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SINKÓ ERVIN,
AVAGY A CSODÁLATOS ILLÚZIÓ 

TÖRTÉNETE

Mit is lehet mondani a halottakról? Csak 
annyit, hogy mindenük elveszett. És ha 
életüket mégis valamiképp hasznosan töl
tötték el és történetesen értelmiségiek vol
tak, mint Sinkó Ervin, akkor, noha min
denük elveszett, az emberek mégis tanul
tak tőlük valamit. Az utókornak csak a 
megszállottak dolgoznak: a jelennek szok
tak írni az emberek. A jelen harcaiban 
vesznek részt, és mit sem törődnek az egye
temes harmóniával együtt zengő majdani 
atomjaikkal. Mindenük elvész, de a halot
tak után már nem lehet ugyanazt csinálni, 
amit azok hajdan elvégeztek. Azt, hogy a 
más van, azt köszönjük a halottaknak, s 
ha értelmiségi volt, hivatásos gondolkodó 
vagy író és miegyéb, akkor a más gondo
latot, Írást, vagy amit lehetővé tett, azt kö
szönjük neki.

Éljen a tisztelgésl De ezen túl ott van a 
termékeny anyaföld, az, amelyről már mi 
landolunk. Milyen ez a humusz? Furcsa 
paradoxon: nem ismerjük azt a szellemi ta
lajt, amely pedig a miénk; vagyis ismét 
felfedezzük azt, amit már felfedeztek előt
tünk, s mi, kezünkben a spanyolviasszal — 
csodálkozunk. Sinkó Ervin felfedezése nem 
valami kegyeletes szánalom a kínlódó em
ber hagyatéka láttán: a talaj felfedezése 
ez, persze a szellemi talajé, ö  ugyanis ide



ológiailag-politikailag végigcsinálta az ér
telmiségi és a forradalom viszonyát és el
méleti szintre emelte gyakorlatát, amikor 
tanulmányaiban és esszéiben a szubjekti
vitás és a szubjektum szerepét vizsgálva, 
az ember státusának új formáját vázolta fel.

Bácskában született 1898-ban. Viszony
lag hamar, még mint gimnazista megismeri 
azokat a munkástörekvéseket, amelyeket 
később az emberiség céljaként él majd át. 
Eleinte verseket ír, sok verset Ady hatá
sára és a nyomor meg a gazdagság ellent
mondásai láttán. Az első világháborús mé
szárszék pacifistává teszi, a Kommün pe
dig érzelmi forradalmárrá. 21 éves korá
ban már rendkívül magas tisztségekben bi
zonyítja hűségét: tagja a budapesti Köz
ponti Forradalmi Munkás- és Katonata
nácsnak, később Kecskemét katonai pa
rancsnoka. Azután emigráns.

Már 1918-ban, az Internacionálé című 
folyóiratban, amely 1919 márciusától, vagy
is 5. számától a KMP hivatalos elméleti 
folyóirata volt, majd saját bécsi folyóira
tában, a Testvérben megkezdi tanulmány
írói útját is. Pontosabban a tanulmány és 
az esszé olyan ötvözetét kísérletezi ki, 
amelyben elmondhatta a világról, a köny
vekről és az elvekről mindazt, amit tu
dott. Mindenfélét tudott: igen művelt volt. 
S minden bizonnyal következetes gondol
kodó. De emigrációja elején még kesergő
bízó lírikus: krisztiánus verseket írt. A ha
lott illúziókat nehéz elviselni, különösképp 
ha él a remény, hogy csak tetszhalottak.



Azt kellene kiáltozni: nem lehet így igaz, 
de gyenge a hang, nincs megváltás.

Erdélyi pályafutása a Napkeletnél kez
dődik, pontosan a krisztiánus versekkel. 
Érdekes, hogy a folyóirat 1922. évi 15. 
számában két Sinkó-verset olvashatunk és 
egy bírálatot Kassák emigrációs versesköte- 
téről. Kassák kiábrándult volt: keményen 
bírálja recenzense. Sinkót viszont melegen 
méltatja a szerkesztőség: új törekvésnek 
látja a csodahívást. De hát Sinkó gondol
kodónak született, noha életében még sok 
mindent elkövet, nehogy be kelljen ezt 
vallania. Mikor már fegyelmezni tudta túl
buzgó lírai vénáját, novellákat, majd re
gényt ír. Ügy tűnik, mindennél fontosabb
nak képzelte írói mivoltát.

Pedig gondolkodó volt, aki Lukács György 
mellett a legkövetkezetesebben gondolta 
végig a forradalom és az etika viszonyát. 
Van abban valami nagyszerű, ahogy a hú
szas évek második felére már levetette 
magáról az illúziókat, és elemezni kezdi 
korát meg tapasztalatait. S csak a tanul
mányokban meg a recenziókban. Ahogy 
irodalomhoz nyúlt, ismét egyszerű, problé
mamentes lett a világ: itt az elnyomott, 
ott az elnyomója. Demokratikus prózát írt, 
mindenki számára érthető, és elvont, leg
alábbis a mindennapi élet problematiká
jától elvont tanulmányokat.

A Korunkban 1926-tól publikált, tanul
mányt, recenziót, novellát. Világosan ki
tetszik az említett kettősség: egyértelmű 
történetek, a lázadás életképei és bonyo



lult, de tendenciájukban és logikájukban 
áttetsző tanulmányok. Egyébként tudta, 
hogy a közösség nélküli társadalomban az 
absztrakt individuum csak társadalmi har
caiban, az elnyomás elleni lázadásban kép
viselheti egy olyan világ lehetőségét, 
amelyben a konkrét individuum mint sze
mélyiség nem pusztán kiszolgáltatott lény, 
hanem önmagáért való szubjektivitás is. 
Novelláiban és nagy regényében, az Opti
mistákban az absztrakt individuum arcke
reső lázadását látjuk.

,,1931-ben, a jugoszláviai Prigrevica Sve
ti Ivánon kezdte el írni Sinkó Ervin az 
Optimisták cimű regényt, a magyar törté
nelem legdicsőségesebb fejezetének, a Ta
nácsköztársaságnak a nagyszabású poémá- 
ját, és Párizsban, 1934 telén fejezte be" — 
olvassuk az újvidéki Fórumnál megjelent 
könyv fülszövegében. Minden bizonnyal 
helyes jellemzés: Sinkó számára a magyar 
történelem legdicsőségesebb fejezetéről 
van szó, és valóban poémáról. Egyrészt ra
dikális szakítást az addigi történelemmel, 
heroikus erőfeszítést a modern korhoz va
ló felzárkózásáért, másrészt a hit és a való
ság hőskölteménybe illő összecsapását. Ez 
a kíméletlenül hosszú regény tulajdonkép
pen a főhős Báti József témáiban ismétlő
dő dialógusait tartalmazza, beszélgetéseit 
emberekkel, vitákat azokkal, akik akárcsak 
ö, keresik a forradalom útját. Báti inkább 
töprengő, mintsem cselekvő ember, ezért 
ezek a beszélgetések belső fejlődése szá
mára nélkülözhetetlenek, mint ahogy Sinkó



is akkor tisztázza végleg saját forradalmi- 
ságának tartalmát, amikor ezeket a dialó
gusokat papírra veti. Méliusz József, aki 
mindeddig az egyik legfontosabb Sinkó- 
tanulmány szerzője (Sinkó Ervintől búcsúz
va, 1. Az új hagyományért c. kötetben 
Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1969, 484— 
521. old.) erre vonatkozólag így ír: „Az Op
timisták — mondta nekem találkozásunk
kor az Író —, »nevelömunkáját elsőnek 
íróján végezte el«."

Mi derül ki az Optimistákból? Túl az is
mert történelmi tanulságokon, talán az 
egyéni humánum és a forradalmi terror, az 
egyén és forradalmi hit problematikája 
emelhető ki. Most idézni fogunk a regény
ből, s talán nem lesz meglepő, ha ezek és 
egyáltalán a lehetséges idézetek sokkal 
inkább esszérészleteknek tűnnek, mintsem 
szépirodalomnak.

1. Sinkó — Báti — az emberekkel való 
közvetlen, hazugságmentes kapcsolatok 
megvalósítását várta a forradalomtól: „Ha 
van egyáltalán valami isteni, akkor ez a 
nyíltság az, ez a bizalom, ez a semmivel 
vissza nem riasztható, következmények 
miatt nem aggódó kitárulkozás, ez, mely 
feltétele minden egyesülés misztériumának, 
s mely több minden misztériumnál..."

De „szabad-e mindenkivel szemben min
dent kimondani"?

2. Az én és a másik: jogunk van-e a 
másik életét kockára tenni? „Gyávaság, ha 
mások életét kockáztatom és magamat biz
tonságba helyezem, de éppúgy gyávaság



lehet az is — ez az, amiről a kanti etika 
nem tudott, mert nem volt történetfilozó
fiája —, gyávaság lehet az is, ha nem me
rem a jóért a mások életét is kockáztatni. 
Csak a magamét, a másokét nem — ez ma
gas nívót jelent, de jelentheti azt is, hogy 
ez a felelősségérzet csak ürügy a legsú
lyosabb felelősségvállalás alól való kibú
vásra11 — mondja Vértes (valószínűleg Lu
kács György regénybeli mása) Bátinak. És 
Báti így látja Vértest: „s ami különösen 
Vértest most már Báti számáTa is fölbe- 
csiilhetetlen értékű személyiséggé tette, 
az a képesség volt, mellyel minden egyéni 
problémát mindig az általánoshoz való vi
szonya szempontjából értékelt11.

3. Mi ez az általános? A  jó, a forrada
lom. Az általános tisztára absztrakt, a hit 
körébe tartozik. Vértes beszél: ,,A normá
lis az, hogy az osztályöntudatos munkás 
mindenütt érzi az igazságtalanságot, el
keseredéssel, gyűlölettel reagál, és ezáltal 
konfliktusba kerül a kizsákmányolóival, 
azoknak a hatalmi szerveivel, s mindun
talan, akarva, nem akarva, belesodródik 
egy logikailag ellentmondásos helyzetbe: 
veszélyeztetnie kell az életét az élethez 
való jogáért vívott harcban. De a hit — az 
nem osztályöntudat, nem is tudományos 
meggyőződés, mert ez mind racionális. 
Hinni más, mint tudni, hinni épp azt je
lenti, hogy az ember tudatosan irracioná
lis magatartást vesz fel saját egyéni életé
vel szemben.11



4. A tudatosan irracionális magatartás
ban nyilván megszűnik minden racionális, 
humanista erkölcs: „ahol az eszeveszett
kezdődik, ahol élni azt jelenti, hogy vala
miért meghalni, s valamiért meghalni azt 
jelenti, hogy élni, de másvalakit megölni" 
— ott van a határ.

5. Honnan szerezhet hitet az, aki számá
ra eddig a racionális magatartás volt az 
egyetlen helyes belső parancs? „Ha ér
dekli a kérdés és egyszer ideje lesz, ol
vasson valamit Klerkegaard-tól. Nekem 
erős a gyanúm ugyan, hogy ö maga hi
tetlen volt, de tudtommal senki élesebben 
nem látta meg a hit kardinális fontossá
gát és megszerezhetetlenségét, mint ő."

6. Éljen a forradalmi terror igazolása: 
„Azt akarja mondani, hogy lévén minden 
egyes emberélet abszolút érték, ahhoz, 
hogy az ember vállalni tudja a vérontást, 
ahhoz kevés az ennek elkerülhetetlensé
géről való mégiscsak relatív biztonságú 
tudományos meggyőződés — valami ugyan
csak abszolút kell hozzá, s ez volna a hit.14

7. Fizikai vagy metafizikai problémák 
ezek? Egy jó elvtárs mondja Bátinak: 
„egyáltalán nincsenek ilyen metafizikai 
problémák". De Báti tudja, hogy vannak, 
csak azt nem tudja, hogy mit tesz akkor, 
ha ezek fizikai problémákként merülnek 
majd fel számára is. Ezt végig nem tudja. 
Szóban védi azokat, akik a fizikai problé
mával mint ilyennel találkoznak: „Elfelej
ti, Blaha elvtárs, hogy azok nélkül, akik



vállalják és végzik az irgalmatlan, vagy 
ahogy maga mondja, a káini munkát, ha 
azok csak egy napra azt tennék, amit ma
ga hirdet, itt se volna, vagy igen hamar 
véget érne a maga kecskeméti lelki ki
rálysága."

8. Feloldhatatlan dilemma. Pontosabban 
adott lét talaján feloldhatatlan. Csak va
lahol távol, az esztétikumban lehet felol
dani. Címer Erzsi megfejti Bátit — Báti- 
nak: „Minden, ami ma van, minden, ami 
körülöttünk és bennünk eleven, az csak 
korbácsol, hogy vágyjunk, vágyódjunk egy 
szépség után, melyről tán nem is tudunk 
többet, mint azt, hogy az valami egészen 
más, mint ami van, bár még nincs, de min
denünkben már vágy alakjában él. És te is 
mindig inkonzekvens leszel, de csak an
nak, aki kívülről nézi a dolgaidat, amiket 
teszel, és a gondolataidat — de mindig va
lójában konzekvens fogsz maradni. Ez a 
vágy az, amiben mindig konzekvens fogsz 
maradni."

9. Ezután az összeomlás ábrázolása kö
vetkezik, a fehérterror és Báti menekü
lése. Megoldás nincs, amennyiben a poli
tikát továbbra is vállalja, de a politika 
következményeit már nem. A szenvedést 
vállalja, az emberekét is; ezen túl viszont 
csak az ideálist, az esztétikai távlatokat. 
A dilemma újrateremtődik, nincs kiút.

Sinkó tehát megvizsgálta személyiségé
nek eszmei genezisét, s úgy tetszik, utó
lag sem változtatta tudatos forradalmiság- 
gá, hűséges leninizmussá a dilemmát és a



forradalmi terrort is vállalóvá azt az er
kölcsi lényt, akit a lázadás természetesen 
a forradalomba sodort, de aki eszményeit 
nem fedezte fel abban, ami megvalósult. 
Az Optimisták megírása ilyen szempontból 
többszörösen is érdekes. Írónk már a hú
szas évek közepétől elméletileg is szem
benézett a regényben felvetett problémák
kal, de megoldásait nem vitte át a regény
be. Ha végignézünk a Korunkban megje
lent tanulmányokon és esszéken, kiderül, 
hogy Sinkó minden végleges választ di- 
lemmatikusnak tart, és éppen ezért nem írt 
tézisregényt. Az Optimisták a dilemmák 
keletkezéstörténete, semmi egyéb. Egész 
elméleti munkássága a dilemmák pontos 
leírása: az Optimisták nélkül érthetetlen 
volna, miért pont ezek az itt megfogalma
zott dilemmák foglalkoztatják.

Mert nem ilyesmiben gyötrődtek a kor 
forradalmárai; a mozgalom kérdései hát
térbe szorították a töprengést. Az értel
miségi forradalmárok viszont nem kerül
hetik el; hozzájuk tartozik. Méliusz — már 
idézett tanulmányában — fejtegeti, hogy 
mi vezette el „entellektüel illúzióinak fel
fedéséhez": „A forradalmi etikai látomá
sok és igények előrevetítéséhez, amikről ö 
és nem kevesen feltételezték, hogy »kér
dései már időszerűek«. Korántsem voltak 
azok. Az anakronizmust kettős ellentmon
dásként példázták, egyaránt polgári, idea
lista késettségként és kommunista, etikai 
koránjöttségként, utópikus illúzióként." Sin
kó mindig úgy képzelte, hogy az Optimis



iák a meggyőződés regénye, pedig csak á 
kétely regényét írhatta meg. Meggyőző
dése tanulmányaiban elméleti formákat 
talál: a dilemmákat szülő kor csak dilemmá
kat szülhet, a kétség az egyedüli meggyőző
dés, a cselekvés pedig kiállás a kétségek
ben hányódó, a történelmi szükségszerű
ségeknek kiszolgáltatott emberek mellett.

Az Optimisták korabeli fogadtatását ez 
magyarázza. Sinkó még Párizsban megírja 
a regényben „ábrázolt" önéletrajz eszmei 
változatát, amit az Europe cimű baloldali 
folyóirat közöl. A siker óriási. Persze nem 
közönségsikerről van szó: írónk erkölcsi 
sikert arat, megnyílnak számára a kapuk 
haladó francia értelmiségi műhelyek felé, 
és néhány év alatt az Europe tekintélyes 
munkatársa lesz. Az önéletrajz címe: En 
face du juge (Szemben a bíróval). A bíró: 
a lelkiismeret. Sinkó 1935-ben azt hitte, 
van ilyesmi, hogy a háborúban és árulás
ban megcsömörlött generációja a forrada
lomban megtalálta, és a forradalom bukása 
után egy újabb forradalomban megtalál
hatja az autentikus lét forrásait. Vallomást 
írt saját belső fejlődéséről, döntéséről, ame
lyet példaként idézett a fasizálódó Európa 
még csak ámulni sem óhajtó szemei elé. 
De ott van a Szovjetunió, az élő példa, a 
Reménység birodalma.

Sem ott, sem másutt nem jelenhetett meg 
magyarul: a kételyt, a döntés előtti érzel
mi-tapasztalati momentumot érezték súlyo
sabbnak és nem magát a döntést. Olyan



emberek, akik habozástól, töprengésektől 
mentes döntést vártak mindenkitől, akik az 
ügy melletti kiállást deklarációkra korlá
tozták, s nem egyedi lelkiismereti lényeket, 
hanem végrehajtókat kívántak minél na
gyobb mennyiségben termelni. Két tűz kö
zött tengtek akkor a Sinkó-félék: a reakciós 
polgári rend és a rendet követelő mozga
lom között. És mégis mindig a mozgalom 
mellé állnak: ez a végső ráció, más nincs, 
csak a tehetetlenség.

[Moszkva, 1936. aug. 28.
Igen tisztelt uram, 

pár hét előtt Temesvárott tartózkodtam, s 
ez alkalommal kért meg Méliusz barátunk, 
hogy az ö n  címére küldjem el a Korunk 
számára autobiographiámat. Kérem, legyen 
szíves tehát a kéziratot Gaál Gábornak to
vábbítani. Ez az írásom eddig csak fran
ciául, az „Europe"-ban jelent meg, s talán 
jó volna az eredeti jegyzet helyett, mely 
a francia publikumnak készült, a ciklust 
a Korunk olvasóinak megfelelőbb meg
jegyzéssel kísérni, vagy legalábbis a szer
kesztőség nevében pár sorral megtoldani.

Lekötelezne, ha úgy Gaálnak, mint Mé- 
liusznak átadná szívélyes üdvözletemet.

Baráti üdvözlettel 
Sinkó Ervin

Forrás: Sándor Lászlónak, a Korunk 
csehszlovákiai megbízottjának a Kor társ 
1973. 6. sz.-ban közölt levelezése.]



Nem jelent meg a Korunkban. Az Opti
misták sem Moszkvában. Pedig a regény 
magyar és német változata már 1934-ben 
készen volt.

Sinkó és felesége mintegy két évet tölt 
a Szovjetunióban. 1935. máj. 11. — 1937. 
ápr. 14. között, ebben a történelmileg és 
tanulságaiban is alapvető jelentőségű ide 
szakban naplót vezet, és a naplót bővítve, 
alakítja ki a nemzetközi szocialista iroda
lom egyik legfontosabb dokumentumát. 
Címe — Egy regény regénye (Fórum, Új
vidék, 1961) — jelzi, hogy az Optimisták 
nem birkózott meg a körülményekkel, 
ahogy erre szerzője sem volt képes.

A könyv tulajdonképpen — az esemé
nyek érdekességén túl — egy tömeglélek
tani állapot leírása. Ez még nem jelentene 
újdonságot. Sinkó viszont a meghasadt tu
dat pontos kórrajzát egy társadalmi struk
túrából vezeti le, és ezzel a tömeglélektan 
számára mindmáig kevéssé járt utat mutat 
be. Kettős hasadásról van szó. Az egyének 
külön-külön, egyedenként kapcsolódó, köl
csönös befolyás, interszubjektív viszonyok 
nélkül vannak azonos pszichikai helyzet
ben, tehát nem integráló csoportpszichi
kum jellemzi a tömegek lelki állapotát, ha
nem az egyéni pszichikum integrálódik egy 
általános állapotban, anélkül, hogy ez az 
általános valamilyen új minőséget, valami 
mást jelentene. Mindenki más, de ez nem 
realizálódik a viszonyokban, s csupán az 
kapcsolja össze az embereket, hogy külön- 
külön mindenki tudathasadásos. Gyökér-



telenség és lelkiismeret-furdalás, az integ
ráló intézmények korlátlan tisztelete, az 
egyéni értékek elvesztése, sót lebecsülé
se és gyűlölete jellemzi ezt az állapotot.

Az integráló mozzanat elidegenít, az 
egyénekből kiinduló és őket magasabb 
szinten összekapcsoló közösségi mozza
nat helyett a közösségi szféra kisajátí
tását, az egyéni teljes alárendelését lát
juk. Az egyéni csak bűnös formájá
ban találkozhat a közösségivel, amely 
maga a jó és az abszolútum. Az egyéni 
tudat ezért eleve kizárja önmagát a 
közösségből, és a parancs végrehajtásán 
túl nem képes aktivitásra. Sorsa a ma
gány és az önfelszámolás. Közben ar
ra kényszerül, hogy nyilvánosan mint az 
integráló mozzanat képviselője nyilvánul
jon meg, hiszen léte csak közösségi for
májában igazolt. Viszonyaiban tehát a ha
zugság uralkodik: mindenki hazudik. És 
mindenkinek kétszeres bűntudata van: 
egyéni viszonyaiban hazug és közösségi 
megnyilvánulásaiban is az. A bűntudat és 
az ebből származó félelem teljesen kiszol
gáltatja az egyént, aki gyakorlatilag meg
szűnik mint ilyen. Ha végre megbüntetik: 
boldog. Megszabadul a lelkiismeret-furda- 
lástól, torz tudatának utolsó maradványá
tól is.

Sinkó nagyjából ezt a tömeglélektani ál
lapotot írja le. Kialakulásának okait nyil
ván nem tudja egyértelműen meghatározni, 
a gazdasági struktúra átfogó elemzése nem 
is lehet az író feladata. Az államapparátus
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mindenhatósága, mindenkire kőtelező di
rektívák rendszere, az emberiség boldog 
jövője nevében hozott intézkedések, a 
döntések csalhatatlan voltának ideo
lógiája csak megnyilvánulása a gazdasági 
struktúrának. De írónk érzékeltetni tudja, 
hogy erről van szó. Néhány idézetben mu
tatjuk be a gondolkodó-fenomenológus 
Sinkó teljesítményét. „Ha nem a félelem, 
akkor a teljes tehetetlenség megismerése 
volt az, ami felidézte és elmélyítette min
den egyes emberben ezt a demoralizáltsá- 
got. Valamiféle egyéni kezdeményezés an
nak érdekében, hogy az eseményeknek más 
irányt adjon, vagy legalábbis, hogy vala
ki valami módon befolyásolni akarhatná 
őket, önmagában oly abszurdum volt, ami
lyen senkinek eszébe se juthatott; a leg
kedvezőbb esetben az egyes ember csak 
afelől gondolkodhatott, hogy milyen mó
don alkalmazkodjék egy fölülről, az ő sze
mélyes kívánságából és akaratától függet
len helyzethez . . .  Nincs az a magánzárka, 
amelyben az ember annyira el van szige
telve, mint amennyire minden egyes em
bert elszigetel, elválaszt a másiktól s a 
többi embertől az az ellenállhatatlan szug- 
gesztió, amely szerint az államapparátus 
mindenható, az egyén pedig reménytelenül 
és minden időkre tehetetlen. . .  A helyze
tet demonikussá tette az is, hogy az em
berek előtt, akikkel találkoztam, igyekez
tem elrejteni ezt a magányosságomat, és 
hogy mások ugyanezt tették énvelem szem
ben. Kollektív csalás eredményeképpen



mindenki úgy tett, mintha valamennyien 
egyetlen egységes egyetértő kollektívu- 
mot alkotnánk, noha csak a csalás volt 
kollektív. . .  Az ember mindenre parancsot 
kapott, és úgy kellett azt fogadnia, mintha 
nem parancs, hanem csakis a róla való 
gondolkodás egyetlen lehetséges formája 
volna."

Sinkó háború utáni jugoszláviai tevé
kenysége az emberi egyenlőség szocializ
musáért való harc. Az önérzetes, a gon
dolkodásra és a kezdeményező cselekvésre 
alkalmas emberért, olyan gazdasági struk
túráért, amely lehetővé tesz valamilyen 
emberi nyilvánosságot, reális közösséget.

Sinkó stíluseszménye, amint az idézetek
ből kiderül, tartalmi jelentőségű: „a gon
dolatból és érzésből fakadó szó" Írója kí
vánt leimi. Demokratikus eszmény. Egyéb
ként a stílusdemokratizmus elvét fogalmaz
za újra Az érthetőség, az érthetetlenség és 
az értetlenség c. írásában: „A közérthető
ségnek a követelése önkényes absztrak
ció. Absztrakció, mert a »köz« a legamor
fabb és legmeghatározhatatlanabb közeg. . .  
a közérthetőségnek ez a parancsa tagadja, 
hogy az író és az olvasó között szükséges 
és lehetséges magas színvonalon az egyen
rangúak produktív együttműködése." (Az 
Epikurosz hervadt kertje c. kötetből. Fórum, 
Újvidék, 1964. E kötettel kapcsolatban 
Bosnyák István, az újvidéki Hungarológi
ai Intézet munkatársa megjegyzi: „Sinkó

ifi



legértékesebb alkotó területét magyar 
nyelven mindeddig csak egy mindenes-kö
tet, a »negyven év terméséből« tematikára 
való tekintet nélkül összehordott Epiku- 
rósz hervadt kertje képviseli.")

A gondolat és a stiluseszmény egysége 
jellemzi java írását. Ahol engedményeket 
tesz a rosszul értelmezett demokratizmus
nak, ott képtelen kifejezni az új gondola
tot, amely éppen mert új, eleve nem kö
zérthető. Az ismert paradoxon érvényesül: 
a propagandisztikus stilus alkalmatlan az 
eredeti gondolat kifejezésére, az eredeti 
gondolat viszont hajlamos arra, hogy abszt
rakciókban oldódjék fel. A probléma, 
konkrétnak lenni az absztrakción túl, az 
absztrakciók felhasználásával konkrétnak. 
Sinkó igen jól ismerte ezt a követelményt, 
és saját írói munkájából is leszűrhette a 
következtetést: ha szépirodalmat vagy ép
pen dokumentum-irodalmat művel, akkor 
az érzéki konkrét, ha esszét vagy tanul
mányt ír, akkor a logikai konkrét egyesíti 
a stílust és a gondolatot. Azon túl csak az 
ördög van: a megértett banalitás, vagy a 
szellem trapézmutatványa. Egyébként nem 
írt szépen, de németes mondatszerkezetei, 
a helytelen szórend miatt kopottnak tet
sző jelzők ellenére is nagyon jól írt. Ere
deti gondolkodó volt, tanulmányaiban, 
esszéiben mindenkor frappáns. Nem egyen
letesen magas színvonalú művet alkotott; 
vívódása a propagandisztikus feladattal és



az eredeti gondolattal nem mindig végző
dött megnyugtatóan.

Moszkvában, 1936 őszén, Kun Béla biz
tatására újabb regényt kezd Írni. Sallai 
Imre és Fürst Sándor 1932-ös peréről, a 
magyarországi munkásmozgalomról. A re
gény a dokumentum és a fikció határán 
képtelen megszabadulni a szolidaritás köny- 
nyeitöl, s általánosabb üzenet híján inkább 
egy tragikus esemény leírása, mintsem 
tragédia. A Tizennégy nap bizonyos érte
lemben felszámolja Sinkó irodalmi illúzió
it: a fikciót ezután szinte teljesen kizárja, 
és a második világháború után már csak 
a dokumentum-irodalom érdekli.

Persze ez nem abszolút értékű megálla
pítás. Az életmű beszél, a művek beszél
nek, a magatartás, az életvitel, a konkrét 
személyiség, minden, ami a művén kívül 
van — hallgat. Soha nem adta fel egyéni
ségét, soha nem mondott le az önálló gon
dolkodásról, megőrizte gondolkodói függet
lenségét — ezt a viszonylagos és törékeny 
függetlenséget —, mert a hierarchiáktól 
távol az öntudat munkása volt. „Minden, 
ami történik, az én ügyem" — egy forra
dalmi generáció életelve volt, amit az in
tézményi ideológia nyelvén Így fogalmaz
tak át: „minden, ami az én ügyem, az ma
ga az Ügy, tehát a te ügyed". Sinkó az 
egyetemes Ügy-fogalom absztrakciójából 
eljutott az Individuális ügy — partikulá
ris ügy kölcsönviszonyának ideológiájáig, 
tehát műve a terméketlenül absztrakt fo



galomból az élő és tartalmas fogalom meg
ragadásának irányába mutat. Az egyéni— 
általános (egyetemes) viszonyában az 
utóbbi elnyeli az előbbit, az individuális
partikuláris viszonyban viszont átmenetek, 
kölcsönhatások lehetségesek. Sinkó, aki 
produktív életet élt, magatartásában élet
vitelét fejezte ki, és ideológiája sem ke
rült ellentmondásba alaptörekvéseivel.

A személviség megmentésének több sza
kasza van életművében. Az erdélyi folyó
iratokban közölt Sinkó-frásokban ezek kö
zül három figyelhető meg. Első jelentke
zése két vers a Napkeletben, 1921-ben. A 
folyóirat Egy krisztianistci költő címmel a 
következő dagályos, de nem érdektelen 
kis meqjeqvzést fűzi a költeményekhez: 
„Korunk szellemi dokumentumai közé tar
toznak ezek a versek, amelyekben egy, az 
intellektuális kultúra élményei közül az első 
kereszténység primitív felmaqasztosultsá- 
gaiba sodródott lélek zengi ki magából 
lelki áradásait. Ez a költő egyik himnuszos 
kiharsanása annak a szellemi mozgalom
nak, amely a világmegismerést, az embe
riség mai forradalmának nagyszerű, iszo
nyú tanulságait elviselni nem tudó embe
rek lelkületűből sarjadzik ki az ,új kriszti- 
anizmus metafizikai hömpölygésévé."

A folyóirat interpretációja egyértelműen 
a bukott forradalom után törvényszerűen 
bekövetkező kiábrándultság kompenzáció
jaként fellépő egyetemesség-igényt és meg- 
váltás-várást tulajdonit Sinkó verseinek.



Bs ebben az interpretációban igazság is 
van. Amikor az embereket átfogó viszo
nyok és intézmények forradalmasulnak, a 
partikuláris egyetemesnek tudja magát, és 
ideológiája a világ megváltásának tanává 
változik. Ha viszont a forradalom megbu
kik és az embereket visszaterelik partiku
laritásuk karámjába, akkor a kitörés vá
gya a világba sóhajtás formájába burko
lózik. Az interpretáció azonban mégsem 
egészen igaz, Sinkó krisztiánus verseiben 
ilyen sorok mellett: „ó, vedd kezedbe,
cseréld ki szívem, / a tied nyugodt, hivő 
és ragyog", megtalálhatók az ég felé pil
lantást a földi tekintettel helyettesítő so
rok is. A remény, a transzcendencia he
lyett az Isten és az ember azonosságában 
keres támaszt, s az ember, ahelyett hogy 
valamilyen testetlen lebegésben az Isten
hez emelkedne, a földi dolgokban azono
sul vele: „Ki minden harcban veled tábo
rozom, / ki veled van, hogy nincs is, /  
hogy én te vagyok: / földem, hazám ott
honom, hol is én hontalan vagyok." De en
nek az interpretációnak azért sincs egészen 
igaza, mert nem figyel fel arra a furcsaság
ra, hogy a költő többnyire sóvárog a hitért 
és inkább a hitetlenség kínjaiban ég, mint
sem az áhítat végtelen tisztaságához emel
kedne, elhagyván a földi dolgok rendjét: 
„ ... s most sebeim küldöm sorakozni / tö- 
redelemben mentsék, mily kevés a hit s 
féljék az útnak titkos fonatjait: / akinek 
semmije sincs — mert nekem semmim



sincs —, annak minden — jó vagy te Is
ten — megadatikl"

Sinkó első döntése a forradalom válla
lása volt, de az érzelmi döntés után most 
újabb választásra kényszerül: érzelmi sí
kon marad-e, vagyis a lírában kifejezhető 
szenvedések és óhajok költője lesz, avagy 
a forradalom ideológiájának kidolgozásá
ból vállalja azt a részt, amely csak az ö 
tapasztalatai alapján dolgozható ki. A köl
tő halála az ö esetében az ideológus szü
letése. Művében soha többé nem jutott 
döntő szerephez a vers. Mai olvasóinak 
ezért nem kell bánkódnia. Sinkó költemé
nyei részletszépségeik ellenére sem vol
tak nagy versek. Érvényesnek kell tarta
nunk Németh Andor korabeli bírálatát; 
ebből idézünk: „A komor észak-német ég
bolt alatt a szemhatárig szürke ködbe vész 
a messzeség; de ha lehajolsz, észreveszed, 
hogy a lábad nyomán ezer meg ezer virág 
virit: ökörfarkkóró, zsálya, szarkaláb, ka- 
táng, megannyi herba és ezer jó szagú 
múltvirág, mellvirág, orvoskertvirág és 
fájvirág . . .  Egy ilyen végtelenbe vesző, 
örökösen ködös és sötét mezőn ütötte fel 
Sinkó Ervin, a Fájdalmas Isten című vers
kötet szerzője, költői kalibáját... A má
giába virágzás, a bűvölés hiányzik ezek
ből a nagyon sok versekből. Ami majd
nem annyit jelent, hogy minden hiányzik. 
Mert mit használ a kifinomult érzés, az er
kölcsi tisztaság és a nagy áhítat, ha nem 
remeg elő a szavakból, ha a szavak fuva



rozzák ugyan hozzánk a költő szavát, de 
nem ütnek belénk szívet megállítóan? Ezek 
a versek litániáznak. A legnagyobb elra
gadtatásokat kopott szavak hordják Isten
hez, furcsán előkeresgélt, szándékosan pri
mitív s néha grammatikailag is helytelen 
szókötések. Lehet, hogy Isten csak a szán
dékot nézi: a kritikus nem . . .  Sinkó ott, 
ahol igazán patetikus és emelkedett, tisz
tára Ady hangján szólal meg, nagyon ta
nultán és nagyon élethűen . . .  Ezen túl a 
Fájdalmas Isten feltétlenül meqható, éppen 
monotóniájával megható, valló könyv." (A 
Bécsi Magyar Üjság 1923. október 19-i 
száma nyomán megjelent Németh Andor 
A szélén behajtva — Válogatott írások — 
c. kötetben, Magvető Könyvkiadó, 1973.)

Kegyetlen bírálat, amely teljesítette hi
vatását. De: Németh Andorból hiányzott a 
pedagógusi véna, ezért nem veszi észre 
a borongós-ködös vidéken túl a költő vá
gyát valamilyen hit után. S hogy mennyire 
ez volt e költészet egyik tendenciája, azt 
bizonyítja az 1927-es „homokóra madarai"- 
vita Déry—Sinkó—Pap József között a 
Korunkban. E vita lényegében az avant- 
garde költészet lehetőségei körül folyt: 
Kassák és az aktivista költészet köre teo
retikusan igazolja a költészet jogát arra, 
hogy új valóságot teremtve elszakadjon a 
mindennapi élet szavaitól és a hitideoló
gia meggondolásaitól, míg Sinkó krisztia- 
nizmusából visszatér a földre, s a valóságot 
tekinti a költészet tárgyának. De ez a va



lóság át meg át van itatva a tendenciával, 
Sinkó hitével. A vita anyagát közöljük e 
kötet Függelékében, de itt kiemeljük Sin
kó álláspontját, mert a személyiségért fo
lyó küzdelmének újabb szakaszához ér
kezett, s válaszából világosan kitetszik e 
szakasz ideológiai premisszája. „Az új ver
sek — írja — csak »kinyilvánítják« a 
szenvedést, a belsőt: a káoszt a káosznak 
kibeszélik. Az új lírában kétségtelenül van 
fascináló erő, mint ahogyan megfelelő han
gulatban egy állat titokzatosan kimeredö 
szomorú szeme fascinálhatja az embert. De 
ez nem kinyilvánítás, ez a kinyilvánítan
dó, itt kellene elindulni, hogy a költő csak
ugyan adjon valamit, többet a mi min
dennapi szegénységünknél. És az új köl
tők itt elhagynak. Hogy lehet ezt megma
gyarázni? Csak egyképpen, csak úgy,hogy 
az új költészet mélyenjáró mai valóságok 
szimptómája. A realitás elől való roman
tikus megfutamodás. . .  a mai romantiku
sok az Ínségükből erényt akarnak csinál
ni. ínségük a magánosság és az éltető kö
zösség hiánya, a belső és külső világ tel
jes inkongruenciája, úgyhogy a világ szá
mára az individuum, az individuum számá
ra a világ egy megközelíthetetlen abszt
rakció."

Döbbenetes ítélet: a költő többé nem 
költészetet ért a költészeten, hanem szo
ciológiát. De ez a szociologikus ítélkezés 
néhány alapvető felismerésen alapszik. A 
közösség hiányának a felismerése és va



lamilyen reális közösség létrehozásának 
igénye Sinkó számára most már az abszt
rakt egyén és a konkrét egyén megkü
lönböztetését teszi lehetővé. Az ideológus 
Sinkó módszertani elve ez. A „homokóra" - 
vita egyébként a magyar avantgarde líra 
temetése is. Kassák, Illyés, Németh Andor 
és Nádass József 1926 végén még megje
lentetik a Dokumentumot, még harcosan 
vagdalkozva vitatkoznak és keresik az „új 
líra" elméleti alapjait, de alkotásaikban 
már nincsenek elméleteik színvonalán. A 
teoretikusan dogmatizálódó új irányzat 
nyilván alkalmatlan arra, hogy az ellenfor
radalmi világban ébren tartsa az alkotói fo
lyamatot, a puritán vers a neobarokk íz
lésbe ütközik. Ekkor szakad el ízlésében 
hosszú időre az avantgarde természetes 
olvasója-értője az avantgarde alkotástól: 
légbuborékban alkotni nem lehet, olvasó 
nélkül a lira előbb extravagáns lesz, az „is
meretlen mélységek" kibeszélője, majd 
csendesen elpusztul.

A Korunk első, majd második évfolyama 
— 1926—1927 — sokat foglalkozik az új 
művészettel, sőt alapítója, Dienes László 
a folyóiratot valamiképp az új művészet 
propagálásáért hozta létre. Dienes 1926- 
ban adja ki ugyanis Művészei és világné
zet című kötetecskéjét, amelynek jelleg
zetes alcíme jól mutatja a szerző szándé
kait. Tanulmányok az új művészi irányok
ról: az új művészet létjogosultságát hiva
tottak bizonyítani. Dienes teljesen eklek



tikus: az új művészet társadalmi funkció
jától Worringerig, a logikátlanság, a belső 
kivetítés dicséretétől kezdve a vers világ
nézeti jelentőségéig mindenféle található 
munkájában. Tény viszont, hogy a Korunk 
kezdettől fogva tág lehetőséget teremt az 
új művészet teoretikusainak, amit ök ki is 
használnak.

1926-ban (júliusi szám) Fy (Fábry Zol
tán) fontos recenziót ír Lukács Györgv ta
nulmányáról, amely a Tat-ban (Jéna) je
lent meg L'art pour l’art és a proletár köl
tészet címmel. A tanulmány ismertetett ér
vei azonosak Sinkó Ervin 1927-es vitájának 
érveivel, ami nem csupán Sinkó vonzódá
sát bizonyítja Lukács gondolkodói alka
tához, hanem azt is, hogy 1926-ra nagyjá
ból kialakult a marxisták véleménye az el
lenforradalmi korszak avantgarde-járól. 
Mig a forradalmat előkészítő időkben a 
pártideológia szövetségest lát az avant- 
garde-ban, addig a győztes forradalom ve
zetése az anarchia jegyeit fedezi fel benne 
(Lásd Kun Béla és Kassák Lajos vitáját), 
majd a forradalom bukása után a kiábrán
dulás szimptómájaként kezelik ideológusai 
a kiábrándultságot valóban tartalmazó 
avantgarde-ot.

Recenzense szerint Lukács attól félti a 
költészetet, hogy vagy az absztrakt formá
kat öltő polgári viszonyok absztraktumban 
megrekedő énekese lesz, vagy, ha a való
sághoz ragaszkodik, akkor az empíria si
várságának dalnoka. A tendencia csak utó



piák gyártására késztethet, tehát a forra
dalom, a reális mozgalom az egyedüli üd
vözítő forrás. A proletár költészet ideo
lógiája ez: az akkori avantgarde-tól azt ké
rik számon, ami tényleg nincs benne: a 
proletár osztályharc lobogását. Sinkó a 
„homokóra"-vitában így összegezi vélemé
nyét az új líráról: „1. Kortörténetileg ér
dekes szimptóma, mely alkotói intenciói
val ellentétes módon jeleníti meg. a hitben 
és célokban koldussá lett individuális lel
ket, 2. nem kozmikus és legkevésbé szo
ciális, mert nem egy gyökerező, hanem épp 
egy közösségekből kibukott szubjektivitás 
produktuma."

A vita évében a 4 vitaíráson kívül még 
négy írás jelenik meg a Korunkban az 
avantgarde líráról (az idézett oldalszámok 
a folyóirat 1927-es évfolyamára vonatkoz
nak). Németh Andor Üj világérzés és új 
költészet című esszéjében Nádass József 
egyik versét használja fel, hogy az új köl
tészet jellegzetességeit kimutathassa. Ezt 
a „régebbi költeménytípustól az alábbi sa
játosságok különböztetik meg: a) nincs 
tárgya, b) nincs grammatikája és c) nincs 
logikus értelme. A régi költeménytípussal 
szemben tehát tisztára negatív tulajdonsá
gok jellemzik, de mondottuk mindjárt kez
detben: a régi esztétika álláspontjáról néz
ve az új művészet megközelíthetetlen." 
(127.) A következő számban Déry Tibor a 
vitát kiváltó, eredetileg előadásnak készült 
szövege mellett Kassák Lajos cikkét is 
közli Az új versről. Míg Déry álláspontja



lényegében megegyezik Németh Andoré
val, Kassák írásában a szociális indítékok
ra, a szociális életérzésre való hivatkozás 
keveredik a belső kinyilvánításának és a 
kozmikus életérzésnek magasztalásával 
(209—210.). Sinkó válasza Déry Írására tu
lajdonképpen válasz a középen álló Kas
sáknak is. Tamás Aladár a Dadát temeti 
(A halott Dada, 295—297.), míg Komlós Ala
dár korainak tartja Kassíák forradalmát, és 
állítja: „A nyelvérzékünk és fantáziánk nem 
bírja el, hogy minden évben újra-tanuljuk 
a nyelvet. . .  Gyermekes előítélet, hogy a 
művésznek, ha nem éri be az epigonság- 
gal, feltétlenül forradalmat kell csinálnia. 
Hiszen van harmadik lehetőség is: folyta
tónak lenni." (464.) A vitával és szöveg- 
környezetével kapcsolatban még ennyit: 
Pap József, a kor nagy tehetsége képviseli 
a valóban toleráns magatartást: „Semmi 
kifogásom a homokóra madarai ellen; szu
verén joguk van ahhoz, hogy repüljenek 
vagy sem . . .  Uram, én szabad ember sze
retnék lenni. Ehhez az első feltételem meg
van: mindenkinek szabadságot szánok. Még 
Arany Jánosnak is. Általában minden föl
di teremtménynek, akár anyagi alapon áll, 
akár pedig a szellem teremtménye, s ez 
oknál fogva — a szellem sajátos hanyag
sága ezl — elfelejtettek neki fogható tes
tet adni, amelyben láthatóan járjon."

Sinkó tehát a Lukács-féle felfogáshoz 
áll igen közel, de problémái elsősorban nem 
esztétikai, hanem társadalom-ontológiai



problémák: esszéiben és recenzióiban á 
közösség és egyén problémái izgatják, bár
mi is legyen az írást kiváltó ürügy. 1926- 
ban, vagyis a Korunk első évfolyamában 
három írása jelenik meg, de igazán fon
tos, kultúránk egésze számára alapvető 
jelentőségű esszé az Egzisztencia és látszat, 
melyben Sinkó szembenéz az egyén esz
tétikai kiútkeresésének problémájával. Ki
indulása egyszerű kérdés: vajon egziszten
cia és látszat, szubjektivitás és objektivi
tás, etikum és esztétikum egységben van
nak-e egymással, vagy antinomikusan, re
ális kapcsolat nélkül szemben állnak-e 
egymással. „Ez a kérdés végső fokon sors
döntő kérdése az egész kultúrának éppen 
úgy, mint annak a viszonynak, amelyben 
az egyén a kultúrához áll."

És ez az egyén, az „én" az, aki nélkül 
nem lehetséges semmiféle kultúra, benne 
kell egyesülnie az antinómiáknak, benne 
kell egységessé válnia a világnak. A filo
zófiai rendszerek valahány teoretikus meg
oldása háttérbe szorul: a döntő az, hogy 
az „én" abban a világban, amelyben él, 
egyesítheti-e az antinómiákat, vagy erre 
éppen világa miatt képtelen. Elveszünk-e 
bennük, vagy nem, képesnek vagy képte
lennek bizonyulunk az egység megteremté
sére, vagy sem: íme biztos kritérium a kö
zösségi és a nem-közösségi társadalom 
megkülönböztetésére, kritérium az abszt
rakt és konkrét individuum társadalmának 
megkülönböztetésére. A közösségi társá

é i



dalomban közvetlen kapcsolat van az egyé
nek között, tehát megszűnik a nem-közös
ségi társadalomban tapasztalható elszige
teltség az én viszonyainak absztrakt — 
közvetített — volta. De ennek létrejöttéig 
az izolált én a szubjektív egzisztencia út
jára tér, és akkor: „Egzisztencia vagy lát
szat, etika vagy esztétika, az ideák vagy 
a jelenségek világa, emlékezés vagy felej
tés — mindegyik a másikat könyörtelenül 
kizáró súllyal jelenik meg."

Az izolált (absztrakt) egyén veszélyt lát 
az esztétikában; „a szépség szférája ugyan
is az abszolút türelemé — a forma erejének 
mindenhatóságából". A forma mindenható 
ereje az, hogy megszüntet minden vagy- 
vagyot: „valóság, mese, etika és esztétika, 
jó és rossz a forma erejében békülten ud
varolnak egymásnak, paradicsomi egyetér
tésben, harag, félelem és féltékenység nél
kül". Az absztrakt egyén fél ettől a valót
lanságtól, mert számára az esztétikum nem 
igaz. Az „én" csak él, mint Szókratész: „a 
szókratészi életforma nem ismer el más cse
lekedetet, mint azt, melynek egyetlen tár
gya a szubjektum, a saját élet, mint egyet
len, szakadatlanul intenzív cselekedet". Pla
tón csak végigviszi a látszat-világ és a tö
kéletes világ megkülönböztetését: az igazi 
világ elérhetetlen, mert az igazi világ nincs 
_a földön, csak a vágy van itt, a megra
gadhatatlan utáni vágy.

Az egyén tehetetlensége kifejeződik a 
kereszténység és a művészet viszonyában



is. Az individuumon belül feszülő konflik
tus különösen a XIX. században vált élessé, 
„mikor a bensőséges vallásosság a maga 
antipólusát és valóban veszedelmes ellen
ségét, halálos kísértését már nem az ag
resszív vagy indifferens természettudomá
nyokban látta, hanem az esztétikai kultú
rában, az esztétikai vallásosságban találta 
meg", mert „az esztétika . . .  a látszat vilá
gában akart pótolni, és olcsóbban pótolni, 
amit a vallásos és etikus egzisztencia csak 
»arca verejtékével* és sohase oly készen 
nem kaphat, mint az esztétikában élő in
dividuum".

De az esztétikaellenes vagy az esztéti
kai élet egyaránt az elszigetelt egyén vé
dekező reflexe. Dosztojevszkij-műve — 
Sinkó esszéjének ürügye — szintén nem 
oldhatja meg a problémát: „A Dosztojevsz
kij kereszténysége nem az ember Krisz
tushoz va'ó útja, hanem a magányos em
ber — Krisztuson mint egyetlen úton ke
resztül — útja a másik magányos ember
h e z Konklúzió tehát nincs: a konklúziót 
meg kell keresni. Sinkó Ervin élete sem 
egyéb, mint a konklúziók keresőjének éle
te: csak azt tudja, hogy reális közösségre 
volna szükség, hogy az „én" konkrét éle
tet élhessen.

Bosnyák István szerint az Egzisztencia 
és látszat „szintén jelentős dokumentuma 
a krisztiánus-írói magánpozícióval való 
viaskodásnak". Elszakadási kísérlet attól, 
amit Bosnyák találóan „krisztiánus tett-
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pótlékának, „az izolált alkotói magány
ban foganó, egyetemes szeretettől izzó pro- 
fetikus irás"-nak nevez. Ha a második vi
lágháború után kielégülő tettvágya szem
pontjából vizsgáljuk ezt az 1926-os írást, 
akkor mindenképp feltűnik a változás. 
(Bosnyák István az Üj Symposionban rész
elemzésekben gazdag Sinkó-monográfia 
körvonalait rajzolta ki. Idézeteinket is e 
folyóiratból, az 1973 augusztusi számból 
vettük.)

A Korunk szempontjából a keresés leg
jobb esztendeje 1927. Ekkor tíz Sinkó- 
írást közöl a folyóirat, ezek közül kettőt 
ugyan csak az s. e. iniciálé jelez, de ezek 
is minden valószínűség szerint szerzőnk 
munkái. Sinkó belső fejlődését figyelembe 
véve, kiemelkedik esszéje, a Middlesex és 
Utópia.

Megérthetjük-e korunkat, amelyben 
élünk, a kort, amelynek magunk is része
sei vagyunk; eldönthetjük-e, hogy korunk 
„immanens tartalmai felélődtek" vagy 
„hogy korunk immanens tartalmainak még 
csak kicsiny része nyert kifejezést? Fela
datok látszanak, feladatokon dolgozik az 
ember, de hogy tulajdonképpen milyen 
feladat az, amin dolgozik, mi az, amit vé
gez, azt maga a munkálkodó nem tudja; 
a jelen még inkább megsejtheti a jövőt is, 
mint a tőle elválaszthatatlan önmagát: a 
jelent." Döntenünk kell: Middlesex reali
tása és Utópia között. „Utópia létező ellen
ség; a middlesexi hold földnek mint társa



dalomfenntartó, reálpolitikai konstruktív 
tényezőnek létező ellensége: a hercegség 
Utópiában."

A józan, becsületes haladás és a józan 
ész számára elképzelhetetlen utópia. S hiá
ba minősíti Middlesex esztétikumnak, nem
létező ködképnek Utópiát, ez a princípium 
mindig ott van Middlesexben, tagadja a 
megvalósítottál:, relatívnak minősít min
den konstrukciót egy „transzcendentális 
vízió nevében". A konstruktív erők közül 
legjelentősebb az állam, és az „Utópia ra
vaszsága, hogy ő nem aktív, de aktív vé
dekezésre kényszeríti az államot. Mert mi
közben az állam mint üldöző védekezik, 
nyilvánvaló lesz az empirikus erők erőt
lensége az utópisztikus erőtlenségnek ere
jével szemben. Saját pozíciójukat csúfol
ják ki, mikor ostoba öldökléshez kell folya
modniuk fegyvertelen emberekkel szemben 
— védelemért."

Az utópisztikus szkepszis romboló erő. 
„Az önmagával szembesített valóság, a 
helyességében és értékében kétségessé tett 
valóság: ez az utópisztikus szkepszis dest
rukciója." Vajon milyen szerepet játszik 
ez a szkepszis? „Szubjektíve még sohase 
élt mélyebb magányban, inkább közösség
hez tartozás érzése nélkül ember, mint a 
mai, és épp ennek a mai embernek cseleke
deteiben objektíve úgy kell élni — etikai 
szubjektív parancs folytán —, mintha szub
jektivitása nem is volna, hanem mintha 
csak egy csoport léleknek, közösségnek 
szubsztanciátlan része volna, ö  tud vala



mit, amit a középkori ember nem tudott: 
neki nemcsak az abszolút, hanem a relatív 
felé is van kötöttsége: a középkori ember
nek sejtelme sem volt erről a szolidaritás
ról." A destruktív utópia ellenére az egyén
nek vállalnia kell a többieket: „így törté
nik, hogy mikor legvilágosabb az egyén 
szubjektivitása, morális öntudata, ugyanez 
az öntudat kérdésessé teszi jogát, hogy 
mint közösségtől független, abszolút morá
lis öntudat cselekedjék, ö  és az ö Istene 
közé odaállnak a többiek bűnei, mint az 
övéi." Az Utópia él: ö a közösség rossz 
lelkiismerete.

1928-ban Sinkó egyetlen recenzióját köz
li a Korunk, majd háromévi csend után, 
1931-ben egy elbeszélését. Ezután ismét 
szünet következik, immár hatéves. A moszk
vai közjáték időszakában Sinkó Romániában 
találkozik családjával, és Méliusz Józseffel 
is, aki beszélgetésükről cikket ír a cseh
szlovákiai Magyar Napban. Ekkor mond
ja Sinkó: „Anélkül, hogy aktívan részt ven
nék a gyakorlati politikában, alig hiszem, 
hogy az írónak más feladata lehetne, mint 
harc az emberiség kiemeléséért a barbariz
musból. Más szóval: a proletariátusban lá
tom a világ mai történetének egyetlen mo
rális garanciáját." E találkozás eredménye 
a folyóirat és Sinkó kapcsolatának újrafel- 
vétele is. Gaál Gábor 24 óra alatt két leve
let küld Méliusznak, amelyben kéri, hogy 
„Sinkóval a lap nevében a legalaposabban 
beszéljen, és kéziratot kérjen tőle", majd: 
„másoktól is kéretek kéziratot. . .  azoktól



szeretnék leginkább, akikkel Sinkó barát
ságban van" (Méliusz idézett tanulmánya 
alapján).

1937-ben három, 1938-ban egy Sinkó-el- 
beszélést, továbbá egy recenziót közöl a 
Korunk, de a kapcsolat utolsó éve főleg a 
Don Quijote útjainak közlésével válik je
lentőssé. A gondolkodói pálya újabb sza
kasz küszöbére érkezett: Sinkó már a tör
ténelem és az egyén viszonyának problé
májával viaskodik. Az emberiség — gigan
tikus absztrakció, a történelem az emberi
ség története, de nem a megismételhetet
len, pusztulásra ítélt egyén története. Ket
tős meghatározottsága disszidensé teszi az 
egyént, aki a szellemi kultúrában teremti 
meg a maga szabadságát. De a kultúra ma
ga is csak töredékesség az osztálytársada
lomban, a közösség nélküli társadalom
ban: „A kultúra vágy egy kultúra után, 
mely ne egyéni aktusok sorozata, hanem a 
disszidems egyén nagy vis-á-vis-jának, az 
egész emberiségnek életét, élete minden 
megnyilatkozását átformáló energia, földi 
realitás legyen."

Don Quijoténak nincs küldetése — nincs 
közössége —, kitalál hát egyet, nemeset, 
szépet, erkölcsöset. Csak esztétikai és eti
kai viszonya van saját magával, a világ
gal szembeni viszonya a bolondé, aki mikor 
észre tér — meghal. Az egyéni öntudat csu
pa olyan feladatot állít a valóság elé, amely
nek megoldásához az anyagi előfeltételek 
hiányoznak. Biztos vereség. Don Quijote



a vergődő, meddő, tragikusan elszigetelt, a 
társadalomból kiközösített ember szimbó
luma. És közben csinálja a történelmet.

Ezután már nincs kapcsolat, nincsenek 
cikkek, csak halványodó emlékképek — 
róla. 1967-ben halt meg.

BBETTER GYÖRGY



ESSZÉK, TANULMÁNYOK, 
BÍRÁLATOK

EGZISZTENCIA ÉS LÁTSZAT 
Jegyzetek Doeztojevezkij megértéséhez

Egzisztencia és látszat, szubjektivitás és 
objektivitás, etika és esztétika: lehetsé
ges-e, igaz lehet-e mind a kettő, hogyha 
„és" áll közöttük, vagy pedig csak akkor 
maradhat mindegyik igaz, ha a feltétlenül 
elválasztó „vagy" állítja szembe egyiket a 
másikkal? Ez a kérdés végső fokon sors
döntő kérdése az egész kultúrának éppen 
úgy, mint annak a viszonynak, amelyben az 
egyén a kultúrához áll.

A filozófiai rendszerekben — mennél 
modernebbek, annál inkább — minden el
lentétre van egy magasabb egység, mely
ben minden ellentét kiegyenlítődik. A mo
dern világkép végtelenül dinamikus — de 
mit jelent végeredményben a világkép? 
Más kérdés, hogy lehetséges-e. De feltéve 
hogy lehetséges: a világnak, a millió eme
letes épületnek legaprólékosabb objektív 
ismerete se foglalja magában a feleletet 
arra a kicsiny, általános szempontból je
lentéktelen egzisztenciára, mely a nagy 
épületnek csak elenyészően kicsiny zugát 
foglalja el az „én''-nek személyében. A ma- 
jesztuózus világképből nézve az „én" a



tengerek és csillagok temérdekségében 
vagy meg sem látszik, vagy csak mint a 
egésznek szóra se érdemes kis része fe
dezhető fel; míg ellenben az „én"-böl néz
ve a millió emeletes épület nyomban elom- 
lik a léttelen semmibe, amint ez a parányi 
„én" lehunyja a szemét. És minthogy a fi
lozófia objektív rendszerei nem valamely 
más világból való szent állat, bölcs, míto- 
szi krokodilus agyszüleményei, hanem a 
nagy néző szintén csak egyike a szegény 
,,én"-eknek, olyan „én", melynek éppúgy, 
mint a többinek, minden megismerés csak 
ehhez az ,,én"-hez kötött orgánumokon le
hetséges: mi haszna van belőle az ö én 
voltának, ha — objektíve — az egész vi
lágot megnyeri is, és azt a részt — mely
ről ő maga tételezi fel, hogy az egészet át 
tudja fogni — elhanyagolja? Az ,,én"-nek 
minden kérdése csakis ezen az „én"-en ke
resztül vonatkozik az univerzumra, és min
den mindig elölről kezdődik az „én"-nek 
számára. És nincs világkép, mely valami 
máson épülne, mint az „én" személyén; se 
„ő", se „te" nincs, mely „én" nélkül lehet
séges volna.

Augustinus1 szerint a mindenség egyetlen 
nagy szív impulzusára történő örök cse
lekvése és mozgása a szeretetnek, mely 
átmenetileg ezen az egyetlen nagy szíven 
kívül kerülvén megmerevedhetik, hogy 
ideje jöttére, mintegy körforgásban felol
dódva forduljon vissza eredetéhez, az 
egyetlen nagy szívhez, melyet Augustinus 
Istennek nevez. A történelem objektív tu



domány és tárgya ennek a matériává me
revedett örök szeretet-mozgásnak és cse
lekvésnek formaerupcióit, törvényszerűsé
geit megállapítani az objektív emlékezés 
számára. A történelemmel ellentétben az 
„én" szubjektív és nem kívülvalót szemlél, 
mert hiszen ö maga mozgásban van, éspe
dig olyan mértékben van mozgásban, amily 
mértékben szubjektív, és éppoly mérték
ben válik szubjektívvé — valami külön 
princípiummá az objektív világgal szem
ben —, amily mértékben keresi a matériá
vá merevedett, Istenen kívülre bénult vi
lág ellenére az ö kútfejét. Ebben a kere
sésben szükségképp legsúlyosabb gondja 
lesz, hogy a matériát, mely eltakarja saját 
eredetét, kijátssza, és a jelenségek tornyo
suló világa ellenére a tízmillió emeletes 
fal által eltakart titkot megismerje. A ma
téria nemcsak hogy nem mutat utat ez 
irányban, de egyáltalán csak önmagát 
mondja, és az „én" nehéz vállalkozását 
még nehezebbé teszi, hogy még egy ha
sonló szándékú „én" se segíthet neki köz
vetlenül, só t. . .  Amint Szókratész2 is, aki 
ennek a szubjektivitásnak tanulságos pél
dája, nemcsak a madarak énekéről és a 
természet szépségéről mondja, hogy nem 
keresi őket, mert csak az igaz élethez fon
tosat akarja megtudni, és azt madarak és 
természeti szépségek nem közvetítik, ha
nem — szerinte — még az emberek se ta
nulhatnak egymástól közvetlenül semmit 
se, egyik „én" a másik számára legjobb 
esetben csak annyit tehet, hogy a negatí



vumokat megmutatja, és aztán ellöki, hogy 
különváltan átadja magát az ősképekre, az 
ideákra való — nem objektív! hanem — 
szubjektív emlékezésnek. Ez a szubjekti- 
vizálódás súlyos vállalkozás, mert elsősor
ban is azt jelenti, hogy nem lehet közösen, 
valakikhez vagy valamihez csatlakozva 
végbevinni, csak teljes izoláltságban; és 
nyomban, amint ez megkezdődik, az ,,és"- 
ek fokozatos gyorsasággal hullnak ki az 
ellentétek közül; nyomban, a szétválasz
tást mindig nagyobb erővel végezve, meg
jelenik a „vagy-vagy", nyomban, amint az 
,,én" elindul a szubjektív egzisztencia út
ján, amint állhatatosan mint maga az örök
kévalóság, megáll a szubjektív egzisztencia 
meredekre állított pontján. Egzisztencia 
vagy látszat, etika vagy esztétika, az ideák 
vagy a jelenségek világa, emlékezés vagy 
felejtés — mindegyik a másikat könyörte
lenül kizáró súllyal jelenik meg. Ez a kö
nyörtelenség csak az egyik pólusra vonat
kozik, mert a másik: a látszat, az esztétika, 
a jelenségek világa, a felejtés egyáltalán 
nem szigorú de a szubjektív egzisztencia 
épp ezért lát veszedelmet bennük.

A szépség szférája ugyanis az abszolút 
türelemé — a forma erejének mindenható
ságából. A forma mindenható ereje minden 
vagy-vagyot megszüntet; valóság, mese, 
etika és esztétika, jó és rossz a forma ere
jében békülten udvarolnak egymásnak, 
paradicsomi egyetértésben, harag, félelem 
és féltékenység nélkül. A homéroszi eposz
ban, mely a szépség szférájának leghűbb



tükröződése, az istenek ugyanannak a nap
sütéses valóságnak ölében ölelkeznek, har
colnak, sírnak és átkozódnak, mint az em
beri hősök. Az esztétika panteisztikus, az 
esztétika szférájában minden isteni, mert a 
szépség és az isteni ott egy. És ezért nincs 
a szubjektív egzisztencia számára nagyobb 
kísértés, mint ez a Paradicsom. ,,Mi tehát — 
mondja Szókratész—Platón, midőn az ideá
lis állam törvényeit és szokásait keresi —, 
mi tehát az olyan embert, aki minden le
hetséges alakot magáévá tud tenni és min
den dolgot utánozni tud, ha városunkba 
jön, hogy költeményeivel bemutatkozzék 
nekünk, minden tiszteletben részesíteni 
fogjuk, mint egy szentséges és csodálatos 
és elbájoló férfiút, de megmondjuk neki, 
hogy a mi városunkban nincs és sohase is 
lesz szabad ilyen férfiúnak élni, és haját 
megkenve és fejét megkoszorúzva fel fog
juk szólítani, hogy távozzék el tőlünk más
hova ..."  Platónról egy szimbolikusan mély 
értelmű megjegyzés maradt ránk a hír
adásban, mely szerint Platón fiatalkorában 
írt tragédiáit elégette, amikor Szókratész- 
hez tanítványul beszegődött. De ez a ma
gával szemben ily szenvedélyesen riguró- 
zus költő nem is akar minden költészetet 
államából száműzni, mindössze: Homérosz
tól a tragikusokig mindenkit, akinek a mű
vészet a legfőbb valóság. De Platón szá
mára ezek művészete csak a „másolatok 
másolata11, mert a jelenségek világa is már 
csupán halvány másolata az ideák tökéle
tességének, s t o s s z  a költészet, amennyi



ben ez érzéki másolatokban merül el s el
felejtkezik az ősképekről, az igazi való
ságról. A költészet, melyet Platón jónak 
fogad el, közvetlenül az ideák világában 
született és nem, mint a homéroszi művészet, 
a jelenség-világ megdicsőülése, hanem a 
jelenség-világot az ideákra emlékezés ha
talmával megtörő túlvilági üdvözlet. Ez 
Platón nézete, Platóné, aki megköltötte, 
amit Szókratész élt.

De Szókratész csak élt, ö maga egy be
tűt sem írt le; a szókratészi életforma nem 
ismer el más cselekedetet, mint azt, mely
nek egyetlen tárgya a szubjektum, a saját 
élet, mint egyetlen, szakadatlanul intenzív 
cselekedet. Szókratész a külső világot Au- 
gustinus értelmében ősforrásától elidegene
dett, önmagába merevedett matériának 
tartja, és úgy vesz erőt ezen az objektu
mon, hogy minden produktivitásának nem
csak alanya, hanem egyben egyetlen tár
gya is a saját szubjektivitása — az a Szók
ratész iróniája, hogy negálja a matériát, 
és minden erőt a saját életének élésére for
dít. Kettő az: Írni a hősökről és hősként 
élni, megénekelni a jóságot és jónak lenni, 
és Szókratész a szürkébb, esztétikailag ön
magában jelentéktelen, de aránytalanul 
nehezebbik és jobbik részt választotta. Még 
élete utolsó éjszakáján is megjelenik ál
mában Apollón, hogy a lanthoz csábítsa el, 
Szókratész azonban állhatatos marad mind
halálig: az idea hasonlóját nem a szó vagy 
a kő médiumában akarja kifejezni, hanem 
a saját bőrén, az életével. Az objektív al



kotás — a végiggondolt szókratészi élet
formából nézve — csak kibúvó a személyes 
megvalósulás alól. Vagy-vagy. Platón, a 
könyveket író, a monumentális tanító, a 
rendszert alkotó filozófus, nem Szókratész 
követője, épp mert könyveket ír és mert 
rendszert alkot; Platón Szókratész tanítvá
nya volt, és később művészi témának vá
lasztotta magának Szókratészt és a szókra
tészi életformát.

II

Kierkegaard3, „akit még az utcagyerekek 
is »vagy-vagy« bácsinak csúfoltak", elho- 
mályosíthatatlan világossággal mutatta 
meg Szókratész „tudatlanságának" és „bá
baságának" viszonyát a kereszténységhez. 
De nem szól a keresztény élet és a pogány
ságban született szókratészi életforma kö
zött fennálló mély rokonságról, holott ez 
szintén valóban lényeges: a személyes élet, 
mint kizárólagos, minden anyagban közve
tített objektív alkotást absztrakcióként fél
tő, egyetlen legfőbb feladat. Szókratész, 
szenvedélyének minden ihletettségével, ki
zárólag egzisztált, és könnyen megeshetett 
volna, hogy ha Platón nem lesz költője és 
filozófusa a Szókratész életének, ma aXe- 
nophon anekdotáin és még néhány gyér 
feljegyzésén kívül az emberiség szegényebb 
volna egyik legheroikusabb lehetőségeinek 
— a szókratészi valóságnak — tudatával. 
Ez azonban — tekintve, hogy nemPlatón-



ról, hanem a szókratészi életformáról van 
szó — semmit se változtat a kérdésen: va
jon Szókratész a maga kérdésére az egyet
len lehetséges feleletet adta-e azzal, hogy 
„csak" élt vagy a platonikus életforma — 
az ideák világa utáni vágynak a műben, az 
anyagban és nem a személyes, múló élet 
médiumában kifejezése — szintén a lehet
séges feleletek közül való-e? A szókraté
szi életkérdés: hogyan fejezheti ki az idő
ben élő, halandó ember azt, ami örökké
való, az igazságot? Szókratész azzal felelt, 
hogy egész életén keresztül semmi más 
foglalkozást nem űzött, mint egyet: kereste 
és kérdezett és kérdeztette magát utána. 
Az egész szókratészi keresés tárgyára áll 
az, amit Platón az ideális államról szólva 
Szókratész szájába ad: „A földön sehol se 
található. De az égben talán oda van állva 
mintaképül annak, aki látni akarja és a 
látottnak megfelelően akarja életének alak
ját megszabni."

Platón Szókratészhez való viszonyúnak a 
Kereszténységben megfelel a teológus vi
szonya Krisztushoz vagy Krisztus követő
jéhez és a keresztény festő, költő, szobrász 
viszonya az evangéliumi keresztény élet
hez. A Platón—Szókratész viszony ilykép- 
pen prototípusa a problematikus viszony
nak egzisztencia és művészet között. És a 
problematika még élesebb lesz, ha ember 
és ember közötti viszony helyére ember 
és Krisztus viszonya kerül, és most már a 
kérdés így hangzik: lehetséges-e egziszten
ciális művészet, lehetséges-e vallásos mű



vészét, mely nemcsak témájánál fogva k e  
resztény — mert hiszen Platón témája is 
Szókratész, és Platón mégse Szókratész 
„követője" —, lehetséges-e művészet, amely 
szellemi valójában olyképp duplikációja a 
vallásnak, hogy egyenértékű a vallásos 
élettel, a követéssel? Az egyenértékűség 
nyilván nem is jöhet számba; de a kérdés 
másik része, pontosabban: nem történik-e 
végzetes eltolódás, inadekvát kifejezés, ha 
a vallási tartalom az esztétika médiumá
ban jelenik meg? És a kérdést konkrét 
tárgyára alkalmazva: az új idők legna
gyobb epikusa, Dosztojevszkij, aki minden 
sorát az emberben szenvedő Krisztusról és 
a Krisztusban szenvedő emberről írta, 
Dosztojevszkij Krisztusról beszélve, Krisz
tust mond, mutat-e vagy pedig — mert a 
szépség ravasz egy médium — szépséget? 
Legalábbis a lehetőség nyilvánvaló: a le
hetőség, hogy a szépség luciferikus legyen, 
és lehet, hogy még akkor is az, mikor az
zal áltat, hogy Istenhez vezet; legalábbis 
nyilvánvaló lehetőség, hogy ha a szépség 
Istenről beszél is, úgy beszél Istenről, mint 
újabb kori európai költők Aphroditéről 
meg Zeuszról, hogy Isten is csak médium
má degradálódik, mert Isten esztétikailag 
is gazdag fogalom, és Isten az esztétika 
szférájában a szépség megdicsőülésének 
lesz médiuma és nem megfordítva; mert 
nemcsak Jehova féltékeny, a szépség is, 
minden látszólagos abszolút türelme mellett 
is, egyre féltékeny: arra, hogy ne kössön



le egy médium se, hanem minden médiu
mon keresztül csak ö.

Az elterelő, a luciferikus szépségre kí- 
nálkozón szemléltető példa az ún. szentkép, 
mely eredetileg nem egyéb, mint valamely 
vallásos tárgyú festmény. A „ szentkép "-pel 
szükségképp ki kell lépni az antik világ 
életköréből, melyben a szépség minden jó
nak s így az isteneknek is elmaradhatatlan 
attribútuma. (Szókratész azzal is szimboli
kusan határán áll ennek a világnak, hogy 
kora egyik legcsúnyább emberének mond
ják.) A keresztény világ imádata tárgyá
nak, Krisztusnak egyáltalán nem attribú
tuma a szépség. Sőt: egyáltalán nincs jelen
tősége a jelenség-valóságnak, mert míg pél
dául a homéroszi eposzból pontosan rekonst
ruálni lehet a különböző istenek alakját, 
karját, szemük szabását, bőrük színét, 
hangjuk csengését, egész a hajviseletükig, 
ezzel szemben az egész új testamentumban 
egyetlenegy árva szó se lelhető fel arról, 
hogy külsőképp milyen volt Krisztus, magas- 
e, alacsony-e, szöke-e, barna-e, nagyon szép 
vagy nagyon csúnya-e, mikor ember alak
ban járta a földet. Azok számára, akik 
egész életüket erre a Krisztusra tették fel, 
nyilvánvalóan ennek egyáltalán nem volt 
jelentősége vagy nem volt szabad neki je
lentőséget tulajdonítanunk. Hogy az eszté
tikai konkrétum az evangéliumból ily tün
tetőén száműzetett, természetesen sokat 
mond, legalábbis nagy fokú közömbössé
get, ha nem szenvedélyes visszautasítást. 
De az ótestamentumnak nevezett régebbi



vallási könyvekben a képfaragást tiltó is
teni parancson kívül pozitív kijelentések 
is vannak az esztétikára vonatkozóan, me
lyekből megdöbbentően demonstrálódik, 
hogy milyen mélyreható változáson keresz
tül jutott el a zsidóság szelleme a Krisztust 
hirdető prófétákig. Mózes törvényeiben ki
fejezetten tilalmas dolog, hogy testi hibák
kal megvert ember Isten papja legyen; ez
zel szemben Ézsaiás prófétai víziójában az 
esztétikum szenvedélyes tagadásával a 
következőképp festi az eljövendő Messiás 
külsejét: „Nem vala néki formája, se ékes
sége: nézénk őreá, és nem vala kívánatos 
ábrázatja. Az emberek között utálatos és 
megvetett, fájdalmakkal teljes, beteges és 
olyan vala, mint aki előtt ember elrejti 
orcáját és semminek állítottuk őtet."

A görög világban a szépség volt a „szent" 
és valami, ami az esztétikai szférába azzal 
rontott be, hogy egyszerűen megtagadta, 
amennyiben egy vért izzadó és kíntól el
torzult arcú, leghitványabb rabszolgák bün
tetésével büntetett, kereszthalállal halt 
szegény embert vallott Istennek, a görög 
szellem számára csak barbárok bolondsága 
lehetett.

A kereszténységben a szentségnek lega
lábbis nem attribútuma a szépség, és a ke
reszténységben — legalábbis — lehetsége
sek szentképek, melyek az esztétika szfé
rájából kontármunkaként vannak kiközö
sítve. A hívőnek azonban a szentképhez 
való viszonya éppoly kevéssé esztétikai,
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mint ahogy nem esztétikai indulatból tisz
teli a relikviákat és mágikus kegyszereket.

Külön probléma, hogy a szentkép festő
je lehet-e valóban evangéliumi értelemben 
keresztény; hozzáértők, kik a katakomba- 
festészettel foglalkoztak, azt állítják, hogy 
abban egyáltalán nem művészi akarat, ha
nem valami attól lényegesen különböző, 
egyedülálló nyilatkozik meg. S amit a né
hány szeme elé került katakombafestmény
ből hozzá nem értő ember is megállapíthat: 
ezek a képek nem individuális élmények 
kifejezői, nem is — mint a gótikában — 
az anyag harca a szellemmel, ezek a képek 
úgy lebegnek az anyag világa fölött, mint 
Krisztus, mikor a vízen jár; épületes tör
téneteket ismertetnek a bibliából, de min
dig minden egy tér nélküli testetlen éter
ben mozog, és az egész ég felé mutató ujj, 
akár figura, akár történet. És jellemző, hogy 
még ezekben a művészileg úgyszólván ár
tatlan keresztény templomdíszítésekben is 
az első egyházatyák kpzül sokan pogány 
veszedelmet láttak és tiltakoztak ellenük, 
mintegy első hangjaiként a mai nap ele
venné ért küzdelemnek, mely az etika és 
esztétika, az egzisztenciális vallásosság és 
a látszat között vár eldöntésre, s mely küz
delem a vallásos bensöség megújulásának 
minden korszakában vehemensen nyilvá
nult meg. De nem olyan — motívumaiban 
zavaros, gazdasági és társadalmi összete
vőkkel vegyült — tömegmozgalmakra gon
dolok, mint például a képrombolóké, ha
nem az individuumon belül feszülő konf



liktusra, mely különösen a XlX. század
ban vált tanulságosan elevenné, mikor a 
bensőséges vallásosság a maga antipólusát 
és valóban veszedelmes ellenségét, halá
los kísértését már nem az agresszív vagy 
indifferens természettudományokban látta, 
hanem az esztétikai kultúrában, az esztéti
kai vallásosságban találta meg. Előbb ket
ten jöhettek számba, mint — brutális szó
val — riválisok: a spekulatív filozófia és 
az esztétika. A spekulatív filozófia Hegel
lel — egy nagy hegeliánus protestáns teo
lógia föllobbanása után — megszűnt mint 
komoly kérdés a bensőséges vallásosság 
számára, mert hiszen a hegeli filozófia az 
objektív világképre és nem az egziszten
ciális szubjektivitás szférájára vonatkozik. 
Megmaradt egyetlen, de legfőbb kísértés
nek az esztétika, mely a látszat világában 
akarta pótolni és olcsóbban pótolni, amit 
a vallásos és etikus egzisztencia csak „arca 
verejtékével'' és sohase oly készen nem 
kaphat, mint az esztétikában élő indivi
duum. Az esztétika mint legbőségesebb for
rásra a középkorra vetette magát, és a kö
zépkor, mely a vallásos szenvedélynek min
den eltévelyedése ellenére is tüneményes 
megnyilatkozása volt, az esztétika médiu
mában lett felelevenítve, noha ahhoz, ami 
a középkorban a mai embert megfogja, a 
középkori embernek valószínűleg semmi 
köze sem volt; a középkor művészete a 
mai embernek nem mágikus Isten-élmény, 
hanem esztétikai élmény, vakációs kirán
dulás. A mágiából esztétika, a szentképből



szép kép lett: így lett teljessé a romanti
kában az esztétika győzelme az egziszten
ciális bensőségen. Még a romantika nem 
volt virágában, mikor nem a vallás és esz
tétika, hanem az etika és esztétika mint 
egzisztenciális probléma megtalálja csodá
latos, elragadó kibékítőjét Schillerben. 
Uber die östhetische Erziehung des Men- 
schen című hatalmas írásában teoretikusan 
fejti ki, hogy az esztétikai világ neveli 
emberré az embert, hogy a szépség az em
beriség legnagyobb nevelőjét művészeté
ben pedig a konfliktust a tragédiában ol
dotta meg, abban fejezve ki a szintézist, 
melyet minden igaz művészet feladatának 
vallott. „Az igazi művészetnek — írja nagy 
előszavában — nemcsak egy nagy időtöl- 
tö játék a célja; komoly feladata, hogy az 
embert ne csak egy pillanatnyi szabadság
álomba ringassa, hanem tényleg szabaddá 
tegye, éspedig azáltal, hogy erőt ébreszt 
fel és képez ki benne, amely az érzéki vi
lágot, mely különben csak mint nyers 
anyag nehezedik reánk, mint vak hatalom 
nyom bennünket, objektív távolba tolja ki, 
szellemünk szabad művévé változtassa, 
hogy az anyagon a gondolat uralkodjék." 
Schiller esztétikájának tudatos paradoxo- 
na, hogy az ember egy fantázia teremtette 
látszatvilágban — az erőnél fogva, hogy 
„érdek nélkül" fel tud oda emelkedni — 
egzisztenciális realitásában lesz szabaddá.

Ez a heroikus, végső fokon önmagát meg
semmisítő schilleri esztétika az ifjú Dosz- 
tojevszkijt rajongásig fellelkesítette. Don



Carlost, Marquis Posát, Mortimer-t az el
ragadtatás hevületével említi, és ugyan
ennek a levélnek egy sora: „fájdalom fog 
el, ha csak Schiller nevét hallom''. Ez a le
vél azonban a huszadik évén innen lévő 
Dosztojevszkij írása és lehetne csak érde
kesség és nem több; hiszen lehetne és jog
gal lehetne azt mondani, hogy nincs abban 
semmi különös, hogy a siheder Dosztojevsz
kijt elragadja Schiller teremtményeinek ra
gyogón tiszta pátosza, és joggal lehetne azt 
mondani, hogy kit még siheder koréban 
se tudna ez a pátosz szíven fogni — annak 
az átlagnál is szegényebb embernek kel
lene lennie. De Dosztojevszkijnél ez az if
júkori lelkesedés nem múlt el — Miskin 
hercegtől, kiről megtudjuk, hogy szeretett 
a szépségről beszélni, mely meg fogja vál
tani a világot, „A kamasz"-ig, ki mene
külni akar otthonról, mert nincs az embe
reknek „benső szépségük", egész a Szta- 
rec Zoszimáig,4 aki mindennél inkább szívé
re köti Aljosának a lelkesedést, és Iván 
Karamazovig, aki ott Európáról úgy beszél, 
hogy az embernek hideg fut végig a há
tán (Európa már csak egy nagy temető), 
de mégis el akar zarándokolni Európába a 
„némely drága sfrhant"-ért. . .  a drága sír
hantok között nincs drágább Ivánnak a 
Marquis Posa és a Hymne an die Freude 
költőjének sírjánál, ez érződik a hangból, 
észrevétlenül, öntudatlanul Schiller elégi- 
kus pátoszának hangját veszi át Iván, mi
kor erről beszél. De még ez is, még ez se 
volna nagy jelentőségű, hiszen a legna



gyobbak mind egymás rokonai. De a Schil
ler—Dosztojevszkij esetenként megállapít
ható összeolvadását lényegessé teszi, hogy 
két ellentétes princípium hallatlan össze
olvadása történik s nemcsak esetenként, 
hanem a teljes Dosztojevszkij-oeuvre-ben. 
És e két princípium Dosztojevszkijen kívül 
mindenütt egymást kizáróan jelenik meg. 
Az egyik Schilleré: a szépség, nem mint 
sok egyenrangú lehetőségek közül egyik, 
hanem mint legfőbb, világokat egybekötő, 
ember által látható és átfogható tökéletes
ség, szépség, a religió intenzitásával be
teljesedő Schiller leküzdhetetlen ellenszen
ve a romantikusokkal szemben épp ebből 
az ő sajátos, nagyszerű religiójából követ
kezik. Az ö számára a szépség minden tö
kéletesülésnek szemmel követhető végső 
állomása, és mint minden abszolútnak, tör
vényei, egyetlen és minden mást kizáró 
törvényei vannak, a romantikusok pedig a 
szépség szuverenitását, a forma mindenha
tóságát is az egyéninek, az esetlegesnek 
rendelték alá. Novalis5 úgy formulázta meg 
hitvallásukat, hogy: a költő a véletlent 
imádja. A romantikusokkal nem az örök 
szépség mint religió, hanem a szubjektív 
esztétika mint világérzés győzött a vallás 
fölött, és a Dosztojevszkij nagy tette, mely- 
lyel minden esztétikai szempontot mint az 
ő művére nézve inadekvátat maga mögött 
hagyott, Dosztojevszkij problematikuson 
nagy tette az volt, hogy a vallást, a ke
reszténységet mint vallást vallásként és 
distanciából esztétikumként élte és alkotta



újra, és egyben a schilleri általános embe
rinek, a szépségnek egy új értelmezést 
adott, az emberben mint a feltétlen szép
ségben konkretizálva azt. Mi történt a 
szintézis által a schilleri szépséggel és a 
kereszténységgel, hogyan jött létre ez a 
szintézis, és megmaradhatott-e benne a ke
reszténység kereszténységnek?

Ezt a kérdést, ha nem is ilyen formában 
és nem is ebben az összefüggésben a XIX. 
század Dosztojevszkij mellett két legna
gyobb keresztény gondolkodója érezte élet
kérdésnek és az ennek megfelelő intenzi
tással vetette is fel. Kierkegaard és Tolsz
toj voltak ennek a kérdésnek nem is any- 
nyira felvetői, mint a kérdésben rejlő eg
zisztenciális konfliktusnak csataterei. Mind
ketten a vallás mellett való döntést elke
rülhetetlenül az esztétika ellen való dön
tésnek tartják. Míg Tolsztojnál ez a konk
lúzió racionális és szociális meggondolások
kal is vegvült, Kierkeqaard-nál a döntés
nek egyetlen motívuma, hogv a poqánv 
elemekkel és romantikával illumfnált ke
reszténységet az evanqéliumi, való keresz- 
ténvséqtől véqlegesen elválassza. Lehet, 
hogv ha az idea a maqa heroikus tisztasá
gában áll az emberi szem elé, eqv hivő se 
foq maradni, de — ami Klerkeqaard-nál 
mindennél fontosabb — az Idea maradion 
meg leqalább a maqa teljes, könyörtelen 
fenséqében. És Kierkegaard az esztétiká
ban talál rá a sátán mai arcára, mai kísér
tésének legnagyobbjára.



Az egész kereszténység azon épül, hogy 
Isten ember alakjában a földre jött és az 
embernek kötelességévé tette, hogy higy- 
gyen neki, hogy Isten, öt kövesse és min
den mást elhagyjon. Ehhez a tényhez vagy 
úgy viszonylik az ember, hogy nem törődik 
vele és éli életét, mintha ez a felszólítás 
el se hangzott volna, és ez tiszta dolog, 
mert az idea nem homályosodik meg, ha 
valaki süket és vak is marad a fényével 
szemben. A felszólitóhoz, azonban úgy is 
viszonyulhat az ember, hogy — tekintve 
az azóta eltelt kétezer évet, mely idő alatt 
sok szép könyvet írtak és gyönyörű képe
ket festettek a felszólító személyéről — a 
felszólítót meghatódottsággal, csodálattal, 
hódolattal nézi. És még ez is tiszta dolog 
volna, ha nem járna vele a tévedés, hogy 
az esztétikailag elragadott magát a felszó- 
lítóhoz tartozónak véli. Pedig amint a fel
szólítót esztétikailag, tehát distanciából, 
objektíve nézik, a felszólító máris megha- 
misíttatik, már az esztétika ördöge játszik 
a hódolva nézővel, már nem a felszólító 
az, akit néznek, mert ö csak szenvedélyes 
botránkozásnak vagy szenvedélyes hitnek 
lehet objektuma. A művészet — a Schiller - 
citátum szerint — a szemlélet tárgyát ob
jektív távolba tolja ki, és így lesz szabad
dá, emel önmagunk fölé. A kereszténység: 
Krisztus? a paradoxon, kit a zsidók isten- 
félelemből keresztre feszítettek. A zsidók, 
kik Krisztus állítása hallatára — egy em
ber, aki magát Istennek, bűnök bocsánat- 
jára jöttnek mondja! —, a zsidók, kik ru



háikat megszaggatva, e kiáltással: „Hallot
tátok, hogy káromlást szólt!" — megbot- 
ránkoztak, és keresztre feszítették, a való 
Krisztussal voltak viszonyban, ha — a ke
reszténység szempontjából bűnös viszony
ban is; de amint Krisztust csak úgy tisztel
ni, festeni, megénekelni kezdik — megszű
nik az egyetlen lehetséges adekvát viszony, 
a szenvedélyesen szenvedélyes viszony, 
ebben a pillanatban megszűnik Krisztus 
Krisztus lenni, s a kereszt, ami a sziveket 
megpróbáló égi jel, mint az abszolút kö
vetelés ártalmatlanná van téve. Szívet vi
dító gyerekjátékká lesz a legnehezebb, az, 
ami egész életet kíván és alább nem adja. 
Amint az evangéliumot mint szép könyvet 
és Krisztus példabeszédeit mint szép költe
ményeket olvassák, kijátsszák Krisztust, 
aki nem gyönyörködtetni, nem is békét 
hozni jött, hanem a maximális belső hábo
rúságot hozta, hogy az idő és az örökké
valóság ütközőpontján mindenkinek elke
rülhetetlenné tegye a döntést: élni akar-e 
az időben az időnek és ezzel mindörökre 
rosszul eldönteni életét — vagy élni akar 
az Időben az örökkévalóságot kifejezve — 
de már nem a Szókratész szabad útján — 
hanem az egyetlenként kinyilatkoztatott 
úton, a Krisztusén, elkészülve és vállalva 
a szenvedést, mely elkerülhetetlenül adó
dik az őrült merészségből, hogy egy ember 
állítására — Krisztus ember és Isten volt, 
de a földön jártában ember — teszi fel 
egyetlen életét, hogy így az időben az 
örökkévalóságot élje és fejezze ki egyéni



létezésében az egyes ember. A kei esz* 
ténységet lehet elvetni vagy nem elvetni, 
de mindenekelőtt tudni kell, hogy mi, és 
Kierkegaard úgy definiálja, hogy valami, 
ami egy embernek egész életét isteni sze
rétéiből, minden fájdalmát semmibe véve, 
az emberi szeretettel örök ellenkezésben, a 
maga, az isteni hasonlatosságára akarja 
formálni. Az isteni az emberinek abszolút 
tagadása, és az isteninek egyetlen megnyi
latkozási médiuma: az egzisztencia. Nem 
a magunkon felülemelkedés, melyet az 
esztétikai élmény előidéz, sőt ellenkezőleg: 
mi magunknak lépésről lépésre életünk 
végéig való fáradságos hordozása; az esz
tétikai magunkon felülemelkedés a vallás 
nyelvén: bűn, mert elfelejtkezés a bűnről 
— és nem a szabadság, melyet az esztéti
kai élmény előidéz, hanem a fogság a ke
reszténység, fogság oly értelemben, hogy 
az ember minden szabadságát abban ke
resse, hogy Krisztus foglya legyen, és — 
betű szerinti értelmében — hogy ne akar- 
j on csak Krisztusról, a megfeszítettről tud
ni. A kereszténység nem akar a szépség
nek és differenciált lelki j óllakásnak forrá
sává lenni.

Kierkegaard ezeket a gondolatokat — 
egy szerfölött érdekes — a világirodalom 
egyik legszebb könyvében Írja meg: Ein- 
übüngen im Christentum*. És egyenesen 
katasztrofálisan hat, mikor Gottsched, a 
könyv különben kitűnő fordítója a könvv- 
höz irt utószavában a könyv páratlan szép
ségét magasztalja. Ez vagy a könyv, vagy



pedig Kierkegaard ellen mindennél súlyo
sabb érv. És itt, ezen a ponton az esztéti
ka és vallás viszonyának problémája — 
Kierkegaard-tól se észrevett — újabb, fo
kozottabb kiélezettséggel jelenik meg, de 
már nem mint az esztétika viszonyának 
problémája a valláshoz, hanem: az alko
tás, a műalkotás viszonya a vallásilag eg
zisztáló egyénhez. A műalkotás, mint fo
lyamat is, absztrakció a konkrét pillanat
tól? amíg egy mondat megformálásán gon
dolkodik egy író (Krisztus az apostoloknak 
meghagyja, hogy bírók elé hurcoltatva ne 
gondolkodjanak, hogy mit szóljanak), máris 
a forma, az esztétika varázsáért birkózik az 
író, és máris — erre az időre — kívül ke
rül a tiszta egzisztencia szféráján. A sze
mélyiség, mely már a szókratészi életfor
mában annyira fontos, a kereszténységben 
— épp mert a kereszténység nem egy „tan", 
hanem egzisztenciális közlés — mindennél 
fontosabb. Valamely tanítást lehet rádió 
útján is közvetíteni, egyáltalán nem fon
tos, hogy ki mondja, hanem mit mond? 
de ha az apostolok idejében már ismere
tes lett volna a rádió, az apostoloknak ak
kor is személyesen kellett volna házról 
házra, városról városra járni, mert nem egy 
objektív igazság terjesztéséről, hanem egy 
„egzisztenciális közlés" mellett való bi
zonyságtételről volt szó. Bizonyságot ten
ni csak vérrel lehet? ez a tanítványra is 
áll, aki nem feljebbvaló a mesternél. És 
hogy vannak apostoli levelek is — ez nem 
ellentmondás; a levelek először is formá



juknál fogva személyesek —, és a levél kü
lönben is csak elvétve kíséri az apostolok 
cselekedeteit, a lényeges: a cselekedet, a 
pillanatról pillanatra tartó cselekedet.

Dosztojevszkij a kereszténységet embe
resül; a botránkozás szakadéka nem tűnik 
el — a Sztarec Zoszima bűzhödő hullájá
nál őserövel kísért —, de a botránkozás 
mint a kereszténységtől elválaszthatatlan, 
immanens, állandó kíséret elszelídül, és
pedig úgy, hogy egyrészt megszűnik a tra
gikusan abszolút különbség az isteni és 
emberi szeretet között (megszűnik a bot- 
ránkozást legkihívóbb észbontó valóság, 
hogy azok, kiket Isten legjobban szeret, 
ebbe a szeretetbe — földi értelemben — 
belepusztulnak, mert ami az égben szeretet, 
az a földi emberre alkalmazva a kívülről 
nézőnek úgy tűnik fel, mintha gyűlölet 
volna, az észbontó valóság, hogy Krisztus 
a kereszten „Éli, Éli lama sabaktani"-t ki
ált), és azáltal, hogy ez megszűnik, a ke
reszténység immanensen emberivé lesz (és 
nem mint eredeti szigorában: paradoxon). 
Dosztojevszkij világában ez a szigor válik 
kísértéssé, a hiedelem, hogy ez a szigor 
keresztényi, és egy ilyen áldozat — kit 
még Sztarec Zoszima se tud szeretni — az 
örökösen ördögöket szimatoló Páter Fera- 
pont. A Dosztojevszkij világában a para
doxon démonná válik és nem az isteni 
egyetlen lehetséges viszonya az emberi
hez. Megmarad a különbség az isteni és 
emberi között, de inkább kvantitatív kü
lönbség ez, és ennek a különbségnek fe



szültségét se hárítja teljes súlyával a szub
jektumra, hanem egy szimbólummá növő, 
ideális képlet, az orosz görögkeleti egyház 
áll a szubjektum és az abszolút között, 
először is mint isteni intézmény és főleg a 
maga isten-embereivel, szentjeivel.

Krisztus a maga tanítványaitól búcsúz
va, rettenetes biztatásokkal válik meg 
tőlük, elmondja nekik, hogy az idők vé
géig minden követőjének sanyargattatni és 
üldöztetni kell, sőt eljönnek még az idők, 
mikor ha valaki megöli őket, azt hiszi, hogy 
jól cselekszik, hogy Istent szolgálja vele. 
És még ez nem elég: még sok mindent 
mondhatnék — mondja Krisztus —, „de 
még el nem viselhetnétekI" És ezt a „de 
még el nem viselhetnétek"-et Sztarec Zo- 
szima áldott szíve szelídre fordítja: csak 
annyit mond mindenkinek, amennyit az el 
tud viselni. Krisztus a gazdag ifjút „meg- 
kedvellé", de isteni a Krisztus szeretete, 
és ha nagyon el is szomorodott, mégis az 
abszolút nevében visszalöki a szegény
gazdag ifjút; Sztarec Zoszima az ember
hez méri Krisztust, és a gazdag ifjút a sze
retet szépségének dicséretével bocsátaná 
útra, és tőle a gazdag ifjú lelkesen és nem 
megszomorodva távozna. Igen, a szeretet 
szépségei Mert mi a Páter FeTapont titka? 
Nincs benső szépsége, ami immár elmarad
hatatlan varázsa minden jónak. Makar Iva- 
novics, „A kamasz"-beli öreg szent paraszt 
a kérdésre, hogy vajon istentelen-e a vele 
szemben álló fiatal doktor, ránéz figyel
mesen, aztán megkönnyebbülten mosolyog:



„Nem istentelen, mert hiszen vidám em
ber" — mondja. Az egy Miskin hercegen 
kívül Dosztojevszkij minden istenes em
berének legszembeötlőbb jellegzetessége 
a derű, és ez legtökéletesebben a Sztarec 
Zoszimánál látszik meg, aki a madaraktól 
a vércsöppig minden Isten-teremtménynek 
örül, és mégse, nem lehet nagyobb téve
dést el se gondolni, mint ha valaki — mint 
azt sokan teszik — Sztarec Zoszimát as
sisi Szent Ferenccel hozza rokonságba. 
Szent Ferenc valóban Krisztus foglya. 
„Krisztus bolondja", és a maga valóságá
ban ma már azért nem látják, mert Giotto7 
képein keresztül nézik; Szent Ferenc em
beri fogalmak szerint — noha a halaknak 
is prédikált, noha mennyei ártatlanság és 
szelídség egész lénye — emberi fogalmak 
szerint embertelenül közömbös a föld, a 
földi élet és főleg: az emberek iránt. Szent 
Ferenc csak Istent szereti, és Istenért az 
embereket is, de elsősorban a saját lelke 
üdvéért való aggodalom mozgatja minden 
cselekedetét. 0  Krisztust szereti, és meg
próbáltatása, hogy az emberek között kell 
élnie, mely emberekhez nem individuális 
lelki kapcsolatok — mint barátság, szere
lem vagy rokonszenv —, hanem csakis ki
zárólag Krisztus köti öt. Ez a határvető 
különbség a középkori és újkori vallásos
ság között. Szent Ferenc boldogan tűri, 
hogy bántalmazzák, sőt a legnagyobb jó
nak azt tartaná, ha valaki szörnyen go
rombán lehordaná és félidőben, miután jól 
elverte, kikergetné a havas országútra —



igen, ezt szeretné, mert osztozni, minden 
gondolata az: osztozni Krisztus szenvedé
sében — de fel se merül az aggodalom an
nak a lelkiüdvéért, aki vele, Isten aláza
tosságával, ezt a szörnyűséget elkövetné. 
Fel se merül ez a kérdés, mert az ember 
csak mint Isten teremtménye realitás, nem 
azért testvér, mert ember, hanem mert 
Krisztus érte is kereszthalált halt; az út 
az emberhez a Szent Ferenc vallásossá
gában Istenből indul ki.

Sztarec Zoszimánál az embertől indul ki 
az út Istenhez, mert Isten nem jelenvaló, 
mint a középkorban, hanem egy kerülő 
utakkal teljes nagy vándorút végén vár a 
szegény emberre, és ha a szegény ember 
nagyon szenved, akkor messziről egyet- 
egyet int felé. A Sztarec Zoszima derűje 
egy nagy fájdalom ember baráti megnyi
latkozása. Mit mond az ország minden ré
széből hozzá tóduló szomorodott szívű- 
eknek, nyughatatlanoknak, gyászolóknak? 
Mindenkinek valami vigasztalót, mintha 
éhínség idején egy darab kenyeret adna 
az éhségtől kergetett vándornak, aki ab
ban a pillanatban megnyugszik, boldog — 
de aki a kenyeret adta, tudja, hogy nem 
segített, mert éhínség van, és holnap már 
megint kenyér nélkül, éhesen fogja életét 
vonszolni a vándor. Sztarec Zoszima sokat 
hallgat el, és ez adja meg neki azt a ti
tokzatos varázst és teszi kétértelművé a 
„hulla bűzlik" fejezetet. A „mindenki fe
lelős mindenért" egyben azt is jelenti, 
hogy gyermekecskék, szegény kis boga



rak vagyunk, senki se felelős semmiért; 
de ez utóbbit már nem szabad kimondani, 
és itt, ebben van az, amit eddig senki se 
hangsúlyozott eléggé: a Sztarec Zoszima 
mély, tragikus rokonsága a iőinkvizitorral. 
A Dosztojevszkij kereszténysége nem az 
ember Krisztushoz való útja, hanem a ma
gányos ember — Krisztuson mint egyetlen 
úton keresztül — útja a másik magányos 
emberhez. Ez a szépség, a hívó szó, mely 
a magányosokat egymáshoz hívja, a benső 
szépség, melyet Dosztojevszkij minden em
beriélekben megmutat — kivéve Páter Fe- 
rapontot.

Így történik, hogy a konfliktus esztéti
ka és vallás között Dosztojevszkijnél megol
dódik. Sztarec Zoszima mindennek orvos
ságául a tevékeny szeretetet ajánlja a kis
hitű Koklakov asszonynak, és óva int „a 
gyors hőstettek "-tői, a cselekedetektől, 
melyek esztétikai tartalmuk és varázsuk 
következtében megigéznek, de állhatato
san nem bírunk kitartani mellettük. A mű
alkotás és az egzisztenciális létezés prob
lémáját Dosztojevszkij se oldotta meg; 
csak annyi nyilvánvaló, hogy a kérdés 
már érett volt nála, mert alakjai nemcsak 
magányosok, hanem — és ez sokkal fon
tosabb — bűnnek érzik magányosságukat. 
Mind csak tud Istenről, és egyik sincs, 
még az áldott szívű egyetlen Miskin se, 
Isten birtokában. Az Ördögök apokalip
tikus víziója egy Istentől árván hagyott 
világ őrjöngő önmarcangolásának képe, 
és így, a távolléte által, demonstrálódik



Krisztus. Dosztojevszkij valamiben az eg
zisztencia és műalkotás „vagy-vagy"-ának 
békíthetetlenségét is megszelídítette. A 
műalkotás őnála nem ejt illúzióba; neki 
minden nagy regénye kérdőjellel végző
dik, nem adja soha a rezultátum illúzióját 
és a végső konklúzió mindig az egzisztens 
szubjektum, az olvasó dolga marad.

5 — Don Quijote útjai



MIDDLESEX ÉS UTÓPIA 
(Kísérlet a destrukció fogalmának értelmezésére)

„Egy hold föld Middlesexben 
többet ér, mint egy hercegség 
Utópiában."

Macaulay1

Vitatható állítás, hogy korunk imma
nens tartalmai már fölélödtek, s ugyancsak 
vitatható állítás az is, hogy korunk imma
nens tartalmainak még csak kicsiny része 
nyert kifejezést; egyik állásfoglalás se 
képtelenség, mert a kör, melyben élünk, 
olyan széles, hogy a szempontok szerint 
mindenki megtalálhatja benne a maga 
szempontjainak megfelelő jelenségeket. 
Csak az vállalkozna többre, mint amennyi 
lehetséges, aki ma azt az igazságot akarná 
kifejezni, melyet maga ez a mai kör re
veiéi, mert ehhez épp az kellene, hogy ö 
fogja át a kört és ne — mint ahogyan va
lójában van — megfordítva. Feladatok lát
szanak, feladatokon dolgozik az ember, de 
hogy tulajdonképpen milyen feladat az, 
amin dolgozik, mi az, amit végez, azt ma
ga a munkálkodó nem tudja; a jelen még 
inkább megsejtheti a jövőt is, mint tőle 
elválaszthatatlan önmagát: a jelent.

Macaulay epigrammája a XIX. század 
öntudatának plasztikus emléke, s egyben 
felfedezése a történelem két nagy tenden
ciájának: a konstruktív és az utópisztikus 
tendencia közti küzdelemnek. A mi ko
runkban még csak egymás mellett él a két 
tendencia, még csak fel sem ismerték egy



másban az egymás ellenségességét, jófor
mán épp csak hogy kezdenek tudomást 
venni egymásról. A Macaulay epigrammája 
azonban nem volna érdekes, ha csak a saját 
korát idézné fel, mert a szellem világában 
nem azért utazgatunk, mint amiért gazdag 
emberek szoktak idegen országokat láto
gatni; meg akarjuk találni a gondokat és 
feladatokat, melyeket örököltünk, és azo
kat, melyeket örökbe kell hagynunk. Ma
caulay epigrammája pedig segítség ebben: 
a mi nagy titkaink kapujához vezet el, leg
alábbis egy-egy bekukkantás lehetőségéig.

MIDDLESEX ES UTÓPIA

Egy hold föld Middlesexben: ez az egyik 
oldalon; a másik oldalon egy hercegség 
Utópiának nevezett nincs-országban; a ket
tő között ezzel a három szóval — „többet 
ér, mint" — egy igazságszerető, liberális 
ember áll és dönt a józan ész milliókra tá
maszkodó biztonságával. Keresztül van tör
ve a lényeget elrejtő sokféleség; a lehető
ségek való száma mindig csak kettő, mint 
ahogy Héraklész előtt is csak kétfelé ága
zott el az út. Az értékelő három szóval 
összekötött, egymást taszító két pólus egy
mást világítja meg. Middlesex neve nincs 
csak úgy találomra odavetve: Francis Bacon- 
nek, az Instauratio Magna és Nóvum Orgá
num szerzőjének városa ez: az első követke
zetesen és rendszeresen antiplatonikus gon
dolkodó, a tapasztalatokra alapított tudo
mány megalapítója, Bacon volt ennek a



Middlesexnek választott követe. Ez a Ba
con írta le a merész szót a XVII. század
ban: „A tudományok célját eleddig még 
senki se jelölte meg helyesen." Aki helye
sen jelöli meg, annak — Bacon szerint — 
szakítania kell a Szókratésszel kezdődő fi
lozófiai tendenciákkal. Az emberi élet ké
nyelmetlenségeit megszüntetni, az emberek 
földi életét szolgálni, földi szükségleteit 
kielégíteni — „commodis humanis inser- 
vire" —, ez Bacon szerint helyes tudomá
nyos cél. Nem Thalésszal égi titkokat für
készni és közben gödörbe esni, hanem az 
eddig megvetett trák szolgálólány mellé 
állni, nem azért, mert az kinevette Tha
lészt, hanem mert evvel a nevetéssel a 
lehetségest és keresztülvihetöt képviselte 
az utópisztikussal szemben. Mert Utópia lé
tező ellenség; a middlesexi hold földnek 
mint társadalomfenntartó, reálpolitikai 
konstruktív tényezőnek létező ellensége: a 
hercegség Utópiában. Macaulay a legna
gyobb fogalmi tisztasággal leli meg az ősi, 
eredendő ellentétet, s a kontrasztnak ez a 
teljes erejű felidézése képpé eleveníti a 
tízszavas aranymondást. Egy hold föld 
Middlesexben: eke, kapa, áldott, nyersen- 
is-jó-rágni búza, tiszta ház, füstölgő ké
mény, derék, szorgalmas apa, fehérkötős 
asszony körül jól megmosdatott, serdülő 
gyerekek, bőgő tehén, nyerítő ló. A célok 
világosak, közeliek, az erő töretlen, az 
élet, mint az évszakok váltakozása, egy
szerű és szabályos. A kívánságok a le
hetőség határain belül maradnak: sok az



elvégezni, és élvezni érdemes ezen belül 
is. Ha egyszer a faggyúmécsest lámpával, 
a lámpát gázzal vagy villanyvilágítással 
lehet elcserélni, ha a régi primitív ekét a 
családapa gözekével cserélheti föl, az apa 
tudja: jót tesz a gyermekeivel. Egy hold 
föld Middlesexben. Ennek a földnek lakói 
nemhiába élnek. Ezek kenyeret adnak 
Angliának, nem lesznek analfabéták, meg
nézik a képviselőt, mielőtt rászavaznak, 
és ha egyszer rákerül a sor, hogy az angol 
impériumnak szüksége lesz férfiakra, a 
middlesexiekre számíthat. Absztrakt ese
mények nem fogják megzavarni világos el
méjüket. önzésük termékeny és törvényes 
keretek közt fog maradni; ha ennek a tár
sadalomfenntartó, fejlődést szolgáló ön
zésnek ezek a törvények kerrékkötőivé 
válnak, a middlesexiek a legelőnyösebb 
módot választva igyekezni fognak a törvé
nyeket megváltoztatni. Egyébként adófi
zetők, és ha az apák meghalnak, a gyere
kek igyekezni fognak apáik szellemében 
a lehetőség szerint a gazdaságot és az 
egész életet még gazdaságosabbá és kelle
mesebbé tenni. Szép, növekvő, terjedő élet, 
ház, föld mellett föld — egy hold föld 
Middlesexben.

így bontakozik ki nagy részleteiben a 
middlesexi princípium tartalma. Autók, kö
vezett utcák, börtönépületek, gazdasági 
harcok és egyszerűen a tény, hogy gvom- 
runk enni akar és az éhségtől szenvedünk 
— egész látható életünk kétségbevonha- 
tatlanul bizonyítja, hogy a middlesexi prin



cípium van és hat. De nem Így a herceg
ség Utópiában, mely a józan ész számára 
meg nem fogható. A józan ész számára 
csak egy princípium mozgatja az emberi 
életet: Middlesex. A kérdésre, hol van 
Utópia, nem kaphatunk más feleletet, mint: 
éppen ott, Utópiában. És mégis — nemcsak 
bizonyságszólók, hanem bizonyságtevők áll
nak minden időkben és mindenfele, akik 
dacára a józan észnek — bizonyságot tesz
nek, tanúskodnak életükkel amellett, hogy 
Utópia valóban riválisán valóság, hatóerő 
a middlesexi valóságon kívül. Először is 
Utópia joggal a maga való voltának iga
zolására fogja felsorakoztatni mindazokat, 
kik mindazt önként eldobták maguktól, 
ami Middlesexben legfőbb értéknek szá
mít, mert bármennyire is szeressék Midd- 
lesexet az ő lovagjai, szeretetüknek 
határt szab épp szeretetük Middlesex iránt. 
Platón—Szókratész mondja az Utópia lo
vagjairól: őrjöngök — de ő természetesen 
hozzáteszi, hogy szent őrület az övéké, 
mely Hellászra a legnagyobb jótéteménye
ket hozta. Hellász azonban nem így véle
kedett, hanem mint minden konstruktív, 
tehát földi célokat szemmel tartó alaku
lat, időnként kegyetlen irtást végzett a 
nyugtalan mániákusok között. Utópia az 
a másik princípium, mely olyan erővel tud 
betörni a természeti-társadalmi világba, 
hogy ez a világ elveszti marasztaló erejét, 
és egy — Middlesex számára — láthatat
lan és megfoghatatlan csillag vonzóerejé
nek körébe kerül a lélek és a szellem.



Ahogy Gotamo aszkéta mondja: „Megis
mertem a földnek föld voltát, hogy meny
nyire ki nem elégítő, azt ismertem meg, 
elhagytam, elváltam tőle, megtagadtam, 
megvetettem." És felsorolja a vizet, tüzet, 
levegőt, természetet, nemzést, magát Is
tent is, mondván, hogy megismerte őket a 
maguk valóságában, hogy mennyire nem 
kielégítők, és amikor erre felhangzik az 
ellenvetés, hogy talán azért nem lelsz 
semmiben kielégülést, mert benned az üres
ség, nyugodtan válaszol:

Az életet szenvedésnek tartom:
Még a legfelségesebb életet se,
Sehol semmi életet nem kívánok,
Semmi elégtilés nem elégíthet engem.

Mit ad tehát az ö lovagjainak ez az Utópia? 
Kiszívja az empíria tápláló meleg vérét, és 
elérhetetlen és kielégíthetetlen vágyakat 
ad cserébe. És mégis minden józan ész 
ellenére, ez a rossz zsoldot fizető princí- 
pium komoly rivális, veszedelmes ellenség 
a middlesexi princípium számára. Csak 
esztétikailag, csak messziről nézve ártat
lan és vonzó jelenség az Utópiának egy- 
egy hőse; az utópikus hősnek esztétikai 
szemlélete azonban middlesexi bölcs ta
lálmány: Middlesex számára az esztétikai 
szemlélet az eszköz arra, hogy megte
remtse a distanciát maga és az Utópia között, 
csak az esztétika adta distanciából meri 
magát az ellenséghez érzett vonzalomnak 
átadni. Mert nem tengerek választják el 
a két végletes ellentétet, épp ebben az Utó



piának veszedelmessége, hogy Middlesex- 
hez mindig oly szoros közelben van, mint 
egymáshoz élet és halál.

MIÉRT ROMOLT ELLENSÉG AZ UTÓPIÁT

Az Utópia minden megvalósítottnak mint 
relatívnak tagadója, és minden konstruktív 
tendenciát a priori tagad egy igeneit 
transzcendentális2 vízió nevében. A konst
ruktív babiloni-zsidó szellem az utópisz
tikusát és a sátánisztikusat az Éden-mí- 
toszban azonosítja egymással; az utópiszti
kus szándék — olyanná lenni, mint az is
tenek — okozza vesztét az embernek. A 
zsidó próféták rehabilitálják az utópiszti
kusát: a paradicsomot tüzes kardú angya
lokkal őriztető Elohimból Jehova lesz, aki 
elhozza majd az időt, mikor a földkerek
ségen örülnek a népek és az oroszlán, mint 
bárány, füvet eszik. Mért tartotta szüksé
gesnek a konstruktív szellem, hogy ezeket 
a prófétákat agyonverje, üldözze? A fe
lelet, hogy azért, mert az abszolút meg 
akarja semmisíteni a relatívat, nem kielé
gítő, mert a szándék nem komoly ellenség? 
csakis akkor az, ha megfelelő erő is áll 
rendelkezésére.

A konstruktív reálpolitika és a destruk
tív Utópia történetileg legjelentősebb össze
ütközése az őskereszténység és a római 
állam között történt. Az állam maga a konst
ruktív szellem leghatalmasabb történeti 
alkotása? az állam nyílt lemondást jelent 
minden utópisztikus törekvésről, az utópia



elutasításán alapszik, mert a relatlvet szank
cionálja. Mindenkinek, aki egy respublikát 
(vagy bármiféle államot) alapit — tanítja 
Machiavelli — és annak törvényeket ad, 
abból kell kiindulnia, hogy az emberek 
mind gonoszok, és hogy mindezt a belső 
gonoszságot szabadjára engednék, amint 
egy biztos alkalom kínálkozna erre. A ró
mai állam fennállása idején minden konst- 
riiktív törekvés abban állhatott, hogy a 
provinciáknak több szabadságot, a rabszol
gáknak emberibb bánásmódot, a szociális 
intézményeknek szélesebb és mélyrehatóbb 
munkaeszközöket biztosítson. Az őskeresz
ténység a maga radikálisan utópisztikus 
szellemének megfelelően az egész hatal
mas problémákkal tele Rómát azzal intéz
te el: add meg a császárnak, ami a csá
száré, ezzel mintegy mondván: hagyjuk a 
mellékes dolgokat, nehogy feltartóztassa
nak abban, ami egyedül fontos: és Istennek, 
ami Istené, kinek mindig kevesebbet adsz, 
mint amennyi jár neki. Az Utópia ravaszsá
ga, hogy ő nem aktív, de aktív védekezésre 
kényszeríti az államot. Mert miközben az 
állam mint üldöző védekezik, nyilvánvaló 
lesz az empirikus erők erőtlensége az utó
pisztikus erőtlenségnek erejével szemben. 
A saját pozíciójukat csúfolják ki, mikor os
toba öldökléshez kell folyamodniuk fegy
vertelen emberekkel szemben — védele
mért. Az őskereszténység destrukciója 
épp azért abszolút utópisztikus destrukció, 
mert a relatíve adott keretek között való 
destrukciót is visszautasítja; még a császá



rért is hajlandók imádkozni, de ők maguk 
— mint Origenész írja — semmiféle hiva
talt állami hatóságoknál nem vállalhatnak, 
„mert sokkal fontosabb és szükségesebb 
célokra kell idejüket és erejüket gyűjteni".

A Konstantin császár utáni egyház — mely 
az utópisztikus őskereszténységet a mági
kus egyházzal váltotta fel és igy igyekezett 
a konstruktív és utópisztikus princípium 
között kompromisszumot létesíteni — két
ségtelenül sok jót, hasznosat és maradan
dó érdemeset is alkotott. Az utópisztikus 
öskereszténységről a földi értékek szem
pontjából ellenben csak azt lehet mondani, 
hogy destruált. Destruálta a fékentartó au
toritását, destruálta a magántulajdon jogos
ságába vetett hitet, destruálta a rabszolgák 
hitét is, a fegyveres felkelés jogosultságá
ba vetett hitet is, destruálta az idill lehető
ségét, mert a nyugtalanító bűntudatban tük
rözte vissza az abszolutat a relatív ember; 
minden destruált az őskereszténység, és 
amit cserébe adott, az egy keresztre feszí
tett názáreti zsidó, kit Isten fiának hisz, és 
ki követésre hívja híveit egy ország nevé
ben, mely nem e világról való. Zsidóknak 
botránkozás, görögnek bolondság és reál
politikusnak, middlesexi princípiumnak: 
örök, engesztelhetetlen ellenség.

Az öskereszténység helyét Konstantin 
egyháza foglalta el, és az Utópia mégse 
szenvedett vereséget. Az egész középkoron 
keresztül a szerzetességben és a legkülön
bözőbb szektákban újra meg újra felárad, 
anélkük hogy egyszer is győzne, hogy egy



szer is legyőzetne; életének kontinuitása 
néha látszólag megszakad, de az empirikus, 
ún. világtörténelmet csak úgy lehet értel
mesnek és megvalósító folyamatnak gon
dolni, ha mint versenyfutást fogjuk fel egy 
öt megsemmisítő, mindig előtte futó Utópia 
irányában.

Az őskereszténység esetében az imma- 
nencia princípiuma — így lehetne a midd- 
lesexit nevezni — összeütközött a transz
cendenssel: mind a kettő a maga teljessé
gében, abszolút reprezentáltam Elképzel- 
hető-e ma is hasonló szenvedélyű és mér
tékű összeütközés az utópisztikus és im
manens princípium között? Vagy csak tör
ténelmi tény, hogy volt valamikor az Utó
piának provokatív ereje, úgyhogy komoly 
ellenség számba mehetett? Az Utópia azért 
komoly ellensége a middlesexi princípiu
mon épült világunknak, mert ezt a vilá
gunkat olyan helyzetbe tudja hozni, hogy 
önmaga fegyvereivel verje le lábáról ön
magát — így történt ez az őskeresztény
ség és Róma összeütközésének esetében. 
De komoly ellenség-e az Utópia ma is, 
mikor az utópisztikus szellemnek tömege
ket mozgató ereje évszázadok óta Euró
pában sehol se figyelhető meg,* s mikoT az

* A szocializmus éppoly kevéssé utópisztikus 
tömegmozgalom, mint ahogy Marx maga nem utó
pisztikus szellem. Sót: Marx az utópisztikussal gyö
keresen szakit, és immanens célkitűzéssel gazdasági 
szükségszerűségek erejére mutatva vési a teremtő 
öntudatba egy megfelelőbb termelési organizáció 
szükségességét. Middlesex ui. egyáltalán nemcsak 
szatócsok, hanem héroszok városát Is jelenti.



utópisztikus szellem teljesen egyénekre 
izolálódott. Lehetne egy platonikus, utó
pisztikus szellem, ha nincsenek mögötte 
tömegek, fizikai erők, lehetne ma is ko
moly ellenség a middlesexi princípiumra 
nézve?

Bacon Szókratésztől számítja a helyte
len célkitűzésű filozófia kezdetét, és mert 
Szókratészben is egy tömegmozgalomnak, 
empirikus erőknek teljesen hiján levő, 
pregnáns képviselőjét tudjuk az utópiabeli 
hercegségnek, mielőtt a kérdésre feleletet 
keresnénk, hogy viszonylik korunk az Utó
pia realitásteremtő erejéhez, helyes lesz 
előbb azt a kérdést megvilágítani, tényle
gesen veszedelmes volt-e az a Szókratész
ben fellépő utópisztikus szellem Athénra 
nézve, vagy — saját szempontjából is — 
egyszerűen elvetette a súlykot Athén, mi
kor úgy vélte, hogy — mint Szókratész 
mondja — nem várhatja be az öreg ember 
természetes halálát, hanem halálra kell 
ítélnie közérdekből.

A SZKEPSZIS ÉS A DESTRUKTÍV SZKEPSZIS

A „peri argias“ néven ismert athéni tör
vény büntetéssel sújtotta azokat, akik bel- 
villongások alkalmával semlegesek marad
tak. A semlegesség a létező konstruktív 
közösség életével szemben a szolidaritás 
megtagadását jelenti. Az utópisztikus szel
lem azonban a fennálló és fennálló keretei 
között kialakítható értékekkel szemben 
végtelenül szkeptikus, és lényegéből kö



vetkezik, hogy a „peri argias"-t fejére fog
ja idézni, mert — lényegéből következik, 
hogy képtelen bármilyen irányú csatlako
zásra. Az utópisztikus szellem még sokkal 
nagyobb mértékben szkeptikus a konstruk
tív értékekkel szemben, mint a konstruktív 
szellem az utópisztikus értékelésében, mert 
az utópisztikus szellem száméra semmi, még 

az élet se önmagáért nem reprezentál értéket. 
„Ideje, hogy elváljunk egymástól — mondja 
bíráinak a halálraítélt javíthatatlan —, én 
hogy halni menjek, ti pedig, hogy tovább 
éljetek. Hogy azonban kettőnk közül ki 
indul a kívánatosabbnak elébe, azt senki 
se tudja, csak az Isten." Ha az Utópia igen
lőjének világ felé fordul arca, minden meg
állapodott, hagyományos, világi érték hul
lámzásnak indul, és csak az ideát látja is
teni fenségben. Ez a tipikus, teljes dest
ruktív szkepszis, mely elkerülhetetlen 
konzekvenciája a saját transzcendentális 
igenjének.*

Van azonban a szkepszisnek egy másik 
fajtája is, melyet épp mint a konstruktív 
szellemnek legsajátosabb megjelenését le
het csak tekinteni. Ez a szkepszis a dest
ruktív szkepszissel harcban áll. Látszatra 
közeliek, rokonok. Szókratész is azt mond

* Tertulllanus Credo aula absurdumia, Pascal né
zete, hogy csak radikális szkeptikus lehet hivő, 
Pierre Bayle, az enciklopédista, aki a megismerés 
és az igazság közti áthidalhatatlan szakadékot azért 
mutatja meg, hogy a kinyilatkoztatott vallás igaz
ságát bizonyítsa — ennek az utópisztikus destruk
tív szkepszisnek k&lönbözó képviselői.3



ja: azért bölcs ö, mert ö tudja, hogy nem 
tud semmit; Montaigne jelmondata pedig 
a „que sais-je?“* Mind a kettő szkeptikus, 
de szkepszisük ellenkező irányba céloz. 
Montaigne szkepszise a transzcendenstől, 
az utópisztikustól akarja tehermentesíteni 
Middlesexet, s ennek következtében ez a 
szkepszis a transzcendens ellen irányul; 
fennálló intézmények, dogmák, hagyomá
nyok őrzői, és érdekeltjei ezt a szkepszist 
destruktívnak fogják érezni (mint ahogy 
az egyház Anatole France-ot, akinél — az 
egyház szempontjából is — sokkal destruk
tívabb pl. assisi Szent Ferenc). Ez a jovi
ális szkepszis soha magát a konstruktív 
princípiumot megtámadni nem fogja, min
dig határközi szkepszis marad, és csak azért 
irányul a határontúli transzcendens prin
cípium ellen, hogy a határokat az ellensé
ges betöréstől biztosítsa; ez a határközi 
szkepszis a pár excellence konstruktív élet
elemek közül való, az emberit, a relatívet 
szankcionálja, és szeretőn beragyogva a 
lehetséges jót, elűzi a tökéletesség hábo
rító vízióit. Ez a szkepszis az utópiát mint 
démont ki akarja űzni a föld testéből; nem 
maga az Utópia, hanem az utópisztikus 
szkepszis az a démon, mely minden földi 
jót problematikussá tesz. Ez a konstruktív 
szkepticizmus biztosan mozog a földön; 
épp azért, mert semmit se lehet tudni, a 
kézzelfoghatót kell megfogni és mértékkel, 
jószívvel élvezni. A szellem világában — 
Kant szavával — nomádok ők, de az élet
hez, a konstruktív értékekhez leghűsége



sebben ők ragaszkodnak. Ennek a szkep
szisnek legfőbb intenciója az egyensúly, 
és ezért szükségképpen minden dolognak 
mértékéül az embert tekinti. Az utópiszti
kus szkepszis azért destruktív, mert — el
lentétben a másikkal — az abszolúttal méri 
az embert, és az abszolút mindig destruk- 
tívan hat, ha éreztetve lesz a relatívval.

„Gyakran hallottam már beszélni rólad 
— mondja Menőn5 az utópisztikus szkepti
kusnak, Szókratésznek —, hogy te magad
dal is mindig zavarba vagy, másokat is 
mindig zavarba hozol. . .  olyanokat mon
dasz, hogy telis-tele kell lennem kételke
déssel. És olyannak látlak, mint egy széles 
ángolna halat Mert ezek is megmerevíte
nek mindenkit, aki közel jön hozzájuk és 
megérinti ők e t. . .  Mert tényleg testem- 
lelkem merev, és egyáltalán nem tudom, 
mit feleljek neked." A konstruktív szkep
szis inkább mozgékonnyá teszi a szemlélőt, 
az utópisztikus szkepszis azonban bénít; az 
utópikus szkepszis kételkedés és vizsgáló
dás, melynek megnyilvánulási formája: a 
kérdés. Szókratész mindig kérdez, és min
dig rég elintézett kérdéseket bolygat, és 
mindig az utópisztikus szellem pozíciójából 
intézi a kérdéseket és teszi kérdésessé a 
feleleteket. Szókratész iróniája nem egy 
külső modor, hanem benső magatartás: 
benne fejeződik ki a paradox viszony, mely 
a beszélő és közte fennáll. A beszélő azt 
hiszi, hogy Szókratész vele társalog, pedig 
Szókratész mindig az idea árnyékát érzi 
a vele társalkodó arcán, s ha ez az árnyék



néha világossá válik, láthatóvá, az irónia 
pátoszát akkor a direkt közlés csendje vált
ja fel. „Ha a te ángolnád — tesz vallomást 
Szókratész — maga is megmerevül, amikor 
másokat megmerevít, jó, akkor hasonlítok 
hozzá. Mert nehogy azt hidd, hogy én ma
gam rendben vagyok, mikor másokat za
varba hozok . . .  másokat csak magammal 
együtt húzok oda."

Az utópisztikus szellem nem boldog és 
nem boldogít. „Est nobis voluisse satis", 
elég nekünk, hogy akartunk — egyrészt ez 
a valóságot kifejező mottója minden utó
pisztikus életnek, de másrészt ugyanez a 
mondat az utópisztikus szájából sose fog 
önelégültség hangján hallatszani, mert az 
utópisztikus szellem képviselője önmagára 
vonatkozóan szükségképp szkeptikus is, és 
sose fogja bizton tudni, hogy eléggé akar
ta-e,* ez azonban az ő magánügye, hogy 
egy termelő és eleven közösségben élve, 
élete minden figyelme oda központosul, 
hogy valamit, e közösség életén kívül fek
vő, teljesen szubjektivet eléggé akarjon. 
Athénban sose épülhettek volna templo
mok, szobrok, de a Piraeus fala sem, ha 
lakosságának nagyobb része, mint Szókra
tész, tétlenül bölcselkedik az utcán, és mo- 
nomániákusan csak kérdezget.

Az életösztön halálirtózás, de ugyanez 
az életösztön egyenes, feltartózhatatlan 
úton visz a halálba. Ez a Middlesex prin
cípiumának végzetes viszonya az Utópiáé
hoz. A homéroszi éposz énekese bizonyára 
nem is álmodott róla, hogy az ö eposza fog



matériát szolgáltatni az istenek és emberek 
idillikus viszonyát széttépö tragédiához; a 
homéroszi világ az utópisztikus princípium
ról mint külön posztulatív valóságról nem 
tud, de amint ez a princípium ráveti magát 
a boldog világra, nyomban kérdésessé te
szi azt, amit azelőtt kérdés nem érintett: a 
boldog istenek és boldogtalan emberek vi
szonyát. Az önmagával szembesített való
ság, a helyességében és értékében kétsé
gessé tett valóság: ez az utópisztikus szkep
szis destrukciója. A middlesexi princípiu
mok örök axiómája a szellemi életre néz
ve a „ne mértéken felül", mert a szellem 
csak eszköz a  megvalósítható szolgálatára, 
és ebben a titka az utópisztikus szellem 
komoly ellenség voltának: benne a szellem 
abszolúttá, öncéllá válik.

A delphoi templom volt a hellén életnek 
centruma; Apollón, kinek tiszteletére emel
ték, a nevelő, szelídítő, a letelepedett kö
zösségek istene; az ő templomának híres 
felirata az „ismerd meg tenmagadat"; ez 
előtt pedig ez a mondás áll: „a pénzre a 
magad képét véssed", és utána pedig „min
dent mértékkel". A pénzhamisítást tiltó és 
mértékletességre oktató két józan, konst
ruktív törvény közé vám ékelve az ismerd 
meg magadat, mely utóbbi eredetileg sem
mi mást se akart emlékezetbe vésni, mint 
hogy az ember ismerje meg szellemi képes
ségeit és szükségleteit, mert ezeknek alap
ján fog a közösség számára leghasznosab
ban elhelyezkedni tudni. Ezekre a bölcs és 
józan oktatásokra teszi rá kezét az utópisz-

6 — Don Quijote útjai 81



tiküs szellem, és minden fenekestöl meg
változik. A szellem teljes szenvedéllyel ve
ti rá magát az önmegismerésre. Az utópisz
tikus szellem mindent, ami gondolat, azt 
mértéktelenül komolyan veszi, és így csi
nálja meg, hogy egy eredetileg middlesexi 
gondolatból egy, a middlesexi kereteket 
szétvetö, destruktív cselekedet lesz. A  
middlesexi gondolatban immanensen tény
leg benne foglaltatott az, amit az utópisz
tikus szellem felhoz belőle. Elohimban Je- 
hova, Jehovában Krisztus.

Az athéni állam nem tévedt, mikor véde
kezett. Ha valakinek minden kérdésessé vá
lik és életének minden napjában óráról 
órára a város legforgalmasabb helyén fá
radhatatlanul demonstrálja, hogy amit pol
gártársai körülötte méltósággal csinálnak, 
az egyáltalán nem tiszteletreméltó, mint
egy állandó tüntetés az élete a gazdálkodó, 
józan, szorgalmas emberek ellen, éppúgy 
a harminc zsarnok, mint a demokrácia, 
minden politika, minden aktualitás ellen — 
ennek a demonstrációnak véget kell vetni. 
Ez áll Athénra és Szókratészre. De meny
nyiben lehetne ma egyáltalán reális erő- 
tényezö valami más is, mint az empirikusan 
adott anyagi és társadalmi erők?

KORUNK UTÓPIÁJA, MINT A MODERN 
ANTI KRISZTUS-KONCEPCIÓ

A legszélsőbb, legradikálisabb politikai 
törekvés is a middlesexi princípium kere
tein belül marad, a reálpolitikának elaszti-



citásával a reálpolitikai követelményekkel 
szemben. Az Utópia semmit se tud egy 
ilyen elaszticitás lehetőségéről, csak ön
magával, a változatlannal számol. Mégis 
van egy pont, melyen összeütközhet az 
elasztikus middl.esexi realitással, és ez: az 
utópisztikus szellemtől aláaknázott indi
viduális lélek. Az individuális léleknek a 
közösséghez való viszonya az a sajátságos 
tényező, mellyel nem számolhatott semmi
féle konstruktív teória; se az, mely 
az emberiséget nemzeti, se az mely 
osztályok szerint megoszló közösségek
nek tekinti. A mi korunkban a konst
ruktív közösségnek nincs elevenebb prob
lémája, mint a szociális probléma. Szé
pen mondja Jean Paul, hogy egy uralkodó 
nagy fájdalom úgy megvédi az embert 
apró más fájdalmaktól, mint a vízesés alatt 
haladót a vízesés az esőtől és lármától. A 
ma élő individuális lélekre aligha lehetne 
valami jellemzőbbet találni, mint azt, hogy 
ez a szép és mély értelmű kép egyáltalán 
nem alkalmazható rá. Sajátsága épp az, 
hogy nem egy ilyen nagy fájdalma van, 
melynek teljességes odaadással élhetne, 
hiszen ez valóságos idill volna a valóság
hoz képest.

Valaki dolgozik, nagyon sokat dolgozik, 
és mégis szegény; a szegénység minden 
piszkát és megaláztatását szenvedi. Hogyan 
reagál erre a helyzetre? A középkori val
lásos katolikus erre a kérdésre egyszerűen 
felelt volna: mindent alázatos tűréssel vi
selni itt a földön, mert akik itt megaláztat-



nak, egy másik életben felmagasztaltatnak. 
A világkép — a középkor világképe — 
konstruktív volt, s ennek megfelelően — 
stabilis. „Az üdvözöltek a mennyei király
ságból — tanítja aquinói Szent Tamás6 — 
nézni fogják az elkárhozottak bűnhődését, 
hogy annál teljesebb legyen az ö boldog
ságuk." A filantrópia sose volt az egyház 
kenyere; követelte az alamizsnálkodást, 
hogy az alamizsnálkodó helyes, Istennek 
tetsző cselekedetet műveljen. Csak Isten 
volt a gond és szeretet tárgya. — A mai 
individuális lélek már nem felelheti oly 
egyszerűen, hogy tűrni akarja a szegény
séget. Az első különbség, hogy a mai em
ber nem igenelheti magányosságát, s nem 
elégedhet meg a törekvéssel, hogy ezen a 
magányosságon csak Isten felé törjön aj
tót. Szubjektíve még sohase élt mélyebb 
magányban, inkább közösséghez tartozás 
érzése nélkül ember, mint a mai, és épp 
ennek a mai embernek cselekedeteiben ob
jektíve úgy kell élni — etikai szubjektív 
parancs folytán —, mintha szubjektivitása 
nem is volna, hanem mintha csak egy cso
port léleknek, közösségnek szubsztanciátlan 
része volna, ö  tud valamit, amit a közép
kori ember nem tudott: neki nemcsak az 
abszolút, hanem a relatív felé is van kö
töttsége; a középkori embernek sejtelme se 
volt erről a szolidaritásról. A szóban forgó 
egyén tehát tudja, hogy cselekedeteiért ki
zárólag ő felelős — de nemeseik cselekede
teiért, hanem azért is, amit nem cselekszik; 
nem dönthet tehát úgy, mintha egyedül



állana a világban s csak Istennel szemben 
— alá van ásva az utópisztikus tudattal az 
emberekkel egyesülés szükségességéről —, 
nem húzódhat vissza „az ö kamarácskájá- 
ba", mert nemcsak öróla van szó az ő Is
tenhez való viszonyában, hanem összes tár
sairól a szegénységben, kiket elárul, ha ki
vonja magát a szegénység ellen folytatott 
harcból. Aquinói Tamás mindebből szót se 
értene: a jóknak csak Istenen keresztül van 
az emberekhez viszonya, tehát Isten dicső
ségének örvendeznek, látván az elkárho- 
zottak bűnhödését. De a mai szegény em
ber nemcsak a szegényekkel, társaival 
szemben kötelezett, a gazdagok dolga se 
intézhető el az ő számára azzal, hogy min
denki felelős cselekedeteiért. Ó is felelős, 
érzi, ha nem akadályozza meg vagy köny- 
nyűvé teszi nekik az elkövetett rosszat. 
Így történik, hogy mikor legvilágosabb az 
egyén szubjektivitása, morális öntudata, 
ugyanez az öntudat kérdésessé teszi jogát, 
hogy mint közösségtől független, abszolút 
morális öntudat cselekedjék, ö  és az ő 
Istene közé odaállnak a többiek bűnei, mint 
az övéi.

Az utópia ma az individuális lélek para
doxonjában áll szemben a middlesexi prin
cípium minden törekvésével. Az őskeresz
ténység hozta azt a nagy destrukciót, me
lyet az azóta eltelt kétezer esztendő civi- 
lizatorikus-konstruktív törekvései nem bír
tak máig se lebírni. Az individuális lelket 
mint abszolút értéket a kereszténység sta
tuálta, s vele szemben minden közösséget



csak látszat-értéknek, hamis pénznek dekla
rált — államot, családot stb. —, mellyel 
nem lehet az abszolútat követelő örökkéva
lóságot kifizetni. Ezzel szemben minden 
konstruktív princípium alkotta közösség a 
saját szempontjaihoz méri, relatívvá teszi 
az individuum értékét. Mármost az a bi
zonyos szegény ember az előbbi meggon
dolások alapján a relatívval való szolida
ritás jegyében rászánná magát utópisztikus 
etikai pozíciójának elhagyására; vállalja a 
szegénység terhe ellen való harcot társai 
testének és a gazdagoknak lelke megmen
tése érdekében. Ezzel az elhatározással 
benne áll, mint konstruktív tényező, a 
konstruktív keretekben. De a következő 
lépést már nem bírja megtenni, épp azok
nál a motívumoknál fogva nem, melyek 
az előbbinek megtevésére indították. A kö
vetkező lépés ugyanis emberek között tör
ténő erőszakos és véres küzdelem. Minden 
közösség fölébe helyezi önmagát az egyéni 
élet értékének; Kajafás mondása, hogy ,,in
kább vesszen egy a községért, mint a köz
ség egyért", minden közösség fundamen
tuma. Dante ezt a Kajafást a pokolban lát
ja; két cölöpön fekszik, hídnak kifeszítve, 
és ólomruhás alakok hosszú szakadatlan 
sorban haladnak át rajta, hogy ama bűnös 
kijelentéséért meglakolván, megtanulja 
minden egyes embernek az ő súlyát. Dan
te azonban a konstruktív princípium kép
viselője, és ha Kajafás csak egy más kö
zönséges halandót végeztetett volna ki, te
gyük fel, mint firenzei bíró a firenzei ghi-



bellin párt érdekében — biztosan nem ke
rült volna ebbe a helyzetbe. De a mai in
dividuális lélek minden individuum abszo
lút súlyát érzi, és ezért válik külön minden 
közösségtől. Ennek a mai embernek meg
érdemelt szállását Dante se pokolban, se 
purgatóriumban, se mennyben nem láthat
ta még: ez a ma szülte ember többet tud 
és többet lát, mint amennyit az élet meg
bír.

A mai utópisztikus szellem a keresztény
ségen nevelkedett, és egy, a mai korunk
ra végtelenül jellemző Antikrisztus-kon- 
cepcióban kulminál. A paradicsombeli Sá
tánnak a zsidó—keresztény eszkatológia 
azt a szerepet juttatta, hogy a megváltás 
végleges bekövetkezése előtt még egyszer 
megjelenjék a világban. Béliál-Antikrisz- 
tust Pál apostol a bűn emberének, a pusz
tulás vagy pokol fiának, törvény nélkül 
élőnek mondja, aki amaz utolsó időkben 
Isten gyanánt fog a templomban ülni, ha
mis csodákat fog tenni. Ma egy ilyen An- 
tikrisztus nem jelentene a lelkekre ve
szélyt. Senki se téveszthetné össze valami
vel, ami nála jobb. Ellenben ha még Krisz
tusnál is szelídebbnek, jobbnak, szeretőbb- 
nek, bölcsebbnek mutatkozna — akkor 
igenis csábíthatna. Az evangéliumi keresz
ténység azt tanítja, hogy a földön Isten 
jóságán kívül hatalom e világ fejedelme 
is, hogy van Sátán és van Kárhozat. A mai 
ember költője és prófétája: Dosztojevsz
kij kitudja a világból a gonoszt minden
ütt, ott is, ahol tombol az aljasság, meg



találja a jóságot, „az ördögnél esettebb" 
embert egy Krisztus fölé fokozott Krisz
tussal gyógyítja. Dosztojevszkijnél azonban 
egy minden eddiginél magasabb szentség 
után felfokozott vágy a domináns, és végül 
is mindenki minden bűnére talál feloldo- 
zást, úgyhogy ö csak a mai embernek egyik 
irányát reprezentálja az ő Antikrisztus- 
koncepciójában. De a minden élési és küz- 
dési lehetőséget kimart destruktív szkep
szis Kierkegaard-nál talált kifejezést, ö  ve
tette fel a kérdést: szabad-e az embernek 
magát az igazságért agyonveretni? Azon 
már rég túl van az individuális lélek, hogy 
még ha a világ üdvösségét is ígérnék cse
rébe, nem szabad az életet kioltani. De 
szabad-e másokat az igazságomért az én 
megöletésem bűnébe vinni? Krisztussal 
szemben veti fel a kérdést. Szabad volt-e 
neki, nem volt-e bűn tőle, hogy engedte 
a szörnyű bűnt: az ö  megöletését megtör
ténni? Kierkegaard-nál talál feleletet a 
kérdésre, de ez a felelet itt most nem fon
tos. Fontos, hogy ez a kérdés felmerülhe
tett. És hogy felmerülhetett, ez a lélek 
aránytalan előreszaladottságának jele — 
mert minek nevezzük egy ilyen kérdésnek 
egy fegyveres, gyilkos, börtönös, éhes vi
lágban való megszületését, hogyha nem a 
lélek veszett előreszaladásának? Ez a Krisz
tuson is túlszaladt lélek a mai kor Utópiá
jának destruktív hordozója, melynek ered
ménye: a minden ő bizonyosságában meg
rendülő Middlesex. A történelem ma is, 
mint mindig, egyének bőrére megy és egyé



neken keresztül történik, ha az egyének 
túlnyomó nagy része tömegtestet alkot is. 
Az egyes ember, amint az utópisztikus szel
lem kerül felül benne — mert az egyes 
emberben a middlesexi és utópisztikus prin
cípium halálosan közel áll egymáshoz, és 
nem valahol egyik ezen, másik más csil
lagon —, akkor minden közösségből követ
kező, közösséget összetartó relatív etika 
összeomlik, és az egyes ember, mint indi
viduális lélek, az abszolút igézete alatt 
állván, a közösség rossz lelkiismerete lesz.

Middlesexnek nem egy hold földjét, ha
nem minden nagyságát problematikussá tet
te a destruktív Utópia, és a fölébredt utó
pisztikus következményeket soha többé 
nem lehet a lélekről, melynek természeté
vé lettek, lefejteni, ha Middlesex mégoly 
kevéssé is áll arányban ezeknek a köve
telményeknek nagyságával.



Az Erfurti programnak1 azt az állásfog
lalását, hogy a vallás magánügy, tudvale
vőleg Marx helytelenítette, noha a polgári 
szabadgondolkodókat a szocialista ateiz
mustól élesen megkülönböztette; mert a 
vallást is éppúgy a termelési viszonyokból 
következő ideológiának tekintette, mint az 
emberi szellem egyéb termékeit, s ezért 
természetesen a vallás elleni küzdelmet 
mint a proletariátus öntudatosításának 
egyik eszközét szükségesnek ítélte, de csak 
mint kísérő jelenségét a termelési rend 
megváltoztatásáért folytatott küzdelemnek. 
Feuerbachhal* szemben, aki a vallást az 
ember szellemi konstitúciójának tulajdoní
totta, Marx az ember általános, társada
lomtól külön látott valósága helyett a val
lást a tökéletlen társadalomban élő ember 
produktumának mondja, mely hatóerejét 
s minden ígéretét elveszti, amint a társa
dalom a tökéletlenség állapotából felsza
badulva az emberi kívánságokat ki tudja 
elégíteni.

A szocializmus a gyakorlati munkásmoz
galomban a vallással szemben való állás- 
foglalásban ma is megoszlik. Míg a hiva
talos pártemberek egyik csoportja tiltako
zik a vallásellenes küzdelem vádja ellen, 
éspedig azzal, hogy nem a vallást, hanem 
csakis az uralkodó osztályokkal szövetke
zett egyházakat tekinti ellenségnek, a má
sik csoport nemcsak az egyházakat, hanem



a vallást is, minden vallást támad, mert a 
földi élet parancsaival és szükségleteivel 
szemben minden vallás más, magasabb, 
ezeknek érdekeivel ellentétes célok felé 
vonja el a figyelmet. E két különböző fel
fogás képviselői között nincs — legalább
is túlnyomó többségben —, szubjektíve 
nincs ellentét a vallásról vallott egyéni né
zetükben, s ami őket elválasztja, az inkább 
a taktika kérdése, a taktikáé, hogy ne boly
gassanak meg kérdéseket, melyek — lévén 
a szocializmus többségre törekvő gazda
sági és politikai mozgalom — a még idegen 
tömegeket elidegeníthetnék. (Ilyen értelem
ben foglalkozik a kérdéssel Ottó Bauemeks 
legutóbb megjelent brosúrája is.) Angliá
ban például köztudomásúan még igen erő
sek a kapcsolatok a szervezett munkásság 
és az anglikán egyház között.

A taktikai kérdés azonban a napi poli
tika kérdése, és a napi politika nem az el
méletek útját járja, ha az elméletek jegyé
ben is jár. Az elméleti differencia is be
folyásoló erővel élesedik ki, és újabb 
időkben különösen Németországban tör
téntek gyakorlati kísérletek is egy isten
hivő szocialista munkásmozgalom megszer
vezésére. Ezeknek a kísérleteknek vezetői 
úgy állítják be a dolgot, hogy a szocia
lista mozgalom a vallásellenes tendenciá
jával a XIX. század pozitivista szellemének 
került hatalmába, mely szellem homlok- 
egyenest ellenkezik a proletariátus szelle
mével; történelmi oka e tévedésnek, hogy 
az egyházak ellen szükséges küzdelem a



körülmények, következtében vallásellenes- 
séggé tévedt.

Az egész kérdéskomplexum magva azon
ban abban rejlik, hogy miként felel meg 
az ember a kérdésre: mi a vallás? Metafi
zikai szükséglet vagy Marx szavával csak 
„az emberfejbe átvitt és átültetett materiá
lis világ reflexe"? Ha metafizikai szükség
let, akkor a meglévő vallásokkal szembe 
lehet szállni egy új vallás nevében, mint 
új vallásnak alapítója, tehát nem termé
szettudományos, hanem csakis metafizikai 
területre állva —, vagy pedig, ha a vallás 
csak egy történelmi korszak tükröződése 
az emberfejekben, akkor a történelmi kor
szak végével együtt minden vallási életnek 
is ütött az utolsó órája. A harmadik fele
leti lehetőség üres beszéd, semmitmondó 
nagy szó csupán, ti. a felelet, hogy a szo
cializmus maga az új vallás. Ez ellen a 
beállítás ellen bizonyára Marx tiltakozott 
volna a legerélyesebben, és jogosan, mert 
a szocializmus tudomány, mely — ellentét
ben a vallással — nem az egyes ember 
belső és külső életének céljával, hivatá
sával és etikai értékével, hanem a kapita
lista termelési rendben élő osztályoknak 
egymás közötti küzdelmével és ennek a 
küzdelemnek történelmi szükségszerűségé
vel és jövőjével foglalkozik. Tehát felelet
nek csak a kettő közül az egyik jöhet 
számba, és a kérdés magvát csak azzal az 
egy kérdésfeltevéssel lehet megközelíteni: 
metafizikai szükséglet-e a vallás, vagy csak 
történelmi fen ómén?



A metafizikai szükséglet mellett még az 
se volna bizonyíték, ha sikerülne is bebi
zonyítani, hogy az emberiség eddigi törté
nelmében mindenütt találni vallásos életet, 
mert tízezer év is lehet a történelemnek 
csak egy szakasza, mely pusztán csak pro
lógusa egy későbbinek, annak a kornak, 
mely nem az osztályok küzdelmének, ha
nem az embernek lesz igazi története. De 
viszont nem bizonyíték a vallás puszta tör
ténelmi fenomén volta mellett, hogy az 
európai emberiségnek egy jelentékeny 
része ma nem fedez fel magában semmiféle 
vallásra irányuló metafizikai szükségletet, 
mert erre viszont jogos az ellenvetés, hogy 
ennek a szükségletnek háttérbe szorulása 
múló történelmi fenomén lehet, és egysze
rűen nem bizonyíték arra, hogy ez a szük
séglet véglegesen elmúlt. Ily módon ebben 
az esetben is oly kérdéssel állunk szem
ben, melyet tárgyi bizonyítékokkal éppoly 
kevéssé lehet eldönteni, mint ahogy a teo
lógusok minden erőlködése ellenére nem 
lehet a katolicizmus hittételeit észokokkal 
bebizonyítani, s ugyanúgy észokokkal a 
hivő számára még csak kétségessé sem le
het tenni.

Egy bizonyos: a vallási életnek mint a 
társadalmi valóságot aktíve befolyásoló té
nyezőnek mai európai életünkben nyoma 
sincs. A társadalmi harcok fokozódó kié
lesedése már magában is annak jele, hogy 
a történelemnek olyan stádiumában élünk, 
mikor az emberiség legnagyobb része szá
mára minden más kérdés, mint a meztelen



életért folytatott harc, a ráfigyelési lehe
tőségen kívül esik. A szocializmus szelle
me ezért szükségképpen vallástalan, sőt 
vallásellenes, mert a földi élet javaiból ki
tudottak és a földi élet javaiért küzdők 
csak a földi élet javainak korláttalan igen
léséből meríthetik erejüket; minden más 
szempont, tekintet csak bénitólag hathat, 
amíg a küzdelem tart. Az istenhivő osz
tályharcosok, más, talán kevésbé komolyan 
veendő formában a Tolsztoj tévedésének 
megismétlői: a vallást ki akarják szabadítani 
abból a helyzetből, melyben ma beleizo
lálódott, s mely helyzet — például a Tolsz
toj esetében tragikus volt, mert Tolsztoj 
általános aktualitást, társadalmi valóságot 
formáló aktualitást akart adni valaminek, 
mely társadalmilag abszolút nem volt ak
tuális, csak szubjektíve Tolsztoj Leónak. 
Éhes emberrel lehet másról is beszélni, 
mint kenyérről? aki ért hozzá, egy időre 
el is feledtetheti vele, hogy éhes; de nagyon- 
nagyon éhes ember mindenekfelett elszó- 
rakoztathatatlanul az éhségét érzi, és el
sősorban enni akar, és semmire se alkal
mas, ami nem ebben az irányban foglal
koztatja.

Az új testamentumban fel van jegyezve 
egy kérdés, különös kérdés, ha az ember 
meggondolja, hogy az újtestamentum Krisz
tusa teszi fel. A kétkedés hangján kérdi, 
hogy az idő végén vajon akadni fog-e még 
csak egy hivő is. Ez azonban a keresz
ténység problémája; a marxizmusé azon
ban nem az, hogy lesz-e egy hivő, hanem



hogy a remélt' eljövendő "üsztálynélküli 
társadalom az ember minden szükségletét 
kielégítheti-e majd annyira, hogy ne szen
vedjen azalatt, ha majd nem hisz az élet
nek egy, a társadalmi léten túlmenő értel
mében? Mert ha ez a szenvedés megjele
nik, a vallás a legtökéletesebb társadalom
ban is, ha csak fájdalom alakjában is, ak
tuálissá válik.



Mikor 34 éves korában H. v. Kleist1 
megöli magát, az öngyilkosság körülmé
nyei némi feltűnést keltenek. Tieck tíz év
vel később kiadja az elhalt költö munkáit, 
de alig valaki figyel fel az ismeretlen ha
lott nevére és írásaira. A naturalizmusnak 
és az expresszionizmusnak kellett jönni, 
hogy Kleist érdekessé váljon. És ebben az 
új perspektívában Kleist mint a mai leg
jobbaknak őse, példás hérosz és példátla
nul nagy költő intronáltatott.

Megindult az irodalomtörténeti értéke
lések revíziója. Kleist maga is egész éle
tében tudta, hogy hol a norma, mely az ö 
élete tartalmaira ítéletet mond, és ezért 
akarta a kortársnak félelmes Goethe „hom
lokáról letépni a babért". Többről volt szó, 
mint alantas irodalmi féltékenységről, becs
vágyról: Kleist viszonya Goethéhez a káo
szé, melyet taszít és mégis imádatra kény
szerít a kozmosz. Goethét és Kleistet egy 
szellemetlen érték-összehasonlitás révén 
viszonyba hozni — amint ezt a modernek 
tették — az eredeti mély értelmű antago- 
nizmusnak ellaposítása. Mint minden va
lódi egyéniségben, úgy Goethe és Kleist 
életében és élete eredményében vagy ered
ménytelenségében általános törvények ma
nifesztálódnak. Az egyéniség sorsa csak 
annyiban érdekes, amennyiben ennek az

* A költö születésének 150 éves évfordulójára.



általánosnak leolvasható írásjeleit viseli 
magán, akár a megsemmisülés, a pusztulás, 
akár a beteljesülés, a célt érés az, ami a 
törvény betelj esedésének manifesztációj a. 
Az egyéniség pusztulva vagy boldogulva 
mindig törvénykinyilatkoztató. Az egyéni, 
esetleges élet véletlenjeinek helyes össze
gezéséből a szükségesség jön ki, mint vég
ső summa.

*
Kleistről tudjuk, hogy a Goethével való 

mély értelmű versenye közben Geschichte 
meiner Seele* címen készült egy goethei 
Wahrheit und Dichtungra. A kézirat elve
szett, de nem valószínű, hogy Kleistnek va
laha is sikerült volna a goethei Wahrheit 
und Dichtung módján a saját életét mint 
egy őstörvény monumentális emanációját 
az anyagban, objektív tudatossággal át
tekinteni, Kleist másutt kereste töredékes 
életének titkát. „Die Hőlle gab mir meine 
halben Taiente, dér Hímmel schenkt dem 
Menschen ein ganzes oder gar keines."3

*
Goethéről tudjuk, hogy Shakespeare 

mellett kicsinek érezte magát, s valószínű, 
hogy Shakespeare is kevesellte a maga ta
lentumát. Az emberi nagyság teljesítőké
pessége mindig mögötte marad a feladat 
nagyságának, mert a nagyság mindig a 
feladattal és nem a relatív mértékekkel — 
kortársak stb. — méri magát. De Geothé- 
nek a konzekvenciája: a produktív maga-

7 Don Quijote útjai 97



tartás Shakespeare-rel szemben, és tehet
sége nagyságának kérdése lényegesen nem 
foglalkoztatja. Ami foglalkoztatja, az a 
rendelkezésre álló „talentum" megvalósí
tása, a kapottnak maximálisan megfelelő 
szolgálat teljesítése. A többi nem az ő dolga. 
Az elérhetön keresztül megy az elérhetet
len irányába, és az elérhető területén te
hetett minden lépésért hálára kötelezetten 
indul a következő lépés megtételére. Sej
telmes, titkos egyetértésben saját élete 
törvényével teljesíti élete törvényét élete 
éveinek munkájával. Szabály teremtő he
roikus élet. Hogyan lehetséges az ilyesmi? 
Goethének se adatott lelkileg homogénabb 
közösség az emberi társadalomban, mint 
Kleistnek. Költő és az ő közössége Goethe 
számára is éppoly kevéssé volt költő és 
az ő közössége, mint Kleistnek. Az Itáliá
ból hazatért Goethe és Goethe a Schiller 
halála után, ha a weimari udvarban excel- 
lenciás úr is, a weimari udvarban szelle
mileg legalább annyira izolált magános, 
mint Kleist Párizsban vagy berlini szerkesz
tő korában. De nem úgy magános, mint 
Kleist, mert először — s ez a legfontosabb 
— Goethe mitikus életereje egy, a termé
szethez való közvetlen és tudatosan kiépí
tett viszonyból táplálkozik — ez abban is 
megnyilvánul, hogy minden nagy magá
nyosságai idején költészet helyett termé
szettudománnyal foglalkozik — s másod
szor — épp az előbbi életérzésből követke
zően — mindenütt nagy természeti és me
tafizikai — az ő számára a kettő egy tör



vénynek csak két megjelenése — törvé
nyeket tud, melyeknek az individualista 
Goethe akarattal engedelmeskedik, melyek
hez hozzáhasonul.

Kleist számára a természet nem pótol
hatta a hiányzó emberi közösséget. Épp
oly kevéssé, mint ahogy Euripidész számá
ra nem pótolhatta. A természet csak any- 
nyiban jön még számba, mint emberi af- 
fektusok hasonlata, de ember és természet 
között minden organikus viszony éppúgy 
megszűnt, mint költő és népe között. Kleist 
egzisztenciája az első fatális testet öltése 
a paradoxiának: költö, akinek nincs népe, 
nincs organikus valahovatartozandósága. 
És a fatális csakugyan fátummá lett, mert 
a paradoxiát teljessé tette, hogy ez a köl
tö mindennél inkább drámaköltő volt. 
Shakespeare után szigorúan véve nem is 
születhetett más, csak könyvdráma — az 
igazi dráma egy közösség hősét tételezi 
fel, tehát egy közösséget, mely a drámai 
hősben a magáéra ismer — ez a közösség 
megszűnvén, a dráma könyvdrámává de
generálódik, individuális sorsélmények, 
dramatizált líra, extrém etikai problémák 
megjelenítőinek megjelenítésévé. Ha Aisz- 
khülosz azt íratja sírjára, hogy ö is ott 
volt Marathónnál, s ha az Antigoné köl
tőjét hadvezérnek választják: ebből a köl
tő és a közösség természetes és szükséges 
viszonya tetszik csak meg. A költő, aki 
csak költö, modern jelenség, mely az em-



béri közösségek megszűnésének következ
ménye. A vérbeli drámaköltö közösség 
nélkül, mely a témát és célt megadja: ember, 
aki alól kihúzták a földet, akitől elvették a 
teret, mely rendeltetésének színteréül szol
gálhatott volna. A megszűnő közösség idejé
ben több lesz a költő, mint az eleven kö
zösség korában, mert eleven közösség nél
kül nem létezik cselekedetre, értelmes vi
lági működésre való lehetőség, csak indi
viduális és individuális érdekszférákba 
visszaszorított, behatárolt eredmények. A 
,,szépirodaloméban kompenzálja magát a 
közösségtelen, de cselekvéshez hajtott 
szubjektivitás. Költészet mint magatartás, 
mint életmunka — ha a költő nem áll ben
ne egy eleven közösségben — csak mo- 
nománikus őrjöngés, melynek nincs foga
natja, légüres térbe beleteremtett meredt 
alakok életeinek nemzése.

Kleist életeleme a cselekvés, és élmé
nyei dramatikus formában jelennek meg: 
a cselekvés anyaga: a porosz junkerek, 
akikhez születése szerint tartozott, a ka
tonáskodást adhatták csak neki, vagy hogy 
államhivatalnok legyen; megpróbálta mind
kettőt, és messzire űzödött mind a két le
hetőségtől.

*
Kleist — Heinrich Wilhelm von Kleist — 

százötven év előtt, 1777. okt. 18-án szüle
tett. A családban tradíció volt, hogy a fér
fiak katonatisztek lesznek. A 22 éves Kleist 
nem leli kedvét a tradícióban, és a kato



nai életpályát a szabad, szellemi pályával 
cseréli fel. Ebben az időben olyan, mint 
valami lapos német professzor. Kicsit nagy
képű és kiállhatatlanul oktató még akkor 
is, ha a menyasszonyához szerelmes levele
ket ír. Bildung ... Bildung .. .4 ez az örök 
refrén, míg egyszerre megváltozik a kép. 
A fiatal Kleist megismerkedik Kant filo
zófiájával — gorombán félreérti Kantot, 
de végtelenül jellemző rá, hogy így érti 
félre —, azt olvassa ki belőle, hogy látsza
tok világában élünk és az igazság megis- 
merhetetlen. Másokat szerelem, halálese
tek, szerencsétlenségek ráznak meg olyan 
erővel, mint Keistet a kanti filozófia. 
A Mariembadi elégia öreg Goethéjé
nek pátoszával jajdul fel ekkor a fia
tal Kleist: „Mein einziges und höchstes 
Ziel — írja — ist gesunken, ich habé kei- 
nes mehr."5 A fiatal porosz junker úgy hitt 
a Bildung bán, mint a paraszt a nyomtatott 
betűben, és Kleist most máris lemond, nem 
bírta tovább, és arról álmodik, hogy mint 
paraszt valahol egy svájci faluban élde
géljen. A menyasszonya okosabb, és nem 
megy bele ebbe az új tervbe. A porosz 
junker, akiből Rousseau tanítványa lett, 
minden kapcsolatot, mely közte és kaszt
ja közt még eleven, ezzel eltépett. És nem 
talált — nem is találhatott — egy osztályt 
vagy kasztot, mely öt a magáéként befo
gadhatta volna, vagy melynek létalapját 
ö a magáévá tudta volna tenni.

*



Ami ezután Kleist külső és belső életé
ben következik: minden csak a mindig sú
lyosabb konzekvenciája ennek a magába 
szakadt, kizárt és magába zárt individuali
tásnak. Kortársai, a romantikusok és őköz- 
te kevés a hasonlatosság, de a sorsuk kö
zös. A költészet, ha nem táplálkozik és 
nem táplálja a költőt egy eleven közösség 
életerejével, akkor önmagában nem te
remthet levegőt, teret és igazolást az élet
hez. Goethe a természet és nem kevésbé 
a praktikus tevékenysége révén tudta tar
tani magát, a romantikusok vallással ve
gyített esztétikával kísérelték meg egzisz
tenciájuk szörnyű absztrakcióját elvisel
ni, s a legnagyobbaknak, kik, mert legna
gyobbak voltak, legtisztább volt a tekinte
tük és legmélyebb a szenvedésük: a leg
nagyobbaknak, mint Hölderlin6, meg kel
lett őrülni, vagy mint Kleistnek, öngyil
kossá kellett lenni. Akik ebből a generá
cióból életben maradtak, ha mint Novalls 
nem haltak meg fiatalon, azok a puszta 
költészet „leere JJnendíichkeit"-ja7 elöl a 
katolicizmus fiktívvé vált, de legalább fik
cióként létező közösségébe menekültek.

*
Kétségtelen, hogy német költők között 

senki annyira drámaköltő nem volt, mint 
Kleist. És mégis: Kleistnek egyetlen drá
mája sincs, mely egészében éppoly töké
letes volna, mint részleteiben. Legegysé
gesebb, mert egységesen, következetesen 
démonikus a Penthesilea. A Kötchen von



Heilbronn álomszép ragyogásába kínosan 
hasit bele a fogatlan boszorkány Kuni
gunda. A Prinz von Homburgat, ezt a drá
mát, mely a német irodalom nagy, talán 
egyetlen tragédiája lehetne — mert örök 
erők mérkőznek benne: a törvény és a 
démonától elragadott ember —, a Prinz 
von Homburgot visszamenően diszkreditál- 
ja a befejezés. Ha Kleistnél tudatos szán
dék volt a tragikus konfliktusnak a shakes- 
peare-i Téli meséhez hasonló meseszerű 
megoldása, feloldása, ez se változtat a té
nyen, hogy neki nem sikerült. De aligha 
tudatos szándék mozgatta, inkább arra kell 
gondolnunk, hogy nem tudhatta másképp. 
Ugyanez a Kleist, aki a Michael Kohlhaas- 
ban lélegzetelállító nagyszerűséggel meré
szel legeslegvégig vezetni egyetlen világ
víziót: a lélektelenségtől megszállott világ 
vízióját, a Prinz von Homburgnál vissza
hőköl, mert ott a törvény pozitív elismeré
sét kellett volna demonstrálnia. A Familie 
Schoffensteinbán is nem a Rómeó—Júlia 
szerelem, hanem a gyűlölet az uralkodó 
motívum. Az antik tragédiaköltő isten ol
daláról nézte a sorsot? Kleistnek a démo- 
nikus indulatok hatalmán túl nincs evidens 
bizonyossága. Ezért válik a keze majdnem 
mindig nagyon bizonytalanná, ha a befe
jezéshez, konklúzióhoz közeledik. „Ver- 
wirrung dér Ge/üh/e"8 — ezzel jellemezte 
és utasította el magától Goethe a kleisti 
irodalmat. Kleist mindenütt téma után ku
tat. A lovagkor, a görög mitológia, a német 
történelem egymást kergetik, de minde



zen témák nem tudták és nem tudhatták 
helyettesíteni az egyetlen szükséges témát: 
azt, amelyik egy eleven közösség életéből 
nö ki. A Hermannschlacht vad gyűlölete, 
nemzetisége se egy közösség életérzéséből 
nö ki, hanem egy közösség utáni vágy
ból, a vágyból, hogy határok és kötöttség 
teremjen. A Hermannschlachtot a gyűlölet 
teszi naggyá és nem a patriotizmus. A 
Kleist gyűlölete számára Napóleon épp
úgy mítosz, mint Ady szerelme számára 
Párizs. A Kleist franciagyűlöletei Ugyanaz 
a Kleist, aki a franciákat gyűlölte, még 
Boulogne-ban önként jelentkezett a fran
cia expedíciós seregbe Anglia ellen. „Un- 
ser aller Verderben lauert über dem Mee- 
re"9 — írja akkor. A titáni indulatok ob
jektumot keresnek, a priori az indulatok 
vannak, és a világhoz való objektív, kon- 
templatív viszonynak, mely Shakespeare-t 
olyan egyedülállóan szélessé teszi, Kleist- 
nél nyoma sincs. A Moliére vígjátékába, 
ebbe a Plautustól származó könnyű komé
diába gyúrja be legmélyebb problémáit: 
Amphj'íryonban sajátos szándékos vakság
gal a téma és az ő mondanivalói közt való 
diszkrepanciát nem látja, s ezáltal miszté
rium és blaszfémia között lebeg ez a szer
telenségben is nagyszerű alkotás. Gundolf10 
Kleist-könyve — melynek egyebek mellett 
legnagyobb értéke Kleist nyelvének analí
zise — a Kleist ,,Zerbrochene Krug"-ját ki
zárólag technikai kísérletnek és teljesít
ménynek tartja. Ebben aligha van igaza, és 
alapos analízis kimutathatná a Kohlhaas és



e között a vígjáték között való közös él- 
ménygyökereket. De ha Gundolf azt hang
súlyozza, hogy Kleistnél a művészi ,,Kön- 
nen" akarata szinte egyenlő erejű a ,,Müs- 
sen"-nel — ebben biztosan igaza van. A 
technikával való küzdés, a flaubert-i he
roikus tökéletest akarás a formában hozzá
tartozik a közösségtelen, világtalan költő 
Kleist-képéhez. A technika mint a tarta
lomtól különvált, sőt centrális probléma a 
renaissance szülötte, jellegzetesen azé a 
koré, melyben a művészet megszűnik nép
művészet lenni. A költőnek magának kell 
megteremteni az anyagot, melyen keresz
tül kifejezhesse magát.

Az objektum hiánya a szubjektivitás pél
dátlan intenzitású gazdagsága mellett: ez a 
titka annak, hogy a Kleist nagysága alko
tásban nem érte el önmagát.

A Róbert Guiscard-nak kellett volna 
Kleist Faustjává lenni. Kleist pozitív hős- 
vízióját kellett volna valóvá váltani, mint 
Aiszkhüloszét a Prométheusz. Kleist hosz- 
szú-hosszú évekig viaskodott érte, és a 
ránk maradt töredék tanúsága az erő nagy- 
szerűsége mellett, mely ott vívódott ön
magával és az anyaggal. És szenvedélyes 
erőfeszítések után Kleistnek be kellett 
látnia, hogy lehetetlent akart, és ekkor 
tűzbe dobja kéziratát. Nem a tehetsége 
nagyságán múlt, hogy így történt. Abszt
rakt hős nem lehetséges. Don Quijote 
absztrakt hős, de nem lehet dráma hőse, 
épp mert absztrakt, azért, mert nem egy



közösség, hanem csak egy extrém indivi
dualitás képviselője.

Mikor Kleist a Guiscard kéziratát elége
ti, a sokat szenvedett ember megrendült- 
ségében profetikus szavakat talál. Azt írja 
a nővéréhez intézett levelében: ,,/ch trete 
vor einem zurilck, dér noch nicht da ist 
und beuge mich ein Jahrtausend im voraus 
vor seinem Geiste."11



Lehet, hogy Malraux tökéletesebb regényt 
írt volna, ha néhány évvel később dolgoz
za fel a spanyol polgárháború témáját? A 
spanyolországi események további fejlő
dése bizonyára ma még láthatatlan össze
függéseket fog revelálni. Mint ahogy a 
történelemnek eleme az idő, a történelmi 
regény feltétele az időbeli távolság. Ez áll 
a történelmi regényre általában, de Malraux 
művére nem. Ezt a könyvet csakis most, 
csakis melegiben és még a történelmi táv
lat kialakulása előtt lehetett megírni. Ez
zel a művel Malraux nem a legjobb re
gényét alkotta meg; a L'EspoImak vannak 
részletei, melyek művészi szempontból 
nyersnek hatnak, mint például az angol 
újságíró Madrid bombázásáról szóló hosz- 
szú telefonjelentésének a szövege; a re
gény hőseinek szellemi fiziognómiája konk
rét fizikai egyéniségük rovására rajzoló
dik ki mesteri precizitással. És mégis, Mal
raux egyik könyvében sem adott még 
annyit, nagyobbat és többet, mint a L'Es- 
poirban. Azt lehetne mondani, hogy ez a 
könyve még gazdagabbá tette az előző 
könyveit, mert egy író, akinél, mint Mal- 
raux-nál, az alkotás nem egy témával való 
szerencsés találkozás eredménye, hanem 
szerves folyamat, egy új könyv új értel
met ad az előzőknek. Az mutatja meg,

* L'Espolt, N. R. F., Paris, 1938.



hogy mely útnak a szakaszai voltak. Fő
leg ezért könnyen téved művészeti értékek 
megítélésében a kortárs, s ezért könnyebb 
megtalálni a helyes mértéket, ha már az 
egész oeuvre, melynek részei egymást vi
lágítják meg, készen áll előttünk. S ezért 
izgató szerencse kortársnak lenni, s abból, 
amit már manifesztált egy művész, meg
kísérelni a szemünk előtt készülő mű egé
szének kontúrjaira, a művész történelmi 
helyére és jelentőségére következtetni.

Malraux, akit egy következtetéseiben el
hamarkodott kritika az aktív haladás Ham- 
letjeként vagy egy aktivista, de elvont in- 
tellektualizmus képviselőjeként könyvelt 
el, Malraux a L'Espoirban megmutatja, hogy 
az ö intellekíualizmusa lírikus eredetű, 
akárcsak Nietzschénél, és hogy amit ben
ne Hamletnek láttak, az valóban a maxi
mális aktivitást kereső — s életben és mű
vészetben egyszerre meglelő — változtató 
akarat volt. Életben és művészetben egy
szerre: Malraux dicsőséges kombattánsi 
szerepére gondolok, melyre itt nem sza
bad kitérnem, miután itt csak Malraux- 
ról, a művészről van szó. De a művész 
Malraux lényeges tulajdonsága, hogy — 
s ezt nevezem az ö lírizmusának — nála 
a művészet nem egy önmagától való el
kalandozás az objektív világba, hanem az 
objektív világnak az ö szubjektivitásába 
való beolvasztása. Élet és mű nála egyek, 
mert az ő útja önmagához a külső világon 
keresztül vezet. Éppoly kevéssé spekula
tív természet, mint Pascal, akivel egyéb



ként annyiban rokon, hogy lelki életének 
intenzitása úgyszólván, amint egy bizo
nyos hőfokot elért egy élmény, akkor 
szellemi aktusként, gondolat formájában 
manifesztálódik. Nem szenvedélyes gon
dolkodó, hanem minden gondolata a szen
vedély lecsapódása. Stílusának aforizma- 
tikus feszültsége nem egy írói virtuozitás, 
hanem annak a következménye, hogy az 
ö számára a gondolati kérdés a szó egész 
jelentőségében életkérdés: egy-egy gondo
lat veszedelmes életnek ugyanazzal a re
alitásával terhes, mint Magninnek, a re- 
pülögéposztag parancsnokának egy-egy 
vakmerő felszállása az ellenséges hadak 
bombázására.

Malraux-nak nincs elméleti problémája; 
a malraux-i szubsztanciális, szinte fizikai 
életszükségletek és az adott életfeltételek 
közötti feszültség küzdelem} ez Malraux- 
nak a témája, akár Kína, akár a német bör
tön az, mely a külső anyagot szolgáltatja 
a témához. A téma, a belső téma — mint 
az különösen most, a L'Espoir olvasása 
után nyilvánvaló — következetes, kény
telen hűséggel az ember, aki noha, vagy 
ha úgy tetszik: mert metafizikailag halá
losan magányos, testvéri közösségben akar 
élni és halni. Ez a belső malraux-i téma 
monumentális történeti tárgyra talált a 
spanyol nép szabadságharcában, mely Mal- 
raux számára úgy jelenik meg, mint az ő 
szubjektív, individuális problematikájának 
gigászi mértékben való történeti igazolása. 
Mi az, ami a spanyol nép harcában legin



kább leköti Malraux figyelmét? A folya
mat, melynek folyamán térben, szokások
ban és ambíciókban, sőt nyelvben is egy
mástól elkülönülten, egymástól távol, nem
csak városok, hanem országok határai ál
tal is elválasztott emberek átváltoznak va
lami eggyé, egységessé, egysorsúvá, egyet
len nagy igenné s egyetlen nagy cselekvő 
nemet mondássá, néppé. Az ok, ami a 
transzszubsztanciációnak ezt a tüneményét 
millió és millió egyes ember életében lét
rehozza: a rettenetes ajándék, hogy sze
mük elé került a közös ellenségük, közös 
ellenséget kaptak. S a L’Espoir megmutat
ja, hogy számtalan egyéni iniciatívából, in
kább példás és patetíkus halálra, mint győ
zelemre készülő emberek inkoherens el
lenállásából mint fejlődik ki, mint ölt for
mát a spanyol köztársaság fegyelmezetten, 
céltudatosan működő hadserege. Malraux 
minden csöpp vérében individualista. De 
mint Iván Karamazov ateizmusa a maga 
intenzitásánál fogva minden jámborságnál 
többet revelál a vallásos lélek titkaiból, 
Malraux, az individualista, mindenkinél job
ban érzi az egyéni szempontokkal szem
ben közömbös kollektív harci organizáció 
történelem adta követeléseinek abszolút 
szükségét és minden vitális egyéni jog fö
lött álló jogosultságát. S épp ebben rejlik 
a L'Espoirnak. mint regénynek formai új
szerűsége is: abban, hogy nagyszerű kí
sérlet megteremteni a szintézist a modern 
lélektani regény és a történeti eposz kö
zött.



A modern regényben a hős és a hősök 
vannak a központban, s az ö szerepük ki
hívni a környező világ jellegzetes ellenha
tásait: Cervantes, éppúgy mint Balzac, sőt 
Dosztojevszkij és Tolsztoj is ezen az úton 
érik el, hogy hőseiken keresztül egy-egy 
korszak totalitását idézik fel. Malraux a 
központba a történeti eseményeket állítja, 
az ő szerepük a „provokáció". A L'Espoir 
formájának semmi közössége a Dos Pas- 
sos-féle1 szimultanista regényformával 
(mint ahogy Malraux egyik kritikusa vélte). 
Formailag is a L’Espoir Malraux legszemé
lyesebb kreációja: monumentális lírai re- 
portázs nemcsak Spanyolország nagy népé
nek nagy háborújáról, hanem a lélekről és 
szellemről, mely a kollektív történelmen 
keresztül keresi és találja meg a megváltás 
felé vezető utat.



A történelem, a százmilliók együttes, 
társadalmi története más, mint a százmillió 
egyes ember története. A százmillió em- 
ber-egyed csak annyiban válik történelmi 
tényezővé, amennyiben külön egyéniségü
ket kitevő képességeiken túl közösségek 
is vannak köztük, érdekközösségek, amik 
népnek vagy társadalmi osztálynak jelle
gével ruházzák fel a biológiai és lélektani 
gyökereikben külön egyéneket. A törté
nelemben csak az általános rögződik meg, 
valami, ami látható talaja és kerete, átla
gos megnyilvánulása egy-egy kor életé
nek. Ezért a történelem az emberiség, de 
nem az emberek egész története. Még azok 
is, akik tudatosan aktív tényezői a tör
ténelemnek, csak egyéniségük egy részét 
manifesztálhatják a történelemben. Egyé
nileg a történelemmel szemben olyatén- 
képp maradnak inkognitóban, mint ahogy 
egy gőzkazánon nem hagy nyomot azok
nak a munkásoknak testi-lelki öröme vagy 
bánata, jelleme, lelkiállapota, akik gyár
tották.

Stendhal hőse, aki nem tudja, hogy ami 
a szeme előtt folyik, az a Waterlooi csata: 
reprezentatív jelenség. A Waterlooi csa
ták nagy esemény volta csak később lát
szik meg; akkor nagynak látszanak, nem
csak azért, mert valóban nagyok, messze 
kihatók, hanem azért is, mert a millió és 
millió más esemény, mely velük egy idö-



ben játszódott le az emberek életében, a 
múlt néma névtelenségében tűnt el. Be
tegség, szerelem, halál, egyéni vágyak, 
szerencse és kudarc az egyes kortársak 
életében többet jelenthet a kor legdöntőbb 
történelmi fejleményeinél. Az egyes em
ber szempontjából tehát már maga az egy 
nemzethez tartozás fogalma is inkább gon
dolat, mint eleven lelki tapasztalat, csak 
kivételes, nagy kollektív megrázkódtatá
sok pillanataiban foglal tapasztalható va
lóságként helyet az egyes ember életében. 
Az emberiség fogalma azonban nemcsak 
születése pillanatában, mikor népek, sőt 
törzsek között is a térbeli távolság leküzd
hetetlen, az emberiség fogalma a politikai 
gyakorlat szempontjából nézve még ma is 
gigantikus absztrakció, a legmerészebb 
posztulátum, melyet valaha az érzékelhető 
valósággal szembeállítottak.

Az emberiség fogalmának megszületé
sével az elmúlt, a jelen és a bekövetkező 
események megszűnnek elszigetelt és rap- 
szodikus kalandokként szerepelni az öntu
datban, a történelmi folyamat összefüggő 
mozzanataiként jelennek meg, egyetlen, 
egymásról nem tudó s mégis közös erő
feszítés aktusaként. Ez a prófétai derűlá
tás, életek és halálok, győzelmek és ve
reségek addig vak egymásutánjában ér
telmet, fejlődést és célt lát. Az emberiség 
fogalmával az embernek, a történelem fo
galmával, mely egyidős az emberiségével, 
az időnek egy metafizikai perspektívája tá
madt. „Kicsiny dolog ez, hogy nekem szol-

8 — Don Quijote útjai 113



gám légy a Jákob nemzetének megépítés 
sére és az Izráel helyreállítására" — ily 
hatalmas szavakat hall ez új perspektívá
ból az új Isten szájából az emberiség új
szülött gondolatától mámoros próféta: „a 
pogány népeknek is világosságul adtalak 
tégedet, hogy légy az Idvezítőm a földnek 
utolsó határáig"*. Az idő, melynek eladdig 
csak annyi volt a jelentősége, mint a tér
nek, dinamikussá vált, nemcsak a hatvan 
vagy hetven évet jelenti, melyet egy-egy 
ember élhet, hanem keretből, kerítésből 
kerítéseket döntő elemmé válik. A kivá
lasztott nép már nem elválasztott, hanem 
egy saját létét meghaladó célnak, minden 
földi népek egysége megteremtésének, új 
Édenért tartó küzdelemnek eszköze. Az 
isteni nép fogalmát az isteni emberiség fo
galma helyettesíti. A totem hatalmának 
megszűnése nemcsak az emberiség- gondo
latát termi meg, hanem a törzs erényeitől 
vagy bűneitől független, csak saját tette
iért felelős egyén öntudatát is.** A totem, 
a törzs, a nép egyszerre kerül szembe az 
emberiség ideáljával és az individuummá 
vált ember valóságával.

Az univerzálissá vált Istennek csak aka
rata merült el a történelmet végző időben, 
ő maga azonban az egyes ember számára

* Ezsaiás, 49. 6.
** „A fiú nem viseli az 6 atyjának álnokságát, 

sem az atya nem viseli a fiúnak álnokságát; az 
igaznak 6 magán lészen az <5 igazsága és a hitet
lenen magán lészen az ő hitetlensége.* (Ezékiel, 
18. 20.)



megmaradt történelemfölötti vis-á-vis-nak. 
Épp ezért a prófétai történelemértelmezés 
nem ismerhette a konfliktust az egyes em
ber és a történelem között. A konfliktus 
akkor válik akuttá, mikor egy történelem 
felett álló Isten helyett minden felelősség 
kizárólag magára a teremtésben magára 
maradt emberre hárul. Az univerzális Is
ten helyét teljesen elfoglalja a dinamikus 
idő, mely emberi munkán, emberek termé
szet és egymás ellen vívott küzdelmein 
keresztül válik beteljesítő idővé. A konf
liktus, mely akuttá válik, az időnek az 
emberiség történelmében és az időnek az 
egyes ember életében való szerepkülönb- 
ségéböl következik. Az emberiség ideálja 
korlátlan idő folyamán realizálódik; az 
egyes ember, még ha önmagát csak egy 
nagyobb egység töredékének tekinti is, 
akkor is az ő számára csak a véges egyéni 
pillanaton belül terem minden lehetőség 
a maga manifesztálására. Az időnek ez a 
„szerepkülönbsége" az, amely az embert 
a történelmi folyamattal szemben derűlá
tóvá, minden egyéni öntudatot pedig a 
tragikum lehetőségével tesz terhessé. Az 
idő korlátlansága biztosíték minden vég
leges csatavesztés ellen.

Csak a tragikum, ami jóvátehetetlen. Jó
vátehetetlen csak egyéni sors — egy vagy 
millió egyéni élet sorsa lehet. Az egyéni 
sorson kívül a legnagyobb szerencsétlen
ség is, mint minden a történelemben, fá
zis, átmenet, vég és ugyanakkor új kezdet 
is. Egy-egy korszak emberiségének a sí



rása, mint a könnyek a homéroszi halha
tatlan istenek szemében; az Olümposz az 
örök derűs Olümposz marad, s az emberi
ség céljai a korlátlan idő perspektívájában 
a végső győzelemmel eljegyzett célok ma
radnak.

A históriai élet síkja mellett ekképp az 
egyén életének egy másik síkja is van, egy 
másik központtal: ez ö maga, aki a törté
neti egységben és a maga külön, felolvaszt- 
hatatlan és redukálhatatlan egyéni egy
ségébe van bezárva.

Amint ez a kettősség tudatossá válik, a 
kétszeresen bezárt, a kétszeresen megsza
bott határok törvényei alá vetett, általuk 
determinált emberben feltámad egy sza
badság, egy imaginárius megváltás szük
séglete, vágya; az öntudat az egyént disz- 
szidenssé, és mert disszidens, nosztalgikus
sá teszi. Az ősi, egységes, differenciálat
lan kollektívum szelleme már nem hazája. 
Egy még csak ideaként, csak benne eleven 
emberiség szellemében keres hazát.

Ennek a disszidens individuumnak meg
van a maga külön, az emberiség történel
mével párhuzamosan tartó fejlődése és 
történelme: ez annak a vágynak fejlődése, 
mely a másik, a politikai, a társadalmi 
történetben nem talált realizálódási lehe
tőséget. Ez a vágy vallásba, művészeti, 
zenei, filozófiai, irodalmi formákba öltö
zött. A nagy, a disszidens, utópisztikus 
honvágy, a történelemtől előre korbácsolt, 
a történelmen túl, a történelem előtt futó 
honvágy a maga számára manifesztálódási



lehetőségül megteremtette a szellemi kul
túrát, szociológiai nyelven: az ideológiák 
világát.

Minden szellemi faktum létrejöttében 
döntő tényező a történelmi-társadalmi kons
telláció, de nincs szellemi aktus, mely nem 
individuális.

Kollektív kultúra csak azokban a primi
tív társadalmi szervezetekben lehetséges, 
melyek még nem törtek szemben álló egy
ségekbe; de ezekben a primitív közüle- 
tekben sem a kollektívum gondolkodik, 
ezekben is mindenki egyedül álmodik és 
alkot; különbség csak az, hogy itt az egyes 
ember nem lévén disszidens, az egyes em
ber kívánságai és célkitűzései összeesnek 
a közösség életét mozgató képzetekkel. 
Ami a primitív kollektívumban népi, kö
zös kultúra volt, az, amint a közösség szét
törik és az egyén felüti fejét, az egyén 
számára már csak anyaggá válik, burok, 
melynek magját őneki, az egyénnek kell 
megtalálni. Az aktívvá vált egyéni öntudat 
a mítoszt eposszá, az eposzt tragédiává, a 
vallási rítusokat az ő szubjektivitása szim
bólumává formálja át. A társadalom egysé
gével a természet, az élet egyértelműsége 
is megszűnik; a megértés problémává vá
lik, és a szellemi aktus nem egy kozmosz 
tükrözése, hanem értelmezése. A görög tra
gikusok Homéroszt értelmezik tragikus 
tárggyá. Platón a mitológiát egy rejtett 
igazságrendszer allegóriájaként éli át, mint 
ahogy Szent Ágoston, Aquinói Szent Ta
más éppúgy, mint a számtalan középkori



szekta, mint ahogy már maga a János 
evangéliuma: értelmezik, értelmezik a vi
lágot, hogy el tudjanak jutni Istenhez. A 
középkori katedrálisok nem egy univer
zális állapotnak, nem egy „kollektív kul
túrának", amit a német romantikusok ál
modtak bele a középkorba, a monumen
tumai, hanem eny hierarchikus rendszer 
programjának; a székesegyházak környé
kén éppúgy, mint a lovagvárak alján, köz
ben folyt tovább a nyers, a sötét és a ka
tedrálisok Krisztusának szelídségére sem
miben sem hasonlítható élet.

Az osztályokra tört társadalomban a kul
túra már nem realizálódik az életben, ha
nem irreálissá válik, csak életprogramot 
jelent. Amit az egyén, a leghatalmasabb is, 
teremteni tud, az csak egy posztulált, meg
valósítandó kultúrának a töredéke. Nem 
marad egészen vágy: amit a történelmi va
lóság asszimilál, a maga szolgálatába állí
tani tud, az közvetve történelmi hatóerő
vé válik; ami benne nem egyház, hanem 
evangélium, az kívül marad, ige marad, 
mely nem ölt testet a történelmi valóság
ban, „az életben", de a másik síkon, a szel
lem síkján újabb igéket inspirál, folyta
tást és újabb kezdéseket. A kultúra vágy 
egy kultúra után, mely ne egyéni aktusok 
sorozata, ne a „reális világtól" elszigetelt 
műremekek egymásmellettisége, ne parti
kuláris osztálykultúra, hanem a disszidens 
egyén nagy vis-á-vis-jának, az egész em
beriségnek életét, élete minden megnyi



latkozását átható, formáló energia, földi 
realitás legyen.

Aki kiválik a kész feleletek kétségtelen 
világából, annak minden kérdéssé válik. 
Shakespeare embere már semmitől és sen
kitől se kap segítséget: egyedül kérdez és 
neki magának kell életéhez célt és tartal
mat találnia. Kérdez, és a kérdések megölik 
a kérdezőt. Mint valami veszedelmes ka
landba, halnak bele az ő hősei az életbe. 
Rómeó és Júlia: meg kell halniuk, mert 
földi valósággá akartak tenni valamit, ami 
minden társadalmi parancstól függetlenül 
csak bennük élő kozmikus erő, csak szép
ség, csak áhítat, csak szerelem volt. Ok 
nem kérdeztek, csak hittek, s éppúgy raj
tavesznek, mint Othello, akit a kérdés öl 
meg, hogy bízhat-e Desdemonában. A nagy 
kérdező, Hamlet hiába hallja a feleletet a 
kísértet szájából, nem tudja, hogy égi 
vagy ördögi szellem szól-e hozzá. A világ: 
ellenséges és veszedelmes ismeretlen — 
Lear király számára éppúgy az, mint 
III. Richard szemében —, s nincs más fix 
pont a mindenségben, mint az én, aki ma
ga áll a katedrálisok helyére, s hogy meg
őrizze helyét, mindig harcban áll, termé
szettel, emberekkel s démonokkal, mert 
most a démonok népesítik be a világot, 
melyben csak a magát emésztő szenvedély 
világít. A diadal kezdettől fogva nyilván
valóan nem lehet az egyéné: a végén min
dig Fortinbras indulója harsan. A végén 
az élet értelmes egész helyett csak egy 
véres kalandként jelenik meg. S Othello



„féltékenysége" félelem, az ember félelme, 
akinek csak önmagában van bizonyossága, 
s kívüle minden kérdéses. A kétség, ami 
gyötri, hogy hátha csak kaland, mégse 
több, mint kaland ő Desdemona számára — 
nem bízhat, mert az élethez nem lehet bi
zalma. S a szavak és a kézzelfogható bi
zonyítékok semmit se bizonyítanak, mert 
minden értelmezhető lett, és mert kétség
telen bizonyító ereje semminek sincs an
nak számára, akinek — mint végső fokon 
Shakespeare minden hősének — alapprob
lémája a bizalom.

Az égi boldogság reménye már nem vi
lágít, ezért válik központi jelentőségűvé 
az emberek egymáshoz s nem az ember
nek az Istenhez való-viszonya. A földnek 
ki kellett mozdulni nyugalmi állapotából, 
el kellett rangját á világegyetemben veszí
teni, minden transzcendens biztonságnak 
meg kell ingania, hogy a kreatúra mint 
probléma és feladatkör az öntudat számá
ra valósággá váljék. A nagy történelmi 
megrázkódtatás, mely szellemiekben ezt a 
roppant változást idézte elő, a feudális 
termelési rend stabil világának, az addigi 
stabil társadalmi hierarchiának az új ter
melési erők által felidézett bomlása volt. 
S megint az történik, hogy az egyéni ön
tudat nemcsak tükrözi, nemcsak regisztrál
ja a bomlás folyamatát és a bomlasztó új 
erőket, hanem belőlük kiindulva, rájuk 
reagálva messze túljut a társadalom szel
lemén, mely szülte. A társadalomban, mely 
lopás miatt kezét, karját vágja le a tol



vajnak Shakespeare Erzsébet királynője 
országában, ahol az embereket, akiket föl
dönfutóvá tett az éhség, nyilvánosan kikor
bácsolják és tüzes vassal égetik, az arany 
és a vér brutalitásában tobzódó Spanyol- 
országban, a kalmár Hollandiában, a há
borúktól és felkelésektől tűzben álló Eu
rópában az öntudat felfedezi, s képben, fi
lozófiában, irodalomban megalkotja, meg
mutatja az önmagáért érdekes embert, az 
önmagáért szeretni és boldogítani érdemes 
emberiséget. Szellemiekben a modern utó
pia megszületésének a kora ez: a Morus 
Tamásé és Baconé, az emberi igazság, az 
emberi természet, az emberi arc, az emberi 
szépség és az emberi értelem rangja fel
fedezésének kora, a humanizmusnak kora 
ez.

Cervantes ezt az új egyént nemcsak, 
mint Shakespeare, a maga metafizikai tra
gikumában, hanem társadalmi, történeti 
tragédiájában is átéli, és megformálja Don 
Quijotébaoi a maga korát kifejező és egy
ben századokat anticipáló új mítoszban, 
mely a nagy átmenetet jelzi az egyén két 
morális típusa: a deduktív platonikus filo
zófus és az induktív módszerekkel dolgo
zó kutató, az Istent kereső szerzetes és az 
istenit az emberi viszonylatokban, a tár
sadalmi életfeltételekben megvalósítani 
akaró mai aktivista között.

Keveset számít, hogy mennyit tudott 
Cervantes a középkor elkésett nagy szel
leméről, kinek tragikus alakja témául szol
gálhatna egy német Don Quijote-regény-



hez, nem fontos, hogy mit tudott Cervan
tes Luther tanításairól. Egy évvel Luther 
halála után születik a Don Quijote költője, 
s a világ, melyet maga körül lát, az az a 
világ, melyben még Luther hivő lelke se 
talált reményre okot. Az ész, mely épp 
ebben az áttekinthetetlen, idegen és ellen
séges külső világban akar kiigazodni, Luther 
számára ,,az ördög ringyója", s a lé
lek magába húzódik, ez az egyetlen me
nekvés. Nemcsak világ és lélek, maga az 
ember is meghasonlik. „Ein ander Ding ist 
Amt und Person oder Werk und Táter."1 
Az új, véresen forrongó világgal szemben 
a lélek középkori reakcióval változhatat- 
lan sorsként fogadja el a cellát; Cervantes 
azonban, ellentétben Lutherrel, a hazug, 
haszonleső, brutális világot keresi fel, ki
küldi a lelket a világba, mert az új humá
nus öntudat meg akar küzdeni a világgal, 
manifesztálódni akar az anyagban, szerel
mesként vágyódik utána. A kereszténység 
nem a harcost, hanem az áldozatot deifi- 
kálta. Don Quijote írója azonban már nem 
deifikálja az áldozatot, siratva neveti ki — 
Don Quijote Cervantes búcsúja Krisztus
tól.

Az öntudat, mely történelmet akar csi
nálni, ez a szükséglet, ez a vágy, ez a re- 
alizálhatatlan morális inspiráció ölt testet 
minden entellektüelek balga ősében, pre- 
figurációjában és karikatúrájában, Don 
Quijotéban, a prófétában, akinek se iste
ne, aki küldte volna, se népe, akivel egy
nek érezné magát. Szükséglete az expan-



zitás, a világgá-válás, de az ö öntudata, 
amely történelmet akar csinálni, hamis 
prófétának az öntudata. A közösségtől kü
lönvált emberé, aki szenved alatta, hogy 
nincs társadalmi küldetése — és kigondol 
magának egyet, azt, amit a legnemesebbnek 
tart és — s ez nagyon fontos: a legszebb
nek. Megtorolni a sérelmeket, jogukhoz 
segíteni a panaszosokat, orvosolni az igaz
ságtalanságokat, kiirtani a visszaéléseket: 
ideálnak ez pár excellence etikai. De Don 
Quijote nem spontán, nem a sérelmeket 
szenvedőkhöz való közvetlen viszonyból, 
hanem, lévén kívül álló néző, az esztétika 
médiumán keresztül kerül érintkezésbe az 
etikai, a szociális eszménnyel. Ezért egész 
lovagi pályája alatt a spontaneitás kívül 
esik Don Quijote lehetőségein: mindig egy 
ideális lovagot imitál, szenvedve és éle
tét százszor kockáztatva, de imitál. Don 
Quijote azonban akkor is, mikor egyedül 
van, publikum előtt beszél, mozog, sóhajt, 
vezekel: a publikum ő maga, a legmagá
nyosabb ember, aki igazán magányos se 
tud lenni, mert mindig nézője is önmagá
nak. Don Quijotéban nem az a lényeges, 
hogy egy anakronisztikus idea megszál
lottja — Don Quijote magában a lovag
korban is természetesen korszerűtlen lett 
volna. Don Quijote és az igazi lovag kö
zött nem az a különbség, hogy az igazi 
lovag szerelme igazi hercegnő, míg a Don 
Quijotéé csak egy hercegnővé képzelgett 
parasztlány, hanem hogy Don Quijote még 
a parasztlányba se igazán szerelmes, s nem



is az a különbség, hogy Rosinante csak 
vén gebe. Oroszlánszívű Richard ülhetne 
még csontosabb vén^gebén, s mégis Orosz
lánszívű Richard volna. Az igazi lovagnak 
éppúgy nincs esztétikai viszonya a saját 
alakjához, mint ahogy a szent nem érzi 
saját feje körül a glóriát. Don Quijote, aki 
a világgal való egységet keresi, önmaga 
se egységes: a komédiás és a mártír sze
repe között támolyog, s a tragikus hasa
dás, mely hasadást jelent az egyéni öntu
dat történeti kialakulásában, akkor követ
kezik be, mikor Don Quijote észre tér, s 
mert észre tér, már nem tud tovább élni. 
Sancho Panza, aki sose vesztette el pozitív 
viszonyát a világhoz, a lovagi vállalkozás 
összeomlása után még reménykedhet egy 
pásztor-életben, de Don Quijote, akivel 
kezdettől fogva démon űzött csúfot, a dé
mon nélkül mi más marad hátra neki az 
ö utópiától megbabonázott, expanzív lei
kével, mint meghalni? A jó Alonso Qui- 
janóként hal meg, rendesen, minden szak- 
ramentumokkal — ez Cervantesnél a For- 
tinbras indulója, a norma győzelme az 
extravagáns fölött. „Avec Cervantes on 
est perpétuellement dans l'équivoque"2 — 
figyelmeztet Jean Cassou az ő Cervantes- 
ről szóló tanulmányában. S valóban, ez a 
halál is ironikus, Cervantes ironikus fele
lete a követelésre, hogy el kell fogadni az 
életet úgy, amint adva van. A norma győz, 
de nem válik dicsőségére. A győzelem nem 
morális érv, csak faktum, de hogy Don 
Quijote számára a valósághoz való meg



térés egyértelmű a remény feladásával, s 
hogy megtérni a valósághoz összeomlást 
jelent a lélek s halált Don Quijote számára: 
ez érv a valóság és a kollektívum ellen, 
ha sírásba fúló érv is.

Shakespeare hőseinek, mindegyiknek, 
még a kétségbeesésükben is megvan a ma
guk töretlen nagy szenvedélyük. Minden
ki a korlátokat nem ismerő szenvedélye 
jegyében háborúskodik, él és pusztul. Min
denki magának világ és világközpont any- 
nyira, hogy még Hamlet in naivul, pátosz- 
szal összpontosítja magát az ő személyes 
élete kérdésére, számára ez a föld egyet
len érdekes kérdése. Shakespeare hősei
nek magatartása, bármily kevéssé is kon- 
templativ vérmérsékletek, a lírikus maga
tartása: mindig és mindenütt, még szere
lemben is, mindenik a saját szíve dobo
gását hallja. S nagy problémájuk, a biza
lom, a végső fokon csak monológra képes, 
elszigetelt, kifelé vak, csak befelé látó lí
rikus lélek sorskérdése. Falstaff ebben az 
értelemben nem kevésbé lírikus, mint a 
Vihar átszellemült varázslója. A szenve
délyük a kozmoszt kitölti, s a csillagok 
se egy másik, hanem az ő egyetlen vilá
gukról szólnak hozzájuk: nemcsak III. Ri- 
chard, de Rómeó és Júlia se érzelmesek. 
S minden kéfdés felmerülhet Hamlet előtt, 
de az semmiképp se, hogy hátha a lét 
vagy nemlét kérdésének s valamennyi 
hamleti kérdésnek megoldása helyett nem 
kellene-e neki a hamleti kozmoszon kívül



eső, a többi emberiség számára közelebb 
fekvő kérdésekkel foglalkoznia.

Cervantes Don Quijotéja azonban már 
jelzi az individuális öntudatnak ezt a ma
gával való szembefordulását. Cervantes 
Don Quij ötéből nézi a világot, innen a 
pátosza; de a világból is Don Quij ötét, s 
a pátosz ezért nem naiv, nem lírikus, ha
nem iróniába csap át. Az istenek démo
nokká válnak. A platóni idealizmus maga
tartása rontó kísértésként, az elvont idea 
luciferikus hatalomként jelenik meg az 
előtt az öntudat előtt, mely levetve a szel
lem hibrisét, alázattal ismeri fel a disszi- 
dens egyénen kívül a „közönséges" empi
rikus világ, az adott történelmi-társadalmi 
szervezet effektív valóságát is. Az egyén 
önmagát distanciából szemléli, s már nem 
norma s nem ö minden dolgok mértéke, 
minden elvont norma s ő maga is mértéket 
talált, mértékként állítja magával szembe 
a társadalmat. A cervantesi eposszal indul 
el az egyéni öntudat az úton, mely egész 
máig, a tőkés rendi termelési rend egész 
ideje alatt útja, ennek az indulásnak elke
rülhetetlen folytatása marad: a társadalom
hoz való viszonya, a hely, melyet a tár
sadalom a többi ember életében tölt be, 
saját léte problematikussá, etikai problé
mává válik a számára. Ellentétben a kö
zépkor szellemével, melyet Meister Ecke- 
hart3 klasszikusan fejez ki, tanítván, hogy 
„Könnte mán mit einer lásslichen Sünde so 
vieíe Seelen aus dér Hölle erlösen, dass 
es nicht zu záhlen ware, mán sollte sie



nicht erlösen. Solche Liebe muss mán Gott 
lassen" — ellentétben ezzel az öntudattal, 
melynek egyetlen etikai összetevője az 
egyénnek Istenhez való viszonya, a meta
fizikai felelősség, az új egyéni öntudatban 
egy eddig teljességgel ismeretlen motívum 
gyökeresedik meg: a szociális felelősség 
motívuma, a felelősség azokért, akik a „po
kolban" vannak.

Ennek az öntudat-típusnak kialakulását 
az egyre halmozódó kulturális örökség már 
előkészítette, de megérni csakis annak a tő
kés rendi termelési formának megjelené
sével érhetett meg, melyet A töke olyan 
újszülöttnek mond, kinek feje búbjától a 
sarkáig minden pórusából vér és szenny 
csurog. A paradoxon azonban az, hogy en
nek a szörnyeteg-újszülöttnek a megszüle
tésénél és bölcsője körül a szellem síkján 
a legszebb emberi remények kórusa zeng 
ünneplő üdvözletét. Nemcsak a tapasztalati 
tudományoknak, hanem a gépnek, az ifjú 
tökésrendnek is szól a Descartes himnikus 
bizalma: ,,il est possible de parvenir a des 
connaissances qui soient fórt utiles a la 
vie, est qu’au lieu de cette philosophie spé- 
culative qu'on enseigne dans les écoles, 
on en peut trouver une pratique pár laquel- 
le, connaissant la force et les actions du 
feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux 
et de tous les autres corps qui nous envi- 
ronnent, aussi distinctement que nous con- 
naissons les divers métiers de nos artisans, 
nous les pourrions employer en mérne fa- 
ton á tous les usages auxquels ils sont



propres, et ainsi nous rendre comme mai- 
tres et possesseurs de la natúré . . .  On jou- 
rait sans aucune peine des fruits de la tér
ré et de toutes les commodités qui s'y trou- 
v en t.. "4 A földi boldogság, a szabadság, 
az ember vele született és elidegeníthetet
len jogainak biztosítása: ez lesz, ezt hir
dette a szellem, a diadalmas gép egyetlen 
funkciója. Hogy a gép csak életre hívta, 
de a minden pórusában vértöl és szenny
től csörgő tőkés rend nem váltotta be eze
ket a reményeket — a szellem, hogy egy
szer „ancilla fidei"-ből ancilla hominis- 
ként5 eszmélt magára, a szellem most már 
nem talált visszautat a Platón barlangjá
ba. Az öntudat számára magától értetődő, 
soha többé el nem felejthető törvény ma
radt, a „lói qui nous obiige á procurer au- 
tant qu'il est en nous le bien général de 
tous les hommes"8, melyről Descartes szólt, 
s melynek morális szépsége a jó Alonso 
Quijanót úgy megigézte, hogy a lovag Don 
Quij ötévé lett.

Ellentétben az emberiséggel, mely csak 
olyan feladatokat tűz maga elé, melyek 
megoldásának anyagi előfeltételei már ké
szen vagy készülőben vannak, az egyéni 
öntudat csupa olyan feladatot állít a tör
ténelmi valósággal szembe, melyeknek 
megoldásához az anyagi előfeltételek sem
miképp sincsenek adva. A nagy francia 
forradalom és a IX. szimfónia elválasztha
tatlanok; de hogy a IX. szimfónia egy em
beriség elé ujjong, mely messze fölülmúl
ja a feudalizmus bilincseit széttörő kornak



megvalósulási lehetőségeit, ez nem kevés
bé kétségbevonhatatlan igazság. A polgár, 
ki Beethoven IX. szimfóniájában a maga 
lázadásának hangját hallotta, nem tévedt, 
csak a maga módján realizálta a vágyat, 
mely a IX. szimfóniából harsan az öröm, a 
nagy, senkit se kihagyó világöröm felé. 
Mint az egyház Krisztust, mint a francia 
forradalom a maga ideológiai heroldjait, 
a polgár, a történelem „becsapta" a IX. 
szimfóniát. Nem lehet másként. A történe
lem nem a vágyaknak azt a fata morga- 
náját realizálja, melyet a társadalmi erők 
feszültsége hívott életre, hanem azt, amit 
a termelési erők fejlettsége tesz történel
mi szükségszerűséggé. A becsapott IX. 
szimfónia azonban maga is csalt, becsapta 
a polgárt. Egy öröm-vízióval mételyezte 
meg az emberek lelkét, mely nem fér kora 
társadalmi kereteibe.

A történelmet nem az evangéliumok és 
nem Beethoven csinálják; vallási, művé
szi vagy filozófiai tendenciák nem produ
kálnak történelmet, hanem produkálja a 
társadalmi erők meghatározott konstellá
ciója. De mikor már megszülettek, nem me
rülnek vissza az anyagba, mely életre hív
ta őket; tudatosítják, elmélyítik az egyes 
emberben azt, ami antagonizmus belső és 
külső, ember és társadalom, igazság és tár
sadalmi igazság között fennáll. Ez az anta
gonizmus az egyén megszületése óta a 
történelem folyamán nöttön-nő, mert az 
egyes ember lelki és szellemi szenzibilitá- 
sa más tempóban, hasonlíthatatlanul gyor-
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sabb tempóban fejlődik, mint a gazdasági 
szükségszerűségek nyomása alatt alakuló 
történelmi-társadalmi feltételek. Hangban, 
kőben, színben s benn az emberben, gon
dolatban és érzésben, szükségletben készen 
fölépül, jelen van egy új emberi világ, 
mikor még ugyanez az ember egész élete 
színteréül csak egy harcaiban és szenve
déseiben, egész mechanikájában emberiet- 
len történelmi világot talál maga körül.

A szellem és a társadalom effektív köz
szelleme közt sehol, soha nem volt olyan 
szakadékos a különbség, mint a mai terme
lési rend korában lett, mert az ennek a tár
sadalmi rendnek szerkezetéből következő 
trónra ültetése az árunak magát az eleven 
embert társadalmilag irreálissá, minden 
szellemi értéket, amennyiben nem válik 
áru-értékké, illuzórikussá tesz. Az antik, 
rabszolgamunkára épített társadalom a ter
melési erők akkori fejlettségének alacsony 
fokán rabszolgaság nélkül nem hozhatta 
volna létre azt az embertípust, melyet He
gel a hellén kultúrát jellemezve a „szép 
individuumnak" nevez. De a mai korban? 
Még azok is, kik a modern rabszolgaság 
haszonélvezői, objektíve szintén rabszolgái 
ennek a termelési mechanizmusnak, ha ki
válóan dotált rabszolgái is. S ha ennek a 
társadalomnak nagy lemeztelenítője, A tőke 
előszavában azt írja: „A tőkés és földbirto
kos alakját semmiképp se festem rózsás 
színben. De személyekről itt csak annyi
ban van szó, amennyiben gazdasági kate
góriák megtestesítői, bizonyos osztályvi



szonyok és érdekek hordozói. Nem tehetem 
az egyes embert olyan viszonyokért fele
lőssé, melyeknek ő szociálisan a teremtmé
nye marad, ha szubjektíve bármennyire is 
felülemelkedik" — ezzel nem kevesebbet 
állapít meg, mint azt, hogy a tőkés terme
lési összlét forma emigrációba kényszerí
ti az emberi lelket, osztálykülönbség nél
kül minden emberi lelket. Don Quijote 
alakja magának az embernek, a tőkés rend 
adta feltételek közt vergődő emberi lélek
nek szimbólumává nő, mert ennek az ösz- 
szefüggésnek a keretei közötti meddő és 
tragikusan izolált, a társadalmi realitásból 
kiközösített minden, ami csak emberi. 
Amily mértékben az egyén számára él
mény-objektummá vált a világ, oly mér
tékben vált az egyén irreálissá a világ, ti. 
a tőkés rendi összefüggésekben megjelenő 
világ számára.

Ahhoz, hogy az individuális öntudat en
nek az adott történelmi valóságnak hatal
mát negligálhassa, ez túlságosan érezhe
tően jelenlévő. Elindulni, mint Don Qui
jote, s felvenni ellene a küzdelmet, ehhez 
az kellene, hogy valahol megfogható le
gyen: a hétfejű sárkánnyal szembe lehet 
szállni, mert személy: ez a tőkés termelési 
összefüggés azonban személytelen. Ak
ceptálni s ezzel belenyugodni a legfunda- 
mentálisabb emberi értéknek — az élő em
ber értékének — devalvációjába? De mi
nek a javára akceptálni az individuum ér
tékének devalvációját? Egy kollektívum, 
bármely kollektívum is, csak akkor képvi



selhet értéket, ha az individuumok, me
lyek alkotják, önmagukban értéket kép
viselnek. Ha az individuum akceptálja, 
hogy ö csak a termelésben elfoglalt helye 
értékének megfelelően érték s azonkívül 
nulla, akkor nemcsak az individuum, ha
nem minden más is nulla, csak káprázat s 
csak a nirvána az igazság. A konzekven
cia: Don Quijote hátat fordít az ország- 
utaknak, s művészként, filozófusként vagy 
vallásalapítóként megpróbál egy, a tár
sadalomtól független egyéni életformát te
remteni magának. De nemcsak az ember 
van a világban, hanem a világ is az ember
ben, s a heroikusán vállalt izoláltság se 
izolál a világtól. A passzivitásba kénysze
rítő mechanizmussal ez az izolált ember 
nem tudott mást szembeszegezni, mint a 
saját szenvedését — és a saját izoláltsága 
miatt való rossz lelkiismeretét, azt a rossz 
lelkiismeretet, mely egy életen keresztül 
kínozza Kierkegaard-t a kérdéssel: sza
bad-e, morálisan igazolható-e, hogy az em
ber minden áron igaz, kivételesen igaz 
akarjon lenni? Ahogy a kereszténység ki
törölhetetlen emléke s a konstitutív eleme 
marad a legmodernebb öntudatnak is, kitö- 
rülhetetlen emlék s konstitutív elem marad 
az is, amit a felvilágosodás, a racionális 
humanizmus szelleme iktatott az emberi 
öntudatba. S ha Kierkegaard felveti a kér
dést, hogy szabad-e egy embernek magát 
az igazságért agyonveretni s ezzel máso
kat, épp a gyilkosait az ölés bűnébe vin
ni — kettőt bizonyít. Bizonyítja azt, hogy



milyen örületes lett a szakadék a társada
lom örvényei és az individuum morális ér
zékenysége között, s bizonyítja azt, hogy 
e szakadék ellenére is a szellem, mely az 
ő problémáját áthatja, nem, mint ö hitte, 
a kereszténység, hanem épp ellenkezőleg 
annak az emberi szolidaritásnak szelleme, 
mely az istentelen felvilágosodás korából 
datálódik és társadalmilag aktuálissá a mai 
termeléssel vált. Dante a paradicsomban 
az üdvözöltek helyeslő hallelujájától kí
sérve naivul vallja, hogy csak az emberi
ség Istennek kegyében álló tagjait szereti 
(Dante: Paradiso XXVI. 64—70.). Kierke- 
gaard azonban akkor is, mikor olyan egye
dül áll szemben az örökkévalósággal, mint 
Dante, aki mindig megmaradt szenvedél
lyel heves firenzei polgárnak, legelhagya- 
tottabb óráiban se állhatott, Kierkegaard 
előtt mindig minden, de kivétel nélkül min
den ember iránt való kötelességének tu
datában jelennek meg a látszólag legel- 
vontabb teológiai kérdések is. Az a terme
lési rend, mely az individuumnak kierke- 
gaard-i groteszk izoláltságát termi meg, 
mint a profi-individualizmusnak, mely e 
termelési rend effektív lelke, az antipódu- 
sát, ugyanez a termelési rend társadalmi 
nívón életre hivja az emberi szolidaritást 
is. A szabadverseny „homo homini lupus" 
anarchiájával szemben a gépi termelés ál
tal létrejövő kooperatív munkamódszer a 
közös sorsú, a közös érdekű, béreikből élő 
emberek között felkelti az együvé tarto
zás, az együttműködés erejének tudatát,



s az egyes műhelyekben, majd város- és 
országhatárokon is túlterjedöen kifejleszti 
bennük a szolidaritás érzését. Ennek a 
mélyrétegnek a szempontjából, mely a his
tória szempontja, a kierkegaard-i szoli
daritás illuzórikus és terméketlen, mert az 
adott szerkezeten belül nem válhat reális 
történeti erővé; Kierkegaard számára vi
szont az osztályszolidaritás, mely exkluzív 
s mely nem Erósz, hanem a história, a gaz
dasági Ananké műve, ellenséges erő, a 
mechanizált világ, a lélektelen társadalom 
egyik jelenségeként jön csak számításba.

Az individuális öntudat a Nihil felé hát
rált: feladta a küzdelmet a matériával, a 
modern Don Quijote számára a világból 
csak az maradt meg értéknek, ami a vilá
gon kívüli szépség irreális világába ment
hető. Az örökbe kapott nagy évezredes 
utópia, ahelyett hogy tüzelt volna, koldus
sá tette, kifosztotta reményeiből a remény
telen privát-fájdalmai közt vergődő etikus
ból esztétává lett XIX. századbeli indivi
duumot.

Figyelmes fül még A tőke szerzőjénél is 
mindenütt ráismer nemcsak a próféták pro
testáló szent haragjára, hanem az esztéti
kai igényeiben is sértett öntudat hangjára. 
A felháborodás nem egy helyt fellobbanó 
felkiáltójele az olvasók esztétikai igazság
érzetére apellál. Ez az esztétikai igazság- 
érzet, az embernek érzéki visszahatása a 
társadalmi bűnnel szemben, az ember szo
ciálisan érzékennyé vált idegrendszere az



utópisztikus egyéni öntudat évezredes mun
kájának terméke. A görög vagy római rab
szolga szenvedett, időnként kísérletet tett 
a maga felszabadítására, de semmi jel 
Sincs arra, hogy keserves sorsában mást 
is látott, mint személyes szerencsétlensé
get. Ha a harcban ő győzött volna, holnap 
ö lett volna mai gazdája rabszolgatartója. 
Nem a társadalom szelleme és az emberi 
öntudat közt, hanem csak s szerencsések 
és szerencsétlenül jártak közt volt ellen
tét. Aki rosszul érezte magát az összesség
ben, a maga rossz dolga miatt, és nem 
azért szenvedett, mert rabszolgának lenni 
éppúgy elviselhetetlen volt a számára, mint 
rabszolgatartónak lenni. Idegeiben, érzékei 
visszahatásában esztétikailag is otthonta
lanná vált azonban az ember a legújabb- 
kori élet létfeltételei között.

Nem kétséges, hogy Baudelaire-től Flau- 
bert-ig, a ,,1'art pour l'art"-tól a nagy, az 
erős életre szomjazó Nietzschéig vagy a 
fiatal Gide-ig az intencióiban apolitikus, sőt 
sokszor antipolitikus eredetű tiltakozás a 
környező léttel szemben — az ember új, 
eladdig ismeretlen, eladdig nem létező 
szenvedésének a kitörése, egy szenvedés
nek, mely kívül esik a szociális konfliktu
sok okain, de az emberi és történelmi fej
lődés közt létrejött szakadékot revelálja. 
Az ember esztétikai és morális, az ember 
szociális érzékenysége már nem az, mint 
a görög—perzsa háborúk vagy Dzsingisz 
kán korában volt; a történelmi faktorok, a



nemzetek és rétegek tusája, a történelem, 
melyben az ember él, a módszereiben egé
szen régi, erőszakos, pusztító és gyilkos 
história útjai a nem-emberi törvényeinek 
uralma alatt maradtak. De valami döntő 
változás a história síkján is bekövetkezett: 
a történelmi folyamatban ma, mióta a tör
ténelem tart, ma először jelent meg egy 
olyan társadalmi tényező, melynek szere
pe nem, mint eddig minden történelmi fak
tornak, a történelem folytatása, hanem a 
történelem felszámolása. A felszámolásnak 
ez a folyamata az utolsó fejezete annak a 
történelemnek, melyet folyton növekvő 
szakadék választott és választ el a kultúr- 
értékekben megnyilvánuló egyéni öntudat
tól. A változás ebben az utolsó szakaszban 
nem a történelem törvényeinek szellemé
ben, hanem a tusa perspektívájában van, 
a kilátásban, hogy ha az utolsó antagonisz- 
tikus termelési mód megszűnt, akkor a kul
túra utópiából reálissá lesz, s ami a mai 
összefüggésekben meddőn csak egyéni ön
tudat, társadalmilag hatóerővé válhat. A 
históriai Ananké7 szülte rétegszolidaritás 
Erósszal terhes — ez az, amit úgy is mon
danak, hogy az emberiség igazi története 
még el sem kezdődött. Ütött az óra: mil
liók és milliók indulnak a háborúk szüksé
gessége, a történelem ellen, mely nem az 
ember, hanem rétegtusák története — az 
utópia reális társadalmi erőkben gazdára 
talált. S az individuális öntudat, melyet 
szakadék választ el a történelem módsze-



reitöl, épp mert szociális öntudattá fejlő
dött, épp mert Erósz nevében nem tudta 
akceptálni az embert a maga individualitá
sában száműző társadalmat, épp mert nem 
nemzetek és nem rétegek, hanem minden 
ember, az emberiség ideája él benne, épp 
mert pár excellence antipolitikus: be kell 
állnia a sorba, a történelmet likvidálok so
rába. Don Quijote helyet kapott a histó- 
riailag reális világban, utat, útitársakat a 
célhoz, s így jut az utolsó nagy konfliktus
hoz. S ez a konfliktus az individuum régi, 
eredeti konfliktusa, az individuumé, akinek 
az élet minden pillanata hic et nunc-ot 
kiált, és a történelemé, melyet az emberek 
semmiféle metafizikai szükséglete, ez a rá 
nem érő türelmetlensége se hoz ki sodrá
ból.

Az igazi, emberi történelem előtti histó
riának ez utolsó felvonása sem morális 
színjáték. Nem léleknek lélek ellen való 
küzdelme, hanem történelmi erőknek tör
ténelmi formációk ellen való indulása. S 
ebben a hadban az egyén nem a szabadság, 
hanem még mindig a szükségességek biro
dalmában cselekszik. Csak belülről kiin
dulva egyetlenegyszer cselekedhet: mikor 
elhatározta, hogy beáll a sorba. Bent a sor
ban már Erószt alá kell rendelnie Anan- 
kénak, a szubjektív, utópisztikus morált az 
objektíve szükséges stratégia szempontjai
nak: ez a diszciplína. Ami benne csak in
dividuális, annak inkognitóban kell marad
ni, annak csak kerülő úton, antitéziseken



keresztül lehet manifesztálni/ A harc fo
lyamatában a réteg még antiindividuáli- 
sabb, mint a társadalom, mely szülte, s 
mely ellen fordult: épp mert a múlt utolsó 
történelmi felvonásában az ellentétek vég
sőkig kulminálódtak, minden és mindenki 
alá lesz rendelve a harc szempontjainak, 
melyek az érték egyetlen kritériumává vál
nak. Az univerzális emberi históriailag eb
ben a szakaszban elvont fikció, az embert 
egészen eltakarják a gazdasági kategóriák, 
melyeknek perszonifikációja.

Az entellektüel, aki etikai döntés követ
keztében áll be azok sorába, akiket tár
sadalmi helyzetük, elemi életszükségleteik 
és történelmi rétegöntudatuk hajt, kezdet
től fogva másként áll a sorban, mint a 
többiek. Az egyes emberek, akikből a mély
réteg összetevődik, egész individualitásuk
ban szintén nem oldódnak fel a rétegükre 
rótt történelmi szerepben, de ők nem vá
laszthattak, az ő szabadságuk az, hogy be
láttak egy szükségszerűséget, ők helyze
tük következtében, quasi ingyen, készen 
kaptak egy kollektívumot, az övékét. Az

* „ ... a történelmet az emberek csinálják. De, 
természetesen, nem úgy, mint ahogy valamiféle 
fantáziájuk kívánná, nem úgy, ahogy épp eszílkbe 
jut. Minden új nemzedék meghatározott feltétele
ket talál, melyek már készen voltak, mikor ez a 
nemzedék megszületik. És a nagy emberek csak 
annyiban érnek valamit, amennyiben helyesen ér
tik s ezért meg tudják változtatni ezeket a felté
teleket. Ha ezeket a feltételeket nem értik, és fan
táziájuk szerint akarják őket megváltoztatni, akkor 
az ilyen emberek Don Quijote helyzetébe kerülnek."



entellektüelnek azonban keresni kell a ma
ga számára a kollektívumot; az előbbiek
ben megtalálja de valami kívül marad be
lőle, ha be is áll a sorba: épp az marad kí
vül, ami amazokhoz kergette: az ő összem- 
beri szolidaritását individuálisan nem rea
lizálhatja, csak a réteg-szolidaritáson, a 
történelmi időn keresztül. A mélyréteg épp 
a legtágabb szolidaritás jövőbeli realizálá
sa érdekében a jelenben nem vállalhat tá- 
gabb szolidaritást, mint amennyit történel
mi szituációja szab ki rá. Szolidaritása ré
teg-szolidaritás, s nem lehet más, mint exk
luzív, intranzigensen parancsuralmi.

A történelem rigurózus rétegtusákon ke
resztül realizálja a rétegződés nélküli, az 
emberi társadalmat, mely már a mai stádium 
tartama alatt anticipálja a történelmi fo
lyamatnak ezt a végét, jelenben is, máris 
szimultán, „sub spécié aeternitatis" és „sub 
spécié societatis" viszonylik a harchoz. 
Mindaz, ami az időben folyamatos, mindaz, 
ami el van osztva a történelmi mára és 
holnapra és holnaputánra, ö lévén egy sze
mélyben mai, holnapi és holnaputáni, egy
szerre és ma akarja. A történelem mód
szereinek és történelmen túli céljuknak 
látszólagos ellentéte az entellektüelben 
konkrét ellentmondássá válik. Kísértése a 
szándék, kiugrani a históriai feltételek kö
zül. „Sub spécié societatis" azonban nincs 
más és nincs nagyobb „bűn", mint nem fel
ismerni a históriai feltételeket, a történel
mileg szükségszerűt félreérteni, rosszul 
vagy nem elég következetesen tenni. A



történelem — nem az írott, hanem a történő 
történelem — személytelen, objektív. Nem 
az intenciókat, hanem az effektusokat re
gisztrálja. Ennek ellenére az egyes szemben 
álló közéleti tendenciák között, ha mind
egyik többé-kevésbé ugyanazokat a harci 
módszereket is alkalmazza, lehet és kell 
morális különbséget is tenni. Az indivi
duum, akiben az emberi szolidaritás tudata 
és akarata elevenné vált, szembe kell hogy 
forduljon minden olyan közéleti tendenciá
val, mely ellentétbe kerül az általános jó
létet biztosítani képes modern termelőesz
közökből fakadó lehetőségekkel. Az ö mo- 
rálija csak annak a rétegnek az oldalán ta
lálhat helyet, mely ezeknek a lehetőségek
nek realizálására törekszik. Ezen belül 
azonban a történelmi cselekvés egyetlen 
etikai normája: nem szabad tévedni annak 
megítélésében, hogy hogyan realizálhatók 
ezek a lehetőségek. A taktika a probléma 
és semmi más. Minden más norma jó eset
ben az individuumnak történelmileg érdek
telen magánügye, abban az esetben pedig, 
ha cselekvésben akar manifesztálódni, lá
zadássá válhat, de nem a társadalom, ha
nem a jóra törő erők ellen. A történelem 
síkján, a cselekedeteknek a logikáján a 
történelmi erők uralkodnak. Aki nem tud 
részt venni a jóra törő valamely szakaszá
nak a megjárásában, ha azért is, mert ő 
maga szubjektíve előbbre volt a történel
mileg elkerülhetetlen szakasznál, az effek- 
tíve nem előbb van, hanem jó esetben csak 
kihull a sorból, s abban az esetben, ha



ellene fordul a sorsnak, nemcsak azzal, 
aminek a nevében teszi, hanem de facto 
önmagával, épp saját intencióival szemben 
válik hűtlenné.

A disszidens öntudat, amíg kívül marad 
a közvetlen históriai akción, többé-kevés- 
bé lehet csak disszidens; a réteg históriai 
akciójában azonban a disszidens indivi
duum, függetlenül attól, hogy szubjektíve 
milyen ideál nevében válik disszidensé, 
nem a jövő heroldjává, hanem csak Corio- 
lánná válik. S minden kollektívum a kívül
állóval szemben személytelen, de ez a sze
mélytelenség itt pozitíve irgalmatlansággá, 
mint irgalmatlan maga a történelem.

A heves szakaszokkal teli átalakulás tar
tama alatt — s ez az átalakulás tart mind
addig, míg a rossz nincs mindenütt likvi
dálva és az új termelés nincs minden vi
lággazdasági jelentőségű területen megor
ganizálva —, a küzdelem tartama alatt az 
ember még kevésbé válik láthatóvá, mint 
azokban az időkben, mikor a termelési ren
det nem fenyegeti közvetlen veszedelem; 
a küzdelem tartama alatt a rétegekből ál
ló társadalomnak az a szelleme, mely az 
eleven embert, a fizikai és metafizikai lényt 
fantommá, történelmileg, társadalmilag rá
adott maszkját egyedüli realitássá teszi, ez 
a démonikus erő utoljára maradék nélkül 
triumfál. Az individuum, aki a jelen köte
lezettjének tudja magát, de akinek számá
ra a társadalmilag egyedül számító maszk 
mögött a fizikai és metafizikai emberi lény 
is vis-á-vis-t jelent, igazságérzetében bo



nyolultabb, kifinomodottabb, de épp ezért 
képtelen a történelmi feltételek között még 
a társadalmilag szükségesnek is helyeselni, 
igazságot tenni; a történelem, mely ezernyi 
és tízezernyi élettel szemben tud közöm
bösen és vaskosan igazságtalan lenni, ilyen 
áron, de tesz igazságot, történelmi igaz
ságot.

Az individuális lélek, a gonosz rontás 
verte Don Quijoténak hazátlan lelke ma
rad mindaddig, mig a másik gonosz rontás, 
mely határokat von a földön és az embe
rek között, meg nem törik. A jó értelem
ben felfogott nép az egyetlen erő, mely ezt 
a munkát elvégezheti, melynek eredménye
képp az individuum, az eleven organizmus 
históriailag is reálissá válhat, s felfoghatja 
az emberiség új, igazi történelmében azt a 
centrális helyet, melyet eladdig a kollek- 
tívumok, az ökonómia és az organizáció 
problémái foglaltak el. A mágikus kollektív 
burokból kiválik a reális emberiség, a 
konkrét és szabad — mert a puszta életért 
való harc kényszerétől, minden politikai 
akció szükségétől szabad — emberi sze
mélyiség. S mert a történelmet, mely akkor 
kezdődik, már ez a szabad emberi öntudat 
fogja formálni, és az individuális öntudat 
addigi „privát problémái" a szolidáris em
beriség problémáivá válhatnak. A befutott 
históriai út végén az individuum realitás
ként találkozik a próféták korabeli utópi
kus vis-á-vis-jával: az emberiséggel.

Semmiféle szellemi alkotás azontúl, for
mailag bármily zárt és befejezett is, ön



magában, az ember nélkül, aki befogadja, 
nem reális. Minden szellemi alkotás egy 
individuális öntudat üzenete a többi öntu
datok felé: szóból, képből, köböl, hangból 
megint emberré, lélekké akarnak válni, 
újra életté, életelemmé. Sorsuk minden 
egyes individuum öntudatában külön újra 
és újra eldől.



I

A bíró, akivel szemben állok, jól ápolt, 
kis úrifiú. Nincs még tízéves. Egy sváb 
faluban, nyolcablakos, földszintes úriház 
ablakából kicsi kora óta vágyódva nézte 
a mezítlábos sváb gyerekeket. Azok min
dig csoportokban, mindig vidáman vannak, 
s nagyszerűen együtt. Rajong ezeknek a 
parasztfiúknak az ügyességéért, a gondta
lan merészségéért, szeretne hozzájuk tar
tozni, de ezek megverik, ha csak közel 
megy hozzájuk. A kisfiú iskolába jár: az 
út az iskolától hazáig majd mindennap 
vesszőfutás. Nem szeret, szeretne, de nem 
szeret kilépni az utcára, mert a parasztfiúk 
mindenütt ott vannak, s ha meglátják, ka
vicsok után hajolnak, hogy megdobálják. 
Bárkihez is panaszra menni — ezt szé
gyenné — épp a fiúk előtt. A bíró, akivel 
szemben állok, ez a kisfiú, számomra még 
mindig a sváb falu egyik árkában fekszik. 
Parasztgyerekek falkája leste meg egy dé
lután. Lefogták, kigombolták a rövidnad
rágját, hogy megnézzék „a zsidófiú fütyü- 
löjét". Utána „Judl Jud!'' csatakiáltással 
taszították le a csöppet se harcias, resz
kető térdű kisfiút az árokba.

Közel harminc év után, ma tudom, hogy 
minden sok könyvnél, melyet olvastam, 
bölcs szónál, melyet hallottam, minden 
örömnél, melyet azóta kaptam, s minden



fájdalomnál, melyet azóta átéltem, mind 
ennél többet, az életre szólóan leglényege
sebbet azokból a megcsúfolt könnyekből 
merítettem, melyeket az a kisfiú sírt. Őne
ki köszönhetem, hogy amihez sokaknak 
egy világháború se volt elég, nekem kez
dettől fogva adva lett, véremmé vált: az 
internacionalizmus. Az ablakból eleget 
néztem a sváb gyerekeket, amikor egymás
sal játszottak, nem gondolhattam, hogy 
rosszak. Csak valami szörnyű és sötét fél
reértés lehet az, ami miatt engem üldöz
nek. Sose álmodtam arról tehát, hogy sváb 
gyerekek légiójával szemben zsidó gyere
kekből álló légióval vegyem fel a harcot; 
de mindig arról álmodtam, hogy mint a 
többiekkel, velem is békésen együtt fog
nak játszani, s mint ahogy én csak gye
rek akartam lenni, ök is csak gyerekek 
lesznek, és nem zsidók és nem kereszté
nyek, nem németek és nem magyarok. A 
kisfiúnak köszönöm, hogy keresés nélkül 
adva lett a helyem azok oldalán, akiket 
ütnek, s hogy mielőtt Marxról csak hallot
tam is volna, tudtam, hogy amit akarni 
kell, az egy világ, melyben nincs fönt és 
lent. Neki köszönöm, s azoknak is, akik 
öt nem fogadták be a közösségükbe, hogy 
felgyűlt és sose sikkadt el bennem a vágy 
a közösség után, a vágy, mely ahhoz túl
ságosan mély magányosságból táplálko
zott, hogy bármiféle exkluzív felekezeti 
vagy faji közösség kísértéssé válhatott vol
na a számomra. Én is most felnőtt vagyok, 
egy azok közül a felnőttek közül, akiket a
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kisfiú értetlenül nézett: erősek, okosak, 
mért nem tesznek valamit? Megtettem-e, 
megteszek-e mindent, amit tenni tudok?

Ez a bíró nem ahhoz a lelkiismerethez 
szól, mely a világban uralkodó rosszat Is
ten nevében különválasztotta a saját külön 
életétől. A mai lelkiismeret más, mert 
tudunk összefüggésekről, melyekről más 
korok nem tudtak, s tudunk ezért egy adós
ságról, melyet például középkori szentek 
sem sejtettek. Szökve szöknénk el egy 
mennyországból- melyben Aquinói Tamás 
tanítása szerint az üdvözöltek gyönyörét 
a kárhozottak kínjainak szemlélése teszi 
teljessé. Azért, mert a mi öntudatunk szá
mára egy mennyország, melynek alsó épít
ménye, fundamentuma egy pokol, lázítóan 
elviselhetetlen. Azért elviselhetetlen, mert 
az egyéni megváltás akaratát az emberi 
szenvedésekért való szolidáris felelősség 
öntudata foglalta el. Ennek a felelősség
nek a tudatából született lelkiismerettel 
reám is nemcsak az árokba taszított kis
fiú néz kérdő bíróként. Ö csak a szerény 
első a seregben, mely azóta is napról nap
ra nő. Valahány éhes, valahány börtön, 
valahány akasztófa minden áldozata, min
dennap, melyben ez az éhségre, börtönre 
s akasztófára támaszkodó társadalom to
vább fennáll, kérdő biránk: megtettél-e, 
megteszel-e mindent? Ma nincs gondol
kodó ember, aki nem tudja, hogy minden 
nappal és minden éjszakával, mig ülünk 
és beszélgetünk, mig ölelkezünk, írunk vagy 
eszünk, a világ és mi a világgal mindig



közelebb kerülünk a fenyegető, új világ
háborúhoz. Senki, aki tudja a felelősség
ben való szolidaritást, nem szabadulhat a 
kérdéstől, a nyomtatott újság minden betű
jével egy darab világ költözik be a szobá
ba, és kérdez. A felelet, a feleletek, me
lyeket az életünkkel adtunk és adni aka
runk, nemcsak Istenre és reánk tartoznak, 
mint a hajdani lelkiismeret idejében. A 
hit, hogy a szenvedések és tévedések, me
lyeket átéltünk, nemcsak a miénk — ez az, 
ami nemcsak megengedhetővé, hanem kö
telezővé teszi, hogy mindenki füle halla
tára szóljunk — mindig szemben a bíró
val.

II

Az édesapám sokat betegeskedett: ez 
nagyban hozzájárult, hogy nálunk a családi 
élet a polgári család ideáltípusává fejlődjék 
ki. Végtelen szeretettel és áldozatkészséggel 
csüggtek egymáson a családtagok, de az 
egész többi világ, különösen a dél-magyar
országi sváb faluban, Apatinban* közöm
bösségig idegen, és amennyiben a család 
közvetlen érdekeivel nem került vonat
kozásba, érdektelen volt a számukra. Eb
ben a meleg, lágy és exkluzív családi at
moszférában kezdettől fogva szemben ta
láltam magam egy különös emberi lény
nyel; egy fedél alatt élt velünk, és nem

* Ma: Apatin — Jugoszláv Szocialista Szövet
ségi Köztársaság.



tartozott hozzánk, korábban kelt, mint a 
többiek, behozta az ételt nekünk, de nem 
ült az asztalunkhoz, s csak azért jött be a 
lakószobákba, hogy kitakarítsa őket, de ha 
már rendben voltak, akkor az ő számára 
nem volt bennük hely. Barátságosan szól
tak hozzá, de főleg csak akkor beszéltek 
vele, ha kértek tőle valamit. Jó vagy rossz 
cselédként beszéltek csak róla, s a mi szo
báinktól messze, hátul a konyhában töltöt
te el a ház összes többi lakóitól mérhe
tetlenül különböző életét. S mintha nem
csak idegen, hanem ellenség is volna, mert 
nyilván előle zártak be minden szekrényt, 
s még a falusi házunk nagykapuját is es
ténként valamelyik családtagnak magának 
kellett bezárni, nehogy a cseléd éjszaka 
beengedhessen valakit. Ha nem szenved
tem volna az ellenséges idegenség alatt, 
mely az utca közt és köztem fennállott, 
talán ezt a család és cseléd közti viszonyt 
észre se vettem volna. Ma azt hiszem, hogy 
ez a gazda és cseléd viszony váltotta ki 
bennem az első tudatos lázadást az ellen, 
amit körülöttem mindenki természetesnek 
talált. Azt tudom, hogy mindig szerettem 
volna megtudni, mit gondolnak a cselédek 
rólunk, és idegenek, megközelíthetetlenek, 
titokzatosak maradtak a számomra, mint az 
egész többi, a mi házunkon kívül eső vi
lág. A cél, nyilván, kezdettől fogva adva 
volt bennem, és majdnem sohase vált szá
momra kétségessé. A majdnem: a világhá
ború volt. Addig nemcsak a cél, hanem a 
hozzá vezető út is kétségtelennek látszott.



Attól kezdve, hogy városba került fia
tal gimnazista, először tettem be a lábam 
a szabadkai szociáldemokrata munkásott
honba, egész a világháború kitöréséig 
egyetlen boldog mámorban éltem. A mun
kásotthonban senki sem törődött fajjal, fe- 
lekezottel, nemzetiséggel, magyar, szerb, 
német munkások ültek együtt, és engem, 
éretlen gimnazistát első naptól kezdve, 
akár tudatosan, akár öntudatlanul, száz
szor különb pedagógiai érzékkel kezeltek, 
mint a szüleim, akik kétségbeesetten nem 
tudtak mit kezdeni velem, s mint a gimná
ziumi tanárok, akik csak szorgalmasan 
buktattak. A szabadkai munkások között 
életemben először hullt le rólam az a félig 
bűntudatos, félig gyanakvó, mindig kinzó 
bizonytalanság, amit a mi elzárt házunk
ból és a falusi utcáról hoztam magammal. 
Első perctől kezdve, hogy oda beléptem, 
nem voltam egyedül, sőt riadt és szomorú 
nézőből egyszerre egy közösségnek nem
csak befogadott, hanem tevékeny tagjává 
is lehettem, ök  találtak nekem munkát. A 
földnélküli parasztok közül sokan szeret
tek volna írni-olvasni megtanulni, s azon
kívül — mondták — kellene valaki, aki a 
különböző szakmák könyvtárait rendben 
tartva tudjon az elvtársaknak az ö művelt
ségi fokuknak megfelelő könyveket aján
lani. Feladatot, munkát adtak nekem, és 
elvtársnak szólítottak! Az iskola, melynél 
jobban s később csak a kaszárnyát gyű
löltem, eztán keveset látott, nem értem rá.



El kellett olvasnom a munkásotthon könyv
tárának könyveit, hogy tudjam, melyiket 
melyik elvtársnak ajánljam — s úgy ér
zem, ha van valami, ami szimbolikus je
lentőségű Magyarországra, akkor ez az: a 
100 000 lakost számláló városban énnekem 
a könyveket, amikből a legtöbbet tanul
tam, munkások adták. Az ő filléreikből 
került ki az a könyvtár, melyből én a szo
cializmusban megtaláltam a cél nevét, a 
célhoz vezető utat s a nem vágyként, de 
élő valóságként az egész földet átfogó kö
zösséget. Ok nem nevettek, ők mellém áll
tak, segítettek, mikor a cselédlányok szak- 
szervezetének megalakításához kezdtem — 
ök megértették, hogy a cselédlányok na
gyobb része idővel visszamegy a falujába, 
és gondoskodni kell róla, hogy a batyujá
ban kis szocializmust is vigyen haza, a 
jobbágyi sorban tengődő analfabéta falu
ba. És később előadásokat tartottam a 
könyvekről, amiket elolvastam, és nekem, 
fiatal kölyöknek szabad volt felolvasnom 
a rossz verseimet is, mert tele voltak for
radalmi lelkesedéssel, és háromszor olyan 
öreg emberek, mint én, öreg munkások 
tapsoltak nekem és biztattak, hogy írjak. 
És sztrájkoknál és utcai tüntetéseknél köz
tük álltam, velük énekelhettem és velük 
gyűlölhettem gróf Tisza Istvánt, és velük 
együtt hittem, hogy a nemzetközi szociál
demokrácia le fogja rombolni az országha
tárokat, a kaszárnyákból múzeumokat és 
iskolákat fogunk csinálni, és hogy mi, 
egyedül mi, szociáldemokraták fogjuk meg



valósítani a próféták legmerészebb álmait, 
testvérek országává tenni a világot. Gyö
nyörű volt — és akkor elkövetkezett 1914 
június hónapja. Tizenhat éves voltam ak
kor.

ni

Lenin annak idején a megsebzett marxi 
dialektika oroszlánharagjával rontott ki 
Lunacsarszkijék, a későbbi orosz közok
tatásügyi népbiztos és hívei ellen, akik is
tenkereső útjukban a szocializmusban val
lást, az új vallást látták és hirdették. Lenin
nek volt igaza, és nem Lunacsarszkijnak, 
s én tizenhat évvel nyilván nem voltam jó 
marxista, mert nekem 1914 júniusáig vagy 
pontosan addig az emlékezetes német par
lamenti ülésig, melyen a német császár nem 
talált pártokat, csak németeket, a szociál
demokrácia a vallásom volt. Vallás a szó 
evangéliumi értelmében: szabaddá tett és 
megkötött, szabaddá a családdal s az egész 
társadalommal szemben, s megkötött, mert 
minden vágyam, minden érzésem és min
den gondolatom csak tőle kapott életet. 
Naiv és gyerekes vallás volt, de vallás, s 
a kis kápolnán kívül, melyet számomra a 
szabadkai munkásotthon jelentett, ennek a 
vallásnak katedrálisaiként tekintettem a 
távoli nyugati parlamentekre, főleg a né
met birodalmi gyűlés házára. Nyugat-eu
rópai ember számára külön meg kell mon
dani: a fiú, akiről szólok, szellemileg nem



volt a normális mértéken alul, s nyugat
európai embernek nehéz lesz ezt elhinni, 
ha megtudja, hogy ennek a különben szen
vedéllyel kritikus hajlandóságú fiúnak ér
zelmei a német parlamentben ülő szociál
demokrata képviselőkkel szemben nem 
álltak távol attól a bizalomtól, rajongás
tól és tisztelettől, mellyel hivő katoliku
sok tekintenek fel a szentjeikre. Ma se 
tudok ezen nevetni, mert úgy képzelem, 
hogy távoli városokban és falvakban, Ko
reában, a Balkánon, Kínában vagy afri
kai kolóniákon ma is vannak sóvárgó ti
zenhat évesek, akik így gondolnak Moszk
vára, sőt párizsi vagy londoni szocialista 
vagy kommunista vezérekre, kiknek a ne
ve, szava vagy Írásaik eljutnak hozzájuk. 
Nem az ő szégyenük, ha egyik vagy má
sik várakozásukban együgyűeknek fognak 
bizonyulni.

Igaz, Magyarország nem volt Balkán és 
nem volt kolónia — de a hazugságok or
szága volt. Volt egy parlamentje, de az 
ország népeinek nem volt választójoga, s 
a megnémított dolgozók országában egv 
német parlamenti ülés, ahol a szocialista 
igazságok hangozhattak, szocialista aka
ratok nyilvánulhattak, vagy a francia ka
marának egy-egy ülése, melyen Jaurés- 
nak szabadon lehetett iqét hirdetni — szin
te megvalósult álomnak hatott. A miénk 
a hazugságok országa volt, melyben az 
egész hivatalos, nyilvános élet az igazság, 
a legkézzelfoghatóbb valóság folytonos 
letagadásából állt. Nemzeti önállóságról



beszéltek, mikor a magyar király minde
nekelőtt osztrák császár volt, s liberaliz
must hisdettek, de az ország lakosságának 
falét, a nem magyar nemzetiségű népeket, 
kezdve az iskolai tankönyveken a parla
mentig, letagadták.

Akik a fővárosban éltek, Budapesten, ahol 
Európa minden szellemi áramlata terméke
nyítőén élt s talán annál mélyebben hatott, 
mert a feudális országban minden csak láza
dó vágy maradt, Budapesten megvoltak min
den új gondolatnak, minden új szépségek
nek az elveszett magányosokat befogadó 
forrongó táborai. A vidékről, mint az én 
városomból, Budapest is paradicsomnak 
látszott, hát még Berlin, Bécs vagy Párizs. Pá
rizs a nagy francia forradalom, a kommün 
városa, a demokrácia és a szellem ragyogó 
metropolisa aranyos ködben csillogott, de 
oly elérhetetlenül, hogy vonzóereje is 
szinte irreális volt. Még Anatole Fran- 
ce-ot is, aki igazán nem akart bibliát írni, 
a sűrűn megjelenő magyar fordításokban 
szentirásként olvastam. Bécs és Berlin azon
ban reálisabb volt, főleg Berlin, mert hisz 
Bécs és mindenekfelett a porosz militariz- 
mus voltak legfőbb támaszai a magyar 
feudalizmusnak, és az osztrák és német 
szociáldemokraták, a mi bőszkeségünk, ha
talmas szövetségeseink. Akkor pontosan 
meg tudtam volna mondani, hogy hány száz
ezer tagja van a német szakszervezeteknek 
s hány képviselője került be a Reichstagba 
a szociáldemokrata pártnak. Minden vá
lasztáson újabb és újabb fényes győzelem,



és mindig az emberiség, mindig a nemzet
közi, világot megváltó forradalmi akarat 
jelszavainak jegyében. Lent Szabadkán 
minden szót a nagy és pontos jelentésében 
csalhatatlan ígéretnek értettem. Ami a par
lamentben csak rutin és kopott frazeoló
gia, ott lent áhítattal hallgatott, biztató és 
elszánt harci riadóként hangzott. Percig 
se kételkedtem benne, hogy a hatalmas, 
diadalról diadalra siető német szociálde
mokrata párt képviselői egy emberként 
fognak ellenszegülni a császári háborús 
akaratnak. El tudtam képzelni, hogy Kari 
Kautskyval az élükön kivétel nélkül vala
mennyien mártírhalált fognak halni, s vé
rükkel fogják megpecsételni a világ né
peinek testvériségét. Minden inkább lát
szott lehetségesnek, mint az, hogy olyan 
rémülettel kelljen majd rájuk néznem, 
mint a szomszédunkban lakó asztmatikus 
kis szatócsra, aki azon a tikkasztó júliusi 
napon magából kikelve ordított az abla
kunk alatt: Éljen a háború! Tizenhat éves 
voltam, és nem voltam — sosem lettem az
zá —, amit politikusnak neveznek, s egy
szerre még a szabadkai munkásotthonban 
is politikusokkal álltam szemben, akik az 
opportunizmus szükségét bizonygatták, és 
ijedten tuszkoltak ki a munkásotthonból, 
az én egyetlen otthonomból, mert azt kia
báltam, hogy le a háborúval. S kint az ut
cán, mint egykor a faluban a sváb gyere
kek „Jud! Jud!" csatakiáltással, m ost^ fel
nőttek „Vesszen Szerbia!" ordítással tet
ték lidércnyomásos álommá az utcát.



A szememmel láttam, az ujjammal ta
pinthattam mindannak a csődjét, amiért 
élni szerettem. A tömeg jelentette nekem 
eddig az igazságot, az individualizmus pe
dig a szolidaritásnak, minden közösségnek 
a tagadását. Az individualizmussal szem
ben, mely a saját én-nek végtelen értéke 
tudatában a többi én-ekre csak mint ember
anyagra tekint, ott voltak a munkások, 
akik sztrájkba léptek, ha egy-egy társu
kat sérelem érte, és akik választójogért va
ló tüntetések alkalmával meztelen kézzel 
rontottak neki a kivont karddal hadonászó 
lovasrendöröknek, hogy kiszabadítsák egy- 
egy közrefogott társukat. Az individualiz
musban megláttam az individuum értéké
nek következetes tagadását, mert mind 
a tíz parancsolatnak a helyét ott az egy 
foglalja el: szeress engem, mint tenmaga- 
dat. A munkásmozgalomban azonban, 
amennyit láthattam, épp a mások én-jének, 
a szolidaritás és az individuum értéke meg
becsülésének a szintézisét találtam. Most, 
a háború óta, kezdve a szociáldemokrata 
párt újságján egészen addig, amit az utcán 
mindennap láttam és hallottam, megint egy 
szolidaritással, egy másikkal, látszólag 
mindenkit magában foglalóval találkoztam: 
az öldöklés és hódítás kedvében való szo
lidaritással.

A munkásmozgalom az én számomra a 
háborúig az igazságra, szeretetre és szép
ségre hivatott emberiség tiltakozása volt



az embert puszta áruvá, népeket pusztító 
emberanyaggá degradáló kapitalisztikus 
mechanizmus ellen. S most, mikor a til
takozásnak leghangosabbnak kellett volna 
lenni, minden tiltakozás elnémult, és az 
éneklő menetszázadok „az emberanyag" 
gyűlölt fogalmának az ember fölött való 
diadalát ordította. S mint a szociáldemok
raták, a többiek is, akik benn az országban, 
mint külföldön, eddig a szépség és a te
remtő gondolat ragyogó lovagjaiként tün
dököltek nekem, egyszerre éppúgy beszél
tek, éppolyan igazságokra esküdtek, mint 
Tisza István. A Jaurés vértanúságának hí
rére térdet hajtottak Jaurés előtt, hogy ez 
alkalommal eggyel többször gyalázzák meg 
Jaurés eszméit, melyeknek tegnap még ők 
is papjai voltak; magasztalták Jaurés-t, 
hogy ,,a franciákat" gyalázhassák. A töme
gekre megint úgy néztem, mint Apatinban 
a vad csoportokba verődött sváb gyerekekre.

S ekkor találkoztam egy individualiz
mussal, mely gyökeresen más volt, mint a 
polgári individualizmus, egy individualiz
mussal, mely nem a saját, nemcsak a sa
ját, hanem minden egyes individuum vég
telen értékének megismeréséből fakadt: 
ezt a revelációt nekem Ady Endre hozta. 
• Az egész, 20 millió lakost számláló Ma
gyarországon ő volt az egyetlen ember, 
aki hű maradt magához, aki az emberség, 
a szépség és a hazafiság nevében minden
kinek félreérthetetlenül vétót kiáltott, aki 
a háború négy és fél esztendején keresz
tül megmaradt a kétségbeesett, hűséges és



hősies vétója mellett. Külföldön ismeret
len a neve, de az én magyar generációm 
életében ennek az egész háború alatt ha
lálosan beteg, testi kínokat szenvedő, lel
kileg óriássá nőtt magyar lírikusnak ak
kora a jelentősége, mint egy bizonyos 
orosz forradalmár generáció életében Dosz
tojevszkijnek.

„Soha, soha nem állok rabnak 
Őrjöngő népek közepébe .. ."

Ez az individualizmus az emberiséggel 
való heroikus szolidaritás, a hűség névé
ben állt külön, és tartotta magasra egyma
ga azt a zászlót, melyet a milliós tömeg
szervezetekkel rendelkező szociáldemokrá
cia a nemzeti zászlókkal cserélt fel: az em
beriség, az emberi méltóság zászlaját. Nem 
egy politikai program és nem elvek apos
tolaként, hanem nemzeteken és osztályo
kon túl fájva, ember szólalt meg. .

„Kinek a sors, az élet, évek és napok 
Szivének gyökeréig fájnak."

Nem volt politikai költészet Ady hábo
rús költészete, de nem volt, semmi nem 
volt benne abból a platonikus rezignáció- 
ból, mely látva, „hogy nincs szövetséges, 
kivel az igaz lélek segítségére lehetne men
ni és megmenteni, sőt, hogy inkább olyan 
emberhez hasonlítunk, mint aki bestiák 
közé került, s nincs szándékában cinko
sukká válni, viszont magános ember lé



tere arra nincs ereje, hogy megakadályoz
za embertelenségeiket. . .  hagyja a többie
ket s nézi őket, mint tobzódnak, hacsak 
önmaga Isten ellen való bűn és hiba nél
kül folytathatja földi életét"*. Individuális 
költészet volt, de az individuum, aki itt 
megszólalt, az emberiség elnémított lelkét 
szólaltatta meg, nem élvezte, nem kereste 
a magányosságot, kívülről lett rázárva az 
ajtó, s a legmélyebb magányosságban a 
legmélyebb emberi szolidaritásnak lett a 
minden politikai pártköltészetnél forradal- 
masítóbb kifejezője.**

Mindezt akkor nem lehetett így tudato
san látnom, akkor csak hatottak a háború 
alatt írt Ady-versek, ennek a költészet
nek a külső attitűdjétől elválaszthatatlan 
immanens morális és szociális pátoszával. 
Ez volt az egyetlen, ami megmaradt az 
egész elsüllyedt világból. Az emberek, az 
otthon maradottak kezdtek hozzászokni a 
háborúhoz, s mennél tovább tartott, an
nál inkább kezdtek úgy berendezkedni rá, 
mint normális állapotra. S én, aki elvesz
tettem a munkásotthont, el a hatalmas 
szervezetekben s a tömegekben való hi
tet, az Ady-versekben, majd Nietzschében,

* Platón: Az állam. VI. könyv.
** A verssorok, melyeket a magyar proletár

diktatúra politikai rendőrségének főnöke, Korvin 
Ottó kivégzése előtt irt naplójában idéz (ez a 
napló az Europe 1933 novemberi számában megje
lent), Ady Endre verseiből és Ady Endre Baude- 
laire-fordltásaiból valók.



Tolsztojban és Tolsztoj nyomán a budd
hizmusban, mindenben, ami azzal biztatott, 
hogy egyedül is lehet élni, kerestem az új 
utat a régi, megcsúfolt célhoz.

y

„Jedes Leben sei zu führen,
Wenn mán sich nicht selbst vermisst; 
Alles könne mán verlieren,
Wenn mán bliebe, was mán ist.*

Ha az öntudat követelményei és a külső 
világ tényei, az idea és az empíria közt át
hidalhatatlannak tűnik a szakadék, akkor 
az individuum számára a magánynak ez a 
goethei gőgös szegénysége marad csak 
meg. Nem mintha szegénységgel vádolhat
nék a társadalmat, melyben élünk. Múzeu
mok, hangversenytermek, rengeteg kép, 
könyvtárak, egyetemek állnak itt, befogadó 
szemekre és fülekre várva, mindenki szed
het magára annyi gondolatot, szépséget és 
igazságot, amennyit tud és amennyit akar; 
a szegénység csak abban áll, hogy ez a 
kezdete és a betetőzése is a kultúrának s 
a kultúréletnek ebben a társadalomban. 
Teória marad, mely a társadalom mecha
nizmusát, az általános praxist, az objektív 
életfeltételeket befolyásolni nem tudja. Fur
csa, időszerűtlen kísértetté lesz a szellem, 
hazátlan kóbor lélekké, mely nem tud az 
objektív világban testet ölteni.



Csodálatos gazdagsága, minden halomra 
gyűlt kincse mellett is ezért olyan kevés 
az, amit ez a kultúra — médium nélkül, 
melyen keresztül visszatérhetne a matériá
ba — morálisan adni tud. Gyönyörűek vol
tak az Ady-versek, s Tolsztojt olvasva ed
diginél jobbnak s ugyanakkor rosszabbnak, 
mindenesetre gazdagabbnak éreztem ma
gam, és igyekeztem aztán önmagamat és 
mindent Nietzsche újraértékelő szemével 
látni — és természetesen mind e szellemi 
és lelki pompa közepette szamárfüles kö- 
lyök-Midasz voltam, csak aranyat fogtam, 
s a sok kincs közt éhen maradtam. A mé
dium hiányzott. Míg a munkásotthon meg
volt, addig tudtam, hogy mért olvasok és 
írok, most azonban csak tömtem magam 
gondolatokkal és érzésekkel, de olyan sza
badon, hogy egyszerre olyan lett számomra 
ez a szabadság, mint akit egy sivatagban 
engednek „szabadon". Ma nyilvánvaló 
előttem, hogy ez nem az én speciális, nem 
csupán fiatalságommal megmagyarázható 
kalandom. Amíg a kultúra nem kerül ki a 
maga tisztára szubjektumra korlátolt rea
litásából, míg nem válik a leghétköznapibb 
külső életben is jelenlevő, formáló ténye
zővé, míg egy koncertterem mellett, mely
ben Beethoven IX. szimfóniáját játsszák, 
lerészegített kurjongató menetszázadok vo
nulnak el, addig minden kultúréletnek im
manens veszedelme, hogy esztétikai játék
ká, puszta intellektualizmussá demoralizá- 
lódik. Kultúra csak a teóriának és praxis
nak az egységében, tehát csak „a termé



szeti törvények vakságával" működő tár
sadalmi valóságnak a likvidálása árán vál
hat morálisan, vagyis objektíve is reális
sá. Ezért, mint ahogy szimbolikus tény a 
számomra, hogy a munkásotthonban talál
tam először a szó teljes értelmében kul- 
túréletet, úgy általánosan szimbolikus ér
vényűnek látom, hogy elvesztve a kapcso
latot a proletariátussal, se Ady, se Tolsz
toj, se Nietzsche nem óvott meg attól, hogy 
ne váljak morális hajótörötté. A ,,valósá
gos" életet keresve a háború második évé
ben ott találtam magam a vidéki kávéház 
művészasztalánál. Ott mindenről, tehát a 
legszebb dolgokról is szó volt, de soha úgy, 
hogy valamely megismerésnek a mi sze
mélyes életünkre való kötelező erejét szám
ba vettük volna. Körülöttünk a polgári vi
lág nem produkált magasabb gyakorlati 
ideált, szebb álmot, mint egyik vagy másik 
kiadós hadiszállítási megbízást megkapa
rintani. Ezzel szemben mi esztétikai emó
ciókban éltünk, s idővel fel se tűnt nekem, 
hogy ha véletlenül egy bordélyházi asztal 
körül folyt a vita Tolsztojról. Nem vettük 
észre, hogy ez az individualizmus, mely
ben magunknak és egymásnak tetszeni igye
keztünk, éppúgy egy szellemileg hullává 
vált társadalom bomlási processzusának a 
produktuma, mint azoknak az élete, akik
nek ideálként már csak hadiszállítások 
megszerzése lebegett a szeme előtt. A pro
letariátust az ö tulajdon papjai sikkasz
tották el, s nem látszott a történelmi hi- 
vatottságú osztály, mely az élet akadályát,

11 — Don Quijote útjai 161



a kapitalizmust eltakaríthatja az útból, a 
proletariátussal minden kultúrakarat tör
ténelmi hordozóját sikkasztották el. A te 
hetetlenség íátumaként és ezért csak szép 
versként hatott a „véres őszben" Ady hit
valló biztatása, hogy

„Halál nincs a legszentebb vágyra itt 
S a legkülönbek szent vágy-zászlait
Továbbviszik a legkülönb-maradtak.*

Liebknecht forradalmi tiltakozása a há
ború ellen és saját pártjának árulása ellen 
heroikus individuális aktus maradt — a 
bestia triumfált, és diadalszekere éppúgy 
átgázolt Liebknechten, mint az Ady verses 
átkain vagy mint a nazarénusok holttes
tein, akik Krisztus nevében vetették magu
kat a háború ellen. Ami emberi volt, csak 
az emberi erőtlenségét bizonygatta, csak 
tragikus bizonyságtétel volt a történelem 
ellen — a történelem ellen, melyet még 
nemrég a haladás immár biztos békés mo
torjaként tanítottak nézni, s mely íme, cél
talan rablások és gyilkosságok feltartóz
tathatatlan monoton mechanizmusaként je
lent most meg. Minden, ami nem külön
vált egyes ember, minden, ami tömeg, dé- 
monikus és ellenséges lett, gigászira nőve 
ez a gyerekkori vízió visszatérése volt, de 
most már nem ablakból néztem, hanem — 
mert 18 éves koromban rám is sor került 
— magam is katonaruhában, gép és gyil
kos gépezetben, emberként irreálissá vál
va, kitörülve. A háborút nem annyira a tör



ténelem egy mozzanatának, mint inkább 
a történelembe vetett hit, minden érték, 
az egész földi élet véres csődjének érez
tem, egy kozmikus arányú katasztrófának, 
mely a minden kínjában is emberi dantei 
pokolnál embertelenebb pokollá alázta a 
földet: egyetlen óriási kaszárnyaudvarrá, 
ahol mindenkinek vezényszóra kell mozog
ni, feküdni, térdelni, állni, szaladni és éne
kelni, és ahol az embernek még éjjeli ál
mába is durva altisztek és nyegle tisztek 
kommandója kerepel bele.

Akik ebben a pusztán a rossz marxista 
kishitűségét vélnék látni, emlékezzenek rá, 
hogy a háború előtt a marxizmus egyetlen 
képviselője a II. Internacionálé volt. Ha 
ma a római katolikus egyház a római pá
pával az élén nyilvánosan és hangos szó
val és mindennap megismétlődő demonstra
tív aktusokkal a bolseviki istentagadó 
mozgalomhoz csatlakozna, csak ezt az íz
léstelenségig fantasztikus lehetetlenséget 
lehetne azzal a lehetetlenséggel összeha
sonlítani, mely azonban ténnyé vált a há
borúban: a II. Internacionálé pártjai azzal, 
amit tettek, napról napra szóban és írás
ban hirdettek, a proletariátus háború előtt 
vallott missziójának, minden nemzetközi
ségnek hamis illúzió voltát hirdették, és 
a háború ténye maga irtózatos erővel ezt 
szuggerálta. De magam is katona, láthattam 
a katonaruhába bújtatott embereket, be
szélhettem velük? Igen, nem is kellett be
szélni, látszott, a levegőben volt, hogy ők 
is gyűlölték a háborút és irtóztak a front



tói — de a gyűlöletük éppoly tehetetlen 
volt, mint az enyém, és éppúgy mentek a 
frontra, mint én. Ügy látszott, egyáltalán 
nincs mit tenni. A fronton antimilitarista 
propagandát csinálni éppoly felesleges volt, 
mint felesleges lett volna bizonyítani, hogy 
tetvesek vagyunk. Mindenki érezte. És 
hogy tudtuk, hogy mind egyformán nem 
akarjuk tenni, amit óráról órára teszünk, 
csak sorsszerűbbnek és ellenállhatatlanabb
nak tüntette fel a mindenütt jelenlevő, se- 
bezhetetlennek látszó, leküzdhetetlen ha
talmat, a háborút. A frontra magammal vitt 
Buddha-kötet a hátizsákomban — káprá- 
zat a világ s az embernek belülről kell ma
gát felszabadítani alóla —, ez volt minden, 
ami tennivalónak megmaradt.

„A külső világ", de hol kezdődik és hol 
végződik a külső világ? Én nemcsak én 
voltam. Mi az, hogy mindent el lehet ve
szíteni, ha csak magát nem veszti el az 
ember? Nem veszítettem el magamból is, 
amikor a munkásotthon elveszett a szá
momra? Lehet hazát veszíteni anélkül, hogy 
valami belőlünk is ott ne maradjon? És 
ami ott marad, az már nem én? Én nemcsak 
én voltam, az a falusi gyerek, a házunk
ban megfordult sokszoknyás, mezítlábos 
cselédek és a szabadkai munkásotthon is 
benne volt ebben az én-ben — benne volt 
két fiatal katonaszökevény is, akiket egy 
verőfényes nyári reggelen először és utol
jára láttam. A laktanya egész legénységé
nek jelenlétében, szemem láttára vezették 
őket egy farakás elé, két fehérre gyalult



koporsó mellé, és körülményes ítélethirde
tés után — mi vigyázzállásban hallgattuk 
— előbb az egyik, aztán a másik testére 
vezényeltek kivont karddal sortüzet hat 
másik katona puskájából — benne volt eb
ben az én-ben az ítélethirdetést hallgató 
két fiatal katona tekintete is, s a mozdu
lat, mellyel a másik, miután végignézte az 
első kivégzését s mielőtt rákerült a sor, 
utoljára megtörülte verejtékes homlokát, 
kitörülhetetlenül bennmaradt nem az em
lékezetemben, hanem mint később meg
tudtam, az életemben.

VI

Szemben a bíróval, íme, azon veszem 
észre magam, hogy nem tudok magamról 
beszélni anélkül, hogy ne a világról be
széljek. Nem lehet másképp, nyilvánva
lóan. Mi a világban: azt is jelenti, hogy a 
világ mibennünk. Mi a lövészárokban, azt 
is jelenti, hogy a lövészárok bennünk. Ez 
ellen lehet küzdeni. Talán lehet börtönben 
is ülni és nem a börtönfalakat, hanem a 
megnyílt mennyeket látni. Ez azonban csak 
eksztázis, és minden eksztázis csak mint 
egy vasárnapi kirándulás a városból a sza
badba: a vasárnapi elragadtatásunkban is 
determinálóan benne lesz, hogy ott van 
mögöttünk a város. Senki se kivétel, s nem 
lehet másképp, nyilvánvalóan. Mindenki, 
aki magáról beszél, a világról is beszél; ta
lán nincsen bűn, amely — egy másik as



pektusból — nem vád is. A háborút a ka
pitalizmus produkálta, a II. Internacionálé 
nemcsak félreállt az útjából, hanem pártjai 
háborús pártokká lettek — de ezen kívül, 
mint minden kollektív bűnnel, a háborúval 
szemben is, mindenki, aki részt vett ben
ne, nemcsak vádló, hanem személy szerint 
éppúgy vádlott is, mint én, aki némán, vi
gyázzállásban néztem végig a két katona- 
szökevény kivégzését. Az úrrá lett bestiá
ról elhittem, hogy mindenható. Lehetett 
nem annak hinni? Nem vallott minden, de 
minden arra, hogy ez a legbiztosabbnak 
látszó ígéreteket is elnyelő gyilkos káosz, 
ez maga az egyetlen reális, mindig visz- 
szatérő „történelem"? Nem egy elsüllyedt 
világból felhangzó fájdalmas harangszó
ként haltak el az olyan ritka, az örök em
beri értékek mellett hitet valló hangok, 
mint a Romain Rolland-é? S nem éppoly te
hetetlenek voltak, mint mi magunk? Mind
ez igaz, s mindezt akkor is tudtuk, s mégse 
lehetett „embernek lenni az embertelenség
ben" anélkül, hogy az ember ne érezze ma
gát személy szerint is kétségbeesetten és 
szégyenletesen bűnösnek.

Újsághíreken túl, melyekből alig lehetett 
tájékozódni, a bukovinai fronton tudtam 
meg, hogy mi a bolsevizmus. Alig pár száz 
lépésre voltak tőlünk az orosz lövészárkok, 
s a fegyverszünet idején mind gyakrabban 
jöttek át hozzánk, s hozták át gépfegyve
reiket orosz katonák nekünk egy-egy falat 
kenyér vagy fél liter rum reményében. A 
mi tisztjeink csak mulattak a furcsa láto



gatókon, akik rettenetes rongyosak és oly 
piszkosak voltak, hogy a mosolygó arcuk
ban megvillanó fehér foguk meglepetésként 
hatott. Egy ilyen óriás orosz magyarázta 
meg nekem életemben először a Lenin je
lentőségét Se én, se akik körülöttem áll
tak, nem értettünk egy szót sem oroszul, 
de a másik, az orosz, kézzel-lábbal, irtó 
erőlködéssel meg akart valamit magyarázni 
nekünk. Végre megtalálta a módját. Az 
óriás ember a hatalmas két karjával raj
tam kívül még kettőt egyszerre átölelt, 
magához szorított bennünket, s úgy ismé
telte: „Lenin, Lenin..."  Máig énnekem se 
szóval, se írásban ennél jobban nem ma
gyarázták meg a Lenin programját.

Mielőtt még tudni lehetett, hogy objek
tíve mit tud majd megvalósítani a bolse- 
vizmus, máris nagyot tett: a puszta megje
lenésével, azzal, hogy volt és lehetett, meg
törte a gonosz varázst. A passzív, kon- 
templatív pacifizmusnak, mely tehetetlen 
vágy volt, cselekvésre mutatott lehetősé
get, a kilátástalan sötétbe világos rést ha
sított, mert az orosz proletariátusban meg
fogható és megvédhető testet öltve itt állt 
sírjából feltámadva a nemzetközi forrada
lom, a világot megváltó proletariátus holt
nak hitt ideája. És olyan világosan, mint 
még soha, mert soha olyan eklatánsán, mint 
a háború elleni harcában, nem látszott meg, 
hogy az emberiség legszentebb érdekeiért 
való harc egybeesik a proletariátusnak a 
maga felszabadításáért vívott harcával. Mi
kor kiadták a parancsot, hogy nem szabad



az orosz katonákkal fraternizálni, akkor 
már késő volt. Akkor már tudtam, hogy a 
szocializmus túlélte a szociáldemokráciát 
— és egyszerre a világ megint érdekes lett, 
érdekesebb és ígéretesebb, mint valaha. S 
mikor a monarchia részekre bomlott, és 
Németország köztársaság lett, az első pil
lanatban az orosz prófécia beteljesedésének 
első fázisaként jelent meg. Minden, a há
ború alatt felgyűlt kétségbeesés egeket ve
rő optimizmusba csapott át, mikor a ka
tonatisztek maguk tépték le a csillagjaikat 
s éljenezték meg a forradalmi Károlyi-kor
mány hadügyminiszterét, aki az örömmá
moros éljenző tömegnek azt kiáltotta oda: 
„Nem akarok többé katonát látni!" S mi
kor kiderült, hogy amit 1918 októberében 
átéltünk, az nem annyira forradalom, mint 
az entente-imperializmusnak a középhatal
mak imperializmusa felett való győzelmé
nek, a frontok összeomlásának a következ
ménye volt, akkor kétségtelenné lett a fel
adat: ami látszat volt, azt valósággá tenni, 
elindulni az orosz prófécia, az emberiséget 
a háborútól, erőszaktól és kizsákmányolás
tól minden időkre felszabadító világforra
dalom megvalósítása felé.

VII

A forradalom, az Budapest volt, s otthon
ról félig-meddig szökve, egy kis kofferrel, 
melyet főleg kézirataim töltöttek meg, üres 
zsebekkel s tele szívvel mindjárt a háború



után ott voltam Budapesten. Ott az első 
nap egy, az orosz forradalom óta aktív an- 
timilitarista társaság közepette találtam 
magam. Az én nagy és boldog csodálkozá
somra kiderült, hogy ennek a társaságnak 
tagjai 1914 óta a kétségbeesésnek, a bűn
tudatnak és a tehetetlenségnek ugyanazok
kal az ördögeivel viaskodtak, mint én. Ak
kor találkoztam először azzal az azóta oly 
sokszor megismétlődő s minden esetben 
oly bátorító megismeréssel, hogy objektíve 
sose vagyok, sose voltam egyedül a problé
máimmal. A legkülönbözőbb körülmények 
között, egymásról nem tudva, százan és 
ezrein ügyem azokkal a kérdésekkel küsz
ködnek, s mind bűnös individualizmussal 
vádolják magányukért magukat, s csak 
utóbb derül ki, hogy legnagyobb elhagya- 
tottságukban is egy láthatatlan közösség
nek tagjaként egy láthatatlan egyházban 
élnek.

A magyar feudalizmust és a burzsoáziát 
összetörte az entente-imperializmus, a ka
tonák százezrei minden rend nélkül özö
nöltek vissza a frontokról, minden terme
lés megszakadt. Mi a négy és fél éves há
borún nagyra nőtt gyűlölettel ezt az össze
omlást, melyet a kormányra került szociál
demokraták forradalomnak neveztek, a ka
pitalizmus összeomlásának láttuk, és mind 
egyetértettünk abban, hogy a forradalmat, 
az igazit, még meg kell csinálni. Mielőtt 
még a kapitalizmus még reorganizálódhat, 
mi a romjain a proletárdiktatúrával a gyö-

íeo



kérésén új, kommunista társadalmat akar
tuk felépíteni.

„Az emberiség minden időkben csak 
olyan feladatokat tűz maga elé, melyeket 
meg tud oldani, mert jól szemügyre véve 
a dolgot, minden egyes esetben rájövünk, 
hogy maga a feladat csak ott keletkezik, 
ahol megoldásának materiális előfeltételei 
már adva vagy legalábbis megvalósulóban 
vannak" (Marx). Mi 1918—19-ben azt hit
tük, hogy ez a történelmi pillanat az osz- 
tálytársadalom helyén a minden gazdasági 
szolgaságtól felszabadult szabad emberek 
társadalmának felépítésére. Mi 1918—19- 
ben azt hittük, hogy az emberiség egész 
eddigi történelmének teljes likvidálása ér
kezett el, s hogy küszöbén állunk az em
beriség igazi történelme kezdetének. Mi 
1918—19-ben azt hittük, hogy e feladat 
megoldásának materiális feltételein kívül 
a négy és fél éves háború után a pszicho
lógiai feltételek is úgy adva vannak, mint 
még soha. Az 1918—19-es közép-európai 
kommunista forradalmi kísérletek mind eb
ből a hitből születtek. Maga az orosz pro
letárforradalom is az immanens világforra
dalom elsöszülöttjének tekintette magát. 
A fejlemények tanúsága szerint ez perspek
tivikus tévedés volt. E nélkül a perspekti
vikus tévedés nélkül azonban az orosz for
radalom tán nem élte volna túl Breszt-Li- 
tovszkot, s nem talán, hanem kétségtelenül 
egyik nagy ereje ez a hit volt. Mikorra 
nyilvánvalóvá lett ennek a hitnek illúzió 
volta, akkorra az orosz proletariátus elég



erős lett, hogy ezt a csalódást győzelme
sen túlélje. Ha 1918—19-ben legalábbis az 
osztrák és német munkásság vezetői is en
nek az „illúziónak" jegyében cselekedtek 
volna? Nem vált volna-e az a hit, mely 
az adott jelen szerint perspektivikus té
vedésként jelenik meg, tévedés helyett mai 
történelmi realitássá? Nem azért lett-e il
lúzió, mert azzá tették? A kérdés nem mai 
keletű, 18/19-ben már szemben álltunk ve
le, akkor a jövő, ma a múlt kérdéseként. 
S ha a kérdésnek ma csak egy rekriminá- 
ló hangsúlya van, akkor, 18/19-ben a múlt 
és jövő dilemmájaként jelent meg. A jelen, 
melyben mi e között a múlt és e között a 
jövő között álltunk, a történelem, minden 
eddigi történelem legpatetikusabb pillana
taként élt a mi öntudatunkban. Velünk 
szemben ott állt a szociáldemokrata párt, 
mely a perspektívát nem a radikális újat 
teremtésre hívónak, hanem pusztán a há
ború előtti szándékok beteljesülésének lát
ta. A magyar szociáldemokraták a polgár
sággal együtt azon fáradoztak, hogy az en- 
tente égisze alatt a feudális Magyarország 
romjain egy, a nyugati demokráciához ha
sonló magyar köztársaságot építsenek fel, 
a mi háború előtti ideálunkat, ö k  folytatni 
akarták a történelmet ott, ahol a háború
val abbamaradt, mi azonban nem tudtuk a 
háborút egy közbejött s elmúlt katasztró
fának tekinteni, hanem az utolsó katasztró
fának, s hogy utolsó legyen, ahhoz az kell, 
hogy ne ott folytassuk, ahol elhagytuk, 
hanem hogy újrakezdjük. A polgárság mint



önálló erőtényezö ezekben a hónapokban 
nem jött számba Magyarországon. A harc 
— körülbelül három-négy hónapig tartó s 
inkább a két párt vezetősége, mint maga 
a munkásság közt folyó harc — kizárólag 
szociáldemokraták és kommunisták között 
dúlt; más szervezet, számottevő tábor ak
kor Magyarországon nem volt. Ezért amint 
a győztes entente politikájának következ
tében a szociáldemokrata pártvezetőség
nek fel kellett adni a kommunisták ellen 
való harcot, automatikusan s olyan simán, 
megrázkódtatás nélkül, mint ahogy valaki 
egyik szobából a másikba megy át, egyik 
napról a másikra, március 21-én Magyar- 
ország tanácsköztársaság lett. Nem puccs 
volt, de győzelmes forradalom, melyet nem 
előzött meg forradalmi harc.

Egész a diktatúra kikiáltásáig, mindad
dig, míg bennünket ütöttek, míg a miein
ket börtönözték be, míg búvóhelyekről 
kellett az agitáció munkáját folytatni, oly 
jól megálltam a helyemet, hogy Budapest 
egyik legjelentősebb munkásnegyedében, 
Újpesten a kommunista pártszervezet tit
kárává tettek. Egész a diktatúra kikiáltá
sáig igazságunk és a világot ölelő szent 
szándékunk tudatában irgalmatlan harcra 
kész, gondtalan és boldog biztonságú húsz
éves forradalmár voltam. Nem volt egy 
kérdésem, melyre a kommunista párt 
programjában a feleletet meg nem találtam 
volna. Egész a diktatúra győzelméig alig 
vártam, hogy fegyvert foghassak, hogy 
nyílt harcra kerüljön a sor a mi új világot



teremtő akaratunkat elnyomó ellenség, a 
jövő ellenségei ellen, s azt hiszem, bármily 
gyilkos harc után is, lelkiismeretem miatt 
akkor elégedetten és nyugodtan tudtam 
volna aludni. A proletárdiktatúra kikiáltá
sával azonban egyszerre az elnyomottból, 
az üldözöttből, az eddig mindig csak az 
erőszak alatt szenvedőből, az erőszakot 
gyakorló új uralkodó osztály képviselője 
lettem. Mindjárt az első napokban a kor
mányzótanács a munkástanácsok megszer
vezésére és ellenőrzésére vidékre küldött, 
majd tagja lettem az egyik budapesti ke
rületi és a fővárosi központi munkástanács
nak. így mindig többször történt — és men
nél többször történt, annál kevésbé bírtam 
megszokni, hogy nem emberként, hanem 
hatalomként kerültem szembe emberekkel. 
Én magamat ugyanannak éreztem, aki vol
tam, és minduntalan mégis úgy álltak szem
be velem emberek, hogy látnom kellett: ez 
fél tőlem, rám néz és a térde remeg. Az 
Ulrich von Hutten boldog csatakiáltása: 
„Welch eine Lust heute zu leben"* mind
inkább elhalkult bennem. Míg alulról har
coltunk, maradéktalanul felolvadtam ab
ban a fanatikus kollektív öntudatban, mely 
a teljes igazság megtestesüléseként jelent 
meg a forradalmi akaratban. A győzelem 
után is ez a kollektív öntudat az igazságot 
jelentette nekem, de már nem a teljes igaz
ságot. Problémákkal kerültem szembe, me
lyek a kollektívumnak nem lehetnek prob-

*„Milyen öröm, hogy ma élünk.*



lémái, mert a kollektív öntudat nem ismer 
belső ellentmondást. Számomra azonban 
mindinkább megszűnt az az élet, mely csak 
egyetlen, csak a történelmi feladatot képvi
selő kollektívumból eredő parancsot ismer. 
Az élet már nem volt olyan egyszerű, hogy 
csak egy parancsa lett volna. Az egyik pa
rancsa, de csak az egyik, az ősi, minden 
kollektív akaratnak maximája, a kajafási 
igazság volt: inkább vesszen egy a közös
ségért, mint a közösség egyért. A másik 
parancs minden ember élete szentségének 
és szabadságának tiszteletben tartását kö
vetelte. Ez a másik parancs az életemnek 
alapérzése volt, ennek jegyében lettem 
forradalmárrá, s a forradalom érdekében 
ezt kellett megtagadnom. Kérdéssé lett, 
hogy „az egyéni lelkiismeret és felelősség 
hogyán viszonylik a taktikailag helyes 
kollektív cselekvéshez".

Bizonyos „komoly politikusok" előtt ne
vetségesnek tűnhetik fel, hogy egy kor
mányzóhatalom exponensének ilyen prob
lémái voltak. A komoly politikusoknak a 
számára a politika nem egy univerzális 
megváltási akarat eszköze, hanem nemzeti 
érdekek, osztályérdekek s személyi érde
kek védelmét, illetőleg harcát jelenti. A 
proletariátus osztálypolitikája szintén osz
tálypolitika, mely azonban a társadalmi osz
tályoknak likvidálásával magát a politikát 
is likvidálni akarja, s ebben van az egye
dülálló morális tartalma, vonzóereje, ebben 
van a prófécia pátosza. A magyar proletár- 
diktatúra vezéreinek legnagyobb része eti



kai felelősségérzetből vált politikussá. Lu
kács György, a filozófus, a magyar kommün 
közoktatásügyi népbiztosa, még a sparta- 
kista felkelés idején így formulázta meg a 
történelmi pillanathoz ért emberiséggel 
szemben az egyén etikai problémáját: „Eti
kailag nincs semlegesség és nincs pártat
lanság: aki nem akar cselekedni, annak 
nem-cselekvése is lelkiismerete elé tartozó 
lett. Mindenki, aki a jelen pillanatban a 
kommunizmus mellett dönt, etikailag köte
lezve van minden emberéletért, mely az 
érte vívott harcban elpusztul, olyan egyéni 
felelősséget viselni, mintha ö ölte volna 
meg valamennyit. Viszont mindenki, aki 
az ellenkező oldalhoz csatlakozik, a kapi
talizmus további fennállásáért, a biztosan 
eljövendő új imperialista revanche-hábo- 
rúk okozta pusztulásért, nemzetek és osz
tályok további elnyomatásáért stb. kell 
hogy ugyanezt az egyéni felelősséget érez
ze. Etikailag senki sem bújhat ki a felelős
ség alól azzal, hogy ő csak egyes ember, 
akin nem múlik a világ sorsa. Ezt nemcsak 
objektíve nem lehet sohasem biztosan tud
ni, mert mindig lehetséges, hogy mégis 
őrajta múlott, hanem az etika lényege, a 
lelkiismeret, a felelősségérzet teszi lehe
tetlenné az így gondolkodást."

A hiba nem a problémákban volt, me
lyek csak engem értek készületlenül. Nem 
is véletlen, hogy épp a proletárdiktatúra 
által vettem észre, hogy ezek a problémák 
reálisak. Az egyén és a kollektívum között 
felmerülő morális konfliktus azok közül



az ellentétek közül való, melyet a maga 
diktatúráján keresztül szintén csak a pro
letariátus oldhat meg, amennyiben olyan 
társadalmi organizációt teremt, mely az 
egyént nemcsak az erőszak elszenvedése, 
hanem az erőszak alkalmazásának szüksé
ge alól is felszabadítja. A hiba abban volt, 
hogy ezeknek az egyéni problémáknak már 
akkor történelmi aktualitást tulajdonítot
tam. Az aktuális morális probléma való
jában a munkásság passzív maga tartásában 
rejlett, abban, hogy a vér nélkül kivívott 
és komoly ellenállásra sehol sem találó 
proletárdiktatúrától azonnali közvetlen gaz
dasági előnyöket várt anélkül, hogy fenn
tartása érdekében áldozatokra hajlandó 
lett volna.

Kun Béla, a kommunista párt vezére ki
vételes erejű agitátornak és szervezőnek 
bizonyult, rövid pár hét alatt teremtette 
meg a diadalmas kommunista pártot. A 
győzelem után azonban, a parasztságról 
nem is szólva, melyet tőlünk a kommiin 
földbirtokpolitikája idegenített el, még Kun 
Bélának sem sikerült a munkásság nagy 
tömegeit kellő mértékben a magyar kom- 
mün politikai életébe aktív tényezőként 
belevonni. Négy és fél éves háború után 
a hadsereg, még ha most vörös hadsereg is 
volt, nem tudta lelkesíteni a munkássá
got. „De ha én most elmegyek katonának 
és meghalok, mi hasznom lesz a győzelem
ből?" — kérdezte tőlem a vidéki agitációs 
körutamon egy munkás.

A munkásság passzivitása, az egyéni



korrupció és a hatalommal való visszaé
lésnek az esetei mind azt bizonyították 
nekem, hogy az én egyéni problémáim és 
a diktatúra érdekei között aktuális, pozi
tív összefüggés áll fenn. így született meg 
az én vezetésem alatt, a közoktatásügyi 
népbiztosságtól kapott megbízás alapján a 
közoktatásügyi népbiztosság világszemlé
leti osztálya. Ennek feladata az lett vol
na, hogy üzemekkel és a vörös hadsereg
gel együttműködve egy, a diktatúrának 
megfelelő, a munkásság történelmi hiva
tásához méltó, új morális köztudatot te
remtsen. Míg az alulról vívott osztályharc
ban a gyűlölet, a bosszúvágy, az irigység 
s az egyéni jólétre törekvés forradalmi 
motorrá válhat, a diktatúra idején, mikor 
a proletariátus már felülről vívja osztály
harcát, ugyanezek a motívumok a korrup
ció és a hatalommal való visszaélés forrá
saivá, a burzsoá társadalom moráljának 
fenntartóivá válnak. A világszemléleti osz
tály ez ellen küzdött, és ennek során a 
diktatúra első heteiben már Budapesten ar
ról hangzottak el előadások, hogy a vörös 
hadseregért mindent, de a vörös hadsereg 
tagjaiban, mibennünk percre se szabad el
homályosulni a háború, az erőszak és min
den emberek közötti harc gyűlöletének.

Az én konfliktusomat, úgy tűnt nekem, 
végleg megoldottam azzal, hogy semmit 
sem kellett a magam alapérzéseiböl meg
tagadni, és mégis jó forradalmár marad
hattam. A világszemléleti osztály, a ma
gyar proletárállam hivatalos szervén ke-
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resztül hirdethettem, hogy embert ölni min
den körülmények között, bármilyen célért 
is történik, bűn, nem szabad megtenni, de 
meg kell tenni, azért, hogy egy világot te
remtsünk, melyben már nemcsak nem sza
bad, hanem nem is kell megtenni. Embert 
ölni bűn, de ez ellen a társadalom ellen 
való harcban tudatos tragikus bűn vállalás: 
a testvérekért tudatosan feláldozni az egyé
ni erkölcsi tisztaságot.

A jó katona gyűlöli az ellenséget, és jó
kedvvel pusztítja és semmiféle bűnválla
lási öntudattal? Minden eddig való had
seregre ez biztosan így is van, azt azon
ban, hogy igy is kell lennie a vörös had
seregben is, nem hittem. Én ismertem egy 
jó katonát, aki akasztófa alatt állva is, 
utolsó leheletéig jó katona maradt, s aki 
szeretetből, égő nagy szeretetből ölt: ez 
a magyar proletárdiktatúra politikai ren
dőrségének főnöke, Korvin Ottó volt. A 
hiba csak az volt, hogy a tető építésének 
az idejét véltem elérkezettnek, mikor még 
a ház sem állt. A másik hiba, a személyes 
tévedés pedig az volt, hogy túlbecsültem 
egy elmélet erejét; mikor először kerültem 
abba a helyzetbe, hogy ennek az elmélet
nek jegyében cselekednem kellett volna, 
ölnöm, az elmélet nem segített.

VIII

A proletárdiktatúra kikiáltása nem volt 
győzelem, csak a győzelem előfeltételeit te
remtette meg, s én, nemcsak a munkásság,



ma már tudom, én se tudtam, hogy mi for
gott ott kockán. Néha azt hiszem, hogy iga
zán tudni csak nagyon kevesen tudták, de a 
kevesek közt én nem voltam. Egy ember
ről tudom biztosan, hogy nemcsak tudta, 
nemcsak sose felejtette el, hanem vizioná- 
rius erővel látta, hogy az akkori jelenben 
egy szocialista Magyarország és egy fehér
terror Magyarországa között döntjük el a 
harcot: ez az ember Szamuely Tibor volt. 
Látta, ö látta, hogy mi forog kockán, s 
mert látta, maradéktalanul adta oda magát 
a jövőért, melyet ö akart, az ellen a jövő 
ellen, mely fenyegetett. Nem ismert más 
problémát, mint a magyar kommün vé
delmét, s mert hóhér kellett, hóhér volt, 
s mert név kellett, mely a vörös terrort 
megszemélyesítse, az ő neve lett az. A 
magyar proletárdiktatúra négy hónapja 
alatt kevés olyan halálos ítélet volt, mely
nek emléke nem az ö nevéhez fűződik. A 
fehérek ma vérengző szadistaként átkoz
zák az emlékét. Szamuely maradhatott 
volna, mint kezdetben volt, lakásügyi nép
biztos. A keze tiszta maradhatott volna. 
Az elvtársai is, mint én, a hozzá közelál
lók is nem néztek volna rá valami leküzd
hetetlen elfogultsággal. Leküzdhetetlen el
fogultsággal gondolok most is rá, de más
képp, másért, mint akkor. Az én kezem 
tiszta maradt a vértől, én nem öltem, de 
nem tudom és eldöntetlen kérdés marad, 
hogy ha én is, és mindenki úgy, mint Sza
muely, semmi más nem akartunk volna 
lenni s nem lettünk volna, mint éles kard



a proletariátus kezében, s egész életünk
kel csak sár és malter az épülő jövőhöz — 
lett volna-e Magyarországon egy fehérter
ror, mely mellett a proletárdiktatúra minden 
erőszaka eltörpül, s egy rendszer, mely azt 
a népet fenyegeti végső pusztulással, mely
nek jövője egyszer a mi kezünkben volt? 
Én sose értem be azzal, hogy hű maradjak 
a proletariátushoz, hű akartam maradni ön
magamhoz is. Mikor rövid időre a világ
szemléleti osztály megalakulása után a fia
tal tanácsköztársaságot az entente több 
oldalról fegyveresen megtámadta, én is be
vonultam vöröskatonának, nem politikai 
megbízottként, ahogy kellett volna, a tisz
tek ellenőrzésére, mert egy akartam lenni 
a sok közül, és nem mint Budapesten a ha
talomnak egyik megkülönböztetett képvi
selője. Olcsón, a lehetséges benső konflik
tusokat így akartam megkerülni, én akar
tam a hűség árát megszabni. Ha sikerült 
volna, ha a diktatúra bukásáig vöröskatona 
maradhattam volna, biztosan tudom, percre 
se tántorodtam volna meg. De nem így 
történt. A vörös hadseregnek a román fron
ton ez volt az első tűzpróbája, s az akkor 
még legnagyobbrészt menekült parasztok
ból rekrutálódott vörös csapatok nem tud
ták megállítani az előrenyomuló román 
hadsereget. Az én ezredemben alig egy tu
cat kommunista volt, s a mi minden erő
feszítésünk célja már csak az lehetett, hogy 
együtt tartsuk a visszavonuló csapatokat. 
A pánik a katonákról átterjedt a fenyege
tett városok munkástanácsaira is. Mikor az



ezreddel a magyar alföld egyik nagy vá
rosába, Kecskemétre értem, vöröskatoná
ból, aminek maradni akartam, Kecskemét 
város katonai parancsnoka lettem.

A munkástanácsok, különösen a vidéken, 
a diktatúra egész ideje alatt rosszul funk
cionáltak. Mint magát a diktatúrát, őket 
se egy forradalmi harc, hanem egy hirte
len győzelem hívta életre. Nem egy for
radalmi harc aktív képviselőiként, hanem 
gyakorlatban bürokraták testületéként haj
tották végre j ól-rosszul — többnyire lokál- 
patrióta szellemben — a kormányzóta
nács rendeletéit. Minthogy a földbirtok szo
cializálásáról szóló törvény pillanatnyilag 
nem változtatott a szegényparaszt helyze
tén, aki továbbra is béresként kereste ke
nyerét, a szegényparasztság, ha nem ellen
séges, akkor nagy tömegeiben közömbös 
volt az új renddel szemben. A munkásta
nácsok tehát a vidéken, ahol az osztály- 
harc kizárólag a nagybirtok és a szegény- 
parasztság között lett volna aktuális, a 
létező s lehetséges forradalmi erőkkel való 
organikus összefüggés nélkül élő, izolált, 
személyes intrikákkal szaturált és sok
szor csak személyes bosszúvágyakat szol
gáló adminisztrációs testületekké lettek.

í g y volt Kecskeméten is, ahol megérke
zésem napján a munkástanács intéző bizott
ságát, vagyis a város kormányát izgatott 
tanácskozásban találtam. A románok kö
zeledésének hírére a városban kitörő el
lenforradalmi mozgalmaktól tartottak, és 
menekülni akartak. Ez azt jelentette vol



na, hogy a város az ö menekülésük híré
re automatikusan az ellenforradalom kezé
re kerül. A helyzet, miután közben a ro
mánok Szolnokra való bevonulásának is 
híre érkezett, igazolta pesszimizmusukat, 
de nem a konzekvenciákat, amiket belőle 
a saját tennivalóik szempontjából levon
tak. Nekem az volt az álláspontom, hogy 
aki ölni tud egy célért, annak halni is kell 
tudni a cél érdekében. Ez természetesen 
nem nyugtatta meg őket. Az éjszakát a vá
rosházán töltöttem, s reggel arra ébred
tem, hogy az intéző bizottság tagjai, anél
kül hogy ezt a szándékukat nekem beje
lentették volna, hajnalban meneküléssze- 
rűen nemcsak a városházát, hanem a vá
rost is elhagyták. Az ablakból láttam a ve
lük elrobogó autót.

A városházán rajtam kívül egy lélek se, 
s nekem, mielőtt még az intéző bizottság 
tagjainak menekülése kitudódik, nagyon 
gyorsan cselekednem kellett. Budapesttel 
már nem kaphattam telefonösszeköttetést, 
tehát a kormányzótanács utólagos jóváha
gyása reményében — amit természetesen 
meg is kaptam — gyorsan összeszedve az 
ezredünkből a pár kommunistát, plakáto
kat nyomtattam, melyek a proletárdikta
túra rendjének megóvására statáriumot 
hirdettek, és — ami végtelenül jellemző 
az akkori viszonyokra — önmagukban 
ezek a minden ellenforradalmi megmozdu
lást halállal fenyegető plakátok teljes ha
tást tettek. Három nappal később a vörös 
hadsereg győzelmes ellentámadással visz-



szaverte a románokat, de én most már a 
kormányzótanács parancsára továbbra is 
Kecskemét város felfüggesztett munkásta
nácsa helyén teljhatalmú katonai parancs
nok maradtam.

Én afölötti boldogságomban, hogy egy 
csepp vér ontása nélkül sikerült Kecske
métet egy ellenforradalmi kísérlettől meg
menteni, mindent el akartam követni, hogy 
a statárium továbbra is csak fenyegetés 
maradjon, s épp ennek érdekében akar
tam meglepetésszerűen lefegyverezni a 
Kecskeméten állomásozó volt csendőrök
ből regrutáit népőrséget, mely a válságos 
három nap alatt passzív rezisztenciával 
várta a fejleményeket, sőt a parancsnoka — 
az egyik a későbbi británniás tiszt néven 
hírhedtté vált BabaTczy — kísérletet tett, 
hogy erőszakkal távolitson el a városhá
záról. Budapestről ennek az őrségnek a le
szerelésére terroristákat küldtek, és a nép- 
őrség minden ellenállása nélkül, bár pro
testálva a gyanúsítás ellen, hogy nem vol
na megbízható, beszolgáltatta fegyvereit.

Kik voltak a Lenin-fiúk, ezek a terro
risták? Minden államrendnek megvannak 
a pribékei. Mig a bíró, aki a halálos ítéle
tet hozza, köztiszteletben álló állami kép
viselő, a pribéket, aki nélkül az államha
talom tartósan meglenni nem tud, s aki az 
ítéletet csak végrehajtja, a társadalom ki
közösíti. Még a bíró maga sem ül szíve
sen egy asztalhoz a pribékjével. Ez illo
gikus, de egy öncsaló hipokrízisen túl ab
ból az ösztönből történik, mely a fizikai



bestialitást, a gyilkosságot, még ha az egy 
személytelenül társadalmi funkció is, csak 
gyilkosságnak, s végrehajtóját csak gyil
kosnak érzi. Én a szememmel láthattam, uj
jammal tapinthattam, hogy egész kivételes 
emberi kvalitások nélkül a forradalom esz
közei, a pribékek, emberileg a forradalom 
első áldozatai. Mikor a diktatúra előtt egy 
hónapig illegalitásban, búvóhelyekről kel
lett intézni a pártmunkát, sokat voltam 
együtt egy nagy szál legénnyel. Azok kö
zül a testileg nagyon erős, primitív embe
reknek a fajtájából való volt, akikben van 
valami gyámoltalan, s kicsit szentimentá
lisak is. Utolsó falatját is szívesen osztotta 
meg velem, rajongott a vezéreinkért, és 
fáradhatatlan volt a pártmunkában. Ez a 
Czerny József lett a Lenin-fiúk parancsno
ka, neki kellett éj időben rajtacsapni meg
rémült ellenforradalmárokon, neki kellett 
vallomásokat kicsikarni, neki kellett úgy 
cselekedni, mintha személy szerint véreng
ző és durva lelkű lett volna — és csak
ugyan vérengző, durva lelkű s hozzá még 
korrupt is lett, s a legvégén, láttam, jól 
érezte magát ebben a szerepében. Virtus
sá lett, aminek elvben elkerülhetetlen kény
szernek kellett volna maradni.

Ebből az atmoszférából jöttek a népőr
ség lefegyverzésére küldött terroristák 
Kecskemétre. Annál inkább, mert ezt tud
tam, a megkönnyebbülés érzésével küld
tem őket vissza Pestre, miután a lefegy
verzés simán megtörtént. Kettő a terroris
ták közül mosolyogva állt elém és nyom



tak a kezembe egy noteszt, fényképeket s 
egy erszényt pár koronával. — Egy csen
dőré volt, akit „hazaküldtünk". — De mit 
tett? — Nem tudtak semmit se felelni. Mi
után valamennyi volt csendőrt leszerelték, 
ennek is el kellett hagyni a laktanyát, ta
lán hazafelé igyekezett. A terroristák negy
venen voltak, ö egyedül pár lépésnyire tő
lük — és lelőtték. — Ha szárazon mentünk 
volna vissza, mit szóltak volna a fiúk! — 
Így vallották be végül az igazi okot. Ezért 
kellett Vén András volt csendőrörmester- 
nek meghalni, aki, mint később megtud
tam, nem volt még harmincéves.

Így tudtam meg, hogy egy forradalmi 
átalakulás idején az erkölcsi atmoszférát 
nem lehet holmi világszemléleti osztállyal 
szabályozni. Bennem reális volt a világ
szemléleti osztály programja: gyűlöltem, 
soha úgy még nem gyűlöltem minden erő
szakot, mint kecskeméti városparancsnok
ságom alatt, és kommunista maradtam, 
hogy siettessem ennek a társadalomnak 
eljövetelét, mely nem ismeri majd az erő
szak démonikus képviselőjét, az államot. 
Bár a Vén András árnyéka nem tágított 
mellőlem, maradtam meggyőzödéses kom
munista és városparancsnok, mig szembe 
nem kerültem a szentkirályi per vádlottai- 
val.

Ezek a szentkirályi parasztok kaszával, 
kapával felfegyverkezve több tényleges 
tisztnek a haditerve szerint Kecskemétre 
jöttek, hogy elfogják a direktóriumot, és 
a régi rendet helyreállítsák. Ez tíz nap



pal azelőtt történt, hogy én Kecskemétre 
kerültem, s a kecskeméti forradalmi tör
vényszéknek most kellett ítélkezni a pa
rasztok és a vezetők felett. A vádlottak 
többsége, hatvanan, szegényparasztok, köz
tük a később hírhedtté vált tömeggyilkos 
fehérterrorista Héjjas apja, anyja, húga, 
ez utóbbiak jómódú parasztok. A tárgya
láson én a forradalmi törvényszék elnöke 
mellett ültem, s mikor a vádlottat elő
vezették a börtönből, mindnek a szeme 
engem nézett, aki katonaruhában, derék
szíjamon revolverrel ültem ott, s kiről 
tudták, hogy életük-haláluk ura vagyok. 
Az egész tárgyalás alatt, mindig, mindvé
gig engem néztek. Rád hadnagy is, a ké
sőbbi fehérterrorista, aki közben izgatot
tan harapdálta kis angol bajuszát. Voltak 
egész fehér hajú s voltak egész fiatal em
berek. Minden elmélet, minden nagyszerű 
hit semmivé vált, szegény, nyomorult em
berré lettem, társadalom, forradalom, em
beriség, minden csak üres szóvá vált a 
telt óriási valóság, a minden valóságok 
fundamentuma: az egyes, a minden egyes 
ember életének átérzett értéke mellett. 
Egy ember több, mint a politikai meggyő
ződése, több, mint minden elkövetett bű
ne, ezt éreztem. Ha a halál pillanatában 
minden földi valóság irreálissá válik, s 
csak magányos ember áll szemben végső 
örökkévalósággal, ez akkor az én életemben 
ilyen pillanat volt.

A forradalmi törvényszék tagjait, mikor 
ítélethozatalra vonultak vissza, ma a magam



számára is érthetetlenül sikerült meggyőz
nöm arról, hogy nem szabad egyetlen ha
lálos ítéletet se hozniuk. Ennek a forra
dalmi törvényszéknek a tagjait a fehér 
hajú öreg Héjjas fia, Magyarország mai 
kormányzójának, Horthy Miklósnak „egyik 
legjobb tisztje", Héjjas Iván pár hónap
pal később, mint a barmokat, parasztsze
kérre rakatta, s vitte ki éjnek idején s 
mészárolta le őket sok tucat másokkal 
együtt az orgoványi erdőben.

Magyarországon a proletárdiktatúra ál
talában csak nyílt ellenforradalmi össze
esküvéseket s azokat is csak részben to
rolta meg halálos ítéletekkel. Bizonyíték 
erre, hogy a szentkirályi perben elhang
zott ítélet után hiába kértem felmentése
met, még hetekig Kecskeméten maradtam 
mint városparancsnok.

IX

Minden emberélet szent és sérthetetlen ér
tékének megismerése nyilván nemcsak azt 
jelentette, hogy nekem nem szabad ölni, 
hanem, hogy minden erőszakot, nemcsak a 
kapitalizmusét, hanem azt is, melyet a leg- 
igézetesebb jövő érdekében alkalmaznak, 
meg kell tagadni. A júniusi 23-i budapesti 
központi munkástanács-ülésre azzal a szán
dékkal mentem, hogy nyílt hitvallást te
szek. Meg akartam vallani, hogy nem va
gyok már kommunista, minden államhatal
mat gonosznak tartok, s bár tudom ennek



minden konzekvenciáját, nem akarhatok 
különb lenni Krisztusnál, akinél nagyobb 
és látóbb szeretet még nem járt a földön, 
s aki, bár elnyomók és elnyomottak köze
pette élt, mégis azt tanította s mutatta 
meg a saját példáján, hogy „nincsen sen
kiben nagyobb szeretet annál, mintha va
laki az ö életét adja az ö barátaiért". (Já
nos XV., 13.) Mielőtt azonban erre a be
jelentésre került volna a sor, Szamuely 
Tibor öccse azzal a hírrel rontott be, hogy 
Pesten kitört az ellenforradalom, s a Du
náról monitorok bombázzák a Szovjethá
zat. A hírre a munkástanács-ülésen pánik 
támadt, csak a kommunisták maradtak 
együtt, s én velük együtt a városparancs
nokságra siettem. A városban vad izga
lom, puskaropogás s mindenütt pogrom
ra uszító, vérszomjas röpcédulák. A vá
rosparancsnokságon mindenki fegyvert kért, 
én is.

Hiába tudtam, amit a szentkirályi per 
óta tudtam: semmit se tenni nemcsak azt 
jelentette, hogy a szociáldemokrata szövet
ségesektől elárult elvtársaimat, a forra
dalmat én is elárulom, hanem azt is, hogy 
amennyiben nem állok fegyverrel a kéz
ben melléjük, elősegítem az ellenforrada
lom győzelmét.

A városparancsnokságról a közoktatás- 
ügyi népbiztossal a Szovjetház felé men
tünk. A népbiztosok feleségeit és gyere
keit a monitorok első lövéseire eltávolí
tották, úgyhogy a Szovjetház üresen állt, 
s körülötte ott hullámzott az ellenforra



dalmi úri csőcselék. Nem lehetett telefo
nálni, mert a József-telefonközpontnál folyt 
a harc az épületet megszállva tartó tiszt
jelöltek és vörösök közt. Lukács elvtárs 
azt mondta, vegyem át a Szovjetház pa
rancsnokságát, míg ö elmegy megfelelő 
őrséget hozni. Hogy ezt kell tennem, ez 
teljesen magától értetődő volt, s hiába 
tudtam, amit tudtam: az ellenforradalom 
alatt én voltam a Szovjetház parancsnoka.

Hiszem, hogy lesz egyszer egy világ, 
melyben minden ember a legjobb érzései 
szerint cselekedhet. Amit azonban a jú
niusi ellenforradalom tapasztalatából meg
tanulhattam volna, csak később, több mint 
tíz évvel később ismertem fel: ennek a 
társadalomnak mai ellentétei, adott harcai 
közepette az ember nem választja a he
lyét, hanem kikerülhetetlen morális kény
szerrel adva van a helye a forradalmi pro
letariátus oldalán.

A Ludovika-akadémia növendékei több 
órás harc után megadták magukat. A mie
ink közül ebben a telefonközpont vissza
foglalásáért vívott harcban sokan vesztet
ték életüket Miután a forradalmi törvény
szék a ludovikások parancsnokát halálra 
ítélte, a növendékek ügyében való ítélet 
is aktuálissá vált. Száznál többen voltak, 
a legidősebb 22 éves, a legfiatalabb 16 
éves, de mind, a tizenhat évesek is lőttek 
a mieinkre. Korvin Ottó volt az, aki gon
doskodott arról, hogy a gyilkos harc után 
elfogott úrifiúkat a tömeg meg ne lincselje.



— Mi lesz ezekkel a nagyobbrészt fiatal 
gyerekekkel, akik nyilvánvalóan csak egy 
embertelen nevelésnek, beléjük oltott ha
mis ideáloknak áldozatai? — ezzel a kér
déssel állítottam be pár nappal a forra
dalmi törvényszék tárgyalása előtt Kor
vin Ottóhoz. írást kaptam tőle, mellyel fel
kereshettem a Martinovics-laktanyában 
őrzött ludovikásokat. S mikor onnan visz- 
szatérve, beszámoltam Korvinnak a láto
gatásomról, előadtam neki tervemet: in
ternálják a ludovikásokat, hangozzék az 
ítélet nevelőmunkára, én fogom tanítani 
őket. Sose fogom elfelejteni azt a mosolyt, 
mellyel ezt a tervet s a hozzá fűzött op
timista indoklást meghallgatta. De meg
szorította a kezemet, magáévá tette ter
vemet, és nem nyugodott, míg — nagyon 
is érthető ellenállások legyőzésével — ke
resztül nem vitte, hogy a ludovikásokat, 
a kiskorú munkásgyilkosokat, a budapesti 
Horánszky utcai, majd a Gyep utcai zár
dában internálják, az én nevelésemre bíz
va őket.

Én naponta hat órát töltöttem a ludovi- 
kásokkal. Munkám sikerének feltétele 
volt, hogy ne lássák bennem az ellenséges 
diktatúra képviselőjét. Eddigi őreiket visz- 
szaküldtem, s az őrség helyébe a növendé
kek közül állítottam általuk választott bi- 
zalmikat. — Ha valaki megszökne, ezért 
nemcsak a bizalmiakat vonnák felelősség
re, hanem engem is — mondtam nekik, és 
egész idő alatt parancs helyett csak kér
tem — kértem, hogy bizalmamat hasonló



bizalommal viszonozzák. Ebben nem volt 
hazugság; idővel személy szerint ismertem 
mindegyiket, és őszintén szerettem őket; 
úgy látszott, ők is engem, mert második 
nap már nem bizonygatták, hogy kommu
nisták, hanem meg merték mondani, mit 
gondolnak rólunk, vörösökről. — Nem fo
gom követelni, hogy máról holnapra kom
munisták legyenek; ahhoz akarom csak se
gíteni magukat, hogy gondolkodó, lelkileg 
szabad, döntésre képes emberekké válja
nak — mondtam nekik, s a Kommunista 
Kiáltvány mellett Tolsztoj- és Dosztojevsz
kij-szeminárium okát tartottam velük.

Mindez szörnyű naivitás volt? Igen, 
azért, mert a diktatúra akkor már az utol
só heteit élte. Ha azonban a diktatúra 
nem bukik meg, akkor talán ezeknek a lu- 
dovikásoknak nagyobb része ma nem fe
hér tiszt, hanem munkás tagja a magyar 
szovjetköztársaságnak, s mi akkor, egész 
az utolsó napokig a közeli világforradalom 
s nem a magyar proletárdiktatúra lehet
séges bukásának perspektívájában éltünk.

Utoljára a diktatúra bukásának napján 
találkoztam Korvin Ottóval. Budapesten 
akkor már ott voltak a falakon az új szo
ciáldemokrata kormány első plakátjai, me
lyek a magántulajdon teljes visszaállítá
sát hirdették, s a házakon nemzetiszínű zász
lók. Korvin Ottó még mindig az üres 
Szovjetházban ült, hogy az elvtársakat 
utasításokkal lássa el, s főleg, hogy búvó
helyeket jelöljön ki nekik. — Mi van a 
ludovikásokkal? — kérdeztem, mert az



utolsó két napot a fronton töltöttem. — 
Fehérterrort fognak csinálni — válaszolta 
Korvin Ottó, akit pár nappal később el
fogtak az utcán, s éjjel-nappal verték, rúg
ták, bosszúból és azért, hogy megtudják 
tőle, ki hol bújt el. Korvin Ottónak már 
nem mondhattam el, hogy mikor a fehér- 
terror idején búvóhelyet kellett cserél
nem, két volt ludovikás jött velem szem
ben az utcán. Mikor megláttak, lesütötték 
a szemüket, és zavartan tisztelegve, szótla
nul mentek tovább. Mert ilyenek is voltak 
köztük.

x

A magyar proletárdiktatúra helytelen 
agrárpolitikája, a szociáldemokráciával 
való hamis egységfrontja olyan hibák vol
tak, melyeket tán korrigálni lehetett vol
na. A vörös hadsereg ezeknek a belső hi
báknak ellenére is diadalmasan nyomult 
előre. — Ha a győzelmes vörös hadsereg 
visszavonul, akkor az entente hajlandó a 
magyar tanácsköztársasággal békét kötni 
— ez az ajánlat volt Clemenceau csapdá
ja, s a magyar tanácsköztársaság kormánya 
a breszt-litovszki béke példájával a sze
me előtt belement a csapdába. Az ígért 
béketárgyalások helyett az entente általá
nos offenzívát indított a magyar tanács- 
köztársaság ellen. Elmaradt a nemzetközi 
proletariátus, főleg a francia proletariátus 
segítsége is. És mégis, mind e hiba és bal



szerencse ellenére a proletárdiktatúra tart
hatta volna magát, ha a vörös hadsereg 
önkéntes visszavonulása s a szakszerveze
tek és a szociáldemokrácia hatása alatt a 
munkásság nagy tömegei nem fordulnak el 
a diktatúrától. A munkásság azonban azt 
hitte, hogy a proletárdiktatúra után az en- 
tente élelmiszervonatainak hosszú sora és 
a demokrácia fog következni. Már hetek
kel a diktatúra bukása előtt maga a mun
kásság diktatúraellenes hangulata volt az, 
ami ellen gyűléseken és értekezleteken 
mind kevesebb eredménnyel küzdenünk 
kellett.

A fasizmust akkor még nem hívták fa
sizmusnak, de Magyarország munkássága 
volt az első, amelyik megpróbálta. A ma
gyar proletárdiktatúra több mint négyhó
napos fennállása alatt nem ontott annyi 
vért, mint a rákövetkező fehérterror há
rom hónap alatt. És a mitológiai fúriaként 
dühöngő fehérterror nem napokig, hanem 
hónapokig s mindig új és új erőre kapva, 
évekig tartott. Csendes és békés polgárok 
kannibáli mámorban vettek részt az ut
cákon, a lakásokban és főleg a gyárakban 
folyó embervadászatban. El voltam rá ké
szülve, hogy a fehérterror könyörtelen és 
vérengző lesz, hisz épp emiatt nem tudtam 
a diktatúrát elhagyni. Mégis, a gyűlölet
nek ez az orgiája, az, hogy mint nekem a 
búvóhelyemen mesélték, különben jóin
dulatú nyárspolgárok tapsolnak az akasz
tófáknak és helyeselnek a kínzásoknak, 
meglepett. Mikor én eltávolodtam, belül-
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ről szembekerültem a proletárdiktatúrával, 
ezzel nem a polgári társadalomhoz kerül
tem közelebb, hanem minden érzésemmel 
minden államrend, leginkább a kapitaliz
mus ellen lázadtam. S a fehérterror alatt 
mind erősebb lett a meggyőződésem, hogy 
azon az úton kell tovább mennem, melyen 
a szentkirályi perrel indultam el. A dikta
túrára következő fehérterror, az erőszakra 
felelő fokozott erőszak mint ugyanegy dé
monnak az uralma tűnt elém, mely ellen 
csak egy más princípium nevében lehet 
felvenni a harcot, annak nevében, aki azt 
tanította, hogy jobb meghalni, mint ölni, 
hogy a világot csak a szeretet tudja le
győzni. Minden erőszak az erőszak ellen 
az erőszak princípiumának elismerése, s 
minden kísérlet a rosszat a rosszal kiirtani 
csak a rosszat táplálja, s úgy tűnt nekem, 
hogy legtöbb, amit szolgálni akaró egy 
ember megtehet, hogy Tolsztoj példájára 
a maga életével, a maga mindennapi éle
tében valósítja meg a krisztusi példát.

Ahogy a szocializmus, úgy ez se volt 
csak egy teória, melyet magamévá tettem. 
Emlékszem, még a falumban sokat néztem 
a katolikus gyerekek katekizmusát, és 
sokkal jobban vonzott engem az a szegény 
szomorú isten, akiről ők tanultak, mint az 
a másik, túlságosan fölséges, akire engem 
oktattak. Ehhez a sugaras tisztaságú is
tenhez azzal az érzéssel tértem vissza, 
hogy végre megtaláltam magamat. S mi
kor sikerült kimenekülnöm Bécsbe, a régi 
elvtársaimnak, akik már dolgoztak az új



magyar forradalomért, azt mondtam, hogy 
nem tudok velük dolgozni, mert nem hi
szem, hogy azt az embertelenséget, mely 
a fehérterrorban megnyilvánul, egy annak 
helyébe lépő vörösterror ki fogja a szívek
ből irtani.

A régi közösség nélkül, egyedül ma
radtam a hűtlenségem terhével, egyedül a 
hitemmel. Ezek azok a viselni valók, me
lyeknek hordozásához nem kaphat segít
séget az ember. De a nagy feladathoz: az 
embertelen világban emberként élni, segí
tőnél többet, élettársat kaptam, felesége
met, ki maga is kommunista volt, maga is 
átélte a fehérterrort, és aki az egyéni élet
ben sose látott mást, mint egy nagy, gyö
nyörű ajándékot, melyre önmagunk iránt 
való teljes szigorral igyekeznünk kell ér
demessé válni. Egymást sarkalló buzgó- 
sággal próbáltuk a hányatott emigrációs 
életünkben megvalósítani azt, amit egyet
len feladatnak hittünk. Nekünk, polgári 
eredetünktől elszakadt emigránsoknak az 
evangéliumi szegénység követelésének 
megfelelni nem került különös fáradságba, 
a probléma inkább mindig az volt: megélni 
tudni kompromisszum nélkül. Egymás se
gítésén kívül ehhez az élethez ott volt 
harmadiknak az én írói munkám. 1920-ban 
Az út címen megírtam az én utamat a dik
tatúrán keresztül Krisztusig. Hitvallás volt, 
de mikor megvolt, és úgy volt, hogy akad
na rá német kiadó, mind a ketten egyet
értettünk abban, hogy nem szabad kinyo



matni. Hiába állt a kéziratban, hogy a 
kommunizmust csak apolitikusan, minden 
politikát elvetve, csak erkölcsi okokból 
jogos megtagadni, a könyv mégis, a pro
letárdiktatúra ellen is állást foglalt — s 
ezért nem volt szabad, úgy éreztük, ki
nyomatni. Ez nyilván ellentmondás volt, de 
azt hittük, hogy pusztán erre a különleges 
esetre áll fenn.

És próbáltuk tovább megvalósítani a fe
ladatot: formát adni a kettőnk életének, 
hogy az életünkkel fejezzük ki egyértel
műen azt, amit az utamról szóló könyvben 
betűkkel fejeztem csak ki. Tudtuk, csak 
azt tudtuk, hogy mit nem szabad. Nem sza
bad fegyvert fogni s nem szabad hogy 
holnapi napunkról való gondoskodás je
gyében ne osszuk meg ma a kenyerünket, 
nem szabad, hogy bármi fáradságtól vagy 
nélkülözéstől visszariadjunk, nem szabad, 
hogy csak az egymáséi legyünk. . .  mind
ezt tudtuk, s ennek megfelelően élni elég 
életfeladatnak látszott, mert elég munkát 
adott, befej ezhetetlen munkát úgy az em
beri viszonylatokban, mint önmagunkban. 
Ezek voltak azok a bécsi évek, amikor fé- 
lig-meddig a polgári társadalom keretein 
kívül lengyel, német, balkáni és magyar 
kommunista emigránsokkal együtt alkal
mi munkákból, apró segélyekből és egy
más szegénységéből — mert ebből is le
het — éltünk. A konkrét személyes emberi 
kapcsolatokon kívül az én adott kereszté
nyi tilalmaim között a tevékenységnek 
egyetlen lehetősége maradt számomra, az



írás. Még inkább, mint Bécsben, ez volt az 
egyetlen tevékenységi lehetőségem abban 
a faluban, ahova akkor kerültem le, mikor 
feleségem megszerezte az orvosi diplomá
ját. Az a négy és fél év, amit ott töltöt
tünk, úgy jelenik meg előttem, mintha egy 
nagy, végső konzekvenciáig lefolytatott 
próba lett volna, próba arra, hogy nem 
mint Bécsben quasi a társadalom margó
ján élve, hanem benn az adott társadalom
ban lehet-e magányosan élni, még akkor 
is, ha az ember keresztényként akar élni. 
Sajátságos módon nem annyira a világe
semények, mint — jóval a német fasizmus 
előtt — az, amit ebben a kis faluban él
tünk, térített el attól az úttól, melynek 
konzekvens továbbfolytatása akaratával 
jöttünk le ebbe a faluba. Mi az egyéni élet 
szentségének nevében kényszerültünk el
hagyni elvtársainkat a harcban, és a fa
lusi orvos rendelőjébe bejött a falu élete, 
és az orvostól nem kérdezte a meggyőző
déseit, hanem diktálta a tennivalókat. Meg- 
győződéses tolsztojánusok hiába hittük, 
hogy bűn a magzatelhajtás, ha az orvos 
megtagadta, hogy az állapotos asszonyt 
megszabadítsa terhétől, az asszony maga 
szabadította meg magét paraszti módon, 
úgy, hogy a saját életét is veszélyeztette. 
Az orvos nem vethette fel a meggyőződés 
kérdését, a kérdés csak a szükséges és le
hetséges tennivaló volt. A meggyőződés 
elvesztette aktualitását. Hogy ez a kény
szer ütötte az első rést a hiten, hogy a ke
resztényi élet lehetséges ebben a társada



lomban is, ezt csak ma tudom. Ha azonban 
végig következetes, teljes keresztényi élet 
ebben a társadalomban élve nem lehetsé
ges, legalábbis olyan emberek számára 
nem, akik tudják a társadalmi összefüggé
sek döntő jelentőségét az emberi életben . . .  
A dolgozószobám ott volt az orvosi ren
delő mellett, és anélkül, hogy magam is 
tudtam volna, milyen konzekvenciákhoz 
fogok eljutni, egyszerre elővettem a ki 
nem adott, diktatúráról szóló könyvemet, 
és hozzáfogtam, hogy újra megírjam a ma
gyar proletárforradalom történetét. Elkezd
tem az Optimisták című regényemet.

Nem tudok megrázóbbat, mint az öreg 
Tolsztojt, aki elmenekült hazulról, és mi
kor odacsőditett orvosoktól körülállva ott 
fekszik a parasztviskóban a halottas ágyán, 
irtózattal és kétségbeeséssel nyög fel: „Nem 
így hal meg egy paraszt." Tolsztoj a szo
ciális problémán keresztül jutott el a ke
reszténységhez; az etikai kérdéssel: mit té
vő legyek ebben a világban, hogy legjob
ban végezzem dolgom? — indult el útjára. 
S a felelet: minden a gonosztól van, ami 
intézmény, ami dogma, ami erőszak, ami 
nem közvetlenül lelkileg eleven. Hatalom 
és pénz ember és ember között válaszfalat 
emel, megszünteti a jó egyetlen alapját, a 
léleknek lélekhez való személyes viszo
nyát. Ezekkel a meggyőződésekkel mint 
valami pojáca, parasztcsuhában szántani 
amerikai fotoriporterek gépe előtt, és dél
ben a szántás után egyenruhás inasok hord
ják fel a grófi asztalnál az ételt: egy élet,



mely annak a karikatúrája, ami lenni akar, 
ami belül eleven valóság. A Tolsztoj egész 
élete, egész az utolsó felkiáltásig szakadat
lan küzdelem volt az ellen a világ ellen, 
mely objektív szituációvá teremti a hipo- 
krízist.

Nemcsak a Tolsztoj grófi környezetében, 
ebben a társadalomban mindenki számára 
így van. Az öntudatnak és a történelmi 
valóságnak, a mi belső életünknek és an
nak a külső életnek, mely bennünket min
denüvé követ, sőt melynek ha csak pasz- 
szíve is, de részesei vagyunk, a gondolat
nak és a tettnek a diszkrepanciája, a hi- 
pokrízis mint objektív szituáció, szakadat
lanul problémává tette a mi számunkra a 
mi saját életünk formáját. Kereszténynek 
lenni evangéliumi értelemben, tudva, hogy 
a mai kapitalisztikus társadalom létfeltéte
lei nem megváltoztathatatlanok, tudva, hogy 
ezek a társadalmi-termelési tényezők pro
dukálják az embert megalázó szenvedések 
legnagyobb részét — ez a hipokrízis. Min
den, amit a legkülönbözőbb körülménvek 
közt hosszú éveken át írtam, ezzel a problé
mával való viaskodásomnak egy-egy fá
zisa. A bácskai sváb faluban, ahol évekig 
magányosan éltünk, voltaképpen ott talál
tam meg az utamat, úgyhogy a kapitaliz
mus utolsó és legszömyűbb szörnyszülöt
tének: a fasizmusnak mint fenyegető világ- 
jelenségnek megjelenése már nem ért té
továzva és vértezetlenül. Munka közben, 
írás közben, a problémák, melyekkel szem
bekerültem, vezettek el a megoldáshoz.



A fasizmus az, mely az egyes ember éle
te értékének és öncélúságának követelmé
nyét feladta, mely ezzel magát az érték fo
galmát semmisíti meg. A proletárdiktatúra 
is relatívvá teszi az individuum életének 
értékét, de megteremti, ezen az áron meg
teremti az individuális élet megszületésé
nek, az ember emberré válásának lehetősé
gét. Szovjet-Oroszország ma a világ egyet
len állama, melyre már nem áll az, amit 
Marx a bérmunkás élettelen életéről meg
állapít: „Seine Lebens-tátigkeit ist für ihn 
ein Mittel um existieren zu können. Er 
arbeitet um zu leben. Er rechnet die Arbeit 
nicht selbst in sein Leben ein, sie ist viel- 
mehr ein Opfer seines Lebens. Das Produkt 
seiner Tatigkeit ist daher auch nicht dér 
Zweck seiner Tatigkeit. . .  Umgekehrt. Das 
Leben fangt da für ihn an, wo diese Tatig
keit aufhört."*

Semmit se kellett elfelejtenem abból, amit 
a diktatúra alatt átéltem, semmit sem kellett 
megtagadnom abból, amit értékének megis
merni megtanultam, csak azon kívül még 
azt is megtudtam, hogy ott maradt a he
lyem annak a forradalmi proletariátusnak

* „Vagyis a munkás számára a legfontosabb élet- 
tevékenység csupán arra szolgál, hogy a megélhe
tését biztosítsa. Azért dolgozik, hogy élhessen. A 
munka önmagában nem élete része, inkább élete 
feláldozása. . .  ezért van az, hogy tevékenysége 
terméke sem célja ennek a tevékenységnek. . .  
Számára az élet ott kezdődik, ahol ez a tevékeny
ség véget ér: az asztalnál, a vendéglőben, az ágy
ban.*



oldalén, mely véres és kegyetlen harc árán, 
de valósággá fogja tenni a humanizmus 
eszméit, és megszünteti a szakadékot a 
gondolat és a tett között.

A proletariátus ma munkanélküliséggel, a 
lassú éhhalállal, a fasizmussal áll szemben. 
A proletariátussal való szolidaritás ma, mi
kor a másik oldalon a fasizmus áll, nem
csak politikai kérdés, hanem egyáltalán 
nem kérdés; a kultúrának, az emberi élet 
minden érzékeinek parancsából morális kö
telesség. S épp azért, mert hiszem, hogy a 
proletariátus győzelmén keresztül vezet az 
út az emberiség igazi, emberi történelmé
nek kezdetéhez, hiszem azt is, hogy min
den becsületes szó, ami az emberi értékek 
tiszteletéből, az emberi szolidaritás öntu
datából fakad, az végső fokon ennek a pro
letariátusnak szolgái, és nem lehet más
képp: a fasizmus ellen irányul.

írni csak a szolgálatnak egy módja. Ilyen 
értelemben hiszem, hogy ma nincs politi
kamentes irodalom, és ez az oka, hogy 
egy, a világban ma hazátlan nyelven, író 
maradtam. Írni, mert van egy végtelen 
adósságom, melyet, tudom, sose fogok leróni 
— de egy ilyen adósságnak jegyében élni 
és dolgozni erkölcsi igazolást adhat egy 
gyenge ember életének is. Talán a legtöbb, 
amit ember elérhet, hogy épp igazságlkeresö 
útjának minden kerülőjével, minden el
lentmondást megpróbálva, se maga, se más 
előtt semmit el nem titkolva, válik tanú
ságtétellé egy igazság mellett.



Szemben a bíróval rovom a betűket, min
dig szemben a bíróval, s felvetődik a kér
dés: szabad volt-e, mikor nemcsak barátok, 
hanem ellenségek füle hallatára is beszé
lek, szabad volt-e vérbe fojtott magyar 
diktatúráról szólva, mindent megmondani? 
Nemcsak szabad volt, hanem kellett. A ma
gyar proletárdiktatúra köztulajdonná tette 
a gyárat, a bányát, a bankokat, a házakat, 
a földet, a magyar proletárdiktatúra négy 
hónapig mint egy lidércnyomás nyugtala
nította a világ kapitalista államait, négy 
hónapig a maga testével fogta fel azokat 
az ütéseket, melyek nélküle a ma hatal
mas orosz testvérét érték volna. Nincs az 
az igazság, melyet kimondani a magyar 
proletárdiktatúra érdekében megengedhe
tetlen volna. A proletárforradalom a ka
pitalizmus dögletes levegőjében felnőtt em
bereket kapja örökségbe. Minekünk nincs 
szükségünk hazugságra, s forradalmi író
nak lenni nem azt jelenti, hogy úgy kell 
tennünk, mintha a forradalmat gyönyörű
nek vélnénk. A forradalom céljai gyönyö
rűek, és a mai társadalom gyilkosabb min
den forradalomnál. Mi a forradalom céljait 
akarjuk, s azért akarjuk mielőbb s minden 
konzekvenciájában a forradalmi erőszakot.



ELBESZÉLÉSEK

EGY ELVESZETT EMBER

Somi Béla csak közönséges ember volt, 
egy azok közül az érdekesség nélkül való 
sokak közül, kik hiszik, hogy vannak kö
zönséges emberek, kiknek nem jut eszük
be, hogy egyebet is akarjanak, mint jól 
enni, rendesen öltözködni és vasárnapon
ként szerényen szórakozni.

Somi Béla sokáig úgy is tett mindent, 
mint ahogy a többiek. Járt az iskolába, 
mig nem jött a világháború, mely őt önhi
báján kívül a középiskola hetedik osztályá
ból lövészárkok közé zökkentette, mint 
annyi más kétségtelenül rendes ifjú és idős 
férfiút. S amily ártatlan volt abban, hogy 
az iskolát őskori barlanglakásokkal, harc
téri fedezékekkel cserélte fel, éppoly ártat
lan volt abban, hogy a háborúnak egyszer 
mégis vége szakadt, ö, mint a többiek, me
gint visszaöltözött régi ruháiba. Közben 
kinőtte ugyan őket, de újat csak pénzért 
lehetett kapni, és Somi Bélának nem volt 
pénze. Minthogy arról szó sem lehetett, 
hogy továbbtanuljon, addig nézett utána, 
míg csak nem talált egy irodára, hova — 
iskolai végzettségének megfelelő — igen 
szerény havi fizetéssel felfogadták. Ez már



komoly lépés volt a rendes állapotokhoz, 
s a második komoly lépés is megtörtént, 
mikor pár hónap múlva levetette szűk, ki
nőtt gyerekkori ruháját, és mint azt a töb
bi rendes fix fizetéses szegény hivatalnok 
szokta, részletfizetésre két rend testére 
szabott ruhát csináltatott. Ezek után a tel
jes rend erdőikében már csak egy tenniva
lót látott maga előtt: megnősülni, lehető
leg előnyösen, mert az ö fizetéséből egye
dül nem élhetne meg rendesen egy család. 
Legalábbis egyelőre nem, noha számított rá 
és szándékában volt, hogy szorgalommal 
úgy nyolc-tíz év alatt kiérdemli majd a 
bank elismerését egy lényegesen nagyobb 
fizetés formájában. Somi Béla tehát semmi 
rendkívülit sem akart az élettől, csak mint
hogy ifjú éveiben harcterekre vitték, hol 
kínosan nélkülözte ifjúsága a nőt és pol
gári hajlandósága a nyugalmat, most ezt 
mielőbb pótolandó, sietett egy asszonnyal 
ellátott nyugodt élet megteremtésére.

Gondosan választotta el a haját, kesz
tyűt viselt, mindig frissen vasalt nadrág
ban járt, sőt egy kozmetikai intézetben el
távolíttatta — s szép sikerrel — orra he
gyéről az elcsúfító szemölcsöt is, mert tud
ta, hogy ha valaki jól akar nősülni, akkor 
hasznos, hogy kellemes külsővel rendel
kezzék. Szolid fiatalember volt, ki nem 
hagyta magát se forradalmaktól, se ellen- 
forradalomtól hivatali kötelességei útján 
befolyásolni, minden felfordulást mély meg
győződéssel utált, mint az olyan ember, ki 
tartós, végleges berendezkedésre készül.



Nem is csodálkozott rajta, hogy ilyen ko
moly, egészséges felfogású fiatalembernek, 
mint ö, sikerült is megfelelő feleséget kap
ni. Közeli faluból való, nem épp nagyon 
gazdag lány volt, de volt csinos kis háza, 
s az apjától, aki még parasztruhát viselt, 
némi földje is, kedves, kicsit kövérkés sze
mély, négy polgárit végzett, s a házi munka 
jól állt a kéziéhez.

A házastársak megfértek, nem épp rend
kívülien jól, de nem is különösen rosszul, 
mint minden esetben, a házasságban is az 
a legfontosabb, hogy várakozásaiban ne 
csalódjon az ember, s ők mind a ketten 
nagyjában nem is vártak többet, mint 
amennyit ez a házasság megvalósított. De 
csak addig, míg az asszony nem kezdte 
szerencsétlennek érezni magát a szeren
csétlenség miatt, hogy még mindig csak 
ketten vannak. De komolyabb bajt még ez 
sem jelentett a házasságra, mert Somi Bé
lának be kellett menni a hivatalába, és így 
a nap nagyobb részében a házastársak kö
zött nem történhetett semmi nagyobb rossz. 
Ellenben egy napon megszűnt a házasság
nak ez a vára, védbástyája, a hivatal. Somi 
Béla nem mehetett el hazulról, egyszerre 
össze lett zárva a nap egész hosszú idejé
re egyedül az asszonnyal. Ö próbálta meg
magyarázni a feleségének, hogy nem ö, ha
nem a bank, s nem is a bank, az infláció 
a hibás, ez általános világjelenség, noha 
valójában ő maga sem értette a helyzetet, 
csak ismételte nemcsak az asszony, hanem 
a maga megnyugtatására is, amit mások-



tói hallott. Ha otthon ült, akkor az asszony 
szemére hányta, hogy élősdi, s lustasággal 
vádolta, ha meg állás után futkosott nap
hosszat, azt kellett hallania, hogy egész 
nap csavarog. Gyanakodva nézte férjében 
a városi embert, s nem hitte el, hogy az 
csakugyan akarna dolgozni. Somi Béla nagy 
megdöbbenéssel állapította meg egy na
pon, hogy oly rendes ember számára is, 
mint amilyen ö, lehetetlen egy rendes élet, 
s csak a cipötalpa megy rá, ha még tovább 
is állás után szaladgál. Egy nap kibökte, 
nem marad majd más hátra, nehezek az 
idők, el kell adni a földből, de az asszony 
felháborodva szorította össze ökölbe a te
nyerét, és azt mondta: inkább éhen hal. S 
úgy is tett, mint aki el van szánva minden
re. A földeladás gondolatának réme szinte 
eszét vette. Otthon csak papucsban járt, 
hogy cipőjét kímélje, a mosdóra háziszap
pant tett, és mint otthon, ebédre nem fő
zött meleg ételt. Mindez az ő számára nem 
jelentett nagyobb nélkülözést, az állandó 
veszekedések, gyűlölködés és szalonnás 
ebédek mellett is arca pirospozsgás, friss 
falusi színét nem vesztette el, otthonról is 
mindenben igazat adtak neki, még tüzelték 
is a férje ellen, aki már nem bírta ki ott
hon, utálta az ebédre elébe tett szalonná
tól kezdve a fűtetlen szobáig egész lakását, 
s naphosszat a kávéházban ült, s addig unta 
magát ott, míg az unalom rá nem kapatta 
a kártyára. Tucatszámra ültek éppígy nap
hosszat a kávéházban hasonló sorsú állás
talan ifjabb és idősebb hivatalnokok, ezek



kel a magafajta szegény ördögökkel ját
szott, de otthon hencegett, hogy ö nemso
kára kártyán is megkeresi, amibe az ő sze
mélye kerül. Közben gyufára is az asszony
tól kellett pénzt kérnie, és kétségbeesésé
ben már arra gondolt, hogy elszökik hazul
ról. De miből és hová?

Egy nap aztán elvesztette a fejét. Már 
nem bírta tovább a megalázó krajcárkéré
seket, a mindig hallgatást, egyszer ő is 
triumfálni akart, önérzetesen megállni, hogy 
ezt az asszonyt, aki őt megvetette és bán
talmazta, egyszer ö nézhesse gőgösen vé
gig. Ez a gondolat mámorossá tette, száz
szor, épp legkétségbeesettebb óráiban rész
letesen, aprólékosan maga elé képzelte, míg 
egy este aztán csakugyan Somi Béla fö
lényes mosollyal és zsebében súlyos ban
kókkal tért haza. Minden úgy történt, ahogy 
azt százszor képzeletben kifestette magá
nak. Nem felelt az asszony lelkendező fag
gatáséra — felsikoltva csapta össze kezét 
az asszony, mikor ő nagyképű hanyag fleg
mával mintegy szándéktalanul maga elé 
tette a pénzt —, ő csak állt és fütyörészett 
szemtelenül, és élvezte a helyzetet, hogy 
egyszerre impozáns és rejtélyes ember lett 
az asszony szemében, akit mindjárt meg 
is ajándékozott. Somi Béla, mintha kicse
rélték volna, könnyedén mozgott, csupa 
előkelőség és jóindulat volt, azzá a kitűnő 
emberré lett, akivé felesége szemében vált. 
Kezdett már maga is hinni abban, hogy 
minden csodamód rendbe jött. Mígnem egy



napon aztán szinte neki is váratlanul ösz- 
szeomlott a hatalom és dicsőség. Váltót 
mutattak be az asszonynak, melyre az asz- 
szony neve volt ráírva, és az asszony ki
mondta: nem az ő írása.

Somi Béla váltóhamisításért börtönbeke
rült. Két és fél évet ült már, mikor kará
csony jött és kegyelemből elengedték neki 
büntetése hátralévő részét. Egy reggelen 
ott állt a szigorú nagy ház kapujában, épp
úgy, mint mikor a világháborúból haza- 
küldték, és nem volt, aki megmondja neki, 
hogy most aztán merre. De akkor ő maga 
is tudta: cél és irány a rendes, rendezett, 
mértékletes, finom élet. Most azonban már 
nem volt ilyen egyszerű a dolog. Bár Somi 
Bélának egyáltalán nem volt szenvedélye 
a gondolkodás, világos volt előtte, hogy 
egy rendes, rendezett, finom élet elérésé
hez nem elég az, hogy valaki maga egy 
rendes, közönséges ember akar lenni.

De azért, aki él, annak élni kell, és ez 
egyszerű oknál fogva, egyebek híján, ha 
volt hó, Somi Béla havat lapátolt, és ha 
nem volt hó, akkor nem volt mit ennie. 
Sokszor födél nélkül maradt, s ami a jövőt 
illeti, kint se volt az élet biztatóbb, mint 
a börtönben, de volt ínségesebb és bizony
talanabb. Rabkorában az irodában foglal
koztatták, jól ismerték ott, összeszedte hát 
bátorságát és jelentkezett. Azt mondta, 
hogy jogerősen négy évre ítélték, tehát 
neki még másfél év jár. Megmagyarázták 
neki, hogy az tévedés, őt jó magaviseletéért 
feltételesen szabadlábra helyezték, tehát



élveznie kell ezt a legmagasabb kegyel
met. De csak feltételes szabadlábra helye
zés volt — vetette ö ellen. Megértették ve
le, hogy ez mit jelent. Ha újra összeütkö
zésbe kerülne a törvénnyel, akkor a felté
telesen elengedett büntetést is le kell töl
tenie. — Értem most már — mondta Somi 
Béla —, tessék elhinni, itt benn is nagyon 
rossz, de odakint felfordul az ember.

Fájt a szíve otthagyni a fűtött irodát, de 
hát nem vették volna vissza. Az utcán a 
szeme egy kenyeresbódén akadt meg. Azért 
is, mert éhes volt, de azért is, mert elha
tározta, lopni fog, hogy rajtacsípjék, és ak
kor visszakapja az elengedett másfél évet. 
A bódés ember azonban, jól megtermett, 
hatalmas alak, gyanakodva méregette az 
ólélkodót, és Somi Bélának inába szállt a 
bátorsága s továbbállt.

Noha sok időt töltött különböző rabok 
társaságában, különös módon most nem ju
tott eszébe semmiféle elkövethető bűntény. 
Ha rabolni is akarna, ahhoz is értenie kell, 
hogyan, mivel kezdjen hozzá. Vagy kössön 
bele valakibe? A börtönben nagyon meg- 
gyávult, és bár vállas, helyét megálló, töm
zsi ember volt, gyengének érezte magát 
minden testi inzultusra. Most azonban erőt 
vett magán, s kihivóan állta el az útját egy 
arra haladó munkáskülsejű férfinak. De 
az fáradtan emelte fel tekintetét az isme
retlenre, s nagy ívben kerülte ki. Nyilván 
részegnek nézte.

Somi Béla továbbment, míg egy kirakat- 
ablak meg nem állította. Csakhogy az asz-
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falton sehol egy kavics. De itt a hó. Jó 
kemény hólabdát gyúrt, és alig egy lépés
nyire a posztoló rendőrtől célba vette az 
üveget. A kirakat előtt gyerek ment el ép
pen, ki kacagva védte ki a hólabdát, és ne
vetve, hálásan nézett a zavart bácsira. A 
rendőr is mosolyogva fordult hátra, s most 
már a harmadiknak, Somi Bélának is víg 
arcot illett vágni. Ekkor egy asszony lépett 
ki az üzletből. Somi Béla odaosont, hogy 
kitépje a táskát a nő kezéből. Mindjárt 
csődület keletkezett, és Somi Béla a cső
dület élén egyenesen az előbb még mosoly
gó rendőr karjai közé futott.

így sikerült visszaszereznie a másfél évet, 
s tetejébe még két hónapot mértek rá. Me
gint voltak meleg levesek, napi kenyér
adag is és biztos födél a feje fölött. Egész 
közönséges ember volt ő, a gondolkodás 
nem volt szenvedélye, de most valami nem 
közönséges történt vele, valami, amit nem 
értett, amin csodálkoznia kellett. Azt érte 
el, amit akart, két évre lerázta magáról a 
szabadság gondjait, különös, s most mégis 
nagyon rosszul érezte magát a börtönben. 
Az utcáról álmodott, a téli éjszakákról, mi
kor lyukas cipőben, födéltelenül kóborolt, 
és nem mint egy lidércnyomás alól, hanem 
a vágy ízével a szájában ébredt. Nappal 
minduntalan az emberek jutottak eszébe, 
kik kint az utcán járnak-kelnek, s egy este, 
mikor sötét lett a zárkában, olyan érzése 
támadt, mint aki fuldoklik. De hallgatag 
maradt, nem dörömbölt, mert megint kész 
terve volt, és a terv úgy kívánta, hogy erőt



vegyen magán, játssza a jómagaviseletű, 
csendes börtönállatot. És el volt szánva, 
hogy akár élete árán is, de szökni fog. Egy 
hét múlva úgy tetszett neki, hogy itt az 
alkalom, de észrevették, s mikor lefogták, 
rúgott, harapott, zokogott és dühöngött, de 
ez nem segített rajta, mert az ítélet jogerős 
volt.



A vonat a sárguló búzaföldek sík végte
lenjében sötéten iramodott előre. Ringy- 
rongy falvak hívogató templomtornyainak, 
örházaknak, gémkutak körül bámuló te
héncsordáknak a kattogva tovaszáguldó 
kerekei gőgösen feleltek vissza: nem é-rek 
rá . . .  nem é-rek rá . . .  Déri Pista csak föld
hözragadt paraszt volt, eddig jobbára csak 
szekéren utazott, vagy gyalogosan, s még
is úgy tűnt neki, hogy csak cammog a pö
fékelő mozdony. Alig múlt húszéves, és 
messziről vitte hazafelé a vonat. Messziről, 
de nem a kilométerek száma miatt. Mesz- 
sziről jött, mert börtönből jött, amelytől 
nemcsak a faluja, hanem a lármájával cel
lájába felhangzó utca is olyan elérhetetle
nül távol volt, mint a föld az ég csillagai
tól. Két éve volt már útban, mert két éve 
várt már erre a vonatra, két évig volt 
együvé zárva azzal a türelmetlen várako
zással, mely most túlröpült a békés ritmus
ban kattogó mozdonyon. A rabruhát csak ma 
váltotta fel a feszülő fekete posztónadrág
jával, a pörge kis kalapját is fejébe te 
hette, épp csak ideje volt a borbéllyal még 
körülnyíratni a serkedő kis hollófekete ba
juszát, s már siethetett is az állomásra. . .  
s éjszakára már otthon is lesz. De a „már"-t 
csak a kalauz mondta. Már? A két év ha
marabb telt el, mint ez a pár óra a vona
ton. Szekerén az ember legalább ostorpat-



togtatva átviheti a lovakra a maga türel
metlenségét, de a vonattal nem lehet be
szélni, annak mindegy, hogy Déri Pista ge
rincén hideg meg meleg futkos-e. Aki nem 
próbálta, nem tudja, hogy éhségtől is meg 
lehet részegedni. Déri Pista próbálta. Hét
százharminc börtönpriccsen töltött magá
nyos éjszaka éhsége itatta részegre. A me
nyecske feleségére éhezett, Julisra.

A nap rézsútos sugarai aranyszínű fény
nyel simogatták az ég aljáig elnyúló ka- 
lósztengert. Háttal a vonathoz itt is, ott is 
egymástól szabályos távolságban meg-meg- 
csillogó kaszákkal emberek magasodtak ki 
a sárga hullámok közül. Mögöttük bekötött 
fejjel, fehér ingben, meztelen barna karok
kal, ütemesen hajladozó derékkal marok- 
szedő asszonyok, lányok. A két év előtti 
júniusban Déri Pista is kaszával a kézben, 
a gróf földjén így állt a sorban, s mögötte 
asszonyok, lányok hosszú sorában Julis. 
A gróf sokallta a bért, jött hát az arató
sztrájk, a gróf az öklét mutatta a nyakas 
magyar paraszt felé, idegenből hozott mun
kásokat, csendőrök is jöttek, kőzápor fo
gadta őket, s a kőzáporra puskaropogás fe
lelt, s aztán. . .  S aztán az az éjszaka, mi
kor a Julis hűvös, erős karjai közül, az 
ágyból vitték el éjszaka a csendőrök Déri 
Pistát. Most minden messzi távollá halvá
nyult, s Julis karjának a heves emléke, a 
Julis piros bimbóval duzzadó fehér melle 
élt csak, a Julis fiatal testének száz emie- 
ke. Az utánuk való éhség soha még olyan



hatalommal nem tört rá Déri Pistára, mint 
most a haza, a hozzá vivő vonat fapadján. 
Egész úton szót se váltott a többi utasok
kal, mert úgy érezte, hogy az első hangnál 
sírva fakadhatna az izgalomtól. Hiába né
zett ki az ablakon, a szemében a külső vi
lág jelbeszéddé vált, áttetsző ruhává, mely 
mögött mindig ugyanarra az egyre Ismert: 
a saját vágyára. Semmi másra sem tudott 
gondolni, csak az örömre, mely a testére 
vár, arra, hogy miként fogja szájon csókol
ni, átfogni, magához vonni az asszonyt, mi
ként fogja betemetni a fejét a Julis nagy, 
szétbomló gesztenyebarna sűrű hajába ..

A városból, ahol éjjel kiszállt a vonat
ból, még jó órét kellett gyalogolnia. Az or
szágúiról letért a búzaföldek közt kanyar
gó gyalonösvényekre. Viláqított a hold 
meg a csillagok, de Déri Pista vaksötétben 
se tévedett volna itt el. Egyszerre csak 
szemet szúrt neki, hogy itt a faluja hatá
rában még mindenütt lábon áll a vetés, a 
térdig érő kalászok közt sehol a kaszasu
hintásnak nyoma, és sehol emberek, akik 
pedig, hogy ne veszítsék el a drága időt, 
aratáskor kint hálnak a földeken. Le-leté- 
pett s szétdörzsölt a markában egy-egy ka
lászt, s miközben az érett búzaszemeket 
ropogtatták a fogai, nyugtalanító sejtés tá
mad fel benne. Mért nem aratnak még? 
Csak nincs megint háború a gróf és a falu 
koldusnépe közt?

Az éjszakai csendet kutyaugatás verte 
fel, mikor befordult a falu szélén. Minden



háznak a kutyáját nevén szólitgatta, de 
azok csak ugattak tovább, nem őt ugatták, 
hanem a csendőröket, akik puskára tűzött 
szuronnyal négyesével cirkáltak a kis há
zak között. Déri Pista, mikor szembejöttek 
vele, érezte, mint önti el valami ínyét szá- 
rasztó harag, de óvatosan megemelte a 
pörge kalapját, és gyorsan ment tovább. 
Sietett a saját faluja elől, sietett, hogy mie
lőtt a saját biztonságos négy fala közé ér
jen, ahol csak ketten lesznek: Julis meg 
ő. Egyszer azonban megállt: a viskó előtt, 
melyből akkor éjszaka vele együtt vitték 
el a csendőrök Túri Pált meg az öccsét, 
Janit. Azok még mindig ott ülnek a bör
tönben, azok három és fél évet kaptak. 
Valahogy nem lehetett úgy elmenni ez 
előtt a viskó előtt, mint a többi mellett. 
Percre rátette kezét a sötét kis ház ala
csony fakerítésére, s aztán, lassabban, 
mint eddig, a földet nézve folytatta útját 
haza, a falu túlsó vége felé. Csak vissza
nézett előbb még egyszer a házra, ame
lyiknek még mindig várni kellett az ő két 
pajtására, a két Túri testvérre. Mintha va
lamit ottfelejtett volna, s csakugyan ott is 
felejtett egy pillanatra valamit: Julist — de 
csak azért, hogy aztán szívdobogva sies
sen feléje. Szívdobogva, de azért mégse 
úgy, mint mikor vonaton ü lt . . .

Az öregek hátul aludtak, fel se riadtak, 
mikor Julis az első ablakzörgetésre, úgy, 
ahogy az ágyból kikelt, sietett beereszteni. 
A Bodri kutya mindjárt lelkendezve ugrott



a megjött fiatal gazdájára, nem lehetett 
szabadulni tőle. Valahogy így történt, hogy 
a kapuban, épp csak hogy egymás kezé
hez értek. Bent a szobában lámpát gyújtott 
az asszony, aztán kenyeret tett az asztalra, 
meg szalonnát. Déri Pista nézte s látta: 
szebb volt, még szebb, még kívánatosabb, 
mint ahogy elképzelte. Leült az asszony is, 
szembe vele az asztalhoz. Déri Pista evett 
és az asszonyt hallgatta, aki örült az urá
val, és a Túri testvéreket szidta. Azok rán
tották be a bajba Déri Pistát, azok bolon- 
dították meg az egész falut, most megint 
itt a háborúság és a szörnyű ínség, a csen
dőrök a faluban. Semmi rosszat nem mon
dott, csak a szívét öntötte ki Julis. Déri 
Pista azonban tegnap még együtt ült a bör
tönben a két Túri testvérrel s különösen 
az idősebbik, Túri Pál, aki télen a városba 
járt dolgozni, a gyárba, mindig jó pajtása 
volt neki, a csendőrök is együtt verték meg 
őket, igen, együtt, s hogy ez mit jelent, ar
ról Julis nem tudhatott, de megmondani 
Déri Pista se tudta volna. Csak érezte, hogy 
míg szótlanul hallgatja az asszonyt, akko
ra szomorúság ül rá, hogy a kezében is 
érezte. S hogy valamit csináljon ezzel a ne
héz kezével, a kutyája hideg orrát kezdte 
simogatni. S nézte Julist, akit két év óta 
készült átölelni, s aki most itt ül vele szem
ben, s mégse, mintha megint el nem tudná 
érni, ha kinyújtaná a karját utána. — Kár, 
kár — szólalt meg végre.

Kint az utcán a csendörök mentek el az 
ablak előtt.



— Még csak meg sem csókoltál — mond
ta Julis félig nevetve.

Déri Pista összerezzent, gyorsan megcsó
kolta az asszonyt, de közben a csendőrök 
lépteit figyelte, s kemény lett az arca, mint 
két év előtt, csak szomorúbb, csak még 
sötétebb.



Az apjának, a nagyapjának bizonyára 
éppoly görbe volt a háta, mint neki, aki 
alig múlt tízéves, s már éppúgy, mint az 
apja és nagyapja, tűvel a kezében naphosz- 
szat ott ült a szűk utca egyik szövetek, 
petróleum és ételek szagától terhes sötét 
szobájában. Egy nagy konfekciós áruház
nak dolgozott az egész család, s a kisfiú 
napjában nyolcvan gombot varrt fel a nad
rágokra, mellényekre meg kabátokra. Fel
vitte volna ott tán napi kétszáz gombig is, 
ha a lengyel kisvárosba be nem tör a véres 
vihar, a pogrom . . .  Mikor én találkoztam 
vele, akkor már harminc körül járt, s meg
fordult már a fél világban városról városra, 
országról országra űzetve.

— Azon múlik minden, hogy az ember 
megtanulja magát szeretni. Egész szívvel 
és egész lélekkel, annyira, hogy. . .  — és 
látom magam előtt Áront, amint további 
magyarázat helyett kinyújtja a karját, s a 
hosszú, fehér ujjait úgy mozgatja a leve
gőben, mintha valami láthatatlan zongora 
billentyűin futtatná őket végig. A fekete 
szemei elnéztek a fejem fölött, orrcimpái 
remegtek, vértelen vastag ajka körül ör
vendező mosoly villant, s a sovány nyaka 
előrehajolt, mintha látna valakit, aki feléje 
közeleg. Néha mondott olyan szavakat, ami
ket nem lehet elfelejteni, de általában az 
arca, a legendás múltja többet ígért, mint



amit beszédben nyújtani tudott. Művelet
len volt és talán nem is okos.

— Te . . .  te talán szereted magad? — kér
deztem, és nem tudtam nem mosolyogni.

— Egész szívvel és egész lélekkel — 
mondta, és hozzátette csendesen —, ez ta
lán még legfőbb tanítómesterünk tanainál 
is fontosabb, én legalábbis csak azóta va
gyok jó és erős.

S elbeszélte, hogy mióta. Ügy kezdődött, 
mint mindig: át kellett csempésznie magát 
a német határon, hogy odaát valakinek a 
kezébe juttasson egyetlen, az ő számára 
érthetetlen, de nagyon fontos levelet. Sze
rette az ilyen kirándulásokat. Szép az, 
ahogy az embert, aki különben nyomorult 
és haszontalan éhenkórász, túl a határon 
egyszerre egész sereg ismeretlen férfi és 
nő védi, őrzi, gondozza, izgul értei S ezúttal 
is úgy volt: mint dugnivaló lopott kincset 
adták Áront kézről kézre, vitték egyik 
helyről a másikra. S nem is lett volna sem
mi baj, ha ezúttal is, mint mindig, pisz
kos kis szobákból piszkos kis szobákba, 
egyik szalmazsákról a másikra hurcolják. 
A biztonságos szegény lakásokból azonban 
kifogytak. Volt azonban egy másfajta. A 
gazdája családostul tengerpartra ment, s a 
házmester, akinél megőrzésre hagyta a 
kulcsot, az ő emberük. Megmondták Áron
nak előre, hogy nem szabad felesleges lé
pést se tennie majd, mert alul a lakók 
meghallhatnák, nem szabad természetesen 
a leeresztett ablakredönyöket se felhúzni, 
villanyt se szabad gyújtani, mert kiszűrőd-



hét a fény, és valaki figyelmessé lehet. 
Különben senki se gyanakodhat, a kulcs 
a házmesternél marad, s az ö dolga: moz
dulatlanul és nesztelenül várni, míg kint 
a szükséges papírokat előteremtik. Éjszaka 
osontak fel vele a lépcsőkön, és zárták rá 
kívülről az ajtót.

Tapogatózva, lábujj hegyen ment előre a 
sötétben. A fáradtság tette-e vagy a sötét, 
a hely biztonságos volt és hamar elaludt. 
Talán huszonnégy órát, talán többet is aludt, 
s amikor felébredt, ott volt az asztalon az 
előre elkészített ennivaló, csak ki kellett 
nyújtania a kezét. Szeme annyira hozzá
szokott a sötétséghez, hogy ki tudta venni 
a bútorok körvonalait; ö maga pamlagon 
feküdt, a pamlagon párnák. Levetette a ci
pőjét, s tapogatózva úgy ment szobáról 
szobára, mindenütt székek, amikbe bele
süppedt az ember, bútorok, amikről azt se 
tudta, mire valók, és nagy, jószagú, nagy 
szobák s a padló csúszós, mint voltak a 
fagyott utak a kisvárosban, ha hó hullt rá
juk. Gyufát gyufa után gyújtott, és nem 
tudott betelni azzal, amit látott. Mint a me
sék — és nem mesék, nem, vannak em
berek, akik ilyen lakásokban élnek hét
köznap, mindig! Az ember megy az ut
cán és nem is gondolja, hogy ilyesmik 
rejtőznek a falak mögött! Vagy nem is 
igaz, tudta, Áron tudta, hogy ez létezik, 
de más az, tudni, és más az, látni, tapinta
ni a felhalmozott gazdagság szédítő bősé
gét. Kezét magához szorítva osont vissza 
a pamlaghoz. Egyszerre piszkosnak, bü-



clösnek érezte magát. Hát ez mi volt? Sen
ki se volt a közelben. Fülelt tovább, s 
egyszerre rájött: most már megint itt a 
csend, de az előbb valaki sírtl Egy gyerek 
utolsó megtört jajkiáltása a kerék alatt, 
mely csikorogva megy keresztül az áléit 
test csontjain. Nem szabad fülelni, mert 
akkor őrültségeket hall az ember a csend
ben . . .  Lármái Lárma! Csak egyszer, 
egyetlenegyszer végigmehetne a szobákon, 
de úgy, hogy jó erősen kiléphetne s ke
ményen kopoghatna cipője a síkos padlónl 
De máris sokat mozgott, nem lett volna 
szabad, s ahogy ült s az ujjábán érezte 
még a bútorok százféle formáját, szögle
teit, mintha hirtelen esszenciába sűrűsöd
ne nyelve hegyén egész eddigi életének 
minden piszkos szegénysége — sírt. S ahogy 
sírt — most már tudta, hogy ö az, aki sír 
—, csak hallgatta kíváncsian és kicsit el
csodálkozva. És akkor valami egész fur
csa történt vele: felemelte a két kezét, és 
mintha valami szörnyű súlyt dobott volna 
le magáról ezzel a mozdulattal — könnyű 
lett a keze, mint egy rövidszoknyás kis
lányé —, és mintha nem is ő, hanem vala
ki más húzná oda kezét az arcához, gyön
géden, vigasztalóan és — nem is részvét
tel, hanem hirtelen jókedvvel simogatta 
egyszer, kétszer, sokszor a saját arcát.

— Mert minden azt akarja elhitetni ve
lünk, hogy piszkosak és büdösek vagyunk 
— mondta Áron. — Az embernek meg kell 
tanulni magát szeretni, azon múlik minden. 
És most már tudom, nemcsak azért sírtam,



m ert. . .  hanem azért is, aztán már csak 
azért, mert örültem, örültem a gazdagság
nak, a rengeteg gazdagságnak, amiről ed
dig nem is tudtam. Akkor tudtam csak meg, 
hogy mért, mivégre ismerek Szalonikitöl 
Londonig minden híresebb börtönt. . .  Élni 
és harcolni, ó, milyen jó — mondta Áron, 
s megint kinyújtotta a karját, s a hosszú 
ujjait úgy mozgatta a levegőben, mintha 
valami láthatatlan zongora billentyűin fut
tatná végig.

Áron történetét sose felejtettem el, de 
számomra új jelentőséget kapott a hírre, 
hogy ő, akitől hallottam, már nem él. Né
metországban verték agyon valamelyik 
koncentrációs táborban.



Godofréd úrral álmodom már napok óta. 
Sovány-e, kövér-e, szőke vagy barna-e, 
nem, még azt se tudom, szegény-e vagy 
gazdag. A nevét is tőlem kapta, de amit 
tudok róla, az az, hogy jó ember, a szíve 
csupa vaj.

Lefekszem, s egyszerre arra ébredek, 
valaki ott ül az ágyam szélén, elborult 
arccal, nagyokat sóhajtva olvassa az új
ságot. Nem képmutató, mert hiszen csak 
magában beszél, mikor fejét csóválva fel
kel s csendesen mondja: nem, ez a világ 
rettenetes. Mindenütt gyilkosságok, utcai 
harcok, új vámok, éhség, munkanélküliség 
és az új háború veszélye — és Godofréd 
úr sóhajt, sóhajt, s lassú léptekkel, elgon
dolkodva indul az asztalhoz, ahol már fel
halmozva várja a reggelije. Godofréd úr 
szemeit elfutja a könny, mikor kezébe ve
szi a teáskannát: a szegény kínai kulik 
jutnak az eszébe, kiket előbb a saját ge
nerálisaik s most a japánok öldösnek. Köz
ben kiterjeszti figyelmét a füstölt libamell
re, mely paprikától pirosán virít a tányér
ján. Jókora darabot vág le belőle, közben 
pedig az ábrándos szemei előtt megjelenik 
a zöld rét, rajta a piros csőrű, esetlenül 
kocogó szegény liba, akinek ő most a mel
lét rágja. Mit lehet várni egy emberiség
től, melynek van szíve tisztán az erőszak 
jogán egy ártatlan libának életét venni? — 
veti fel a kérdést, miközben gondosan



törli meg száját a zsírtól. S mennyien van
nak, kik embereket képesek ölni, mikor 
én még egy liba nyakát se tudnám elvág
ni! — mondja ö tovább magában, majd 
órájára néz, még meghatottságtól fátyolos 
a szeme, mikor felkel az asztal mellől, mi
után előbb a szalvétáját rendszeretően 
összehajtotta. Eszébe jutnak a gyermekei, 
akiket ö küldött épp az előbb az iskolába, 
ahol azokat arra tanítják, hogy nagy és 
dicső dolog ölni és halni a hazáért. Most 
már magánkívül van a szomorúságtól Go
dofréd úr. Egy retteneteset sóhajt, felkel, 
a szék nagyot reccsen, sziréna búgása 
hangzik, ekkor Godofréd úr már indul is, 
de az ajtóból még visszafordul felém, két
ségbeesésében a fejét fogja, úgy mondja 
gyászosan, minden eddigi sóhajtását felül
múló sóhajjal: muníciós gyárban vagyok 
hivatalnok. Gyűlölöm, utálom Godofréd 
urat, gondolatban a leggorombább, legva
dabb szavak után keresek, hogy képébe 
vágjam — és felébredek.

Kicsoda ez a Godofréd úr? Mért nyomo
rítja meg életemet, mint egy visszatérő li
dércnyomás? Mi közöm hozzá? S lehu
nyom, görcsösen gondolkodva, ismét a sze
mem. Kicsoda ez a nyomorult, ez a Godof
réd úr? Ki az az ismerőseim között, aki 
libacombot eszik reggelire? Az is lehet, 
hogy nem libacomb, csak paprikás szalon
na. Ki az, ki az, aki sóhajtva olvas újsá
got? Minden ismerősöm eszembe jut, azok 
is, akik nem esznek libacombot. Ki az köz
tük, aki így sajnálja a szenvedőket, a kí



nai kuliktól kezdve le az állatig? Ki az, 
aki látja az új háború veszélyét, és irtóz
va sóhajt, sóhajt, sóhajt, ha Spanyolor
szágra, sóhajt, ha arra gondol, hogy mi
lyenek az iskolák, ahová a gyermekeit 
tanulni küldi, sóhajt, hogy milyen rette
netes minden? Ki az az én ismerőseim kö
zül, aki muníciós gyárban hivatalnok? Én, 
én nem vagyok muníciós gyárban hiva
talnok — bizonygatom magamnak. — De 
mégis Godofréd úr hasonlít hozzám. Ki ez 
a szörnyű Godofréd úr? A hangja, a szeme 
hasonlít, de nemcsak hozzám, egy kicsit 
minden ismerősömhöz. Ki az, akihez egész 
csöppet se hasonlít? S a muníciós gyár? 
Mind benne élünk, és mindnyájan a falai 
közt dolgozunk — sóhajt, és csak sóhajt 
Godofréd úr, akinek a szíve csupa vaj.

Már régóta naponta Godofréd úrral ál
modom.

15 — Don Quijote útjai



A képviselő úr az éjszakai gyorssal ér
kezett Pestről. Sándor, a kocsisa hazahoz
ta, aztán kifogta, megetette, megitatta a 
lovakat, utána még meg is veregette a si
ma, fényes hátukat, majd körülnézett az 
istállóban, tennivalót keresett. A lecsün
gő nagy sárgás bajsza egyik végét két uj- 
jával kicsit arrébb tolta — ez volt min
den, ami munkát talált. Aztán, mintha ez 
eszmélni segítené, kifordított tenyérrel 
végighúzta a bütykös ujjait a homlokán. 
Még csak nem is sóhajtott. Mert ahhoz is 
kell valami maradék lázadás a sors ellen, 
hogy az ember hangosan fel tudjon nyög
ni. Sándor már nem tudott. Leült háttal^ a 
falra akasztott petróleumlámpának, lópok
rócokkal betakart szalmazsákos priccsé- 
re, lerúgta a papucsát, kihúzta a zsebéből 
a ma kapott levelet, ráterítette a térdére, s 
hideg pipájával a fogai közt — a lovakat 
nézte, amint izmos farukról a rövidre nyírt 
farkukkal próbálták az éjszakai világosság
tól felébredt zümmögő legyeket elhesse
getni. A levélre rá se pillantott, kívülről 
tudta már, s épp ezért nem bírt már gon
dolkodni sem. Az ember csak addig tör
heti a fejét azon, hogy mit tegyen, amíg 
van valami megpróbálni valója. Ha előtte 
a betemető rögök ott kopognak m'ár a ko
porsó födelén, akkor az ember esze meg
áll.



Van az úgy néha a balszerencsével, hogy 
olyan, mint az iszákos. Ha egyszer inni 
kezdett, a torka csak még szárazabb; ha 
egyszer űzőbe vett valakit, nem lehet a 
balszerencsét többet feltartóztatni. Hiába 
hagyta el Sándor tavaly télen a faluját, 
falujában asszonyát meg két csöpp gyere
két s szegődött el kocsisnak a városba. 
Hiába rakott a lovak alá olyan gonddal 
friss szalmát, mintha mindannyiszor a sa
ját gyerekeinek vetne ágyat. Hiába gon
dozta, kefélte, nyírta őket olyan gonddal, 
hogy úgy néztek ki, mintha nemcsak a 
gazdájukat, a képviselő urat, hanem a lo
vait is reggelenként a város legjobb bor
bélymestere csinosítaná, hiába kerülte el 
még vasárnap is a kocsmát, csak hogy a 
gazdája meg legyen elégedve s csak hogy 
minden áldott elsején, ahogy a kezébe 
kapta, hiánytalanul küldhesse haza a havi 
bérét. Hiába, mert az asszonytól levél jött 
márna. A tavasz se hozott munkát, írja, a 
gazdag parasztok is inkább a feleségüket 
dolgoztatják, csak hogy megtakarítsák a 
napszámost. Ennélfogva neki, az asszonynak 
is, ha nem akarnak éhezni, el kellene men
ni a városba szolgálni, de hova tegye a 
két csöpp gyereket. Ha akár a Sándor, 
akár az asszony anyja élne, öreganyjukra 
lehetne hagyni a két apró jószágot — de 
hát nem élnek. S az asszony kérdi: „édes 
uram, mit tegyek?"

A lovak hátra-hátrafordították a fejü
ket. Csodálkozva nézték, mit csinál a Sán
dor, mért nem oltja már. el a lámpát, ho-



lőtt ök, a lovak már ettek is, ittak is. Sán
dor kocsis megértette, s mert az istállóban 
úgyis meleg volt a fulladásig s mert úgyis 
hiába nézte a lovak fényes sima hátát, a 
kérdésre, hogy „édes uram, mit tegyek?" 
— feleletet nem talált, felkelt, elfújta a 
lámpát, és kiment az istálló elé a lócára. 
Egyik kezében a keresztbe rakott lába 
meztelen talpával, másikban a levéllel. 
Odafent már alszanak, a nagy köves ud
var végén sötét volt már minden ablak.

Jó, hogy betoltam a fészerbe a hintót — 
gondolta Sándor, mikor látta, hogy az ég 
is sötét, mint az ablakok.

— Zivatar lesz, Sándor bácsi — hallat
szott a konyha felöl az Annuska hangja. 
Sándor még csak harmincéves volt, a kép
viselő úr cselédje, Annuska legalább húsz, 
de azért — talán a nagy bajusza meg ami
att, mert Sándor mindig olyan kevés szavú 
volt — bácsinak szólította. Annuska a 
konyhában aludt, de ma ott is nagy volt 
a meleg, azért jött ki s ült le alsószoknyá
ban a konyhalépcsőre.

— Alighanem — mondta Sándor, s még 
csak a fejét se fordította Annuska felé. 
Nem voltak jóba ök ketten, mert Sándor 
nemegyszer, mikor a konyhában ők ketten 
egy asztalnál ebédeltek vagy ültek vacso
rához, arra gondolt, hogy az ö felesége is 
tudna főzni a képviselöéknek. Nem voltak 
jóba ök ketten, mert Annuska is, noha 
tudta, hogy a gazdasszonya nem akar há
zaspárt, mert azok elvonják egymást a 
munkától, nemegyszer gondolt arra, hogy



ha Sándor bácsi nem volna, talán idehoz
hatná a helyére az ő urát. ö k  még csak 
két éve voltak házasok, mikor kiderült, 
hogy a kis földjük sehogy se tudja őket 
eltartani, az ö embere otthon maradt a 
földnél a faluban, ö meg, a menyecske 
visszament a képviselöékhez, ahol lány
korában is szolgált már.

A köves udvar közepén öreg diófa leve
lei közt hirtelen kerekedett szél motosz
kált. Sándor felnézett. A diófára, majd a 
konyha felé. Onnan Annuska jött feléje, 
s egy pillanatra a meztelen lába szára a 
rövid alsószoknya alól belefehérlett a Sán
dor szemébe. Sándor arrébb ment a pad
kán, hogy helyet csináljon neki, és alig 
ült le az asszony, kiszalad a szó a Sándor 
száján: — Nem élet ez.

Annuska meglátja az ember kezében a 
levél fehér papírját. Annuska az asszonyra 
gondol, aki írta. Annak van gyereke, neki 
nincs. S lesz-e valaha? Annyijuk sose lesz, 
hogy mint más rendes emberek, mindigre 
hazamehessen az urához.

— Az most tán úgy ül valaki asszony 
mellett, mint én a maga oldalán . . .

— Kicsoda, te? — üti fel a fejét Sándor, 
s már nem markolja a talpát. Arccal An
nuska felé fordul. Az nem felel mindjárt. 
Valahol messze a diófa mögött villám ci
kázott, arra néz.

— Az uram — mondja, de akkorra Sán
dor mér úgyis megértette, hogy arra gon
dol. Egyszerre állnak fel. Sándor kezéből 
kiesik a levél. Annuska tudja, hogy kincs



az, lehajol, megkeresi a sötétben a földön, 
és odanyújtja. Édes uram, mit tegyek? — 
jut eszébe Sándornak, és szótlanul fordul 
be az istállóba. Előre megy, tudja, hogy 
jön utána Annuska, ott érzi a nyakszirt- 
jében a leheletét. A lovak alatt, akik fel
ébrednek, megzizeg a szalma, aztán megint 
csend lesz. Az asszony derekát átfogja az 
idegen ember karja, s az asszony mint fia
tal fa, amit szél hajlít meg, hajlik hátra, s 
megfogja a férfi idegen, nehéz kezét, és 
felhúzza a derekáról, fel a melléhez, mely 
majd kipattan, úgy simul bele a meleg te
nyérbe . . .  És a két ember a kocsiágyon 
összeborul.

Az istálló ajtaja nyitva maradt, de nem 
látni semmit a sötétben. Karjukkal a fejük 
alatt, nyitott szemekkel, hangtalanul fek
szenek egymás mellett. A férfi odakönyö
köl, s a nehéz keze végigsimít az asszony 
arcán.

— Mi baj? — kérdi. Az asszony néz a 
sötétbe, és nem felel Sándor kocsisnak, aki 
úgyis tudja.



FÜGGELÉK
VITA A „HOMOKÓRA MADARAIRÓL"

DÉRY TIBOR

A HOMOKÓRA MADARAI

Előadatott Budapesten a Do
kumentum március 5-i előadá
sán.

Tisztelt közönségl Arany János azt ta
nácsolja a költőnek, hogy hazudjon, de 
rajt ne kapják. A kritikusnak dolga vi
szont rajtakapni a költőt a hazugságon. 
Arany János sokat hazudott: a modern 
költők még többet. S mentül jobb költő 
valaki, annál nagyobbat hazudik. Ha pél
dául a jegyszedö, aki beengedte Önöket a 
terembe, azt közölte volna velem az elő
adás kezdete előtt, hogy ő ma délben Vil
mos császárnál ebédelt, akkor semmi eset
re sem foglalkoznék egy pillanatig sem 
azzal a nyilvánvaló ténnyel, hogy ez az 
ember hazudott, de felmerülne bennem a 
gyanú, hogy a Nyugat egy titkos munka
társával állok szemben. Ez a gyanúm bi
zonysággá válna, ha a jegyszedő azt állí
totta volna, hogy a homokóra madarainál 
ebédelt, s ekkor már legfeljebb csak azon 
töprengenék, hogy milyen más modernebb 
lap felé irányulnak aspirációi. Ha Vilmos 
császárhoz ragaszkodik, rossz poéta, mert 
rá tudom bizonyítani, hogy 3 óra alatt nem 
tud Doornból Budapestre érni, vagy ha



mégis, megkérdezhetem a volt császárt, 
szokott-e jegyszedöket vendégül látni, 
mindenképp logikai kételyeim támadnak. 
De a homokóra madarainál lefolyt lakoma 
ellenőrizhetetlen. S mert teljességgel az, 
teljesen hihető.

1. felszólaló: Nem áll.
Felolvasó: A két ebéd közti különbség 

választja el az új lírát (az új művészetet) 
az előtte járó alkotásoktól is. Ha a jegy- 
szedő Vilmos császárnál ebédelt. . .

f. felszólaló: Nem áll.
Felolvasó: Ha a jegyszedő Vilmos csá

szárnál ebédelt, a történet minden eleme a 
meglevő, általunk ismert valóságból adó
dik össze, s költőivé csak az a lehetőség, 
jobban mondva, az a lehetetlenség teszi, 
hogy egy budapesti jegyszedő a német ex- 
császárnál ebédelhessen s 3 óra alatt Hol
landiából Pestre érhessen vissza. Ami hol
napután talán már egyik sem lehetetlenség. 
Ez a kép a valóság keretem belül született 
meg. Az új líra tudatosan a valóságon kí
vül él, egy új realitással folytatva emezt.

1. felszólaló: Nem áll.
Felolvasó: Mi nem áll?
I. felszólaló: Nem á ll . . .  Mi az, hogy a 

homokóra madarai? Olyan nincs. Mi az, 
hogy a homokóra madarainál ebédelt? Az 
egésznek nincs semmi értelme.

Felolvasó: Miért nincs értelme?
1. felszólaló: M ert. . .  mert én nem isme

rem a homokóra madarait. Engem az élet 
érdekel. Ha a jegyszedö nekem meséli el, 
hogy a homokóra madaraival ebédelt, a



mentőkért telefonálok. A homokórának 
nincsenek madarai.

Felolvasó: Arany János azt állítja, hogy 
a rét keble virággal van tele. Kérdem ö n 
től: van a rétnek keble?

1. felszólaló (gondolkodik): A szó szo
ros értelmében véve nincs, de el tudom 
képzelni, hogy olyan alakú . . .

Felolvasó: Bocsánat, én önnek be tudom 
'"ani, hogy a rétinek nincs keble,

homokórának nincsenek madarai. Tegyük 
fel, hogy a réten van két emlő alakú domb, 
meri ö n  azt állítani, hogy ez két domb a 
rét melle, hogy a mell funkcióit végzik, 
hogy tüdő, szív van alattuk, s hogy meg 
lehet rajtuk szoptatni az árva gyermeke-

i. felszólaló: Nem, de a kebel látszatát 
keltik.

Felolvasó: Ez a látszat éppoly fikció, 
mint ö n  szerint a homokóra madarai. A 
különbség azonban az, hogy Arany János 
tudatosan, fikcióként használja fel a me
taforát, míg az új lírikus azt állítja, hogy 
a homokórának valóban vannak madarai.

í. felszólaló: Micsoda? Ezt már nem le
het kibírni!

Felolvasó: Értsük meg egymást. Egy 
versről van szó, melynek sorai közt ide- 
oda röpködnek a homokóra madarai. Nem 
tűr kétséget, hogy ezek a madarak élnek. 
De csak a vers határain belül. Az új lí
rikus nem állítja, hogy azokban a homok

nem tudja bebizonyítani, hogy a

két?



órákban, melyek minden tisztesseges há
ziasszony konyhájában találhatók, mada
rak élnek. Sőt határozottan tiltakozik el
lene. Az ö homokórája semmi más homok
órához nem hasonlít. S ennyiben új reali
tás. S ennyiben különbözik Arany János
tól, aki egy margitszigeti vagy hűvösvöl
gyi rét keblét ékesítette fel virágjaival, de 
akinek nyilvánvaló költői célja, hogy min
den szemünk elé kerülő rétet virággal éke
sített keblűnek lássunk. A modern lírikus 
jobb szereti a kebel nélküli rétet. Mindent 
a maga helyén. Puritán és kegyetlen. A 
költészet nem a valóság égi mása, s a va
lóság nem költészet. A rét maradjon rét, 
s a kebel is a maga helyén. Az életet s a 
költészetet csak úgy nem lehet összekever
ni, mint ahogy egy és ugyanabba a térbe 
nem állítható egyszerre két test. Csak egy
más mellé, fölé vagy alá.

2. felszólaló: Bocsánat, én a művelt kö
zéposztályt képviselem. Megengedi, hogy 
egy tévedésre figyelmeztessem?

Felolvasó: Tessékl
2. felszólaló: ön  Arany János hasonla

tát csak külsőleg értette meg. Semmi szük
ség, hogy a rét keblét két valóságos 
domb alakjában képzeljük el. A hasonlat
nak sokkal fontosabb a metafizikai értel
me. Eletet lehel a rétbe, mely emberré ha
sonul, s keblében a virággal szinte sze
münk láttára pihegni kezd . . .

Felolvasó: De ne pihegjenl A rétnek 
megvan a maga élete, mely, mint minden



realitás, tökéletes. Akármit teszünk hozzá, 
csak fölösleges dekoráció lesz.

1. felszólaló (feláll): Kikérem magamnak. 
Én dekoratőr vagyok, s már állami meg
bízásaim is voltak. (Leül.)

Felolvasó: ö n  azt állítja, hogy a hason
lat életet lehel a rétbe. Eltekintve attól, 
hogy a rétnek megvan már a maga törvé
nyes és természetes élete, vizsgáljuk meg, 
hogy szimpatikus-e nekünk az a másik 
élet, amit Ón belelehelni vél. A rét ember
ré hasonul — tekintve, hogy férfiak nem 
szoktak keblükben virágot viselni, fel kell 
tételezni, hogy nővé. De hátha nekem nem 
tetszik az, hogy a nők virágot tűznek keb
lükbe? Én 20 éve nem láttam keblében vi
rágot viselő nőt. S ebben az esetben szá
momra az áthasonulás nem is következik 
be, vagy ha bekövetkezik, csak régi em
lékeimen át, tökéletlenül, s miután bekö
vetkezett, divatj amúl tan, antipatikusan fog 
rám hatni a kép. Egy rétet látok magam 
előtt, mely nem rét, mert keble van, de 
nem is asszony, mert fű nő a keblén, me
zei egerek szaladnak dombjai közt, s va
kondok rágja beleit. A két külön realitás
ból egy félrealitás keletkezett.

A homokóra madarai ezalatt mindentől 
függetlenül élnek s röpködnek az új vers
ben. Semmiféle madárhoz nem hasonlíta
nak, mert semmiféle madár nem fér bele 
egy homokórába. A homokóra semmiféle 
más homokórához nem hasonlít, mert sem
miféle más homokórának nincsenek ma



darai. S ha valakinek kedve támadna meta
fizikai arcát megkeresni ennek a kaland
nak, módjában van racionális gátlások nél
kül egy homokból való időegységnek kép
zelni el ezt az órát, mely fölött madarak 
röpülnek, az óra külön madarai, s mely ha 
egyszer elpergett, madarai meghalnak, ö 
sem tér többé vissza. Egyszer volt.

1. felszólaló: Most megfogom önt. Én 
egy egyszerű ember vagyok, doktor úr . . .

Felolvasó: Nem vagyok doktor.
1. felszólaló: Az meg is látszik. De ké

rem . . .  Engem esetleg érdekel, hogy a né
met excsászár leereszkedik egy budapesti 
jegyszedöhöz, s meghívja ebédre, vagy 
érdekelnek a technika vívmányai, melyek 
lehetővé teszik, hogy három óra alatt Hol
landiából Budapestre érhet ezen egyszerű 
jegyszedö, de kérdem öntől, mit érdekel
nek engem. . .

2. felszólaló: . . .  az ö n  homokórájának 
madarai? Ügy van, mit érdekelnek azok 
engem? Ha nem is osztom az előttem fel
szólaló úr nézeteit, mert engem a költé
szetben a szociális motívumok nem érde
kelnek, sem a technika vívmányai, mert az 
önmagáért való szépet keresem, de mit 
érdekelhetnek engem a homokóra mada
rai, melyekről semmit sem tudok azonkí
vül, hogy az ö n  képzeletében léteznek, il
letve hogy röpködnek, illetve . . .

1. felszólaló: ...illetve, hogy egy jegy
szedővel ebédelnek. Hát érdekes az, hogy 
egy jegyszedő valakikkel vagy valamik



kel ebédel, akik vagy amik nem létez
nek? . . .

2. felszólaló: . . .  ami nem is fontos, mert 
elég, ha a költő képzeletében léteznek, ha 
a költő fel tudja kelteni az érdeklődésün
ket is. De mit érdekelnek engem a homok
óra madarai, akikhez semmiféle érzelmi 
vagy gondolati kapocs nem fűz, akiket te
hát el sem tudok képzelni magamnak. . .

1. felszólaló. . .  vagy ha el is képzelem 
őket, nem érdekelnek, mert semmi hasznom 
sincs belőlük?

Felolvasó: Tisztelt közönségl A homok
óra madarai nevében ki kell jelentenem, 
hogy ők fütyülnek arra, hogy mi érdeklő- 
dünk-e irántuk, el tudjuk-e őket képzelni, 
van-e, nincs-e rajtuk hasznunk. Éppoly hi- 
degvérűen viselik el érdeklődésünket vagy 
közönyünket, mint amennyire közömbös 
egy asztalnak, hogy ebédelnek-e rajta, 
vagy éheznek-e körülötte. Élnek, mint az 
asztal. S nem rajtuk múlik, hogy mi tudo
másul vesszük-e őket, vagy pedig leülünk 
az asztal mellett a padlóra, s a padlón fo
gyasztjuk el mindennapi kenyerünket. A 
homokóra madarainak törvényeik vannak, 
melyek önmagukon belül keletkeztek, s 
csak egzisztenciájukat szolgálják. Ha ezek 
a törvények jók, egzisztenciájuk példás 
lesz.

2. felszólaló: Azt mondja meg, mitől függ, 
hogy törvényeik jók-e vagy rosszak?

Felolvasó: Ugyanattól, amitől függ, hogy 
az asztal jó-e vagy rossz: a mesterember
től, aki elkészíti.



A MODERN KÖLTÖ AZONBAN NEM 
HAZUDIK

Ügy van, a modern költő, a modern mes
terember nem hazudik. Amilyen nyilván
való hazugság, hogy a rétnek keble van, 
olyan nyilvánvalóan igaz, hogy a homok
óra madarai most itt röpködnek a terem
ben. Nem hazudik, mert nem a realitást 
formálja át, hanem önmagából teremt egy 
új realitást. Nem hazudik, mert nincs lo
gikája.

Boileau szerint a logika a valószínűség
nek egy eleme. Valószínűség és valóság 
úgy különböznek egymástól, mint az élő 
ember a fényképétől. Arany János a való
színűséggel dolgozik, tehát nem léphet ki 
ennek rendjéből, a racionális logikából, 
melyet az új lírikus nem vesz figyelembe, 
mert túlságosan respektálja a külvilágot, 
semhogy eltulajdonítsa tőle, s túlságosan 
édes neki saját függetlensége, semhogy 
idegen jármot vegyen a nyakába. Az új 
líra a logika bukását jelenti.

í. felszólaló: Nem áll.
Felolvasó: Az új líra a logika bukását 

jelenti. S mint ahogy. . .
í. felszólaló: Nem áll.
Felolvasó: Az új líra a logika bukását 

jelenti. S mint ahogy . . .
1. felszólaló (feláll): De kérem . . .
Felolvasó: Az új líra a logika bukását 

jelenti. S mint ahogy abból, hogy én Önök-



nek eddig feleltem, nem következik holt
bizonyossággal, ha valószínűnek tetszett 
is, hogy ezután is felelni fogok, mint ahogy 
ezúttal nem is felelek, úgy az új lírikus 
számára sem evidens a valószínűség kény
szere. A logika csak akkor lenne rá kö
telező, ha a külvilágot másolná több-ke
vesebb hűséggel. Kompozíciójában ekkor 
kénytelen lenne többé-kevésbé a külvilág 
törvényéhez, a logikájához alkalmazkodni. 
Az új lírikus azonban saját magából me
rít. Az események kauzalitása nem érvé
nyes a lélekre. A költőnek egyébként nem 
is fontos. A költő egy mélyebb rétegben 
heverő logika szerint dolgozik, mely ki
felé önkényes, nem ellenőrizhető, de belül 
csalhatatlan, mint az ösztön, s amelyet ér
zelmi logikának hívnék, önnek nem ez a 
véleménye, doktor úr?

2. felszólaló: De kérem . . .  miért kérdez 
most?

Felolvasó: Mert abból, hogy eddig nem 
kérdeztem, nem következik, hogy ezután 
sem kérdezhetem. Mint ahogy abból, hogy 
kérdezem a véleményét, még nem követ
kezik, hogy kíváncsi is vagyok rá. Az új 
lírikus nem hajlandó eltévedni a külvilági 
valószínűségeknek ebben az útvesztőjé
ben. Nem teszi ki magát a logikai kéte
lyeknek, amelyek, bármilyen evidensnek 
látszik is a valószínűség, mindig fenye
getnek. Az ő realitása mindig a teljes va
lóság. S így épp azért logika nélkül dol
gozik, alkotásához nem fér logikai kétely.



2. felszólaló (ironikusan): Önnek tehát, 
mélyen tisztelt doktor úr, más kifogásai is 
vannak Arany János virágos keblű rété 
ellen?

Felolvasó: Nem vagyok doktor. Viszont 
az ellen, hogy a rét keble virággal van te
le, az az egy kifogásom van, hogy hazug
ság. De ahhoz, hogy hazugságnak látom, lo
gikai úton jutottam el. Arany János ehhez 
a képhez úgy ért el, hogy megállapította, 
hogy a rét is, a nők is virágokat viselnek, 
miután a nők a keblükben viselik, a rét 
sem viselheti másutt, tehát a rétnek is kell 
hogy legyen keble. A feltámadó logikai 
kifogásokból csak egyet említek meg: ha 
például a feleségem nem visel virágot a 
keblében, nem hiszem el, hogy a rétnek 
van keble.

1. felszólaló: Ezzel szemben. . .
Felolvasó: Ügy van, ezzel szemben

az, hogy a homokóra madarai kiröpültek, 
meg támad hatatlan. Megtámadhatatlan el
sősorban azért, mert nem tudjuk elkép
zelni, hogy a naturális valóságban létez
hetik egy homokóra, melynek madarai van
nak, tehát máris nem támaszthatunk natu
rális igényeket. Logikai kételyeink nem 
támadhatnak, mert ha például azt akarnók 
kifogásolni, hogy a madarak nem röpül
hetnek ki a homokórából, melynek tudva
lévőén nincs nyílása, azonnal eszünkbe 
jut, hogy madarak nem is férnek be egy 
homokórába, ezek szerint tehát bent sem 
voltak, akkor nem a homokóráé ezek a ma



darak. A kifogások itt egymást pusztítják. 
A történet logikával megközelíthetetlen.

1. felszólaló (feláll): De ez nem jelent 
annyit, hogy. . .

Felolvasó (feláll): ön  azt akarja mondani, 
hogy nincs igazam. De csak nem gondolja 
komolyan, hogy nincs igazam?

1. és 2. felszólaló (egyszerre): Dehogy 
van igaza!

Felolvasó: Ebből is láthatjuk, hogy meny
nyit ér az önök meggyőző logikája.

SINZÓ ERVIN

A HOMOKÓRA MADARAI 
EGY 3. FELSZÓLALÓ MEGVILÁGÍTÁSÁBAN

Déry Tibornak trialógusában túlságosan 
könnyű volt Dérynék diadalmaskodni: a 
maga ellen felléptetett 1. és 2. felszólalót 
igen mostohán kiosztott szellemi képessé
gekkel vonultatta föl maga ellen, úgyhogy 
a más vélekedésűek semmiképp se láthat
ják magukat kellően képviselve. Kérem te
hát a Korunk engedélyét és Déry Tibor 
szíves figyelmét, hogy mint 3. felszólaló 
önként felléphessek az ún. új vers kérdé
sével kapcsolatban. Láttam a Dokumentum 
első számát, olvastam a Korunkban a Dé- 
ryével egyidejűleg megjelent Kassák-cik- 
ket is. Tehát: a régi költő — Déry szerint 
— a valószínűségek keretei között mozgott, 
míg az új líra a logika bukását jelenti, és 
mert az új lírikus tudatosan kívül helyezi
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magát a logikán — Déry logikája szerint — 
alkotása megtámadhatatlan. Az új vers fő 
érdeme — írja Németh Andor a Dokumen
tumban megjelent igen érdekes cikkében 
—, hogy önmagához hasonlít, azaz éppoly 
titokzatos, önmagáért való szétszedhetet- 
len egység, reális és irreális alakulat, mint 
minden, amit valóságnak nevezünk. Az új 
vers — írja Kassák a Korunkban — nem 
élmények korrektora vagy kommentátora, 
hanem kinyilvánítója.

Kezdjük a logikán.

Reszket a bokor, mert 
Madárka szállott rá,
Reszket a szívem, mert 
Eszembe jutottál.

Vajon Petőfi ebben a négy sorában a 
logika keretein belül maradt-e vagy sem? 
Se belül, se kívül, hanem egy új logikát, 
e9Y új logoszt nyilatkoztatott ki: a bokor, 
a madár, a szív és egy kedves arc emléke 
egyazon érzésnek mozduló testévé váltak, 
és ez az érzés-pillanat ebben a versben 
minden időkre valósággá lett, világ-való
sággá. Ez a poézis, a teremtés, melyet az 
adott világkomplexumon a poéta, a terem
tő végez. Végezheti ezt Petőfi módján, a 
naiv költészet útján, mely úton a külső vi
lág csak a belsőnek a képpé vált valósá
ga, és a belső csak a külső világnak alak 
után sóvárgó, testetlen vére. Végezheti a 
teremtést a szembenállás érzéséből, ebben



áz ésetben Verekszik, erőszakot tesz a vi
lágon, ti. a külsőn, hogy megtörve ellen
állását, idegenségét a belső, a szubjektív 
törjön át rajta.

Szörnyű a szól 
Vitorla nincs 
Krisztus kell 
Ajtó és kilincs

Ebben a négy Ady-sorban eruptív ben- 
sőség teremt és zúz, nem a belső és külső 
naiv egymáshoz simulása, hanem egy in
kongruens bensöség teremt a külső valóság 
szuverénül széttépett és újjáteremtett ele
meiből egy kongruens kifejező képet. De 
mind a naiv, mind a külső és belsőnek disz- 
szociáltságából fakadó költészetnél állt a 
törvény, hogy a belső, a szellemi, a lelki 
megnyilvánulásának útja a külsőn, a meg- 
foghatón keresztül vezet. Ha a szellem lát
hatóvá, tetté akar válni akár lázadva, akár 
testvériesülve, a matéria, az érzékelhetö- 
ség logikája köti. Az új líra már most a 
szellem és matéria ezen organikus összefüg
gésének tagadása, általában az organikus
nak tagadása és a törvény nélkül élő, eset
leges szubjektivitás önkényét, anarchiához 
való jogát deklarálja. Ha tehát Déry Úszó 
szigetek című versében azt írja:

ilyenkor indul el az atlanti lepke 
himbálódzva röpköd a víz alatt és gyűjti a sót, 
amivel a halottak homlokát behintik



— abban Dérynék kétségkívül igaza Váll, 
hogy ez logikailag megtámadhatatlan. Ezek 
az egymás mellé írt szavak is: a ló és hét 
az négy és fél és a számok alszanak — lo
gikailag szintén megtámadhatatlanok, mert 
szavak önkényes egymáshoz fűzése nem 
tesz ki mondatot, még ha főnév és ige sze
repel is köztük. De ez a logikai megtámad- 
hatatlanság nem érdem. A vasvillát nem 
kompromittálja, hogy a szél ellen nem le
het hadakozni. Ha papirszeletkékre találom
ra pár száz szót írnék fel, aztán egy zacs
kóba tenném őket, jól összeráznám, és az
tán az egyes szeletkéket a véletlen sze
szélye szerint egymás mellé rakva elolvas
nám, egy — Németh Andor szavával — ti
tokzatosan ható, reális és irreális szóala
kulat állna elő egész biztosan, mely egész 
biztosan csak önmagához hasonlítana. Csak 
abban nincs igaza, hogy szétszedhetetlen 
egységnek nevezi azt, ami így előáll, ille
tőleg azt, amit ezek az új versek produ
kálnak. Itt van pl. Dérynék a Dokumen
tum első számában egy a maga nemében 
igen szép verse. Isten a címe. Közbe le
hetne írni még egypár sort, folytatni is le
hetne, mondatok sorrendjét is fel lehetne 
cserélni benne, és a vers jelentés- vagy 
hangulatértéke nem szükségképpen változ
na meg. Kassák utóbbi időben irt legszebb 
verseire is ugyanez érvényes. Ez szükség
képpen következik a matériát elhagyó, az 
asszociatív képességek helyébe a disszo- 
ciatlveket kultiváló, antiorganikus költé
szet természetéből. Csak az organikus, csak



egy objektív törvénytől megfékezett va
lóság lehet egység.

Ez az egész felszólalás nem annyira po
lémia akar lenni, mint elvégezni azt, amit 
végre mégiscsak ideje volna — az itt adott 
kereteknél sokkal szélesebben — demonst
rálni. Mert Kassák és Déry főleg arról be
szélnek, hogy miként kell őket érteni, és 
ez hasznos és jogos felvilágosítás. Engem 
azonban, kinek az az érzésem, hogy nagyon 
is értem az új lírát, az értékelés és az ere
det egymástól elválaszthatatlan kérdése 
foglalkoztat.

Kassák különbséget tesz közlés és ki- 
nyilvánítás közt; szerinte a régiek közölni, 
az újak kinyilvánítani akarnak. ,,Und wenn 
dér Mensch in seiner Qual verstummt, Gab 
ihm ein Gott zu sagen was er leidet"1 — 
mondja Goethe a költőről. Mi ez a goethei 
,,sagen"? Közlés, korrektúra, kommentár 
vagy kinyilvánítás? Mind a négy és min
den. Az élményt közölni, az esetlegességé
ből a forma erejével mások számára is lé
nyegessé korrigálni és a Kimondottat a ki
mondással le is győzni, legyőzni a puszta 
szenvedésnek renyhe, vak, illogikus voltát. 
Az új versek csak ,,kinyilvánítják" a szen
vedést, a belsőt: a káoszt a káosznak ki
beszélik. Az új lírában kétségtelenül van 
faszcináló erő, mint ahogyan megfelelő 
hangulatban egy állat titokzatosan kimere
dő szomorú szeme faszcinálhatja az em
bert. De ez nem kinyilvánítás, ez a kinyil
vánítandó, itt kellene elindulni, hogy a köl
tő csakugyan adjon valamit, többet a mi



mindennapi szegénységünknél. É? az új 
költők itt elhagynak. Hogy lehet ezt meg
magyarázni? Csak egyképpen, csak úgy, 
hogy az új költészet mélyenjáró mai való
ságok szimptómája. A realitás elöl, az em
pirikus realitás elöl való romantikus meg- 
futamodás. A régi romantikusok legnagyobb 
része a katolikus egyház oltáraiba kapasz
kodott meg, egy mágikus közösségálomban 
kerestek kárpótlást egy való, organikus 
közösség hiányáért; a mai romantikusok az 
ínségükből erényt akarnak csinálni. Ínsé
gük a magányosság és az éltető közösség 
hiánya, a belső és külső világ teljes in
kongruenciája, úgyhogy a világ számára az 
individuum, az individuum számára a vi
lág egy megközelíthetetlen absztrakció. 
Fantasztikus szóábrák egymás mellé ra
kása, és az utca vagy egy ütközet Kínában: 
egyformán reális és irreális az elszigetelt, 
az összefüggések hitét elvesztett lélek szá
mára. Barokk és bizarr az új költészet, a 
sokféleség, a szélsőségesen váratlan szó- 
egymásbafűzések a teljes szabadságnak je
le, de annak a felszabadultságnak, mely a 
káoszé, mert a kozmoszban a szabadság 
épp a törvényen keresztül demonstrálódik. 
Azért az új versek monotóniája, meglepe
tésekben való minden leleményességük el
lenére egy ponton ragadnak meg: az ösz- 
szefüggésekből magát kihaj ítottnak érző, 
a maga közlése, adekvát közölhetősége 
felett kétségbeesett individuum álláspont
ján. (Azokról itt nem érdemes szólni se,



akiknél — szép számmal vannak — az új 
költészet csak arra jó, hogy elleplezzék a 
közönséges tényt, hogy ti. egyszerűen nincs 
mit közölniük.)

Az új líráról tehát a 3. felszólaló így 
összegezi véleményét:

1. Kortörténetileg érdekes szimptóma, 
mely alkotói intencióival ellentétes módon 
jeleníti meg a hitben és célokban koldussá 
lett individuális lelket.

2. Nem kozmikus és legkevésbé szociális, 
mert nem egy gyökerező, hanem épp egy 
közösségekből kihullott szubjektivitás pro
duktuma.

„A modern költő olyan kultusznak a 
papja, melyben nem hisz" — írja Németh 
Andor.

PAP JÓZSEF

VÁLASZ DÉRY TIBORNAK

Uram!
Semmi kifogásom a homokóra madarai 

ellen,- szuverén joguk van ahhoz, hogy rö
püljenek vagy sem. Vilmos császár ellen 
elvi alapon álló gyűlölettel viseltetem. E 
két kijelentésem után nem meglepetés a 
harmadik: tiltakozom a homokóra madarai
nak vilmoscsászári szuverén beállítása el
len.

Uram, én szabad ember szeretnék lenni. 
Ehhez az első feltételem megvan: minden
kinek szabadságot szánok. Még Arany Já



nosnak is. Általában minden földi teremt
ménynek, akár anyagi alapon áll, akár pe
dig a szellem teremtménye s ez oknál fog
va — a szellem sajátos hanyagsága ez! — 
elfelejtettek neki fogható testet adni, 
amelyben láthatóan járjon.

Most és mindörökké védem minden lélek 
és minden értelem magától értetődő és 
mindenkitől elismerendő külön jogait. A 
rét keble? — lehetséges. Általában és elv
ben: lehetséges az, hogy a többember (a 
művész) olyan életét közölje az emberek
kel, amilyen van neki. Mást nem is tehet.

Ezen fordul meg az egész. Milyen életet 
jelent az a lelki készség, amely a homok
óra madarai által közli velem az Időben 
rohanásának egyik állomását? Érdekel-e 
engem ez az élet? Mert szabad ember sze
retnék lenni és jogom van ahhoz, hogy azt 
vigyem az úton magammal, ami nekem 
való.

Nem nyúlok a vershez centiméterrel, rit- 
musmérövel, az esztétika körzőjével, szín
koronggal, hangulattal, hájjal-bájjal. Ma
gamhoz mérem a művészi alkotást, többre 
és emberibbre törekvő életem szükségleté
hez, és ezek szerint veszem föl vagy hají
tom el. Véletlen az, hogy személyem sze
rint, életem e szakaszában, jobban érdekel
nek a homokóra madarai, mert a szenvedő 
mélységek forrongását jelentik. Értelmet
lenek? A tenger habja is értelmetlen. Mon
dom, ez véletlen. A rét keble is érdekelt 
egy időben. Ma már nem; ennek a hason
latnak nincs meg rám a költői hatása.



Nem tartom kizártnak, hogy lehet az éle
temnek egy olyan korszaka még egyszer, 
amikor a felvevökészségem a rét keblével 
szemben megértőén viselkedik.

Egy súlyos félreértésére figyelmeztetem, 
amely nem a cikkében, hanem a cikke mö
gött van. Szíveskedjék az új tartalom és a 
vergődő új formanyelv között különbsé
get tenni. El tudok képzelni hatalmas, a 
Végtelen megérzése felé hullámzó verset 
is a köznapi élet csizmás szavaiból. És le
hetnek a homokórának madarai, amelyek 
nekem nem mondanak újat. Van Kassák
nak verse, amelyet egy mértékűén el lehet 
mondani a múlt század végi költészet ki
fejezési eszközeivel. Ez a vers rossz, mert 
a lényege nem a számára adott egyetlen 
formában jelentkezik. És van Kassáknak 
száz verse, amelyeket csak úgy lehet el
mondani, ahogy ö elmondta. Ezek a versek 
versek. A legnagyobb szabadságérzés él 
bennem minden művészi alkotás iránt, de 
•nem dőlök be a legjobbhiszemű kísérletnek 
sem, amíg nem látom benne a több-élet felé 
törő fájdalmas vívódást, az intuíció lob
banó fényét, köznapi szóval: a művészetet.

Mindebből, amit eddig elmondtam, egy 
szó sem igaz. Nem igaz abban az értelem
ben, hogy legmélyebb meggyőződésemmel 
volna azonos. Az a rövid vélemény, ame
lyet elmondottam, tőlem, egy ilyen és ilyen 
névvel megjelölt, ilyen vagy amolyan kor
társi értékelésnek kitett külön életű em
bertől, teljesen távol áll. Illetőleg nem azo
nos ezzel az egyénnel. Ez a vélemény egy,



az ön cikke által bizonyos szellemi rezgés
be hozott bizonyos összejátszó körülmé
nyek folytán megnyilatkozható, pillanatnyi 
jelentkezése volt egy embernek, akit nem 
ismerek többé. Abban a pillanatban nem 
ismerem már, amikor a további élete során 
az itt elmondott véleményétől akár haj
szálnyit is különböző véleménye lesz. És 
újból azt kell mondanom, hogy ez sem 
igaz, amit most mondtam. Nem igaz, mert 
lehetséges, hogy azonosítani fogom magam 
azzal az emberrel, akinek a véleménye vál
tozó.

Ez nem bujkálás és nem tréfa vagy gúny. 
ön  már kitalálta: igen, ez ismét csak val
lomástétel a legteljesebb szellemi szabad
ság mellett, elmosása minden határnak, 
amelyet a bugris a szellem területére akar 
árkolni. Elég volt a szegesdrótból! De ak
kor meg ön is hagyja békében Arany Já
nost. A negyedik dimenzióban, ahol remél
hetőleg valamennyien találkozni fogunk, 
meg fog majd róla győződni, hogy ez az 
ember maradék nélkül és nyugtalan lelkiis
merettel hozta ki magából azt, amit az ő 
korában, az ő képességeivel és az ö szá
mára lehetséges eszközökkel kihozhatott. 
Becsületes volt a metaforái legmélyéig. En
nél többet ne kívánjon. Emberek vagyunk.

Belátom, hogy az ön helyzete nehéz. A 
milói Vénusz mint meztelenség és felbérelt 
közbeszólók egy propaganda-előadáson: 
azonos tünetek. Körülbelül ugyanazok, mint 
a ,,kérges tenyerű, derék munkás" vagy a 
,,volt egy zsidó ismerősöm, de nagyon be



csületes ember volt". Vagy mint a Tolnai 
Világlapja. Ismétlem, értem önt. Sőt titokban 
azt remélem, hogy a homokóra madarainak 
a fellépése egy új korszak kezdetét jelenti, 
mert a szabadság illata érzik rajta. A dísz
letek mintha már recsegnének ezen az ócs
ka színpadon — talán mégiscsak lesz va
lami? Vagy forgószínpad ez, más díszletet 
mutatnak, de a régi megvan még, és egy
szer ismét csak előkerül? Nem tudom. Vá
rok. A legnagyobb jóindulattal és ugrásra 
készen állok a rét keblén, és szeretnék már 
elmenni.

Bocsásson meg, ha nem nyújtottam volna 
önnek szellemi munkaalkalmat. Ez nagy 
hiba volna.

DÉRY TIBOR

C S IC S E R G É S A H O M O K Ó R A  KÖ RÜL*

A homokóra madarai csak addig élnek, 
amíg hiszünk bennük. Sinkó Ervinnel az a 
csoda történt meg, hogy megtagadván őket, 
mégis elszaporodának, mint sivatagban a 
porszem, és gyors szárnyakkal és mérték
telen kiabálással nyüzsögnek és sokasod
nak szkeptikus szakálla környékén. A ver
seknek mágiájuk van. Az írástudó tagad, 
de annál erősebben zengenek, mint Höl-

* Lásd a Korunk f. évi márciusi számában a 
Homokóra madarai címen megjelent, új líráról szó
ló cikkem et és Sinkó Ervinnek s Pap Józsefnek az 
áprilisi számban közölt hozzászólásait.



derlin bíborfelhője az Alpesek jobb és bal 
oldalán. Még egy-két ilyen hitetlen, s a 
lázadásból akadémia lesz.

Sinkó azt állítja, hogy érti verseimet. Én, 
bevallom, nem értem őket. Mint ahogy nem 
értem meg a szövetet, amit a testemen hor
dok, a cseresznyefát, ami az ablakom előtt 
áll, azzal szemben, hogy megértettem azt, 
hogy a kereskedő mennyiért adta el nekem 
a szövetet, s hogy a cseresznyefa gyümölcs
fa, s a choripetalae-k kategóriájába tar
tozik. Nem értem verseimet, viszont értek 
hozzájuk. S némi hozzáértés elengedhe
tetlen.

Nem tételezem fel, hogy vitatkozási ra- 
bulisztika, még kevésbé, hogy könnyelmű
ség vagy rosszhiszeműség, ha Sinkó azt ál
lítja, hogy az új versekbe (az enyéimbe, 
Kassákéiba stb.) ,,bele lehetne írni pár sort, 
folytatni lehetne, mondatok sorrendjét is 
fel lehetne cserélni benne" anélkül, hogy 
,,a versjelemtés vagy hangulat értéke szük
ségképpen megváltozna". Szimpatikusabb 
nekem az a feltevés, hogy nem ért hozzá. 
Ismerek egész sor kitűnő embert, aki nem 
ért a versekhez. S mint a séskaraj, meg
számlálhatatlan azok serege, akik a mi ver
seinkhez nem értenek, azzal szemben, hogy 
megértik a Sinkó által kedvelt verseket. 
Nem dicsekvésből mondom, s ha populari- 
tásomnak nem lenne más ára, mint az, hogy 
verseimből kihagyjak pár mondatot, bele
írjak pár sort, felcseréljek néhány szakaszt, 
könnyű szívvel megtenném — dacolva az-



žal a veszéllyel, hogy végül magám Is meg
érteném magamat — de ki tanít meg rá?

Nem hiszek a művészi alkotás megvál- 
toztathatatlanságában. Esztétikai frázis, 
hogy a tökéletes versen egy szót, egy vesz- 
szőt sem lőhet megváltoztatni. A cseresznye- 
fáról is levághatok egy ágat, beleolthatok 
egy gallyat, s emotív hatása alig fog meg
változni. S amennyire a régi vers, annyira 
— de csak annyira — megnyeshetö utóla
gosan az új vers is. A mű bizonyos ele
mekből épül fel, mézből vagy ecetből, rend
szerint azonban még komplexebb alkatré
szekből, ezek többé-kevésbé helyettesíthe
tők vagy pótolhatók rokon elemekkel, me
lyeknek emotív summája egy-két rebbe- 
nésnyi, emberi lélek számára alig észreve
hető különbséggel meg fogja közelíteni az 
eredeti vegyület hatását. Ez áll a mi ver
seinkre is, innét azonban még nagyon nagy 
az út a Sinkó által megkísérelt tömegmé
szárlásig. Ha egy szarvától megfosztott 
orrszarvú valakiben ugyanazt a gyönyörű
séget vagy félelmet kelti, mint egy mel
lette álló meg nem csonkított példány, úgy 
közelfekvő a feltevés, hogy emezen sem 
látja meg a fegyvert, s úgy esetleges gyö
nyörűsége, mint félelme fiktív: az illető 
valószínűleg rövidlátó.

Tisztára spekulatív úton aligha lehet hoz
záférkőzni egy ismeretlen jelenség törvé
nyeihez. Nem áll az, „hogy az új líra . . .  
az organikusnak tagadása és a törvény nél
kül élő, esetleges szubjektivitás önkényét, 
anarchiához való jogát deklarálja". Még



kevésbé, hogy „az asszociatív képességek 
helyébe a disszociatíveket kultiválja". A 
vers szellemi megnyilvánulás, s akkor or
ganikus, ha a szellem törvényeit követi s 
nem a matériáét. Ezek a törvények még 
nagyrészt ismeretlenek, s ismeretlenje kö
zülük régi műszerekkel s pretenciókkal 
megközelíthetetlen. Azt írtam, hogy ami 
logikán kívüli (pl. a prelogikus állapot) 
logikailag félmérhetetlen. Ezt Sinkó hol 
koncedálja, hol nem, de kifogásolja, hogy 
nem látja más törvényeit az új versnek, 
amik egységbe fognák. A matéria az érzé- 
kelhetöség logikáját követeli a szellemi al
kotástól. De a szellem nem törődik a kül- 
világi élet rendszerével, akár összeütközés
be kerül vele, akár párhuzamosan halad: a 
saját életét éli, s összeütközéseit, megbéké
léseit is a saját eszközeivel fejezi ki. Csak 
az a köze van a valóság anyagához, hogy 
belőle fakad s nélküle elképzelhetetlen, de 
nem szaporodik se sejtosztással, se pároso- 
dással, nem rág foggal, nem emészt gyomor
ral, nem lélegzik se kopoltyúval, se tü
dővel; saját szabályai szerint fejlődik az 
emberben éppúgy, mint az orrszarvúban.

Matériája irodalomban nem a valóság, 
hanem a nyelv,- nem is a nyelv, mely már 
feldolgozása, formába állása a nyers
anyagnak, hanem maga az ösanyag, a szó. 
A szó, amely lehet a valóság megjelölése, 
neve, de nem szükségképpen az. A szó 
absztrakció is lehet, grammatikai hajtószíj, 
zenei hangemlék, optikai kép, lehet min
den racionális értelem nélkül hangcsoport



is, meghatározhatatlan asszociációk gyuj- 
tömedencéje. A szó — minden szó — elasz
tikus levegöréteget visel maga körül ro
kon szavak vagy valóságrészletek emléke
iből: az asszociációkból. A grammatika
(szintaxis) logikai rendszerbe fogása a sza
vaknak, melyet az új vers, ha túl nehéz
kesnek, közvetettnek talál, egyszerűsít vagy 
felold. Az értelmi rendszert érzelmi rend
szerré építi át.

Az új vers önálló életet él. Költője sza
vakból állítja össze (a szavakból, melyek 
túlnőttek értelmükön), önmagát fejezi ki, 
hogy a maga képére (erkölcsileg is) meg
változtassa a valóságot. Nem látja másnak, 
mint amilyen, de másnak akarja, amilyen 
ö. Az új vers tehát cselekvő karakterű, s 
mint ahogy az ember életének nincs egyet
len pillanata sem, amelyet ne ö maga 
vinne véghez, az új vers is maga viszi vég
hez, feléli témáját — de nem közli. Nem 
szól az értelemhez, mint ahogy semmiféle 
életjelenség nem szól az értelemhez (csak 
utólagosan kategorizáljuk őket használha
tóságuk szerint), hanem teljes súlyával, 
szenvedélyével támadja meg az embert, az 
idegen vitalitás ellenállását. Mennél tisz
tábban fogja fel a költő saját egzisztenciá
jának törvényeit, annál agresszívebbek, 
tehát meggyőzőbbek lesznek versei.

A költö a vers összes elemeit saját ma
gából veszi. Minthogy nem másolja a kül
világot, minthogy nincs közölnivalója, al
kotására nem érvényes a külvilág értelmi 
feldolgozásának rendje, a racionális logika.



Az események, kauzalitása nem érvényes 
a lélekre. A költő egy mélyebb rétegek
ben heverő logika szerint dolgozik, mely 
az értelem számára önkényes, nem ellenő
rizhető, de megnyilvánulásaiban csalhatat
lan, mint az ösztön, s amelyet érzelmi lo
gikának nevezhetünk.

Ez az érzelmi logika az, mely az új ver
sekben az eddig túltengő racionális logika 
helyébe lépett, s mely bár Arany Jánosban 
hellyel-közzel éppúgy fellelhető, mint Ho
méroszban, formailag legélesebben külön
bözteti meg az új verset közvetlen s ré
gebbi elődeitől. Sinkó erről nem beszél, 
mert nem érzi, nem látja, mert a szellem
nek, a receptív készségnek merészebb el- 
lágyulásaira, szilajabb ugrásaira van szük
ség, mint az eddigi megszokott tempónál 
(nem így volt-e ez Ady felbukkanásá
nál is?). Az a kissé demagóg, savóízű ha
sonlat, mellyel az új vers genezisét ma
gyarázza — a papírszeletkékre találomra 
felírt szavak példázata — viszont aligha ér
demes ellenvetésre. (Bár sok esetben meg
győzőbb számomra a véletlen lfrai ereje, 
mint egy grammatikai koncepció. A termé
szet egy véletlen s egy törvény találkozá
sából született.)

Az esetleges szubjektivitás önkényét, az 
anarchiához való jogot deklaráljuk? Ugyan 
honnét vette ezt, uraml Se erkölcsileg, se 
művészileg soha ilyen deklarációt nem tet
tünk. ön  egy versemből idéz egy fél stró
fát, elhagyva a befejező sorokat, a mon
dat végét, a melódia befejező ütemét, s



Gzzel akarja bizonyítani szubjektív, mű
vészeti törvény által meg nem kötött ön
kényemet? Mit szólna hozzá, ha ugyanezzel 
a módszerrel idézném vissza például az ön  
által citált Ady-verset:

Szörnyű a szél
Vitorla nincs
Krisztus kell

elhagyván a befejező sort, ami verssé te
szi: Ajtó és kilincs. Menti eljárását, hogy 
nyilván nem vette észre, hogy a strófának 
még nincs vége. Az ilyesmi — rímek hiá
nyában — a legalaposabb kritikai vizsgá
latnál is megesik.

Mi az, ami szemben az új verssel, meg
hittebbé teszi az ön  számára még az ugyan
csak nyugtalanító Ady-sorokat is? (Nem 
ismerem a verset, tehát csak az idézett 
részről beszélhetek.) Nincs itt egyetlen 
szó, mely saját magát jelentené. Az első 
sor hangutánzó, alliterációs szélsüvöltésé- 
böl nem tudsz kijutni, mert nincs vitorlád. 
Vitorla kell? . . .  nem, Krisztus! aki alatt 
vitorlát értesz, hogy kikerülhess a zivatar
ból, mint ahogy a vitorla, ha megkerülne, 
Krisztussá válna. De igaz zivatar-e az a 
zivatar, amelyből Krisztus tud csak kive
zetni, mint ahogy egyszer már kivezette az 
apostolokat a háborgó tengerből, vagy pe
dig csak jele másnak, földi vagy égi ka
taklizmáknak? S a vitorla, amivé Krisztus 
lett, hirtelen átváltozott ajtóvá, mert köz
ben közelebb jutottál. . .  mihez? . . .  a víz-
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ről már a szárazföldre értél, az ajtó elé, 
ami Krisztus és nem ajtó, a kilincs alá kí
vánkozol, ami megnyitja az ajtót, az egész 
verset, mert nem kilincs, hanem kulcs. . .  
mire nyitja rá az a jtó t.. .  Krisztusra? Szél 
volt, a vitorla, ami Krisztus volt, elvezet
het az ajtó elé, ami Krisztus, amit Krisztus 
a kilinccsel megnyit, egy szobára, ahol ki 
ü l . . .  Krisztus? Nincs itt egyetlen szó, ami 
saját magát jelentené, itt csak szimbólum 
van egy zenei frazeológia hullámain.

A szimbólum kényelmes lombsátor, min
den elfér alatta. Nap, árnyék, ringatózunk. 
Megfejtjük vagy félbehagyjuk, mint a ke
resztrejtvényt. Ellenőrizhető, mint egy ke
resztrejtvény, megfejtése benső megelége
déssel tölti el az olvasót. Bőbeszédű, mint 
e9Y javasasszony. Nem maga a költői má
gia a művészi teremtés titokzatosságával, 
mint egy matematikai varázsképlet, hanem 
annak levezetése. Több benne a szentimen- 
talizmus, mint az indulat. Nem maga a 
csoda, csak annak ruhája, amelyben értel
münk — tetszés szerint — belehelyezheti 
mindig racionális magyarázatát, sőt magya
rázatait. A tranzakció lehet varázs vagy 
varázslatos, de a csoda alatt mindig ma
téria nyugszik, a vegyület mindig hetero
gén. A szimbólumot mindig magyarázni 
kell — az olvasó maga kommentálja —, de 
a kommentár s az élmény között oly nagy 
az űr, hogy azt semmiféle frenezis nem 
tudja kitölteni.

Az új versben nincs szimbólum. Az új 
versben minden szó önmagát jelenti, ön-



tnagát jelenti vagy asszociációs centrum: 
mint a mágnes felé, ömlenek köré a rokon, 
a komplementer szavak, amik kiegészítik, 
teljessé teszik, értelmét, értékét tökéletes
sé és zengővé. Ez nem magyarázat, egy ál
landóan fluoreszkáló áradás, a szónak mint 
jelenségnek legszonorabb kiteljesedése. A 
vitorla itt is jelenthet ajtót, kilincset, utat 
— ha így következik a sor természetéből, 
de sohasem az Utat, sohasem egy mögötte 
álló kényúri értelmet, mely önkényes, igen
is ismétlem, önkényes, egy, a szón kívül 
fekvő cél érdekében kategorizál, ferdíti el 
a szót. Az új versben a vitorla csak akkor 
jelenthet ajtót, kilincset, utat, ha tényleg 
az, ha a költő képzetén belül — mely ön
magáért való — ajtó, kilincs vagy útként 
szolgál. De az asszociációk sohasem cso
portosulnak az asszociációs centrum alá, 
egy síkon mozognak vele, test a testéből, 
vér a véréből.

Érzelmi logikáról beszéltem — pontat
lan szó, de nem tudok jobbat a képzettár
sítás funkciójának motorára — szemben a 
racionális logikával, mely a valószínűségek 
kauzalitására mutat. Az érzelmi logika az 
öntudat alatt szabályozza a költö képze
teit (melyek ugyancsak az öntudat alól 
szállnak fel kész szavak vagy szócsoportok 
formájában, vagy pedig meghatározhatat- 
lanul, még testet keresve: ilyenkor mint 
hiányérzetek jelentkeznek). A képzetek 
alakulása a lelki élet törvényei szerint 
megy végbe, melyek közül a legjellegzete
sebbek:



a képekben, hangokban, mozdulatokban 
való gondolkodás,

az asszociációk általi definiálás, 
az asszociációknak folytonos, pillanatig 

sem szűnő menetelése, a folytonos mozgás 
kényszere.

Az érzelmi logika racionálisan ellenőriz
hetetlen, nem úgy, mint a fejemre idézett 
Petöfi-vers szerkezete (Reszket a bokor, 
mert Madárka szállott rá, Reszket a szívem, 
mert Eszembe jutottál), mely két, egyébként 
inkongruens eseményt azért illeszt egymás 
mellé, mert külső funkciójuk egy mozza
natában, a bokornak s a szívnek hirtelen 
megrezzenésében hasonlítanak. E hasonla
tosságból kiindulva s a két esemény indo
kolásának grammatikailag egyöntetűen va
ló formulázása segítségével az „eszembe 
jutás11 áthasonul madárrepüléssé: emléked 
úgy szállt rá szívemre, mint madár a bo
korra; emléked — madár, szívem — bokor. 
Logikailag teljesen követhető, magyaráz
ható. Ahol nem követhető, s ahol éppen 
ezért verssé válik: ott van, ahol Petőfi két 
térbelileg inkongruens, idöbelileg össze nem 
függő eseményt együtt s egyszerre jelenít 
meg, kauzalitási összefüggés nélkül: egy 
képzelt síkon, egy síkon. Ugyanúgy, mint 
az Ady-strófánál, melynek emotív hatását 
ugyancsak a meg nem okolt, a meg nem 
okolható időtlen gyorsaság adja, amellyel 
tengerről szárazföldre értünk, ott sem vol
tunk még, s itt sem vagyunk már: a va
rázslat.



E nélkül az érzelmi logika nélkül művé
szeti alkotás nem jöhet létre; bocsássa meg, 
Uram, ha ezt a tételt tudatosítottuk, s a 
törvényt a maga meztelen szigorúságában 
igyekezzük alkalmazni*. Tudom, hogy az 
ember bizonytalanná válik ott, ahol az el
lenőrző értelem elhagy, ösztöneinket túl
ságosan megvetettük. De ha igaz, hogy az 
ember eredendően bűntelen, hagyjuk el az 
önmagunkat sújtó szkepszist és a pesszi
mizmus örökös kontrollóráit.

Anarchisták volnánk, az esetleges szub
jektivitás önkényét deklarálok? . . .  ezért? 
Az empirikus realitás elöl romantikusan 
megfutamodók . . .  ezért? De hiszen komo
lyabban vesszük a realitást, mint bárme
lyik más előttünk járó nemzedék, tárgyi
lagosan szemléljük, lemérjük értékét, ha
tárait, anyagszerűen bánunk vele. Hiszen 
jobban respektáljuk, mint bármely más 
előttünk járó nemzedék, meghagyjuk ön
álló életét, nem keverjük el a tőle idegen 
emberi szellemmel, tiszta határt vonunk 
közte s az irreális között. Még mestersé
günket is célszerűbben, tehát anyagsze- 
rűbben kezeljük, a legszigorúbb ökonó
miával, ha nem tévesztjük össze, mint azt 
ön  teszi, az anyagot az eszközzel. Tudjuk,

* Hogy ez sikerült, annak analitikus bebizonyí
tása túllépi e feleletnek szánt cikk kereteit. Egy 
külön cikk feladata megvizsgálni, az új irodalom 
mennyire igazolja e teóriákat, egy  külön köteté, 
mi az, ami a régi, elskatulyázott, ún. örökéletű iro
dalomból ma is megállja még helyét.



hogy a realitás folyton mozgó, változó, 
megrögzíthetetlen anyag, kutatjuk az ösz- 
szefüggéseket, mert tudjuk, hogy minden 
összefügg, s hogy a realitás s az irrealitás 
is találkozik egy egyelőre még ismeretlen 
ponton.

Nem vagyunk egyedül. Ha kevesen is 
vannak, akik felismerik, hogy hozzájuk 
tartozunk, annál többen vannak, akiknek 
nevében beszélhetünk, ha nem is veszik 
észre, hogy róluk van szó. Ez nem közös
séghiány. Osztálytalanul egy osztályhoz 
tartozunk, mely nem ismer, egy generáció
hoz, amely nem hisz, harcot vívunk, mely 
nem a mi, hanem a mások harca. Lehet, 
hogy ez a keserű dolog, de csak a mi dol
gunk [...]

A homokóra madarai azonban élnek. Cre
do quia absurdum — mondta Tertulian, 
amikor meglátta őket. Szép idő veit, mert 
a nap sütött. A sugarak között röpködtek 
hosszú csőrükkel, melyek leérnek az egyen
lítőig, s medrükből kibillentették a hosz- 
szúsági és szélességi fokokat. Mint a kö
tetlen szabadság nyilai suhantak a fogal
mak fölött, Ponciustól Pilátusig, a jeruzsá- 
lemi park fölött, az elaludt számok útján 
egy zsebóráig, mely oly hirtelen dörgéssel 
állt meg, mint az utolsó ítélet napja. Assisi 
Szent Ferenc megáldotta őket a Subasio 
hegye alatt, mert ők az örök lázadás vető
gépei. Szép idő volt, a nap sütött. Nincse
nek határok, se vércseppek, ahol ők jár
nak. A szemük két malomkő, oly köny- 
nyűek! oly könnyűek! Az elhalt másodper



ceket csipegetik, egy nyílegyenes vonal 
ez, amelynek nincsenek dimenziói, nincs 
múltja, se árnyéka. Autótaxi megy a híd 
alatt, a hitetlenek súlyos holttesteit viszi 
az árokba a kiszenvedett idő- s helyhatá
rozókkal s a logika sárga fáslijával, mely 
szennyesen gördül ki nyelvük alól a por
ba. A nap süt. Requiescat in inquietitudine.

Pap Józsefnek, aki pillanatnyilag egyet
ért a homokóra madaraival, pillanatnyilag 
nincs is mit válaszolnom. Ami annyit je
lent, hogy — miután nem esztétikailag mé
rem a világot — csak addig értek vele 
egyet, amíg ő egyetért velem. De addig, 
remélem, kölcsönösen a legnagyobb jóin
dulattal.



SINKÓ ERVIN, AVAGY A CSODÁLATOS ILLÚZIÓ 
TÖRTÉNETE

Bosnyák István alapvető közlem énye — Rellexiók 
Sinkó Ervin irodalmi hagyatékáról — és egy indít
vány  (A Hungarológiai Intézet tudományos közle
ményei, 1970/3) egy 24—25 kötetes Sinkó-válogatás 
kiadását javasolja. A hagyaték tökéletes ism ereté
ben a következő beosztást tartja helyesnek:

1. Orvári napló 
2—3. Egy regény regénye 
4—5. Etikai esszék
6. Sorsdöntő levelek
7. Versek
8—9. Esztétikai tanulmányok, esszék és cikkek
10. Tanulmányok, kritikák, cikkek a magyar iro

dalomról
11— 12. Irodalmi tanulmányok, esszék és recen

ziók
13. N ovellák és elbeszélések  
14— 15— 16. Politikai publicisztika
17. Kisregények 
18— 19. Optimisták
20. Magyar irodalom
21. Tizennégy nap
22. Csokonai életm űve
23. Drámák
24. Levelek és önéletrajzi dokumentumok 
Sinkó eddig m egjelent kötetei egyébként a kö

vetkezők:
1. Éjszakák és hajnalok — versek, 1916
2. A fájdalmas Isten — versek, 1923
3. Spomenici fasizmma — politikai publicisztika 

horvát nyelven, 1946
4. A vasút — riportregény, 1948
5. A kik  nem tudják, mi fán terem a szemérem  

— politikai publicisztika, 1949



6. Kujiževne studije  — esszék horvét nyelven, 
1949

7. Tizennégy nap — regény, 1950 (2. kiadás 1966)
8. Pripovijetke — novellák, elbeszélések horvát 

nyelven, 1950
9. Aronova ljubav  — kisregények horvát nyel

ven, 1951
10. Kísértet járja be Európát — politikai publi

cisztika, 1952
11. A mi második lorradalmunk — politikai publi

cisztika, 1953
12. Elítéltek —- színmű, 1953
13. Optimisták I—II. — regény, 1953— 1955 (2. 

kiadás 1965)
14. Cudesni izletnik  — versek horvát nyelven,

1955
15. Falanga antikrista — tanulmányok, esszék hor

vát nyelven, 1957
16. Sudvonosna pisma I—II. — 1960
17. Egy regény regénye — naplójegyzetek, 1961
18. Magyar irodalom  I. — tanulmányok, 1961
19. Magyar irodalom  1/1—2. — 1963
20. Aegidius útra kelése — elbeszélések, 1963
21. Epikurosz hervadt kertje  — tanulmányok, 1964 
A horvát fordítású kötetek tartalmának java része

még nem jelent meg magyarul.
A magyar nyelvű kötetek a kéziratos vagy a 

folyóiratokban m egjelent életmű töredékét képvise
lik csupán.

I. ESSZÉK, TANULMÁNYOK, BÍRÁLATOK 

EGZISZTENCIA ÉS LÁTSZAT

Korunk, I (1926), 175— 184.
1 Augustinus (354—430) — a kereszténység egyik  

első nagy hatású gondolkodója.
2 Szókratész (i.e. 469—399) — az erkölcs, az élet

vitel problémáját hozta be a filozófiába. Müveket 
ugyan nem írt, de módszere, az irónia, a fogalom
kritika korát nyitotta meg az antik bölcseletben.

3 Kicrkegaard, Sörén (1813— 1855) — dán filozófus, 
egzisztencialista gondolkodó. Hegel-birálata mind-



méig alapvető jelentőségű filozófiai tett. Sinkó itt 
a filozófus V agy — vagy c. művére utal: az ún.
etikai élet szférájában választanunk kell a jó és 
rossz között, és éppen a választás lehetősége fejezi 
ki szabadságunkat. A mű nagyobb részletei m eg
jelentek a Sörén Kierkegaard írásaiból (Gondolat 
Kiadó, Bp.f 1969, 121—251.) és a Mozart Don Jüanja 
(Magyar Helikon, 1972) c. kötetekben.

4 Zoszima atya — A Karamazov testvérek  egyik  
fő figurája, Miskin herceg pedig A félkegyelm ű  fő
szereplője.

5 N ovalis (Friedrich Hardenberg, 1772— 1801) —  
a német romantika nagy költője.

0 Einübungen im Christentum  — Kierkegaard teo
lógiai munkája, nincs magyar fordítása.

7 Giotto di Bondone (?1266— 1337) — firenzei 
festő, szobrász, építész, a bizánci hagyományokkal 
leszámoló, ún. trecento m űvészetének megalapozója.

MIDDLESEX ÉS UTÓPIA

Korunk, II (1927), 241—250.
1 Macaulay, Thomas Babington (1800— 1859) — 

angol történetíró, esszéista. Liberális nézetei nagy 
hatással voltak a magyar kultúrára is.

2 a priori — tapasztalat előtti, transzcendentális 
— valóságon túli

3 Tertullianus, Quintus Septimius Florenus (155—  
222) — egyike az egyházatyáknak, Credo quia 
absurdum — hiszem, mert lehetetlen. Pascal, Blaise 
(1623— 1662) — francia filozófus, író, matematikus. 
Bayle, Pierre (1647— 1706) — a francia felvilágo
sodás előfutára, akit Sinkó tévesen mond enciklo- 
pédistának, hiszen az Enciklopédiát csak a század 
közepén kezdik kiadni (1751— 1780).

4 Montaigne, M ichel de (1533— 1592) — a huma
nista kétely gondolkodója,- a dogmákkal szembeni 
kétely  kifejezése a ,,que sais-je?", vagyis a „mit tu
dom én?M.

5 Menőn — Platón Menőn című dialógusának 
egyik szereplője. Sinkó nyilván németből fordította 
az idézett részt, amely az eredetiből fordító Hamvas 
Béla szerint így  hangzik: „Kedves Szókratész, már 
mielőtt megismerkedtem veled, hallottam, hogy sem



mi mást nem tudsz, mint zavart kelteni és mások
ban is zavart támasztani. Ezúttal is, amint látszik, 
m egigéztél és m egbüvöltél és varázsigéddel rám ol
vastál, úgyhogy egészen megzavarodtam. És ha 
szabad a tréfát megkockáztatnom, úgy rémlik ne
kem, külsőben és egyébként is rendkívüli módon 
hasonlítasz ahhoz a bizonyos lapos hátú tengeri 
halhoz, a zsibbasztó rájához. Aki közeledik hozzá 
és megérinti, az görcsöt kap, és úgy látszik, te is 
bennem valami hasonlót, bénulást idéztél fel. Mert 
lélekben és nyelvem ben is igazán el vagyok zsib
badva, és nem tudom, mit válaszoljak neked." (Pla
tón összes müvei, I. Magyar Filozófiai Társaság, 
1943, 370—371.)

Vt Aquinói Szent Tamás (1225— 1274) — katolikus 
teológus és filozófus.

SZOCIALIZMUS ÉS VALLÁS

Korunk, II (1927), 802—804.
1 Sinkó az Erfurti programról beszél, noha ennek 

keletkezésekor (1891) Marx már nem élt. A gothai 
program kritikájával téveszti össze, amit Marx 1875 
májusában írt, de nem szánta közzétételre. Engels 
viszont 1891 januárjában, az új program (ún. Er
furti) előkészítésekor közzétette Marx feljegyzéseit.

2 Feuerbach, Ludwig (1804— 1872) — jelentős né
met filozófus, materialista gondolkodó.

3 Bauer, Ottó (1882— 1938) — osztrák szocialista 
politikus és ideológus.

HEINRICH VON KLEIST

Korunk, II (1927), 814—817.
1 Kleist, Heinrich von (1777— 1811) öngyilkossága  

valóban nem keltett elég feltűnést ahhoz, hogy  
müveit kiadják. Tieck, Ludwig (1773— 1853) — né
met költő, a korai romantika kiváló képviselője.

2 Geschichte meiner Seele — Lelkem történése? 
Goethe idézett munkája magyarul Költészet és való
ság címmel jelent meg (Magyar Helikon, 1965).

3 ,,A pokol adta fél tehetségem et, az ég vagy  
megajándékoz az egésszel, vagy sem."



4 Bilduny — itt m űveltség
5 „Egyetlen és legmagasabb célom semmibe fosz

lott, nincs célom többé."
11 Hölderlin, Friedrich (1770— 1843) — nagy német 

lírikus, az antik kultúra szerelmese.
7 „üres végtelenség"
* „Az érzések zűrzavara"
,J „Valamennyiünk romlása a tengeren ólálkodik"
10 Gundolf, Friedrich: Heinrich von Kleist. Ber

lin. 1922.
11 „Visszalépek valaki elől, aki még meg sem ér

kezett, és egy évezred távolából meghajlok szel
leme előtt."

ANDRÉ MALRAUX ÚJ REGÉNYE

Korunk, XIII (1938), 375—376.
1 Dos Passos (John Roderigo, 1896— 1970) — ame

rikai író, újszerű technikával kívánta érzékeltetni 
századunk életét.

DON QUIJOTE ÚTJAI

Korunk, XIII (1938), 289—29G, 428—433.
1 „Más dolog hivatal és személy, avagy mű és 

alkotó."
2 „Cervantest olvasva állandóan kétértelm űségek  

közegében vagyunk."
3 Éckehart mester, avagy Eckhart mester (1260—  

1327) — misztikus filozófus. „Ha egy  bocsánatos 
bűnnel megszámlálhatatlanul sok lelket lehetne meg
menteni, nem kellene megmenteni őket. Az ilyen  
szeretet gyakorlását bízzuk Istenre."

4 Descartes, René (1595— 1650) — filozófus, tu
dós, a francia racionalizmus legnagyobb képvise
lője. „Olyan ismeretekhez lehet eljutni, amelyek  
fölötte hasznosak az é le tb en . . .  az iskolában taní
tott spekulatív filozófia helyett lehet egy  más gya
korlati filozófiát találni, amelynek segítségével 
olyan alaposan ismerjük meg a tűz, víz, levegő, 
csillagok, égboltozat s a többi bennünket körül
vevő testek erejét és működését, mint mesterem
bereink különböző m esterségeit, s . . .  ezeket az



erőket felhasználva mindarra, amire alkalmasak, 
mintegy uraivá és birtokosaivá válhatnánk a ter
mészetnek . . .  minden fáradság nélkül élvezhetnők  
a föld gyüm ölcseit s minden k én yelm ét..."  fDes- 
car/es, Állami Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 
1953, 98—99.)

5 ancilla fidei — a hit szolgálója, ancilla homi- 
nis — az ember szolgálója

c „ez a törvény arra kötelez, hogy a köz javára 
felszínre hozzuk magunkból mindazt, amire csak 
képesek vagyunk"

7 Ananké (gör) — végzet

SZEMBEN A BÍRÓVAL

Előbb az Europe 1935 májusi számában jelent meg, 
s kötetünk számára 1974 tavaszán e folyóiratból 
fordította le Horváth Andor. Nyomdába adás előtt, 
1975 januárjában a V alóság közötte az eredeti vá l
tozatot, am elyet term észetesen átvettünk.

A fentieken kívül a Korunk még az itt felsorolt 
írásokat is közölte Sinkó Ervintől: Irodalmi és na
pisajtó, I (1926), 564—567.; Az eugenika problémá
ja, I (1926), 649—651.; A parlamentarizmus ideájá
é i morálja, II (1927), 48—51.; Politika és mai ifjú
ság, II (1927), 540—545.? Háború és eugenika, II
(1927), 557—559.; Gyerm ekek tömeg lélektana, II
(1927), 579—580.; A pszichológia határai, II (1927), 
642—644.,- Munkás- és paraszt mozgalmak Japánban, 
II (1927), 644—646.; Átszállás a 21. századba, II 
(1927), 825.? Hidat vernek, III (1928), 155--156.

II. ELBESZÉLÉSEK 

EGY ELVESZETT EMBER

Korunk, III (1928), 155— 156.

VISZONTLÁTÁS

Korunk, XII (1937), 528— 530.



ŐZERESD MACÁD

korunk, XII (1937), 636—637.

GODOFRÉD ÚR

Korunk, XII (1937), 927—928.

SZERELEM

Korunk, XIII (1938), 375—376.

III. FÜGGELÉK 
VITA A „HOMOKÓRA MADARAIRÓL”

DÉRY TIBOR: A HOMOKÓRA MADARAI

Korunk, II (1927), 181— 186.

SINKÓ ERVIN: A HOMOKÓRA MADARAI EGY 3. FELSZÓLALÓ 
MEGVILÁGÍTÁSÁBAN

Korunk, II (1927), 316—318.
1 „És ha az ember kíntól néma lesz, isteni kegy  

megmondani e kín okát."

PAP JÓZSEF: VÁLASZ DÉRY TIBORNAK

Korunk, II (1927), 318—320.

DÉRY TIBOR: CSICSERGÉS A HOMOKÓRA KÖRÜL

Korunk, II (1927), 586—590.
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