúra elhalása reális fenyegetéssé válik.” Hans Magnus Enzens- 
berger idézi eképpen Dicsértessék az analfabéta című írásában 
(.Nagyvilág, 1986/5) Neil Postman amerikai szociológust, hogy az
tán, egyebek mellett, az alábbi megjegyzéssel is reagáljon még: 
„Holott a televízió éppen annak köszönheti ellenállhatatlan bá
ját, sikerét, hogy-ilyen gyengeelméjű.”

Ámbár kezdhetném úgy is, hogy nekem a televízióval szeren
csém volt. Amiért gyerekkoromban nem volt még, nálunk lega
lábbis nem. Úgyhogy személyes helyzetemet, rögzítettségemet is 
figyelembe véve, nem érzem éppen alaptalannak a feltevést, 
hogy ez mentett meg -  miért ne fogalmazhatnék nyersen -  az el- 
hülyüléstől. Amiért így, noha rádiónk volt, mindenekelőtt a 
nyomtatott betűre voltam utalva. Méghozzá minden tantervi és 
egyéb programtól függetlenül, bár kétségtelenül az esetlegessé
geknek is kiszolgáltatva: a könyvespolcunk készletében tükröző
dő szülői ízlésnek, az ismerősök könyvállományának, a köz- 
könyvtári választéknak, de mégiscsak a magam kalandozó kedvé
től vezettetve mindenekelőtt. Nemcsak az irodalmat falva, első
sorban a prózát, hanem lexikonokban is felfedező utakra indulva, 
többnyire kampányszerűen: hol az állat- és növénytan, a geoló
gia, az őslénytan, hol a fizika, a kémia, a csillagászat területén, 
aszerint, melyik korszakomat éltem éppen. Nem feltétlenül 
„alapos tudást” alakítva ki minden téren, ám egyfajta feltérképe- 
zettséget mindenesetre. Minden látványszegénységem és látvány
éhségem ellenére is. Mert, lévén oda is kissé körülményes eljut
nom, valójában a mozi is ritka élmény volt -  ezért voltam szeren
csés. Amiért a látottakat, mire a televízió „bejött” , mentesülve az
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új kapura bámulástól, képes voltam elhelyezni magamban. 
Amellett, hogy, hamar túljutva a mézeshetek mámorán, ellenáll
ni is tudtam a mértéktelenség csábításának. Ám ha a képernyő 
kezdettől fogva jelen van, ha a látvány rendre megelőzi a tudást, 
akkor végtére is ki tud ja ... Miért ne lenne elképzelhető, hogy a 
többségnél is rosszabbul járok? Attól tartok, nagyon is könnyen 
válhattam volna, anélkül, hogy a négy fal közül kimozdulnék, 
analfabéta világjáróvá. Enzensberger dicséretét kiérdemlővé. 
Pontosabb meghatározás szerint „másodlagos analfabétává” vagy 
„neoanalfabétává” , a képernyő termékévé. Illetve általában is: 
az „elektronikus kultúra” produktumává és hordozójává.

*

Azokhoz hasonlóvá, akik, amint azt egy napilapunkbeli rövid
hír tudatja velem, átlagban heti negyven órát töltenek a képernyő 
elótt. Mármint azok az amerikai tévénézők, akik egy körkérdésre 
válaszolva, még minden kultúrsznobságon innen, vagy inkább túl 
már rajta, minden további nélkül, ártatlanul bevallják: számukra 
a legnagyobb élvezetet a tévénézés jelenti. Többet, mint a szex, 
az evés, a hobbi, a pénz, a sport vagy bármi más. Mint bármi 
más, ami valóság.

Vagyis nem a valóság, hanem annak égi mása, írnám le gépie
sen. Ami, feltéve, hogy az „égiben” valami eszményit, idealizál
tat vagy éppen illuzórikusát látunk, talán rendben is lenne. Ám 
ha ennek az idealizáltságnak a normáit kezdjük feszegetni, az ér
tékrendet, amin alapszik, hamar kiderül, hogy bajok vannak 
„égiségünkkel”. Ez azonban mindenekelőtt az adások tartalmá
val függ össze, vagyis a műsorral, nem azzal, ami elsősorban ér
dekel, legalábbis nem e pillanatban. Nem mintha mellékes volna, 
csak hát említett hírünk szerint, nem is a képernyőn látott dol
gok, hanem maga a televíziózás számít az amerikai (s aligha csak 
az amerikai) polgár legfőbb élvezetének. Tehát még csak nem is a 
készülék által láthatóvá tett szex, evés, hobbi, pénz, sport stb., 
hanem maga a nézés, a „bámészkodás.” Még ha a néző 
valamenynyire szelektál is, mert ha éppen nincs semmi kedvére 
való, akkor is ott ül a képernyő elótt. Alapjában véve Marshall 
McLuhan azon tételének megfelelően, hogy az üzenethordozó 
eszköz (a „mass média”, amint azt a tömegkommunikáció-kuta
tás tudományának marsallja mondja), szükségképpen túllépve 
közvetítő szerepén, maga is üzenetté lesz. Esetenként pedig, sőt 
félő, hogy az esetek többségében, „ő maga” válik a legfontosab
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bá. Úgy tetszik, a televízió esetében szélsőséges formában, sót 
mértéket nem ismerőn is. Bizonyára már csak ezért sem véletlen, 
hogy a társadalomtudomány éppen a televízió térhódításakor fi
gyelt föl az üzenethordozó médium eme előtérbe tolakodásának 
jelenségére.

Valójában egy mindig is létező törvényszerűségre tulajdonkép
pen.

Annyira kézenfekvőre, hogy az „üzenet” szóra asszociálva, 
akár a szóbeli üzenetvivóre is gondolhatunk. Mivel itt az üzenet
vivő személye nagyon is fontos, nem mellékes, milyen szavakkal 
tolmácsolja az üzenetet, vagy ha azt netán szóról szóra bemagolta 
is volna, hát a hangsúlya, a hangszínezete, akkor is az övé lesz, 
akaratlanul is úgy adva a dallamot a szöveghez, hogy az talán még 
az üzenet hatását is befolyásolja. Ámde ismerhetünk olyan leve
lezőt is, aki nem valamilyen meghatározott információ kedvéért 
ír és kap is levelet, hanem igenis a levelezés kedvéért, a „kapcso
latért” mindenekelőtt. Vagy éppen a megcímzett, felbélyegzett, 
lepecsételt levéboríték kedvéért, szó szerint a „hordozóért” is -  
létezik ilyenféle hobbi is, oldalhajtásaként a bélyeggyűjtésnek. 
Sőt talán azon is érdemes eltűnődni, hogy tam-tam dob üzenet- 
közvetítőként született-e, s azután vált csak hangszerré, ütemet 
szabályozó kísérőül tánchoz, énekhez, vagy pedig fordítva tör
tént. Es ha a válasz erre bizonytalan lenne is, a nyelvet, az emberi 
szót illetőleg már aligha lehet kétségünk, mivefa beszéd elsődle
gesen mégiscsak a közlés eszköze. Akárcsak a belőle kifejlődött 
vers, kellékeivel, a ritmussal, időmértékkel, rímmel, valamikor 
még a szóbeliség korában születve meg, hogy a megjegyzendő a 
fülbe, helyesebben az emlékezetbe rögzülhessen. Idővel mégis 
önállósult, lett belőle költészet. Olykor konkrét jelentés, „gondo
lati tartalom”, prózában elmondható „értelem” nélkül is, amint 
azt nem csupán a modernnek mondott költészet számos alkotása, 
hanem az ősi sámándalok példája is bizonyíthatja. Vagy a gyere
kek nem egy kiszámoló versikéje is. De kevésbé lélekemelő pél
dákra is gondolhatunk: olyan szónoklatokra, amikor valóságos 
mondanivaló helyett szuggesztív hatásról beszélhetünk csak. 
Vagy (sajnos vagy hála istennek) még erről sem: valójában senkit 
sem érdeklő, de az előzetes program szerint mégis lefutó üres ri
tuáléról.

Amiről tehát szó van itt, annyira általános, hogy bízvást mond
hatjuk természetesnek. Egyszerűen, mert nem létezhet olyan 
üzenetváltás, melynek tartalmába és hatásába maga az üzenet- 
hordozó eszköz is bele ne játszana valamiképpen.
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Más kérdés, hogy a televízió ilyen hatása, úgy tetszik, semmi 
eddigihez sem hasonlítható. Mégpedig az emberi látás, mint érzé
kelés központi szerepének következtében.

Annak köszönhetően, hogy érzéki benyomásaink túlnyomó ré
szét, a hozzáértők szerint mintegy 80 százalékát, szemünkön ke
resztül kapjuk. Nyilvánvalóan azzal is összefüggésben, hogy a lá
tás érzékszerve, felépítését és mechanizmusát tekintve is, lénye
gesen más a többinél: a szemben, eltérően a többi érzékszervtől, 
nemcsak idegvégzódéseket találunk, amelyeket nyalábokba 
rendeződött idegnyúlványok (axonok) kapcsolnak az agy- vagy 
gerincvelóbeli idegsejtekhez, hanem hatalmas tömegét is az ideg
sejteknek, a szem ideghártyája az agy velő egy, a koponyaüregből 
kiköltözött része tulajdonképpen. Személyiségünk (lám, még ez a 
fogalom is a „szem” szóból ered) előretolt bástyája, előőrse, fel- 
derítője. Talán ezért a „lélek tükre” is. És hát amit nem látunk, 
azt is látványként, vizuálisan igyekszünk elképzelni magunknak, 
néha még a nem látható dolgokat is, önkényesen, de természete
sen önkéntelenséggel vonva be ókét a láthatók tartományába. 
Ugyanazért, amiért a „látom”, a „láttam” nem is mindig a látha
tót jelenti csupán. „Látom, nem vagy éppen jókedvű”, mondha
tom akár telefonba is, „láttam”, mondta gyakran egy születésétől 
fogva vak barátom, egyszerűen csak a nyelvi konvencióknak en
gedelmeskedve, de abszolút természetesnek hatva. Mivel a „lát
tam” úgyszólván a „tapasztaltam” szinonimája. Ellenben a látot
takat sose „hallottuk” , még kevésbé „szagoltuk” vagy „ízleltük”, 
megint csak a látás kiemelt szerepe következtében. Annak meg
felelően, hogy a láthatóság sokáig, egészen századunkig, a látott 
dolog közvetlen jelenlétével volt egyenértékű. Akkor is a legköz
vetlenebb tapasztalatot jelentve, a közelséget, sót az elérhetősé
get, ha a távolság teljes megszűnése voltaképpen a több elemből 
összetevődő tapintásélmény követelménye. Ahogyan a „hiszem, 
amit látok”, a naiv szkepszisnek ez az alapformulája, szintén ez
zel, a látható dolgok jelen valóságával áll kapcsolatban. Illetve a 
té r- és időbeli távolságoknak azzal a megszüntetésével, amiért 
ősidők óta harcol az ember. Nemcsak a helyváltoztatás mind 
gyorsabb eszközeivel, hanem a látvány közölhetővé tételével is. 
Rajzzal, festménnyel, szoborral, metszettel, majd fényképpel, 
ám nem kevésbé megelevenítő szóval, leírással is. Sok csodálatos 
dolgot hozva létre kezdettől fogva, de csupán a jelenkorban cél
hoz érkezve. A látvány teljességét illetőleg a bűnös határt volta
képpen már a filmmel áttörve, megmozdítva, ami eddig mozdu
latlan volt, mozgásával téve érzékelhetővé a nem jelenlévőt. 
Hogy ezután ne csak a térbeli távolságokat szüntesse meg, hanem
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az időbelieket is, létrehozva az egyidejűség lehetőségét. Közvet 
lenül szobánkba hozva a látványt.

Mindegy, hogy mit, látvány legyen csak.

*

„Például Kuba. Mindig az hittem, hogy Kuba Afrikában vati. 
Tudom, hogy ez borzasztó tudatlanságra vall, és rémesen szégyel
lenem kellene magamat, de az iskolában sohasem tanultunk ren
desen földrajzot. Hallotam Castróról, aki Kubát vezeti, de min
dig azt hittem, hogy szakállas fehér ember, aki átvette a hatalmat 
Afrikának ebben a részében és ezért van olyan sok baj Afrikában. 
Biztosan összekevertem Mr. Bobumával vagy hogy hívják, aki 
egyik pillanatban Afrikának azt a másik részét irányítja, a követ
kező pillanatban börtönbe zárják, aztán megint kijön a börtönből 
és visszamegy uralkodni, és mindenki folyton csak éljenzi” -  olva
som az angol Antohny Burgess Egy tenyér ha csattan című remek 
kis regényében.

A könyv hősnőjének szavamként, akinek férje, mivel, elsősor
ban mindent elraktározó „fényképező” agyának köszönhetően, 
hatalmas összegeket nyer a televízió irodalmi tárgyú „dupla vagy 
semmi” vetélkedőjén, ahol az emberi szellem kiválóságai 
mindössze a hirtelen meggazdagodás eszközeiként szerepelnek, 
majd máról holnapra a pénzarisztokrácia életét kezdi élni, s ekép- 
pen feleségét is a legdrágább luxuscikkekkel halmozza el, hogy 
ezután, világkörüli útjukat követően, végül is rég agyába progra
mozott kettős öngyilkossági tervével is előálljon, amely vállalko
záshoz azonban, legnagyobb meglepetésére, az asszonyka nem 
hajlandó hozzátársulni. Inkább kalapáccsal leüti férjét, majd mi
vel az ütés túlságosan is jól sikerül és az emberölés önvédelmi in
dítéka bebizonyíthatatlannak látszik, a tragédiát és sok minden 
mást is művész-érzékenységével előre, de hiába megsejtő költő- 
szeretőjével úgy szökik el a tetthelyról, hogy egy bőröndben félje 
holttestét is magával viszi Franciaországba, ahol aztán boldogan 
él élettársával. Akit a maga módján még szeret is, ám azért jó elő
re megtervezi az önvédelemnek feltüntetendő újabb gyilkosságot
-  arra az esetre, ha ez a férfi is „belebetegedne a modern világ
ba” . Azaz megbolondulna, amit, elvégre, ha ez megtörténhetett 
valakivel, aki eredetileg régi autókkal kereskedett csak, miért ne 
történhetne meg még inkább egy költővel, végeredményben so
hasem lehet előre tudni. Vagyis a befejezés elsősorban a szatíra 
kedvéért kanyarodik a rémregény felé, olyképpen téve zárójelbe
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a komoly mondanivalót, hogy azt éppen e látszólagos komolyta
lanság miatt kell komolyan vennünk. Mindenekelőtt a férj, Ho- 
ward különös depresszióját, amelyet, mivel mindenről a pazarul 
megformált liba-feleség szavaiból értesülhetünk csak, mindössze 
valami nehezen meghatározható rossz közérzetként regisztrálha
tunk. Lényegében annyit tudva csak meg róla, hogy Howard úgy 
érzi, valami baj van a\világgal -  azzal a világgal, amelyben felesé
ge nagyon is jól érzi magát. Eltekintve néhány lehervasztóan vilá
gos pillanatától, amikor is észreveszi, hogy a luxus minden hirte
len rászakadt lehetősége ellenére, új élete nem is különbözik iga
zán a korábbitól (ami ellen mellesleg nem is volt különösebb kifo
gása), mert bármerre jár is, lényegében alig lát valami újat, töb- 
bé-kevésbé minden ismerős a számára, csak éppen fárasztóbb 
előlegezett képernyó-váltözatánál. E reakciója azonban, éppúgy, 
mint félje szorongó világúndorával szembeni értetlensége, való
jában még csak elmélyíti a látleletet egy többé semmilyen érték
rendet nem ismerő társadalomról, amelynek a televízió és általá
ban a tömegtájékoztató eszközök silányság-dömpingje nem csu
pán része, hanem formálója, jellegének meghatározója, sok min
dennek tehát okozója is. Mindannak, aminek ó, Janet, lényének 
és egész életszemléletének bűbájos lapossága folytán, annyira 
nem ért semmit, hogy nemértése nem is zavarja. És hát ez, ami ti
pikus itt Burgess regényében: hogy a probléma valójában látha
tatlan, nem is létezik tulajdonképpen -  mert bárki számára, aki 
„szőröstül-bőröstül” benne van, aki nem képes annyira elrúgni 
magát tőle, hogy legalább egy pillanatra meg is láthassa, minden 
a legnagyobb rendjén levőnek tűnik. Aki tehát észreveszi, bo
londnak.

Vagyis a regény mondanivalója maradéktalanul rímel mindaz
zal, amit az Enzensberger által idézett Postman mond nivellálat- 
lan locsogásról és az átlagpolgár nézővé sülyedéséról. Illetve ma
ga Enzensberger a televízió gyengeelméjűségéről -  ami könnyen 
tehet gyengeelméjűvé mindannyiunkat.

Éppen a látványözön differenciálatlan fogyasztása következté
ben. Annak következtében, hogy egyre inkább távolodunk a Gu- 
tenberg-galaxistól, igencsak benne járva már -  nevezzük el talán 
az elektromágneses hullámok felfedezőjéről -  a Hertz-galaxis- 
ban.

*

222



Úgy tetszik, az egyetemes voyeurré válás veszedelmétől fenye- 
gettetve.

Amely szerep, a voyeuré, a „kéjlesőé” , alighanem eredendően 
sem áll az embertől távol. Főleg, ha ezt a szexuálpszichológia 
szakszótárából kölcsön vett kifejezést tágabban értelmezzük -  
ámbár, ha a pornófilmek és -videokazetták elterjedtségére gon
dolunk, ugyanez az eredeti, a szűkebb értelmezésre is érvényes. 
Méghozzá nyilván érzékelésünk látáscentrikussága következté
ben. Sót, ha kissé belegondolunk, a nézővé süllyedtség még tár
sadalmi jelenségként sem mondható egészen újnak. Bizonyos for
mái ugyanis szinte már az osztálytársadalom kialakulásával, illet
ve az állam születésével párhuzamosan megmutatkoznak. Nem 
utolsósorban olyképpen, hogy a papi rend kialakulásával a több
ség már nem igazán aktív részvevője a rituáléknak, úgy mint a 
törzsek táncainál (bár ezek egy részében sem vesz részt minden
ki), hanem szemlélője csak. Hogy aztán a továbbiakról, a görög 
színházról, a római gladiátorküzdelmekról, kocsiversenyekről, 
cirkuszi játékokról, mindarról, ami ezután történt, ne is beszél
jünk. Mindarról tehát, amit, lett légyen hatásában akár „nemes”, 
akár „nemtelen” , mindenképpen a látványigény hívott életre. 
Persze olyképpen, hogy manipuláló szerepe is megvolt minden
kor.

Ámbár ez, hogy a nézői szerep korábban is megvolt, napjaink- 
beli univerzálissá válása következtében aligha teheti kérdésessé 
azokat a vele szembeni aggályokat, amelyek különben kétféle 
formában szoktak megmutatkozni. Közülük az egyik inkább „vi
talista” jellegű, a másikat viszont, mivel az értelmet, a gondolko
dást, a humánumot, az épelméjűséget, a kultúrát, s mindezen ke
resztül a társadalom egyensúlyát, funkcionalitását félti, mondhat
juk talán „intellektuálisnak” is -  de nevezzük inkább kulturális
nak. Amiért is a „vitalista” aggályok kapcsán, mivel ennek a 
szemléletnek parancsa szerint az életet, méghozzá a „teljes élet” 
mindenekelőtt „élni” kell, nem pedig „nézni” , nyomban az a kér
dés merül fel, mit is értsünk „teljes életet” alatt tulajdonképpen. 
A zt- e, amit, minden részlegessége ellenére, mivel kielégít ben
nünket, teljesnek érzünk, vagy pedig olyan életet, amilyen valójá
ban nem is létezik, soha nem is létezett, nem is létezhet. Egysze
rűen, mert bármilyen gazdag legyen is a magunké, mindig van a 
máséban valami, ami nem lehet a miénk, függetlenül attól, hogy 
ezt a valamit a magunkénak kívánjuk- e vagy úgy kell nekünk, 
mint púp a hátunkra. Akármennyire kezdetleges, differenciálat
lan társadalmat képzeljünk is el magunknak, minden szerepmeg
oszlástól menteset, olyat, amelyben minden teljesség csak egé
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szén „kicsi” lehet még, mindenképpen így van ez -  ha más miatt 
nem is, hát kétneműségünk következtében. Különben az ilyenfaj
ta vitalista okoskodásokról rendszerint hamar kiderül, hogy a 
„teljességért” hadakozó az élet élvezetére gondol. Úgyhogy, ha 
erról van szó, hát ki szabhatja meg bárkinek is, mit tartson a leg
főbb élvezetnek, milyen élvezetet részesítsen előnyben. Ki tilt
hatja meg neki, hogy a látványt válassza? Akár az „élettel” szem
ben is, amelynek bizonyos mozzanatai lehetnek ugyan számára 
kívánatosak, de ugyanakkor elérhetetlenek, mások viszont elér
hetők, de aligha kívánatosak, illetve élvezetesek, szenvedő ala
nyaik számára gyötrelmesek, sót megsemmisítők. Vagy legaláb
bis veszélyesek -  viszont annál inkább „érdekesek”. Látvány
ként, a kívülálló számára. Úgyhogy miért kockáztassunk? Miért 
ne válasszuk a kívülálló szerepét? Akár kényelemből is. Az élet 
helyett az élet látványát. A „látványéletet” , ha úgy tetszik, ami 
lehet ugyan látszatélet is, viszont kitágított, számtalan élet 
látványelemeit is magában rejtő, s mást is még, ami látvány csak, 
de nem élet, mert eleve látványnak készült, ám a gazdagság lát
szatát kelti. Olyan látványgazdagságét, ami még demokratikus is, 
nemcsak hátrányos szociális helyzetünket, hanem biológiai és 
szellemi hátrányainkat is kiegyenlítő, hiszen itt, testi-lelki tulaj
donságainktól függetlenül is kiélhetjük magunkat, lehetünk szé
pek, erősek, okosak, bátrak, akár mindezt egyesítve magunkban. 
Lehetünk győztesek és hódítók, úgy a harcmezón, mint az ágy
ban, s nem kevésbé gazdagok is, illetve (na nem komolyan, csak 
úgy, kicsit, játékból) szegények is, nyomorultak, sót (megint csak 
óvatosan icikét-picikét félve) meg is halhatunk... Bár ez kissé 
már fáradságos, és hát különben is az efféle irodalmi perverzitá
sokat talán jobb, ha mellőzzük. Legyünk inkább pop-énekesek, 
gólkirályok, autóversenyzők, nyomozók vagy bűnözők, kémek 
vagy kémelhárító-ügynökök, gengszterek, űrhajósok, távoli gala
xisok jövevényei vagy inkább velük szembeszálló rettenthetetlen 
szuperemberek. Mert, ugye, nem mindannyian lehetünk hősök 
és nem mindig, többnyire kivételesen csak vagy így sem, ám a ve
lük való azonosulásnak nincs akadálya. Elvben legalábbis nincs, 
csak h á t... úgyhogy ezért jó ha ezt minél kevesebb erőfeszítéssel 
tehetjük, lehetőleg az írásjelek dekódolásának nehézségeitől is 
megkímélve magunkat, főleg, ha azt tisztességesen meg sem ta
nultuk. Eredendő analfabetizmusunk állapotában kerülve elő
ször szembe a látvány varázsával, a hatására többé-kevésbé ben
ne is maradva meg, ilyen igényeket is támasztva vele szemben. 
Akár annak árán is, hogy különbséget tudnánk tenni látszat és 
valóság között, írástudatlan világutazóként kelve útra egy látszat

224



világban... No de ezzel szinte észrevétlenül máris a második, a 
kulturálisnak mondott aggályok köréhez értünk.

Ezért is kell a továbbiakat sokkal inkább komolyan vennünk.

*

Azt kérdezve, alkalmas lehet-e egyáltalán arra a televízió, 
hogy mindenekelőtt tőle tanuljunk. Illetve alkalmasak lehetnek- 
e az elektronikus tömegtájékoztató eszközök, akár összességük
ben is, hogy ismereteink legfőbb forrásai legyenek. Ugyanazt a 
szerepet töltve be, amit jó néhány századon át a könyvnyomtatás. 
Vagy éppen az írásbeliség egészében véve is, a civilizáció kezde
tedtől napjainkig. Helyébe léphet-e a „Hertz-galaxis” a Guten- 
ber-galaxisnak, s ha igen, vajon annak egyenes folytatásaként te- 
heti-e ezt, tökéletesebbként váltva fel a kezdetlegesebbet vagy 
pedig... Mert mindenképpen több mint izgalmasnak mondható 
kérdések ezek -  mégha „megnyugtató” választ nem is feltétlenül 
sikerül találni rájuk. .

Meglehet, a kissé komolytalan keresgélés következtében. 
Vagy éppen ama „irodalmi perverzitások” folytán, melyekről 
egyáltalán nem véletlenül esett szó fentebb. Hanem nagyon is 
szándékosan és tudatosan keverve össze egy ponton a „hősökkel” 
való azonosulás, azaz a pótkiélés vagy „másodlagos önmegvalósí
tás” különböző megnyilvánulásait a művészi átélés, a katarzis bi
zonyos elemeivel. Holott a kettő, még ha gyökereik netán közö
sek is, alapvetően különbözik egymástól. Mivel az előbbi minde
nekelőtt kivetítés, vágykiélés, tulajdon eszményeink belevetítése 
a másikba, aki úgy testesíti meg mindazt, ami lenni szeretnénk, 
hogy szinte helyettünk létezve teszi, amit mi, helyzetünknél fogva 
vagy képességeink hiánya folytán, nem vagyunk képesek tenni. 
Ezért aztán tárgya is mindig az erős, a győztes. Más szóval a „si
kerember”, akit, hogy ezzel az egyszerre mindent és semmit je
lentő s ugyanakkor végtelenül elcsépelt szóval éljünk, „boldog
nak” hiszünk -  mivel azt érte el, amiről mi legfeljebb álmodozunk 
csak, illetve általa jutunk pótélményekhez, a vélt vagy valóságos 
lakoma morzsáihoz. Lényegesen másképpen, mint ahogyan az a 
művészeti, az irodalmi alkotások átélése esetében történik. A ka
tarzis esetében, ami természetéből fakadóan beleélést követel, 
empátiát, tőlünk idegen helyzetekbe való belehelyezkedést tulaj
donképpen. Elvonatkoztatást a magunk énjétől és helyzetétől, 
tőlünk távol álló nézőpontok magunkévá tételét, „belegondo- 
lást”. Lévén szó itt kognitív folyamatról -  mindenképpen egye
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bek mellett, de attól tartok, mégis mindenekelőtt. Olyasvalami
ről tehát, ami intellektuális képességeket igényel, illetve egészé
ben véve is fejlett személyiséget. Mindazt, aminek köszönhetően 
tárgya sem annyira az erős és győztes, inkább a vesztes, a bukott, 
a kisemmizett, a megalázott, vagyis a szenvedő, ha úgy tetszik, a 
boldogtalan”, akire nem rajongva kell feltekinteni, inkább odafi
gyelni rá, hozzáhajolni. De azt sem fenntartás nélkül, kritikátla
nul, inkább egy szüntelen disztingválási folyamattal párhuzamo
san, emócióinkat illetőleg inkább egy lépéssel mögöttük marad
va, mint előttük járva, olyképpen, hogy érzelmi átélésünk legyen 
ítéletünk következménye és nem fordítva. Még csak nem is feltét
lenül a tragikum mozzanataihoz kapcsolódva, hanem a komi
kum, a nevetséges, a humor vonatkozásában úgyszintén, mivel 
egyáltalán nem mindegy, mit érzünk tragikusnak s mit komikus
nak, és mert más a semmit sem értés nevetése, mint a mindent ér
tésé. Ezért más a katarzis -  úgy tetszik, ennyiből is érthető m ár-, 
mint a puszta azonosulás, főleg a szuperhősökért való odaadó ra
jongás. Annyira, hogy a kettő egymással legfeljebb a végponton 
találkozik csak: a kielégülés felszabadító mozzanatában. Vala
mennyire -  mondjuk talán így. Mivel találkozni ugyanazon az 
emeleten lehetséges csak.

Amiért is, ha belehelyezkedésról van szó, nagyon is tartok at
tól, hogy éppen itt mondok csődöt. A látványáradat nevelte neo- 
analfabétát illetőleg, akinek élményvilágával, úgy tetszik, nem 
könnyen találom meg a kapcsolatot, de akitől, igényeitől vagy in
kább az őket kialakító erőktől, minek tagadjam, nem utolsósor
ban a művészetet féltem, legfőképpen az irodalmat.

Fura módon még a láthatóvá tett irodalmat és művészetet is, a 
filmet és tévéjátékot -  attól, ami életre hívta. És amihez termé
szetesen társul a hang, tehát a szó is. Ám ezzel vége. Mivel a tér 
és időbeli távolságok legyőzése érzékeléseinknek ezen a két te
rületén valósult meg csak, s nem is látszik valószínűnek, hogy 
más érzékeink tartományára akár a jövőben is kiterjedhessen. El
lentétben a nyelvvel, a leírással, amely kezdettől fogva az emberi 
észlelés minden formáját közvetíthette, rajtuk kívül pedig az em
ber gondolatait, érzéseit, hangulatait, egyszóval „belvilágát” is. 
Vagyis mindazt, amit a film is csupán közvetve, látvánnyá alakít
va érzékeltethet, színészi játékkal sejtetve vagy a „szubjektív ka
mera” segítségével, emlékként vagy álomként megjelenítve, illet
ve, ha nincs a közlendőnek láthatóvá formálható tartalma, a min
dig járulékos hang által közvetítve csak. Beszélt szavakkal a csak 
gondoltak helyett, mintegy lehetővé téve számunkra, hogy kihall
gassuk mások gondolatait. Sokszor sikeresen, vagy éppen él
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ményt nyújtón is, de mindig kényszermegoldásképpen: már olva
sott irodalmi műből készült film esetében többnyire hiányérzetet 
keltőn, méghozzá minél több rétegű műről van szó, annál inkább, 
ezért is sikerülnek a remekművekből készült filmalkotások több
nyire sokkal kevésbé a középszerűek filmváltozatainál, amelyek
hez a filmalkotók, ahelyett, hogy elvennének belőlük, hozzáad
hatnak, szerencsés esetben az eredetit mintegy kiteljesítve. Ám 
ami a belvilágot illeti, többnyire mégiscsak hallgatózással egészít
ve ki a voyeur leselkedő pozícióját. Annak megfelelően, hogy 
akár nagy, akár kis képernyő előtt üljünk is, a látottakra mindig 
mintegy ablakon át tekintünk. Ellentétben az olvasmánnyal, 
melynek világa körülvesz minket. Ami egyébként, figyelembe vé
ve a térbe vetítés, a holográfia várható fejlődését, a jövőben 
könnyen megtörténhet akár a közvetlen vizuális érzékelés terü
letén is, olyképpen, hogy a látvány kellős közepébe kerülünk, ép
pen csak képesek lehetünk-e így, meghatározott nézői pozíción
kat és vele együtt nézőpontunkat is elveszítve, bármiféle történést 
vagy bármilyen logikájú más közlést is folyamatosan nyomon kö
vetni. Ezért tűnik úgy, hogy a térbe vetített látvány inkább csak a 
szenzáció különböző fajtáit, nem utolsósorban a hátborzongatás 
lehetőségét rejti magában. Paradox módon éppen túlságos töké
letessége következtében. Úgyhogy ezért mondható a szó által 
megelevenített élmény, éppen közvetettségének köszönhetően, 
sokkal inkább teljesnek.

Feltéve, hogy a szót, a nyelvet s vele együtt képzeletünk mege
levenítő erejét el nem veszítjük. Vagy talán ennél is többet: ké
pességünket a látottak közti eligazodásra, rendteremtésre.

*

Mivel kezdetben volt az érzet. Mert hát az érzet, természetesen 
nemcsak a látásérzet, végeredményben személyiségünk szervező
désének alapja, minden lelki folyamat é;s történés elindítója. Ab
ból eredően, hogy világrajövetelünk után (sőt amint mindinkább 
kiderül, valamennyire már előtte is) a körülöttünk lévő dolgokat 
először érzékelni kezdjük el, s csak azután emlékszünk rájuk, 
képzeljük el őket, álmodunk róluk, belénk vésődött lenyomatu
kat akaratlanul vagy akarattal idézve föl, s alkotunk mindinkább 
fogalmat róluk. Alapjában véve az egyedi felől az általános, a 
konkrét felől az elvont felé haladva. Nemcsak „kicsiben” , hanem 
„nagyban” is, mivel az ember emberré válása során, a kultúra, a 
civilizáció létrejötte és fejlődése folyamán voltaképpen ugyanez
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történt. Mindenekelőtt a közlés, az üzenetek hordozóeszközei, il
letőleg a művészetek fejlődésekor. Nagy valószínűséggel úgy, 
hogy az ember már a beszéd kialakulása elótt vagy legalábbis an
nak kezdeti szakaszával párhuzamosan, rendelkezett már a rajz, 
a képi ábrázolás bizonyos képességével. Nem szólva arról, hogy a 
fonetikai értelemben vett beszédet megelőzte a mutogatás, a jel
beszéd, tehát-egy kezdetleges módja a vizuális közlésnek, ami ké
sőbb a beszéd tökéletesedésével mindinkább háttérbe szorult. 
Akárcsak az egyénfejlódés során is, fokozatosan veszítve fontos
ságából. Kinél mennyire persze, sokban a vérmérséklettől, de a 
személyiség fejlettségétől s külön a nyelvi készségtől is függően: 
az a valamikor meglehetősen elteijedt felfogás, miszerint a geszti- 
kulálás, a hadonászás, „nem méltó úriemberhez” , nyilván ezzel 
áll összefüggésben. Valószínűnek látszik azonban egy sajátos, 
fordított korreláció a vizuális érzékenység és a fogalmi gondolko
dás között is. Illetve egyfelől a gyerekek rajzolási szenvedélye és 
rajzkészsége, másfelől pedig verbális készségük fejlettsége közt, 
amiért is, hacsak nem a képzőművészet felé orientálódik, a nyelvi 
készség teljesebb kibontakozásakor (a közlendők bonyolultabbá 
és el vontabbá válásával is összefüggésben), a gyermek számára a 
rajzolás -  rendszerint a kamaszkorban -  elveszíti korábbi vonzóe
rejét, s így a hanyagoltság sorsára jutva, készsége meg is áll fejlő
désében. Mintha csak az egyik a másik rovására érvényesülne. 
Számos képzőművész szűkszavúsága, nyelvi darabossága, nehe
zen boldogulása a szavakkal mintha szintén erre utalna. Még in
kább egy szélsőségesen kóros eset, amiről pszichológus ismerő
sömtől hallok, akinek különben magyarázata is megerősíti felte
vésemet: tizenegy éves, környezetével sokáig minden kapcsolatot 
elutasító, szakadatlan rajzolásba temetkező autista kislányról me
sél ugyanis, aki, ahogy a lassan mégiscsak eredményesnek mutat
kozó terápia előrehalad, úgy veszíti el bámulatosnak mondott 
rajztehetségét. Mintha csak a lelke szabadulna ki a látható világ 
egyoldalúan rabul ejtő bűvöletéből.

Ismét csak az emberi érzékelés látáscentrikusságával is ösz- 
szhangban. S azzal is egyben, hogy a képzőművészet, ha figye
lembe vesszük, milyen szerepet töltött be régmúlt korok letűnt 
kultúráiban, illetve hogy korunkban milyen nehezen képes ráta
lálni a maga helyére, napjainkban szinte már szerepet vesztettnek 
látszik. Gyakorlati feladatait illetőleg, kapcsolatait tekintve a 
mindennapokkal, mondhatni egyértelműen. Mindenekelőtt per
sze nem azért, mert hatásában az emberi személyiség ősinek is 
mondható „nyelv előtti” rétegére épít, hanem elsősorban azért, 
mert az általunk közvetlenül nem érzékelhető látásélményeket
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mozgásukkal együtt közvetíteni és egyúttal tartósítani is tudó 
technika ugyanezt a réteget sokkal hatásosabban célozza meg. 
Olyképpen, hogy a nyelvi-fogalmi felépítményt mintegy kiiktat
va, szintén közvetlenül az alapokra irányítja lövedékeit, ám a 
képzőművészet egylövetűjével szemben, folyamatosan tüzelő au
tomata fegyverből. Elképzelhető, hogy bizonyos, többfelől is hal
lott nézetekkel összhangban, holmi „új érzékenységet” is kifej
lesztve, ám „primitívebb” alapokra épülőt is egyúttal, aminek 
persze meglehetne a maga szerepe, esetleg még új művészetet lét
rehozó is, feltéve, hogy létezése nem jelenti nála mindenképpen 
fontosabb dolgok lerombolását. Egyelőre azonban sokkal inkább 
azt tapasztaljuk, hogy ennek az első számú érzékünket leigázó 
látványözönnek látványterror a velejárója. Agresszív és expanzív, 
szimplifikálón és primitivizálón „törvényes határain” kívülre is 
kiterjesztve hatalmát.

Más, nem elsődlegesen vizuális művészetek területére is beha
tolva. Főleg az irodalomra hatva több szempontból is elszegényí- 
tón. Az elbeszélő prózából kiiktatva a terjedelmesebb leíró része
ket, ami különben természetes is lehet. Elvégre a ma olvasója 
nem szavakból tudja meg, hogyan is néz ki a tenger vagy a hegy
vidék, bármikor láthat homodsivatagot vagy karsztvidéket, sarki 
jégmezőt, Amazonas menti őserdőt, földgolyónk nem egy repre
zentatív pontját pedig, főleg világvárosokat, pillanatok alatt felis
merheti, ahogyan a modern nagyvárosok megdöbbentő egyfor
maságáról is meggyőződhet a képernyő segítségével. Nagyon is 
érthető hát, ha az író, még ha igényes is, nem vesztegeti saját és 
türelmetlen olvasója drága idejét külsőségek hosszadalmas leírá
sára. Főleg, ha leküzdhetetlen átugrási hajlamára is gondol lát
ványterror preparálta olvasójának, aki a fentieken kívül lát még 
mérhetetlenül sok lakberendezési és egyéb használati tárgyat is, 
gépi felszerelést, képző- vagy iparművészeti alkotást, s ki tudja, 
mi egyebet még, rengeteg olyan dolgot is, amit eleven valóságá
ban sohasem látott. Am ha olvasás közben találkozik velük, job
ban mondva csak a nevükkel, azonosítani tudja-e ezeket a neve
ket másutt látott képükkel, ugyan mit tud rendeltetésükről, funk
ciójukról? Fogalommá válnak-e a számára? Úgyhogy a bajok ez
zel kezdődnek, azzal folytatódva, hogy a fogalomalkotást gyak
ran nem is igényli, nézőként éppúgy napirendre tér fölöttük, mint 
olvasóként. Gyors iramban loholva a cselekmény után. Meg sem 
kérdezve, vajon ez a cselekmény önmagáért létezik csak, vagy va
lami másért is talán. Lehetőleg „gyorsregényben” haladva to
vább, olyanban, amelyet „filmszerűen pergetettnek” is szokás ne
vezni. Aligha merő hasonlatképpen. Hanem mindannak követ
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keztében is, ami miatt a dialógus műfaja, a dráma, s még inkább 
materializálódása, a színház, szintén a látvány felé tolódott és to
lódik. Főleg a mozgás felé -  nem utolsó sorban a „rendezői szín
háznak” köszönhetően. Akár úgy is, hogy a rendezői önkény me
részen belenyír a darabba, s a párbeszédek egy részét képszerű 
megoldásokkal, jelképesnek szánt (de nem mindig ilyenre is sike
redett) díszletekkel helyettesíti. Néha még lenyűgöző hatást is té
ve, főleg, ha sikeresen leplezi el a szöveg hordozta komplexitás 
elsikkadását. Amiről egyre inkább maga a drámaíró is lemond. 
Tisztában lévén vele, hogy inkább látványon, mint olvasáson ne
velkedett közönsége mennyit képes kibírni, akaratlanul, de sok
szor akarattal is neoanalfabéta igényeknek téve engedményeket. 
Mindannak, ami a „bárgyúság műfaját” is életre hívta -  bármen
nyire film és tévé előtti legyen is az eredetét tekintve, főleg, ha 
geneológusi, Traianus oszlopának reliefjeit és a gótikus katedráli- 
sok üvegfestményeit is beleépítve családfájába, előkelő ősökkel is 
kedveskednek számára. Mit sem változtatva azon, hogy a képre
gény mégiscsak azoknak nyújt táplálékot (vajon szellemit-e?), 
akikből a szavakat látvánnyá változtató képzelőerő teljességgel 
hiányzik.

*

De talán hagyjuk a művészeteket. Akár az irodalmat is. Azt is, 
ami kiszorítva a helyére lép. Annál is inkább, mivel a művészet 
szerepe mindig olyankor válik kérdésessé, amikor művészetként 
kezdjük el emlegetni. Vagy „kultúraként”, különböző tisztségvi
selőknek is gondot okozva. Amikor, okkal féltve, tiszteletet kö
vetelünk iránta. Mert hát többről van itt szó, nem a silány tévé
műsorok káros hatásáról csak. Példának okáért a jobbára ameri
kai produkciók ilyen befolyásáról, azokéról, amelyek, úgy az öni
gazgató, mint a reális szocializmus adótornyaiból szétsugározva, 
mind nagyobb tömegben ránk is zúdulnak. Mindenekelőtt persze 
magukra az amerikaiakra, amiért is, ahogy azt nemrég olvashat
tam, az amerikai átlagpolgár valamelyik sorozatfilmből azt tanul
ja meg, hogy mondjuk a Kárpátokban, valahol a Földközi-tenger 
partján, van egy kőolajforrásokban gazdag hercegség... de talán 
fölösleges is tovább folytatni. Arról, hogy ezt a képernyőről ta
nulták, szemben az iskolával, ahol nyilván mégiscsak mást taníta
nak Amerikában is Európáról, mint ahogy nem ezt olvashatja 
földrészünkről az amerikai a könyvekben sem, vagy ha mégis, hát
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nem valóságként tálalva. És nem ilyenként tálalják ezt a tévéso
rozatok sem, akkor sem, ha ötödrangúak.

Amiért is nem az az elsődleges itt, amit a képernyőről „megta
nul”, hanem amit máshonnan nem tanul meg, s ami miatt aztán 
sok mindent rosszul tanul meg. Különbséget tenni fikció és való
ság között. „Készpénznek” véve, amit nem annak szántak. Ez 
különben megint csak nem új, létezett már a könyvnyomtatás vi
szonylag kezdeti szakaszában is -  elvégre a világirodalom egyik 
kulcsműve, a Don Quijote, éppen erre, fikció és valóság összeke
verésére alapozódik. Arra, ami a látványözön és -terror hatására 
korunkban hatványozottan mutatkozik meg. A szó hatásának 
csökkenése, a verbalitás hatásának következtében. Abból eredő
en, hogy a látvány tartalmától függetlenül is szuggerál, leköt, fá
radtságunknál, kényelmünknél, lustaságunknál fogva ragad meg, 
gondjaink előli menekülési hajlamunkon keresztül csal lépre min
ket. Es mert akkor is lebilincselő lehet, ha semmit sem értünk be
lőle. Amint azt az elveszett szabadságukért tévékészülékkel kár
pótolt állatkerti majmok igencsak szimbolikusnak ható példája is 
bizonyíthatja. Úgyhogy semmi okunk se lehet csodálkozni, ha az 
óvónők nemcsak a képernyő előtt napi öt-hat órát vagy még töb
bet is eltöltő gyerekek fegyelmezetlenségére, nyugtalanságára és 
agresszivitására panaszkodnak, megemlítve képtelenségüket az 
alkotókészséget kívánó és fejlesztő játékokbani részvételre is, ha
nem arra is, hogy képtelenek egy mesét végighallgatni. Mert mi
ért ne lenne így? Ha már a szavak értését megelőzően tarolja le 
őket a látványáradat. Eleve ahhoz szoktatva, hogy csupán sze
mükkel észleljenek és idegenkedjenek az irodalmi elemekkel át
szőtt, lassan csordogáló meséktől, mindentől, ami nem nyújt 
azonnali izgalmat, s amit érzelmileg és gondolatilag átélni, elkép- 
zelmi és feldolgozni kell. Ez gátolja meg a szót szerepének elját
szásában, annak a feladatnak teljesítésében, amit semmi más sem 
pótolhat. Végső fokon a látottak ismeretté válását, tudássá, arti- 
kulálódását akadályozva.

Nem mintha mellékes lenne, mit láthat a képernyőn, de attól 
tartok, a műsor minőségétől és milyenségétől függetlenül is a lé
nye mélyén rejlő voyeurt bontva ki a hosszú órákon át rábámuló 
gyerekből. Még ha életének egy szakaszában később a televízió 
elleni lázadás korszaka is bekövetkezik. Szükségképpen a ka
maszkorban -  legalábbis olyasmit, hogy „utálom a tévét” , főleg 
ilyen korúaktól hallok, vagy alig idősebbektől. Nyilvánvaló reak
cióként a minden más helyét elfoglaló napi televíziózás zsarnok
ságára. Ám ez aligha táplálkozik holmi ismeretigényből, azon tűi, 
hogy a család tévéközpontú életrendje ellen irányul. A valóságos
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kapcsolatokon alapuló együttélés helyetti puszta egymás mellett 
élés ellen mindenekelőtt. Kicsit talán bosszúként is a sok meg 
nem hallgatásért, türelmetlen lepisszegésért, feltehetőleg az ön
tudatlan féltékenység elemeit is magában rejtve, a neheztelését 
azzal szemben, „akit” jobban szeretnek. Részeként az ilyenkor 
esedékes leválásnak, ami egyébként természetes, de ebben a vál
tozatában menekülés is. Rendszerint társaságba vezető, de a lát
ványáradatból többnyire a hangáradatba is, az elektronikus kul
túra másik tömegtermékébe, a popzenébe, akusztikai dömping- 
gel váltva fel a vizuális dömpinget. Mindent tűlharsogó ritmusor
gián át, mechanikusan és artikulálatlanul élve ki, ami artikulálát- 
lannak maradt meg benne, s ami miatt más zené hallgatására az 
ilyen fiatal, majd a már nem fiatal, képes sem lehet. Nem okvet
lenül a zenei ismeretek hiánya miatt, hanem mert nem alakult ki 
benne az a legkülönbözőbb ismeretekből, élményekből, a fogal
mi gondolkodás és az általuk kiváltott érzelmi reakciók sokszoro
san bonyolult egymásra hatásából felépült érzékenység, az a fajta 
fogékonyság, ami a zeneművészet alkotásaival, az általuk kifeje
zett érzés és hangulatvilággal való kapcsolatteremtéshez szüksé
ges. Meg azért a bálványozott gitárlovagok látása a képernyőn is 
eseményszámba megy, mint ahogyan az sem véletlen, hogy a 
popzene élvezetét gyakran látvány élmény teszi teljessé, ha más 
nem, a diszkó színes fényvillódzása. És hát ez az elszakadás, ezzel 
is összefüggően, de különben is, átmeneti csak.

Mert lázadónk, tékozló fiúként, vissza is tér. Amint a kritikus 
életszakaszon túljutott, amint családot alapít, amint megállapo
dik -  híven követve a megtagadott családi mintát. Ahogy azt az 
amerikai tévénézők példája is tanúsíthatja, mivel ott már a negye
dik tévénemzedék ül le a képernyő elé. Éppen azért utánozva le 
mechanikusan az öröklött életszervezés-modellt, mert csak azt 
kapta, nem tudva mihez is fogni otthonában, mit kezdeni szabad 
idejével, sót élettársával -  neoanalfabétaként ugyan miről is tár
saloghatna. Úgyhogy az egymásmellettiség ürességét azzal tölthe
ti ki leginkább, ami annak belső feltételeit benne és társában 
megalapozta. És ha e légkör zavaró feszültség-emlékei, bizonyta
lan szorongás formájában netán kísértenek is, ennek látszólagos 
oldására szintén jó a képernyő. A rajta láthatóktól függetlenül is, 
bámulóvá bambító szerepe szerint. Más lelki szemét szőnyeg alá 
söprésére úgyszintén. Arra is, hogy alig világra nyíló szemű gye
rekeit elé ültesse: mert hiába, más ez, mint záporozó kérdéseikre 
válaszolnia. Főleg, ha nem is tud felelni rájuk.

Vagyis kezdődik az egész elölről.

232



Voyeun szerepünk folytatólagosságát biztosítva, „posztguten- 
bergi” feltételeinknek megfelelően. Sajnos nem korunk követel
ményeinek megfelelően is egyúttal. Napjaink világának bonyo
lultsága ugyanis egészen mást követelne. Mindannak birtoklását, 
ami a galaxis távolodásával gyors ütemben elveszni látszik. És 
aminek elvesztését, hogy a dolog még bonyolultabb legyen, csak 
az elveszóben levők segítségével lehet felmérni. Gondolkodás, 
magasan fejlett gondolkodó apparátus segítségével. Általa ébred
ve rá, hogy az olvasás révén való ismeretszerzés és általában az 
írásbeliség háttérbe szorulása nem egyszerűen az ismeretek köz
vetítőjének felcserélődését jelenti, hanem az új közeg által hordo- 
zottak esetlegessége, behatárolatlansága és tömegessége folytán, 
magát az emberi személyiséget is átalakítja. Nemcsak a kultúrát, 
hanem befogadóját is tehát, összhatását tekintve egészen az em
berré válás kezdetéig is visszanyúlva, több réteget érintve, sem
mint gondolnánk. Azáltal, hogy nem egyedül az olvasás elsajátí
tását akadályozva hozza létre a neoanalfabétát a szó „olvasás- 
technikai” értelmében is, hanem a beszéd megtanulása és a sza
vakra irányuló figyelem kialakusását illetőleg is éreztetve hatását. 
Végkifejletében a gondolkodást, pontosabban a fogalmi gondol
kodást veszélyeztetve. Nem pusztán a nyelvet, az emberi kapcso
latteremtés legfőbb eszközét szállítva le kezdetlegesebb szintre, 
hanem a belső kommunikációt, a gondolkodást, ha úgy tetszik, 
az „agysejtek társalgását” is. Amiért gondolkodni valamennyire 
lehet ugyan szavak nélkül is, a dolog valójában ezzel is veszi kez
detét, csakhogy erre, bizonyos szinten, a fejlettebb állatok is ké
pesek már, bizonyos szinten túl azonban csakis az ember. Éppen 
a beszédnek, annak a szükségletének köszönhetően, hogy gondo
latait közölje is, és ezt csakis úgy tehette, hogy a dolgokat névvel 
illette. Megjelölve őket mások, de a jelölés visszahatásaképpen a 
maga számára is, hogy képes legyen köztük eligazodni. Mindazon 
dolgok között, amelyeket ma az elektronika, eltüntetve té r-  és 
időbeli távolságokat, érzékelt formájukban tálal eléje. Leszállítva 
őket a közvetlen tapasztalat szintjére. Vagy majdnem arra.

Hogy miért nem „felemelve” inkább, a fentiekből nyilván ki
tetszik.

*

Hogy a társadalmi tevékenység, illetve a kultúra mely területén 
hat a látványterror és az elektronikus tömegtájékoztató eszközök 
összessége a leginkább regresszíven? Nem tudom, végeztek-e e

233



téren is felméréseket. Tisztázni igyekezve, miképpen mutatkozik 
összefüggés a televízió elótt eltöltött gyermekkori órák mennyisé
ge és a később választott vagy kényszerűségből vállalt szakmák, 
élethivatások közt. Illetve milyen eredményeket érnek el foglal
kozásuk területén a vizsgált személyek.

De nyilván végeztek is. Éppen csak eredményeiket én nem is
merem.

Úgyhogy csupán feltételezhetek itt valamilyen fordított arányt 
mértéktelen és válogatás nélküli nézés esetén, egyeneset mérték- 
letesebb és ésszerűen megválogatott mellett, s újra fordítottat 
„túl kevés” vagy „egyáltalán nem” esetében, itt már az ingersze
génység káros hatására gondolva -  bár ebben az utóbbiban már 
nem is vagyok annyira biztos. Annál valószínűbb, hogy a televí
zió „gyengeelméjűsége” áldozatainak jobbára olyan feladatkör 
jut, ahol, ha gyengeelméjűek nem is, de gyengébb elmék megfe
lelhetnek. Úgy-ahogy, ha nincs jobb náluk. A rutinfeladatokra 
szabványosodók és szabványosíthatok és akik a nem ilyen meg
közelítést kívánó feladatokat is rutinfeladatként végzik el vagy el 
sem, itt már a társadalom kárára. Ami viszont az alkotókészsé
get, a kreativitást illeti, valószínű, hogy a közvetlen érzékelés elő
térbe kerülése, a „szavak nélküliség” hatása, nagyon is eltérő a 
különböző területeken. Legkevésbé káros vagy olykor talán elő
nyös is a technikai tevékenységben. Lévén a „vérbeli” technikus 
kérdése mindig csak „hogyan?”, de nem „miért?”, legalábbis 
nem rábízott feladat körén kívülesóen -  amint nem így jár el, 
amint ember is lesz, megszűnik technikus lenni. Úgyhogy itt a 
személyiség beszűkülése, pusztán a gépezet zavartalan működése 
szempontjából, még hasznos is lehet. De a technikai természetű 
feladatok elsajátítását segítik elő az oktatás szemléltető eszközei 
és gépi berendezései is, szintén a látványcentrikussággal össze
függésben. Amelyek különben, gyakran kultusszá kinövő favori
zálásukkal együtt, jobbára megint csak az elektronikus kultúra 
termékei. Mindenekelőtt a számítógép, nem mintha jelentősége 
nem lenne felmérhetetlen, ámbár mégiscsak a mechanikus gon
dolkodás területén lehet segítségünkre. Bonyolult, de „egyenes 
vonalon” továbbfutó logikai műveletekben, itt is haladhatja csak 
meg az ember képességeit, főleg gyorsaságban, nem minőségileg 
tehát, hanem mennyiségileg.

Ám amint nem technikáról van többé szó, hanem már tudo
mányról, igazi kreativitást, sót intuíciót kívánó feladatokról, attól 
tartok, a közvetlen érzékelés, még ha az „szemléltetés” is, egyre 
inkább csődöt mond, önmagában elégtelen lesz. Nyilván minden 
téren, bár a különböző tudományágak szerint eltérő mértékben
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is. Arra gondolok, hogy leginkább még az élettelen anyag vizsgá- 
lásakor lehetséges boldogulni, ha nem is nyelv nélkül, de keve
sebb „szöveggel”, szemléltetéssel, matematikai és egyéb képle
tekkel helyettesítve a magyarázó szót (még ha a képletek megér
tetése szintén szó segítségével lehetséges csak). Ott, ahol a vizs
gálat tárgya helyben marad, kész a szabályszerű viselkedésre. El
lentétben az elevennel, a rakoncátlanul szertefutóval -  minde
nekelőtt magával az emberrel. Ott tehát, ahol a természetnek 
„törvényei” vannak, nem pedig „törvényszerűségei” mindössze. 
Ezért hogy a képletekre aligha redukálható humántudományok 
nélkülözhetik legkevésbé a nyelvet, nemcsak mint legfőbb üze
nethordozót, hanem mint vizsgálóeszközt is, mivel a társadalmi 
jelenségek értelmezése és elemzése semmi más módon, csakis 
nyelv által, illetve a fogalmi gondolkodás legszorosabban hozzá- 
kötódő formája révén történhet. Ellentétben több egzaktnak szá
mító tudománnyal (persze az alapkérdés feltevése, ha máshol 
nem, hát a kutató fejében, először ezeknél is nyelvileg fogalma
zódik meg), már a problémaérzékelés szintjén is, nem csupán a 
részeredmények összegezésekor, elméletek alkotásakor. Hogy a 
mindent összefogó filozófiáról ne is ejtsünk szót. Külön az etiká
ról sem. Nem is holmi tudományként gondolva már rá, hanem -  
újra a köznapiság szintjére vissza -  mint a mindennapok moráljá
ra, erkölcsi értékrendjére. A morális gondolkodás elsorvadására, 
arra, hogy napjainkban az emberi kapcsolatokat túlnyomórészt 
puszta szokássá csökevényesedett normák szabályozzák, gyakran 
hordozva magukban minden újraértékelés nélkül tovább vitt, tar
talmatlanná vált hagyományokat, jól-rosszul játszva bele az 
amorf többséghez való gépies alkalmazkodás folyamatába, a ké
pernyő kialakította mítoszok hatását is ideszámítva. Ami, lévén a 
voyeur szerepénél fogva kívülálló, „illetéktelen”, a morális maga
tartást illetőleg is a passzivitást erősítve fejti ki a hatását.

*

Létezik azonban egy más vonatkozása is ennek a neoanalfabé- 
tává tevő hatásnak. Ahol a felmérések eredményei annyira 
egyértelműek és kézenfekvő feltevést igazolók, hogy szinte ön
magukat teszik feleslegessé.

Amiért is itt, pár pillanatra, akár még albérlőnk csemetéje is 
színre léphet. Második életévének végéhez közeledve, s egyelőre 
az egyszavas mondatoknál tartva még: birtoklást célzó imperatí
vusza nemrég lett „adide” korábbi „adu”-jából, mielőtt legfőbb
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aduját a bömbölést is kijátszaná. Ám arcán a felismerés diadalá
val, máris lelkes rikollyal üdvözli készülékünket. Idegenbeli má
sodpéldányaként az otthoninak, hogy ezután karját nyomban ki
nyújtva és mutatóujját elóremeresztve, félreérthetetlenül üzembe 
helyezését indítványozza. Innen még ^veszélyen, de már a fenye
getettség árnyékában is. Fóleg, ha az a tizenhárom éves kis ka
maszlány (fiúja is van már, ahogy illik) is eszembe jut, aki az idén 
befejezett hatodik általános közepes tanulójaként még mindig 
önmagának olvas fel, inkább unszolásra csak, mint tulajdon örö
mére is. Azért is, mert szociális kategóriája lényegében azonos az 
„aduzóéval”, akinek „apuja”, mivel mindkettőnk készüléke 
ugyanazt az antennát szopja, albérlői tisztelettel két ízben is be
kopogott már -  olyankor, ha üzemének munkarendje délután 
szólítja a marógép mellé- reggel nyolc előtt: szerényre hangolt 
reklamálással tudatva, hogy az antennaerósító, feltehetőleg tö- 
rölgetés közben, kikapcsolódott. Napi képfogyasztása, amennyi
re azt, ahol egyik, hol másik környezeti nyelvünk szavait felém 
sodrón kiszűrődő hangokból, kertbeli „nyári rezidenciámban” ül
ve megítélhetem, alighanem a magunk heti adagjának is megfe
lelhet. Felesége mellesleg nem tartozik a történelmi feladatra hi
vatott közvetlenek sorába, könyvelő és olvas is -  főleg a „Ljubav- 
ni romani” sorozat kiadványait.

Nyugodtan leírhatom hát róluk mindazt, ami nem sértő, tény 
csak. Azt a világszerte tapasztaltakat megerősítő tényt, miszerint 
a televíziózás napi időtartama általában fordítottan aránylik a né
zők képzettségéhez.

Ami mindenekelőtt a szelekciót illetőleg késztet meditálásra. 
Többé nem a műsorválogatást érintve, egészen más értelemben. 
Arra a kiselejtező hatására gondolok ugyanis a látványterrornak, 
ami áldozatait eleve a „kulturális albérlő” státusára, intellektuális 
másodrendűségre kárhoztatja.

Ámde mégsem a kultúra -  mindenekelőtt a tudomány -  to
vábbi fejlődését féltem attól, hogy Enzensberger szerint is: „A 
másodlagos analfabéta ideális médiuma: a televízió.” Elvégre a 
továbbhaladáshoz, a „képernyő-ártalmaktól” kevésbé sújtottak 
közül éppen elég alkotó elme így is összeszedódhet. Azok közül, 
akiknek ismeretei akkor is a szóra és betűre épülhetnek csak, ha 
az olvasás a jövőben, egynémely futurológiái víziónak megfelelő
en, nem könyvből történik majd, hanem egész könyvtárak anya
gát tároló számítógépek képernyőjéről. Némi elektronikával is 
megfejelten biztosítva előnyt számukra. Mármint az előkelőbb 
„műveltségi kasztokba” kerülést illetőleg. Annak megfelelően, 
hogy -  mivel, ugyancsak Enzensberger szerint, „a felvilágosodás
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történelmi programja e tekintetben csődöt mondott” , és mert 
napjainkra „a »kultúrát mindenkinek« jelszó komikus csengést 
kapott” -  a társadalomban egyre inkább ez a művelődési kasztok
ra való oszlás figyelhető meg. Annyira hogy: „Ezeket a kasztokat 
már nem lehet szemléltetni a hagyományos marxista modellel, 
amely szerint az uralkodó kultúra az uralmon lévők kultúrája. A 
gazdasági osztályhelyzet és a tudat viszonya egyre inkább eltérő 
jellegzetességeket mutat.” Amely jelenség egyébként, függetle
nül attól, mennyire mutatkozik meg a mi világunkban is, illetve, 
hogy „uralmon lévők” alatt kiket is kell értenünk, bizonyos érte
lemben lehetne még örvendetes is. Csak hát az előkelő műveltsé
gi kaszthoz tartozás nem feltétlenül azonos a hatalmi struktúrá
ban való előkelő helyezéssel is. Nyilván mert a „gazdasági osz
tályhelyzet” ennél a helyezési sorrendnél már nagyobb szerepet 
játszik.

Úgyhogy az egyik fő veszélyt is ez jelenti. A szellemi és a hatal
mi elit különbözősége végeredményben. Nem is azokban teste
sülve meg, akik az utóbbiba nem kerülhetnek bele, inkább azok
ban, akik belekerülnek. Mivel, még mindig Enzensberger sze
rint: „Egyre gyakoribb, hogy a politikában és a gazdaságban má
sodlagos analfabéták foglalják el a vezető pozíciókat” . Valószí
nűleg a képernyő gyengeelméjűvé tevő mítoszának is köszönhe
tően, ugyanannak tehát, ami ki is formálta őket. Annak a mitikus 
tudatformának köszönhetően, ami talán azért veszélyesebb a 
„klasszikus” analfabéta többnyire szűk kis világot összefogó miti
kus tudatánál, mert vele ellentétben nem valóságos tapasztalatok 
látszatértelmezéseiből, hanem látszattapasztalatok látszatértel
mezéseiből tevődik össze. Meg persze a rájuk épülő látszatérté- 
kekból, vágyakból, igényekből, eszményekből is - ,  illetve esz
ménykarikatúrákból inkább. És mivel a hatalmi struktúrát, akár 
demokratikus úton, akár nem, de mindenképpen azok termelik 
ki magukból és emelik maguk fölé, akik felett az hatalmat gyako
rol, elkerülhetetlen, hogy ennek a többséget átható és minden
napjaik gyakorlatát is befolyásoló mítosznak ne legyen szerepe 
ebben a kitermelésben. Rokon- és hasonszenvi alapon befolyá
solva a „kitermelót” (aki lehet választó, de lehet többé-kevésbé 
lelkes követő csupán), aki ilyenformán a maga kiskorú szempont
jai szerint dönti el, kiket kell követnie, és ezek alapján ejti meg 
választását is. Külsőségekhez tapadva és sztárokként kezelve a 
közélet figuráit, sót szemléletét visszavetítve, a történelem és a 
mítoszok ködbeveszó alakjait is -  aminek az ismert musical címe, 
a Jézus Krisztus szupersztár, is jellemző példája lehet. Úgyhogy a 
közélet embere, hogy a hatalmi struktúrába bekerülhessen vagy
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benne maradhasson, akár még tisztességes szándéktól vezérelve 
is mi mást tehet, mint hogy igyekszik megfelelni ennek a sztár
szemléletnek. Vagy csak úgy tesz tehát, mintha ót is ez a mitikus 
értékrend vezérelné vagy pedig... S itt ugrik be egy külpolitikai 
tárgyú tévéadás is Ronald Reaganról. Arról, miképpen hatja át 
az elnök tudatát a hollywoodi film mítosza annyira, hogy az nem
csak a beszédeiben felhozott példákban jut kifejezésre, hanem 
abban is, hogy bizonyos filmek részleteit valóban megtörténtek
nek érzi és így emlegeti is. Legalábbis az említett riportfilm kom
mentátora, egy éleselméjúen jellegzetes arcú New-York-i polito
lógus (legszívesebben „politikusológust” írnék) meggyőzően ható 
érvelése szerint -  nevét, ha nem a képernyőn találkozom vele, 
most nyilván le is írhatnám, De nem ez a fontos. Hanem, hogy a 
baj akkor nagyobb, ha a hatalom embere nem úgy tesz csak, 
mintha ót is a tömegmítosz szempontjai vezérelnék, hanem ha 
csakugyan vezérelik is. Ha hisz is benne, ha maga is osztozik a tö
megmítoszban.

A gyengeelméjűségben, hogyha úgy tetszik.

1986
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KÉSŐN OKOSAN?

(BAKUNYINRÓL ÉS MÁS KÖLTÓKRÓL)

Friedrich Nietzschét, átvitt értelemben természetesen, gyakran 
szokás nagy költőként emlegetni. Abból eredően, hogy a gondo
lat, a vízió, ha realizálhatatlansága folytán gondolatnak és vízió
nak kénytelen megmaradni, szükségképpen „költészetté” lesz. 
Testet nem öltve kerül bele a kulturális örökség tárházába -  vagy 
lomtárába. Anélkül, hogy igazán halott lenne. Mert mintha vona
kodna a merő esztétikummá szelídüléstől, hiszen ha azzá csitul
na, „nagy költészetről” sem beszélhetnénk, mivel a „nagy költő” 
és a „nagy költészet” , elsősorban lényegmegragadó mivolta foly
tán, nem egykönnyen válik ártalmatlanná. Főleg, ha lényegmeg
ragadása alapvető társadalmi-etikai szférákat érint. Legyen bár 
antietikai fogantatású, „amorális”, mint Nietzsche esetében.

Nem mintha -  bizonyos szempontból nézve legalábbis -  nem 
lenne kívánatosabb, ha pusztán esztétikai fenoménné sápadna. 
Mert még jó, ha a történelem által nem igazolt „költő” csak a filo
zófus bőrébe bújik, nem pedig korlátlan hatalomra törő, vagy azt 
magának meg is szerző „gyakorlati emberébe”, uralkodóéba, 
diktátoréba. Vagy éppen forradalmáréba, mivel a forradalmárság 
mint történelem kiosztotta szerep nincs „költészet”, pontosabban 
túlfűtött képzelet nélkül. Ami persze máris arra figyelmeztet, 
hogy azért ezzel a „költővé bélyegzősdivel” óvatosan kell bánni, 
mivel a vele való játék szinte korlátlanul kitágítható, ezért is lett 
számunkra Nero figurája Kosztolányi nyomán „véres költővé” . 
És ugyan miért ne lehetne Hitleré is ilyenné, gigászi költői élet
művet megvalósítóvá -  ötvenmillió halottal? Lévén a dilettáns 
költő is költő. Legalábbis ami a költői szerepjátszást illeti, mivel 
éppen nála, a dilettánsnál teng túl a szerep igazán, mindent maga 
alá temetve, még a tehetséget is, ha ugyan van mit eltemetnie. 
Nem beszélve az erkölcsi felelősségtudatról, a valóságos elhiva
tottságról és az őszinteségről -  értsük ez utóbbi alatt akár a sze
repjátszás őszinteségét. Amiért is, ha ez a szerep nem csupán a 
köztudomásúan türelmes papírra íródik, hanem a „tettek meze
jén”, sőt a „történelem színpadán” kelhet életre, közvetlenül a
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gyakorlat számára kínálva (gyakorló) teret, alighanem akkor be
szélhetünk igazán veszedelemről.

Mármint a dilettáns téboly veszedelméről.
Vagy a megszállottságéról inkább. Aminek lehet tiszteletre

méltó indíttatása és tárgy is, úgyhogy mégiscsak meg kell külön
böztetnünk a dilettánsságtól és a tébolytól.

Nyilvánvalóan az anarchizmus prófétájának mondott Mihail 
Bakunyin esetében is. Akinek két egymás után elolvasott köny
ve, az orosz anarchizmus bibliájaként számontartott Államiság és 
anarchia és a több mint húsz évvel korábban, a Péter-Pál eród 
foglyaként, a cári kancellária III. Ügyosztálya, azaz a titkosren
dőrség vezetője, Orlov gróf biztatására egyenesen minden oro
szok cáijához, I. Miklóshoz intézett Gyónás, a fentieket kiugratta 
belőlem. Legfőképpen a megszállottság rejtette párhuzam foly
tán juttatva eszembe Nietzschét és „költő” mivoltát. Azt is mind
járt, hogy míg Nietzsche a felsőbbrendűség és a művészegyéniség 
megszállottja, a szellemi arisztokratizmusé, amitói mellesleg bár
mennyire tiltakozna is ellene haló poraiban az őrületében önma
gát istenné kikiáltó filozófus, mégsem tagadható meg a „huma
nizmus” jelző sem, addig Bakunyin a nivellálásé: az egyenlőség 
mindenekfelettiségéé. Amely ellentét mintha mégiscsak közös 
nevezőre lelne mindkettőjükben -  egy pontban feltétlenül: a 
rombolásban. Illetve a „rombolva alkotásban” inkább, bármeny
nyire eltérjen is rombolásuk tárgya és célja egymástól. Abban 
mindenekelőtt, hogy Nietzsche elsősorban a részvéten és könyö- 
rületességen alapuló erkölcsi értékrendet, az „elközépszerűsítő” 
morált kívánja lerombolni (mindazt tehát, ami a kereszténység
ben gyökerezik, de a felvilágosodásban és a szocializmusban is 
folytatódik), mégpedig az alkotó és felsőbbrendű egyéniség érvé
nyesülése érdekében, s a művészi alkotás lehetőségét tartva leg
főképpen szemelótt. Nem sokat törődve a mindennapi emberrel, 
még kevésbé a mindennapi ember szabadságával, a hétköznapok 
lapos boldogságával, oly mértékben rugaszkodva el mindattól, 
ami a szó köznapi értelmében földi, hogy szinte mit bánja ó, le
gyen akár rémuralom, háború és rabszolgaság, csakhogy művé
szet is lehessfen -  nagy és tragikus művészet természetesen. Ellen
tétben Bakunyinnal, aki viszont, jóllehet, mély ismerője és birto
kosa az európai kultúrának, nem látszik különösebben aggódni 
érte. Annyira nem, hogy késznek mutatkozik feláldozni azt holmi 
ósközösségi társadalomért, vagy inkább, egészen odáig vissza
menve, kész lenne mindent elölről és másképpen újrakezdeni.

Ennek megfelelően is vall legkegyelmesebb uralkodójához for
dulva. „Gyónó”, de akaratlanul is „agitáló” szavaival szólva ar
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ról, hogy számára az emberek fontosabbak az emberek létrehoz
ta dolgoknál, s hogy ennek ellenkezőjét voltaképpen sosem értet
te. Meg hogy tervezett „iszonyú és példátlan” forradalma „in
kább a dolgok, semmint az emberek ellen” irányult volna, „dol
gok” alatt a fennálló rendet és az azt szolgáló intézményeket, pl. 
a jelzálogot és a kiszipolyozás egyéb eszközeit értve mindenek
előtt. De ugyancsak uralkodójának gyónva írja le azt is, hogy: 
„Valahol az amerikai rengetegben, a nyugati telepesek között 
kellett volna születnem, ott, ahol a civilizáció éppen csak elkez
dődött, ahol az élet megállás nélküli harc a vademberekkel, a vad 
természettel, nem pedig egy berendezett civil társadalomban.” 
Úgyhogy Ófelsége alighanem jogos gúnnyal kérdezhetné meg 
bűnbánó alattvalójától, ugyan miért tartja embernek még a nyo
morgó orosz muzsikot, s miért nem már a szabadságát védelmező 
„vadembert”, vagyis hol a civilizáltságnak az a határa, amelyen 
innen -  ha térben vagy időben visszalépünk -  már nem kell em
bernek tekintenünk a benne élőket. Ámbár nem is ez az igazán 
érdekes itt, hanem hogy Bakunyin indulati töltete alighanem e 
ponton találkozik Nietzschéével. Gyökereiket tekintve „civilizá
ciós csömörükből” fakadó rossz közérzetükben, hogy aztán ki-ki 
a maga költői szerepébe bújva keresse a maga kiútját. Nietzsche 
valahol az európai kultúra bölcsőjénél, a görögségen, ott, ahol, 
az apollói ráció és a dionüszoszi mámor egyensúlya, meglátása 
szerint tragikus-heroikus művészetet teremt, Bakunyin viszont a 
forradalmár szerepében: akár térben, akár időben gondolkod
junk is, mindenképpen a civilizáció egy kezdetlegesseb fokához, 
sőt a civilizáción „inneni” világhoz kapcsolódva. Látszólag Rous
seau közelébe kerülve, csak hát a francia felvilágosodás raciona
lizmust ellenpontozó „vademberének” plebejus érzelmessége és 
szelíd természetkultusza hozzá viszonyítva feltétlenül rokokó 
pásztoridill csak. Ahogyan optimizmusa is naivan felvilágosult 
optimizmus, úgyhogy emocionális eredőit tekintve Bakunyin két
ségbeesés hajtotta forradalmiságához éppúgy nincs köze, mint 
Nietzsche kiúttalanság szülte nagyságkereséséhez. Ahhoz a Ni- 
etzschéhez, akivel, minden indulatbeli analógián túl, mintha más
képpen is találkozna még: közvetve, a szintén „nagy költőnek” 
számító Richard Wagner révén, akivel Bakunyin együtt küzd az 
1849-es drezdai forradalom barikádjain, és aki a maga grandiózus 
vagy inkább grandomániás művészetkoncepciójával éppúgy, mint 
közvetlenül gyakorolt amoralizmusával később Nietzsche ihletóje 
lesz. Egy időre legalábbis, amíg csak mesterével Nietzsche, alig
hanem jogosan marasztalva el korábbi bálványát hatalmi támoga
tást leső és közönségét elkápráztatni igyekező kóklerkedésben,
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szembe nem fordul, nem csupán a wagneri dagályosságot és a 
mögötte rejlő üzletiességet leplezve le, hanem saját világának 
menthetetlen „költészetté” válását is egyúttal. Tulajdon utópiá
ját, ha úgy tetszik, egy művészetcentrikus világ megteremtésének 
lehetetlenségét végeredményben. Nem is annyira azt példázva, 
hogy „nagy” művészet az ő korában nem létezhet már, hanem in
kább azt, hogy minden művészet csakis akkor látszhat igazán 
nagynak, ha távolról tekintünk rá, hogy nagyon is embertelen in
dulatokból és kisszerű érdekekből fakadó létrehozóit nem egy
könnyen vesszük már észre.

*

Nem mintha nem élvezhetnénk a művészetet, akár az elmúlt 
időkét, akár a magunk koráét. Ám ha zavartalanul kívánunk gyö
nyörködni benne, jobb, ha sok mindentől eltekintünk, ami meg
szülte. Értsünk ez alatt akár kegyetlenséget, kizsákmányolást, 
rabszolga- vagy robotmunkát, akár csupán szatócsszellemet vagy 
sznobizmust. Más kérdés, hogy a forradalmár képtelen erre az el- 
tekintésre. Úgyhogy, bármennyire értelmiségi legyen is (vagy ép
pen ezért), nem csupán a művészet és a kultúra ellenségének lát
szatát kelti, hanem olykor valóban az is lesz, mintegy az emberi 
civilizáció egészével is szembekerülve. Éppen mert azokkal vállal 
közösséget, és azokért küzd, akik a civilizáció alá szorultak, vagy 
rajta kívül rekedtek. Amiért is az önmagát veszélyeztetve érző 
hatalom, illetve az uralkodó osztály rendszerint igyekszik is a kul
túra védelmezőjeként fellépni a „barbár” veszedelemmel szem
ben. Bármennyire is a maga értékeit tartja szem előtt, mégsem 
egészen alaptalanul, mivel a forradalmi ideológia a megdönteni 
kívánt társadalmi berendezkedés értékrendjének általában jóval 
nagyobb hányadát kiáltja ki pusztán az uralkodó osztály érték
rendjének, mint amennyi valóban csak az, és semmi több, számos 
olyan dolgot is elvetve, amit az elnyomottak is sokkal inkább a 
magukénak éreznek, mint amennyire azt mozgósítóik feltételezik 
róluk, vagy amennyire azt ók, az elnyomottak maguk is hinnék. 
Ezért is, hogy a győztes forradalom, a mézeshetek kezdeti mámo
rának hatása alatt többet igyekszik megvalósítani „szűzi álmai
ból” vagy „költészetéből”, mint amennyi megvalósíthatónak bi
zonyul -  hogy egy idő múltán hozzálásson a történelem szemét
dombján való kotorászáshoz. Elkerülhetetlenül a megdöntött vi
lág túlélő híveinek kárörömére, de a forradalmi eszmék körülte
kintőbb és előrelátóbb hordozóit is igazolva.

242



Mármint azokat, akik kevésbé bizonyultak „költőnek” -  Baku- 
nyinnál például. Annál a Bakunyinnál, aki egyszerre szeretett, 
irigyelt és gyűlölt barátját, mesterét és ellenfelét, Marxot nevezi 
„javíthatatlan álmodozónak”. Éppen mert nem eléggé álmodozó 
a szemében. Vagy mert álmai mások.

Ámde miben is áll ez a „másság”? Illetve Marx „álmodozó” mi
volta -  Bukunyin szerint.

Nyilván abban, hogy Marx vár valamit az államtól, abban, 
hogy a társadalmi forradalom szolgálatába kívánja állítani az ál
lamhatalmat. Ellentétben vele, Bakunyinnal, aki egy csapásra 
meg akarja szüntetni, hogy azután alulról, a kisközösségek felől 
indulva teljes egészében újraszervezze. Mint „társadalmat” . Vagy 
netán mégiscsak az államot, társadalom fedőnév alatt? Mivel ha 
kissé belegondolunk az Államiság és anarchiában olvasottakba, 
hamar oda lyukadhatunk ki, hogy nem egészen értjük, miben is 
különbözne végkifejletét tekintve ez a Bakunyin képzelete szer
vezte társadalom mégiscsak holmi államtól. Eltekintve attól, 
hogy Bakunyin nyilvánvalóan hosszú külső és belső konfliktusok
kal teli úton jut el az általa elképzelt teljes újrakezdésig. Átmene
tileg egy minden addiginál „államabb” állam koncepciója mellett 
kikötve. Mert Gyónásában nemcsak arról vall, látszólag bűnbo
csánatért esedezve, hogy „le akartam rombolni minden várat és 
palotát”, s hogy „egészen kivetkőztem magamból, a rombolás ör
döge vert fészket bennem”, hanem egyebekről is: „Azt gondol
tam, hogy Oroszországban inkább, mint bárhol, erős, diktatóri
kus hatalomra lesz szükség, amely kizárólag a néptömegek föle
melésével és művelésével foglalkozna -  egy irányát és szellemét 
tekintve szabad hatalomra, de parlamenti formák nélkül; szabad 
tartalmú könyvek kinyomtatására, de a könyvnyomtatás szabad
sága nélkül; az azonos nézeteket vallók által körülvett, az ó taná
csaik által támogatott, önkéntes közreműködésük által megszilár
dított, de senki által nem korlátozott hatalomra. Azt mondtam 
magamban, hogy egy ilyen diktatúra és a monarchikus hatalom 
közt mindössze az lesz a különbség, hogy az előbbinek, létrejötte 
szelleménél fogva, arra kell törekednie, hogy mielőbb szükségte
lenné tegye létét, hiszen célja csakis a nép szabadsága és fokoza
tos felnőtté érlelése; míg a monarchikus hatalomnak arra kell tö
rekednie, hogy sohase váljék fölöslegessé, ezért alattvalóit örök
re gyermeki állapotban kell tartania.”

Vagyis sok mindenről gyón itt Bakunyin. Sót annyira „minden
ről” is, hogy aligha könnyű külön azon ütközni meg, hogy a 
„könyvkiadás szabadsága nélkül” hogyan is festett volna a „Sza
bad tartalmú könyvek kinyomtatása” -  annál kevésbé, mivel rég
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tudjuk már, hogyan festett vagy fest sokfélé még napjainkban is. 
Akkor is komolyan véve az itt leírtakat, ha ismerve e különös, 
éppen „félószinteségében” megrázó írás megszületésének körül
ményeit, bűnbánatának valódiságában kételkedni ugyanúgy 
okunk lehet, mint a cár atyuskának, aki természetesen nem is 
hagyta elaltatni magát féltve őrzött foglyának ama kijelentésétől, 
miszerint ahelyett hogy efféléken törné a fejét, úgy kellett volna 
szólnia önmagához, mint minden igaz alattvalónak: „Nem az én 
dolgom ezekről a témákról elmélkedni. Őfelsége és tanácsadói 
tudják a teendőjüket, az én dolgom engedelmeskedni.” Nem, 
Miklós cár semmiképp sem annyira gyerek, hogy átverni engedné 
magát ilyenféle gyerekségektól, erről margóra rótt megjegyzései 
is tanúskodhatnak. Olyanfélék, mint: „mindenféle bűnöst meg
menthet a megbánás, de csak ha tiszta szívből való” , vagy: „a sze
mélyes sértést mindig tiszta szívből megbocsátom!” Tökéletesen 
játszva szerepét ebben a furcsa komédiában. Egyetértésben Or- 
lov gróffal, aki szerint a bűnbánónak „Arra a kívánságára vonat
kozólag, hogy az erőd helyett örökös kényszermunkán tölthesse 
büntetését -  Bakunyinban a legnagyobb mértékben veszélyes 
embert látva, aki véleményem szerint nem szakított igen ártalmas 
gondolkodásmódjával - ,  úgy vélem, sorsának végleges eldöntése
kor Felségednek nem volna szabad jó szíve sugallatára hallgat
nia. . . ” Ezért is a Legkegyelmesebb jóváhagyása: „Teljesen osz
tom a véleményedet, nem lehet vele másképp bánni, valóban ezt 
érdemli!” Ám ezzel a végkimenetellel alighanem maga Bakunyin 
is előre tisztában van, mindössze a magánzárka elviselhetetlensé- 
gét igyekszik talán az írás görcsoldó hatásával ellensúlyozni. Sze
repéről a 48-49-es európai forradalmakban olyasmit említve 
csak, amiről a cár és a cári hatóságok amúgy is tudnak. Ám aligha 
lehet oka igazi elméletei helyett holmi álelméleteket bevallani, 
éppen mert az alattvalóit gyermeki állapotban tartani kívánó- 
atyuskának sem lehet oka kisebb veszélyt látni olyan nézetekben, 
amelyek az általa óhajtotta! homlokegyenest ellenkező célra 
használnák fel az államhatalmat, mint olyanokban, amelyek azt 
azonnal megszüntetni akarnák. Ám még ha nem lenne is őszinte 
itt Bakunyin, még ha „falból” tálalta volna is fent idézett passzu
sát az államról, akkor is nyilván olyasmit tálalt csak, amin túlju
tott már, de amit korábban őszinte nézetként vallott. Több, mint 
valószínű azonban, hogy csupán jóval később, az Államiság és 
anarjchiában sokat emlegetett és gyűlölve csodált bismarcki nagy
német államiság körül tapasztaltak után jutott túl azon, ami itt 
nagyon is az „övé” még -  és ami számunkra, „későn okosak” szá
mára, roppant érdekes. Éppen mert bár egy vágyálom szolgálatá-
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bán született, rendkívüli veszélyre figyelmeztető jóslat erejével 
hat. Nemcsak mert az iljicsi államkoncepció körvonalai is kirajzo
lódnak benne, hanem mert szavaiból már Visszarionovics is visz- 
szavicsorog. Mintegy a „világnézeti állam” elkerülhetetlen követ
kezményeként, azzal együtt, hogy ha már egy bizonyos „világné
zeti előjel” adva van, miért ne lehetne az egy másikkal, annak a 
homlokegyenest ellenkezőjével is felcserélhető. Akár azzal a cél
zattal is, hogy az államot az előbbi előjel veszedelmétől megvé
delmezze. Ahogyan ez századunkban valóban történt.

Úgyhogy -  kicsit talán elszakadva a földtől -  akár az is eszünk
be juthat, hogy vajon nem éppen az ilyen kibontakozás lehetősé
gétől megriadva lépett-e Bakunyin végül is a maga töredelmesen 
meggyónt államkoncepcióján, s tette fel Marxnak azt a kérdést, 
amit nyugodtan feltehetett volna korábbi önmagának is.

*

Mert a Bakunyint már maradéktalanul kiteljesedetten, vagy ha 
úgy tetszik, végleges „költői nagyságában” megmutató Államiság 
és anarchiában azok a legizgalmasabb részek, ahol a szerző Marx
szal vitázik. Nemcsak érvelése miatt, hanem okfejtésének szenve
délyessége miatt is -  ez teszi indulat és keserűség elrajzolta M arx- 
portréját is élvezetessé. Bármennyire nem teszi is alkotóját Marx
nál nagyobb gondolkodóvá.

Ámbár sem a gondolkodónak, sem a gondolatnak nem lehet
nek végérvényesen adott dimenziói. Csakis koroktól és korok fel
vetette szempontoktól függően változóak -  aszerint, mi történt 
„közben” . Ezért is lesznek Bakunyin gondolatai újragondolásra 
késztetóen időszerűek.

Amiért Bakunyin szerint: „A kérdés az, hogy ha a proletariá
tus lesz az uralkodó rend, vajon kin fog uralkodni? Marad tehát 
egy másik proletariátus, amelyet alávetnek majd ennek az új ura
lomnak, az új államnak. Például a paraszti csőcseléket -  amely, 
mint ismeretes, nem élvezi a marxisták jóindulatát, s a kultúra 
legalacsonyabb fokán áll -  bizonyára a városi és üzemi proletariá
tus irányítja majd.” Úgyhogy: „Mit jelent az uralkodó renddé vált 
proletariátus? Talán az egész proletariátus kormányzat élén áti 
majd?” Mert: „Ha az egész nép irányítani fog, irányítani pedig 
nem lesz kit, akkor nem lesz kormány és nem lesz állam. Ha vi
szont lesz állam, akkor lesznek kormányzottak, lesznek rabok.” 
Tehát: „bármelyik oldalról nézzük is a kérdést, mindig ugyanoda 
a szomorú eredményre jutunk: a kiváltságos kisebbség irányítja a
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néptömegek óriási többségét. De a marxisták azt mondják, hogy 
ez a kisebbség dolgozókból áll majd. Igen, talán egykori dolgo
zókból, akik a nép kormányzóivá vagy képviselőivé válásuk pilla
natától nem munkások többé.. . ” Úgyhogy... bár itt azért meg 
kell állanunk egy pillanatra. Kissé meglepődve, amiért Marx el
lenvetése, miszerint „ez éppúgy nem áll, mint az, hogy egy gyáros 
már nem tőkés, ha községi tanácsnok lett”, inkább analógiára tá
maszkodó érvelés csak, s nem igazán elemző cáfolata Bakunyin 
állításának, mivel a kérdéses „kiemelt” dolgozóban még nagyon 
is ott élhet a vágy, hogy ha tőkés nem is, de valamiképpen kivált
ságos egyén váljék belőle. Miért is ne lehetne hát igaza Bakunyin- 
nak, aki szerint az „egykori” dolgozók „már nem a népet képvise
lik, hanem önmagukat, és a nép irányítása iránt támasztott igé
nyüket érvényesítik” . Sőt akár abban is, hogy: „Aki ebben kétel
kedik, az egyáltalán nem ismeri az emberi természetet.” Joggal 
olvasva még diktátort ambíciókkal is megvádolt Marx, valamint 
követói fejére: „Ók azt állítják, hogy egyedül a diktatúra -  termé
szetesen az övék -  képes a népszabadság létrehozására. Mi azt 
feleljük, hogy egyetlen diktatúrának sem lehet más célja, mint 
önmaga megörökítése és nem képes másra, mint hogy a népben, 
amely eltűri, létrehozza és kinevelje a rabszolgaságot; szabadsá
got csak szabadság teremthet, tehát össznépi lázadás és a mun
kástömegek szabad megszervezése alulról felfelé.”

Mert ez így csakugyan logikus. Még ha a diktatúra célja miért 
ne lehetne más is, nem csupán „önmaga megörökítése” , mivel 
úgy tűnik, inkább csak az eredménye nem lehet más. Annak meg
felelően, hogy maga az állam sem azzal az elvetemülten kitűzött 
céllal hozatott létre, hogy az osztálytársadalmat fenntartsa, in
kább elvégezte csak ezt a feladatot -  is -  amúgy másodállásban. 
Nagyon is a Bakunyin szerint, Marx által nem ismert „emberi ter
mészet” következtében. Annak a sokáig reakciós csengésű foga
lomnak következtében, amit tudvalevőleg „önzőként” szokás 
megjelölni, ám ami aligha csupán rá jellemző, „fajspecifikus” tu
lajdonsága az embernek, inkább minden élőlény közös sajátja. 
Amiért is az emberi természet, ha egyáltalán meghatározható, 
leginkább még úgy határozható meg, mint a minden élőlényre jel
lemző „önzés” megnyilvánulása, meghatározott, földünk élővilá
gában egyedül az ember által képviselt értelmi fejlettség mellett. 
Mert többet aligha mondhatnánk róla.

Csak hát nem is annyira az „emberi természet” valamilyen 
meghatározása érdekes itt. Az sem, mennyire ismeri vagy nem is
meri Marx, jobban-e vagy kevésbé Bakunyinnál. Hanem hogy 
mennyire ismeri azt Bakunyin, amikor a mindent lerombolás és
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az alulról felfelé szervezés, azaz a „mindent újrakezdés” mellett 
tör lándzsát. Amikor felteszi, hogy az újrakezdés után nem 
ugyanaz kezdődne, ami előtte történt. Még ha a válasz kézenfek
vő is -  egyértelműen elszomorító. Vagyis zsákutca.

Úgyhogy kettejük közül mégiscsak a „javíthatatlan álmodozó” 
Marx mondható kevésbé álmodozónak. Amikor minden benne 
rejlő „hibalehetőség” ellenére az államhatalom lerombolása he
lyett annak megragadása mellett döntve nem a „visszaút” , hanem 
a „pályakorrekció” kísérletét választja.

Az ösztönösség helyett az értelemét, a romantika helyett a tu
dományét. Egyben pedig a civilizációét, mindazzal együtt, amit 
kultúrának neveznek. Az ember emberré válásának egész addigi 
útját véve figyelembe, arra ébredve rá, hogy a szociális forrada
lom kérdése semmiképp sem oldható meg a mindent nivelláló, 
egyszerre rigorózus és durva egyenlőséghez való visszatéréssel. 
Azzal, aminek lehetőségét a termelőerők, konkrétan a technika 
fejlődése amúgy is túlhaladta már, és aminek bekövetkezte -  fel
téve, de meg nem engedve, hogy egyáltalán bekövetkezhet -  fel
tétlenül a kultúra felépítményének összeomlásával, jobbik eset
ben leépülésével lenne egyenértékű. Mert akárhogy nézzük is, 
Marx utópista elődeinek minden modellje egy ilyen fenyegetést is 
magában rejtett. Annak veszélyeztetését, amit Marx minden 
szenvedélyes forradalmisága és romantikától sem mentes prófé- 
tasága ellenére a magáénak érez, világosan átlátva, hogy az osz
tálytársadalom kultúrája, ami az adott pillanatban „burzsoá” civi
lizáció és kultúra mindenekelőtt, egyben a civilizáció és kultúra is
-  az is tehát, ami tulajdon osztályalapjainak tagadását is magában 
rejti. Ha összeomlik, elpusztul, aligha teremthető helyébe utólag 
másik, bármiféle másság csakis belőle féjleszthetó ki. Semmiképp 
sem visszafordíthatónak látva a történelem egészének menetét, 
hanem módasíthatónak csak, tehát a társadalmi forradalom is 
csupán akkor győzhet és érheti el célját, ha nem a történelem ko
rábbi menetével szembefordulva és azt megszakítva következik 
be, hanem annak folytatásaként és betetőzéseként, s nem valami
lyen, az ipari társadalom és az urbánus életforma előtti állapotba 
való visszacsúszásként. Ezért is, hogy az utópia „utópiátlanításá- 
ra” vállalkozik, s mindannak tudományos alapokra helyezésére, 
ami eladdig álomországokat festő irodalmi alkotásokban vagy 
eleve bukásra ítélt telepalapítási próbálkozásokban igyekezett 
testet ölteni. Ezért lesz Marx vállalkozása, ha nem is kétségbee
sett, de elszánt kísérlet a forradalom és a kultúra szintézisének 
megteremtésére: nem lemondás semmiről, a vegetatív „kisembe- 
ri” boldogságról éppúgy nem, mint az ember alkotói képességé
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nek kibontakoztatásáról -  attól a hittói vezéreltetve, hogy a kettó 
összeegyeztethető egymással. Mindenképpen az emberi totalitást 
képviselve. Nemcsak Bakunyinnal szemben, aki, ha a „rabszolga
ság” fennmaradása és a kultúra lerombolása, azaz az alkotás le
hetőségének megszűnése közt kellene választania, figyelembe vé
ve, hogy minden ősközösségi kultúra utáni kultúra szükségkép
pen az államhoz is kapcsolódik, habozás nélkül az utóbbit válasz
taná. Hanem azzal a Nietzschével szemben is, aki még ezután kö
vetkezik csak, és aki a kultúrát, azt a bizonyos „nagyot” , „heroi
kusát”, „tragikusai” akár rabszolgaság árán is nem annyira fenn
tartani kívánja (hiszen nem is létezik), hanem inkább újra megte
remteni. És akihez hasonlatosan Marx ugyanolyan megvetéssel 
tud szólni kisszerűségról és filiszterségról, mint Bakunyin is.

Nyilván érzelmileg is kötődve ahhoz, aminek részese és birto
kosa. Mindahhoz, amit tőle, Marxtól, kissé talán idegen szóhasz
nálattal európai szellemnek mondunk. Személyiségét tekintve is 
az európaiságnak egyfajta szintéziseként.

Szemben a kívülről jött Bakunyinnal. A perem-európaival.

*

Mert hát honnan is jöt Bakunyin? Milyen világból?
Kétségtelenül olyanból, ahol az államot a hivatalnoki appará

tus és a hadsereg jelenti mindenekelőtt. Alig kötődve szervesen 
ahhoz a társadalomhoz, amelyet viszonyaiban konzerválni és vé
delmezni hivatott, magasan fölötte lebegve és mégis elviselhetet
lenül ránehezedve. Kora minden európai államát felülmúlóan ön
magáért létezve, annyira, hogy még hatékony sem tud igazán len
ni. Messze lemaradva amögött a porosz-német állam mögött, 
melynek elemzésében -  s az államiság eszméjéhez szerinte vétke
sen kötődő német alattvalói mentalitás elemzésében is -  Baku
nyin nemcsak remekíróként mutatkozik meg, hanem újfent félel
metesen jósnak is egyben. Izgalmas párhuzomot vonva korának 
német és orosz viszonyai közt.

Mondván, hogy:
„A német állami szolgálat eredményei rútak, kellemetlenek, 

mondhatni, visszataszítóak, de hatásuk pozitív és komoly.
Az orosz állami szolgálat eredményei éppoly kellemetlenek és 

rútak, formájukat illetőleg pedig gyakran vadabbak, s egyszers
mind meddők is. Vegyünk egy példát: tételezzük fel, hogy 
Németországban és Oroszországban a kormány ugyanabban az 
időben egy és ugyanazt az összeget, mondjuk, egymilliót utal ki
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valamilyen ügy megvalósítására, legyen az egy új hajó építése. 
Gondolják, hogy Németországban ellopják? Lehet, hogy ellop
nak százezret, mondjuk kétszázezret, viszont a nyolcszázezret 
már az ügyre fordítják, amelyet a németekre jellemzó pontosság
gal és tudással végeznek el. Hát Oroszországban? Oroszország
ban először is a felét ellopják, negyede elvész a nemtörődömség 
és a tudatlanság következtében, úgyhogy sok, ha a megmaradt 
negyed részen összetákolnak valami korhadékot, ami alkalmas 
ugyan, hogy mutogassák, de rendeltetésének nem felel meg.”

Hogyne lenne hát gyűlöletes Bakunyin szemében az ilyen ál
lam? Sót az állam, mivel szükségképpen ez lett az állam modellje, 
„archetípusa” a számára. Meddőségével külön is bószító, bárgyú 
önhittségével provokáló, azért olyanként, amilyen, mert az euró
pai abszolút monarchia (Bakunyin korában már megdöntött vagy 
leépült) állam modelljét utánozva, lényegében még kapitalizmu
son inneni, ipari társadalom előtti termelési és társadalmi viszo
nyok fenntartása érdekében létezik. Nemesi földbirtokokat vé
delmezve, faluközösségben éló jobbágyokkal, robottal és kancsu
kával, jogilag is intézményesített társadalmi osztályokkal, azaz 
„rendekkel”. Olyan társadalmi berendezkedést, amely a nyugat
európaihoz viszonyítva valahogy egyszerre mutatkozik emberte
lennek és emberségesnek. Embertelennek kíméletlen brutalitása 
folytán, „emberségesnek” viszont egyszerűbb szerkezete, átte
kinthetőbb mivolta következtében: amiért patriarkális-organikus 
felépítése folytán „elvben” mindenkinek megvan benne a maga 
helye és feladata, nemcsak a jobbágy tartozik terméssel és robot
tal szolgálni földesurának, hanem a földesúr is tartozna gondos
kodni jobbágyairól, akiknek sorsa ilyenformán inkább függ a 
földesúr jó - vagy rosszindulatától, emberségétől vagy emberte
lenségétől, mint ahogyan az a korabeli nyugati gyáros és bérmun
kásai esetében történik, ahol e vonatkozásban is a piac törvényei 
a legfőbb meghatározók. Vagyis a feudális rend embertelenségei 
ezért látszanak bűnök következményeinek, a „birtokon belüliek” 
és a hatalomtartók pedig bűnösöknek mindenekelőtt.

Bűnösöknek, akik rászolgáltak gyűlöletünkre. És akil^ a nekik 
szánt sorsot a Bakunyin elképzelte „újrakezdés” után büntetés
képpen is megérdemelnék.

Igaz, Bakunyin ezt illetőleg szemérmes, óvakodik teljes egyér
telműséggel megnyilatkozni:

„Bármennyire nagy létszámú legyen ez a kategória, hasztalan 
vele a párbeszéd. A forradalomig még csak le lehet őket leplezni, 
meg lehet szégyeníteni; a forradalomban... nos, akkor reméljük, 
a forradalomban majd maguktól eltűnnek.”
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Ám ez a három pont jelezte sokatmondó „nyelés” okkal hat 
félelmetesnek. Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy e „kategóriát” 
emlegetve, Bakunyin nem is az uralkodó osztályra gondol, ha
nem a tőle eltérően gondolkodó forradalmárokra vagy reforme
rekre. Azokra, akik „nagy hangon a tudomány bajnokainak, po
zitivistáknak, most meg marxistáknak nevezik magukat”, vagyis 
mindazokra, akik szerinte „a maguk drága személyét mindennél 
jobban féltik és óvják, ám azért minden vonatkozásban haladó 
emberek hírében akarnak állni”. Éppen fogalmazásának homá
lyosságával kínálva lehetőséget -  lehet, hogy a félreértésre, de le
het, hogy a „túlságosan jól értésre” is. Mivel a fent idézettek na
gyon is magukban rejtik a kérdést, ugyan mi legyen a sorsa azok
nak, akik még csak haladó ember hírében sem akarnak állni. 
Nem beszélve a szorosan vett uralkodó osztály tagjairól, akik kö
zött sokaknak egyéb bűnük sincs, mint hogy természetesnek ve
szik saját társadalmi helyzetüket, amelybe egyszerűen beleszület
tek, és akik közé születése szerint eredetileg Bakunyin is tarto
zott. Tekintve, hogy az állam teljes és azonnali lerombolása el- 
kürelhetetlenül együtt járna az emberirtással. Aligha Bakunyin 
által végig nem gondolt következményként, annál kevésbé, mivel 
1867-ben Genfben egy békekongresszuson elmondott beszédé
ben Bakunyin nyíltan is a régi rend képviselőinek könyörtelen ki
irtását követeli, ki is váltva a véletlenül jelenlévő Dosztojevszkij 
ítéletét önmaga ellen. Talán még hisztérikusan forradalom- és 
forradalmárellenes, de éppen karikatúraszerűségében zseniális 
regényének, az Ördögöknek indulatcsíráit is ekkor keltve életre. 
Abban a Dosztojevszkijben, aki ugyanabból a világból nőtt ki, 
mint Bakunyin is -  ezért hihet egy másik, semmivel sem kevésbé 
bakunyini méretű képtelenségben: a Bakunyin által kiirtani kí
vánt bűnösök lelki újjászületésében, a lelkek átformálódásában 
látva kiutat a társadalom átformálása helyett, míg Bakunyin sze
rint az átformált társadalomnak nyilván később kellene a lelkeket 
átformálnia. És hát Dosztojevszkij attól a pravoszláv-szlavofil 
ideológiától váija a lelkeknek ezt az átformálását, amely menthe
tetlenül az európai élvonal mögött lemaradt társadalmi rendhez 
kötődik.

Újabb változataként a „nagy költőnek” , a „javíthatatlan álmo
dozónak”. Lévén ó, Fjodor Mihajlovics is Európa peremének 
szülöttje. Azé a világé, melynek durva embertelensége a maga 
egyszerűbb szerkezetével nem látszott még annyira visszafordít- 
hatlanul és személytelenül determináltnak, mint amilyennek a 
„központ” bonyolultabb és „finomabb” szerkezetű embertelensé
ge már akkor megmutatkozott. Ezért is tetszhetett amannál sok
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kai inkább erkölcsileg minósíthetónek és morális meggyőződés
ből fakadóan megváltoztathatónak is egyúttal. Mintegy az emberi 
rosszakarat és gonoszság következményének, olyan erőnek, ami
vel mindenekelőtt egy másik erőt kell szembehelyezni - ,  hogy az
után hirtelen, egy csapásra jussunk el a csodáig. Történjen ez a 
csoda, akár benn a lélekben, mint Dosztojevszkijnél, akár kinn a 
társadalomban, mint Bakunyinnál.

Mert mindenkettőjük víziójának gyökere közös: az újrakezdés 
lehetőségének illúziója.

*

Mindenekelőtt talán kétségbeesésből fakadóan.
„Különös, feszült érzés a kétségbeesés. Kiemel a félálomba 

tompult szenvedésből, és feltételezi egy még egyáltalán elérhető
nek vélt jobb helyzet puszta lehetőségének többé-kevésbé vilá
gos tudatát” -  írja Bakunyin. Nemcsak annak jeleként, hogy őt 
motiválja a kétségbeesés, hanem arról is árulkodva, hogy éppen a 
kétségbeesésre épít, annak feszítőerejére számít mindenekelőtt. 
Kétségtelenül valóságosra, de alapvetően irracionálisra is egyút
tal.

Minden elemző racionalizmusa ellenére a mögötte rejtve meg
húzódó fogalmakra alapozva. Amelyek közül egyet-kettőt nem 
árt talán közelebbről is megvizsgálni.

Kezdve akár a fecskékkel is. Mivel házunk pár év előtti fészek- 
építő fecskepárja is ezért jut most eszembe. Fáradhatatlanul ingá
zó repkedése, ahogyan szabályos időszakokra el-elszállnak vala
hová, majd csőrükben egy-egy sárcsomócskával újra feltűnnek. 
Nyilvánvalóan a fészeképítés kezdetekor már rég uralkodó aszály 
következtében mindig elég hosszú idő után, vagyis messziről szál
lítva a fészekhez szükséges sarat, feltehetőleg a Tisza partjáról. 
Ám azután hatalmas felhőszakadás áztatja el városunkat, úgy
hogy ekkor már hordhatnák a sarat akár az udvarunkból is -  
amennyiben fészeképítő munkájuk korábban rögzült programját 
„felülvizsgálnák”. Csak hát madárkáim láthatólag nem élnek ez
zel az időt és fáradságot megtakarító lehetősségei: fészkükhöz a 
kötőanyagot nyilván ugyanonnan hozzák továbbra is, aligha ész
szerűen, ám annál inkább nem eléggé rugalmas magatartásbeli 
programjuknak megfelelően. Amit, jobb szó híján, ma is ösztön
nek mondunk.

És ami Bakunyinnál nem csupán kulcsfogalom, hanem egy ki
csit megváltást kínáló varázsszó is egyúttal. Nem egyedül az ő hi
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bájából, mivel az ösztön fogalma a múlt század gondolkodóinál 
általában is gyakran kap ilyen szerepet, alighanem éppen ködös
ségének köszönhetően. Vagyis Bakunyin korának tudománya, 
nem ismerve még igazán az ösztön mibenlétét, jobbára annyit tud 
róla csak, hogy az ösztön biztosítja a faj fennmaradását, ponto
sabban a faj azon egyedeiét, amelyek számukra megfelelő, azaz a 
beléjük rögzült magatartásprogrammal összhangban lévő életkö
rülmények között maradnak. Mivel a megszokott közegből kike
rülők sorsa akkor is a pusztulás, ha az új körülmények élettanilag 
lehetőséget nyújtanának* a továbbélésre -  amennyiben az egyed 
ezt észlelni tudná. Vagyis* az ösztön szabályozta magatartás min
dig óriási „hibaszázalékkal” biztosítja csak a fennmaradást, még
hozzá minél merevebb, minél inkább ösztön, annál inkább. Akár 
észreveszik ezt a kor természettudósai, akár nem. Bár jószerével 
észreveszik, Darwin elmélete is sokban erre épül, csak hát az em
bert és az emberi társadalmat szemrevételezók mintha nem fi
gyelnének igazán rájuk. Legkevésbé éppen a társadalmat megvál
toztatni kívánók és az ennek érdekében munkálkodók, a forra
dalmár szerepét élők, hasonlatosan az ösztönösség mai -  roman
tikus -  rajongóihoz. Szem elól tévesztve, hogy a környezetre való 
reagálás merevebb és kezdetlegesebb formája aligha lehet célra
vezetőbb a rugalmasabbnál és fejlettebbnél, amiért is az ösztön az 
értelmet és tudást legkevésbé ott helyettesítheti, ahol az értelem 
és tudás sem kínál megoldást. Ezért is válik a sokszor amúgy is át
vitt értelemben használt és közelebbről meg nem határozott „ösz
tön” fogalma bizonytalansági tényezőket önámítóan elkendőző, 
csodatévő erővé. Ugyanazért beszélhet Bakunyin is, biztató táv
latokat sejtetóen, a „nép ösztönéről”, sokszor valamilyen, a nép
et valóságos érdekei felismerésére képessé tevő, rejtélyes erőt 
értve alatta, már-már természetfeletti képességet tulajdonítva 
annak, ami -  ha létezik egyáltalán -  inkább „értelem alatti” vagy 
„tudás előtti” s így legfeljebb „természetes” lehet mindössze. 
Sokkal inkább a természet részeként az értelemnél, mivel azt, 
még ha nem is kívánjuk a természettel szembehelyezni, „termé
szetfelettinek” inkább mondhatnánk.

Feltéve, hogy a fogalmakkal kívánunk eljátszadozni.
Amit Bakunyin aligha kíván, mert amire vállalkozik, szó sze

rint „véresen komoly”. Sót kétségbeeséstől űzötten kíméletlen is:
„A burzsoá világ legjobbjai, akik származásukat, de nem meg

győződésüket és törekvéseiket tekintve burzsoák, csak úgy vál
hatnak hasznossá, ha feltétel nélkül alámerülnek a népben, bele
vetik magukat a tisztán népi ügybe. Ha viszont létük továbbra is a
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népen kívül folytatódik, nemcsak haszontalanok, de egyenesen 
kártékonyak lesznek.”

Úgyhogy miért ne jegyezhetnénk meg kissé fanyarul, sót talán 
bántó éllel is: Alámerülni a népben? Rendben! De hát hogy is 
kell azt csinálni?... Vagy éppen miért ne érezhetnénk szükségét 
egy kicsit elidőzni a „nép” szó mellett is? Mert mit is jelent ez a 
szó -  abban a naivan tisztázatlan értelemben, ahogyan azt a maga 
idejében Bakunyin és annyi más kortársa is használta? S mit je
lent ma, napjainkban, a mi számunkra?

Vagy egyes számban, az én számomra csak.
Amiért egyszerre jelent mindent és semmit. Mivel jelentheti a 

közös nyelv, a valóságos vagy vélt közös származás által együvé 
tartozók összességét, függetlenül attól, hogy az ide soroltak vagy 
a magukat ide sorolók politikailag egységes közösséget alkotnak- 
e, vagyis amit ma, ha tudományosan precízek akarunk lenni, et
nikumnak nevezünk. És ami a görögben etnosz, a latinban gens 
volt. Szemben a démosszal, illetve populusszal, a lakosság összes
ségével vagy inkább nagy többségével egy-egy közösség keretein 
belül, egy város, tartomány, ország népességével. Bár akárhogy 
nézem is, a hangúly itt mindenképpen a városon van, mivel a dé- 
mosz elsősorban mégiscsak a görög városállam, a polisz népét jut
tatja az eszembe. És a demokráciát éppúgy, mint a demagógiát és 
a demagógot, ám mindenképpen bizonyos „osztályharcos” tarta
lommal telítódötten. Amint az a Róma népét idéző populus ese
tében is történik, bár ez már a zsúfolásig megtelt amfiteátrumok 
képét is életre kelti, a gladiátorküzdelmek látványát és a publiku
m ét, a közösség helyett a közönségét, sőt a hordává;lett nép lidér- 
cét is, az „ezerfejű cézárét” , amelyet egyfejű, de fejek ezrei felett 
rendelkező cézárok táplálnak kenyérrel és cirkusszal. Ahogyan 
az ki is jár a „szabad”, azaz nem dolgozó, de nincstelen római 
polgároknak: a proletároknak, ahogyan a maguk idején nevezték 
őket. Nem éppen heroikus képzettársításokat eredményezve, 
azokat inkább a köznépet jelentő plebs keltheti fel, az idesorolt 
egyént jelölő plebejussal együtt, a natiót, „nemzetet” alkotó pat
rícius nemesség ellen küzdővel, amiért is e két szónak sokkal in
kább megvan a maga, akár a Grachus-fivéreket is megidéző, ne
mes tartalm a... Egyszóval így, a gyökerek körül kaparászva, kü
lönösen is szerteágazónak látszik az a jelentéstartalom, amiről 
szólva mi hol erre, hol arra gondolva, magyarul jobbára népet 
emlegetünk csak. Majdnem ugyanolyan elnagyoltan gyömöszölve 
bele mindent ebbe a szóba, ahogyan az a szláv nyelvek népet és 
nemzetet egyaránt jelölő narod szava esetében történik. Ámbár 
itt a gyűjtőfogalom jelleg talán még szembetűnőbb, mivel a genst
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magyarra fordíthatnánk talán nemzetnek is, akár a „polgári” ér
telemben vett nemzet kialakulása előtti korszakra is vonatkoztat
va, etnikumot értve alatta. Hiszen a középkori latin krónikák 
gens hungarorumát többnyire magyar nemzetként emlegetjük, 
még ha ez jobbára a nemesi nemzetet jelentette csak, a „nép nél
külit” -  mivel a köznépet, sokszor még származásbeli magyarsá
gát is kétségbevonva, egyszerűen száműzték a nemzet kereteiből. 
Mármint a jobbágysorba kényszerítettek tömegét, a közönséges 
halandókét, azokat, akiket az „egyszerű”, „közönséges”, „dur
va” , „faragatlan” , sót „együgyű”, már-már „buta” jelentésű szláv 
prost szóból eredően parasztnak mondunk. Ezért is, hogy a 
„nép” szó mögött történelmileg nagyon is indokolt áthallással, 
akaratlanul is a parasztságot érezzük, s minél inkább perem-eu
rópaiak vagyunk, annál inkább.

De hát végtére is kivel és kinek a számára kívánja véghezvinni 
a maga forradalmát a népet emlegető Bakunyin, ha nem az orosz 
paraszttal, a muzsikkal és az orosz muzsik számára. Ki más sorsa 
felett kétségbeesve és ki más kétségbeesésére számítva mondta 
volna ki, hogy „a mi zászlónkra, véres, tüzes betűkkel írták fel: 
minden állam lerombolása, a burzsoá civilizáció megsemmisítése, 
szabad szervezet megalakítása alulról felfelé, szabad szövetségek 
útján -  a zabolátlan bérmunkás tömeg, az egész felszabadított em
beriség megszervezése, egy új, összemberi világ létrehozása”. 
Mintegy a romantika és az ösztönösség megtestesüléseként, nem
csak az állam mindenáron való megerősítését hirdető „pánger- 
mán zászló” ellenében, hanem a vele, Bakunyinnal szemben a re
alitást, észt és tudományt képviselő Marxszal szemben is.

Némileg leegyszerűsítve a képletet: a várossal szemben és a fa 
lu nevében. Aligha sejtve, hogy a lemaradás, amit eképpen be 
kellene hoznia, immár behozhatatlan. Mert így, utólag visszate
kintve rá, alighanem sokkal inkább behozhatatlan volt ez már ak
kor is, mint amennyire azt az ó korában bárki, ideértve Marxot 
is, egyáltalán gondolta volna.

*

„Az orosz népben a legnagyobb mértékben megvan az a két 
legelső elem, amelyet a szociális forradalom nélkülözhetetlen fel
tételének tekinthetünk. Rendkívüli nyomorral és mintaszerű rab
sággal dicsekedhet. Szenvedéseinek se szeri, se száma, s ezeket 
nem türelmesen, hanem mély, szenvedélyes keserűséggel viseli, 
amely történelmileg már két ízben, két szörnyű robbanásban fe-
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jezódött ki: Sztyenka Razin felkelése volt az egyik, Pugacsové a 
másik; és máig is szakadatlanul megnyilvánul a parasztlázadások 
végeláthatatlan sorában” -  írja Bakunyin.

Félreérthetetlenül a „minél rosszabb, annál jobb” jegyében 
szólva az orosz parasztságról. Annál kevesebb elismeréssel illetve 
a német parasztságot, amelyet egyébként készséggel ismer el Eu
rópa legműveltebb parasztságának. Féktelensége tükrében talá
lóan látva úgy, hogy „a nép szabadságának, erejének és szenve
délyének megőrzésére a tudatlanság is alkalmasabb, mint a pol
gári civilizáció”. Ezért szól általában is elkeseredéssel a „német 
ösztönre” jellemzó alattvalói mentalitásról, kíméletlenül lényegre 
tapintó elemzését adva kora német valóságának. Azon kezdve, 
aminek „vendégforradalmárként” maga is aktív részese, az 1848- 
49-es „népek tavaszának” német eseményeivel, s halad tovább a 
német munkásmozgalom alakulásának főbb állomásain át, egé
szen a Bismarck által létrehozott német császárság létrejöttéig: 
ezért lesz számunkra az Államiság és anarchia izgalmas történel
mi olvasmány. Éppen mert fenyegető jövóvízióként is igazoló
dott. Amiért: „Uralkodója, hercege, királya, most pedig az össz- 
német császár iránti viszonyában a német tiszt meggyőzódéses és 
szenvedélyes rabszolga. Egyetlen intésére mindig és mindenütt 
kész a legszörnyűbb gonosztettet végrehajtani, a városok és tele
pülések tucatjait, százait kiirtani és feldúlni, nemcsak idegen te
rületen, de még saját hazájában is.” Úgyhogy nyilván ezeknek a 
tetten ért jelenségeknek is tudható be, hogy Bakunyin egyidejű
leg tekint gyűlölettel és félelemmel vegyes tisztelettel az újonnan 
született egységes német államra, amely „fenségesen és félelme
tesen emelkedett ( . . .)  kinevetvén irigyeit és ellenségeit” , és 
amelynek megdöntése „nem a petyhüdt orosz erőknek való”, 
úgyhogy ameddig „a forradalom nem ül diadalt Oroszországban 
vagy Európában, addig az etatista Németország fog diadalmas
kodni”. És mivel a németek „az államban találják fel életüket és 
szabadságukat”, a szlávok számára „az állam maga a halál”. 
Ezért érzi magához és ügyéhez közelebb állónak a szlávoké mel
lett a szintén „ösztönösebb” latin -  francia, olasz, spanyol -  nép
mentalitást. Azt, ami, ha a széles néprétegek akkori szintjét ves
szük figyelembe, a németekénél mindenképpen kevésbé civili
zált, elmaradottabb, „primitívebb” , hogyha úgy tetszik.

Számunkra érthetően, de mégsem egészen értve, miért hiszi 
Bakunyin, hogy ami ilyenformán szervezetlenebb is, s így számá
ra „ösztönösségénél” fogva elsöprő erőt képvisel, képes szerve
zett erővé válni. Mert hiszen álma megvalósításához, a mindenütt 
egy időben kirobbantott s valamennyi államot egyszerre elsöprő,
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világméretű „szociális forradalomhoz” ez kellene mindenekelőtt. 
Vagy talán nem kellene összekevernünk a kétféle szervezést, a vi- 
lágforradalom utáni „alulról felfelé” történőt s az azt megelőzőt, 
azt a nagyon is központosítottat, tehát felülről lefelé irányulót, 
amin éppen ó, Bakunyin munkálkodik? Csak hát miért hiszi Ba
kunyin, hogy ez az általa és eszmetársai által létrehozott szerve
zet elkerülheti azt az elnyomó szerepet, aminek veszélyére Mar
xot és társait figyelmezteti? Az állammá válás szerepét. Csak 
nem, amiért ó a szervező? Vezér, aki azt várja önmagától, hogy 
egy általa elképzelt kritikus pillanaton túl megszűnjön vezér len
ni. Átadva helyét a „nép ösztönének”.

Nem mintha kritikátlanul tekintene az „ösztön” hordozójára. 
A népre általában és külön az orosz népre is. Ugyanolyan jól is
merve a nyájszellemet, mint a paraszti társadalom patriakrális 
felépítésének buktatóit. Harcban állva kora narodnyikjaival, ám 
a parasztságban mégis egyfajta „óserót” látva.

Bármennyire nem is használja ezt a kifejezést -  ami azonban 
mégsem véletlenül szaladt ki most a toliam alól.

Mert a parasztság mindenképpen „ősi” társadalmi réteg, az 
„őstermelők” osztálya, „ósfoglalkozások” űzője, „ősi erények”, 
romlatlan erkölcsök hordozója, a szintén „ősi”, természetes egy
szerűségé, vagyis sorolhatnám tovább még az „ősi” dolgokat, s 
azokat az „ős” elótagú, nemegyszer pusztán díszítő szóösszetéte
leket, amelyekkel az uralkodó osztályból kiábrándult, a városi 
életformától és a gépi civilizációtól megcsömörlött értelmiségi a 
parasztságot sokáig teleaggatta. Hol hanyatlóban lévő, vagy csak 
valaha létezett, esetleg sosevolt dolgok megújhodását remélve tő
le, mindenekelőtt a „hitét” és a „hűségét” , sőt a „katonai erénye
két”, elvégre parasztból lesz a jó katona, hol pedig valami új lét
rehozását. Miért is ne, hiszen a lelke „üres lap”, állítólag azt írha
tunk rá, amit akarunk. Ám mindkét esetben azt a tulajdonságát 
magasztalva és igyekezve hasznosítani, amiben önhibáján kívül 
maradt meg: tudatlanságát. Ezért lesz, nem csupán Kelet-Euró- 
pában, de ott tovább és inkább, valóságos, vagy csak reménybeli 
bázisává a konzervatív-romantikus antikapitalista erőknek épp
úgy, mint a voluntarista forradalmi pátosznak. Egyaránt jelentve 
egészen a legújabb időkig a világ minden országában a lakosság 
többségét és az „osztályok alatti osztályt” , a lentmaradottakét. 
Szükségképpen legtöbb vonását őrizve meg az osztálytársadalom 
előtti•ősközösségi társadalomnak -  ott, ahol az ősi, a földet, a 
földesúrit is közösen művelő faluközösség sokáig fennmaradt, 
mint Oroszországban, különösképpen. Nemcsak az ősközösség 
nivelláló igényeiből, illetve ebből eredő igazságnormáiból kon
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zerválva sok mindent, hanem a vele egyet jelentó törzsi társada
lom hierarchiájából is, mivel a parasztság patriarkális rendje vol
taképpen ennek folytatódása. Ahogyan kultúrájában is sokáig 
megtalálhatók az ósi, pogány kori hiedelmek maradványai, va
rázslatok, vajákosságok, termékenység-szertartások, ezeket is 
építi bele -  hogy Európában maradjunk - ,  a sokszor tudatosan is 
igényeihez alkalmazkodó kereszténységbe. Abba, amit megtérí
tett fejedelmei kényszerítenek rá, nemegyszer tűzzel-vassal is, kí
méletlen vérfürdők árán, nagyjából egy időben erőszakolva rá a 
jobbágyságot, és ajándékozva meg, mintegy kárpótlásképpen az 
elveszett szabadságért, az örök üdvösség reménységével. Annak 
a vallásnak tanításaként, amit a paraszti nép hosszú időn át nem 
is ismer igazán (bár a középkor nagyhatalmú főpapjai sem mindig 
ismerik), illetve annyira csak, amennyire azt a vasárnapi prédiká
ciókból és a templomok képeiből megismerheti. Mert amint meg
ismeri -  ott, ahol a könyvnyomtatás és a nemzeti nyelvekre lefor
dított Biblia ezt lehetővé teszi számára - ,  hála a kereszténység ki- 
irthatatlan egyenlőségmítoszának, ráébredve (ós)erejére, nyom
ban veszedelmessé válik. Annyira, hogy romboló erejétől megri
adva a reformátor Luther is a felkelő parasztság ellen fordul -  ok
kal váltva ki Marx utólagos ítéletét, ám úgy tetszik, nem csupán a 
fejedelmek hatalmát féltve okkal, hanem azzal együtt mindazt is, 
amit ma kultúrának nevezünk. Mindazt, ami szükségképpen a 
„nép”, vagyis a parasztság „fölött” van, nem csupán a várakban 
és kastélyokban, templomokban és kolostorokban, hanem már a 
városokban is: a céhműhelyekben, kereskedő- és bankházakban, 
egyetemeken, mindabban, ami már rég nem az „őstermelés” , a 
paraszti életforma felépítménye. És ami a maga hosszú időn át 
felhalmozott ismeretanyagával egyfelől bele sem illeszthető már 
semmiféle, akár a Bibliára, akár másra alapozott parasztparadi
csom egyenlőségálmába, másfelől mert az anyagi és szellemi ja
vak, sőt a lelkek hatékonyabb kezelését teszi lehetővé hordozói 
számára, magát az álom megvalósulását is megakadályozza 
egyúttal. A fejlettebb Nyugat-Európában először a parasztfelke
lés veszedelmét számolva fel, majd időszerűtlenként lépve túl 
mindennemű elképzelésen is holmi paraszttársadalomról. Hogy 
azután a parasztkultúrát is felszámolja, fokozatosan, az iparoso
dással és városiasodással párhuzamosan, tömegkultúrává alakítva 
át, megszüntetve végül magát a parasztságot is: nemcsak őster
melői jellegétől fosztva meg, hanem többségi mivoltától is -  még 
csak nem is földművessé, hanem farmerrá formálva át a föld mel
lett megmaradókat.
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Megszüntetve a „népet” , hogyha úgy tetszik, megfosztva a 
„nép” szót romantikus- misztikus kicsengésétől. Úgyhogy napja
ink legfejlettebb társadalmainak van ugyan lakossága, s annak 
ilyen-olyan-amolyan felosztás szerinti többsége is, amit akár még 
dolgozó (vagy munkanélküli) tömegekként is emlegethetünk, 
van továbbá, minden megváltozott jellege ellenére, munkásosztá
lya (méghozzá kettő, egy valóban létező és egy, amelyet elképze
lünk magunknak), ám proletariátusa már inkább csak volt. Van 
viszont közvéleménye, nagyon is manipulálható, ezért is kell rá 
nagyon odafigyelni. No meg amint időnként kiderül, van nemze
te is a maga mind kevésbé vegytiszta, sőt egyre inkább elszegé
nyedő nemzeti kultúrájával. Ámde népe, amolyan istállómelegtól 
összetartottan „istenadta” , melynek szava „Isten szava” lehetne, 
s ugyanakkor „bunkócskát” ragadóan félelmetes... hát nem, 
kedves Mihail Álekszandrovics, ebbe a népbe azért aligha lenne 
érdemes a mindent újrakezdés reményében és ösztönöket keres
ve belemerülni.

*

Kelet-Európában viszont, a polgári, de egyúttal az ipari-tech
nikai civilizáció peremvidékén, a parasztfelkelések ideje tovább 
tartott és a parasztforradalmak lehetősége sokkal hosszabb ideig 
fennállt még. Még ha egyetlen paraszfelkelés sem győzött -  egy
szerűen mert nem győzhetett. Álapjában véve ugyanolyan okok
ból, mint Nyugaton, az itt inkább arisztokráciának és nemesség
nek, semmint burzsoáziának nevezhető uralkodó réteg anyagiak
kal mindig együtt járó szellemi fölénye miatt sem illetve a paraszti 
tömegek igényeit kifejező és szolgáló felépítmény hiánya miatt. 
Tehát a tudás elégtelensége miatt, éppen mert a tudással itt na
gyon is az ösztönösség állt szemben, a beléje vetett reményekkel 
együtt természetesen. Ám a „nép” és a „népi kultúra” itt tovább 
élt, annyira, hogy egyes országokban napjainkban van eltűnőben 
csak. Bár ugyanakkor megfigyelhető itt egy megfelelő felépít
mény, elméleti megalapozás létrehozására irányuló erőfeszítés is
-  a nagy létszámú és jórészt nyomorban tengődő parasztság léte
zéséből, illetve a földkérdés megoldatlanságából fakadóan, elke
rülhetetlenül valamilyen paraszttársadalom létrehozását célzó el
képzeléssel, „parasztutópiával” a középpontjában. Olykor forra- 
dalmiságtól is áthatottan, ám többnyire a polgárinak nevezett re
formpolitika részeként inkább. Az Oroszországon kívül Kelet-, 
illetve Közép-Európában az első világháború utáni időkbe is át
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nyúlva, egyes leágazásaiban még a fasizmushoz is csatlakozva, 
egészen a második világháború végetértéig, a kelet-közép-euró- 
pai országok fiók-forradalmainak beköszöntéig. Máskor viszont, 
az elmélet síkján, mintegy a minőség jegyében lépve fel és a világ- 
történelem menetétől elszigetelt külön út illúziójától sem mente
sen, mint Németh Lászlónál.

Oroszországban ellenben... ámde miért ne csináljunk itt egy 
kis bakugrást, bármennyire természetesnek tűnjék is a folytatás, 
miszerint a parasztforradalom itt sem győzött, ha hirtelen fel nem 
merülne a kérdés, miért ne nevezhetnénk az 1917-es orosz forra
dalmakat, mind a februárit, mind az októberit, győztes paraszt
forradalmaknak. Hiszen az orosz forradalmat, ha a győzelmet ki
vívó tömegeket vesszük figyelembe, tulajdonképpen katonák, a 
világháború öldöklésbe és éhezésbe belefáradt orosz katonái haj
tották végre. Akiknek zöme paraszt volt, sokkal inkább „fegyve
res paraszt”, mint „fegyveres munkás” . Nélkülük, a parasztkato
nák nélkül ez a forradalom, ez a győzelem soha meg se született 
volna. Amiért is kezdeti spontán szakaszát illetően valóban az 
volt, ami Oroszországban századokon át érlelődött, és amitől a 
maga „szociális forradalmát” Bakunyin is remélte. Ámbár itt már 
joggal hangozhatna el az ellenvetés, hogy ha az azt követő polgár- 
háborúból az ellenforradalom kerül ki győztesen (akadt néhány 
pillanat, amikor így látszott alakulni a helyzet), vajon akkor is a 
parasztok győzelméről beszélhetnénk-e, netán győztes „paraszt- 
ellenforradalomról”. Egyszerűen mert a másik oldalon is paraszt
katonák tömegével találkozhatunk. Sót e logika szerint a francia 
forradalom esetében sem beszélhetnénk a burzsoázisa győzelmé
ről, hanem bármennyire is a reakció és az ellenforradalom bázisa 
lett sokfelé a vidék, szintén a parasztokéról. Vagy egyszerűen a 
„népéről”, ahogyan azt a forradalom (burzsoá?) vezetői hirdet
ték és jószerével hitték is. Ami természetesen képtelenség lenne. 
Semmi szükség hát újfent bizonyítani, hogy egyetlen győztes for
radalom győztesei sem lehetnek maradéktalanul azonosak a győ
zelmet kivívók nagy többségével. Vagyis a „néppel”. Úgyhogy 
miért is ne kesereghetnénk afelett, hogy lám, a néppel mindig ki- 
babrálnak, a nép mindig másnak kapaija ki a gesztenyét, és így 
tovább, ha lenne értelme. Csak hát annál törvényszerűbb ez, mi
nél inkább „nép” a nép, minél „ártatlanabb” és „ösztönösebb”. 
Minél inkább írástudatlan -  értve ez alatt nemcsak a szó szerinti 
értelemben vett analfabétát. Minél fegyvertelenebb -  benn, a fe
jekben. Minél inkább kiszolgáltatottja (még fizikai értelemben 
fegyveresen is) a felfegyverzettebbeknek: az „írástudóknak” 
Akik lehet, hogy önzetlenül a javát akarják, lehet, hogy nem, ám
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ha akaiják is, többnyire úgy, hogy ki is akarják mozdítani írástu
datlanságának ártatlanságából. Megterhelő és károsnak tetsző 
követelményeket támasztva vele szemben, sót igazságtalanokat is 
egyúttal. Hacsak az „írástudó” olyan utópiamodellt nem kínál, 
ami éppen naivan nivelláló egyenlőségével hat, alighanem a pa
raszti világ patriarkális hierarchiájával szemben is, alapvetően 
igazságosnak. Ahogyan azt a népben elmerülő Bakunyin is teszi, 
holmi ósközösségi Edent álmodva.

Vagy inkább, mivel a valóságos ősközösség sosem volt ilyen, 
holmi kereszténység és általában vallás nélküli, óskeresztény 
Édent inkább. „Megalázott és megszomorított” népének s azon 
belül is a legalul lévőknek igazságeszményét tartva szem előtt.

*

De azt végcélként félelmet keltóen abszolutizálva is mindjárt. 
Bizonyos szükségképpen zátonyra futott, gyakorlati kísérleteket 
érintő bírálatából kiindulva:

„Mások falusi kolóniák alapításával foglalkoznak, amelyekben 
a parasztjaink előtt jól ismert közös földhasználaton kívül beveze
tik és alkalmazzák a számukra még teljesen ismeretlen, de gazda
ságilag feltétlenül szükséges alapelvet: a közös föld kollektív 
megművelését és a terméknek vagy a termékek árának egymás 
közti elosztását a számukra legszigorúbb, nem jogi, hanem em
beri igazságosság alapján, vagyis több munkát követetve a tehet
ségesebbektől és az erősebbektől, kevesebbet a kevésbé alkalma
sabbaktól és gyengéktől; a keresetet pedig nem a munka, hanem 
az egyes ember szükségletei szerint osztják el.”

Mert talán sehol sem annyira „költői” Bakunyin, mint éppen 
itt. Ezért is érzem magam képtelennek ellenállrri a kísértésnek, s 
elsőként nem abba kapni bele, amit Bakunyin „gazdaságilag fel
tétlenül szükségesnek” mond. Mivel de szép is lenne, ha a javak 
„nemjogi, hanem emberi igazságosság alapján” történő elosztása 
nemcsak morális, hanem gazdasági követelmény is volna egyút
tal, ha a gazdaság törvényszerűségei összeegyeztethetóbbek len
nének az etika szempontjaival. Mert napjainkban mintha inkább 
az a feltevés igazolódna, miszerint az erkölcsi és gazdasági kate
góriák, ahelyett hogy erősítenék, inkább gyengítik, sót kioltják 
egymás hatását, alighanem mert lényegüknél fogva állnak szem
ben egymással. De hát Marxtól is rég tudjuk már, hogy amit az 
üzlet szelleme jóváhagy, arra „vallás néne” és „morál néne” nem 
mindig adja áldását. Mivel „Az elidegenülés lényegében van
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megalapozva ( . . .) ,  hogy minden szféra más és elentett mércét al
kalmaz rám, mást a morál és mást a nemzetgazdaságtan” . De 
mintha még Marx is csak azért nyilvánítaná ezt a Bakunyin által 
nemcsak ideálisnak, hanem gazdaságilag szükségesnek (!) mon
dott állapotot, az ember igazi történelmének nevezve, „történel
men túlivá” , hogy mintegy a túlvilágiság reményt nyújtó cselével 
játssza ki az itt rejlő ellentmondás fenyegetését. Ami mintha még 
a „szocializmus = szövetkezetek + villamosítás” didaktikusán le
egyszerűsítő lenini formulájában is benne rejlene. Ha a szövetke
zetekbe beleértjük mindazt, ami közösség, összefogás, egyenlő
ség, tehát morális követelmény, s a villamosításba, ami tudomány 
és technika, vagyis civilizáció, s ilyenként sokkal inkább az 
egyenlőtlenség, a rivalizálás, a versenyszellem terméke, mint az 
egyenlőségé, amiért is kissé nehéz elképzelni, hogy ne ugyanezek 
a tényezők legyenek fenntartói és továbbfejlesztői a jövőben is. 
Sajnos, de kétségtelenül mindaz, amit Bakunyin azonnal és egy- 
csapásra kíván, a számukra keretet biztosító államisággal együtt, 
földig rombolni. Csakhogy létrehozássá, amit „nem jogilag” , ha
nem „emberileg” érez igazságosnak, mondhatnánk, a visszanyert 
ártatlanság állapotának. Pedig hát ez az ártatlanság állapotában 
leledzők számára tetszik csak igazságosnak. Ám mivel ártatlansá
gunkat rég elveszítettük s nem is egykönnyen nyerhetjük vissza, 
amint kevésbé ártatlanként kezdünk el gondolkodni, hamar kide
rül, hogy az „emberi igazságosság” normái sem alapozhatók erre 
a naiv egyenlőségre. Egyszerűen mert az igazságosság nem holmi 
tudatunktól függetlenül létező magán való, hanem a fejekben lé
tező képzet, s akkor is ahány fej, annyiféle, ha néhány általános 
érvényű alapelv nélkül semmiképp sem lehet igazságról beszélni. 
Vagyis hogy mit tartunk igazságosnak, nagyon is függ helyze
tünktől, érdekeinktől és képességeinktől, nem utolsósorban a 
helyzetünktől és érdekeinktől való elvonatkoztatás képességétől, 
amiért is ez a fajta, Bakunyin által mindennél többre tartott 
egyenlőség végső fokon a legelnyomotabbak és legínségesebbek 
igazságképzetének egyetemes érvényűvé emelését jelenti. Ámbár 
ami a végzendő munkát és a javak elosztását illeti, még ha a leg
durvább fizikai munkánál maradunk is, félő, hogy az erősebbek a 
rájuk kirótt minden előny nélküli többletmunkát, éppen mert itt, 
„primitív szinten” szokás a testi erőt magától értetődő előnynek, 
„jognak” érezni, aligha éreznék igazságosnak. Sót tartok tőle, 
hogy a tehetségesek és tehetségtelenek közti egyenlőség megérté
sében az előbbiek felette tehetségteleneknek bizonyulnának. 
Képtelenek volnának nem észrevenni, hogy ebben a Bukunyin 
álmodta közösségben legjobb volna egyszerre lenni tehetségte

261



lennek és gyengének is. Mivel ezt az állapotot alighanem joggal 
mondhatnánk a nietzschei formulának megfelelően a testileg és 
szellemileg egyaránt gyengék zsarnokságának. Ami megint csak 
igazságtalanság lenne ugyebár -  végső fokon arra figyelmeztetve, 
hogy olyan közösségmodell megalkotása, amelyet annak minden 
togja elismer igazságosnak, elméletileg is meddő vállalkozás csak.

Úgyhogy mivel a fentiek értelmében egyetemes érvényű, „ob
jektív” igazságosságról aligha beszélhetünk, marad a kérdés: ki
nek az igazsága elóbbrevaló? A tehetségesek tulajdon érdekeiket 
is szem elótt tartó, szubjektív igazságosság normái-e, vagy ellen
kezőleg. Kiknek az igazságai előnyösebbek az egész számára?

*

Ám itt a kérdésben rejlő válasszal együtt, úgy tetszik, az utópia 
határai is megmutatkoznak.

Főleg ha újra emlékeztetünk rá, hogy a történelem, miután el
távolodott az inkább csak látszólag „igazi” közösséget jelentő ős- 
közösségi állapottól, sokkal messzebb jutott már, semhogy akár 
elméletileg is fennállna a visszaút lehetősége. Nem utolsósorban 
a kulturális örökség óriási ismeretanyaga következtében, aminek 
elsajátításában és gazdagításában tudvalevőleg nem vagyunk egy
formán tehetségesek. Amiért is nemcsak szükségünk van tehetsé
gekre, hanem éppen kibontakoztatásuk érdekében szükség van 
személyes előnyökre, horribile dictuy bizonyos előjogokra is az át
lagosnál tehetségesebbek számára, egyszerűen mert többségük
ben a tehetségek is maguk felé hajló karú szentek, akiknek legke
vésbé akkor van kedvük szentnek lenni, ha ezt elvárják tőlük. 
Vagyis kertelés nélkül kimondva, szükség van szelekcióra. Ami
ből viszont az következne, hogy a „kiselejtezetteknek” be kellene 
látniuk, hogy jogosan részesülnek mérsékeltebben a földi javak
ból. Ámde nem lenne-e éppen ez az „utópiák utópiája”? Figye
lembe véve, hogy főleg az önálló gondolkodásra és elvonatkozta
tásra kevésbé képesek, a művelődés iránt kevésbé fogékonyak, 
végső fokon a „tehetségtelenek” hajlamosak a hibát mindig a kül
világban keresni, velük szembeni igazságtalanságként átélni. Ha 
meg „hibájukat” mégis belátják... hát, igen, akkor is igazságta
lanság történik, végső fokon embertelenség. Holmi emelkedett 
elvontság kilátótornyából letekintve ugyanolyan embertelenség, 
mint ha a tehetségekkel szemben vagyunk embertelenek, ha 
ugyanolyan elbírálásban részesítjük őket, mint a mögöttük elma
radókat -  csakhogy az utóbbiak önérzete meg ne sérüljön. Ami
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ért is semmiféle társadalom se tehet mást, mint hogy az egyenlő 
esélyekkel indulás lehetőségét igyekszik mindenki számára meg
teremteni, hogy azután a versenyből kiesettek számára létrehoz
za a maga szociális védőhálóját, hogy a „kiselejtezettség” állapota 
ne az ínséget és nyomort is jelentse egyben. Nem kis szerepet kí
nálva ezzel az etikai szempontoknak, sót a jótékonyságnak.

Ám az utópia korlátainak ez a belátása aligha hozható össz
hangba azzal a népi-paraszti igazságérzettel, aminek jegyében 
Bakunyin gondolkodik. Mintegy foglyaként ennek a szemlélet
nek, ám mert a nagy többségét tekintve állati sorban élő nép sor
sa felett esik kétségbe, s az ó sorsának megváltoztatását érzi pa- 
rancsolóan sürgetőnek, igencsak érthetően, sót tiszteletet ébresz
tőén is -  ugyanazért, amiért nyilván mélységes megvetéssel is te
kintene némileg talán szent tiszteletünkre. Ahogyan bizonyára az 
igazságosság lehetőségeinek imént megmutatni próbált korlátait 
is elviselhetetlennek érezné, elfogadhatatlannak és ellenszenves
nek. Mintegy a romantikus forradalmár szerepének, a „mindent 
vagy semmit” pátoszának megfelelően.

Ugyanazért, amiért Marx tudományos forradalmiságával sincs 
kibékülve. Mint ahogy a tudománnyal általában sincs. Tehát a tu
dósokkal sem.

Mivel szerinte:
„A tudós eredendően hajlik a szellemi és morális romlottságra, 

legnagyobb bűne pedig saját tudásának, tulajdon agyának felma
rasztalása, a nem tudósak iránti megvetés.” Valamennyire fején 
is találva a szöget, mivel az üresfejűség gőgjével szemben ez való
ban nehezen leküzdhető érzésnek bizonyul sokszor. Ám a „tu- 
dósgóg” ellen Bakunyin nyilván azért háborog, mert akarva-aka- 
ratlanul az akadémikusi pózba merevedett, „vaskalapos” tudóst 
teszi meg prototípusnak. Holott a szellemi kiválóság és a szerény
ség összeegyeztetésének legszebb példáit mégiscsak a tudós egyi- 
kénél-másikánál találjuk. Es mintha mégiscsak ez az emberfajta 
törne legkevésbé hatalomra, alighanem jól tudva, ha ezt tenné, 
önnön lényegét veszítené el, s azok egyikévé válna, akikről Baku
nyin megállapítja: „Adjanak nekik teljes szabadságot -  nyomban 
hozzálátnak, hogy az emberi társadalommal azokat a kísérleteket 
végezzék -  a tudomány javára - ,  amelyeket most nyulakkai, 
macskákkal meg kutyákkal folytatnak.” Nem mintha nem tapin
tana itt rá nagyon is lényeges igazságokra. Csak hát nem az em
beri társadalommal folytatott kísérletezés-e minden forradalom, 
változásokat célzó intézkedés vagy mozgalom, induljon ki akár 
felülről, akár alulról, végső fokon ilyen kísérletezések története 
akár a történelem egésze is? Az is, amit elméletben és gyakorlat
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bán Bakunyin is folytat, azzal is, hogy mindazt, aminek az állam- 
hatalom elpusztítása után kellene következnie, rábízza a „nép 
ösztönére” . Ennek ellenére vélve úgy, hogy „nagymértékben té
vednek, akik azt képzelik, hogy a szociális forradalom után min
denki egyformán tudós lesz” , s helyesen látva úgy, hogy a tudo
mány ezt követően legfeljebb „osztálykülönbség nélkül elérhető
vé válik valamennyi személy részére, aki hivatást és kedvet érez a 
vele való foglalkozáshoz”. Ám ismét csak gyermeteg túlvilágiság- 
ba lendülve át, amikor mondatát úgy fejezi be: „de nem a min
denki számára kötelező kétkezi munka rovására” . Elsősorban 
mert itt megint csak azok igazságképzetei tükröződnek, akik szá
mára, mivel részükről a szellemi munka mibenléte megközelíthe
tetlen, csak a fizikai munka számít munkának.

Vagyis a robot.

*

Mert Bakunyin korában, a Bakunyin muzsikjai számára, csakis 
ez számíthatott. Míg a másik, az alkotó, de többnyire csak idegö
lő inkább afféle csalás, szemfényvesztés, naplopás, bolondéria, 
„úri huncutság” -  mint ahogy sokszor valóban az volt. Sőt sok
szor az még napjainkban is. De ugyanakkor napjainkban, lega
lábbis a világ fejlettebb részében, amihez a fejletlenebb rész is 
csatlakozni kíván, mert kénytelen rá, „kétkezi munkáról” egyre 
kevésbé beszélhetünk már. Sajnos vagy hála istennek, nehéz len
ne eldönteni, de mindenképpen a tudománynak köszönhetően, 
aminek fennmaradását és továbbfejlődését holmi kísérletezgetó- 
barkácsoló amatőrök működéseként elképzelni alighanem már 
Bakunyin idejében is gyerekségnek tűnhetett sokak szemében.

Ahogyan másokéban bizonyára rokonszenvesnek -  akár képte
lennek, akár nem, de mindenképp gondolatnak. Emberi agyszü- 
leménynek tehát, vagyis annak, amivel szemben Bakunyin az 
„ösztönimádó” gondolkodók jellegzetes ellenszenvreflexével vi
seltetik:

„Nagy szerencsétlenség érné az emberiséget, ha a gondolat va
lamikor az élet egyetlen irányítójává, forrásává válna, ha a tudo
mányok és tudósok állnának a társadalom élére. Az élet elapad
na, az emberi társadalom pedig néma rabszolganyájjá változna. 
Ha a tudomány irányítaná az életet, az nem vezetne más ered
ményre, mint az emberiség egyetemes elbutulására” -  írja ugyan
is, nyomban működésbe hozva fordított előjelű ellenszenvrefle
xünket. Annak ellenére, hogy a bakunyini utópia a maga tudo
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mányiszonyával valahogy vészjósló antiutópiának is hat egyben. 
Számos áldásos-átkos tudományos eredmény mellett korunk tö
megkultúráját is előrevetítve, világunk látszatinformáltságát, de- 
zorientált tömegeit és a szakadékot tömegkultúra és elitkultúra 
között -  mert ennek kapcsán csakugyan beszélhetünk elbutulás- 
ról. Bármennyire is nem a tudomány irányításának következmé
nye ez (mert abból inkább több kellene, mint kevesebb), inkább 
csak a tudományos ismeretek felszaporodásáé és vele összefüg
gésben a technika fejlődéséé. Ám mivel ez elkerülhetetlen és fel
tartóztathatatlan folyamat, tetszés szerint hibáztathatjuk érte a 
tudományt éppúgy, mint azokat, akik képtelenek fejlődésével lé
pést tartani -  nem is mindig külső okokból. Mert még azok közül 
is, akiknek erre minden lehetőségük meglenne, ugyan minden 
hányadik ember számára izgalmasan vonzó terület a tudomány, 
és minden hányadik ember találja a gondolkodást megterhelő fel
adat helyett élvezetesnek, amiért is alighanem ez az a pont, ami
ben Bakunyinnal maradéktalanul egyetérthetünk. Ám abban 
már aligha, hogy azért mondjunk le a tudományról, sőt annak 
mindinkább követelményeként jelentkező irányító szerepéről, 
mert sokakból -  riasztóan sokakból -  hiányzik minden hajlam a 
vele való lépéstartásra. Főleg mert napjainkban már nem annyira 
az „élet elapadásától” , hanem inkább annak ellenőrizetlen túl
burjánzásától kell féltenünk a világot. És ez a világ, félő, hogy ak
kor is rabszolgatartónak tűnik a lemaradók számára, ha mi nem 
érezzük ilyennek, azaz „ők” miért is ne nevezhetnék így, ha 
ilyennek érzik. Mivel a tudomány kiderítette róla, hogy „nem 
egyszerű, vagyis sokak számára elviselhetetlenül bonyolult, s 
emiatt fenyegető és félelmetes, mások számára viszont ugyane
zért izgalmas, további kalandokra csábító, végeérhetetlen rejt
vénysorozat, ám mindenképpen olyan, hogy „egyszerű ember
ként” csak eltévedni lehet már benne.

Eltévelyedni is gondolkodóként. Úgy is, ha nem vesszül^észre, 
hogy az egyszerű emberrel, a hagyományos értelemben vett népi- 
séggel, a paraszti életformával sok minden elveszett vagy elvész, 
olyan értékek, mint a közvetlenség, egyszerű jóság, az összetartó 
segítőkészség, meg az a semmivel sem pótolható színesség is, 
amit népi kultúrának nevezünk, de úgy is, ha figyelmen kfvül 
hagyjuk, hogy az ártatlanságnak ez az állapota nem nyújthatja 
többé a megújhodás kiapadhatatlan forrásának azt az illúzióját, 
aminek a tizenkilencedik század progresszív gondolkodói több
nyire még rabjai voltak. Azok számára sem igazán már, akik a 
„civilizációs centrumon” még kívül élve bizonyos értlemben Ba
kunyin örököseinek tekinthetők, és akik „költőként” a szintén
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anakronisztikussá vált karizmatikus vezér szerepébe szédülve, 
nem feltétlenül Bakunyin tanainak hatására, de bakunyini két
ségbeeséstől indíttatva és azt meglovagolva egészen a közelmúltig 
kergették utópiafantomjaikat. Népi kommunákat vagy „dzsama- 
hiriákat” szervezve, kulturális forradalmakat szítva, hasznavehe
tetlen acélt termelő népi kohókat üzemeltetve, mérnökökkel vé
geztetve „kétkezi munkát” rizsföldeken és mérnökök nélkül épít
ve termésük számára silótomyokat, amelyek az ötödik-hatodik 
kísérlet után még csak nem is omlottak össze, cserekereskede
lemmel helyettesítve a pénzt, meghirdetve a falu világháborúját 
az átkos és bűnös város ellen, de csupán saját városaik lakosságát 
mészárolva le -  mindenekelőtt tulajdon értelmiségük ellen foly
tatva hadjáratot. Feltehetőleg a „nép ösztönében” bízva és kínál
va alantas ösztönök számára kiélési lehetőséget. Egyben pedig 
romantikus megvetéssel köpve le a számukra elérhetetlenül távo
linak látszó jóléti-fogyasztói társadalom irigyelt—gyűlölt gazdag
ságát -  ezt a sajnos megvalósíthatónak egyedül elképzelhető, leg
jobb világot.

Mielőtt, kifulladva és rogyadozó léptekkel, maguk is futva 
igyekeznének mihamarabb az elektronikus akolba térni.

1987
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KIHALNI VESZÉLYES

(LÉT- ÉS FAJFENNTARTÓ ELMÉLKEDÉS EGY „OLVASHATATLAN” 
REGÉNY ÜRÜGYÉN*)

„A világ legnagyobb virága, legnagyobb lipéje -  s legkisebb de
nevére: egyaránt veszélyeztetett. Vagyis az ember -  mint pusztí- 
tóeró -  éppúgy nem szelektív, mint egy kataklizma. Tűzzel, vas
sal -  sót, vízzel is irt -  a homo sapiens. Némelyek alkalmazkod
nak hozzá: a balkáni gerle például, vagy a házi veréb -  ahogyan 
katasztrófahelyzetekhez is néhány faj alkalmazkodni tud. Am a 
többség, jaj képtelen alkalmazkodni az emberhez. Az evolúció 
lassacskán belerokkan az emberbe, ebbe a geológiai erejű ka
tasztrófába. Lám untauglich lesz az emberre az evolúció.”

Ámen, úgy legyen.
Illetve ne legyen így. Még ha, sajnos, így igaz is. Sót végzetesen

-  mivel túlzás nélkül így is mondhatjuk. Nemcsak amiért az em
ber, mint ahogyan a fentiekből kicsendül, az élő növény- és állat
fajok tömegét pusztítva ki, a természetet és azáltal önmagát sze- 
gényíti el -  pedig hát ez önmagában is éppen elég lenne. Hanem 
mert bolygónkat mind félelmetesebben „uralma alá hajtó” fajunk 
két változatban is megteremtette a kollektív öngyilkosság lehető
ségét a maga számára: nukleáris háborúként éppúgy, mint ökoló
giai katasztrófaként. És hogy a kettő közül melyik az elhárítha- 
tatlanabb...? Cseppet sem lászik ugyanis bizonyosnak, hogy a 
látványosabban apokaliptikusnak tetsző előbbi mondható annak. 
Főleg ha azt a talán nem túl nagy termet is elképzeljük, amely be
fogadni képes azokat, akik érte felelősek lehetnek, meg hát an
nak a bizonyos gombnak a megnyomásához mégiscsak kell némi
nemű őrület is. Ellentétben az utóbbival, amihez elég, ha „nor
málisak” maradunk, ha úgy élünk, mint eddig, ha mind létszám
ban, mind igényeinket tekintve, változatlanul „szaporodunk és 
sokasodunk”, ha „haladunk” és „fejlődünk” . Mert kell-e külön is 
említeni vizeink szennyeződését? Iparvárosaink szmogfelhőit és 
az ólomterhes benzinbűzt? Csernobilt vagy az ózonlyukat az An
tarktisz fölött? Vagy a savas esőket, a növekvő üvegházhatást -

* Sebeók János: Médium, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1988
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együtt az oxigéntermeló Amazon-vidék és egyéb tájak trópusi ei - 
dóségeinek nekivadult pusztításával? Hogy a kataklizmává érle- 
lódés fenyegetése ne hasson meró rémlátásnak. Sem pedig „a* 
ember eddig még minden veszéllyel megbirkózott”-féle monda
tok megnyugtatóan elleplező közhelynek -  éppen amiért logiká
juk igencsak gyengécskének tűnik ama kikerülhetetlenséget jelző 
másikkal szemben, amit a nyitó idézet is sugároz.

És aminek sorsszerűségét akár a biológus Csányi Vilmos köny
ve, A z evolúció általános elmélete is meggyőzően alátámasztja. 
Nagyonis tudományosan bizonyító rendszerelméleti fejtegetései
vel, melyek szerint az atomos anyag az elemek kialakulásában a 
jobb szó híján szervetlennek, illetve szervesnek mondott moleku
lák létrejöttében és az élővilág evolúciójában alapvetően ugyana
zok a törvényszerűségek mutatkoznak meg, mint az emberi társa
dalom és azon belül a termelés, illetve a technika fejlődésében. 
Minden fajta rendszer kialakulásának és továbbfejlődésének vég
kifejleteként jelölve meg, hogy amikor egy növekvő rendszer fel
emészti „paramétereit” , azaz nem táplálkozhat többé környeze
téből, óhatatlanul önmagát kezdi „felélni” , egészen a kihunyás- 
ban végződő összeomlásig.

Márpedig ilyen rendszer minden élőlény, a legegyszerűbb bak
tériumtól egészen az emberig, s mint ilyen, menthetetlenül kimú
lik táplálék híján. De rendszer minden egyes csillag, maga a Nap 
is, véges mennyiségű hidrogénkészlete a hélimugyártáshoz szük
ségképpen kimerül, nem mintha - ,  ahogyan azt A z ember tragédi
ájának írásakor még gondolták -  egyszerűen kihűlne. Hanem 
amikor terméket váltva héliumból szenet kezd el termelni, akko
ra hólyaggá fúvódik föl, hogy földgolyónk égi pályáján is túlnyú
lik. Több milliárd esztendő múlva, úgyhogy addig majd csak kita
lálunk valamit, feltéve, hogy időközben... Mert hát itt a bökke
nő. Abban, hogy „ökolodzsa maharadzsa”, ahogyan regényében 
Sebeők János földünk egész élővilágának ökológiáját elnevezi, 
szintén egyfajta rendszer. Meglehetősen ingatag és sebezhető, ér
zékeny a külső behatásokra. Valamikor a krétakor végén, vala
milyen kozmikus karambol következtében, állítólag komolyan 
meg is sérült, erre ment volna rá az őshüllők nagy része is, így en
gedve át a terepet az eladdig mellékesként szerénykedő emlősök 
szabad fejlődéséhez, ama bizonyos grnber nevű állatfaj kialakulá
sának is utat engedve, amely, pardon, aki miatt az újabb katakliz
ma veszélye napjainkban már korántsem „elméleti” , ellenkező
leg: nagyon is választ kívánó.
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Választ, amely egyebek m ellett... Csakugyan! Miért ne lehet
ne regényírás is?

*

Kérdés csak', képezheti-e ez igazán regény tárgyát. Nem „túl 
nagy”-  e hozzá? Körüljárhatatlan, parttalan, felmérhetetlen; kö
vetkezésképpen megírhatatlanabb a nukleáris háborúnál is, az 
atomhalálnál. Annál is inkább, mivel ennek a kataklizmaválto
zatnak megvan már a maga irodalma, sőt álirodalma. Rutiniro
dalma, konjuktúrairodalma, divatirodalma, ideértve a sci-fit 
éppúgy, mint a „végső üzenetet” nemegyszer konyhára pénzt ho
zó módon hordozót, az előre kiszámított hatás által „óva intőt”, 
éppen a téma kiaknázottságának köszönhetően. Ellentétben az 
ökológiai katasztrófa kevésbé látványos és akár még „szűznek” is 
mondható témájával, azzal összefüggésben, hogy valós problé
maként, mindannyiunkat s velünk együtt az egész (állítólag csak 
értünk létező) élővilágot fenyegető, reális veszélyként napjaink
ban kezd csak igazán kibontakozni, és tudatosodni is, egyelőre 
aggasztóan kevesekben mindössze. Regénylehetóségként még 
nem a témavadász profik, inkább a „túlérzékenyek” és megszál
lottak számára kínálva, dehogy is a siker Ígéretét, inkább a meg- 
szenvedés, a médiummá válás gyötrelmét zúdítva rájuk. Mintegy 
a megélve megírás belső kényszerét, a vért izzadásét.

Úgy, ahogyan az a fiatal Sebeók János nenr kevesebb, mint tíz 
év alatt megszületett, több mint hatszáz oldalas monstre-regénye 
esetében is -  minden jel szerint -  történt. Szükségképpen olvas
hatatlanul riasztó „szövegregényt” eredményezve.

Mert Sebeók János műve mindenképpen ilyen. „Olvashatat
lan.” Illetve olyan, amit annak szokás nevezni.

És „riasztó” is. Rögtön, amint felütjük. Már a sfcedés képe is. 
A mindenhonnan előbukkanó különböző betűtípusok jelezte kie
melések, mindenekelőtt a verzállal szedett mondatok, mondatré
szek, szavak vagy szórészek, hála a kettős vagy éppen többes je
lentésűnek szánt „intarziás” megoldásoknak, a szótorzítmányok 
és -  csinálmányok végtelen tömegének, a gyakran kettős záróje
lek közé szorított kurzívoknak és „kövéreknek” , mindannak, ami 
első látásra szemünkbe tűnik. Végeérhetetlen dzsungelt, amazó- 
niai eső-erdőt sejtetve, mindjárt a pereménél azzal fenyegetve, 
hogy elveszünk benne. Expedícióra csábítón, de visszahóköltetve 
is: érdemes-e vajon bozótvágó machettával kezünkben felfedező 
útra indulni? Bármennyire igyekezett is a szerző a maga módján 
tájékozódásunkat „Belépti-nyíl” , „Hósmutató” , „Paralelodram-
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ma”, sót a regény végén még „Rezonanciagörbe” segítségével is 
megkönnyíteni. Mivel az efféle akár legyintó kedvünket is fokoz
hatja: ugyan már, ahol ilyesmire van szükség... Ám ahogy elein
te még tétován és botorkálva, mindinkább e nyelv-őserdő belse
jébe merészkedünk, egyre inkább izgalmasnak is érezzük ezt a 
behatolást, sót a maga nemében élvezetesnek. Mindinkább, de 
mikor hogy, aszerint, hogy ez a szerző által „horrorgroteszknek” 
nevezett nyelv mikor lesz igazán mondanivaló hordozója, s mikor 
válik öncélúvá, pusztán nyelvi játékká. Nem utolsósorban annak 
a „trópikus” túlburjánzásnak következtében, ami alighanem ab
ból ered, hogy Sebeók a maga sokszor zseniálisan többértelmű 
és gyakran szimbolikusnak ható szószüleményeit és mondatfa- 
csarmányait („úrVICSORa”, „SZEREPném, ha szeretnének. 
VÉGETTE MAGAMRÓL MINT IGAZSÁGRÓL LEMON
DOTTAM -  MIKÉPP HATÁROZATLAN ÖNMAGÁRÓL 
EGY BOTSÁSKA IS -  HOGY BOTTAL ÜTHESSÉK NYO- 
MÁT, — ÉS NE ŐT AGYON" stb.) nemcsak a bennük rejlő asz- 
szociációs lehetőségek maximális kiaknázása érdekében folytatja 
a lehetséges határokig, hanem mintegy beléjük szeretve, rajtuk 
túljutva is még, olyankor is tovább pergetve őket, amikor már 
csupán üresjáratokat eredményeznek.

Bármennyire is éppen erre a hősének „skizofrÉNjét” megszó
laltató, szenilisen és paralitikusan ható nyelvre, a motyogás lát
szatára volt is szüksége a kimondhatatlan kimondásához. Egyide
jűleg szólaltatva meg a halálfélelmet és siratva el Amazónia pusz
tuló élővilágát, olyképpen kapcsolva egybe a kettőt, hogy azt vé
gül egynek érezzük -  egyetlen és egyetemes halálnak. Olyan köz
érzetet fejezve ki, melyen belül egyformán egyszerinek és megis- 
mételhetetlennek mutatkozik meg minden élet, és egyformán jó
vátehetetlennek minden halál, akár emberhalálról legyen is szó, 
akár állat- vagy növényhalálról, és ahol egy szerencsétlen béka 
két kíváncsi kölyök általi „lelket kereső” élveboncoltatását 
ugyanolyan megbocsáthatatlannak és hátborzongatónak érezzük, 
mint amilyen megrázónak a regényben megszólaltatott hős nyolc
évesen elhunyt kishúga haldoklásának és temetésének emlékét az 
azt felidéző tudat didergésétől életre keltve. Éppen az egyetemes 
pusztulás átélésig menő érzékeltetése érdekében mosva el a hatá
rokat egyedi és „faji” halál, „meghalás” és „kihalás” között, ne
megyszer filozófiai mélységeket is sejtetóen -  éppen e gagyogás 
segítségével.

Mert talán egyedül így lehetséges.

*

270



Vagy talán mégis másképpen? Kevésbé hermetikusan, világo
sabban? Netán egyenesen érthetőbben szólni arról, hogy Amazó- 
niára, őserdőinek érintetlenségére továbbra is szükség van? Vala
mennyiük érdekében, függetlenül, távol élünk-e tőle, közel hoz
zá vagy éppen benne. Amazónia megmentése érdekében agitál
ni? Annak érdekében mozgósítani, hogy mentsük meg környeze
tünket, földünkön az élet további lehetőségét? Nem is csupán a 
magunk számára, hanem valamennyi élő faj érdekében? Önma
gukért, „csakhogy legyenek”?

Ezt akarná a szerző? Ezt szolgálná a nyelvi dzsungel? Ezt kísé
relné meg nyakatekert makogásával?... Igen, ezt, vagy legalább 
ezt is, nyilvánvalóan, bár természetesen nem közvetlenül. Minde
nekelőtt nem annyira tudatunkat célozva meg, inkább a zsigere- 
inket. Tudatunkra is hatva ugyan, de rajta keresztül mélyebbre 
nyúlva.

Hogy ez aztán mennyire sikerül neki, más kérdés, ám hogy 
egyáltalán megpróbálhassa, mindenképpen szüksége volt erre a 
nyelvre. Az őrületnek vagy inkább az elhülyülésnek erre a megál
líthatatlan motyogására. Pontosabban szólva a lepusztuló tudat 
és a „nincs tovább” vacogásának erre a szakadatlan fecsegéskény
szerére, akár a pusztulás szuggesztív érzékeltetése érdekében is, 
ám ugyanígy a két regénybeli sík, a saját alteregójaként megszó
laltatott regényfigura és Amazónia összekapcsolása érdekében, 
az itt  és most (még) jelenlévő és a távoli végtelen összekapcsolása 
érdekében, méghozzá az utóbbi miatt semmivel sem kevésbé. 
Mert máskülönben hogyan hihetnénk el róla, hogy haldokolva 
vagy legalábbis súlyos betegen, netán hipochonder kényszerkép- 
zetektól gyötörten az Amazóniában végbemenő erdóirtás, illető
leg földgolyónk bioszférájának pusztulása foglalkoztatja? Ehhez 
kell az „agyalágyult” nyelv -  ahhoz, hogy a figura, túlnövekedve 
a mindig rutingondolkodást, közönyt és érdektelenséget sugalló 
„normálisságon”, úgy jelenhessen meg előttünk, mint az emberi
ség képviselője. Nappal egy anatómiai intézet jámbor, sót együ- 
gyűnek ható kertészeként végzett gyomirtói szorgoskodása miatt 
éjszaka érezve szorongató bűntudatot, amiért e szelektáló mun
kát végezve életet pusztít, fajokat irt, részt vállal a természet 
egyensúlyának megbontásában.

Nevével többszörösen is végzetes tévedésre utalón, Horroró- 
czy Errorovits Iririként bemutatkozva.

„Keresztneve” különben egy délkelet-amazóniai folyó neve, 
valahol Brazíliában, Mato Grosso államban. Mint ahogyan a töb
bi szereplő is jobbára brazíliai földrajzi nevek viselőjeként kel 
életre Iriri képzeletében. Főleg ha valós személyekként bukkan
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nak föl, olyanokként, akik életének valaha részei voltak. Ellen
tétben képzeletének elvont fogalmakat megtestesítő vagy mitoló
giai képzeteket megszemélyesítő alakjaival: Reinkarnold herceg
gel, Irreverszibillával, Santa Evolúcia hercegnővel, Styxével, Re- 
inkháronnal stb., mivel elűzhetetlen rémekként Iriri egyetlen, ál
matlanul átforgolódott, átmonologizált, halálfélelemben átreme
gett és „fantomszülésekkel” terhelt éjszakáját ók is benépesítik. 
Es amelynek folyamán megmentéséért könyörögve a boldogsá
got hozó kék madár is bekopog hozzá.

Bármennyire földrajzilag „lokalizált” legyen is Iriri, Közép Eu
rópához kötötten, „Ugorország” lakójaként vegetálva, sót meg
határozott, Kiskunságra emlékeztetóen sziksós tavakat idéző táj 
szülöttjeként készülődjön is távozni az árnyékvilágból. Követke
zésképpen valóságos élete és sorsa is van, jobban mondva inkább 
volt már csak. Mivel azért ennek fő mozzanatai is kitetszenek va
lamennyire képzelet-naplójának fékezhetetlen szóözönéból. A n
nyi mindenképpen, hogy századunk elején született, elmaradott 
és nyomorgó környezetben, írástudatlan anyától és alkoholista 
apától. Jócskán volt része kíméletlen atyai tángálásokban is, az 
első világháborút gyerekként élte meg, faluszéli nádasokban csa
tangolva és kertekben almát lopva. Ennél fontosabb, hogy két 
gyermekét, egészen korán elveszítette, úgyhogy testileg—lelkileg 
beteg öregemberként végül is az utódokban folytatódás illúziója 
nélkül kell szembenéznie a már karnyújtásnyira levő elmúlással, 
ezért is válhat számára annak fenyegetése apokaliptikus m éretű
vé, betegsége a földgolyó betegségévé. Pontosabban: betegsége 
teszi fogékonnyá a világ betegsége iránt, megrokkanása folytán 
válik képessé bolygónk megrokkanásának megértésére vagy in
kább belső átélésére, arra, hogy az élővilág sorsát, még csak nem 
is emberközpontúan, személyes drámájának tudja érezni. Ennyi
ben a „lélektani képlet” , legalábbis az illúziókeltés szintjéig, logi
kus lenne. Mondjuk, talán „külsőleg” , mivel a kételyeket éppen 
Iriri nyelve támasztja: az a primitív, tájszavakkal, de városi zsar
gonszókinccsel is megtűzdelt, valójában elrontott népnyelv, amit 
voltaképpen az Iririre rászakadt szituáció képtelensége tesz nyög- 
décseléssé. Amiért összeroppan a gondolkodás kényszerének sú
lya alatt, az alatt a súly alatt, amely olyan biológiai, ökológiai, 
történelmi stb. ismeretanyagból származik, ami egyszerűen nem 
lehet meg Iririben, legalábbis akkor nem, ha olyan „egyszerű” 
embernek fogadjuk el, amilyennek az a primitív, de rafináltan ke
zelt nyelvi alapréteg mutatja, amire a szerző mégiscsak kénytelen 
ráépíteni ismeretanyagának szókincsét, illetve az annak megfele
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lő és általa konstruált „fedőneveket'1, és ami szükségképpen ki
mondatlanul is átsüt a nyelven.

Ezért hat Iriri kétszeresen is alteregónak. Nemcsak az íróénak, 
hanem önmagáénak is egyúttal. Mivel félírástudónak tetsző pri
mitívsége, sőt együgyűsége - éppen mert a nyelvben mutatkozik 
meg - látszólagos csupán, felvett modor, groteszk fintor, megját

szott póz. Illetve beidegződéséből adódóan „második én” , s 
ilyenformán az irónia megnyilvánulása mindenekelőtt. Abból 
adódóan, hogy amit Iriri el akar mondani, olyan súlyos, nyomasz

tó és mélyről fakadó, egyben pedig, bármennyire igaz és őszinte 
legyen is, annyira képtelenségnek tetsző, hogy komolyan lehetet

len beszélni róla. Mint amikor valaki a kinevettetéstől tartva, tré
fás modorban, „hülyéskedve” vall szerelmet, hátha így talál még
is meghallgatásra. Csakhogy Iriri nem máshoz vagy másokhoz 
szól, hanem magában motyogva önmagához, képtelenül kifa
csart, „gyengeelméjű’1 nyelvén megszólalva önmaga előtt bohóc

kodik, de valahogy úgy, mint aki nem veszi észre, hogy önmaga 
előtt is megjátsza a hibbantat, mivel rég belehibbant már a hib- 

bantság megjátszásába. Végső fokon abba, hogy átéli a valóság 
képtelenségét, és amiért, tökéletesen ismerve az összefüggése
ket, mindenekelőtt pedig az emberi civilizáció végzetesnek tetsző 

automatizmusát (ezért nem lehet „egyszerű” , képzetlen ember!), 

mégis szembenéz vele. Sőt szembe is száll. Nem úgy, mint a tudo

mány beavatottjai, szorgosan egybegyűjtve a mind riasztóbb tü

neteket, és mind lázasabban latolgatva a tennivalókat, vagyis ri
asztva ugyan, de többnyire csak fajunk és civilizációnk fennmara

dása érdekében úgy tekintve a többi fajra és az egész élővilágra, 
mint számunkra nélkülözhetetlen létfeltételre> hanem az egész

nek és benne minden egyes fajnak külön-kuiön öqértéket tulaj
donítva. Még cs^k nem is az;ért féltve megsebzett bioszféránkat, 
mert,ha valamiképpen meglehetnénk nélküle,.mégiscsak elveszí
tünk egy csodavilágot, hanem mert ez a csodavilág elveszik, ami
ért nem lesz már többé. Ezért keres a kiúttalanságból kiutat is. 
Mintegy a tudományos alapokon álló környezetvedelem és;ter
mészetmentés szükségképpen emberközpontú, rablógazdálkodá

son túltekintő, de mégiscsak haszonelvű szempontjaival is ^em- 

befordulv^. Amint az a tudós professzor, Wamp D<j)g „értekezé
séből11 is kiderül a regény végén. Mármint abból a tanulo^nypa- 
ródiából egy bizonyos Selvae Nihilum  nevű „népbetegségről11, 

ami voltaképpen a természetbe való visszatérés, illetve a termé

szettel való együttélés vágyát jelenti, és amit a nagy tudorpányú 

tanulmányíró járványszerűen terjedő, kóros jelenségnek tart.
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Amiért is a betegség gyógyírja a természet iránti közömbösség ki- 
tenyésztésében keresendő. Vagyis:

„Intenzíven kutatjuk, miképpen lehet változatlan intelligencia
hányados mellett KIPUSZTÍTANI A DEGENERÁLT EGYÉ
NEK EMPATOGÉN REAGENSÉT: ama struktúrát, mely a 
más élőlények sorsába való beleÉLETért, beleÉLŐ képességéért 
felelős. Ha sikerül, akkor lehetővé válik a természet tetemén való 
harmonikus, boldog élet -  a neki való empatogén kiszolgáltatott
ság fölötti végső győzelem. ÉLET -  TERMÉSZET NÉLKÜL!” 

Csakhát a Selvae Nihilumban szenvedő Iriri teljes ember. 
Ezért riad vissza Wamp Dog „elméleti megoldásától”. Amiért 
lelke „nagyobb” annál, semhogy beleférjen abba a kutatási kon
cepcióba, amely arra épül, hogy „AKINEK NINCS LELKE -  te
hát az empatogén reagens benne tíz asztrálnál kisebb -  az, bármi
nemű természeti katasztrófától függetlenül is: tünetmentes” .

*

Iriri „empatogén reagense” tehát (vigyázat: véletlenül sem el
fogadott tudományos terminusról van itt szó, hanem a szerző le
leményes szóalkotásáról, az „empátia” és a „patogén” összevoná
sáról) nyilvánvalóan „tíz asztrálnál” nagyobb, ezért nem tartozik 
azok közé, akik Wamp Dog szerint a jövő emberét jelentik, annál 
kevésbé, mivel ilyen emberek máris „tömegével léteznek”. Vagy
is Iririnek lelke van, elszállni, sőt vándorútra készülő lelke. 
„Megy a LÉLEK vándorÚTra, és a KORsó jár a KŰTra” , ismét
lődik könyörtelen mementóként többször is a regény befejező 
szakasza során. Amikor Iriri hiába tér be Reinkarnold herceg ál
lat- és növényboltjába, hiába jelöli meg, melyik faj példányába 
szeretné beköltöztetni porhüvelyéből távozó lelkét, a kérdéses 
fajról mindig kiderül, hogy hiánycikk, kihalt már, nem lehet töb
bé számítani rá. Vagyis a korsó, illetve a kor addig ját a kútra, 
amíg Iriri lelkének végül is nem lesz mibe beköltöznie.

Alighanem ez is a regény legszebb, legköltőibb része, mond
hatni, itt éri el csúcspontját.

Csak hát bennem ez azokat a valaha Indiáról olvasott sorokat 
idézi föl, melyek szerint az oda látogató nyugati értelmiséginek 
ottani értelmiségiekkel megismerkedve kezdetben az a benyomá
sa, hogy minden tekintetben korszerűen és racionálisan gondol
kodó emberekkel van dolga, amíg csak olyan nézetekbe is bele 
nem ütközik, hogy az ország túlnépesedésének okai közt a fejlett 
világ születésszabályozó gyakorlata is szerepet játszik, mivel az
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ott újjászületni nem engedett lelkek végül is náluk, Indiában ölte
nek testet. És ez még csak nem is holmi tréfaként, netán keserű
en ironizálva hangzik el, hanem halálos komolysággal. Mivel a 
reinkarnáció tana, annak alapvető részeként, mélységesen áthat
ja az egész indiai kultúrát. Napjainkban a nyugati civilizáció felé 
is sajátosan vonzó erőteret képezve, nyilvánvalóan a racionális és 
materialista gondolkodás válságával is összefüggésben. Mindaz
zal összefüggésben, ami bizonyos radikális társadalom(át)alakító 
kísérletek zsákutcába torkollására, az utópia elvesztésére éppúgy 
visszavezethető, mint a technikai civilizáció félelmetes „elszaba
dulására” , a nukleáris önmegsemmisítés fenyegetésére vagy ép
pen az ökológiai összeomlás veszedelmére. És hát a történelmi 
tapasztalatok szerint „ilyenkor” az elveszett illúziók kevésbé 
„nyomós okok” miatt is eredményeztek már transzcendens irány
ban való tapogatózást. Akárcsak jelenünkben is a vallások bizo
nyos reneszánszát, és más irracionális irányú kiútkeresést, egye
bek mellett a környezetvédő zöldek mozgalmának egynémely 
áramlatában is megmutatkozva. A helyzet lényegéből fakadóan 
téve kísérletet az „ész trónfosztására” is, ami nekem valahogy 
mindig azt az Anatole France-i képet juttatja eszembe, miszerint 
sötét erdőben botorkálok, kezemben pislákoló mécsessel, aztán 
jön egy teológus, és azt is kiüti a kezemből. Mintegy a mécsest ki
áltva ki bűnbaknak, az emberi értelmet téve felelőssé a történte
kért. Nem mintha nem lenne az is igencsak „hibás”, hiszen az em
ber végtére is értelmének köszönhetően lett a . .. félő, hogy még
sem annyira a „föld ura” , mint inkább valóban az „evolúció meg- 
rokkantója” , s eképpen könnyen válhat belőle bolygónk ökológi
ai kollapszusának okozója is, környezetének és önmagának el- 
pusztítója. Mert „MÉGIS ROZOGA FÖLD”. Vagy talán „már
is” inkább.

Ám ha értelmünk „eltol” valamit, az okozott bajokat megint 
csak értelmünk segítségével hozhatjuk helyre, ha egyáltalán hely
rehozhatjuk. Némi frivolsággal szólva, a kutyaharapást ebszőré
vel szabálya itt mindenképpen érvényes. Sőt az egyedüli, ami 
még egyáltalán érvényes. Bármennyire igaz legyen is Iriri keserű 
„kellett nekünk rohamsisak?” felkiáltása, éppúgy, mint szívbe- 
markolónak ható „intelligenciaellenes” lamentálása: „Hiába 
reszketek, hiába nyarvogok -  nem hallják, süketek. Kérném, sze
rintük egyedüli életbizonyíték: az intelligencia. ( ...)  HOLOTT 
AZ INTELLIGENCIA AZ ÉLET JELENSÉGE -  S NEM AZ 
ÉLET JELENTÉSE -  JAJ. Csak jelenség, életjelenség.” Az is, 
hogy: „Öntudatlankákj élők -  kegyelem néktek hát. A JOG -  
életre valótok -  NE MÚLJÉK ÉRDEMEN -  SEM ÉRDEKEN -
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S EFFÉLE ÉRVEKEN SOSEM.” Minden élő tiszteletet érdem
lő tiszteletét sugározva, azt, ami mindenekelőtt az indiai kultúra
-  a reinkarnáció tanát valló hinduizmus és buddhizmus -  sajátos
sága. És ami Sebeők művében nem csupán esztétikai értelemben, 
egyfajta költőiségként van jelen, hanem a jelek szerint „valóságo
san” is, sok tekintetben annak üzenetét is meghatározva.

Megítélésem szerint érezhetően kisugározva is a regényből -  
bármennyire nem tudhatom is, nem befolyásol-e túlságosam itt 
most az a szerzővel folytatott televíziós beszélgetés, ami külön
ben az én figyelmemet is felhívta a könyvre, és amelynek során a 
szerző teljes komolysággal vallotta magát a reinkarnáció hívének, 
méghozzá műve mondanivalójával szoros összefüggésben.

Es hát ez is késztet most, mondjuk, talán fennakadásra. Nem 
amiért, mint minden transzcendenciával, úgy a lélekvándorlással 
is az a baj, hogy hinni kell benne. Nem is amiért a szerző annak 
ellenére hisz benne, hogy az intelligenciát az élet jelenségének 
mondja, következésképpen az intelligencián kívül a tudatot, a tu
dattalant, végső fokon az egész „lelket” is nyilvánvalóan annak 
tartva. Mert végtére is „vannak dolgok ég és föld között” , s amíg 
leszünk, számunkra mindig is lesznek. Még kevésbé az a „ba
jom” , hogy eme hitét a szerző művében is kifejezi -  az lenne a 
baj, ha nem tenné. Hanem amiért számára, de csakis számára, 
katarzist hozó művével -  ahogyan ez az „apokalipszis-irodalom” 
esetében mindig is lenni szokott -  a korábban elviselhetetlenül 
ránehezedő közérzetsúly olvasói vállára helyezte át.

És mert a továbbgondolás kényszerét ilyenformán rám is áthá
rította.

*

Némileg talán még a tudós Wamp Dog szerepét is. Bármennyi
re nem a „természet tetemén” taposva képzelem is el a kiutat. 
Mert ha egyáltalán létezik még, arrafelé semmiképp sem vezet
het. Illetőleg attól függ, mit is értünk valójában a „természet tete
me” alatt. Egyedül az érintetlen, szabadon buijánzó természetet 
tekintjük-e „élőnek”? Vagy talán az okosan kezelt s meghatáro
zott keretek között tartott és fenntartott természetet is. Mégpe
dig a szintén kordában tartott emberi civilizációval megfelelő köl
csönhatásban. Nem bizonyos, hogy mindkét fél legnagyobb gyö
nyörűségére -  de hát ami történt, megtörtént, mit lehet tenni. 
Kérdés persze, hogy ezt is lehet-e.
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Mivel a minden $lő feltétlen tiszteletének „indiai” útja aligha 
járható, pusztán elméletben sem. Még ha valamennyi mitikus
vallásos természetszemlélet közül éppen ez, a reinkarnáció taná
ból fakadó látszik is legközelebb állni a természettudományos is
mereteinkből adódóhoz, ideértve az élővilág napjainkban már 
nyilvánvaló egységét is, szüntelen változását-fejlődését, valamint 
magát az evolúciót. Amiért, ellentétben a nyugati kultúrvallások- 
kal (ezúttal az iszlámot is ide kell számítanunk), nem húz válasz
vonalat a „lelkes” ember, illetve a „lelketlen” állat- és növényvi
lág közé, lévén számára a „lélek” megléte nem a legmagasabb- 
rendűek privilégiuma, hanem mindenfajta élet előfeltétele, ezért 
tűnhet a mind magasabbrendű „gazdalénybe” költöző és eképpen 
tökéletesedő lelkek útja, egészen a nirvánáig, az evolúció lelki 
megfelelőjének. Még ha a belőle adódó erkölcsi parancs, a „ne 
ölj!” tilalmának általánossá tétele, illetve kiterjesztése legalább 
az állatvilágra alapvető ellentétben látszik is állni az élővilág és az 
evolúció valódi természetével: a létért való küzdelemmel és a be
lőle összhatásként adódó ökológiai egyensúllyal, a tápláléklánc
nak azzal a szüntelen önmegújító körforgásával, amelyből végül 
is tökéletességre törekvő nirvánakeresőkként, de az evolúció 
győzteseihez sehogyan sem illően (hát még mit nem!) illene ki
kapcsolódnunk. Mivel ebből az eszményített élővilágképből és a 
belőle adódó erkölcsi parancsból az következne, hogy a magunk 
és egymás életét nem kímélve, „kollektíve” vonjuk ki magunkat a 
forgalomból, természetesen nem nukleáris közreműködés segít
ségével, nehogy annak fokozatos szétrombolása helyett „egy csa
pással” pusztítsuk el magunkkal együtt bolygónk egész élővilá
gát. Másképp viszont ez aligha menne.

Jó kis téboly, ugyebár? Pedig hát radikális megoldásokat kere
ső európai agyunkkal gondolkodva, a maga módján még logikus 
is.

Akárcsak az is, hogy bármiféle idealizált élővilágképből kiin
dulva sehová sem juthatunk el. Legkevésbé az ökológiai civilizá
ciónak ahhoz a víziójához, amelynek úgy kellene különböznie a 
természeti népek ökológiai társadalmaitól, mint a legmodernebb 
számítógép teljesítőképességének az egyszeregy ismeretétől. Fi
gyelembe véve, hogy egy ilyen civilizáció semmiképpen sem a visz- 
szatérést jelentené valami egyszer már volthoz, hanem valami 
egészen újnak a létrehozását. Önmagunkat, belvilágunkat illető
leg is, „lelkünket” illetőleg, ha úgy tetszik higgyük bár halandó
nak vagy halhatatlannak. Civilizált, de „természetbarát” ember
fajtát alakítva ki, merőben különbözőt attól a természeti ember
től, aki nem szereti a természetet, mindössze benne él(t), annyit

277



véve el belőle, amennyi kell(ett) neki, belőle kiemelkedve egyre 
többet, s éppen ezért emelkedve belőle ki, hogy azután, hiányol
va, szeretni kezdje. Bármennyire megtévesztő legyen is, hogy a 
természeti ember, ha hirtelen kiszakítják környezetéből, nem
egyszer belepusztul az elvesztésébe. Mivel a természet szeretete 
alighanem a múltban is inkább a magaskultúrákban született 
meg, „emelkedett szellemekben”, olyanok agyában és „szívé
ben”, akik helyzetüknél fogva megengedhették maguknak, hogy 
„szemlélődő fogyasztókként” legyenek részesei csak a természet
be való beavatkozás folyamatának, a „mindennapi ölésnek”, ha 
úgy tetszik. Nyilvánvalóan így, egyfajta felülnézet birtokában 
kristályosodott ki az indiai szemlélet is, minden élő iránti tisztele
tével, „fent” kialakított értékrendként, de „lefelé” is sugározva. 
Ugyanígy kifelé is: távolabbi térségekben mindinkább módusul- 
va, mostohább világokhoz alkalmazkodva, Tibet zord fennsíkjá
hoz és Mongólia rideg pusztaságaihoz -  a túlnyomóan állati fe
hérjék fogyasztásához. Másfajta dallamra váltva.

Mivel a kultúráknak -  Sebeők János szerint, de nemcsak sze
rinte -  ”dallamuk” is van.

Sebeők ugyanis második tévészereplése alkalmával már bizo
nyos érthető olvasói-kritikusi értetlenségekre reagálva először 
egy középkori korái dallamát intonálja, majd a müezzin imára 
szólító énekét énekli el, előírásosan fejhangon. Mielőtt lényegre 
tapintóan fejtené ki, hogy a különböző emberi kultúráknak nem 
csupán művészetük, irodalmuk, tudományuk, fogalmi gondolko
dásuk van, hanem dallamuk is, egyfajta belső nyelvük, reflexe
inkre ható, beidegződött jelrendszerük értékrendjük továbbadá
sához és fenntartásához. Tehát az élővilág megőrzéséhez és az 
ökológiai gondolkodás kialakításához, túl a tudományos ism ere
teken, ilyesvalamire is szükség lenne. Sajátos, beidegződéseinken 
is módosítani tudó, új értékrendet belénk ültető, újfajta reflexe
ket kialakító és fenntartó „zenei világnyelvre” -  feltéve, hogy a 
hallottakat jól értelmezem. És hogy regényével voltaképpen en
nek létrejöttéhez szeretett volna hozzájárulni. Hogy ez mennyi
ben sikerült... de talán ez nem is fontos most.

Olyanféle kérdések mellett legalábbis nem, hogy van-e ilyen 
„kulturális dallama” technikai civilizációnknak egyáltalán, vagy 
hogy a nagy, világvallások kialakította kultúrkörök érték- és jel
rendszere évszázadok, sőt -  ezredek folyamán csiszolódott ki, ha
sonlatosan a folyóvíz által koptatott kavicsokhoz. Ámde nemegy
szer a tűzzel-vassal terjesztést követően, kíméletlenül keresztül
hajszolt uralkodói döntések, népirtással párosuló térítő hadjára
tok, „szent háborúk” nyomán is, amiért az idővel többé-kevésbé
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háttérbe húzódó, de mindig lecsapni kész erőszak nemzedékek 
hosszú során át mindig is ugyanazt követelte. Újabb korokban 
adva át csak helyét a változó célú erőszaknak, a mindig mást aka
rónak; mert azért arra is gondolhatunk, hogy a különböző ú j- és 
legújabbkori „világvallások”, a nagyon is térítő hadjáratok révén 
terjesztett világ- és emberátalakító programok éppen rövidéletű- 
ségük folytán nem tudtak „dallamot” létrehozni. Sajnos?. . .  De
hogy is, inkább hála istennek. Méghozzá nemcsak azért, mert az 
erőszaktól egy alapvetően, más értékrend elteijedését és belénk- 
rögzódését aligha várhatjuk, legkevésbé úgy, hogy azoknak a 
kultúráknak a helyébe lépjen, illetve rájuk épüljön, amelyek kö
zül némelyek inkább, mások kevésbé látszanak alkalmasaknak 
előmozdítani egy elképzelt ökológiai civilizáció létrejöttét. Ám
bár vallási gyökereikkel összefüggésben, némileg csüggesztően 
hat, hogy legkevésbé éppen azok a kultúrák ígéretesek, melyek
nek értékrendje a leginkább őrzi a „szaporodjatok és sokasodja
tok” belső parancsát -  éppen amiért minden élőlény biológiai 
programja jut benne kifejezésre. Mivel az ökológiai civilizáció 
követelménye, „távlatilag” legalábbis, riasztó sokasodásunk 
megfékezését is magában rejti. Nem kevesebbet, mint hogy civili
zációnk állandóán és felgyorsultan növekvő, környezetét fogyasz
tó „nyitott” rendszerből állandó szinten megállapodott, környe
zetét és önmagát megújító, „zárt” rendszerré alakuljon át. Olyan 
valamivé, ami szükségképpen kerül ellentétbe minden élő „kriti- 
kátlan” tiszteletével, bármennyire bele kellene épülnie annak a 
felismerésnek is, miszerint nem egyedül mi, emberek vagyunk 
élők, s nem is csak azért, mert nem élhetünk más élők nélkül.

Mert még ha nem is mi élünk értük, hanem inkább ők értünk 
(mert így akarjuk, és másképp nem akarhatjuk), nélkülük ugyan 
miért és minek. És hát hogyan is? Mindössze kutyuskáink és ci- 
cuskáink, haszonállataink és -  növényeink, automata gépsoraink, 
robotaink, számítógépeink társaságában?

*

Ezért is nem könnyű ellenállni bizonyos bűnös csábításoknak. 
Ezért nehéz nem arról álmodozni, milyen szépen és összkomfor
tosán süllyeszthetnénk bele civilizációnkat a természetbe, ha nem 
csupán megállapodhatnánk valahol, hanem ha a jelenleginél is 
sokkal kevesebben lehetnénk. Ha a civilizáció kecskéjét törpévé 
zsugorítva őrizhetnénk meg és az (úgy-ahogy még) érintetlen ter
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mészet káposztája is megmaradhatna. Amazóniástul és tajgástul is.
Még ha nem is igazán az a kérdés, milyennek is kellene lennie 

annak a bizonyos ökológiai civilizációnak, inkább hogy minek a 
helyébe lépne. Illetve minek is kellene módosulnia, méghozzá si
etve, a múltbeli kultúrák dallam teremtő alakulásánál sokszoro
san gyorsabban. Amiért napjainkban civilizáció és természet köl
csönhatása mind természet- és környezetpusztítóbban működik; 
logikus fejleményeként a mindmáig történteknek, de éppen ezért 
végletesen paradox módon. Külön az értékrendet hordozó „em
beranyag” tekintetében is, lévén, hogy a környezetpusztulásra 
természetszerűleg ott figyeltek föl leghamarabb, ahol az pusztulni 
kezdett, a „civilizációs magon” belül, itt is kísérelve meg tenni el
lene valamit több-kevesebb sikerrel. Környezetvédelemmel, de 
nem csak így, hanem kiszállítva is a szennyezést és rombolást, 
nemcsak a radioaktív és mérgező anyagokat dobva át a kerítésen, 
ki a peremvidékekre, hanem a szemetelő és pusztító életformát is 
eljuttatva oda, ahol, nem utolsó sorban a demográfiai robbanás 
miatt, kapnak rajta. És ahol a fenyegető veszedelmet nem látják 
még, vagy ha igen már, mit tehetnének -  azon túl, hogy őserdőir
tással civilizációnk faellátását is biztosítják. Vagy ahol felduzzasz
tott kecskenyájakat legeltetnek, amíg lehet, nemcsak félsivatago
kat változtatva teljes sivataggá, hanem valaha állatparadicsom
ként létező, dúsfüvű szavannákat is. Lenne tehát kiket új dalla
mokra megtanítani, éppen csak lesz- e még időnk hozzá?

Napunk hidrogénkészlete alapján igen. Ez tehát rendben is 
lenne.

1988
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