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theodor w. adorno 

szél jegyzetek 
elmélet 
és 
gyakorlat 
viszonyáról 

Ha egyszer megkockáztatjuk, hogy túl azokon a történelmi különbségeken, 
melyekben elmélet és gyakorlat fogalma létezik, úgynevezett nagy távlatból vegyük 
szemügyre a fogalmakat, akkor felismerjük azt a végtelenül progresszív mozza-
natot, amely elmélet és gyakorlat szétszakadásaban, ebben a romantikusok és 
nyomukban sok szocialista által — de nem a érett Marx által — diffamált külön-
váiasban rejlik. A szellem felmentése az anyagi munkától minden bizonnyal lát-
szat, mert a szellem saját létezéséhez anyagi munkát tételez fel. De ez a diszpen-
záció nemcsak látszat, nemcsak a represszió szolgálatában áll. A szétszakadás ama 
fejlődés egyik 'lépcsőfokát jelzi, mely kivezet az anyagi gyakorlat vak uralmából, 
potenciálisan egеszen a szabadságig. Hogy egyesek anyagi munka nélkül élnek és 
— miként Nietzsche Zarathustrája —saját szellemüket élvezik, ez az igazságtalan 
kiváltság azt is kimondja, hogy az állapot mindenki számára lehetséges lehet; 
mégpedig a technikai termel őerő  ama fokán, amely a belátható jöv ő  közelébe hozza 
az anyagi munkától való általános felmentést, az •anyagi munkának egy bizonyos 
minimumra való limitálását. Az a vélemény, hogy e szétszakadás hatalmi szóval 
hatálytalanítható, eszményinek véli magát, holott valójaban regresszív. A maradék-
talanul a gyakorlatba visszaparancsolt szellem konkretizmus lenne, egyezkedés az-
zal a technokrata-pozitivista irányzattal, amely ellen az ilyen szellem •opponálni 
vél, amellyel azonban szorosabb rokonságban van, mintsem gondolná .. . 

Marx Kugelmannhoz írott híres levelében figyelmeztetett a baxbárságba való 
visszaesés fenyeget ő  veszélyére, mely akkor már minden bizonnyal várható volt. 
Mi sem bizonyítja jobban konzervativizmus és forradalmiság vegyrokonságát. A 
forradalom már Marx szemében is ultima ratioként jelent meg, hogy elháruljon 
az általa megjósolt összeomlás veszélye. De a szorongás — nem utolsó sorban ez 
mozgatta Marx gondolatvilágát — ma már túlhaladott. A visszaesés bekövetkezett. 
Aki ezt Auschwitz és Hirosima után a jöv őben varja, az beéri azzal a nyomorú- 
sagos vigasszal, hogy még rosszabbul is mehetnének a dolgok. Az emberiség, mi- 
közben végrehajtja és eltűri a rosszat, a legrosszabbat ratifikálja: gondoljunk csak 
az ostoba fecsegésre, amely a feszültség csökkenésében rejl ő  veszélyeket emlegeti. 
Az egyetlen helyénvaló gyakorlat ma csupán az az er őfeszítés lenne, hogy kivere- 
kedjük magunkat a barbárságból. A barbárság viszont — a történelemnek a hang- 
sebességet túllépő  felgyorsulása következtében — odáig fejl ődött, hogy mindent 
megfertőz, ami vele szembeszegül. Sokak számára plauzibilisnek tűnik az a men- 
tegetőzés, hogy a barbár totalitásra csak barbár eszközökkel lehet hatni. Eközben 
azonban a dolgok eljutottak egy küszöbig. Az er őszak, ami ötven évvel ezel đtt 
rövid időre a totális változás nagyon is absztrakt és illuzórikus reményét keltette, 
a nemzeti szocialista és sztalinista borzalmak után és a totalitárius represszió hosz- 
szúéletűségének láttán kibogozhatatlanul egybefonódott azzal, amit meg kellett 
volna változtatni. Ha a táгsadalom bűnrészessége és vele a katasztrófa kilátása 
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—, akkor ezzel csak úgy szegülhetünk szembe, ha felmondunk az ideológiai elvakí-
tasnak és félrevezetésnek, nem hagy saját magunk is részt vennénk benne. Vagy 
lemond az emberiség az er őszak »fogat fogért« elvér ől, vagy az •állítólag radikális 
politikai 'gyakorlat megújítja a régi iszonyatot. Csúfosan igazolód3k az a nyárs-
polgári bölcsesség, hogy a fasizmus és a kommunizmus ugyanaz, vagy e tétel leg-
újabb keletű  változata, miszerint az  API  az NDP-nek segít: a polgári világ teljes-
séggel olyanná vált, amilyennek a polgárok elképzelik. Aki nem hajlandó részt 
vállalni az irracionális és nyers er őszakhoz való átmenetben, ama reformizmus 
tőszomszеdsagá'ba kényszerül, amely a maga részéról. felel ős a rossz Egész fenn-
maradásáért. Amde semmiféle rövidzárlat nem segít, s ami segít, azt mély homály 
takarja. Szofisztikává züllök a dia'lekt'ika, ha pragmatikusan a legközelebbi lépésre 
mereszti szemhét, amelyen pedig a totálisnak a megismerése már rég túljutott. 

. 

Hogy a gyakorlatnak manapság tulajdonított prémtus hi'bás elképzelés, az kit űnik 
abból, hogy a taktikát helyezik mindeneik fölé. Az eszközök végletesen önállósul-
ták. Miközben reflexió nélkül a célakat szolgálják, elidegenedek acéloktól. Pél-
dául manapság mindenütt vitát követelnek, elsősorban bizonyara te'kintélyellenes 
impulzusból. Ám a taktika teljességgel megsemmisítette a vitát (amely egyébkém 
ugyanúgy teljesen polgári kategória, mint a nyilvánosság). Ami a vitákból követ-
kezne, a magasabbrend ű  abjektivitást kбpviselő  határozatok, nem érdeklik azokat, 
akik automatikusan, meg teljesen inadekvát szituációkban is vitát akarnak, mivel 
az intenciók és az élvek egymásba kapcsolódnak ésathatják egymást. A minden-
kori uralkodó klikkek számára eleve kész az általuk kívánt végeredmény. A vita 
a manipulációt szolgálja. Minden érv a szándékhoz van hozzásza'bva, függetlenül 
attól, hogy helytálló-e avagy sem. Amit a kontrahens fél mond, azt alig hallják 
meg; kivéve, ha standard formulákat lehet vele szemen felvonultatni. Tapaszta-
latokat senki sem akar szerezni, ha ugyan még egyáltalán lehet szerezni tapasz-
talatokat. A vitapartner a mindenkori terv funkciójává válik: az eldologiasodott 
tudat eldologiasítja đt malgré 1ui-néme. Vagy a vitatechnika és a szolidaritás-
kényszer segítsvgével olyasminek akarják megnyerni őt, ami értékeѕіthető, vagy 
pedig követői előtt diszkreditálják; vagy a pusztáiba beszélnek, a publicitás ked-
véét, amelynek foglyai: pszeudoaktivitást csakis a folytonos reklám tarthat élet-
ben. Ha a kontrahens nem tógát, akkor diszkvalifikálják, és ama tulajdonságdk 
hiányával vádolják meg, amelyeket a vita el őfeltételezne. Úgy csűrik-csavarják, 
hogy a másiknak engednie kell meggyőzni magát a vita során; ami .persze bohó-
zattá alacsonyítja a diszkussziót. A vitatechnika mögött a tekintélyelv munkál: aki 
másként vélekedik, annak el kell fogadnia a csolportvéleményt. Visszatetsz ők kény-
szerítik rá azt, ami bennúk рisszatetsző  arra, aki nem hagyja terrorizálni magát. 
Mindezzel az akció-hit hozzáidomul ahhoz a trendhez, amellyel színleg vagy szán-
déka szerint szeretne szembeszegülni: ama polgári instrumentalizmushoz, amely 
fetisizálja az eszközöket, mivel az ilyesfajta gyakorlat számára elviselhetetlen a 
célokra irányuló reflexió. 

A pszeudoaktivitás, az a gyakorlat, amely annál komolyabban veszi magát 
és annál nagyobb igyekezettel szigetelődik el az elmélettől és a megismeréstől, mi-
nél inkább elveszti kontaktusát az objektummal és érzékét az arányok iránt —
mindez oljektív társadalmi feltételek te гmeke. Valójában alkalmazkodik, mégpedig 
ahhoz a szituációhoz, melyre a huis clos, a zárt ajtók гnögötti tárgyalások jellem-
zők. A látszatra forradalmi gesztus komplementer a spontán forradalom haditech-
nikai lehetetl•enségével; erre Jürgen von Kempski már évekkel ezel őtt rámutatott. 
Azok ellen, akik a ibombát kezelik, nevetséges barikádokat emelni; ezét játszanak 
egyesek barikádosdit, s azok, akik a hatalom urai, egy ideig nem akadályozzák 
ezt a játékot. Lehet, hogy a Harmadik Világban a gerillatechnikával más a hely-
zet; az igazgatott világban semmi sem m űködik zavarok nélkül. 

Ezért tekintik a fejlett ipari országokban mintának a kevéssé fejletteket. Ezek azon-
ban éppoly erőtlenek, mint a gyalázatos módon meggyilkolt vezet ők személyének kul-
tusza. Nem lehet más közegbe átültetni olyan modelldket, amelyek még a bolíviai 
őserdőkben sem váltak be. A pszeudoaktivitást a technikai termel őerők •állása 
váltja ki, hogy aztán nyomban látszattá változtassá. Ahogyan a perszonalizáció 
csalóka vigaszt nyújt azét, hogy az élet anonim üzemúben többé semmi sem egyé-
neken múlik, úgy •a pszeudoaktivitás is a szabadon és autonóm módon cselekv ő  
emberek gyakorlatának lehet őségeivel ámít, holott ilyenek már nem léteznek. A 
pszaudoaktivitás úgy reflektál az igazgatott világra, hogy azt önmagában meg-
ismétli. A protestálás prominensei az ügyrend és a formális pr осedúгбk virtuózai. 
Az intézmények eskпidt ellenségei különös előszeretettel követelik, hogy ezt vagy 
azt — rendszerint esetleges mádon megalakult grémiumok kívánságait — intéz-
ményesitsék; amiről beszélnek, az mindenáron »kötelez ő  erejű« kell, hogy legyen. 
Szubjektívé mindezt a gadgeteering antropológiai jelensége mozdítja el đ, a techni-
kának mindenféle értelmen tullép ő, az élet valamennyi tejületére kiterjed ő  affek-
tív birtokba vétele. Irónikusan igaza van McLuhannek: the medium is the message; 
ez 'bizonyítja, mennyire mélyre süllyedt a civilizáció. A céloknak eszközökkel való 
behelyettesítése magában az emberben is pótolja a hiányzó tulajdonságokat. A 
bensővé bétel rossz szó lenne e jelenség ledrására, mivel ama mechanizmus többé 
nem teszi lehet ővé szilárd szubjektivitás kialakulását; ennek helyét az instrumen-
talizaeió bitorolja. A pszeudoaktivitásban, amely akár látszatforradalmiságig fo-
kozódhat, hézagtalan egységgé forr össze a társadalom objektív irányzata a szub-
jektív visszafejl ődéssel. A világtörténelem parodisztikus mádon ismételten létre-
hozza azokat, akikre szüksége van. 

Az akció-h vők egyik fő  •érve távolesik ugyan ama politikai stratégiától, amellyel 
Oly nagyra vannak, ámde annál szuggesztívebb erej ű. Eszerint éppen azért kell pro-
test-mozgalom oldalára állnuk, mert tisztában vagyunk objektív reménytelenségé-
vel; lásd Marx példáját a párizsi kommün idején vagy a Kommunista Párt fel-
törését 1919-ben Münchenben, az anarcho-szocialista tanácsköztársaság összeomló- 526 



sakor. Ahogyan ezeket a magatartásmódokat — úgymond — a kétségbeesés vál-
totta ki, úgy kell a lehet őségben kételkedőknek támogatniúk a kilatástalan cse-
lekvés. Az elkerülhetetlen vereség szerint morális instancia : szoüdaritásra köte-
lezi azokat is, aikik a katasztrófát el őrelatták, és nem hajoltak meg az egyoldalú 
szolidaritás .diktátuma erótt. Csakhogy a hősiességre való appellálás valojában ennek 
a diktá'numnak az életét hosszabbntja meg; akib đl nem veszett ki minden érzék 
az ilyesmi uránt, az észreveszi majd a szoüdaritásra való felszólítasok kongó üres-
ségét. A biztonságos Amerikában az emigránsok el tudták viselni az Auschwitz-cal 
kapcsolatos húreket; nehéz bárkinek is elhinnünk, hogy Vietnam elrabolja az álmát 
— végtére a gyarmati hábornk minden ellenz őjének tudnia kell, hogy a vietcongok 
a maguk riszéről kínai mádra kínozzák ellenfeleiket. Aki azt képzeli, hogy 
bar ennek a társadalomnak terméke, mégis mentes a polgári hidegségt ől , az illú-
ziókat táplál a világról ёs magáгól ; e hidegség nélkül ma már senki sem tudna 
élni. Az emberek igen kismértékben képesek arra , hogy azonosuljanak idegen szen-
vedéssel , kivétel nélkül mindenben . Az a vélemény , hogy az ember egyszer űen 
nem tud odanézni ёs hogy a jóakaratн í embernek nem is szabad többé odanézni, 
racionaliza a lelkiismereti kényszert . Lehetséges és csodálatra méltó vol a leg-
szörnyűbb borzalmak tőszomszédságában azoknak a magatartása , akik — mint 
a július 20-i összeesküvés részvevő i — inkább a kínhalált váiasztották , mint a tĆ.i-
lenséget. Aki azonban a távolbál azt az igényt támasztja , hogy úgy kelt éreznünk, 
ahogyan ők 'éreztek , az a képzelőerőt összetéveszti a kdzvetlen jelenlét hatalmával. 
Puszta önvédelem akadályozza meg a távollev őben a legrosszabbnak az elképzel е-
sét, még inkább azokat a cselekedeteket , amelyek a legrosszabbnak teszik ki ő t 
magát is. El kell ismerni, hagy a helyze ~et felismerő  egyén azonosulása objektíve 
kényszerű  határok között mozog, hogy ez az azonosulás összeütközésbe kerül az 
önfenntartás és boldogság igényével ; nem kell megjátszani , bogy az egyén olyasfajta 
ember, amilyenné majd talán a szabadság — tehát a félelern nélküli élet — körül-
ményei között válik. A világtól , ahogyan az létezik, nem lehet eléggé félni. Ha va-
laki nemcsak intellektusát , hanem önmagát is feláldozza , akkor senkinek sincs 
joga őt ebben megakadalyozni, habár v an  objektíve hamis 7nárti гium is. Paranccsá 
tenni az áldozatot : ez a fasizmus repertoárjához tartozik . Szolidaritás egy olyan 
üggyel, amelynek elkerülhetetlen cs ődje előrelátható : ez válogatott nárcisztikus gyö-
nyörök forrása lehet; önmagában azonban éppoly esztelen agyrém, mint a gyakor-
lat, amelytől kényelmes módon approbációt remélnek, jivihagyist , amelyet azon-
ban feltehetőleg már a következő  ;pillanatban visszavonnak , mivel a szellemtelen-
ség telhetetlen követeléseit nem elégíti ki semmiféle intellektuális áldozat. Brecht ;  
aki pedig az akkori helyzetnek megfelel ően még politikával foglalkozott és nem a 
politika szurrogátumával , egy ízben odanyilatkozott , hogy őt, ha egészen őszinte 
akar lenni , tulajdonképpen a színház au fond jobban 'esdekli, mint a világ meg-
változtatása . Ez a tudat tudná a legjobban korrigálni azt a szinházat , amely ma-
napság összetéveszti magát a realitással , ahogyan az akció-hívđk által olykor meg-
rendezett happeningek rojtozzák ki esztétikai látszat és realitás határát. Aki nem. 
alkar elmaradni Brecht önkéntes és merész vallomása mögött, abban manapság 
a legtöbb gyakorlat tehetséghiány gyanúját ébreszti. 

Ha az elmélet 'és a gyakorlat sem nem közvetlenül azonos, sem nem abszolút 
különböző, akkor viszonyukra a diszkontinuitás jellemző. Nem vezet kitaposott út 
a gyakorlattól az elrnéletig. Az elmélet hozzátartazik a társadalmi összefügg еsek-
hez, ugyanakkor autonóm. A gyakorlat mégsem az elmélett ől függetlenül megy 
végbe, miként az elmélet sem független a gyakorlattól. 

Ha a gyakorlat lenne az emutett kritériuma , akkor a thema probaimdum kedv: ért 
a Marx által megbélyegzett szédelgéssé változna , és ezért nem tudná elérni, amit 
akar ; ha a gyakorlat egyszer űen az elmélet utasításaihoz igazodna , akkor doktrinér 
módon megmerevedne , 'es ráadásul meghamisátaná az elméletet is. Amit Robespierre 
és St. Just a rousseau - i volonté générale-lal véghezvittek , amelyből mindeneseire 
nem hiányzott a represszív vonás, az a leghíresebb — bár nem az egyetlen —
bizonyíték erre. Az elmélet 'és a gyakorlat egységének dogmája — ellentétben azzal 
a tanítással , amelyre e dogma hivatkozik — dialektikátlan : a szimpla azdnosság 
szerepében tetszeleg ott, ahol egyedül az ellentmondásnak van esélye arra, hogy 
termékeny legyen. Miközben az elmélet nem operálható ki a társadalmi összfolya-
matból, önállósága is van e folyamatban ; nemcsak eszköze az Egésznek, hanem 
mozzanata is, különben sehogyan sem tudna ellenállni az Egész igezetének. .Mi-
után elmélet 'és gyakorlat eltávolodtak egymástól , viszonyúk a minőségi átcsapás, 
nem pedig az átmenet, még kevésbé a szubordináció . Polárisan szembenállnak egy-
mással. Annak az elméletnek lenne még a legtöbb reménye a megvalósulásra, ame-
lyet nem megvalósítására irányuló útmutatasként , gondolnak el, analóg mádon mind-
ahhoz, ami a természettudományban az atomelmélet ,és a maghasadás között végbe-
ment; a lehetséges gyakorlatra való visszahatás magiban a teohnológiailag orien-
tált észben rejlett, nem .pedig az alkalmazisra vonatkozó gondolatban . Az elmélet 
és gyakorlat egységéről szóló marxi tanítás a most vagy soha alternatívájára vo-
natkozott — bizonyára előre :megérezve azt, hogy különben kés ő  lesz. Ennyiben 
minden bizonnyal gyakorlati volt; ám abból az elméletb ől, melyet Marx tulajdon-
képpen kidolgozott, a politikai gazdaságtón bírálatából, hianyzi'k bármiféle konkrét 
átmenet ahhoz a gyakorlathoz , amelynek a technológiailag orientált raison d'étre-
ben kellett volna rejlenie . Marx éppúgy viszolygott attól, hogy elméleti recepteket 
dolgozzon ki a gyakorlat számára, mint attól, hogy pozitív módon leírjon egy 
osztálynélküli társadalmat. A T őke számtalan kirohanást tartalmaz, egyébként leg-
inkább nemzetgazdászok és filozófusok ellen, akcióprogramot viszont nem ad; az 
API valamennyi szónokának , aki eltanulta Marx szojárását , kifogásolnia kellene 
e ikinyv elvontságát. Az 'értéktöb'blet-elméletb ől nem volt kiolvasható; hogyan. kell 
forradalmat csinálni; a filozófia -ellenes Marx a gyakorlat tekintetében általánosság-
ban — nem politikai részletkérdésekben — alig lép túl azon a filozofémán, hogy 
a proletariátus emancipációja csak a proletariátus saját ügye lehet; és akkoriban 
még látható volt a proletariátus . A legutóbbi évtizedekben bármiféle gyakorlati 
szándék nélkül .íródtak olyan művek , mint a Tanulmáнyok a tekžntélyr ől és a 
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gyakorlati hatásu(k. Ami belőlük kisugárzott, nem utolsó sonban abból fakadt, hogy 
egy olyan világban, amelyben a gondolatok is áruvá váltak •és sale reskstance-o кat 
provokálnak, senkinek sem jutott eszébe e köteték olvasásakor, hogy most neki 
eladnak, hogy rátukmálnak valamit. Ahol én aszó szorosabb •értelmében közvet-
lenül, lábható gyakorlati hatással beleavatkoztam a dolgok folyásába, ott ez egyes-
egyedül az elmélet révén történt: ,így a zenei i њav gi mozgalommal •és annak hí-
veivel folytatott vitában, a »tulajdonképpenkség« újné тnet zsargonjának bírálatában, 
amely egy rendikívül virulens ideológia orra alá tört borsot. Ha ezek az ideo-
lógiák tényleg hamis tudatot reprezentálnak, akkor felbomlasztásuk, mely a gon-
dolkodás közegében szélesen elterjedt, egy bizonyos nagykorúsodást inaugurál, s er 
mindenesetre gyakorlati jellegű. A »kritikai kritikával« kapcsolatos marxi szójáték, 
ez a humortalanul humoros pleonazmus, amely úgy véli, hogy az elméletet meg-
semmisíti az, hogy elmélet, csak annak leplezésére szolgál, hogy mennyire bizony-
talan az elmélet közvetlen átfordt tása a gyakorlatba. A gyakorlatnak kés őbb sem 
szolgáltatta ki ínagát Marx; az Inte гnacionálé sem ellenérv: azzal agyonvitatkozta 
magát. A gyakorlat az elmélet motorja, de az elmélet nem tesz ajánlatot a gya-
korlatra. Az elméletben a gyakorlat csupán úgy jelenik meg — mégpedig szükség-
szerű  módon —, mint vakfolt, mint obszesszkó a kritika tárgyával; egyetlen kritikai 
elméletet sem lehet részletesen kidolgozni, amely ne becsülné túl az egyet; ám 
az egyediség nélkül minden kritikai elmélet semmissé válna. 

A jelenlegi prakticizmus arra a mozzanatra támaszkodik, melyet a tudás-
szociológia a maga szörnyű  nyelvén ideológkagyan йsnak keresztelt el; mintha az ide-
ológiák kritikájának ösztönz ője nem az a tapasztalat lenne, hogy nem igazak, ha-
nem az a nyárspolgári .bölcsesség, amely mindenféle szellemet lekicsinyel, amaz 
ércdékekhez kötőttsége, amaz állítólagos meghatározottsága miatt, melyet a szkep-
tikus érdekelt a szellemre vetít. Ha azonban a gyakorlat a kolle'ktkvitás ópkumával 
elködösíti saját aktuális lehetetlenségét, akkor ideológiává válik maga is. Csal-
hatatlan jele ennek a »mit tegyünk« kérdésének automatikus bekapcsolása: a »mit 
tegyünk« választ ad mindenféle kritikai gondolatra, még miel őtt e gondolatokat 
alaposan megbeszélték volna, mielőtt éppenséggel valamit közösen elhatároztak 
volna. sehol sem olyan szembeszök ő  a legújabb elméletellenesség obskurantizmusa, 
mint itt. Emlékeztet a »kérem az útlevelet« gesztusára. Ki nem mondva, de annál 
nyomatékosabban így szól a parancs: alá kell írnod. Az egyénnek koncedálnia kell 
a kollektívát; ha beleveti magát a meltžng pot-ba, ezért jutalmul kegyesen meg-
ígérik neki, hogy az odatartozást választhatja. Gyenge és megfélemlített emberek 
erősnek érzik magukat, ha rohanás közben fogják egymás kezét. Ez az irraciona-
lizmusba való átcsapás reális pontja. Ezernyi szofizmával védik, a morális nyomás 
ezernyi eszközével vésik az adeptusok tudatába azt a tételt, hogy ha lemondunk 
saját eszünkről és saját ítéletünkről, egy magasabbrendű, .éppenséggel kollektív ész 
részesei leszünk; holott ahhoz, hogy az egyén az igazságot megismerje, mégiscsak 
arra a feltétlenül individualizált •észre lenne szüksége, amelyr ől azt verik a fejébe, 
hogy túlhaladott, s amelyről ki kell jelentenie, hogy az elvtársak fölényes bölcses-
sége már régen megcáfolta és elintézte. Visszaesés ez ahhoz a fegyelmi attit űdhöz, 
amelyet egykor a kommunisták betanultak. Komédia formájában megismétl ődik a 
látszatforradalmárokban az, ami — Marx kijelentése szerint — halálosan komoly 
és végzetes következményekkel terhes volt, amikor a szituáció még nyitottnak t"unt. 
Érvek helyett szabványosított jelszavakba ütközünk, amelyeket szemmel láthatólag 
a vezérek és követőik adnak ki. 

528 



juhász erzsébet 

a hiperboreusoknal 

miloš crnJans кг  prozá,arol 

»Az élet olyan rövid. Ha az ember még utazgat is benne, minden értelmét 
veszti és esztelenséggel végz ődik« —írja Crnjanski A hlperboreusoknal cím ű  köny-
vében. Az író eg "esz prózája mégis az örökös vándorról szól, aki sehol sem tud 
végérvényesen otthonra találni. Ezzel függ össze, hagy a tér a Crnjanski-próza ese-
tében mindig búlmutat önsnagan, nemcsak egy adott vidéket jelent, hanem az ott 
lehetséges іёІі t egy aneghabározatt lehetőségét is. 

»Valahol kell '.könnyebb életnek lenni, derűsebb eseményelvnek... Ezért hát 
el kell kbltözni, elmenni valahová, megnyugodni valahol... oda, ahol az ember a 
sajat akarata szerint élheti e borzasztó kavargások nélkül azt az életet, amelyre 
született.« (Csuka Zoltán ford.) Vuk Iszákovics, az ČSrökös vándorlás főhőse tűnődik 
így egy értelmetlen •és nnegsxégyenítő  háborúból hazatér őben. Vuk katona, egész 
életében mást sem tett, mint háborúba ment. Mivel az egy-helyben-maradás min-
den esetben sorssá nő  e hősök szemében, azzal, hogy útra kelnek, tulajdonképpen 
saját sorsukkal szállnak perbe, saját sorsuk el ől akarnak menekülni. Hogy ez az 
menekülés mennyire illuzórikus, azt Vuk esetében éppen katona volta bizonyítja 
a legjobban. Pergessük csak vissza egy kicsit a regényben adott id ő  kerekét. Vuk 
fiatal és ügyes legény, számára a !katonaság valamiféle vitézi er őpróbá4, hősies-
ségben valló kitűnést, azaz szebb, érdekesebb rés nem utolsó sorban dics őségesebb 
életet jelent, tehát az otthoninál jobb életlehet őséget. Vuk beleesik a csapdába, 
katona lesz, ezzel elkerülhetetlenül eszközzé siikyed, fels őbb hatalmak rángatják, 
mint valami bábut sarját szükségleteik és szeszélyeik szerint. gy tartják nyilván, 
»mint a lovaikat s a töltényeket«, sorsának alakulásába még látszatra sincs bele-
szólása. De Vuk ebből semmit sem vesz észre, vállalja a katonaéletet, s mint katona 
igyekszik önmagát megvalósítani. Еs hogyan valósíthatja meg magát egy katona? 
Persze nem úgy, hogy »hősi« halált hal, hisz ez megsemmisülése lenne, hanem 
mások megsemmisítésével s az ezért járó kitüntetés elnyerésével. Vuk Iszákovics 
éppen akkor veszi észre, hogy lépre csalták, amikor rájön, hogy nem fogják al-
ezredess•é kinevezni. Ez a csalódása a гegény során következik be. Vuk jobbnak 
hitt életlehetőségét már a fanákjára ford'tva ismerjük meg, amikor kitüntetések 
helyett az egymást ér ő  megszégyenítések, boldogság helyett kínok és szenvedések, 
révbe jutás helyett egy elpocsékolt, teljesen értelmetlen és hiábavaló élet tudata 
jut számára osztályrészül. »Azt sem tudva, miért harcolnak, kivel verekednek és 
azt se, hogy kiért küzdenek, vagy nem is gondolkozva ezen, Iszákovics úgy gázolta 
a harctereket, mint ahogy az országutakon szokott járni, elhízottan, nehézkesen, 
lelkében a megértés teljes hiányával.« A lépre csalt fiatal Vuk megöregedve és 
betegen döbben rá, kijátszották őt a vándorlások, a hívogató messzeségek, az ott 
í-gérkező  dicsőség, s hogy tulajdonképpen nem is ő  választotta a vándorlást, hanem 
a vándorlás választotta ót. Valamennyi Crnjanski-hós esetében ugyanez a helyzet: 
vándorlásra »ítéltettek«, »... Еlete elmúlt, s javítani többé nem tud ratja ... Еs 
mégis úgy érezte, nem erre a kimondhatatlanul gyászos unalomra, sivars "agya szü-
letett.« Vuk Iszákovics tehát tisztában van vele, hogy sorsán már nem tud változ-
tatni, de hiábavaló, inautentikus létével végül mégsem mer szembenézni, a szám-
adás meursault-i szigorúsága hiányzik bel őle. »Engem egyetlen sors szemelt ki 
magának« — jelenti ki Meursault egy fellebbezhetetlenül elpocsékolt élettel a háta 
mögött. Vuk Iszákovicsban még mindig él valami esztelen гemény, egyfajta lehe-
tetlen lehetőségbe vetett csökönyös hit: »Valahol derült és jelent őségteljes az élet, 
csak el kell menni oda«, Az Örökös vándorlás f őhősének tehát még sikerül meg- 
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minden јz ьеn atélte, Iszákovics oktalan reménykedése pszichológia•Llag teljesen 
meggyőző  és ј  dakolt. Ez a jabb életlehet őségbe vetett hit, amely mindig egy más 
bé hez kapcsolódik, szintén túlmutat önmagán: egy autentikus. élet megvalósátható-
ságásak reményét is jdlent'i. Vuk Iszákovics éppúgy, mint a Feleségem történetének 
Störr kapitánya, érzelmileg képtelen számot vetni •a saját šorsával. Vaxkrnak az 
ígéret fёldje épp annyi, mint Störr kapitánynak a 'boldogság, amely ott van egészen 
közel, • egy karnyújtásnyira tőle, s mégis mindig megfutamodik előle, s miként Vilik 
örökös, hiábavaló vándorlásai végén sem tud belenyugodni, hogy az útnak vége 
sehol sincs, St&г  sem akarja tudomásul venni, hogy a 'boldogság, hiába kergeti 
egész életén át, mindig megszökik el őle, s hagy ez a vógtelen bújácslka nem keve-
sebb, mint az e tulajdon sorsa. - 

Vukra a hiábavalóság biztos tudata nehezedik, mégis ,tiltakozik, menekül, 
ahonnan már ninos menekиés. S hagy mégis mennyire hiteles ёs meggyбzđ  ez az 
esztelen remény, arc els ősorban annak köszönhet ő, hogy Vuk nem intellektuuális 
típus. l;s Pavle Isгákovtcs ram az. >гdekes, hogy egyedül Rjepnin, a London regé-
nyének főhőse Іértelmiségi. Ebben a regényben teljesediik ki Crnjarnski végső  mon-
danivalója is a vándorsorsró1. A v'ándorsors témájának alakulását rés végkifejletét 
jelöli ez a három regény, amelynek fő  vonulatát az Ömökös vándorlásokban Vauk, 
a Vándorlásokban Pavle Iszákovics, a London regényében pedig Rjepnin herceg 
alakja pá'ldázгa. 

Vuk is, Pavle is naiv hitiével egy kicsit Don Quijotére emlékeztet, mint ahogy 
a világ valamennyi cselekv ő  emberében van egy kevés Dón ,Quijote tragikomikus 
naknbuzdu1áaából, s az út végén kudaroáfból is: Nikola Miloševi ć  matat rá a Ván-
dorlások regényeiben megmutatkozó finom humar гa. Mert az ember tette mindig 
Igy kicsit szélmalamharc is, eredménye pedig csak nagyon viszonylagosan lehet 
tökéletes. A hiábavalóság s a mulandóság valahol mindig, mindennek a mélyén ott 
lappang. Ha akár Vuk, akár Pavle intellektuális típusok lennének, számítanunk 
kellene gyorsabb kiábrándulásukra, megtorpanásukra, kételyeikre is, mindkett őjük 
esetétén éppen a lényegük: örökös иándoгláSaik s az ígéret földjének csökönyös ke-
resése válna értelm'i бgi voltuk rémmén kevésbé meggy őzővé. Rjepnin köré már 
olyan szorító csavarodik, kilátástalan helyzete obje'kt đve is annyira megalapozott, 
hogy ott az intellektus, a gondolat mit sem ér, kvúttálanságán mit sem bud változ-
tatni, viszont kétségtelenül mélyebbé teszi a 'regény gondo1atiságát. 

Crnjanski valamennyi hőse, miközben tulajdon autentikus létének megvalósi-
tásáért útra kel, öx' kör hontalanságra ká гhoztatja magát. Vándarlásaik során ezek 
az alakok végérvényesen magányossá válnak. A magány nyomorúságának rendkí-
vüii sakfélesёgét ismerjiik meg Crnjanski prózájában. »Az is elég, ha elköltözöl egy 
helyről. Mindent elhagysz, ami csak létezett« - tűnődik Vuk. De Vuk nemcsak 
örök bolyongásra, hanem az abszurd •ágybélésére is ítéltetett: »Csak most kezdték 
belátni, mit is cselekedtek, mikor elhagyták falujukat, mert azzal együtt mindeni 
elhagytak, ami e'lérhet ő  és látható volt részükre, hogy elmenjenek ebbe a távolš 
és érthetetlen, megfoghatatlan világba ...« Nyilvánvaló, hagy Vuk neon egy gazdag, 
szép valóságban, hanem egy zavaros és áttckinthet вtlen látszatvilágban járja gyöt-
relmes adisszeáját, egy valóságban, amellyel sehogyan sem képes lényegi kapcsola-
tot teremteni. Az objektív valóság számára, akárcsak a kierkegaard-i ember szá-
mбra, megismerhetetlen, de ríg az utóbbinak otthont ad önnön gazdag szulbjekti-
vitása, Vuk rég önmagához sem menekülhet, mert még emlékeit ől is megfosztatott. 
A hazával való kapcsolat minden szála kifut a kezéb ől, az otthoni táj, a felesége és 
gyermekei képe lassan mind a senmuiibe süllyed: »ha valaki azt súgta volna neki, 
hogy felesége, gyermekei nincsenek többé, mostani magányában azt is elhitte volna«. 
Vuk számára már csak egyetlen valaminek van valószer űsége: tulajdon gyötrelmes 
jelemének. A múlt, az emlékek az ő  esetében is menedékhelyet jelentenek, ahogy 
Meursault-nak, amikor 'börtönének sivár falai közt ráddbben: »egy ember, aki csak 
egyetlenegy napig élt, száz •évig 'is élhetne, s nem unatko иnék börtönében. Elegend ő  
emléke lenne, hogy legyen mivel elmulatnia.« 

Vuk magánya már-már teljes meg>semmisülés, mert a múlt dünіenzióitól meg-
fosztott jelen átélése során cselekedeteinek értelme minden lépésnél .megkérd őjele-
ződik, hiányoznak a folytonosságot és értelmet adó emlékei, amelyek valószer űvé 
meggyőzővé tennék. Vuk tehát nemcsak bérben, hanem iddben is hontalanná válik. 
Tudja jól; élete jóvátehetetlénül vakиágányra futott, bizonyos pillanatokban szembe 
is tud nézni a hiábavalósággal s a nyomtalan elenyészéssel is: »Többé vissza nem 
térni és nem szenvedni tovább, ez a ,gondolat a kimerniilt férfi el őtt úgy tűnt, mint 
valami rendkívüli különösség, amelyet sohasem fog megérni.« Vuk magányát még 
súlyosabbá teszi feleségével való kapcsolata. Ez a 'kapcsolat ugyanis Vuk гészéről 
szinte teljesen fогmбlis, véletlenszerűen alakult ki, Ts.ákovics lelke mélyén tulaj-
donképpen nem is létezalk. Vuk a feleségével való ritka egyilttlétei során egyfajta 
poklot: a másik enyber szituációt éli át. Felesége é г°zelmi telítettsége, szenvedélyes-
sége, imánta érzett szerelme fojtogatja is, untatja is. Az •otthon, amelynek képe 
mindjobban megfakul Vuk emlékezetében, talán mégis jelenthetne egyetlen biztos 
pontot, ha feleségéhez valódi kapcsolat f űzné. 

Vuk felesége, Dánina asszony Crnjanski egyik legérdekesébb n őalakja. Túl-
áradó érzelmességével hasonlít Čarnojevi ć  feleségéhez, mintegy folytatásának és 
tökéletes і téséneК  is lehetne tekinteni. Ha jól megfigyeljük, a Crnjanski-.próza egész 
gondolati magva megkétszerez ődve összpontosul ezekbe az asszonysorsokba. 

Dáfina asszony nő  voltából eredőleg aligha reménykedhet autentikus létének 
megvalósításában, hisz tulajdon sorsának alakulásába eleve nincs beleszólasa: meg-
veszik vagy eladják, szeretik vagy eltaszítják felette álló hatalmak. (»Gyerekeket 
szült, ide-oda költözgetett, de sohasem tudta, hová és miért. Örömei és bánatai 
egész véletlenül jöttek és a legkevésbé a saját akarata szerint.«) Dáfina csak az 
autentikus Lét egy szikrájában reménykedhetett: szerette férjét, szerelmének vi-
szonzása 'lett volna ez a szikra. Vuknak azonban nincs szüksége az asszony •ragasz- 
kodására, s épp ezt az emberi többletét teszi nevetség tárgyává. Dáfina szerelme 
s vele együtt egész élete nemcsak értelmetlen, hanem fölösleges is. Arangyel sor-
sában, aki éppoly hiábavalóan és fölöslegesen szereti Dáfinát, mint az a férjét, 
még egy síkon megismétlődik a regényt átszövő  magányosság-motívum. Az ő  sorsa 
nem az örökös, hiábavaló vándorláson, hanem a szerelmen keresztül példázza az 
abszurdumot, de a délek szféráiban Arangyel is, ha lehet, még kétségbeejt őbb bo- 530 



lyongásra átéltetett, mint bátyja. Mert kett őjük közül Vuk az, akinek sikerül meg-
szökni az önmagéval való szenibe ѕiilés elől , ő  az, akinek a reménytelenség csúcsán 
is megadatott a remény , aki még ekkor is hinni tud »valami végs ő  és nagyszerű  
ígéretben«. Aramgyel számára nem marad remény , nemcsak azért , mert Dáfi•na 
meghalt, ez csak végérvényessé teszi vágyainak ,beteljesübhetetlenségét , :hanem mert 
az asszony soha nem is szerette . Arangyel magánya feloldhatatlan . Dáfina asszony 
pedig , akinek egyetlen szegényes kis lehetősége lett vonna, hogy társa magányán 
enyhítsen , mindkét fivérét életével is, halálával is csak fokozni tudta . Ugyanilyen 
szerep jut a Vándarlásokban Katinkénak , Pavle Iszálkovics feleségének is. 

Crnjanski valamennyi n őalakja érzelmileg túltelitett, s ett ől a feszültségtől 
a szeretkezésben keres oldódást. Carnajevi ć  felesége, Dáfina asszony, Katinka és 
Evdokija is hiába vágynak erre az oldódásra , lényegében mindig visszautasitottak 
maradnak . örökös vándorok ők is, de nem a hívogató messzeségek vándorai, az ő  
pályéjuk szfukeьb •és minden ígéret nélküli , útjuk csak »tavaszbál az őszbe, nyár-
ból a télbe, örömből a sínásba , naippalból az Héjszakába « vezet szüntelen egyhangú-
sággal, mindaddig , amíg meg nem halnak . Nem véletlen , hogy Crnjanski prózájá-
nak azok a nőalakjai a legkedvesebbek , akiknek már semmi lehet őségük sincs a 
vándorsorsot példató regényh ősök életének megvaltoztabásá ~a . Jellemző, hogy Pavle 
a felesége halála után egy évvel döbben ná az asszony pótolhatatlanságára, ekkor 
kezdi igazán szeretni . S barmennyire is kedves , minden bizonnyal a világirodalom 
egyik legkedvesébb nőalakja a London regényének Nadjája, Rjepnin .herceg objektív 
kilátástalanságén javítani semmit saru tud, s épp a maga finom tökéletességével 
nehezíti meg férjének a végs ő  számadást. 

Pavle Iszákovicsnak már nem marad reménysége , ő  már tudja , akármeddig 
bolyongna is a világban , az »ígéret földjét« sehol sem találná. Rá kell jönnie, 
azzal , hogy elvándorolt otthonról , ő  is örökös hontalanságra ítélte magét. Pavle 
valamennyi testvérje közül a legjobban vágyott Oroszországba , szükségszerűen épp 
neki kell a legjobban csalódnia. A csalódásnak ez a foka mindenkit ől elszigeteli. 
Vakkal ellentétben , aki mindjobban elfelejti a haza képét , Pavle egyre fájdalma-
sabb élességgel emlékezik rá. Ahhoz , hogy meg tudjon honosodni , éppen az oldó-
dást jelentő  felejtésre lenne szüksége . Pavle is hontalanné válik térben és id őben 
is, Vuk sivár jeleвidejűségével szemiben ő  a gazdag, de elérhetetlen múlt utáni 
szüntelen vágyódásra ítéltetett. Pavle az id ő  száműzöttje: sodródik a megállít-
hatatlan idSvel , s kézben mind messzebb (kerül elfelej'bhetetlen emlékeit ől . Ebben az 
irtózatos hontalanságban nincs több reményе , amelynek segítségével elodázhatná 
az önmagával való szembesülést. Ez az a többlet Pavle történetében, amely tovább-
fejleszti rés szélesíti az író vandorsorsra vonatkozó mondanivaiSjét . Nyilvánvaló, 
hogy Pavle Iszákovics szarvára az annyira áhított Oroszo гszágban való letelepedés 
»határhelyzetet « jelent, de ebben a »szituációban « nem a boldogságot , a jobb életet 
találja meg, hanem éppen mindennek a lehetetlenségér ől kell minden kétséget ki-
záróan meggyőződnie . Rá kell jönnie : eljátszotta önnön autentikus 1•étének utolsó 
lehetőségét is, vándorlása teljesen hiábavaló volt. A teljességet hajszolva annak 
holtbiztos nemlétéről kellett megbizonyosodnia . S mindaddig , amíg önmagával szá-
mat vet , amig megőrzi •énjét, nem feledkezhet meg kudaredról . Pavle Iszákovics 
bolodogulásét énjének alapvető  sajátságai : egy képmutató világban az еszintesége, 
idegen földön szerbsége akadályozzák. Nyilvánvaló , hogy sem megőrizve , sem el-
veszítve önmagát nincs rá esélye . A regény cselekménye sorén mind sűrűbb magány 
fcnбdik alakja köré. 

Nem véletlen , hogy vándorlása során lépten-nyomon rá kell jönnie : »minden 
másként van, mint képzelte «, Ez az »elképzeléseihez « való következetes ragaszko-
dása a legapróbb dolgokban is csalódást okoz neki. Ez a гagasákodása teszi ide-
genné a honfitársai között. Mert Pavle a maga naiv módján mindenben az »ideát« 
keresi, tehát csalódnia kell a .kоnknétumakban. Igy például képtelen lényegi kap-
csolatba kerülni Evdokijával , hisz öntudatlanul is halott feleségér ől alkotott »ideá-
ját« keresi benne. Ezzel a hozzáállással közelítve az asszonyhoz , szülkségszerűen 
közönségesnek kell látnia. (Amikor Evdokiját Pavle szemén keresztül látjuk, јnkébb 
bárgyra, mint emberre hasonlít, Pavléban nincs irgalom.) Oroszországba érkezve 
is a maga mögött hagyott haza »ideája« az, amit keres, s amit természetesen nem 
tud ebben a környezetben megtalálni. Szemleletéb ől 'következik, hogy képtelen 
lesz bármikor is meghonosodni. Ideáihoz, vagy ha akarjuk megszépített emlékeihez 
való ragaszkodása teszi idegenné s mind magányosabbá. Nem tudni, hogyan volt 
képes Pavle elviselni a hantalamság biztos tudását , meddig tudott egyensúlyozni 
vágyai s a valásag sohasem találkozó párhuzamosai között, de a végs ő  számadás 
elvégzése mér nem az ő  történetéhez tartozik. 

Crnjanski vándorlásra ítélt hőseinek sorsa a London regényében teljesedik 
ki, Rjepnin herceg történetében ismerjük meg az író vándorsorsra vonatkozó mon-
danivalójat a maga teljességében s mnmagán túhnutatva is. Itt valik igazan 
nyilvánvalóvá bolyongásuk kényszer ű  volta, s ennek az elkerülhetetlen kеnyszerű-
ségnek az értelmetlensége és abszurduma. 

Van egy rendkivül lényeges különbség Rjepnin herceg és a két Iszákovics 
vándorlása között, Vakot is Pavlét is vonzzak a messzeségek, .az el őbbinek az áhí- 
tott .dicsőséget, az utóbbinak az ágévet földjét, tehát mindkett đjü'knek jobb élet- 
lehetőséget jelentenek. Rjepn іn útra .kelése ezzel szemben eleve kényszer űségből tör- 
ténik : ő  kivándorol hazájából , száméra nincs többé visszatérés , az ő  hazája örökre 
elveszett, a messzeségek eleve nem kecsegtethetik, semmilyen reménnyel, a messzi 
vidékek az ő  esetében Іm г  csak menedékhelyül szolgálhatnak. Noha mindkét Iszá- 
kov'ics •nagyon közel ikerül a megsemmisüléshez, Vuk vándorlásait még megszépít- 
hették volna a kitüntetések, Pavle szüntelen nosztalgi jén is egyháteni tudott volna 
egy emberségesebb környezet , Ejepnin herceg sorsa bárhogyan alakult volna . is, 
semmit sem változtatott volna végérvényes hontalanságán, helyzetének objektív 
kilátástalanságán, jobb körülmények között talán sikerült volna mnég egy ideig 
elodáznia a számadást . Hánmük közül Rjepnin körülményei a legsúlyosabbaik, igé- 
nyei pedig a legszerényebbek. Am ez csak látszat, hisz a legkisebb igény is el- 
érhetetlen, ha az embernek semmilyen lehet ősége sincs. >s az ő  esetében ez a hely- 
zet. Mert a London regényének főhőse abban a pillanatban, amikor útra kelt, 
emigráns lett, nemcsak orosz emigráns , hanem önnön autentikus létének örök emig- 
ránsa is. Pavle s még inkább Vuk esetében élhetünk a gyanúval, hogy дΡk útra ke- 
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»kihívják anaguk ellen a sorsot«, Rjepninnek еgyáltalan nem volt az, otthon mara-
dásra lehetősége, az ő  esetében a legnyilvánvalóbb : vándorlásra ítéltetett . Rjepnin 
sohasem köthet békét önmagával, mert körülményei és önmegvalósítási törekvései 
között örökös és helyrehozhatatlan az aszinkronitás . Abban a :percben , amikor emig-
rált, léte a végérvényes hontalansággal lett azonos . Az ő  odisszeája soha, amág él, 
nem érhet véget. Bármeddig bolyongana is, sohasem tudná meglelni a maga Itha-
káját, mert azt már az id ő  egyre vastagodó rétege borítja. 

Rjepninnek sikerül évekig elkerülnie az önmagával való szembesülést, de máz 
a regénybeli történet elején érezzük, hagy el őbb-:utбbb be kell következnie, 's hogy 
ez a »leszámolás « csak halállal végződhet . Rjepnin herceg bolyongásainak utolsó 
állomása Loxidoii, s noha vándorlásai mái jóval előbb kezdődtek, itt tudatosodik 
benne végérvényesen saját örökős hontalanságra kárhoztatott volta, a regény folya-
mán ennek a tudatnak a fejl ődését, sиélesedését, majd pusztdtó hatalmát ismer-
jük meg . London sajátságos hangulata , a köd , a zárkózottság , a ridegség is sugallja, 
hogy ez a város lesz Rjepnin önmagával való leszámolásának szinten . Nem vélet-
len, hogy amikor már mindent felszámolt, amikor már csak a megfelel ő  időpontot 
várja, hogy öngyilkosságát minél kevesebb felt űnéssel végrehajtsa, hogy ekkor 
újra Londonba vágyik, ennek a városnak a halálosan idegen atmoszfémájába, hagy 
»néhány órát vele töltsön kettesben« , Itt, ebben az idegen, már=már valószer űt-
len városban válok számára nyilvánvalóvá, hogy a tér, amelyet bolyongása2 során 
keresett, mint önmegvalósításának eleve lehetetlen lehet őségét, hogy ez a tér nem 
létezik. London a saját végérvényes idegenségét ibudatosítja benne. 

Azzal, hagy útra kelt, Rjepnin herceg is magányossá vált, de emigráns lé ФΡ -
ból következő  magányát még fokozza lényének egy rendkívül lényeges tulajdon-
sága: nem tud megalkudni önmagával. Rá is ugyanaz a következetesség jellemz ő , 
mint Pavléra: őrzi hazájának emlékét. Magányé, akárcsak Pavléé, idegenség is. 
Nyilvánvalб, hogy idegenben mint orosz emigráns (s err ől egy percre sem tud 
megfeledkezni) sohasem lelhet hazára. A haza számára csak az maradhat, ahonnan 
kényszerűen :kivándorolt. Rjepnin egész emigráns léte alatt visszavágyik . Ez a visz-
szavágyódás ;példázza a legjobban , hogy az ő  esetében az önmegvalósításra egyálta-
lán nincs is lehetőség. A múlt az az elveszett lehet őség, amelyben Rjepnin autenti-
kus léte egyedül lehetséges lett volna. De nemcsak honvágya vezeti vissza múltjá-
hoz, hanem az emigгбс iбban átélt irtózatos magánya és idegensége is. Rjepninnek 
nem hogy reményre, még a megmaradásra sincs esélye, mert a hontalanság, amelyre 
kárhoztatott, ellentétben áll önmegvalósítási törekvéseivel. A hazát, az autentikus 
létet ideiglenesen, önmagát ámítva a saját múltjában pr бbálta megtalálni. 

Egész emigráns létén át állandó honvágy gyötörte, .de nem a valóságos, ha-
nem a múltbeli hazába vágyik . Nem véletlen , hogy önmagával való leszámolésa 
során épp .akkor billen a .halál oldalára a mérleg, amikor otthoni emlékei meg-
keserednek, amikor гájön, hogy az ő  hazáját kíméletlenül magával sodorta az id ő, 
s akkor sem volna már kedve élni, ha visszatéтhetne a saját múltjába. Ett ől kezdve 
nincs számára több menedékhely , halálának szükségszerűen be kell következnie. 
Ekkor ismeri fel Rjepnin a világnak s benne önnön létének abszurditását. Hisz 
van-e képtelenebb élet, mint ha az ember mind a tért ől, mind az időtől, amelyben 
léte egyedül lehetséges lett volna — megfosztatott. Rjepnin törekvései eleve abszur-
dak, mert egyáltalán nincs a világon hely, ahol önmaga megvalósítására akár csak 
kíséгΡletét is tehetne. »Nincs többé az a Szentpétervár, ahol gyerekkorukban ango-
lul tanultak, nincs többé az a tanító néni sem . Minden változik .« Már ismeri saját 
végérvényes magányának anatómiáját : »mindketten csak saját múltjukban léteznek. 
~Jgyszólván nem is •él ők már« — vonja le a végkövebkeztebést. Léte, mindegy •már, 
hogy Milánéban, Párizsban vagy Londonban tartó гΡkodik, egyre valószerűtlenebbé 
válik. 

Akárcsak Vuk, ő  is az idő  számfizöttje, de míg Iszákovics az emlékekt ől meg-
fosztott sivár jelenidej űségben kénytelen élni, a London regényének főhőse számára 
csak a múlt létezik valójában , a jelennel , a jelen valóságával képtelen kapcsolatba 
kerülni. »senimilyen kapcsolat sincs e hatalmas város és az ő  lénye, gondolatai 
és szenvedései között. A valóságot ő  is látja, de olyan számára, mint valami éber 
álom.« Ahogy a kierkegaard-i ember számára az objektív valóság az, ami áttekint-
hetetlen , Rjepninnek az egész jelen idej ű  világ — s benne önmaga — vált fölriog-
hatatlanná. 

A London regényének főhőse nemcsak mint orosz emigráns érzi magát ,magá-
nyosnak és idegennek London tizennégymilliós tömegében, a valóság áttekinthe-
tetlen voltából következ ően meursault-i értelemben is idegen lett. Olykor már ön-
maga számára Is idegen és kínos látomássá alakult. Rádöbben, hogy »az ember néha 
képpé változik, amelyről azt hitte, valahol messze történik«. 

Mielőtt számadását elkészítené , London (de nevezhetjük valóságnak is) ide-
gen és valószerűtlen világa már-márteljesen magába olvasztja , mint a fuldokló, 
úgy adja le utolsó jelzéseit önmagáról: »Süllyedünk. Nem tudom már, mihez kezd-
jek. A világ úgy megy el mellettünk, mintha már beleestünk volna a levezet đ  
csatornába. Ahogy a folyó folyik el a felfúvódott hulla mellett.« Már érzi az enyé-
szet kísértését. »Az az érzése, hagy nem is lépked, hanem úszik. S hogy London 
valami zavaros, piszkos víz és árvíz, amely őt is magával sodorja ...« 

Rjepnin a regény elején még elviselhetetlen magánya miatt gondol az öngyil-
kosságra. »Hozzá kell szoknunk ahhoz az érzéshez, hagy egyedül vagyunk, egyes-
egyedül ezen a lakatlan szigeten , ahol ötvenmillió férfi és nő  él.« A regény cselek-
ménye során jön rá , hogy nemcsak Londonban vagy ezen az »ötvenmilliós lakatlan 
szigeten « leselkedik rá a magány , hanem az egész világon , mindenütt. »Ebben az 
éjszakában — mondja ekkor feleségének — mi teljesen egyedül vagyunk.« 

Ez a kozmikussá nőtt magány sodorja végül »határhelyzetbe «, amikor nincs 
már több haladéka , szembe kell néznie önmagával , s számot kell vetnie további 
sorsával . Tudja jól, csak két lehet ősége van, vagy önmagát választja , vagy hagyja, 
hogy kibogozhatatlan kusza valóság az enyészetbe sodorja . Rjepnin nem alkuszik 
meg önmagával . Halála elkerülhetetlen , hisz az idđ  és a tér örökös száműzöttje-
ként nincs is lehetősége az életre . »A szülőföld az, ahol otthon érzi magát az em-
ber« — vallja Crnjanski . Rjepninnek nincs szül őföldje . Amikor döntése megszüle-
tett, békét köthetett végre önmagával. Valami boldog közöny uralkodik el ekkor 
rajta. »Már semmi sem tudja elszomorítani .« Nyugodtan gondolja végig : »élni vagy 
meghalni, teljesen mindegy.« Kényelmessé válik, többé nem akar jobb álláshoz 532 



jutni. »Nem akarna megint foglalkozást változtatni — mondja megkönnyebbülten 
— ezek az átváltozások fárasztanak. Az embernak bele kell tör ődnie a sorsáiba.« 
»Oly közel a halálhoz, anyám szabadnak érezhette magát, s készen arra, hagy 
újraéljen mindent« — tűnđdik Meursarult. Halála el őtt Rjepnin is képes lesz felül-
emelkedni önmagán, egész elvégeztetett •életén, s ekkor végre játszani is van kedve. 
Itt is születhetett volna — gondolja egy csendes kis nyaráláhely гől —, s ugyanitt 
meg is halhatna, mint e helység többi lakosai. 

Nagyon kevés irodalmi alak tudta a huszadik században annyira meg őrizni 
a méltóságát, mint Rjepnin. Amikor halálára gondolunk, fölsejlik az aggokházának 
sivár képe, s egy mélyértelm űbb kép is: Rembrandt utolsó önarcképe. »Az utolsó 
portrén —írja гóla Crnjanski — már tehetetlenül nevetgél.« —Ett ől a végérvényes 
kifosztottságtól menekült meg az öng уilkosság árán Rjepnin. 

a képtelenség , mint menedékhely 

Az ókori görögök hiedelme szerint valahol az északi јégmezőК~n túl egy 
ismeretlen szép világ kezd ődik, itt élnek a boldog hiperboreusok örökös napsütés-
ben. A hiperboreusokná3 címet viseli Crnjanski egyik legérdekesebb könyve, amely 
nem regény ugyan a szó klasszikus értelmében, csak regényesített útleírás, de 
szervesen kapcsolódik az előbbiekben tárgyalt műveihez. A hiperbareusoknál egy 
mélyen emberi meneküiésvágy története. Az író Rómában és Olaszországban töl-
tött éveiről szól, pontosabban arcról az egyre növekvő  nosztalgiáról, amelyet e me-
diterrán vidéken élt át a hideg északi tajak iránt. Ez a vágyak és a valóság kö-
zött fennálló, földrajzilag is konkretizált ellentét kezdetben csak játékos Furesaság-
nak, a Lét sokrétűbb átélésének tűnik. A háború közeledtével azonban a mind sür-
getőbb menekül•ést, beálltával pedig már a menedékhelyet jelenti ez az elvágyódás. 
A jelenről csak apró jelzéseiket kapunk ebben a könyvben, .északi tajaké és embe-
reké a t'ér. De mind többet olvasunk Izlandról, Dániáról, Kappenhágáról, Ibsenr ől, 
Strindbergről, Kierkegaard-rál és a nagy, tragikus vég ű  sarkkutatókról, a sarkvidék 
északi fénnyel •átitatott hűvös tiszta csendjér ől, annál érzékletesebbé válik számunk-
ra a kiszámithatatlan indulatokkal terhes, fülledt és nyomasztó Olaszorszag, C4polla 
és Aschenbaeh Olaszországi. Ez a menekülésvágy már nem a szárnyaszegett kép-
zeleté, hanem az észé, amely kapitulált. Arra is hamarosan rá kell jönnünk, hogy 
az író tulajdonképpen nem is az északi országok valóságos tájaira vágyiak vissza. Hal-
lucinációig fokozott emlékezéseiben úgy érezzük, egyetlen valóságos elem van: 
az •északi fény, a maga különösségében. Hisz nincs a világon olyan hely, amely 
egyértelműen csak a »hegyek végtelen nyugalma« lenne, s ahol semmi más ne 
volna, csak »jég« és »fény«. Ez a hely — :bármelyik konkrét tájhoz kapcsolja is 
kgpzeletünk — nem létezik. Ez az északi fénnyel átitatott szép vidék nem más, 
mint a tеhetetlennй  vált ész álma, valami nem létezb, maga a képtelenség. 

Nem véletlen, •hogy e bombazuhatagoktól rázkódó valóság közepette az em-
beri szellem már nem a szépségre vágyik, hanem a h űvös csendre, a jeges nyuga-
lomra. Asehenbach gyanús szépségű, fullasztó és beteg Velencéje példázza a leg-
jobban, mivé lett a szépség. 

Az emberi szellem és a lélek hiába is keresné önmagát, erre a szabad gesz-
tusra a Crnjanski-próza világiban már nincs lehet ősége. De a menekülés még 
megadatott neki. »Mindig megvolt bennem az a vágy, hogy eltwnj еk a messzeség-
ben. Hogy elutazzam, hogy mindent elhagyjak, otthagyjak« — vallja egy helyen 
Crnjanski. Hogy ez a menekülésvágy még az egesz ember egészséges reakeiája, 
azt akkor érezzük meg igazán, ha Beckett szemeteskannákban és nyakig földben 
tengődő  alakjaira gondólunk. đk már egészen egy helyhez köt ődtеk, s' végérvénye-
sen kiveszett bel őlük minden meneküLési igény. Bel őlük már hiányzik az az ön-
megváltó többlet, a szellem képtelen álma, amely a legzavarosabb valóság örvényéb ő l 
is partra dobhatja még az embert. Hiányzik a hiperboreusok napsütéses és nerc-
létező  világa, a rációnak ez az irracionális rezervátuma, a léleknek ez a tartaléka. 
Hiányzik a képtelenség mint menedékhely. 

A Crnjanski-próza alakjai még képesek arra, hagy bolyongjanak, hogy ke-
ressék a hiperboreusok földjét: boldogulásuk képtelen lehet őségét és önmagukat. 
De képesek az óvatosságra is: önmaguk után vándorolva, ameddig csak lehet, me-
nekülnek is maguktól. 

Van Gide Pénzhamisítók-jónak egy jelenete, amikor Olivier úgy érzi, elérte 
az »önmagával való azonosságot«, a boldogságot a maga teljességében, nem vélet-
lenül épp ékkor lesz öngyilkos. 

Kell a hiperboreusok valóságon túli világa, ez az •életünk legsúlyosabb pilla-
nataira félretett tartalék. de ikell legboldogabb perceinkre is. 
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fekete elvira 

grammatika 
és 
költészet 

juhász ferenc a tested cím ű  versének 
strukturalista elemzése 

A strwktuxatlista krodalonkiutató két lényeges аFkotói mezzanatravgyeksD іlk 
fényt deríteni. Az e'lső  mozzanat a költő  sajátságos nyelvére vonatkozik, amellyel 
szubjektív, belső  látásmódját —más alkotók akkotástechnti'ká јától megküuítönböz-
tetve — tkivetífti, a másik pedig arra. — az ugyancsak sajátos műа 1 оtás-nodel:kre, 
amely — nem függetlenül az ellőbb en>iítdtt zgyéni szókilett ől úgy alaIkul és 
úgy formálódik, ahogyan azt a költő  gondolatalkótása közvetlenül, alkotói ihletett-
sége pedig közvetett úton befolyásolja. Az ilyenfajta m űelemzés tehát nem kor-
látozódik kizárólag a nyelvi problémák teriiletére, hanem — az iintuíción alapuló 
ítéleithozást megkeг~lve — olyan a1'kotói komkrétumra is koncentrál, mint amiken 
a nyelvet fonimiba önt ő  szeitezet. Kázelebbről .meghаtaromva ez azt jelenti, hogy 
a stsvktural іsta hrodadón kuutattó a іnyéivet, vagyis a kelttői ' gon ~dolatátvdtel esz-
közét-anyagát a mű  iszerkezetJ. atlakulásáival, éppúgy összediiggásbe hó¢za, mint 
a nyelv belsejébe lejátszódó mоnféma- és smintagшaiile&7kedést a nyelv jekresid-
szerré alakulásával. Ez a¢ Bakjárás ,magába foglalja a uktu ха1іѕtа  elemzésmód 
nak azt az alapvet ő  sajátosságát, amely az egyes nyelvi jelenségeket nem & і  
magukra hagyatva, hanem szigorú összefüggésrendszerekbe foglalva tárgyalja. A 
strukt ualizmust például egy vers elemi, tovább már n еm osztható ás mini rednx-
kálható mozzanata csak akkor éndekt ,fia et az oszthataUlanság nini a` vers komp-
lex meahan. гzшusából kiragadva, hanem abba beépítve ;  annák--szakgálatábá állítva 
jelenik meg. ,;Ez a stгukturákt egész abban kiilönpözvk az elemi mozzanatok 
pusmta halmazától, hogy több és más, mint afkotóe'e еik összegе  —mint ahogy 
a gótikus katedrális több és más, mint - a beépí'te7t (kövdk összege, halmaza; „ku-
paca". " (Strukturalizmus, Európa Könyvkiadó, Hankmss Elemér) 334 



E sajátságos érdeklődési terület magát az elemzés szellemi aktusát is 
természeroszeríileg me,gvált оQtatja. Az értékelésnek az a fdlyamata tehát, amely a 
művet :kammunikatív sгe гkezetként vimsgáaja nemcsak mбdszereiben kávet еQ tel-
jes felosemélődést, hanem a mű  eagész mggközelítési re пΡudsz гében. A ldas ~szikus 
irodalomszeanlélet író—ólvasó vviszon$t az önformáció tulajdonk бppemi továbbí-
tója helyett az informált anyag hatásélményében vdzsgálja, ellentétben a strixktu-
rálizmussa:l, amely az író és dlvаi б  kapesalatát nem az átéléssel s гzexzett tapasz-
talat, hanem a mű  konkrét ву  1гуиi jelrendszere alapján tarliulmányor~za. A klasz-
szikus irodaloлnkutatát egy műalkotás csak az dlvasó szubjektív beleérzése ultin 
érdekai, pontosabban akkor, ha az illet ő  alkotás már egy meghatározott olvasói 
szinten is reрnodл  kc Ј6dott. 
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2. 

A fenti ábra (1) vfii gasan mutatja ezt a leegyszeríisödést. Míg a staukturali гΡnnus 
köіpont і  problémává teszi az alkotás, befogadás és megismerés házunas össze-
függését, addig a klasszikus šmodalomszemlélet mindezt a magismerés problema-
tikájára szűkíti. Ez esetben tehát az alkotás szerz őnként változó munkamódszere 
éppúgy figyelmen kívül marad, miult a szenzdі  intimitást %tolmácsoló mű  befogadási 
fdlyamata. A тnásodük ábra a strukturalizmus többoldalíuságát multatja. Az író 
ogyéniségéhеz vezető  megismeгési folyamai még 'két érdeklődési tei'lilettel bővül. 
Az egy&: a műalkotást mege ző  produktív munkaszakasz, ahol az írói ,gondolat 
eleven anyaggá allalwl, a másik: a 'kész m űalkotást követő  olvasási folyamat, 
ahol a mű  a nyehni jelrendszer segílbségével бlеtre kel. Eszerint a struktura'lista 
irodalomkutató egy műеlemzés keretén belül a következő  'kérdésekre igyelcszik 
valaszt adni: 

Hogyan és milyen nyelvi eszköгΡök aktivmzálásával sziiletik .meg egy m ű ? 
Milyen nyelvi közeg váltja ki a műélvezet reprod ѓл sѓ't, vagyis milyen 

nyelvi estközök segítségével történik arz imiformáciábe&gadás? 
Еs végül, mely tényezők együtthatása juttatja el az olvasót az írói egyé 

miség :magismeréséig? 

• 
Hogy Juhász Ferenc kötészetét illet ően mindeгΡekre a kérdésekre választ 

adhassunk, elsősorban is azt szükséges meghatározni, hogy az általunk vizsgált vers 
sajátságos anyaga a költ ő  mely költői időszakát 'jellemzi. A tested című  vess 
(az Anyám versciiklusból) 1969-ben egy olyan alkotói maитkaгolyamat eredménye-
ként jelentkezik, amelynek egzotikumára a már valamivel e'l őbb megjelent Vi-
rágzó világfa és a Harc a fehéг  báránnyal című  kötete is utal. A 'költ ői gon-
dillat tolmácsolása — megtagadva a vers konvencionális formai és іѕzеі kеzеtі  záa't-
ságát — már ezekben a kötetekben is igyekszik egy dlyan felszabacinit érzelmi 
sodrásban megmnta іtkozni, amilyet a költő  tényleges kötetlen gondólat-áramlása 
mеgkövetel. Az eiőre megadott versforma fokozatosan történ ő  feloldása természet-
szerűleg magával hozta a költői gondolat bravúros átformálását is, ami azt jelenti, 
hogy a¢ Anyám című  kőtelt rés~dleteiben éppúgy, mint teljes egészében !kikri tá-
lyosodott párlatát jelenti egy már korábbaat elindított versírói módszernek. Ha 
a 'két élőbb eminte'tt kötet tartallm бt párhu гΡamba állítjuk az utóbbi kőtét ciklus-
venseivel, azonnal nyilvánvalová válik, hogy míg a korábbi versek Juhász Fe-
rencnek a mindenség befogadásáért történ ő  kísérletét nem annyira a versnyelv 
elasztikusan formálható lehet őségeiben, mint inkább a tematikai felépítmény sok-
dldalúsбgában váltják valóra, addig az Anyám című  kötet a .mindenség befogаdб-
sát úgy realizálja, hogy a minimálisra sz űkített alkotói іtárgykört a nyelv rugal-
mas alakílthatáságaval összaparosítva (teszi i вformáciát továbbító kontextussá. 
Az Anyám című  kötet tehát, a világszemléletnek egy nagyon is különös és isaját-
ságos fiformáját állítja elénk. 

A versek tárgyköre, mint ahogyan azt már fentebb is említettük, minimá-
lisra ігеduJkѓЈt; a költő  érdeklődési területét kizárólag a család intim légköre teszi, 
ami — a szövegben célszeдííen felhasznált nyelvi jeleik segítségével — egyáltalán 
nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a költőnek a világmindenség megközelí-
téséért tett kfsdtiete még a sejitek és szövetek m& го'elágába hatolva is félre-
émthetеtlenül megmutatkozzék. 

A tested című  vers példáuil egy pillanatig sem lépi túl a címben megjelölt 
problémakört. A költői üzenet informatív anyaga egyetlen dologra, az anya tes- 
tének dicsőítésére összpontosul, a módszer, helyesebben a költ б  itt felhasznált 
szбkészlete azonban — azzal, hogy az egymástál távol es ő  szavakat nyelvtanilag 
egységes sz&aposdlatokká (esetünkben, a megfelel őbb terminus kedvéért, szó- 
együttassekké) olvasztja össze —áttöri a téma sz űkre szabott korlátait, és a dol- 
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A fenti kategóriák felállítá-
sakor — tekintettel az elem-
zésre szánt anyag természeté-
re — mellőznünk kellett min-
den egzakt eljárási módszert. 
A szóegyüttesek hangulati mi-
idsítése ezáltal kizárólag a 
kontextus belső  légkörére és 
az elemző  szubjektív megér-
zésére szorítkozott . Ez termé-
szetszerűleg hozza magával 
annak lehetđségét, hogy egy 
hasonló módszerre epülo 
Temzés — ugyancsak az e-
lemző  szubjektivitásától füg-
gően — ne ugyanehhez, ha-
nem egy ezzel csak kisebb-
nagyobb eltérésekkel meg-
egyezd eredményhez jusson. 

— a téma egyo'ldalú 'kötöttsége folytán 	a költő  sohasem juthatna . el. Mindez 
azt; bjzonyíitja, hogy Juhász iP'erenc költészetében amilyen mértékben Juhász • Fe-
renć-i a mjndenség megközelítésmódja, olyan mértékben sajátosan Juhász Ferenc-i 
a nyelvi kmfвjezőвszközóknelk az a felhat zn 1á smádja is, amely leshetővé teszi, hogy 
ez a különös költői világszemlélet ne másképpen,"hanem csakis így, a maga egzoti-
kuгnánalk megfelelő  nyelvi kömtösiben jelenjen meg. 

. 

Elemzésünk tángyánul A tested című  .vers szókapcsolatainak фΡszóggyüútesei- 
nek) egységes vеmsszenkezetttг  aЈakn Llláisát választottak. A táragy kijelölése nem 
véletlenül történt a nyelj ргdыёшѓIkЈгІаk éppen ezen a te гületén, hiszen a vers 
kérdéses grammatlikаi felépítménye hűen 'tükrözi Juhász Ferenc adkatásfollyamatá-
nak azt a fázisát, amely az élményleí хás öntörvényű  struktúráját a szavak egy вdi 
kapcsolásmódjára alapozza. A költői élmény versbeli helyzetét a fent emutett 
grammatj'kai jele>ség határozza meg; ha tehát a Juhász Ferenc -I  versnyelv je'l-
[enrzőjét és versal'kotásán аk šajátos technikáját akarjuk mergvlssgálnj, akkor a ku-
tatást fddtétdenül ezen a nyelvi tегületen (kell eilindј tahunk. 

Mielőtt azonban rátépnénk e konkrét nyelvi jelenség ~izsgádatara, nézziik 
meg, összeegyeztethetőem a Jiжhász Ferenc-i szakaposolait Leíró nyelvtanunk szó-
kapcsolatának fogalmával. A kett ő  lényeges eltérése már funkcionális vonat-
kozásokban is megmutatkozik. A Leíró nyelvtan olyan szóösszetételekr ő'1 ' beszél, 
amelyek nem a költő  а1kotásfоIyamatáлak esetlegességéből, tehát nem egy pilla-
natnyi belső  szü'kségból adottnak, hanem a mindennapi nyelv elemeivel együtt 
már eleve adottak. A kört ő  által reprodukálásra szánt összetett élményanyag ele-
venebb, erőteljesebb megjelenési •  'formát !követel, ami természetes Is, hiszen a 
gyakran használt szákaposolatak nemcsak kifejez őercejük hőfókálaán jelentenek 
hatástalanabb kifejezőeszközt, hanem esztétjkan megkompaлáltságukban is. 

A két szákapcsolatatíрus emellett alaktani. és, jelentésbelld" szempontbál is 
hnyeges eltérést mutat. A Leírd nyelvtanban tárgyalt szóösszetételek tagjai ál-
landó szep+kеzetűek, ami aát jelenti, hogy egymás közfai alló- és mellér еndelt vi-
szonyuk ellentétben a Juhász Ferenc-i szókapcsolatok •rugalmas alkítható-
ságáival — Lѕеmшilуёn szepzój önkéainyel nem f nálhaitó. A Juhász 'Ferenc-i szo- 
kapcsolat többet jelent a köznyelv két azonos, hasonló vagy ellentétes tartalmú 
sгákapcsalatáa іál. A „mózsa-іfenség"_ például alakilag is, értelmileg is összetettebb 
a. „jár kel", vagy a „híres- leves" szákapcsalartnál. Bizonyítja ezt a fenti " példák-
ban egymáshoz illesztett szavak bels ő  viszonya is. A „híres,neves" egyértelm ű  
jelentessél ibíгб  snelllérenidélt szóösszetétеl, illemétben a , јrózsa-fenség" tagиiszn 
nyával, amely — ha egyetlen fogalmat jelöl ő  szónak vesszük {rózsafemség) —. 
éppúgy teknthető  mellérendelt tagviszonynak, mint alárendelőnek akkor, ha a 
vizsgált szókapcsolatot egyszer ű  birtokviszonynak (rózsának a fensége), vagy 
még egyszerűbb jelzős szerkezetnek (olyan fancéges, mint a rózsa) tekintjük. 

Az eltérések ilyen kipnn.ttatása tehát szükségsz еrűen azt kövеteli, hogy Ju• 
hász Ferenc szákapcsolatait a Leíró nyelvtan szákapcsalataitól megkii:lönoózte-
tően más terminussal jelöljuk. Eti-xe legmegfelel őbb'т ék a szóegyiittes kifejezést 
tartjuk, amely a szavak puszta kaposolása mellett els ősorban is komplex szákgpet, 
vagyis olyan belső  értelmi viszonyt jelent, amely stilisztikai szempontból egyenl ő  
a hasonlat, a metafora, vagy a jalző  stilisztikai éгtékével. 

Juhági Ferenc elennzpѕre kijelölt verse 605 ilyen szóegyiittest tartalmaz, ami 
a vers teljes szókésmletének mintegy 20%-árt iképezi. Ezeket a czóergyiitteseket —
elvonatkoztatva a versmodellt meghatározó szerepválllalás đál — két fő  csopoljbra 
oszthatjuk fed. Beszélhetünk egyszer űen és többszörösen összetett szóegyüttesek-
ről. Az еgуszarűen összetettek szerkezetileg két, egymásitól meghatározott távol-
ságra eső  tagbál állnák (föld-magzat; minaeuls дg~svkolyát, szi.takótő  párducok, em-
ber-répa), a többszörösen összetettek pedig legjnkább három (varangy-gyík-sas, 
zöld-csillag-magzatszurkosan, ho-szitaszövet-halmaza), de a vers kilencedik szerke-
zeti egységében egy helyen nyolc tagot i1s (esáp ~cafat+rajitfрamat4oll-febenу-karrom-
madarak) számlálnak. 

Ezzel csak azt akaiit лzk bzonуfftani, hogy a Juhász Ferenc-i 'szóegyüftese'k 
nemcsak belső, értere megkompoлáltságuk гtekjntetében ténsek el- a Leíró nyelv 
tan szókapcsolataitól, hanem küls ő  szerkezeti felépítményükben i's. De ahhoz, 
hogy a szóegyüttesek jellegzetességeire támaszkodva a költ ői álmént' :vеrssé ala-
kulását meghatározhassuk, az általunk vjzsgált nyelvi jelenséget más szempontból 
Is  elemzés alá kelli venni. Aszerint, hogy a szóegyüttes el ő- és utótagjának együtt-
hatása a befogadóban negatív vagy pozitív el őjelű  reakciót vált-e ki, két egymás 
től lényegesen eltérő  іѕzбagyüttes- ppust kü &tböztethetiink meg. Az olvasában 
keletkező  hanguиati és énze'1mi fe1•töitбdés allapján az egyik ilyen típust negatív, 
a másikat pedig pozitiv tartalmú szóegyüttesnek nevezzük. Az els ő  kategóriát 
éppúgy, mint a másodikat .az egymáshoz iillesztett szavak kölasönhatása három-
féléképpen határozhatja meg: 

.1. az előtag dönti el a komplex szákgp hangulati 'töltését [halál-teljesség (—), 
kő- isillagdk (—), báтsoaly-mirigy (+), üvegkrцstály-koponyával) (—), krvstályкlrát-
hutrkodat (+)], 

Az utótag határozza meg a szóegyüttes milyenségét [ ős-görcsökben (—), 
ember-sas .(—), köcsgg'seggű  ( ), poklot-elűző  (+), ágyékљadaa g (+), sz&гös-
csillagú (+)], 

és végön a befogadó ét zelmi és hangulati allak Ыlását a szóegyüttes mmd-
két tagjának azonos érzelmi töltése dönti el [virág-palástban (+), rózsa-virradat-
ban (+), 'kő-kések (—), tűz-vermek (—)]. 

Ezekre a kategórjakra a toválbbi elemzés fólya тnán azért desz .majd szük-
ség, hogy a szóegyüttesek felbátása és analizálása so гán az egyes veilsszerke-
zeti egységek jnformácjóirt továbibító esvlközednek ne csak es¢tétRkai emtéke legyem. 
kimutatva, hanem (pozitív és negatív hangulati tel вtetbsбgének aránya is. 

A szóegyüttesek sti Ј iLs~ti'kai épltékének kjmutatásáhaz ismét csak kategó- 
riákat kellett Ifeláјalítanunk. Ezek a kategóriálk a szóegyüttes egymás mellé helye-
zett tagjainak érteilmi távolsága iszenint határozódtak meg. A kategórák jelö-
lésére a magyar +betűrend tagjai szolgálnak. Az ,A" mtinden értékelés esetében a 536 
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szóegyüttes els ő  tagját a tőle 7., 21., 28:, 35. és 42. betűtávra es ő  jel (te-
hát a Dz, H, M, P, U, Y) pedig az utótag el őtaghoz viszonyított fogalmi távol-
sága szeгint a !szóegyüttes második tagját jelöli. Eszerint például az A—H(+) 
képlat a két tag puszta kapcsolat és hangulati іtöltésjelölésén túlmenően stitisz-
tLkailag minősített kapcsolatot fs iszignál. Az A-H(+) képlet szavakra lefordított 
éntеlmét tehát így fiagla)lhatjuk össze: adva v an  egy két tagból álló szóegyüttes, 
amely — függetlеnül az egyes Ikülöhál'ló tagok hangulati töltését ől, ide nem fiig-
getlenül a teljes szóegyüttes`homogén együtthatójától — pozitív elójel ű, és amely 
az egymással összepárosított szavak bels ő  távolságából adódóan a stilisztikai 
ártékeлt jelölő  masodik szóegyüttes kategóriába tartozik. Ha ebbe a képletbe 
behelyettesítünk egy olyan költ ői szóképet, amely teljes mértékben azonos a 
fenti összefüggés tartalmával, azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy a vdzsgált szó-
kapcsolat komplex értéke egyenes arányban áll azzal a bels ő  jelentéstani fesz- 
távval, amelyet az alkotás szubjektív élménye a szóegyüttes két tagja között 
kialakí't. Az A—H(+)-val szignált „gyémánt-osto г" szóegyüttes két tagja, ha énem is 
ebben a szóvegyületi formában; ae mint egy-egy kuiönálló fogalmat jelöl ő  szó 
a gyakoribb 'köznyelvf használat következtéb еn erőetlenebb hangulati 'kifejez ő , mint 
péidául a jelölési rendszerben A—Y-nal szignált „csont-zászló" szóegyüttes, amely 
a költő  információ-átvitelét két egymástól etávol es ő, sőt egymásnak értelmileg 
éllentmondó szó összevonására építi. 

A tested cíanű  vers szóegyütteseinek osztályozásakor a srzóegyüttesekké pá-
rasított szavak fogalmi távolsága és azok egyes tagjainak 'köznyeivi gyakoris "aga 
alapján — mint ahogyan azt már fentebb is mondtuk — a költ ői élmény-átvi- 
telnek. hat értékkategóriájat állítottuk fel. Az els ő  értékkategória szimbolikus je 
[ölése A—Dz, amely a hangulati töltést meghatáaozó tagoktól fiigg ően lehet 
A--l)z(+) és A—Dz(—). Hogy az  A—Dz kategoria fogalma világosabb, a jé'lölése 
köré összevont !szóegyüttesek tulajdonsága pedig értel лn leg közelállóbb legyen, 
néhány ide sorolt iszoegytittest be is  mutatunk. A példatár fsme гtetésekor azt —
a mű  befogadó'jdban lelátszódó — szellemi aktust sem hagyjuk 'figyelmem kívül, 
amellyel az általunk vizsgált grammatikai jelenség pozitív, illetve negatív töltés ű  
kifejezőeszközzé alakul. Az itt következ ő  képletek tehát, két Tényeges mozzanatot 
agyékeznek rögzfteni; egyfel ől az alkotó esatétiikai igényét reprodukálásra szánt 
pillanatnyi élményanyaga іiґдt, másfelől pedig az olvasónak azt a гészben 
ösztönös, részben pedig tudatos kiválasztását, amely a rendelkezésére álló szó-
egyii'ttes;típust az egymással összepáros іtott szavak jelentéstani együtthatójától 
ftiggoen pozitív, illetve negatív ,töltéis űnek minősíti. 

I. értékkategória 
jelölése: 
A—Dz 

hangulati töltésjelölése: 

а . А — Dz( +) 	 b. А  — Dz(—)  

varangy-bőr 
A— — Dz+ 	> 

halál-szülő  
A —  — Dz+ 

szőr-félhold 
A— — Dz+ 	> 

tövis-ág 
A- -Dz+ 	> 

ős-tókoponya 
A+ — Dz -

ember-seggű  
A+ — Dz —  	> 

kő-pajzs 
A —  — Dz — 	> 

kő-kések 
A-- Dz— 	> 

cement-padló 
A—  — Dz— 	> 

А  — Дг г —) 

A — 

A — Dz( — ~ 

А  — Dz c—) 

А  — Dz (—)  

А  — Dz (—)  

A — 

Az arab egyessel jelölt szóegyiiittese'k csoportja, mind az A—IDz(+),  mind  
pedig az A-4Dz(—) kategória esetében olyan szóegyiwtteseket mutat be, amelyek-
nek hangulati töltése a szóеgyüttes első  tagjától .függően határozódik meg, ellen-
tétben a másodtik csoport szó еgyütteseivel, amelyeknek hangulati töltésalakulását 
nem a іszбеgуЁittеs első, hanem a szóegyüttes második tagja determinálja. Ebb ől 
természetszerúleg következik, hogy az arab hármassal szignált csoportiba azok a 
szóegyü'ttesek Ikerliltek, amelyeknek tagijai a 'komplex szókép hangulati töltését 
az azonos emocionális tartalom alapján döntötték el. A 'szóegyüttes-típusok ilyen 
hármas tagolása a további elemzés soron üs ezeket a itulajdonsdgokat hivatott 
jelezni, hiszen a hátramaradt kategóriák analizálásakor is iliktsztrálni szeretnénk 
azt az utat, amely az іolv,аsбt egy-egy szóegyüttes teljes és éhnényszea ű  befogadá-
sáig elvezeti. 

Az A—Dz kategória tanulmányozásával olyan grammatilkai jelenségnek ke- 
rültünk birtokába, amelyet már nem elegend ő  a maga puszta jellegzetességeiben 
elemzés alá venni, hanem amelyet már egy olyan szélesebb perspektívából is mér- 
legelni kell, mint amilyen a komplex vers általunk (kérdésessé tett nyelvállománya. 

Ahhoz, hogy az A—.Dz kategória versbeli helyzete meghatározott legyen, né- 
~37 hány számadat szükséges. A vers kontextusában el őforduló szóegyüttesek száma, 



1. 

2. 

3. 

А  — Нс—) 

А  — Нс—) 

A — Ht—> 

А  — Нс—)  

А  — Нс—)  

А  — Нс—)  

	э  А  — Нс—)  

А — Нс +) 

А — Нс +) 

А — Нс +) 

А —Ht+ )  

A —Ht+) 

A — Ht+) 

A —Ht+) 

b. A — Ht — > 

köd-remények 
A- -H+ 	> 

zománc-mozaik 
A—  — H+ —~ 

k ő-méh ű  
A —  — H+ 	> 

csoda-szörnyek 
A+ — H-

mžndenség-sžkolyát 
> 

gáz-örvények 
A —  —  H—  — ~ 

vas-orrszarvú 
A —  — H — 

szőr-eres 
A —  — H- 

a. A—Ht+> 

őscsillag-tüzek 
A+—H — 	> 

magzatvíz-tartályban 
A+ — H — 

magzatburok-fal 
A+ — H—  --> 

hónaljszőr-csillagait 
A- -H+ 	> 

farok-uszálya 
A —  — H+ 

gyémánt-korsócskák 
A+—H+ 	> 

rózsa-héj 
A+—H+ 	> 

virág-csillag 
A+—H+ — > 

mint ahogyan azt már említettük is: 605. A szóegyüttesek osztályozásakor f еldш-
tot't ellső  A—Dz~ve1 jélölt kategória, 116 szóegyuttessel, ennek a számadatnak 
mintegy 20%-át teszi ki. Ebből az olvasában 39 szóegyüttes, tehát a vers 180 
negatív előjelű  szóegyüttesének 21%-a, kellemetlen vizuális asszociációt, 77 
A—Dz(+)-vad szignált szóegyüttas pedig, amely a vers 425 pozitív szóegyütt еséаek 
mintegy 18%-át képezi, vizualitásában kellemes alvasái élményt vált in. 

A szóegyüttesek második kategóriáját (A—H) azok a szóegyüttes-típusok al 
kotják, amelyeknek tagjai az egymás közti fogálmi távolságból adódóan esztéti-
kailag már nagyobb érzékkel rendelkeznek, mint az els ő  kategória szóegyüttesei. 
Míg az A—Dz képletbe behelyettesített „k ő-kések" tagjai például tartalmilag 
közel állnak egymáshoz, adóig az A—.њval jelölt „kő-csiagak" startalmi vonat-
kozásban nemcsak hogy nem 'közel-állói, de valami módon már ellentmondói  us  
egymásnak. Ebbe a kategóriába 90 szóegyiiittes tartozik. Кözülülk 28 negatív, 62 
pedig pozitív töltésű . 

II. értékkategória 
jelölése: 
A—H 

hangulati töltésjelölése: 

A második érték'kategáriába sorolt szóegyi-itteseik a vers teljes szóegyiittes-
készletéhez viszonyított, természetesen százalékban kifejezett adatai a következ ők: 
a vers szóegyiiittesainek 15%-a, a vers negatív töltés ű  szóegyütteseinek 15,5, a 
vers pozitív töltésű  szóegyüгtteseinek pedig 14,7%-a keriilt ebbe a kategániába. 

A 'következő  két :szóegyüttes-csoport, tehát a harmadik és a negyedik még 
fokozottabban csökkenti ezt a százal'ékarányt. LMig a második értékkategória a 
vers szóegyü'tteseinek 15%-dt fogadja magába, addig a soron következ ők k&züd 
az egyik (a harmadik) 51 szóegyüttessel 8,5, a másik (a negyedik) 20 szóegyüttessel 
csupán 3,3%-át. Ezzel egyidej űileg :természetesen csökken a harmadik és negyedik 
értékkategória hangulati •töltést jalöl ő  százalékmutatója is. Az el őbbi 15,5% 18 
negatív töltésű  szóegyüttes'sel 10,0%-ra, a 14,7% pedig 33 pozitív töltés ű  szóegyüt-
tessel 7,8%-ra csökken. Ha megvizsgáljuk a negyedik értékkategória számbeli 
megoszlását, ugyanez tapasztalható. A negatív el őjelű  szóképekből ebbe a szó-
együttes-csoportba csupán 6, tehát a vers komplett negatív szóegyütteseinek mint-
egy 0,3%-a Martozik, a pozitív előjelű  szóegyiittesdkb ől pedig 14 szóegyüttessel 
3,3%. Hogy a harmadik és negyedik értékkategória is kell őképpen !illlwsztrálva le-
gyen, be kell .mutatni néhány szóegyüttest ezekr ől a teriulete'kről is. Vizsgálódá-
sunk tárgya a sonrendndk megfelel ően legyen először is a harmadik értékkate-
gória. 

III. értékkategória 
jelölése: 
A—M 

hangulati töltésjelölése: 

А — Мс + )  

Д — Мг +) 

A —Mt+ )  

А —Mt+ )  

А —Mt+ )  

a. A  — М  ±> 

hártya- tartályok 

tejút-örvények 
A+—M— 	> 

élet-láng 
A+ — M —  -- > 

tűz-pettyek 
A--M+ 

tűz-csillag 
A-- M+ 

rózsa-asszony 
A+—M+ 

kristály-tejutakat 
A+—M+ 	> 

b. A — Mt — > 

vas-lovagok 

rács-szövetek 
A —  — M+ 	 

szőrcsillag-emlőcskéit 

 

gyökér-sündžs гnó 
A —  — M — 

f ekete-hömpöly ű  
A —  —  538 

А  — Мс—> 

	> А  — Мс—> 



Mint ahogyan alt a fenti ipéldák  is  mutatják , a szóegyüttesek harmadik 
éпΡtékkategóríálaoa — nula'jdonságuk szerint — azok a iköítői szóképék 'kerultek, 
ameuyeЈ~Іnеaк  beisö ttuktuгala — az alkotás smubleкΡtív szu ѕёіе tеitіІ  fi göen —
két — egyшástól még tavouat вΡb álló szo értelmi osszevonására épúl. A narmadik 
értékkategóгíáлak eat a megnatározását " még iiikatb megerősíti az a kгitíkusk 
éllarás , amellyel az ide sоraвt példák egyiket parhuzamoa á Јl tjuk és részietes 
elemzés kíséretében összehasonlítjuk az eíoz ő  érтéкkategória egyíк  példájával. Az 
utótagok azonosságá 't :takшítetbe véve, erre az összenasonlításra az el őző  példa-
tárboa a „magzatvíz-tartályban"-t, az utóbbiból pedig a .,,hártya-tartalyok" szo-
együttest jelöшuk ki . A könnydbb orientálódás kedvéért az elemzés táragyává tett 
szoegytittesék lenyegesen eiter ő  nyeir'ntani tobdallékait (йwgyeimen kivik nagyjuk, 
hiszen az értékbeli hovatartozást már a szóegyüttesek osztaíyozásánál sem az egyes 
tagokhoz csatolt rag , jel vagy képző  döntőn el, hanem a puszta , minden nyelv-
tani végződéstől •mentesitett támorüéma. Így érkeztilлΡk @l ahhoz a megaJaapításhoz 
is, ameiy szerint az által ~ ллlk elemzésre Ikгjelölt „magzatvíz-t аг tа1у ' {•tan) nyelv 
infarmácaíó-átvitélében e гő tlénebb, stilisztikai értékeiben pedig szegényebb és ala-
csonyabb rendű, mert a harmadik érték 'kategóгi ba sorolt „tíámtya -tartályok" szó-
együttes . Az edső  példában két olyan szó került t őszomszeasagba , amelyeik —
bar önmagukban kiilönkó fogalmat jelölnék — jelentéstanilag némiképp ínégis 
kiegészítői egymásnak. A „magzatvíz " szó hangalakja ugyanis egy olyan költóí 
képet idéz , amelyhez szűkabb értelemben ugyan még nem , de tágabb jelentéstané 
sжon már igeiiis hozzaadnató a szóegyiittes második іtаgјіnаЖ  jelentés-anyaga 
A „magzatvíz" szóval konkrétan determmalt fogalom — amellett , hogy saját ter-
mészetet meghatározza , tehát azt , hogy folyékony halmazállapotú anyagról van 
szó, amelynek megjelenési térre (edényre, mederre , tartályra stb.) van  szüksége 
— rejtve az utána következő  szó (tartály) fogalmának is elemi hordozójává valík. 
Nem ez a helyzet a másik példa tagviszonyaival . A „hártya" szó a magyar nyelv 
értelmező  szótára szex +int „ ... vékony, rendszerint áttetsző  réteg"mit" „. .  mugatmas 
biurkot" jelent, ellentétben a vele tőszonnszédsdgban álló , ~taгtdlу" szó jeléntés-
agyagával , amelyet a magyar nyelv értelmező  szótára ekképp magyaráz : „folyé-
kony, vagy légnemű  anyagok tárolására való, rendszerint vaslemezekb ől, ritkán 
betonból Készített nagy űrtartalmú edény ". A két szó (hártya-tartály) összeolvasz-
tása tehát sajátosságaik ellentmondásából fejt 1ti egy harmadik, értemi szempont-
ból a szóegyuttes ku1önálló tаgjaiđól teljesen függeüen kifelezést . A ikérdéses sza-
vak vegyülesi módszere igen egyszer ű ; amilyeл  mértékben a szóegyiittes előtagja 
lágyítja a második tag 'ki .iejezöereijét , olyan mértékben tokozza ez a szó az el ő tag 
tartalmi kiswgáizását. Az új — költ ői уizualitásban expreѕiѕ ívebb —szókép ke-
letkezési helye tehát valahol a két előző  szó hangulati metszéspantjában van. 
Az ilyen szóegyüttes élménnyé alakítása az olvasótál mtenzívebb intellektuális er ő-
knfejtést iigényel, mint a második értékkatagáгiá ~ba sorolt —jelentéstani meg-
szerkesztésében mnindmnali'sra egyszerűsített „magza'tvíz tartály "(Iban) — szóegyüttes. 

Ezzel aiz analízissel , ha szmibolikusan is, de kimndp К, hogy a 'kővetkező  
szóegyüttes-csoport — jelezve a költ ői élményanyag még mélyebb megélését —
az alkotásnak olyan fáхisát •kéрviseli, amelyben az alkotó szubjektum saját bels ő  
ihletettségét (követve uréig fokozottabb merészséggel növeli a fogalmi Ifesztavot 
szóegyiittesaimék tagjai között. Az aldbbi példálкban idézett „koasanyarácsok" 
szóegyüttes — akár alárndél ő, akár mel'lérendel ő  szexkezetnek min ősítődik —  
јёlегі tёѕ tаiгll iszempontbál két —egymástól lényeges távolságra es ő  — fogalonvkörc 
összevonására épül. A másadik és harmadik értékkategóriában esztétikai lele-
ményként emlegetett tartalmi ifesztáv tehát, ebben a szóegyiittes- сsoportban még 
kifejezettebb farmában jelenik meg. 

IV. értékkategória 
jelölése: 
A—P 

hangulati töltésjelölése: 

а . А  — Рс +> 

rózsa-kapuja 
A+ — p— 	A — P ~ 

+ 
gyöngyház-szőr 

A+ — P- 
tűz-ének 

A- -p+ 	A—Pm 
mindenség-kristályt 

A+ — P+ 	 -  A — Pc +> 
arany-szempillák 

A+—P+ 	A—pt+>  

b. А  — Pt — > 

mész-tollak 
A—  — P+ 	A — Pc—> 

szörny-létez ők 
A- -P+ 

kocsonya-rácsok 
A+ — p- 

üveghólyag-hasú 
A— — P --

szőrbuborék-tompora 
A—  — P—  -- ' A — Pc—> 

A  — рг +> А  — Рс—> 

А  — р ~—> 

Az eddig tárgyalt — aránylag kevés szóegy шttest szam'láló negyedik érték-
kategória után az ötödik szóegyüttes-csoport mennyi égileg ugrásszer ű  növeke-
dést jelöl . Eltekiintve az els ő  három értékkategória mennyiségi fölényét ől az ötödik 
szóegyüttes-csoport minőségi követélmányeiveil egyeaíéгtékűnek — a mindössze 
csak húsz tagot számláló negyedik kategória után — 49 s+zóegyüttest tartottunk. 
Ez az összeg a vess teljes iszóegyiittas-Ikészleté лek 8,1%-át teszi ki, amit a hatodik 
és egyben az utolsó értékkategória 279 szóegyüttessel 46,5%-ra növel. A 'bels ő  
hangulati megos~ilás szeínpontjábó'1 az ötödilk értékcsapost 18 negatív, 31 pozitív, 
a hatodik értékcsoport pedig 71 negatív és 208 pozitív töltés ű  szóegyiittessel az 
olyan értékkategóriák csopaгtjába tartozik, amelyek — tekintettel az eillentétes 
hatósugarú szóegyüttesek számbeli arányára — -pozitív irányba vezérlik a befo-
gadás pszichikai folyamatát. E két utolsó értékkategóriát — hogy felszíni hason-
lóságaik szemmel láthatóan utalhassanak mély különböz őségeikre — időrendileg 

539 egymást követve mutatjuk be. 



V. értékkategória 
jelölése: 
A—U 

hangulati töltésjelölése: 

а . А  — Uz+) 

kristálydrót-hurkolat 
A+ — U—  

Sohase-alkony 
A+ — U—  

rózsa-láng 
~+ — U- 

verejték-csillag 
A- - U± 	 

magány-méhben 
A- -U±  

csipke-szárnyakkal 
A±—U±  

b. А  — U г—) 

gőz-állat 
A- -  U+ 

tűz-ro j to k 
A- -U±  

varangy-vaginájú 
A- -U± 	 

köcsög-segg ű  
A±—U -- 

rács-omlásban 
A—  — U—  

kő-csontváz 
A —  — U —  

A—  Uc+) 

A—  Uc+ )  

Uc+ )  

Uc+) 

VI. értékkategória 
jelölése: 
A—Y 

hangulati töltésjelölése: 

a. A — Y+ 

selyemhárty-szenvedések 
A+—Y— 	 

kristálygyökéresillag-hernyó 
A+—y— 	 

gyöngyházpetty-örvény 
A+—y—  

gázcsillag-rózsaf ürtomlás 
A--y+ 	 

pórus-füvecskék 
A- -Y+ 	 

nyirokháló-csöndet 
A- -Y+ 

mészcsipke-kürtök 
A+—y+ 	 

rózsakristály-életedre 
A±—Y± 	A— yt+) 

üvegcsillag-ujjacskákkal 
A+—Y+ 	A—yt+i 

b. A — Y - 

béka-Bach 
A- -Y+ 

varangy-angyalok 
A- -Y± 	эΡ 

pók-segg-csodák 
A—  — A—  — y+  —~  A — yt—) 

csontcsillag-kereszten 
A+ — Y—  

tarisznyarák-embercsordák 
A+ — Y— 	—> A — Yt—) 

gyíkember- lárvák 
A —  — Y —  

tűz-vermek 

ha1á1-rózsatűzro b bands  
A— — Y—  

A — ±) 

А  — ус—) 

Ha — visszatekintve a bemutatott hat á rtékkategóriára — .mennyiségi ösz-
szehasonlítást végzünk, az egyes értékcsoportoknál feltüntetett számadatok azon-
nal nyilvánvalóvá teszik, hogy Juhasz Ferenc általunk vizsgált verse a szóegyütte-
sek esztétikai szerkezete alapján növekv ő  irányzatú, ami azt jelenti, hogy a 116 
szóegyüttest számláló els ő  értékcsoport mellett a 90-re, 51-re, 20-ra, majd 49 re 
„csökkenő" mennyiségmutatók is inkább értékbeli növekedés,t, értékbeli csökke-
nést jelölnek. Eszerint az esztétikai nullpontot jelent ő  első  számadat (116) útja 
a második értékcsoportban 90-re növeksz•ik, majid kisebb-nagyobb mennyiségi vib-
rációk kíséretében végül is 279 szóegyüttessel a legmagasabb értéiket :jelölve zárul. 
Az értékeknek ezt a mennyiségi ingadozását igyekszik vizuálisan iás rögzíteni az 
alábbi !koordináta-rendszer, amelynek absz ćisszájára az egyes értékkategóriákat, 
ordináta tengelyére pedig a szóegyüttesek mennyiségmutatóját vetítettük. 
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I. szerkezeti közlésegység 
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-5 Iц. 

Végezetül még csak az a feladat maхadt hátra, hogy eddigi v шΡzsgáládásunk 
eredményét e vers teljes 'szövegkörnyezetének perspektívájábál is e>le јтnzés alá  VI-
gyök. Ahhoz ugyanis,_ hogy egy 'költ ői kontextus strukturalvsta képletét megkap-
hassuk, az egyes nyelvi jelenségeket — ,grammatikai sajátosságaik 'kimutatása 
mellett — a teljes szövegmező  szintjéről is mérlegeіnіі  kell. 

A verset — a költő  tematikaw tagolasa alapján — 12 szerkezeti egységre 
osztottuk. Az egyes szerkezeti egységek mérsékelten fdkozádó hangulati intenzi-
tással •közelednek a költői élmény anyagához, amit kétségkívüd a szóegyiitttesek 
belső  szerkezeti fesztá іva tikröz legkifejez őbben. 

A rvers első  szeі kezati egysége még nem ad koailkrét megnevezést a költ ői 
ihletettség tárgyáról; a vers tehát egy olyan költ ői képsorral indul, amely az anya 
közélképe helyett az anyát köriilvev ő  féktelen rajongást interpretálja. E felfoko-
zott lelki állapot osupán nyitánya annak az ösztönös érzelmi •hullámzásnak, amely 
a araaga teljes valájában csak a vers masodik szerkezeti egységében kezdi lebon-
tani, vagyis azon az elbeszél ői szinten, ahol a szeretet tárgya már konkrétan, 
tehát testközelségb ől is meghatározódott („üdvözlégy Borbála drága, /üdvözlégy 
anyám, Borbála,"). Ha azt a grafikont, amely a ,nyitányt" követ ő  szerkezeti egy-
ség hangulati hőfokát ábrázolja, párhuzamba állítjuk a vers els ő  tartalmi közlés-
egységét vázoló vetülettel, meggy őző  erővel nyilvánvalóvá válik, hogy a lényegileg 
egyneműnek feltételezett 'közlésegységek közül az els ő  érzelmi 'kirobbanasa a kö-
vetkező  szerkezeti egységben a vers emocionális intenzitásának egy olyan alacsony 
fiakára ereszkedik, amely az el őző  érzelmi áradat folytatasa helyett már csak logi-
kus újrakezdője lehet a szenvedélyes ragas гјkodás költői játékának. A grafikon-
hoz mellékelt táblázatok, azzal, hogy pontosan 'kianutatják az egyes értékkategó-
riákba csоportasntott ellentétes töltés ű  száegyüttesek számbeli el őfordntlását, se-
gédeszközként szolgálnak a grafikon іg&гьёjёл k leolvasásához. 

I.  szerkezeti közlésegység 
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~ 	 Х  
II. 	III. 	IU V 	цI. 

értékkategóriák I II III IV V VI 

hanguláti t. 7 II 6 4 6 27 

hangulati  I. 
24 1 17 9 

értékkategóriák I II III IV V VI 

hangulati I. 
2 4 3 / 1 

/ 

5 

/ hangulati t. / 1  / / 

A hangulatában intenzív ells ő  és az érzelmii; telítettségében mám lehiggadt 
második közlésegység után két Olyan versrész következik, amely a köszönt ők di-
namikus rövidségére emlékeztetve, ezen a minimális h őfokon konzervónja a költői 
megnyilatkozást. A grafikon görbéje a harmadik szerkezeti egységben ±5 és tel•, 
a negyedik szerkezeti egységben pedig +4 és —1 között ingadozik, ami ugyancsak 
azt bizonyítja, hogy ezek a közlésegységek — eltekintve problémaköriik 'külön-
bözőségétől — hangulati feltöltöttségük szempontjából nagyon is közcol állnak 
ahhoz az előző  szerkezeti egységhez, amelynek hangulatmu гtató görbéje az ordi- 

541 nóta +5 és —1 értékei között található. 



III. szerkezeti közlésegység 

IV. szerkezeti közlésegység 

értékkategбгitk I II III IV V VI 

hangulati  t . 2  2 2 1 / 5 

hangulati t 
4 / / / 1 / 

értékkategóriák I II III IV V VI 

hangulati t. / 2 1 I I 4 

hangulati t. / 1  / / / / 

Az anya köszöntése a vers ötödik szerkezeti egységében egy konkrét gye-
rekkori emlék felidézésével folytatódik. Az emlék kétségkívül ugyanarra a jelen 
sggre irányul, amely már az el őző  versеgységеkben is ,többé=kevé&bé jelen volt; 
ajz anyára tehát és m ra az őt megillető  szeretetre, amely ez esetben a tudat alól 
felszabadított gyerekkori emlék hatására az anya küls ő, testi jellemzésével gaz-
dagodik. A versnek ez a közésegysége tartaihni vonatkozásokban éppúgy, тn іnt 
hangulati sdkszínííségbarl merészen fölötte і  az előző  négy szerkezeti egységnek. 
A költői alkotásmód mechanizmusa azzal, hogy szinte mikroszkopikus közelségbe 
hozza a vizsgált lény földöntúli szépségét, egyre nagyobb mértékben oszlatja 
szét az anyát körülvev ő  ismereлtlenséget. A vers haаgulat-beindító közlésegysége 
ultán ez az első  olyan szerkezeti egység, amely — engedelmeskedve az lindulat 
szabad szárnyalásánák — feloldott fonnában .prezentálja a költ ő  tulajdoлkéрpeni 
érzelеnnvilágáit. Ezt a tversbeli állapotot taraja rögzítve — rtarmészetesen mind 
tartalmilag, mind pedig hangulatilag — a vers hatodik közlésegysége. Az érzelmi 
kisugárzás tehát, változatlan, érintetlen marad, éppúgy, mint ahogyan a részletes 
környezetrajz ellenére az anya dics őítésének folyamata is. 

V. szerkezeti közlésegység 

értékkategбriák I II III IV V VI 

hangulá i  I. 5 5 4 / 7 31  

hangulati t. 
7 1 47 1 5 
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VI. szerkezeti közlésegység 

értékkategóriák 1 II  111 IV V VI 

hangulati  I.  9 1 3 / 3 8 

hangulatit 
1 / 8 / 2 8 

A hetedik szerkezeti egység 'kezdősorai érdekes módon szinte az®nosíthatók 
a vers negyedik részleténelk beindit&soraival („Оdvözlégy Szent test, te drága / 
iidvözlégy anya virága,. / üdvözlégy szint anyagtalan, / ifjú titkos-titoktalan,” —
VII. szerk. egység.); (t Хdvözlégy anyám, Borbála, / i іdvözlégy szegények leánya, / 
iidvözlégy test, dicsőséges, / óavegységbenis hűséges," —  V.  szexlk. jegység.); 
a kért versrész azonban az érzelemközlés szempontjál ќid élppбly különbségeket mu-
tat fel, mint a vers második és harmadik, valamint ötöd& és nyolcadik kö ~ 1és-
egysége, amelyeknek indításai —némi altérést ől eltekintve — ugyan azonosak („đz-
vegy szеgény-Szűz Máriáдn, / ősmindenség-assaany hazám,” — II. szerk. egy-
ség); („Özvegy szegény ,Szűzmáriám, / ősmindenség-asszony anyám” — III. szerk. 
agység.); („Szent testedet sose háttan, / sohase láttam muhátlan,” — V. szerik. 
egység.); („szent testedet sose Záttam, / sohase lattam ruhátlan,” — VII. szerk. 
egység.), Ide érzelnхі  felfokozattságuk tekintetében lényegesen sajátságasak. Az 
ötöddk és hatodik szerkezeti egység emelkedett hangulata a vers hetedik közlés-
вΡgységében éri cl első  i~ben a kulminációjt. A grafikon az albszdissza- teaigcly +44 
és —10 értékei jközött mutat kilengést, anti azt jelenti, hogy a v иrs hanjgulat-
mutató görbéje a hullámhegy ±44 és a hul'lámvdlgy -- 40 pontjainak kiilönbsé-
gével a teljes szövegmező  maximális hangulati telítettségét jelöli. A versnek ez a 
részlete tartalmi szempontból szoros összefüggésben áll az utána következ ő  nyol-
cad& és 'kiiencedik szerkezeti еgуѕёggеl. Az anya külső  bemutatása ugyanis éppen 
ezekben a közlésegységekben alakul át és mélyül el egy olyan — vizualitásában 
felülmúlhatatlan еѕztёtlkаі  élménnyé, amely az anya külső  erényeinek puszta 
megrajzolásán túl a rtesrt titokzatos világáról is tájékoztat. A hetedik Ikö тЈlésegység 
ugrásszerű  hangulati növekedését a nyolcadik és kilencedik versrész rtovábbf űzi 
azzal a parányi módosítással, amely a hangulat egységesítésében és lciiegyensúlyo-
zásában nyilvánul meg. Ezt a kiegyеnsúlyozobtságot a vers kilencedlik közlés 
egysége tolmácsolja legkifejezőbben, amelynek hangulatmutató görbéje a +37 és 
—30 po>ltértdkek között ingadozik. 

VII. szerkezeti közlésegység 

értékkategóriák I II III IV V VI 

hangulati t. 
3 10 2 3  544  

hangulati t. 
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értékkategóriák I II III IV V VI 

hangulati  L.  3 4 / / 1 3 
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értékkategóriák I II III IV V VI 

hangul ti t. 7  7 3 2 3 

1 

30 

3 —  
hangulati 	t. 

3/  2 1 

értékkategóriák I II III IV V VI 

hangulati t 18 10 2 3 3 37 

hangulati  L. 
15 13 4 4 5 30 

A versnek ebben a szakaszában az anya iránti ragaszkodásnak egy eddig még 
ismeretlen művészi: megnyilaфkozásdval talállkoіunk. Az anya mint fenomenális 
lény a világmindenség megtestesítőjeként jelenik meg; ami szépségét, jósagát, Cisz 
taságát és egyáltalán erényeit felszínre hozza, az maga a шi!kraszkóp alá vett 
világmindenség, tetszetős és kevésbé esztétikus jelenségeivel együtt (üveg-
manócska, ember-farkú, csáp-cafat-rojt-pamat-toll-lebeny-karom-madarak stb.). A 
test belülről megrajzolt rnilkrav Э lága tehát unni reked meg a létfantosságú szer-
vek anatómiai magyarázatánál, hanem ezen túllendtilve, egy dlyan költ ői láto-
mással is összevegyül, amely — talán kissé merészen kijelentve — fényt derít Ju-
hász Ferenc egész világszemléletére. A versnek ez a három szerkezeti egysége 
művészi tökéllyel jeleníti meg a költ ői indulatot; az el őző  közlésegységek mérsé-
kelten emelkedő  hangulati hőfoka itt éri el az esztétikus megnyilatkozás tet ő-
pontját. A tizedik közlésegység — egészen a vers szerkezeti zárórészéig — m ű- 

X. szerkezeti közlésegység 



XI. szerkezeti közlésegység 

XII. szerkezeti közlésegység 

I  

értékkateg6rlák I II III IV V VI 

hangulati t. 
7 2 1 1 / / 

hangulati t. 2 / 7 / 7 7 

értékkategóriák I II III IV V VI 

hangulati t . 
13 5 2 1 3 13 

hangulati  L.  
4 6 1 1 1 6 

vésd szemірontból már csak természetes „levezet ő  csatornája" lahet a vers el őző  
egységeiben felgyülemlett emocionális anyagnak. A kontextus befejez ő  aktusa 
éppoly okozott mérrsékletességgel egysze гűsítá le a költő  érzelemvilágát, mint ami-
lyen mérsékletességgel növeli a kontextus hangulati h őfokát a vers els ő  néhány 
szerkezeti egysége. 

Ha megvizsgáljwk a vers utolsó, tizenkettedik szerkezeti kó¢lésegységét, egy 
különös idologra lehetiink figyelmesek.  Míg az ezt megelőző  két közlésegység a 
költő  hangulati felfokozottságát egy nagyon is leegyszerűsített formában tolmá-
csolja, addig a szövegmez őmdk ez a záróaktusa a vers bevezet ő  Іrészletéhez hason-
lóan emelkedettebb .költői hangu'latrál tanúskodik. Ez azt bizonyítja, hogy az 
állkotó szubjektum élményátvitele két olyam hangulati hullámhegy közé-vlleszketlik, 
amelyek nemcsak hogy utalnak egy initenzív hangulati k'isugárzásra, de mérsékelt 
emsocionális hőfakúkkal pályát is biztosítanak a költ ő  szubjektiv élmény-szánnyalá-
sának. A vers lbeindító szakasza az érzelmek címzettjének megnevezése nélkül 
rögzít hangulatot, a vers zárászakasza padiig a kontextus t $bb •részletéb ől 
megismert anyán keresztiil vetíti elénk a költ ő  érzelemvilágát. A költő  alkotásfо  
lyamatának útja tehát a következ ő : az első  szerkezeti egység általános világképe a 
második 'közlésegységben a szeretet tárgyának konkrét megnevezésével folytató-
dik, amit a vers harmadik szerkezeti egysége a köszönt ők dinamikus érzelem-
kirobbanásával gazdagít. Ezt f űzi tovább :a vers negyedik közlésegysége, amit 
a kontextusnak az a részlete követ, amely: egy emlékekbari •szakszín ű  gyerekko~ti 
élmény felelevenítésére épül. A hatodik szerkezeti egység ugyanezt folytatja, el-
lentétben a hetedik, nyolcadik és kilencedlik közlésegység éli nyamyagával, amely 
az anya külső  jellemzése mellett egy még mélyebb lelki-testi jellemzést is tar-
talmaz. Az itt maximálvssá fokozott érzelemvilág az ezek után következ ő  'két 
versrészben lassan leegyszerívsödik, majd a szövegmez ő  žáróa'Кtusában a vers 
beindító árészére emléikeztetve olyan :sae і kezetá egységgel gazdagadfk, amely az 
anya dicsőítésén és erényeindk lenrásán 'túl a ékölt őnek — ugyancsak a vilagmin-
desгségről alkotott világképét — is kinyilatkoztatja. 

A teljes szövegmező  .stinuktúxdjána& fdlvázalásakor a vers_ szerkezeti egy. 
ѕégelnek viszonya viilágosan érzékelhet ővé válik. A kaordináta-tengely abszcisszá 
jóra az egyes іszетКеzеtі  egységeket vetítettűk, természetésen érrtékkategá гi ái.kkal 
együtt — az ordinátára pedig az el őbbi vetületekhez hasonlóan az értékkategó- 

545 tik egyes tagjainak számbeli el őfordulását. 



Juhász Ferenc A tested című  versét nem véletleniill vettük éppen a szó-
egyihtesek sajátosságai alapján elemzés alá. A költemény teljes szókészletének 
ugyanis az elб- és kötőszók, valamint a számbelileg minimálisra radukált :igék 
és főnave'k mellett nі4ntegy  20%4t  éppen a grammatiikai jegyekből kiindulva 
szóegyütteseknek nevezett nyelvi elemek alkotják. Ahhoz tehát, hogy a jellegze-
tesen Juhász Ferenc-i költ ői nyelv megmutatkozhassék, a költeménynek els ősorr-
ban is ezeket a kifejez đeszközeit kellett strukturalista vizsgálat alá venni. A szer-
kezeti felépítmény meghatározásánál tehát mell őzűink minden emocionális eljá-
rást, ami aat jelenti, hogy a vers struktúrájának felvázalásakor a lehet ő  legtár-
gyilagosabban jártшnk el. 
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maurits ferenc 

bozótban 
ettük 
a 
görhét 

ősz 

túl a töltésen 
a harangszó  is  halkabb 
ha vžsszanézel 
potykát már úgyse fogsz 
se keszeget 
csak menj tovább 
arra fent a dumaparton 
már feketére érett a szeder 

húsvét 

agyonverték 
a nyulat 
a kerítésnél találtam rá 
elföldeltem 
föld alól 
átüt cinóberszeme 

este 

gyere 
rúzsára 
mossunk lábat 
az ágy megvetve 
tücsök vársusnyában 
barack fánk 
almáriumon pislog 
az őszžrózsák 
már 
falvéd őn duzzadnak 
kontyom 
kibontom 
mint az álmot 547 



gizilce 

bozótban ettük 
a görhét 
lehúztuk 
bugyiját 
vörös 
nagyollóval nyírt haját 
bogáncsoztuk 
rikító szepl őit 
pusziltuk 
egész délután 

öcsi 

menj korsóval a kútra 
húzd fel a vizet 
nehogy megégjen a rántás 
nehogy odaégjen a hagyma 
hozz vizesuborkát is 
vigyázz a kakrira 
nehogy belédcsípjen 

Pici 

zsírszódát 
ivott a spájzban 
azt hitte tej 
kiégett meleg torka 
hófehér sz őre 
eltemettük 
a ringlófa 
alá 

gyertya bácsi 

laszkocsin hozta haza 
sági 
fekete klottgatydban 
feküdt a krumplin 
elzavartak bennünket 
a kapualjból 
csak dohánysárga 
bajusza 
vérzett 

lea  

ómama meglátott bennünket 
a meggyfa alatt 
cirógattam 
kis fehér hasad 
kiszáradt torkom 
halántékom 
égett mint a rőzse 
téged 
hazazavart ómama 
engem 
bezárt a fáskamrába 54g 



dragica 

mikor hazahoztak 
agyonvertünk egy ürgét 
fekete köpenyed 
szárítókötélen lógott 
bekukkantottunk a kis ablakon 
azt hžttük hogy élsz 

anya 

anya Ujjai kžcsžszolódtak kikoptak 
körmei elhullottak 
csillogtak ujjai 
néha már a csontot láttuk virítani a húsból 
éjjel míg varrt összevérezte az anyagokat 
a kötélgyárban kamžoncžrádékat és zsákokat varrt 
a sofőrök olajosak kövérek voltak 
bőrkabátuk cžppzáros bajszuk fekete 
szidták anyát mert lassan varrt 
káromkodtak 
anyának mindig fájt a feje és hányt 
sírtunk mikor hányt a lavórba 
vizes zsebkend őt tettünk homlokára 
mikor hazajött a gyárból lefeküdt a vaságyra és vetk őztettük 
húgom fésülte 
én erektől sötétlila lábait simogattam 
mindennap krumplilevest f őztünk rántás nélkül 

géza bátya 

nagyon ritkán jött haza 
ünnep volt mikor megjött 
hátrafésülte haját és este piros kendővel lekötötte 
hozott szaloncukrot mézet szabadkáró) 
nagyon hasonlított apára 
mondta is anya majd meglátjuk ha egyszer hazaengedik apát 
géza bátya káposztát taposott nagy hordókban 
tiszta szép csizmákban 
néha hozott is bőrtáskájában 
sokat és mindenkinek jutott 
géza bátya likőrt is tudott csinálni 
császárkörtét 
anya csak akkor énekelt mikor ő  is otthon volt 
Ti  még az utcára se akartunk kimenni 

selyemhernyók 
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szedtük az eperfalevelet nagy zsákokba 
a gdszakndl 
hordtuk fel a padlásra 
a nagy forróságtól majd összeestünk 
forró volt a padlásajtó meg a gerendák is 
mi csak hordtuk fáradhatatlanul 
teleterítettük az egész padlást eperfalevéllel 
nemsokára zúgott az egész ház 
zúgott 
a rágcsálástól 
éjjel már azt hittük a selyemhernyók átrágják a plafont is 



a kenyér 

egy téli estén nem volt kenyerünk 
üres volt a kredenc 
ültünk a kiskonyhában és hallgattunk 
nagyon éhesen és szomorúan 
anya a sporhet mellett ült és sóhajtozott 
nagyon hangosan sóhajtozott 
sötétben ültünk 
éreztem a sötétség csorog belém 
a számba 
anya megszólalt 
kenyérért kellene menni 
anni és bözsž 
kérni kellene hitelre majd elsején kifizetjük 
nővéreim felöltöztek és elmentek 
sokára jöttek meg 
nzeggyújtottuk a villanyt 
két nagy veknit tettek az asztalra 
kaptak a katicánál 
de csak fekete kenyeret öreget 
mind a két veknit még az este megettük 
üresen mert nem volt zsír 
nagyon gyorsan ettem 
szájpadlásomat feltörte a kemény héj 
fájt sokáig 
vizet is alig tudtam inni 

a gödör 

a gödör volt mindenünk 
télen szánkóztunk csuszkáltunk benne 
nyáron bunkeroztunk 
nagy volt a gödör 
egész mélyre leástunk 
a föld szép volt sárga és puha 
szerettük a szagát is 
egyszer két csontvázat is találtunk 
bunkerásás közben 
egészen a templomkerítésnél 
elnémultunk az örömt ő l 
szaladtunk a két koponyával nagy lábszárcsontokat magasra emelve 
sajnos nem sokáig tartott az öröm 
rendőrök jöttek limuzinokkal 	. 
minden kis csontdarabkát összeszedtek t őlünk 
elzavartak bennünket 
nem volt szabad megközelíteni a gödröt 
csak a templomkertb ől figyelhettük az egészet 
lapulva nagy zöld bokrok alján 
valami csúnya dolog volt a dologban 
a tžsztelend őúr is mondta 
mi nem értettük 
csak a gödröt sajnáltuk 
a mi gödrünket 550 



galagonya 

ősszel sosem voltunk éhesek 
megszedtük magunkat galagonyával 
a kisdunánál 
berkóval egy délután megszöktünk galagonyázni 
berkó jó barátom volt 
jobb mint miska 
néha át is karoltuk egymást 
berkó az délután vezetett az erd őben 
ő  ment elöl 
egyszerre elvetette magát 
én  is  utána és mellékúsztam 
megmerevedve figyelt mint a gyík 
mikor megláttam őket azt hittem felrobban az arcom a forróságtól 
teletöт tem számat f űvel 
úgy szerették egymást hogy csattogott testük 
csúnyán 
szőrösen 
mintha sírtak volna 
berkóval hazáig szaladtunk 
egész éjszaka nem bírtam aludni 
hullott a galagonya 
hullott arcomba 

púpos paja 

három borbélymester volt a telepen 
kanák 
kopasz aladár 
és púpos paja 
púpos pajának ment legjobban az üzlet 
műhelye közel volt a bolthoz a körhöz meg a katolikus templomhoz 
púpos paja mn g gyerekkorában lett púpos 
leesett a padláslétráról 
púpos paja nagyon jó mester volt 
csak már korán reggel bekáfolt 
f elesége amál kis vastag szorgalmas asszony 
alig másfél méteres volt 
ő  szappanozott 
a borbélyműhelyben laktak 
egy zöld paravánnal választották el konyhájukat 
a padlót beolajozták 
a műhelyben délel őtt sűrű  gőz gomolygott míg amál f őzött 
púpos paja minden reggel tómónál pálinkázott nyitás elő tt 
tántorogva 
fütyörészve 
dalolva 
nyírt borotvált 
mindenki szerette 
csak amál jajgatott sivalkodott és szidta mindig 
össze is szoktak verekedni 
söprűvel zavarta amál púpos paját a műhelyben 
esténként amál a patžkuséknál mosott vasalt 
púpos paja tómónál iszogatott és kuglizott 
úgy is halt meg jó bestržngölve 
fabábuk közt a kuglipdlydn 551 



bacsa bácsi 

legszebb bajusza neki volt a telepen 
ősz pödrött bajsza mint a hó fehérlett messzir ő l 
bacsa bácsi a réten üldögélt 
egy öreg diófa alatt 
mindenkinek köszönt 
intett csillogó sétabotjával 
mosolygott 
hosszú fekete pipája tele volt faragva meztelen n ők кel 
harcolt ő  sokat az első  világháborúban 
lövöldözött meg lövészárkokban ugrált 
mesélte 
legcsúnyább felakadni a szögesdrótra 
arccal felakadni 
csak estefelé volt nagyon mérges 
és kiabált 
mikor Imre fia 
a höcsögitta eszű  
berúgva megjött a rétre 
sétabotjával nagyokat csapott görnyedt hátára 
imre úgy ordított sírt mint egy kisgyerek 
pedig már negyvenéves volt 
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gun  nándor 

bevezető  
két 
elbeszéléshez 

Egy •éjszaka végre eldöntöd, hogy megfogod azt a galambot, amelyik ott 
szokott aludni a spájzablakban. Szegény, eltévedt galamb nem tudott ho] meghú-
zódni éjszakára, azért is gubbaszt ott a teraszon a spájzablakban, •te nem bán-
nád, hiszen szereted a galambokat, csakhogy minden éjjel leszarta a falat, a sze-
metesvödröt és a nyugágyat. Igy hát egy éjszaka eloltod a villanyokat, odalopózol 
az ablakhoz, kis ideig tanakodol, hogy hogy is ragadd meg, talán a 1abait, végül 
mégis az egyik .szárnyát kapod el. A galamb csapkodni kezd a szabadon maradt 
szárnyával, röpködnek •a tollai, rengeteg tollat kitépsz, ide nem engeded el, bár 
ajkkor már sajnálod, hogy megfogtad. Mert mit kezdhetsz egy galambbal? 

Tanácstalanul állsz a sötétben, kezedben a kétségbeesetten verg ődő  galamb-
bal, és várod, hogy eszedbe jusson valami; addig is hallgatózol, hátha a szomszédok 
közül felébred valaki. Jó volna, ha az elvált asszony •ébredne fel, .és kijönne csak 
úgy hálóingben a teraszra, mondjuk, atlátszó, fehér hálóingben, igazán szívesen 
nekiajándékoznád a galambot. De gyorsan belátod, hogy túlságosan hideg van 
ahhoz, hogy az elvált asszony egy szál vékony hálóingben kijöjjön a teraszra, 
meg aztán lehet, hogy pizsamában alszik, pizsamában pedig jobb, ha ki sem jön, 
mert te gyűlölöd a női pizsamákat. A galambnak közben hosszúra nyúlik a szárnya, 
a sötétben mintha egyre nagyobb volna, mint egy sas... Akkora, mint egy egészen 
nagyfajta sas, mint egy kondor, amely egyébként a legnagyobb a saskesely űk 
családjában. Gyerekkorodban, amikor összeesküv őt játszottál, Kondor volt a fed ő-
neved ... Nem akarod tovább kínozni a szegény galambot, kiüríted a szemetes-
vödröt, a spájzból kihozol egy tálcát, melyen szendvicseket szoktál a vendégeidnek 
adni, a galambot beleteszed a vödörbe, és lefeded a tálcával. A teraszon, a kony-
hában •és a spájzban is tollak röpködnek. 

Aztán reggelig nem alszol, hallod, hogy a galamb folyton mocorog a sze-
metesvödörben. Előveszel egy könyvet, régi, jó könyv, sokszor elolvastad már, az 
utóbbi időben azonban mindig csak a százhatvanadik oldalig olvasod. A százhatva-
nadik oldalon van egy hasonlat: „Olyan lehettem, mint Schlesinger, az állatkerti 
fecskendőcső , mikor megtudta, hogy csörg őkígyó", mondja egy félszeg fiatalember, 
miután rájött, hogy markában tart egy nagyon szép és nagyon kegyetlen n đt. 
Emiatt a hasonlat miatt most is elolvasol százhatvan oldalt, akkor félreteszed a 
könyvet, és sajnálod, hogy nem tudsz egyetlen Schlesinger viccet sem. Még azt 
sem tudod, hogy tulajdonképpen mit is csinált Schlesinger, a fecskend őcső, amikor 
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Ismét hallod a galambot; és most már komolyan gondollkozn3 kezdesz, hogy 
kinek is • ajáxidékoz'hatnad. Van egy állatbarát šsmerösöd, de az csak a kutyákat 
szereti. Egyszer szerzett egy kis kölyökkutyát, amelyik éjjel-napipal keservesen 
vanított;  amiért elhozták ;az anyja melldl. Erre az állatbarát .ismer ősöd _pokrócba 
bugyol"alt egy veКkerórát, és a kölyökkutya méll•é tette, és az •mindjárt nnegnyugo- 
dott, mert azt hitte, hagy az anyja ѕzјvverését hallja. A gálambbál 'bizonyára nem 
lenne ennyi baj, viszont lehet, hogy a ,kutyák széttépnék. Öt-hat kutyája van az 
állatbarát ismer ősödnek. ];n néked csak ez az Igy allabbarát ismer ősöd van. Esetleg 
mégpró'bálkozhatnál a kbzgazdász barátoddal: ő  elevé semmit sem utast vissza, 
mindenről hajlandó komolyan beszélni. A galambról is hajlandó volna beszélni. 
Csakhogy az első  kérdése bizonyára az volna, hogy milyen fajta galambról van 
szó;  neked pedig fogalmad sincs róla, nem értesz a galambokhoz. Utána megkér-
dézné, hagy milyen színű  a tolla. 

Kimész, ,behozod a teraszról a szemetesvödröt, óvatosan félrehúzod a szend-
vicsestálat, s a villanyfénynél megvizsgálod a galambot. Nem tudod megallapítani, 
hogy milyen sziínű. Furcša, halványvörös a tolla, pontosan nem lehet meghatározni, 
hogy milyen. Egyszer régen láttál már hásonlót, egy hasonló smínil foltot, a folyó 
melletti homokban, 'ahol leszúrtak egy embert. Délután saílrták le azt az embert, 
te meg a barátaiddal este mentél oda "futballozni a telthold fényénél; abban az 
iddben még rengeteg ötleted volt, azt javasoltad, hogy ne iközönséges futballt játsz-
szatok, hanem négykézláb más г)káljatok a süppedő  homokban, es fejjél lökdössétek 
a labdát. És mászkáltatok is négykézláb, s akkor észrevettétek a puha homokban 
szétmállott .vérfoltot. -bókáig tanakodtatok, hogy milyen színű  is, végül abban 
egyeztetek meg, hogy bíborszín ű, bár nem volt egészen. bíborszínű. Éš ha a köz-
gazdász barátodnak most azt mondod, hogy egy bíborszín ű  galambot akarsz neki 
ajándékozni, természetesen azt fogja válaszolni, hogy bíborszín ű  galamb nincs is. 

Reggelig sorra veszed az iösszes ismer őseidet, és rávjössz arra, amit tulajdon-
képpen kezdettől fogva tudtál, hogy egyikeknek sincs szüksége galambra. Eloltod 
a villanyt, napvilágnál is belenézel a szemetesvödörbe, a galamb szomorúan néz 
vissza, a tolla :most még meghatározhatatlanabb szívn ő. Tanácstalanságadun kenyér-
morzsát szórsz néki, és visszaviszed a teraszra . . 

Valakiről azonban megfeledkeztél az éjszaka: egy gyönyör ű  kisfiúról. És ez 
a gyönyörű  k.њfiní épjрen most betoppan hozzád. Az el őszabóban lerúgja a cip őit, 
aztán rosszallóan vёgignez, látod az arcáról, hogy nem 'tetszik neki; amiért még 
mindig ágyban fekszel. Legutóbb, amikor nálad járt, azt mondta, hogy olyan 
vagy, mint a heгeméh: folyton heverészel, •es semmit sem ! ćsinálsz. Ezúttal azt 
mondja: 

— Olyan vagy, mint T. T., a magányos cowboy. 
— Mi'ért? — kérdezed csodálkozva. 
— Neked is mindig cigaretta lóg a szádban. 
— De a lábaim nem olyan görbék, mint T. T.-nek, a magányos •cowboynak. 
— Akkor is olyan vagy, mint T. T., mindig cigaretta lóg a szádban. 
- Várjunk csak — prábálsz kđsnagyaráskadni. — T. T. maga sodorja a ci-

garettáit, és ki tudja, miféle vacak dohányokat szív. En viszont King Size füst-
szűrős cigarettákat szívok. — Hirtelen eszembe jut egy néhány évvel ezel őtt olva-
sott novella, arról szól, hogy egy férfi lefekszik egy n ővel, utána ,rágyníj'tanak, 
és a nő  bevallja, hogy ő  egyébként nem dohányzik, csak ilyen alkalmakkor. A 
fбгfi megkérdezi, hogy legutóbb mikor dohányzott, mire a n ő  ibevallj•a, hogy 
előző  éjszaka. Akkor a férfi megkérdezi, hogy Regular Sizet, vagy King Sizet 
szívott-e? Persze erről nem vbeszélsz .a kisfiúnak, csak nyomatékosan hangsúlyozod: 
— Márpedig ez nem ugyanaz. 

A kisfiú gondolkozik egy ideig, kicsit mintha megzavarodott volna, de aztán 
szigor ti arccal kijelenti: 

— Mindegy, hogy milyen cigarettát szívsz. A dohány ménreg. 
— Honnan tudod? 
— Írták az újságban. 
— Te olvastad? 
— Igen. 
— Hiszen nem is tudsz olvasni. 
— De tudom, hogy ezt úrt ők az újságban — jelenti vki dühösen. — A dohány 

méreg, és jobban tennéd, ha kevesebbet cigarettáinál. 
Nem vitatkozol tovább. Most már megnyugodtál; a galambot a kisfiúnak 

fogod ajándékozni, ez igazán eszedbe juthatott volna az éjszaika is. No mindegy, 
az a fő, hogy minden rendbe jött, a galamb a kisfiúé lesz, ő  biztosan öriilni fog 
néki, egyelőre azonban még nem szólsz a dologról, el őbb a hangulatot kell megvál-
toztatni. Előveszed a T. T.-ről száló képregényeket. A kisfiú megenyhülten leül 
az ágy szélére. Mindketten imádjátok T. T. kalandjait. A világ legremekebb ma-
gányos cowboya ez a T. T.. Az igaz, hogy mindig cigaretta fityeg a szájában, vi-
szont a tolttal úgy bánik, ahogyan rajta kívül senki a Vadnyugaton. Például fel-
dob egy cukorkát a levegőbe, kétszer kerésztпlövi, a coltot visszacsúsztatja a pisz-
tolytartóba, a cukorkát elkapja és megeszi. Az összehajtogatott cigarettapapírba pedig 
három golyóval szabályos halálfejeket lyuggat. Ezenkívül ragyogóan lovagol is. 
Nyeregben ülve a vágtató ló hátán megeszi a babkonzervet, t űbe fűzi a cérnát, 
és megsodorja a cigarettat. -Persze meg kell hagyni, pampás lova van: Jolynak 
hívják, átugorja a legfélelmetesebb szakadékokat is, egymagában elmegy a kovács-
hoz a •patkókat kiválasztani, ismer mindenféle indián furfangot, továbbá fára mászik 
és horgászik is. A horgászáson még maga T. T. is elámul egy kicsit, mivel sehogyan 
sem tudja megérteni, hogy Joly hogyan tűzi fel a gilisztát a horogra. Ha meg-
kérdezi tőle — mert ők ketten vbeszélgetni .is szoktak —, Joly csak fintorog, és 
kitérő  választ ad. Ilyeneket mond: „igy vagyok vele, v mint  mindenki a világon. 
Én 'is utálkozom közben." Egy ilyen lónak és egy ilyen cowboynak .aztán természe-
tesen csupa izgalmas kalandjak vannak. Folyton mennek, vad tájakon bolyonganák, 
és olyan városokba térnek be, ahol a város határát jelz ő  táblákon rendkívül elmés 
szövegek olvashatók: „Itt tevékenykedik az Államok legkiválóbb sírásója", vagy: 
„Idegen, nem jöttél kés őn, ha nem maradsz sokáig", vagy: „Elégedett turisták és 
felakasztott gazemberek városa". Ilyen helyeken elég sok .kellemetlenség éri T. 
T.-t, sötétlelkű  banditák leselkednek rá, mert tudják, hogy  6  az igazság bajnoka, 554 



sőt nбhányszor az idegenekre általában rossz szemmel néz ő  sheriffek is fel akar-
ták mar akasztani . A sheriffek meg talán a banditáknál is veszélyesebbek, mert 
alig várják , hogy felakasszanak valakit, az sem érdekli őket túlságosan, hogy 
bűnös vagy ártatian-é az illet ő. „Ha mindig csak bűnösöket , akasztanék fel; egész 
Texas rajtam röhögne ", magyarázta egyszer egy toprongyos sheriff T . T.-nek. 
Szerencsére . T. T. rettenthetetlen cowboy és a legreménytelenebb helyzetekb ől is 
kivágja magát. 

Kiválasztottam egyet az előszedett .képregények közül, az a cí дne , hogy ,;T. 
T. Joss Jamon ellen". Már az első  oldalakon kiderül, hogy Joss Jamon egy sötét gaz-
ember, aki hatadmagával terrorizál egy egész várost , rövid idő  alatt exőszakkal 
megszerzi a helyi ibankot , cukrászdát , hentesüzletet és kocsmát , és fosztogatja a 
lakosságot . Mindenki fél tőle , T. T. azonban ellene szegül . Alighogy megerkezik 
a városba , kocsmai vereikedest provokál , laposra veri Joss Jamont , azután elő-
rántja pisztolyát , és a banditák talpa alá Lövöldöz, mi'közben azt éne'kli, hogy: 

„.I come from Alabama 
With my Banjo on my knee ..." 

Ezzel önég nem ért véget a történet, de itt meg kell állni, mert a kisfiú 
megkérdezi: 

— Ez angolul van? 
— Igen. 
— Forditsd le. 
— Nem tudom. 
— Nem tudsz angolul? 
—Nem. 
— Azt sem tudod , hogy mondják angolul , hogy „öt"? 
— Azt tudom: „five". 
— Tíz? 
— Ten. 
— Száz? 
— Azt nem tudom. 
– Kár — mondja a kisfiú csalódottan . — Nagyon szerettem volna tudni, 

hogyan mondják angolul , hogy száz. 
— Miért olyan fontos ez neked ? — kérdezed bosszankodva . Szeretnéd tovább 

olvasni „Joss Jamont", a történet ezután lesz csak érdekes. 
— Nagyon szeretném tudni , hogy mondják angolul, hogy ,;száz". — hajto-

gatja a kisfiú. — Ki tudná nékem megmondani? 
— J. E. meg tudná mondani , de ő  most nincs itt. 
— Hol van? 
— Elment a tengerpartra. J. E. ilyenkor szeret a tengerparton, amikor itt 

felénk már hideg van. 
A kisfiú nagyon szomorú , a képregénytől is elfordítja a fejét , megsajnálod, 

és azt mondod neki: 
— Megpróbálom felhívni telefonon J. E.-t. 
J. E. valami lehetetlen kis tengerparti faluban húzódott meg, a postán Ке-

resztül kell kérni a szállodáj бt..A .postáról azt mondjak, legyél torelemmel, dél-
előtt zsúfoltak a vonalak, várnod kell. A kisfiú nyugtalan, nem tud odafigyelni 
T. T. és Joss Jamon történetese . Félreteszed hát a képregényt , azzal , hogy majd 
a telefonbeszélgetés után folytatjátok az olvasást. 

Addig is találomra előveszel egy lemezt , és bekapcsolod a gramofont. Régi, 
érzelgős dalok hangzanak fel, olyan mint: „Szervusz , te veén 1 zsé", meg „Szerel-
münk .kiskertje kifosztva rég ...", melyekt ől a kisfiú még nyugtalana'bbá válik. 
Vissza kellene már adnad ezt a lemezt a tulajdonosának, de elfelejtetted, hogy 
kitől is kaptad . Talán a szemüveges lánytól? Nem , nem a szemüveges lánytól, va-
laki mástól , abban az időben , amikor a szemüveges lányba voltál szerelmes. Utó-
lag mindig csak egy szemüveges lányról beszélsz, holott ketten voltak, s te egyszerre 
voltál szerelmes mind a kettőbe; és talán ők is szerelmesek voltak beléd. Az egyik 
biztosan szeretett , az, amelyik olyan fázékony volt, mindig magára húzta a puló-
veredet, es szerette , ha melengetted a 'kezeit. Jó volt együtt lenni vele , melengetni 
a fázós kezeit , sétálni vele a hóesésben , mást alig csináltál , csak s'étaltál vele, és 
a kezét fogtad , és néha ,megcsókoltátok egymást, .de sohasem a lakásban , mindig 
az utcán, séta körben, és mindig ugyanazokon a helyeken álltatok meg csókolózni: 
egy önkiszolgáló előtt, egy behavazott , üres telken és a várandós anyák otthona 
mellett. A másikat meg sem csókoltad, pedig ő  is elég gyakran eljárt hozzád, és 
gyönyörű  volt, amikor neveteti. De sokáig nem merted megmondani neki, hogy sze-
relmes vagy belé, hiszen tudta, hogy a húgát szereted. Végül, egy hideg éjszakán, 
amikor félig megfagyva értél haza, és ő  eljött 'hozzád teát főzni, hosszas köntör-
falazás után kinyögted, hogy őt is szereted. Valójában ezzel tettél tönkre mindent, 
mert utána alig akartak szóba állni veled, nem hitték, hogy egyszerre mindkett ő-
jükbe szerelmes lehetsz. Pedig szerelmes voltál , és amikor ezt bevallottad , a szem-
üveges mosolygott, szép volt, és valami nagyon meghatót mondott, amitől m'ég 
ezek a régi, érzelg ős dalok is elfogadhatók lettek. De nem emlékszel már, hogy 
mi volt az a nagyon megható dolog , bunös gyorsasággal felejted el a megható 
szavakat, egyetlen megható mondásra emlékszel csupán, J. E.-t ől hallottad, mielőtt 
elment volna á tengerre. Csúnyául összevesztetek, te mindenféle durva sértést 
vágtál a fejéhez , csupa olyan dolgot , amit nem szabad egy nőnek mondani, majd-
nem elsírta magát, összehúzódott az asztal mellett, úgy látszott, hogy mindennek 
vége, de akkor a fűtőtest mögül felröppent egy nagy, ronda légy, amely valami 
csoda folytán túlélte az őszi hideget. „Ez egy bolond légy" — mondta J. E.. Ha 
jól meggondolod , ez volt a legmeghatóbb mondás, amit eddig hallottál : „Ez egy 
bolond légy". 

— Elég volt ebb ől — mondja a kisfiú. — Tedd fel a „Micimackót". 

„Minél inkább havazik, 
Annál inkább hull a hó. 
Minél inkább hull a hó, 
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Hull a hó és hózik, 
Micimackó fázik. 
Hull a hó és hózik, 
Micimackó fázik." 

Legalább negyedóráig ezt haіІgatjátok. Az egész nagylemezr ől a kisfiút nem 
érdekli más, csak a „Micimackó". Minduntalan fel kell ugrálnod, hogy vissza-
helyezd a gramofontűt a „Micimackó" elejére. Azután meg a „Margarita" követ-
kezik. Itt még gyakrabban kell ugrálnod és a t űt igazgatni. A kisfiú ugyanis .nem 
akarja végighallgatni az egész számot, csak azt a versszakot, hogy: 

. „Jólelkű  gengszterek, 	 . 
Szélhámos zenészek: 
Nagy társaság. 
Kártyákat kevernek, 
Idézik szellemed: 
Szép új világ „ 

is természetesen 'a refrén: 

„Margarita, Margarita! 
Királynő  voltál egy péntek éjszakán. 
Margarita, Margarita! 
Boszorkány lett egy leány." 

Végre csöng .a telefon, kikapcsolod a •gramofont, és rohansz a kagylót fel-
emelni. J. E. jelentkezik, elég rossz a vonal, de a hangjáról így is megáhapítod, 
örül, hagy felhívtad. Mesél a tengerr ől, egész nap a tengert és a sirályokat nézi, 
és azt mondja, hogy egy hosszú levelet írt neked; holnap •bizonyosan megkapod. 
A kisfiú türelmetlenül topog melletted, kezébe nyomod a kagylót. 

— Hogy mondják angolul, hagy „száz"? — .kérdezi. 
J. E. nem érti. A vonal egyre rosszabb, az ő  hangja is alig hallatszik. Kény-

telen vagy te megismételni a kérdést. 
— Hagy mondják angolul, hogy „száz"? 
— Száz? 
— Igen. Száz. 
— Hundred. 
— Hundred — mondod a kisfiúnak. — Hundred, nehogy elfelejtsd. 
— Nem felejtem el — mondja a kisfiú magabiztosan. 	Hundred, hundred, 

hundred... 
Elbúcsúzol J. E.-től, még egyszer elmondja, boldog, hogy felhívtad, bizto-

sítod, hogy te is boldog vagy, azzal sietsz vissza a képregényhez. Ott folytatjátok, 
amikor T.  T.  megtáncoltatta az egész bandát. Jól sejtetted, hogy a java még ezután 
következik. Joss Jamon nem az az ember, aki megtorpan az akadályok el őtt. Nép-
szavazást ír ki a városban, és pribékjei segítségével megválasztatja magát polgár-
mesternek. Az emberek ett ől kezdve tényleg pisszenni sem mernek, csak T. T.. 
a magányos cowboy folytatja a harcot. Este, amikor Joss Jamon ágyba fekszik, 
T. T. egy jól irányzott golyóval eloltja feje felett a petróleumlámpát; reggel egy 
hordába bújva kilövi a kávéscsészét a kezéb ől, aztán a szivart a szájából és a tinta-
tartót is szétlövi az íróasztalán. Joss Jamon toporzékol dühében, de T. T. olyan 
ügyesen lövöldöz, hagy semmit sem tudnak гabizanyítani. Később azonban betelik 
a pohár: T. T. vizet csempész be a whiskys hordókba Joss Jamon :kocsmájában, 
s csúcsforgalom idején a polgárok whisky helyett vizet kapnak inni. Ez pedig még 
a . megfélemlített embereket is felb őszíti, és mindent összevernek a kocsmában. 
Lázadás fenyeget, Joss Jamon érzi, hogy cselekednie kell. Elfogatja, börtönbe csu-
katja T. T.-t, és mindjárt megrendezi a bírósági tárgyalást. Válogatott gazembere-
ket jelölnek az esküdtszékbe: Billy Kidet, Jesse Jamest és a négy Dalton testvért, 
akik természetesen ,kötél általi halálra ítélik T. T.-t. De ekkor már felzúdul a 
gép, kiszabadítja T. T.-t a börtönb ől, .és Joss Jamon bandája kerül kötélvégre. 

— Joss Jamon elég nyavalyás bandita volt — jegyzi meg a végén a kisfiú. 
— T. T. könnyen elbánt vele. 

Igazat adsz neki, Joss Jamon tényleg egy pitiáner gazember volt, híján 
minden nagyvonalúságnak, nem méltó T. T.-hez. Újabb T.  T.  képregényt veszel 
elő : „A Dalton fivérek Mexikóban". Ez már egészen más, a Daltonok komoly el-
lenfelek. A célbalövést például úgy szokták gyakorolni, hogy almákat l őnek le 
egymás fejéről. Négyen vannak, négy testvér, Joe, William, Jack és Averell, arc-
ban nagyon hasonlítanak egymásra, el őreugró, szögletes álluk van, hosszú arcuk 
és szétálló fülük. Termetre azonban különböznek: Joe olyan alacsony, hogy általá-
ban gyerekágyban alszik, míg Averell akkora, mint egy mai kosárlabdázó. Egyéb-
ként a kis Joe a család feje és esze, sok borsot tört már T.  T.  orra alá is. Plakáto-
kat nyomtatott, amelyeken T. T.-t gyilkosnak, csalóna'k és lótolvajnak nevezte, 
T. T. alig tudta tisztára mosni magát; egyszer meg lefegyverezte, foglyul ejtette 
és T. T.-nek hetekig kellett mosni, vasalni és f őzni a Daltonokra, egészen addig, 
amíg a magányos cowboy ismét, ki tudja hányadszor, börtönbe juttatta őket, ahon-
nan viszont a Daltonok, bár többnyire négy-ötszáz évre ítélik őket, mindig gyor-
san megszöknek. Joe-val ellentétben a langaléta Averell szörnyen buta. Akár-
mikor szökni készülnek a börtönb ől, Averell jelenti a legnagyobb akadályt, mivel 
folyton éhes, és nem hajlandó vacsora el őtt szökni. Joe, akinek egyetlen hibája, 
hogy túl •érzékenyek az idegei, ilyenkor fojtogatni szokta, William és Jack alig 
tudják megmenteni Averellt, bár ők is dühösek тб , és ha megszólal, szinte egy 
emberként ordítják, hogy „Averell, fogd be a pofád". Ett ől függetlenül viszont 
Averell a mama kedvence. Ha hazamennek, mindig ő  kapja a legnagyobb falato-
kat, gyerekkorában pedig állami ünnepekkor ő  kapta a legnagyobb pisztolyt, és leg-
alább húsz golyóval többet, mint a testvérei, akik persze ezért is haragszanak rá, 
de főként azért, mert T. T. többnyire Averell ostobasága miatt gy őzi le őket. 

A kisfiú kedveli a Daltonokat,  Joe-'t,  majdnem annyira szereti, mint T. T.-t, 
örül, hogy végignézheti mexikói kalandjukat. A négy Dalton fivér úgy jutott át 
a határon, hogy Emilio Espuelas, hírhedt mexikói rablóvezér, ellopott egy rab- 556 



szállátó kacsit, annak reményében, hogy abban aranyat talál. Ehelyett azonban, 
amikor feltárták az ajtót, a kocsibál a megbilincselt Daltonok léptek ki. A mexikói 
rablók elámultak, még Espuelas is csak annyit tudott .kinydgni, hogy: „Úristen, 
micsoda fogás ". Joe ellenben mindjárt feltaláita magát, rövid beszédet rögtönzö гt, 
amit úgy kezdett, hogy „Senor", és úgy végzett, hogy „Garamba", ily módon is 
kifejezésre juttatva vendéglátóik hanti tisztesetét . Espuelas, sajnos , nem hatódott 
meg, a konkurrenciától félve, a négy testvért lára ültette , és a legköгelebbi fa 
alatt hurkot vetett a nyakukba. Mar •éppen ki •akarta ugratni alóluk a lovat, minek 
következtІHben a Daltonok lógva maradtak volna .a fa ágán, amikor Joe ismét 
beszélni kezdett, mondván, tudnák $k is hasznositani magukat ebben a bandában. 
ismerik a szakmát, egy kis nemzetközi tapasztaiatcsere igazan jól jönne. Meggy őzte 
Espuelast, az kiadta a parancsot, hogy oldjak le a nyakukról a kötelet, de akkor 
Averell örömében olyat üvöltött, hogy a ló kiugrott alóluk, a mexikóiák alig tud-
ták időben levágni őket az ágról. Ezutan 'kevetkezett az akklimatizáció, mi ісözben 
szökésük híre elterjedt az egész kontinensen, az USA-ban népünnepélyeket rendez-
tek, Mexikóiban pedig általános volt az elkeseredés. Mexikó washingconi nagykövete 
a legerélyesebben tiltakozott az Egyesült Allamok külügyminiszterénél, követelte, 
hogy a Daltonakat sürg.ősen hívjak vissza, mert különben könnyen háborúra ke-
rülhet sor a két ország között, még az alamói csatát is emlegette. A miniszter 
aim tehetett mást, elküldte T. T.-t Mexikóba. T. T. már megszokta az effiéle 
missziókat, elment Mezíkába, bolyongott egy ideig a hegyekben, kiszimatolta, hogy 
merre lehet a négy Dalton, aztán megkérte a környék leggazdagabb földbirtoko-
sát, hogy rendezzen Fiestát, mert biztos volt benne, hogy emberei azon megjelen-
nek, hogy valami disznóságot csináljanak. T. T., mint mindig, ezúttal is jól szá-
mított: a ra'biók amit meghallották a Fiesta hírét, elhatározták, hogy elrabolják 
a földbirtokost és váltságdíjat kérnek érte. A Daltanok kapták a feladatót, hogy 
népi éne'kesekként :menjenek el a Fiestára, •és rabolják el a földbirtókost. Az egyik 
muzikális rabló vállalta, hagy megtanítja őket néhány mexikói népdalra. El őször 
bemagoltatta velük a. szöveget: 

„Que Linda es la manána 
Cuando sale el sol ... stb." 

— Ez milyen nyelven van? — kérdezi a kisfiú. 
— Spanyolul. 
— Te biztos spanyolul sem tudsz. 
— Nem tudok spanyolul — vallod be idegesen. 
— Egy szót sem tudsz? 
— Egy szót sem. 
— Azt sem tudod, hogy hagy mondják, hogy „öt"? 
— Nem. Meg a tízet sem tudom, meg a százat sem. 
— Kár. 
Ekkor eszedbe jut valami, és diadalmasan azt mondod: 
— Valamit mégis tudok spanyolul: Paloma. Ez azt jelenti, hogy galamb. 
— Honnan tudod — kérdezi gyanakodva. 
— Gyerekkoromban nagyon népszerű  volt egy „La Paloma" cám ű  dal. Egyik 

barátom, Burai J.-nek hívták, mindig ezt .dúdolta: naphosszat kóborolt a folyó 
mellett, •és a „La Palomát" dúdolta, miközben kiszabadította a pézsmapatkányokat 
a csapdákból. Ó mondta nekem hogy a „Paloma" spanyolul azt jelenti, hogy .galamb. 

— Milyen csapdákból szabadította ki a pézsmapatkányokat? 
— Egy halásznak •a csapdáiból. Ez a halász mindennap csapdákat rakott 

a nádasokba, .és fogdosta a pézsmapatkányokat. Burai J. meg, ha csak tehette, 
kiszabadította őket. 

— Most hol van? 
— Kicsoda? 
— Burai J. 
— Nem tudom. 
— Olvass tovább — mondta csüggedten a kisfiú. 

A Daltonok tehát megtanulták a szöveget, kezd ődhettek az .énekórák. A rab-
lóból lett énektanár szerzett nekik gitarokat, és egy faággal vezényelt. Az ered-
mély majdnem tragikus lett. A Daltonok olyan hamisan énekeltek, hogy halló-
távolságon ibelül a lovak levetették hátukról gazdáikat, a tükrök, az ablakok és 
egyéb üvegtárgyak meg csörömpölve darabokra törtek. Az énektanár sírva rohant 
Espuelashoz, a vezérhez, mire az egy 'kötelet adott neki, remélve, hogy ha ezt 
meglátjálk, mindjárt megemberelik magukat a Dalton fivérek. Azok igyekeztek is, 
még nagyobb hangerővel énekeltek, végül az •énektanár fél őrülten könyörgött, 
hogy engedjék meg, hogy ő  akassza fel magát arra a kötélre. Már fel is lépett 
egy hordóra, •úgy kellett er őszakkal lerángatni. Éneklésr ől tehát szó sem lehetett, 
bár amikor elérkezett a nagy nap, a Daltonok beöltöztek népi énekesnek, Joe 
azonban megígerte, hogy el ővigyázatosak lesznek, ki nem nyitják a szájukat a 
Fiestán, majd csupán a pisztolyaikat használják, ha elérkezik az id ő. Otk•özben 
azonban Averell mégis megkérdezte, hogy mit fognak énekelni, mire Joe rá-
parancsolt, hogy szálljon le a lováról, adja .át a gitárját, guggoljon le, és vegye 
le a kalapját, és akkor széttörte a gitárt Averell fején. A Fiestán meghúzódtak a 
sötétpere, és amikor a földbirtokos a közelükbe sad гбdott, lepedőt dobtak a fejére, 
és megkötözték. A fegyverét el sem vették. Ez lett a vesztük. Mert a fogoly tu-
lajdonképpen T. T. volt, földbirtokosnak álcázva. Averell ezt mindjárt észrevette, 
de nem szólt, így akart bosszút állni, amiért Joe fejbe vágta a gitárral. A bosszú 
igazán jól sikerült. A rablók szálláshelyén T. T. felfedte kilétét, el őrántotta pisz-
tolyát, •és mindenki kezéb ől kilőtte a fegyvert, sakkban tartotta a társaságot, amíg 
meg nem jött az erősítés, és ezzel Espuelas rablóvezér karrierje befejeztetett. 
A Daltonok viszont megszöktek, amíg a lövöldözés tartott, de T. T. utánuk eredt, 
és elfogta őket, amikor egy meredek sziklafalra másztak fel. Ismét helyreállt 
a normális diplomáciai viszony a két ország között, T. T. börtönbe kís°rte a Dal-
tonokat, utána pedig, mint minden kalandja végén, lovára ült, és a lenyugvó nap 
sugaraitól .bearanyozva, nekivágott a végtelen prérinek, miközben nagy átérzéssel 
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„Magányos cowboy vagyok én ...” 
— Ez az Averell egy tökfej — mondja mérgesen a kisfiú. — Mindig miatta 

fejeződik be a történet. 
— Nem kell megijedni — vigasztalod. — Ahogyan és a Daltonokat ismerem, 

elszöknek azok megint a ,börtönből, és kezdődik minden elölről. 
— Mit gondolsz, tudnak a •Daltonok spanyolul? 
— Joe biztosan tud spanyolul. 
— Igen — mоndз a elgondolkozva. — Joe biztosan tud, ő  mindent tud. Kár, 

hogy olyan kicsi. — Aztan megkérde¢i t őled: 
— Szóval a „Paloma" az galamb? 
— Persze. Galamb és vécépapír. 
— Micsoda? — kérdezi elképedve. 
— Vécépapír. 
— Hazudsz. 
— Nem hazudok. Van. egy „Paloma" nev ű  vécépapír. 
A kisfiú бszintén fellháјborodik. 
— Disznóság a vécépapihnak ilyen szép nevet adni, hogy „Paloma". 
— Disznóság, de így van. 
— Mit csinálna Burai J., ha tudná, hogy .a „Palomaból" vécépapír lett? 
Ezen hosszasan elgondolkozol. Dényleg, mit csinálna Burai J., ha tudná? 
— Bizonyára írna egy goromba levelet a vécérpapirgyárnak. 
—  Es  akkor megиálto¢tatnák a véoépapír nevét? 
— Nem hiszem. 
— Mit csinálna araég Bural J.? 
— Hát... írna egy goromba cikket az újságba. 
A kisfjnl a térdére csap. 
— Ez az! Az újságba kell írni. Akkor biztosan megváltoztatják a vécépapír 

nevét. Dényleg nem tudod, hogy hol  van  Burai J.? 
— Nem tudom. 
— Azt mondtad, hogy a .barátod volt. 
— Az régen volt. Már legalább tiz éve nem láttam. 
— Miért nem írsz te egy goromba cikket az újságba? 
— Nem szeretek írni. 
— Félsz? — kérdezi megvetően. 
Nem szerétnéd, ha a kisfiúnak egészen rossz véleménye lenne rólad, ezért 

beleegyezel. 
— Rendben van, majd írok egy goromba cikket az újságba. 
— Nem kell félni — bátorít a kisfiú. — Mi bajod lehet, ha megírod, hogy 

disznóság vécépapírnak „Paloma" nevet adni? 
— Írok majd egy goromba cikket. Most gyere, mutatok neked valamit. 
Behozod a teraszról a szemetesvödröt, leveszed a tetejér еl a 'tálcát, és meg-

mutatod a galam!bot. Szegéлy galamb, bágyadtan néz hátúk, a kenyérmorzsához 
hozzá sem nyúlt. 

— Postagalamb —állapítja meg a kisfiú. 
— Miről ;gondolod, hogy postagalamb? 
— Nézd meg a csőhét. A postagalamboknak van ilyen görbe cs őrük. 
— Neked adom. 
— Köszönöm — mondja a kisfiú. — De miben viszem el? 
Keresel a spájzban egy nylon szatyrot, amit J. E. hozott valamelyik áruház-

ból, beleteazed a galambot, és cigarettával néhány lyukat égetsz a szatyron. 
— Nehogy :megfulladjon a galamb — magyarázad a kisfiúnak. 
— Nem fullad meg — mondja. — Vigyázni fogok ra. Szóval „Paloma"? 
— Igen. A száz pedig angolul „hundred". 
— Tudom. 
— Okos fiú vagy. 
— Máskor is eljövök — mondja. 
Elviszi a galambot. 
Még aznap el is vették tőle. Valaki meggyбzte, hogy a postagalambok elpusz-

tulnak, ha egyedül maradnak, elkérte, azzal, hagy ő  majd összepámsítja egy másik 
postagalambbal, azután, ha lesznek kis galambjaik, majd ad egy párat bel őhlk a 
kisfiúnak. A kisfiú elhitte, természetesen átadta a galambot, az illet ő  meg ki-
csavarta a galamb nyakát, és levest f őzött belőle. 

Amikor ezt megtudod, mindjárt Burai J. jut eszedbe. Vajon mit szólna eh-
hez. 0, aki annyira szerette a „La Paloma" című  dalt. Mindig azt dúdolta a folyó 
mellett, néha még a szeme is könnybe lábadt, úgy meghatódott a „La Palomától". 
Еs akkor eszedbe jut még egy gyerekkori barátod, aki szintén imádta a „La Pa-
lomát". Ennek a barátodnak már nem emlékszel a nevére. Csak azt tudod, hogy 
bolgár fiú volt. Nagy konyhakertészetük volt a nemzetközi út mellett, és ha az 
úton elment egy bolgár hűtőkocsi, ez a bolgár fiú tapsolt örömében. 
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Délutánomként, amikor váгosba menet elhaladtam a szürkés sarki ház eiöt , 
mindig ott láttam az ablaknál ülve, újságolvasásba merülten. Aroéle •annyira jel-
legzetes volt, hogy nem lehetett elfelejteni. Nagy, vaskos orra volt, kemény, hatá-
rozott vonasú arca, éles, erélyr ől tanúskodó tekintete. Bár mar öreg embernek szá-
mltott, jobboldalt választott, ritkuló haja még meg őr'izte barna színét, s egész tar-
tása egyenes, vállas. 

Annyira megszoktam már, hogy hiányzott volna, ha nem látom sajátságos, 
újságot böngésző  fejét az ablaknál. 

Jobbára mozdulatlanul ült karosszékében, s ilyenkor úgy hatott rám, akár 
egy odaültetett kirakatbábu. 

Egy dermesztően hideg január végi délután, mikor arra menet ismét benéz-
tem, úgy vettem észre, mintha elbóbiskolt volna, mert megszokott helyén el őre-
csuklott fejjel üldögélt. 

Így láttam másnap is, hajszálnyira ugyanabban a helyzetben. 
Ejnye! Mi van az emberrel? —ötlött föl bennem önkéntelenill a kérdés. 
Mikor harmadnap is igy 1tham viszont, nem állhattam meg, hogy 'be ne 

menjek, bár sohasem voltam nála, s utána ne nézzek, vajon mi lehet vele. Mert 
úgy látszott, hogy teljesen magában éldegél, sohasem láttam ugyanis valakit *  kö-
rülötte. 

A kapu .nem volt bezárva, akadálytalanul nyitottam be egy hideg, sárga 
téglaporos el őszobafélébe ;  majd rátettem kezemet az onnan nyíló sarokszoba kilin-
osére, kopogtatás nélkül lenyomtam, •és belsptem. 

A dermesztően hideg, fűtetlen szobában ott ült el őreosuklott fejjel •és lehunyt 
szemmel, valósággal megszobrosodva a látásból jál ismert ember, két karj•ával az 
előtte levő  asztalkán kiterített újságra d őlve, melyből elszenderedése el őtt olvas-
hatott, anélkül, hogy közeledő  ldpteimre megmozdult volna. 

Biztosan elalélt, gondoltam, s talán még segíteni lehetne rajta gyors beavat- 
kozással. De mikor hozzáértem és megráztam, hogy aléltságából magához térjen, 
mert egyszerű  érintésemre nem adott magáról életjelt, tuskóként lefordult széké- 
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két arca 
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Mindketten ablaknál ülő  
öregek. A lét lperemére 
szorultak, mindinkább 
mozdulatlanná mereved-
nek, egyéniségtik kifelé 
ható erővonalai. sorra 
elsorvadtak, vagy el-
sorvadóban vannak ép-
pen, nemcsak a holna-
poktól, multjuktól is 
megfosztotta máró'.ket 
a közelgő  halál. Egyet-
len realitásuk az ablak 
négyszöge, mely mellett 
tartalmatlanná vált ide-
jük bámészkodás vagy 
újságolvasás közben át-
menetileg feltölt ődik, s 
mintegy elodázza a vég-
ső  semmivel való •szem-
ben:ézést. Magányuk oly 
nagyfokú, hogy még ha-
láluk pillanata is észre-
vétlen marad, haláluk-
ban sem lehetnek im-
már stb. stb. Persze 
nem a téma hasonlósá-
ga s bizonyos fokú meg-
egyezésе  hozza közel 
egymáshoz e novellá- 



kat, épp  ellenkezőleg, a 
kiét író világáról, lelki 
alla,potáról oly іьеѕе .
sen valló lényegi eltéré-
seik, azok a kontrasz-
tok, amelyek sajátos 
módon csak felerősítik 
a rendkívülinek semmi-
lyen vonatkozásban nem 
nevezhető  két szöveg 
együttes hatását. 

Szirmai novellája 'éli 
a halált, В3užimskié csak 
szemléli, csak ürügy a 
mesélésre, s valójában 
ez a 'két sajátság hatá-
rozza meg alapvet ően e 
művek »fejlődési« irá-
nyát, stílusát, szerkeze-
tét. 

Szirmainál az elhatal-
masodott halálélmény 
gátakat emel az ábrá-
zoló kedv elé, s min-
den fölösleges disz, fö-
lösleges nyelvi elkalan-
dozás nélkiil önmaga 
megvalósítására tör. 
Igaz, hogy írónk az ab-
laknál ülő  ember arc-
élét a realista recept 
aprólékosságával rajzol-
ja meg, de csakis azért, 
hagy később annál 
nyugtalanítóbb irraćio-
nalitásba burkolhassa 
azt. Nem közelíti meg, 
nem akarja agyonkop-
tatott eszközökkel tud-
tunkra adni, mit is gon-
dol és érez ez az idő-
ből kihullott néma em-
ber, s éppen ily módon 
gyorsítja fel képzele-
tünk munkáját, szinte 
az íróval együtt minél 
elo"bb a figura mozdu-
latlansága mögé szeret-
nénk látni, hogy meg-
szabaduljunk az isme-
retlen okozta gélelem-
től. Miután pedig érdek-
lődésünket felkeltette az 
író, még inkább meg-
feszíti a húrt. Az iszo-
nyatnak •és közönynek 
ugyan miféle utcája ez, 
ha három napon át 
senki sem veszi észre, 
hogy egy ember az asz-
talára roskadt? Az ut-
cáról és népéről azon-
ban semmit sem tudunk 
meg, Szirmai szigorú 
tudatossággal, nyílegye-
nesen halad oélja felé. 
Azaz mégsem. Hiszen a 
novella én-je, miután 
harmadnap már módfe-
lett furcsának találja, 
hagy az újságolvasó 
ember nem moccan, az-
zal a gondolattal indul 
el .mégis a nyílt titok 
megfejtése felé, hogy 
hátha csak elszunnyadt 
vagy elalélt. A »kikiri-
kí«-esztétika, a szent-
séges valóságosság ne-
vében, bizonnyal lesúj-
tó véleménnyel illetné 
ezért e műhelyforgá-
csot, én azonban ezt a 
kis szeplőt helyénvaló-
nak találom. Az el-
szunnyadás képtelen gin 
dolata ugyanis csak be-
vezetője, halvány ellen- 

dubravko jelač ić  bužimski 

adolf  ina  
asszony 
lassú 
halála 

Az öreg  Adolf  ina asszony naphosszat az ablaknál iifidögélt. Kicserepesedett 
kezét szürkészöld ruháján nyugtatta, s békességgel elegy tompa szomorúsággal fi-
gyelte az utcát, a nagy útkeresztez ődést, ahonnan csikirgás és zúgás hatolt föl 
hozzá. Meggönbedt háta mögött, melyen néhány hajszál fehérlett a reggeli fésül-
ködés után, a régi, politúrozott zongora szürke tetején, kanári füttyögött. Szagga-
tott éneke aneg-.megtörte a szoba csöndjét. Nagy, acélhuzalból készült kalickájában 
le-föl ugrándozott, majd megpihenve, magot rágcsált, tisztogatta :a es đrét a fehér 
szépiacsonton, vagy csipegetett a drót 'közé dugott kockacukorból. A nagy koronájú 
tölgyeken, melyek eltakarták a Rudolf-kaszárnya homlokzatát, nehéz test ű  varjak 
himbбlбztak. Az 'бgbogak közé rakott fészkeik nyílt sebeknek látszottak. A varjak 
időment fölröppentek, s leírtak néhány kört az es őktől megszürkült magas torony 
fölött, melynek legtetejér ől hegyes alabárdokként vasrudak nyúltak a felh ős ég felé. 
A főbejárat előtt unottan sétálgatott az őr, a járcókelőket szemlélte. Puskája lassú 
léptei ütemére ingott a vállán. Adolfina asszony elnézte a betinnégyzeteket, a be-
léjük merülő  keskeny acélsávokat, melyeken villamosok csörömpöltek el, vagy pedig 
az aszfalttal övezett pázsitsziget tulipánágyásainak háromszögein pihentette szemét. 
Az öreg hölgy szerette ezeket a gyönyör ű  vörös virágokat, és olykor meg is kor-
holta az arra vet ődő  csirkefogókat, kik mer ő  unalomból megtépáztak és letapodták 
őket. »Imposztorikk, hallatszott ki -ilyenkor a csukott ablak mögül sípoló, er ős 
hangja. Néha még az ablakot 'is 'kitárta: »Azonnal elmenni, 'imposztorok, most, 
bumm, én hívni mendőrség! Hogy nem szégyellitek magatokat?k Azok meg ott lent 
csak nevettek, köpködtek az ablaka felé, rondákat mutogattak neki, és »vén tyúk-
nak« nevezték. 560 



pontja 'a novella végén 
bekövetkező 	»merev« 
zuhanásnak, 	melynek 
nyomán az iró fagyos 
csöndvirágai belénk is 
mindent behálózó, mély 
gyökeret eresztenek. 

Mennyire másként kö-
zelít Bužimski a témá-
hoz. Egészséges fiatalsá-
gával ajtóstól »ront be« 
Adolfina asszony laká-
sába, meglesi a hátán 
fehérlő  hajszálakat, te-
lapatikusan olvassa gon-
dolatait, mozdulatait, 
okát is pontosan tudja. 
Vagyis egymásba ját-
szat 'két síkot: egyrészt 
a világtól teljesen el-
zártnak, befelé élőnek 
mutatja az id ős hölgyet, 
kit már-már csak az ut-
cán történő  események 
tartanak fönn önnön 
halálának lassú érése 
közben, másrészt azon-
ban lépten-nyomon fel-
szakítja ennek az egye-
dülvalóságnak a bur-
kát, s belső  tartalmait 
is kibeszéli. S pontosan 
a két síknak ez az egy-
másba játszatása tanús-
kodik arról, hogy Bu-
žimskinál a fikció na-
gyobb az 'élménynél. 
Szirmai is fikcióra épít, 
de egy fundamentális 
élmény parancsára, 
úgyhogy jégül is, mint 
láthattuk, nála még a 
nem-valós elemek is a 
szöveg szerves részévé 
tudnak válni. Bužimski 
azonban a halált még 
objektív adottságnak ve-
szi, s éppen ezért marad 
meg novellája az életes 
leírás szférájában: nagy 
kedvvel részletez, kö-
гülír, ismétel, olykor 
valóban nagyszerű  mon-
datokat kanyarít, mesét 
szövöget a mese kedvé-
ért, egyszóval »irodal-
mat« csinál. 

S talán épp novellá-
jának ez a kiforratlan, 
jövőért kiáltó életessé-
ge kölcsönözhet némi 
kis meleget Szirmai 
»megszobrosodott« ha-
lottjának, mint ahogy 
valószínű  az is, hogy az 
ablaknál ülő  ember tő-
szomszédságában hirte-
len elhalkul a jólnevelt 
Adolfina asszony kaca-
gása is, ott a Rudolf-
kaszárnya előtt, a töl-
gyek egyikén. 

»Ahso, das ist unmöglich! Alpári banda!«, szakadt .ki bel őle majdnem köny-
nyes hangon. Aztán belátta, hogy .mindez mitsem ér, és máskor nem is nyitotta 
ki az ablakot. Ha újra megjelentek vandál küldetés::ükben, elsötétült arccal no-
tybgott maga elé, s szavai, az üvegtáblától elpattanva, visszatértek hozzá. Az út-
kereszteződés •sahkán jelző tábla á1Лt, éjszaka fénylettek a betűi, ilyenkor 'sokkal, de 
sokkal szebb volt. Nappali fénynél elvesztette kifejez ő  erejét, valósággal beleveszett 
a lámpaoszlopok sarába. Éjszaka ezek is szebbek voltak. Mintha csak négy 
szökőkút lett volna a tetejükön. A fényesség zúgva t őrt fölfelé a vassze¢'kezetekben. 
Emberek jöttek-mentek, megálltak a járda szélén, balra pillantottak, aztán jobbra, 
és sietós léptekkel áthaladtak. Veszélyes útkeresztez ődés volt, nem egy szerencsét-
lenség színhelye. A csöndes teret gyakran tompa .pléhbuffanás, törés és üveg-
csörömpölés hangja verte föl, majd rövid sikoly hallatszott. Adolfina asszony nem 
érkezett elfordítani a fejét. Rövhdlató szeme rögzített minden elölr ől, oldalról és 
hátulról kapott ütést, a szétroncsolódó alkatrészeket, a zárt karosszériából 'kirepül ő  
es lezuhanó testeket. Csak akkor fordította el fejét, •amikor már fülébe hatolt 
a sikoly, a kép azonban addigra megdermedt, snintha valaki xnegálldtotta volna 
a szörnyű  filmet, s most állandóan ugyanaz vetül az agyába. Még akkor is, amikor 
már minden elcsendesült, amikor a bevérzett kövezetet és a megroncsolódott gépe-
ket már .nem lehetett látni a körös-körül tömörül ő  kabátoktól, amikor egy 'kék 
kocsitól kísérve, iszonyatos lámpavillogtatás és szirénázás közepette, megérkezett 
a fehér is, és egy kék egyenruhás arrébb tuszkolta a kabátokat, méricskélt. Bizo-
nyos idő  elteltével már csak néhány kivánoshskodó tartózkodott a italeset szín-
helyén, egy=két újonnan érkez őnek mesélték a történteket, majd ők is szétszéledtek. 
Ismét rohantak az autók, zötyögött a zsúfolt villamos, minden el őlről kezdődött 
a betonnégyzeteken. Mintha misem történt volna. Adolfina asszony azonban nem 
tudott felejteni. Állandóan a szeme el őtt lebegett a közvetlen összeütközések képe. 
Állandóan látnia kellett ,őket. A 'szomarú balesetek egész filmje élt már benne, ott 
ugrándoztak el őtte, mint valami fékevesztett táncosok. Az olyannyira jelen 'lev ő  
halál, itt szemben vele, mintha іbеѕtе  volna áldozatah nevét az útjelz ő  tábla szür-
ke vasoszlopába. Adolfina asszonynak úgy t űnt, hogy az összetört, agyonsebzett 
és meghalt emberek mind-mind itt maradtak, fölültek a tölgyek lombjába, a varjú-
fészkek elé, s most kiszikkadt bábokként figyelik vele együtt az úttestet. Félig 
kitépett lábúk lelóg a fák törzse araellett, csonkos kezükkel kapaszkodnak, a fejtik 
éhmosódott, zsigereik üveggel és vassal vannak tele, újabb társakra várnak. Oly-
kor-olykor úgy tetszett neki, hogy az eltorzult halottaknak ez az egész serege 
véres hússal és kihullott csontokkal integet feléje, s ez annyira megpörgette agyá-
ban  a tájékot, hogy meg kellett dörzsölnie a szemhéjait. A varjak párosodtak és 
veszettül károgtak óriási fészkeikben. De mindezt még el is viselte volna az öreg 
hölgy, ha az ágakon tartózkodó alakok tömegéb ől ne vált volna ki újra meg újra 
egy arc. Sápadt, összevert, véres, nagy lyukkal a koponyáján, ahol apró röggé 
csomósodott a haja. Ez az arc mágnesként vonzza a figyelmé č, csúnya, szemre-
hányó érzéssel tölti el. Emlékszik a fiatalemberre. Nemegyszer látta a ház el ő tt, 
amint nagy motorkerékpárját javítgatja a gyalogjárón, a pázsit mellett, s ilyenkor 
olajos tenyérrel mindig fölintett neki. đ  erre boldogan bólintott, és elnevette magát. 
Igy volt ez huzamosabb időn át, úgyhogy a fiatalember néma köszöntése szokássá 
volt. Rendes fiú volt. Még a kipufogókból el őtörő  berregés sem bántotta, amikor 
magas szárú cipőbe bújtatott bábát átvetette a gépen, s hosszú haját meglobog-
tatta a szél. Bolondul vezetett, s ő  mindig valami fojtogató félelmet érzett, vala-
hányszor a fiatalember begyujtotta a vasszörnyeteget, és felpattant rá. Maga sem 
tudta, mi fűzi hozzá oly szorosan, hiszen egyetlen szót sem váltottak soha. Csak 
ez az integetés. Volt benne valami finomság. Ezt azonnal észrevette. Még a tulipán-
szaggató senkiháziakat is elkergette egyszer. Ah, milyen boldog volt akkor. Hálá-
ból puszit küldött neki. Most meg üldözi ez az arc, ott a lombok k őzött. Nemrég 
történt. Amint eszébe jut, valahogy megfagy ereiben a vér, szeme megmered. 
Fonnyadt, félig-meddig kihűlt, öreg teste valós "aggal megrázkódik. Mely fáj dalom 
ömlik el a hasán, s érzi, amint szivárog el bel őle az élet. Csakugyan, nem olyan 
régen történt. Gyönyörű  angyalként dübörgött el ő  vastag motorján, már a szomszéd 
utcából hallotta a zúgást; mindenki már, aki elvágtatott erre, valahogy feketének, 
maszatosnak, brutálisnak látszott, veszekedésre és gyalázatra hajlamosnak. Benne 
volt valami gyönyörű. Talán fehér bőrkabátja is szent kifejezést kölcsönzött kes-
keny arcának és hosszú hajának. Gyorsan t űnt föl a kanyarban, ügyesen d űlő  
testtel, minden porcikájával figyelve, de akkor váratlanul a csikorgó kék villamos 
elé röpült a feje. A motor még verg ődött egy ideig, csúszott, valahova messze, ő  
azonban csöndben volt, mozdulatlan. A .koponyáján irdatlan lyuk tátongott, úgy 
tűnt neki, hogy látja, elállt a lélegzete, majd végül is vésztjósló csönd állt be. A 
varjakat sem lehetett hallani. A kanári sem füttyögött. Lecsukta a szemét, vadul 
egymásra szorította a szemhéjait, s amikor újra fölpillantott, a fiatalember már a 
lombok közül nézett rá. Többé nem integetett. Sápadt volt, valahogy némán két-
ségbeesett„ s lógatta már ő  is a lábait. Az öreg hölgy könnyeket próbált el őcsalo-
gatni beesett szeméb ől, •de hasztalan. A varjak károgtak, a kanari fütyörészett. 
Gjra kibámult az ablakon. 

Ma meleg van odakinn. A nap beragyogja az ablakot, s Adolfina asszony 
ősz feje átforrósodott. A kanári vidáman énekelt, turkált a salátában, le-föl ugrált 
a kalicka lécein. Az emberek kabát nélkül jöttek-mentek, s ügyeltek az útkeresz-
teződésnél. Aztán hirtelen tompa csattanás és szörny ű  sikoly verte fel az utca 
csendjét, .de mintha nem túl nagy fájdalom okozta volna, és egy test hevert a 
gumikerekek alatt, melyek után fekete barázda húzódott. Adolfina asszony ezt 
nem regisztrálta. Ernyedten ült puha székében az áthevült ablak mellett, háta mö-
gött az acélhuzalból készült kalickával, a politúrozott zongora szürke tetején a ka-
nárival, és mindinkább hűlt. A járókelők csak ezt a békés látványt észlelték. Még 
a kanári is látszott a kalickában. De ha valaki fölnézett volna a lombok közé, 
ugyancsak meglep ődött volna az öreg Adolfina asszony láttán, amint kitárt ka-
rokkal, lábait lógatva, egy ágon hintázik, s foghíjas szájával boldogan nevet, mi-
közben a szomszéd ágról mereven nézi őt Igy sápadt, megrémült alak, lyukkal 
a koponyájan. 
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Jób az az ember, aki ha akarna se tudna hit nélkkül élre; ha nem ismerné 
hitének meglevő  objekvumát — maga keresne egy istenséget, isteni ügyet, mely-
ben hinni lehet. S ez szükségképpen van így, mert eietérzésének tarcozékává s 
tetteinek szuverén urává lett a felismerés, hogy a hit nélküli létezés a tartalmatlan; 
iürei.ѕ  vegetálassal azonos, és mint ilyen, az egyes ember számára nem hozhat 
mást, csak jellegvesztett, az ember nembeliségét tagadó medd ő  koborlást, úttalan 
utakat, s ami velük jár, egy kisszerű, talajszinti létformát, melynek meghatározói 
a »szociális darwinizmus« negatív ismérvei: az .irigység, az acsarkodás, a »sziszeg ő  
intrikák« ... A hitetlenek megvetését, életformájuk fölényes tagadását mindenek-
elótt a tartalmatlan létezésnek e tudata kényszeríti rá Jábra, másrészt pedig az 
a felismer+és, hogy a meddő, fajsúlytalan hiteteen-lét egyúttal veszélyes is az ember-
társakra nézve: olyan tettekre képesit, melyek nem is annyira magát a hitetlent, 
hanem, ahogy Jáb véli, »bűntelenül élő  társait« vesz1élyeztetik. Hit nélkül a tett-
nek nincsen erkölcsi :kritériuma, a hitetlenség esetleges, véletlenszer ű  cselekvések 
forrása, s ily módon hivőnek •és hitetlennek egyaránt .ártalmas lehet. 

A hit-féltő  jábi magatartás erkölcsi rugóit azonban nemcsak e felismert 
negatív lehetőségek képezik. »Erőm, tartásom gyökere a hit« — vallja Jáb, s val-
lomása arról tanúskodik, hogy ő  nem csupán ösztönös »homo ethicus«, hanem 
tudatos is: felismerte és szamon tartja, hogy a іhivбѕёggеІ  nemcsak az Ügynek, 
hanem önnön erkölcsiségének is szolgál, ti. saját létezéséne'k általa biztosít ,komoly-
ságot, dimenziót, emberies »tartást«. Hitének ez az egyik legszembeötl őbben nem-
'eügiózus, evilági, humánus vonása. 

 

Emberiessé teszi a jóbi etikát »ingyenes« uralkodó jellege is. Amíg tetteinek 
ura, amíg a képtelenül egyenlőtlen küzdelemben meg nem törik, hősünk nem 
az Úr dicsérete, áldása vagy jutalma reményében, de nem is lesújtó büntetését ől 
tartva vállalja a hitet, s az érte való szenvedést is, hanem mindenekel őtt ön-
magáért, saját »tartása« érdekében, magánetikája tisztaságáért. Elifázzal szemben 
például, aki azért respektálja a hit legfőbb objektumát, a Mindenhatót, mert úgy 
véli, az »megsebez, •összezúz, de meg is szünteti kínjaid«, Jáb éppen azért válhat 
a mindenhatói terror elleni lázadóvá, mert magatartását ekkor még nem a szá-
mítgató elifázi »etika«, hanem a spinozai »ingyenes« etika irányítja. Hitfélése 
amolyan önmagáért való, nem kalkuláló hitfélés, amely mentes :a haszonles ő  ér-
dekek meghatározó erejét ől. »Tisztes félelméről« joggal állítja egy alkalommal, 
hogy nem szövetkezett önös érdekkel, például a vagyonféltéssel, s hiv őségének épp 
ez biztosat erkölcsi fölényt a nem »ingyenes« etikájú eхbarátokkal szemben. 562 



De mit pazarlom rátok szavamat, 
kiket hazugság és hízelgés nevelt, 
hisz az Úr kedvéért beszéltek hamisan, 
s ha buzgón mellette tusakodtok, 
nem belúlről, a szívetekb ől, 
hanem az Ő  kezét ől reméltek jutalmat 

— szegezi szembe a még lázadó Jób a volt-1barátok lelketlen kritikájával a jogos 
ellenérveket, melyek szembeötl ően a spinozai etikus programon alapulnak. S mi-
csoda korszerűtlen, mához nem i11ő, romantikus program ez! Hallatlanul elüt a 
»modern« fogyasztói társadalmak közerkölcsét ől, hisz a hitet nem a kifizet ődőség 
mértékétбl teszi függővé, hanem önmagában való, nem-pragmatista értékének vall-
ja... Ezzel szemben az igazán korszer ű, igazán mai hitvallás épp az, amelyet 
Jáb az ellenérveivel oly szenvedélyesen elutasít: az ti., amely a mindenhatói, ha-
talmi ikegyekre lesve hirdeti az igét, az éppen aktuálisat, mégpedig mindennem ű  
absztrakt, romantikus etc. moralizmustól mentesen, kellöen •értelmezve a kor sza-
vát, hogy mindenekelőtt jól meg kell •élni, hogy a hitet jól lehessen szolgálni .. . 

 

A hitet féltő, megtartásáért küzdđ  életprogram mintegy »kínálja« a rideg, 
vonalas, aszkétikus hithűséget. Ha az üres, tartalmatlan, hitetlen-lét egyszersmind 
»könnyed«, »kedélyes« is, akkor emberien komoly és méltóságteljes ellentéte csak 
egy következetes antihedonizmus lehet. S épp ebben van a mindenkori igashivdk 
sajátságos elembertelenedésének veszélyes lehet ősége: a sekélyes »örömkultusztól« 
menekülve a metafizikai vagy szociális értelemben vett siralomvölgy-:programnál 
köthetnek ki igen 'könnyen, egyetlen, végs ő, eszményi értéknek téve meg azt, ami 
sem az istenéknek, sem az embereknek nem lehet adekvát eszménye — ti. a per-
manens, enyhü1ést nem ismer ő  szenvedést. Az etikus, még meg nem tört Jáb élet-
formája azonban nem ismeri az antnhedonizmusnak ezt az aszkétikus válfaját. Hall-
gassuk csak például a jókedv, öröm, nevetés himnikus dicséretét, mellyel vendég-
látó gyermekeinek már-már édeni vigadozásáról szól: 

Jól érezték magukat — tudom —, 
jókedvükt ől még a lombokon, 
a koronákon is kivirult a pír, 
örömük színe a nappal volt rokon, 
nevetésük úgy rebbent föl, 
annyira könnyedén, 
mint a hegyi patakok 
párába szökkenő  vize 
a sziklás partokon... 

— — — vígságuk már nem fért a falak közt, 
kiszaladtak hát kézenfogva 
egész a patakig, 
s belemártották arcukat, 
hogy fürge folyása még fürgébb legyen. 

Jáb tehát nemcsak megtűri az önfeledt emberi örömöt, de az élet természe-
tes tartozékának, a létezés elemi velejárójanak tartja, s nem a đitért való per-
manens szenvedést állítja szembe vele, hanem csupán a hit káromlását: gyerme-
keit nem magától az édeni vígságtól félti, hanem attól, hogy aközben káromló 
szavakkal is illetik a Mindenhatót ... Hogy mennyire nem siralomvölgyi Jáb élet-
érzése, az mindennél jobban abból tűnik ki, hogy kegyvesztetté válva s a kimúlás 
gondolatával foglalkozva nemcsak az isteni feloldásért esedezik, hanem — az életért, 
az élés öröméért is: 

— — — kevés napom van hátra még, 
s egy kis vigasság, öröm kellene, 
mielőtt a halál-árnyék futna át szememen. 

Az elementáris emberi öröm prabléma nélkül megfér tehát Jáb •életprogram-
jában, s épp emiatt van nála emberi dimenziója •a szenved ~ésnek is; ő  emberhez 
méltatlan gesztusnak tartja »sértegetni vagy szemközt köpni a szenvedést«, de 
ez a meggyőződése nem az aszkétikus fájdalomkultusz dicséretét jelenti: szenvedés-
vállalásanak emberies tartalmat kölcsönöz — az örömvállalás. Életprogramjának 
Ugyanis ily módon a teljesség az igénye, mely a sekélyes, szimpla, embertelen he-
donizmust és a szintén embertelen siralomvölgy-imádatot egyaránt túlhaladja. E 
program »szépséghibája« csupán az, hogy a létezés teljességéhez, gazdagságához va-
lóban hozzá tartozó szenvedésvállalásnak Јбbnál emberfeletti, transzcendens indí-
tékai is vannak: a szenvedést nemcsak önmagában való értéknek tartja, melyet 
adott esetben pusztán az emberi méltóság kivédéséért, az élés komolyságáért is 
vállalni kell, hanem róla mint »az Urunk rank mérte szenvedésr ől«, mint »Isten 
hatalmából .adódó állapotról« beszél különös respektussal. Ezzel viszont a külön-
ben kétségtelenül emberséges, nem aszkétikus antihedonizmusát vallásos, tehát nem-
emberi színezettel is árnyalja. 

 

Az egyenes gerinccel járó Jób megtörésének, kényszer ű-kelletlen meghunyász- 
kadásának nem isteni, hanem — sátáni hatalom a küls ő  előidézője. Milyen könnyen 
kiegyezik a Mindenható a Sátánnal! Előzőleg meggyőződéssel vallja, hogy Jáb 
istenfélб  és töménytisztel ő, aki nnég senkinek sem ártott, s mégis, micsoda szem•ér- 
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nyomorításának sátáni ötletére! iVlég csak nem is kéretteti magát — ahogy ez egy 
isteni külszínnel álcázott Mindenhatóhoz illik —, s fel sem merül ibenne a kéteiy, 
hogy vajon nagyságához méltó-e elvárni az embert ől, hogy ha jelenleg nem is 
rossz — majd azzá válik a válogatott kínzások után... Tudni, hogy .az ület ő  
ember nem hitetlen, s ugyanakkor mégis feltételezni, hogy hatalmi eszközökkel 
azzá tehető : ez semmiképp se isteni erény, s még kevésbé az a készség, hogy ezt 
egy találomra kiszemelt .áldozati bárány csontig-kisebzése révén személyesen is 
ki kell próbálni. A Jóbbal szembeni isteni próbatétel: sátáni pr бbatétel, s min-
denestől az a » bizonytitó eljárás« is, hisz ez a Mindenható nem a Sátán táborának 
közelébe tévedt, hitében megingott embert teszi próbára, hanem valósággal oda-
taszítja az igazhiv őt, hogy mindez után ibizonyithassa rá eltévelyedését! Bölcs mo-
solya, mellyel J~b nincstelenné tevésének és családjától való megfosztásának, majd 
animális testi megldnzásának sátáni sugallatát is legalizálja, már nem is cinkos 
mosoly csupán, hanem csakis бs egyedül: magának a ,Sátánnak a röheje, alakoskodó, 
»szelíd« formában megnyilvánulva. 

S ezzel a kétszeresen is sátáni monstrum-hatalommal kellene Jábnak tartósan 
dacolnia! 

A lázadó Jóbot könnyűszerrel megtörő  Mindenható az eszközeit és módszereit 
illetően a mindenkori machiavellista Hatalom megtestesít ője. Emberi szempontból 
azonban nemcsak abból áll a gonoszsága — ahogy ezt a Sátán megfogalmazza --, 
hogy a próbatétel közben elmulaszt válogatni a »mikéntek« között, s »mérésének« 
eszközei nem eléggé finomak; e korszer ű  machiavellistát gonosszá: teszi már maga 
a próbatevés említett készsége .is, amely mögött az a perfid feltételezés lapul, 
hogy a hivő  ember eredend ően tévelygő, hitkбromló, istentagadásra predesztinált, 
csupan ennek utólagos, mindenhatói »bebizon уitása« szükségeltetik. A remény te-
hát, mely Jбb drámájának végén felhangzik — 

Tíz, húsz vagy ezredévek múlva 
vajon mi vár rád, töldž halandó? 
A próbák, a mérések eszköeež 
addigra finomodnak-e? 

kizárólag a Sátán reménye lehet, s méghozzá csakugyan kajánul intonált re-
ménye, de semmiképpp se az emberé, hisz régen rossz a földi halandóknak, ha »tíz, 
húsz vagy ezredévek múlva« csupán »finomodnak« valamelyest a mérések, a pró-
batételek eszközei, de maguk a tervszer ű, módszeres megpróbáltatások, az ember 
anyagi és szellemi nyomorba döntésének biztos módjai továbbra is megmaradnak! 

5. 

Jót machiavellista áldozat, puszta eszköz a Sátán sugallta mindenhatói cél 
eléréséhez, annak a bebizonyításához, hogy a legigazibb igazhiv ő  'is istenkáromlóvá 
tehető . De vajon csakugyan abszolút tiszta-e a kiszemelt áldozat? — Jáb feltéte-
lezése, hogy ő  erkplcsileg teljesen tiszta, önmagában is arról tanúskodik, hogy egy-
féleképp s önКéntelenül is ő  maga is ugyanannak a machiavellista metafizikának 
áldoz, amelynek különben önhibáján kávüli áldozata, kiszolgáltatottja. Elfogadja 
ugyanis a Mindenhatónak és önös •érdekű, talpnyaló szolgáinak a logikáját, hogy 
az embernek abszolút tisztának kellene lenni, holott épp a Mindenható példázza 
Jób sanyargattatásával a legszemléletesebben, hogy lám, még ő, az isteni Gond-
viselő  sem lehet eszményien tiszta, s őt! Jбb emberszemléletének Кorlátairól, az em-
ber emberségéről alkotott tévhitér ől tanúskodik, hogy egyféleképp — sajat maku-
látlanságának feltételezésével és buzgó bizonygatásával — maga is annak az ab-
szolutisztikus, transzcendens, embertelen »Erkölcsnek« a koordináta-rendszerében 
marad, amelynek Bildád és Czáfár a megtestesít ője. Ők ugyanis mindketten abból 
indulnak ki Jбb bűnösségét »bizonyútandó«, hogy a Mindenható előtt senki sem 
lehet tiszta, már csak azért sem, mert — ember. 

Bolond hitű  hát, ki őelőtte 
tisztának szeretne látszani, 
holott asszonytól született. 

— fogalmazza meg Bildad ezt az abszolitisztikus mindenhatói »etikát«, amely sze-
rint, íme, az ember eleve bűnös — mert ember, amibđl aztán logikusan követ-
kezik, hogy még csak a rábizonyítás szükségeltetik ... Czófár ezt a logikus követ-
keztetést mondja ki, már-már a komikumig feszítve az abszolút tisztaság isteni 
kritériumát: 

Azt mondod: »Artatlan vagyok, 
utálom már az életem ...« 
De szólalna csak maga az Isten, 
nyitná csak meg ellened Ő  az ajkait; 
a bölcsesség titkait ha föltárná előtted, 
meglátnád, hogy bűneidből még e1 is engedett! 

Jáb védekezik az emberfölötti, abszolutisztikus »etika« vádjai ellen, s ezzel 
paradox módon maga is azt bizonyítja, amit vádlói megkövetelnek t őle; azt, ti., 
hogy létezik a hithűségnek, a bűntel•enségnek, az erkölcsi tisztaságnak egy tökéle-
tes állapota, s ezzel az ő  »tartása« is megegyezik... Ahelyett, hogy kilépne ebb ől 
az abszolutisztikus etikából s tagadná létjogosultságát, ő  eleget akar tenni minden-
hatói kritériumának! Ahelyett, hogy azt mondaná: Nem vagyok »tökéletesen« tisz-
ta, hisz nem is pretendálok az »istenivé« válásra, én csak ember vagyok, s emberi 
mércével mérve akarok az maradni — ő  azt igyekszik bizonyítani, hagy a min-
denhatói mércéknek is eleget tesz. Hiv ő  alkatának korszerűsége ilyen szempont-
ból sem kétséges; nem ugyanezt tették-e, nem ugyanebbe a módszertani hibába 
estek-e például a huszadik századi monstrumperek alaptalanul bevádolt igazhiv ői 
is? 564 



 

Jáb sohasem lehetne annyira tökéletes, hogy az irracionális mindenhatói kri-
tériumoknak teljes egészében eleget tudjon tenni. De vajon eleget tesz-e az evilági, 
földi, emberi etikának? — Elifáz egyik vádja nagyon is evilági, földi, emberi vád: 
Jćb mezítelenné tette a szegényeket, az eltikkadtaktól és éhez őktől megtagadta a 
vizet, a kenyeret ... S érdekes, hogy Jáb nem is válaszol e földi mértékkel mér ő  
etikai vádra. Vagy nem akar róla tudomást venni, vagy elsiklik füle mellett, min-
denesetre ő  annyira a mindenhatói követelmények régióiban mozog maga is, hogy 
Elifáz helyett továbbra is az Úrral akar dialogizálni, hozzá intézi szavait, s csak 
jóval késdbb, s akkor is közvetve és általánosságban felel az elifázi vádakra: ű  
Jáb, csak jótettet szórt el útjain, az önzésr ől, zsarno'ksdgról, kegyetlenségr ől, ön-
imadatг6l vagy csalárdságról az Istennek is csak nemet mondhatna ... Annak azon-
ban még csak a kételye sem merült föl benne, 'hogy vajon a szolgák sokaságának, 
č ts:záz ökörnek, kétezer juhnak, háromezer tevének és ötszáz szamárnak a 'birtok-
lása már önmagában is nem elégséges-e ahhoz, hogy az ember egy evilági etikai 
kritérium szerint, minden külön • személyi »negatív többlet« nélkül is egyféleképp 
bűnös legyen? Ha másképp nem, hat amúgy objektíve, mint ama első  mezsgyekaró 
leverése ota minden birtokos, a jószánd'ákú iéppúgy, mint a tudatos kizsákmányoló, 
hisz a birtoklás törvényeit nem •a szúbjektív-etikai szándékok diktálják, hanem az 
objektív, gazdasági törvényszer űségek... A legtöbb, amire Jáb etikája ilyen szem-
pontból képes, az annak a bevallása, hogy az istenfélés tлényébe nála a birtokféltés 
ténye is belejátszik az els ődleges tényező, önnön erkölcsiségének féltése mellett: 

Szolgáim sokaságát, 
ötszáz ökrömet, kétszáz juhomat, 
háromezer tevémet, ötszáz szamaram, 
mindenem elveszíteném, 
de leginkább önmagam, 
ha erőm birtokában elvakulnék, 
s Istennek hátat fordítva azt képzelném, 
hogy enyém a hatalom, 
mely egyedül csak neki adatott. 

S mennyire emberi e •bevallás! A birtoklás-tudatot illet ően Jób kétségkívül 
nem jutott el a korszerü, huszadik századi etikai szenzibilitás azon szintjére, amely-
re ama magyar politikus-gráf vagy az orosz síró-gráf eljutott; Jób számára a mam-
mut-tulajdon •birtoklása nem jelent tettekben is megnyilvánuló etikai problémát. De 
eljutott legalább •a nyílt, kend őzetlen, tehát emberi bevalláshoz, hogy tudatában 
van : a Mindenhatóval való radikális konfrontálódás a ,szubjektív-erkölcsi javak 
elvesztése mellett anyagi létének elvesztésével is járna. Hitféltésével ellentétben, 
melynek nincsenek önös motívumai, istenfélésébe, a Mindenhatónak való hátatfor-
dfitás megtagadásában ilyen motívum is belejátszik akarva-akaratlan, de ennek a 
feltárása, bevallasa nem a jábi moralitás vereségét, ellenkez őleg: a győzelmét je-
lenti. 

Marad azonban az elifázi vád etikai problematikussága. Milyen mértékben 
s jogos-e az egyáltalán? Függetleniil szubjektív szándékától, a puszta birtoklás té-
nyéből következően nem kényszerült-e Jáb csakugyan arra, •hogy — szimbolikusan 
vagy szó szerint — mezítel евné tegye a szegényeket, s megtagadja az eltikkadtak-
tól és éhezőktől a vizet és a kenyeret? 

Machiavellista megkínzattatásának jellegén azonban ez •a kérdés mit sem 
változtat, hisz az Úr a nevezetes sátáni sugallatra, azonkívül pedig puszta kedv-
telés'iэől játszadozik el Jáb családjaval, vagyonával és csontig-kisebzésével, meg-
gyötrésének indité'kai közt a mammut-tulajdon birtoklásának ténye természetsze-
rűen nincs jelen: a magántulajdont illet ően a Mindenható sem dicsekedhet valami 
különösebben fejlettebb erkölcsi érzékkel .. . 

 

Az igazhivő  Jáb naivitása! Amíg eleve feltétlen bizalommal viszonyul az 
Úrhoz, s benne egy emberfeletti, magasan-magasan az ember kisszer űsége fölé 
emelkedő, mindenható, bölcs, abszolút igazságos idea-lényt feltétele¢, s nem az 
embereknek egy különös tehetséggel, de ugyanakkor emberi gyarlóságokkal 'is meg-
áldott irányítóját, addig viszonya a Mindenhatóhoz nem is lehet más, csak gyer-
mekded — és gyerekes. Innen a naiv illúziók és tévhitek sora Jób megtartására 
nehezülve. 

Minden tökéletességre pretendáló, önnön korlátaival nem számoló, a maga 
relatív voltához mint Abszolútumhoz viszonyuló hatalom: embertelen hatalom, s ilyen 
a Jábot megrontó is; a vele szemben alkalmazott isteni próbatétel — mint láttuk —
sátáni ,próbatétel, a :csaladjára, vagyonára s végül puszta életére tör ő  isteni hatalom: 
sátáni hatalom, s ezért Jób istenkáromlás ellen küzd ő  gyötrelmes erőfeszítése 
voltaképpen naiv, esetlen, sót szánalmas gyötrelem: ennek az Úrnak, egy ilyen 
Mindenhatónak a káromlásától tartani? 

Naivitásának másik, jellegzetes megnyilvánulása: a feltételezés, hogy az igaz-
hivőkhöz hasonlóan az Úr is ismeri a stigmatizáció tüneményét, ti. kepes együtt 
szenvedni a szenvedőkkel, a szolidarizálás legintenzívebb válfajaként képes kivé-
rezni-kisebesedni ott, ahol másak véreznek... Holott csak az igazhiv ő, s igazhivő-
ségében naiv Jáb számára nem nyilvánvaló: a Mindenható nagy mennyiségekkel 
dolgozik, nem ér rá az egyes-ember szellemi és testi gyötrelmeivel foglalkozni, mint 
minden machiavellistának, az »ember« az ő  számára is a »tömeggel« azonos, a sta-
tisztikai átlaggal, az absztrakcióval; a konkrét ember konkrét életproblémája sem-
mis, elhanyagolható, epikus higgadtsággal vagy, mint Jáb esetében, a quasi-bölcs 
mosollyal »tárgyiasithatóc< ... 

S ugyancsak jellegzetesen igazhiv ői a naivitás, hogy a lebukás — puszta 
565 félreértés következménye. 



Immár megöletésem sem okoz fájdalmat, 
de előtte még meg akarom védeni utaim; 
eljutnom hozzá nem lehetetlen, 
csak a kétszín űeket zárja e1 magától. 

— sóvárog a kegyvesztett Jáb, a még mindig Abszolútumnak föltétélezett Or után, 
s reakčiója tipikus. Mint huszadik szazadi tragikus sorstársai, a monstrum-pörök 
áldozatai, az embertelen hatalommal kapcsolatón minden szubjektív felismerése, sze-
mélyes tapasztatása ellenére ő  sem tud szabadulni az illúziótól, hogy kegyvesztése 
mégiscsak valami kínos tévedés, mely nem is annyira a Mindenható; hanem az 
ő t körülvevő  hitvány szolgák gonoszságával magyarázható. Ebben gyökerezik Jáb 
ki nem mondott, de egyértelműen 'sejtetett naiv feltevése, hogy ha sikerülne el-
jutnia az Úr székéig, talán még minden rendbe is jöhetne, nem kellene má , csak 
színe előtt kimondani a való igazságot — s a félreértés egyszerre tisztázódna, éiec-
útjának ,igazs "aga kiиédhető  lenne... Ha ,pedig a földi, evilági rehabilitáció esetleg 
mégse sikerülne, még mindig marad a síron túli, transzcendens jóvátétel lehet ő-
sége. 

Én tudom: testetlen porom felett 
ott á11 majd megváltóm, 
ha egyelőre még megvet is 

vallja meg Jáb a megismerésen túli гehabilitációba vetett biztos reményét, 
s e remény mögött nem nehéz felismerni a korszer ű  đgazhivő  voltaképpen még 
mindig religiózus, saj•át életétől is elidegenült hiszékenységét: Az életem odavan, 
de majd az igazsagosabb Utókor, az majd meghozza az elégtételt... 

 

Jób azt a koгszeгű  hivő-típust képviseli, amely a hivatalos, szentesített hiten 
kívül más hitet nem tud elképzelni sajátjaként. Hitűéltéséne'k, mint láttuk, emberien 
tiszták a motívumai: a hiv őség az ő  számára az üres, tartalmatlan, hedonisztikusan 
»könnyed« ,élet tagadómának s az emberien komoly, a puszta vegetáló meglevést túlhala-
dó létforma kivívásának az eszköze. A hit elvetése tehát csak szegényebbé tehetné 
envberségét, emlbeгi tartását, egyénisége legvalósabb val лságđt. A Mindenható sátáni 
próbatétele rés szolgáinak talpnyaló, pragmatista uszályhordozása azonban ugyan-
csak próbára teszi a hivatalos hitbe vetett bizalmát. Ezt a hitet szolgálni, mely-
nek ilyen Mindenható és ilyen szolgák a megtestesít ői? 

Ez a végső, szkeptikus kérdés azonban fel sem merül Jábban — s nem 
véletlenül. Az ő  igazhivői hitének ugyanis olyan szigorúan meghatározott az ob-
jektuma — a hivatalos, egyetlenegy Mindenható hogy nélküle maga a hite 
sem létezhetne; hit és legális Isten annyira egyet jelent Jáb számára, hogy az 
egyik ;kétségbevonása menthetetlenül maga után vonná a másik megkérd őjelezé-
sét is. Ő  tehát nem csupán olyan értelemben egyistenhiv ő, hogy egyidejűleg nem 
tud több istent szolgálni, hanem olyan értelemiben is, hogy az ő  számára egyetlen, 
legális Istent képtelen megtagadni s egy újjal, a Sátánnal kevésbé cimborál бval 
helyettesíteni. Az ő  gonosz, de mégis egyetlen internének a megtagadása az isten-
ségnek s tőlе  elválaszthatatlanul hitnek a megtagadása és egyszer s mindenkorra 
szóló elvetése lenne a száлt гa — s erre természetszer űeл, személyiségének morális 
integritása érdekében sem vállalkozhat. đelđtte csak egyetlen alternatíva áll, az, 
amelyek az asszonya határoz meg: 

Ám viseld magad, ha jobb terhet 
nem találtál a vállaidra, 
vagy átkozd meg Istent, 
és halj meg! 

Megátkozni, radikálisan megtagadni az Istent, az egyetlent, mely számára el-
képzelhető : ez saját létének radikális megtagadását is jelentené, hisz az egyetlen 
Isten elvetésével — đneki ez a szent meggyđzđdése — az egyetlen hitet is elvetné, 
márpedig hit nélkül, mint látjuk, valóban képtelen élni. Egyisten és egyhit —
Vagy a semmi! Ebből következik, hogy még a 1•ázadó Jób sem magát az Istent 
vonja kétségbe, hanem csupán pr бbatevésének milyenségét, a »mérés« mikéntjeit, 
vagy csak a sátáni/isteni módszeréket és eszkbzöket. A lázadó J бb is úgy tagad 
tehát, hogy eközben belül marad, a Mindenható sátáni birodalmát nem, csak annak 
»fogyatékosságait« kérdőjelezi meg. 

Egyisten, egyiiit vagy a Semmi — és a harmadik út, az eretnek hiv őség? —
Jób számára ez a lehetőség nem létezik. A hivatalos istent ől és hivatalos hittől nem 
bir, egyszerűen képtelen elrugaszkodni, egzisztenciájának •értelmét, célját, emberi 
Ethoszát ha akarná se tudná egy apokrif, antikrisztusi hitben megtalálni. Teljes 
elbukással azonos !behódolásának — a sátáni/isteni túler őn kívül —épp ebben a 
képtelenségben rejlik egyik alapvet ő  szubjektív oka. 

 

Jáb veresége! Nemcsók végkövetkezményében, de bekövetkezése módjában 
is keserves, megaláz б, szánalmas vereség, melynek nem tragikus pátosza, sem ab-
szurd »felhangja« nincs. 

Hogyan bukik el Jбb? — Elsősox+ban mint önértéke tudatától, saját érték-
teremtő  képességének hitétől elidegenedett ember. 

Amit kaptam az Ürtól, elveszett, 
ám legyen áldott az Isten, 
hisz attd1 fosztott meg, mi övé volt 566 



— skandálja Jób kába istenimádattal a Nlind еnható első  csapássorozata után, s ez-
zel már itt kinyilvanítia, hogy az ember nembeliségének egyik központi jellemz ő= 
j'éгől, a kreatív-emberi jellegről mond le eleve, voltaképpen anélkül, hogy ennek 
vilagos uudatával valaha is rendelkezett vonna. Gazdagságot, csaradot, egyenes ge-
rincet, emberies tartást — csakugyan mindent úgy kapott volna az Urtól? U 
maga, ha a Teremtő  alkotóképessegehez mérten szerény mértékben is, de csók-
ugyan semmivel sem járult volna hozzá mindennek létrehozásához, kivivásáh оz? 
Végső  behódolásának jelenetében, a testi megkínzatások uvan nemcsak az Ur 
káprázatos láty "anya és világteremt ő  képességgel való hivalkodása előtt hajt tehát 
fejet, hanem a saját, emberi teremt őerejébe vetett hit teljes hiányában is. 

Parányi vagyok, 
minderre mit felelhetek, 
egyszer-kétszer szólásra nyitottam a szám, 
de most, hogy szemt ől szemben látlak, 
nem érzem magam 

— kezdi a szánalmas önkritikát az Isten el őtt lerogyó Jбb, s ez az ónkritika egy-
úttal öntagadás is. Nemcsak annak az embernek a szánombánomja, aki vagyonátöl 
és családjától .megfosztva a csontig-megsebezve joggal tartja nagynak, féleknetes-
nek az Ik hatalmát, hanem azé  is,  aki már eleve, a végs ő  fizikai megtörés elő tt 
is »átruházza« a Mindenhatóra saját alkotóképességét, azt a bármennyire is •pa-
rányi teremtőerőt, amely nélkül s amelynek felemel ő  tudata nélkül nem lehet em-
beri a rétezés. 

Végső  vereségének, a kapitulálás mólijának kisszerű, szánalmas jellegét .fo -  
kozza az is, hogy a próbatétel el őtti •és alázadó-id őszakkal szemben a behódolás 
fináléjában elsiklik a hit-féltts motívuma, s a megalázó főhajtás aktusáiból ily mó-
don kireked a tragikus elem, ti. az  egyenes gerinc és a Hit közötti választás •tragi-
kuma. Ezzel szemben el őtéљe kerül »az érdek, a jólét reménye«, mely »galád 
tettre«, a sátáni Mindenható előtt való behódolásra csábítja Jábot. Amíg lázad, 
amúg idegen tőle a megaláz'kodás gondolata, Jáb tiltakozik a »'jólét reménye« el-
len. Tudja, hogy ebben a reményben b űnibacsánatért könyörögni mártsak azért is 
értelmetlen, mert az Isten — az igazhivővel ellentétben — inég az álnokot is 
meghagyja a jólétben,- az igazhiv ő  tehát az anyagi érdekb ől tőrfenő  főhajtással 
legóbb esetben is csak azt érheti .el — ami az .ámdknak amúgy is megadatik... 
Bukásának fanyar, groteszk paradoxona azonban épp abban sejlik, hogy térdle-
rogyása után az efféle, á hitetleneknek amúgy is Іkіј .г6 »jutalom» éri utol: tizen-
négyezer juh, .hatezer teve, ezer őkőr, ugyanannyi szamár, a szolgák megsokaso= 
dósa —íme, ez a jólbi főhajtással megszolgált »jutalom«! Korszer ű  ellenértéke a 
meggörbített hivő  gerincnek, a csúszómászó földreborulásnak! Igaz ugyan, hogy 
e busás jutalom csak látszólag, a sorsát kívülr ől bámuló szolgák szem-ében teszi 
Jábot 'boldoggá. Miután elnyerte a mindenhatói rehábilitálást, újra egészséges és 
életerős lesz, s a 'bámész szolgák szerint ugyan, de szemében ismét »benne ké] 
a nap, tekintetét az  Or  heviti», azonban ő  valójában továbbra sem képes a gyöt-
relmes múlttól szabadulni, magában hordja, »ha halkan, titkon is«, a kínok 
múlttá tehetetlen emlékét. S megis, minaennek ellenére is, ez a »jutalom« önma-
gában is devalválja Istenhez való »megtérésének« etikai sezon јбt. A »jutalom», 
igaz, nem változtat azon a tényen sem, hogy a jábi vereséget mindenekel őtt a sá-
táni/isteni monstrum-erő  idézte elő, azonban egy ilyen behódolásnak, még ha 
számos egyéb, külső  es belső  sorsszerű  ёs szubjeкbív ;motívuma is lenne — mint 
ahogy, láttuk, van is —, mégsem lehet tragikuma, csak aibszurduma. Ez azonban 
J бb drámájában teljes égésében elsiklik; ha mégannyira is akarata ellenére, de 
busásan megfizetett behódolásinak abszurd volta fel sem villan a rehabilitáció 
után. 

Békés igazhivői, majd lázadó időszákána'k »tartásá иal» ellentétben J бb kapitu-
lálásának más okok miatt is szánalmas a jellege. Küzdelme idei-én jól felismeri, 
hogy az Úr ok nélkiiil sebzi ki csontig: A Sátán nevezetes, machiavelliáztikus sugal-
latára, masrészt puszta kedvtelésb ől dönti kínba és nyomorba, s nem azért, mint-
ha csakugyan súlyosan vétett volna a mindenhatás, abszolutisztikus »etika« ellen. 
(A földi, társadalmi erkölcsiség iránt pedig, lattuk, az Orna'k sincs érzéke, az 
ellene való esetleges vétség miatt tehát nem is vádolhatja J бbot.) Sőt, a még küzdő  
igazhivő  azt is jól tudja .és számontartja, hogy sorsa nem egyedi, hisz az Úr nem-
csak ővele, hanem »oly sokakkal« is végigjáratja az 'irtatlanok szenvedéseit. Amikor 
tehát mindezek ellenére m-égis feknerül benne a gondolat: »Meglehet, vétkeztem ...« 
— akkor a 'hírhedt »bűntelen bűnösségne'k» a modern időkből is jól ismert mítosza 
keríti hatalmásba, az irracionális kétely, amely minden pozitív racionális tapaszta-
lati tény ellenéhe is a hivő  ember saját erkölcsis,égét kérdőjelezi meg, s nem az ab-
szolutisztikus Мindenhatóságét. Ezen a mítoszon azonban Jób a végs ő  bukás elő tt 
egy ízben sikerrel felülkerekedik, dacosan hirdeti, hogy .ártatlanságát nem tagadja 
meg, nem kiáltja ki hazugságnak azt, ami lelkében igaznak született. S épp e 
mítoszon való részgyőzelme távlatábбl csak még nagyobb az erkölcsi zuhanása, 
amikor az Úr színe előtt »megvallja« — voltaképpen csók hazudja, jobbik meg-
győzödére ellenére állítja —, hogy igenis vétett a Mindenható ellen... S ha tenné 
mindezt bevallottan s csupán és csakis a puszta élete, fizikai léte megmentéséért! 
Bukása akkor sem lenne különbsebben felemel ő, de szánalmas sem. Sőt, viszonylagos 
emberi értéke is lenne, mert a mártírium elkerülése egy ilyen Mindenható ilyen 
hatalmi tébolya közepette mégiscsakertelmes ebb, emberibb, kevésbé irracionális, 
mint a nemlét választása. Hisz Jáb »kedélyesen« machiavellistás'kodó Istene meg 
sem érdemli, hogy miatta valaki is életét áldozza! Jáb  Or  előtti lerogyását azon-
ban nem az efféle tiszta beszéd, nem a puszta életféltés bevallasa, hanem Elihu 
quasi-etikus okoskodása el őzi meg: 

Többet nyersz hát, 
magaddal gyarapodsz, 
ha meghajolsz elő tte, 
ha az álnokság ellen 
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Az Isten-párti Elihu »etikus« behódolás-apológiájával szemben magának a 
Sátánnak van valójában igaza: a gyávaság, az istenféieiem Jóbot még inkább meg-
fosztja magától, mint a hitetlenek vagy kételked ők utait benövő  tđiskёk és folyon-
dárok... Jdb viszont, láttuk, épp erre képtelen: a hitetlen hiv ő, a szkeptikus, anti-
krisztusi hitvalló eretneki :pozíciójának vállalására. Mi marad hat szamára más, 
mint a vérlázító középkori szanombánom és huszadik századi önkritika, a namu-
szórás, az oiy jól ismert történelmi hamu szórása: 

Megvallom: 
nem értettem tetteid okát, 
vétettem ellened, hibáztattalak. 
Ezért hát 
láss most porban, hamuban; 
szavaim, me іyeккeі  tegea tamadtalak, 
most engem üssenek! 

10. 

Jáb bukása: cudar egy bukás, melynek módját a sátáni ellenffél abnormá1-
san nagy hatatni föiényén kívüi saját szubjektív gyengeségei is meghatározták. 
Közöttük azonban van egy olyan lényeges »gyengeség« is, amely inkább nevezhet ő  
objektívnak, társadalminak, semmint szeméiyesnek: a hivő-ember közegsóvársága, 
befogadottság .utáni nosztalgiája. 

Csak el f utna értem a régž idő, 
mikor még Isten óvása alatt 
szeretet, öröm és tisztelet 
övezte lépteim 

— sóvárogja vissza a kegyvesztett Jáb az édeni iddket, amikor még nem volt 
kikrzösített, s a múltnak e visszasóvárgása mentes minden triviális, szimplán anya-
gias érdektől, minden haszonelvűségtől. A szeretet, öröm és tisztelet, mellyel őt 
a Mások, életének nélkülöshetetlen torsai övezték, a kitagadott számára nem valami 
konkrét, kézzel tapintható »el őnyöket« jelent, hanem csupa olyan absztrakt, meg-
foghatatlan, pszichikai-morális értéket, amelyet egykönnyen nem nélküiözhet senki 
emberfia, aki valaha is megízlelte a kinösségi létforma embertartalmait. Nem két-
séges, ez a nagyon is érthet ő, emlberi nosztalgia szintén belejátszik Jób szánalmas 
»megtérésébe: a befogadottság létmelegének visszasóvárgása f őhajtásának egyik 
ketségteien szubjektív motívuma volt. De vajon sor keriilt volna-e egyáltalán a cu-
dar hamuhintésre, ha exkommunikálásában a sátáni Mindenhatón kívül nem vesz-
nek részt mások is, Jáb egész életközege? 

Legalább barátai értenék az embert, 
még ha žstenfélelme sz űnőben van is; 
semmivé lettetek, megijedtetek, 
a nyomor láttán fölkelt bennetek 
az alvó félelem, 	 . 
s gyávaságtokban ostoroztok 

— szegezi szembe a még küzdő, de elemi »légszomjjak«, teljes társtalanságban 
küzdő  Jób •a kétségkívül jogos vádat életének néikül:özhetetlen közegével, s e nád, 
kételyt szül: Minden apokaliptikus ellenféli fölény s minden szubjektív, igazhivői 
gyengeség ellenére is nem lenne-e képes ez a rendkívül szivós ember teljesen is 
megtagadni az istenfélő  krisztiánus etikat s felcserélni azt egy emberivel, evilá-
gival, nem-metafizikaival — ha világi etikájának volna miben gyökeret eresztenie? 
Ha az elbukás előtt álló Jábot nem a teljes közöny, hanem egy szolidáris ember-
baráti tábor venné körül, vajon nem meríthetne-e abból magának legalabb annyi 
erőt, hogy emelt fővel várja be a véget, s nem morális roncsként, erkölcsi hulla-
ként? A Mindenható satanizmusa miatt s teljes magárahagyatottságában értelmet-
len lenne a mártíriuma, ez kétségtelen, a hamuszórás .és életben maradás közül 
ilyen viszonyok kbci tt tehát jól választ, amikor ez utóbbit választja. De ha tör-
ténetesen nem 1•égüres tér övezi, hanem szolidáris emberközösség? Nem lenne-e 
akkor nagyobb értelme, emberibb rezonja a fogcsikorgató végs őkig-kitartásnak? 
— Jáb világosan látja helyzetét. 

Jól tudom: a Mindenhatóval 
senki: hatandó ember nem perelhet. 
Ezrek és ezrek kellenek, 
mire egyetlen akad, ki bátran szembeszáll 

— hirdeti Jáb, s e felismerése nem holmi szimpla individualizmus, romantikus 
énkultusz megnyilvanulása, hanem épp ellenkez őleg, annak a felismerése, hogy az 
egyéni kitartáshoz, küzdéshez, a sátáni/mindenhatói er őkkel való szembeszegülés-
hez a Mások is elengedhetetlenül szükségesek, mégpedig hol vannak azok az 
»ezrek és ezrek«, akik Jóbot a 'kitartásban legalább erkölcsileg támogatnák? 

Kiáltozom az er őszak miatt, 
de nincsen fül, amely meghallgatna. 
Barátaim úgy néznek, mint az idegent, 
ismerőseim emlékezetéb ől kiszáradtam, 
akiket szerettem, kidobtak magukból. 

Micsoda abnormális, emberfeletti heroizmus kellene hát ahhoz, hogy Jáb 
mindezek ellenére mégis kitartson! 

Nem is tart ki. Cudarul, szánalmasan elbukik, de vajon joga, erkölcsi alapja 
van-e életkközegének, 'a хnegalkuvó, vele szemben unszolidáris, s őt ellene szajkózó 
sokaságnak arra, hogy emiatt az önmagában véve, amúgy in absracto csakugyan 
amorális bukáson — »morálisan revoltáljan«? 
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ex libris 

Urbán János: Ajándék, 
novellák, gyermekkönyv, Forum, Újvidék, 1972 

Aiz imadalmu al1kotások 'két alapeleme, az élmény és a fikcióalt eperben 
Urbán János Ajándék című  gyemmeknaveІaakötetében. A ,per — jólrehet sem él-
mény, sem pedig fikció szempont ј dbбl nem túlságosan erő teljes írások a kis 
kötet darabjai — az utábbi javára látszik d цdőlni. Méghozzá olyan femában, 
hogy a fikció fölébe nő  az érménynek, az emléknek, amelyee ,ped іig ez a fajta 
novel1isztilka építkezni szeretne. S р  ez a kataszbi fdja •Umbán János í гdsainгaik. 
QNemcsak ebben a kötetéiben, hanem az el őbbudkben iás, legyen az vers vagy 
pmoza, megfigyelhető  ez.) 

A fiKció eluralkodása az élményeik felett önmagában még nem lenne !ka-
tasztmofáLis, csakhogy Uxibán éppen élményei Ikrvetítéséve'1 kívánja megidéznem :gyer 
me'kkогdt, és szeretne Iköz•ell kerülni eІ képzert olvasátáborához..De vagy a képzel ő -
erő, vagy a mú;Itbo1 Iе]Јderengő  emlék erőtlen. Vagy — ami még iuvkábib evidens 
— mind a kettő . Ezért tűnik halványnak, valászeríitle ввek, zavaróan 'konsFtmuártnak, 
sablonosan mesterlkéltnek a gyermdk'kori történetek legtöbbje. Nehezen szabadul-
hat aiz olvasó attdl a gondolattál, .hogy mindez — egy чkét esetet kivéve — csak 
írói kitaláció, hallott vagy elképzélt gyemmeksztorik kisebb szériája, melyb ől azon-
ban hiányzik az цΡnvencíó, a szellem. 

A 'kötetben 4evő  tizennyolc, zömében rövidebb terjedelmű  írá!s közült ta1án 
mindössze hátromban csillan fel s védik tartásabbé az az írói eredmény, amely 
szolid á'tlags'zínvonalat biztosíthatott volna ennek a válogatásnaik. Az Ajándék 
többi darabja mind hitdlesség, • mind  pedig alkotói invenció szempontjából nagyon 
vitatható és könazyűszerrel elmarasztalható. 

E három novella 'közül kettő  Gseh Kárdllynalk, a példát mutató tanítónak 
emlékéi idézi (Ajándék, A tanító bácsi hazajött), egy viszont a könyv harmadik 
részéből való (Anyámnak miért nincs bajusza?). Az előbbd kettő  az emlékezés 
lírai alaphangjával, mely mögött ott éreznu. a zemélyes élmény vagy emlék ere-
jét, itüzét, a harmadik pedig gyerekszáj-hitelességével, kedves humorávai valik 
ki a házi ifeladat-izű  fogalmazványok гѕігdbбі . A 'kötet itöbbi űrása rossz értelembe 
vett rutinmunka, a fásultság, az ötlette'lenség elég gyakori sziunptómáivar. 

Jól látja az Ajándék Magyar Szó-beli máltatája, Jung Károly, hogy (szemben 
az e'Lső  'két rész Ifedezetnérküliségével, alacsony h őfokával — ő  nem fogalmaz 
e~myire egyéсtehnűan dlmarasztalva a (gyermekszáj-történetdket tartálmazó 
harmadik részben kell keresni azokat a lehet őségeket, amelyek az Urbán-próza 
felfrissülését .elősegí'thetnék. »... ezdkben az írásokban — jelzi a hegújabb gyem-
mekkönyveinikrői oly példás iszorgalommal, s ugyanakkor sok e'lnézéssel, ,p1. Bog-
dánfi, Miniios Zsuzsa könyve esetében, cikkező  Jung — közelíti meg Urbán leg-
inkább azt a szintet, amdlyről 'indulni kill az igazán értékes gyermeknovella 
felé«. (Félúton, Magyar Szó, 1972. október 14.) Amennyire jó •megfigyelőre, majd-
nem annyira huntélen áitalárnosfitó máltatára is va11 ez az észrevétel. Mert az 
Anyukának miért nincs bajusza? című  rész írásai közül csupán a címadó munka 
mondható Isikerültebbnek. A többi túrzsúfolt, a bennük 'lev ő  gyermeki báj, naivul 
abszurd humor sdk kis anekdotára, történetre elegend ő  Menne, de így együtt, 
egy-egy hosszabb irásba foglalva fisok, több, mint amennyit a m űfaj elbír, megtűr, 
akárcsak az el őző  két fejezet Idaralbjaiban a túlteаgő  nevelő , didaktikus szándék. 
Egymást kergető , megsemmisítő , lelövő, olvasááárasztó poéneket halmoz a szemz ő . 

Zömében fakó, emlé'kfddezet és arái farlltázia nélküli novelilák az Ajándék 
darabjai. A 'kötet fogyatékosságainak iokdt pontos diagnózissal határozta meg 
végig a lényegre tapintó paródiájában—legjobb eddigi ilyen jelleg ű  írásában—
Varga Rózsa: »Mi ez a !lapos csomag a kezedben? — kérdezte édesapám otthon, 
bolhakoppasztás közben.« »Nem a csomag lapos, apukám, hanem az irásaim 
vége.« (Ajándék lónak fi nézd a fogát!, Magyar Szó, 1972. november 5.) Sajnos, 
az Ájánddk című  könyv novellai közül regttöbbnek nemcsak a végével van baj. 
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az elbeszél ő  mesterségr ő l 

Bora Čosić : Zašto smo se  borul,  Beograd, 1972 

Bora Сosić  prázájá čban az új-realista, a non-fiktion •próza izgalmas kísérletét 
kell látnunk. Bora Ćosić  magabiztosan alkalmaz egy írói technikát, .melynek l й-
nyegét a kitalált vagy legalábbis képzelettel kíegészített történet s égyáltalán az 
összefüggő  cselekmény lriküszöböl•ése jelentheti, az eseménydket visszaperget ő  s 
azokat konfúz és nyers realitásukban meghagyó emlékez ő  magatartás érvényesül 
nála kompozíciós elvként. Ez a hibátlanul m űködő  eml'ékező  gépezet eredményezi 
pró•zanyehének — tudatosan megvalósított nyelvi monotóniá'já!ban is kifejezett —
magávalragadó epikus sodrását. Čosvć  realizmusinak lényege, hogy a meglátott ese-
ményeket, jelenségeket, •élettényeket változatlanul hagyva, mintegy valóragos 16-
nyegüikben megmerevítve beviszi a szövegbe. Ehhez szükséges számára az emlé-
kező  magatartás, mely biztosítja az időbeli folytonosságot, s általa á szó szerinti 
lényegükben felhasznált valóságtények nélkülözhetetlen korrelációját is a szbveg-
ben. Az író kívül marad, magara hagyja a tényeket; a kbzéipkori kádexmásolához 
hasonlítható hűséggel »másolja át« azokat, s legfeljebb olyan i;dkú »írói szubjekti-
vitást« (alkotói, szervezői önkényességet) engedélyez velük szemben, mint azok lap-
széli jegyzeteikben: irán јkus magatartást — megteremtve ezzel az elbeszék és el-
beszélt közötti szükséges távolságot. 

Most megjelent :könyvéről —Miért harcoltunk — szólva, prózájának .proble-
matikus vonásaira kell mégis figyelmeztetnünk. Jelezve látjuk benne mindazokat 
a lehetőségeket, melyek prózakísérleteit átüt ő  erejűvé tehetnék, .de hiányzik bel őle 
az, amit a vállalt mádszerrel szembeni következetesség hiányának nevezhetünk, 
vagy •éppen írói kisigényűségnek. Ćosvć  magabiztosan alkalmaz egy írói módszert, 
de nem tudja kiaknázni annak minden lehetőségét. Űjabb bizonyítékot, indokot 
nyer hiányérzetünk akkor, ha a Miért harcoltunk regényt — regenyként fnankcio-
náló szöveg-ciklust — össгehasonlгtjwk Čosić  regebbi — a kritika által felfedezett 

regényével, a Családom szerepe a világforradalomban címm űvel. 
Mindkét könyvnek anyaga az 1943-45 közötti i ~dőszak, a háború s a háború 

vége — egyben •az író gyermekkorának évei. Dokumentum érték ű  anyagot idéz fel 
s old prózává a gyermekkorra emlékez đ  magatartás révén. Mindaz a tényanyag, 
ami bekerül a szövegbe, a gyermekkor emléktényeként 'kötött. Dbb ől az írói hozzá-
állásból következik egy ,spontánul egyeni látásmád, a .gyermek látásmódjának az 
érvényesítése a dokumenturnjelleggel (bíró tények fölött, melyek felidézése így 
felfedezésüket is jelenti. A gyermeki látásmódot jellemz ő  eretnekséggel viszonyul-
hat hozzájuk, vállalva s kiélezve a gyermeki látásmád egysíkúságát, mely kimerül 
a körülötte levő  világ, történések észlelésében; nem elemzi őket, lát, hall, de a 
látottat /'hallottat nem dolgozza fel, nem keres közöttük összefüggéseket , észlelet, 
benyomás egymást követve halmozódik, anélkül, hogy az egész szerves egésszé 
allna össze. 

»Mindez leárhatatlan zűгzavarban történt, mintegy lázálomban, de pontosan 
így. Így, vagy még rosszabbul.« — olvassuk a Családom szerepe a világforrada-
lomban című  regény utolsó mondatában, s ugyanezt a gondolatot ismétli meg a 
Miért harcoltunk regény utolsó szövegében — Objašnjenje zanata ili o poslu pri-
povedačkom — is: »Sve je to 'bilo čudno, iskrivljeno, i tako kako je bil lo 
je u ovu knjigu.« 

A leegyszerűsítés eredményeként a gyermekkkor emlékeinek adataübál kiraj-
zolódó metszet torzított, szándékosan torzított, hogy az irónia eszk đzévé válva 'ki-
lúgozza, felmarja a háborús évek legendáinak talajából mindazt, ami hamis, ami 
»legenda«. Prózájának könnyen értékesíthet ő  vonatkozásait ismerjük fel akkor, 
ha ezt az írónikus magatartást a háborús események számtalan irodalmi átmos<i-
lésén, az elvet példazó törtеnete'k sematikus irodalmi me-gvalósulásain mérjük csu-
pán. lróniájában az irói angazsáltság mértékét, az alkotói intenzitast keressük, 
vagyis azt, hogyan alakítja át a tényeket, nyitja fel azokat. A végigvonuló irónia 
a mű  tartalmiságának, gondolatiságának körébe tartozik, s egyszersmind a formálás, 
a komponálás körébe is. Szervező, összetartó eleme kell hogy legyen a szervet-
lenül összeálló, felhalmozott emléktényeknek. A gyermekkori emlékadatok, »való-
ságos tényék« az нгбnikuѕ  megközelítés, átszervezés révén 'juthatnak a szükséges 
távolsághoz, hogy a szövegbe lépve az írói üzenet szamára kamatoztathatók le-
gyenek, a szöveg (az író) indítékainak megfelel ő  perspektívához jussanak. 

Ćosiй  prózája a non-fiktionra épül — Barthes terminusával élve — a tény-
megállapító irodalom körébe tartozik. A non4iktion regény sem arról gy őz meg 
azonban bennünket, hogy igaz az, amir ől szó van benne, itt is megelégszünk a való-
szerűség hitelével, éppen úgy, mint a képzelet alkotta, fiktív történet esetében. A 
dokumentum tényanyag (ebben az esetben a .gyermekkori emlékek és az emlékeken 
átszűrődő  háborúi történelmi — esemenyek) és a kitalált tényanyag egyaránt 
a mű  egészén végigvonuló gondolatiság, szellemiség hordozójává, tárgyává kell, 
hogy legyen. Az irodalmi szöveg tényeit bels őknek tekintjük, a 'kifelé tekintés 
lehetőségét keresve bennük. 

A »mindez valóban így történt« álalítás csak akkor jut jelentéshez, ha vele 
a regény valószerűségét s nem valóságtalaját tudjuk igazolni. Az író nem enged-
heti szabadjára a tényeket, s nem is halmozhatja azokat a végtelenségig. Az író- 570 



nak meg ike11 teremtenie a perspektíva, a kitekintés lehet őségét a tények számára, 
hogy azok a szövegben már ne élet/valóság ddkumentun іokként, de az írói üzenet 
hordozóiként funkcionálhassanak. Az irodalmi szöveg tenvei végesek és jelenlétük 
tendenciózus, ellentétben az élettényekt ől, ahonnan az író kölcsönцi őket. Az iro-
dalapi szöveg párbeszédeiben az i гб  beszéltethetá hőseit egészen konvencionálisan, 
konvencionáiis, mindennapi dolgakról, de éreztetnie kell az olvasóval, hagy ezt 
a párbeszédet sohasem •és sehol másutt nem hallhatta •így, s hogy a közlés köz-
vetlen értelmén túl is értelmes szöveget hall. Más .szóval éreztetnie kell, hogy 
minden leírt szó a szöveg fölött, a szöveg bels ő  гétegében összefügg, összefonódik. 
Az új-realista író hitesse el, hogy a valóságot mondja, s közben lépjen túl azon, 
használja fel, ne pedig szolgálja azt; legyen a szövegbe emelt valóság-(emltik)-
tények kritikusává, szelektálja azokat, szervezze őket oly egységbe, amely már nem 
a szöveg valósághitelét, hanem a szöveg önérték ű  rendjét szolgálja. 

Ezekre kell gondolnunk Cosić  prózáját olvasva, s valahol itt kezdünk el 
gyanakodni is. Ebb ől a szempontból bizonyul elégtelennek a ćosići irónia is. 

Mindez Ćosić  mindkét könyvére vonatkozhat, a két regény mind tényanya-
gában, mind írói módszeгáben teljes egészében fedi egymá t. A Miért harcoltunk 
nem folytatasa a Családom szerepe a v иl .gforradalomban c. regénynek, sokkal in-
kább annak újraárásaként, átdolgozásakеnt hat. Ha nem így fogjuk fel, akkor nyil-
vánvaló önismétlést, az elsajátított mesterségbeli tudás megismnétl ёsét ;  mechani-
zálódását kell látnunk az új kőлywbеn; s az önismétles lehet ősége csak alátámaszt-
hatja kételyeinket, azt, hogy Cosić  prözájábál hiányzik a bels ő  élmény intenzitása. 

Čosiе  új könyvében szigorúbban, fegyelmezettebben szervezi prózává azt 
a »zűrzavart«, amiből mindkét könyvében merít. Az anyag átrendezése, a »mester-
ségek« szerinti csoportosítás nagyobb perspektívát kölcsönöz a szövegnek. A gyer-
mekkor •emlékadataiból kirajzolódó metszetek élesednék ezáltal. CSÖkken az olvasó 
bizonytalanság-érzete, hogy teljesen magára maradt a felhalasozott adatokkal. Csök-
ken, de nem szűnik meg teljesen. 

danyi magdolna 

Brasnyó István : Lampion a fán , Forum, 1972 

Brasnyó István legújabb novellái is tárunk díszletei közt játszódnak, e kör-
nyezetről és embereiről azonban ezúttal nem kapunk naturalisztikus képet, a szerz ő  
a díszletek mögé vezeti el tekintetünket. A táj egy sajátságos hangulata elevenedi к  
meg így ezekben az irásoКban. Ennek köszönhet ő  nemcsak ugyanazoknak a figu-
ráknak a többszőri szerepeltetése, hanem ez a hangulattá tömörül ő  szintér teszi egy-
ségessé a kötetet. A Lampion a fan írásainak egyetlen f őszereplője van: ez a 
hangulat. 

Brasnyó szinte megszakítás nélkül novellaalakjainak nevében közli az ese-
miényeket, s az ő  szemszögükből figyel fel a környezetre, a •tájra, az emberekre 
йs jelenségekre, valami álobjektív többes számban mesél. A közlések nyomán 
a dolgok mintegy elvarázsolódnak, s nincs a szerz őnek egyetlen szava sem, amely 
visszaparancsolná a dolgokat a maguk helyére. Ez az álobjektivitás nem is akar 
másnak látszani. Brasnyó nem felülr ől, hanem közvetlen közelr ől látta, látszólag 
nincs distancia az :élmények és előadásuk között. Az egész kötet a  novella  alаkоlт  
vallomásaiból áll. Egy-egy novella mélysége és meggy őző  ereje tehát minden eset-
ben ennek az úgynevezett írói szerepjátszásnak a komolysagától függ. 

Nem tudni, milyen brigádba különút el a többiekt ől néhány embert az író, 
és nem is fontos, a „bгigád" tagjai előlépnek az ismeretlen és jellegtelen tömegb ől 
(az „emberek" és a „népek" közül) és mondanak valamit unalmukban, indulatból 
vagy csak úgy a környezetükr ől. 

E novellák •alakjai, báг  rendszerint többеm vannak együtt, jellemző  modof 
sem beszélgetnek egymással, csak maguk elé motyognak. Valóban, mintha csak 
motyogás volna a szavuk, aminek a végét már nem is hallani — ezek a monoló-
gék — s általuk Brasnyó István mondatai is — sokszor a befejezetlenség képzet đt 
keltik. Mintha mindig maradna valami, amit egyszer űen nincs kedvük kimondani. 
Ez a befejezetlenség azonban a kötet legjobb darabjaiban túlmutat önmagán, s 
a kimondhatatlant sejteti meg az olvasóval. Azt a kimondhatatlant, amely köré 
a könyv első  novellájának a Megjöttek a katonák-nak a cselekтnénye is épül: 

''Nagyot szólt 	mondták az emberek, amikor a hét katona már csak egy 
pont volt az égaljon. De valamit elhallgattak. ґЅzéјје l  is oszlottak gyorsan." 

Milyen világ áll össze a brigád tagjainak közléseib ől, azaz milyen világot 
ismerünk meg Brasnyó István novelláiból? 

Megismerésről tulajdonképpen nincs is szó, mint ahogy már említettem, egy 
környezet hangulata az, ami érzékletessé válik ezekben az írásokban. 

A „brigá•d" tagjainak közlései alapján egy színeit ől megfosztott fekete •fehér, 
fényes és sötét világ képe elevenedik meg el őttünk, egy világ, ahol az id ő  múlását 
csak a nap vagy •a csillagok mutatják, s ahol elmosódnak a tavaszok s az őszök, 
és csak is tél s a nyár váltják egymást. Ez a színtelenség, a fekete és a fehér, a 
fény és a sötét váltakozása egy-egy novellában vagy novellarészletben hirtelen 
felülemelkedik önnön monotóniáján, s az egész tájon ül ő  sötétséget, a fojtogató 
kilátástalanságot •érezteti meg velük. „Istenverte mély sötétség, délután háromkor" 

571 — észleljük az indulatok felszínrecsapását a Fábian cím ű  novellában 



Külön szerep jut a gyerekeknek. Ők azok, akik nyíltan támadnak és kegyet-
lexikednek, afféle kis állatak. „A gyerekek meg nincsenek, talán a fákon alszanak 
valahol' — olvashatjuk egy helyen. Csáth Géza Anyagyilkosságának tömören izzó 
sötét indulatait villantjak meg egy pillanatra e kötet undokul leskel ődő, dobálódzó, 
szemtelen gyerekcsoportjai. 

Az előbbiekben eml2tett szerepjátszás kapcsán nem szabad megfeled'keznünk 
]3rasnyó István novelláinak nyelvezetér ől. Mert pszichológiailag lehetne bármeny-
nyire indokolt is ezeknek az alakoknak a magányos motyogása, sajátságos nyelvi 
kifejezéseik nélkјfil mit sem érne az egész. 13rasnyó egyre jobban ráérez arra a 
nyelvre, amely ebben a tájban gyökerezik. E figurák közlései els ősox'ban kifejezé-
seik~ek köszönhetik meggyőző  erejüket. E novellák nyelvezete az, ami nemcsak 
talajt ad a szergpl ők lába alá, hanem valószerűvé teszi a szavaik nyomán elvará-
zsolódott világot. A nyelvezetnek köszönh гtően oldódik valódi objektivitássá az írói 
szerepjátszásból eredő  ákљјеkt іv hang, s szerez érvényt a kötet indulatokkal teli 
sötét hangulata. 

A Lampion a fán legjobb darabjaiban felizzik valami a Csáth novellák 
fojtogató atmoszférájából, valami a tájon ül ő  kilátástalanságból. 

juhász erzsébet 
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