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Fülöp Beíhasaidából; Náíánael, Tholomais fia, Máté, Lávi; 
Zelotes Simon; Jakab; Júdás, Simon Kéfás és András fivére; 
Galileai asszonyok; farizeusok; gyermekek; tömeg. Rabszolgák, 
vértanúk hangja a cirkuszban, keresztesek, inkvizítorok, bihor-

nokok, hóhérok, püspökök, szerzetesek, római katonák és zsidók. 
ELSö K É P : a Gethsemane-kertjében a holdvilágon. 
MÁSODIK K É P : Lázár föltámadása. 
HARMADIK K É P : a Gethsemane-kertjében, csütörtökről 

péntekre virradó éjszakán. 

elSŐ kép f i n 3̂ királynője nesztelenül lebeg, mintha her-
117 vr.di rózsák szőnyegein osonna citrom- és 
* * * * pálmafák között, melyek enyhe fuvallattól 
lengte szerelmes meséket suttognak a fehér galam
boknak — és az álom bűvös csókjaival elhallgattat
ják őke t 

Holdfénnyel és csalogányszóval teli mese a 
messzi völgyekről , ahol csöndes vizek nyújtóznak 
el, akár ezüst kígyók. Jézus lábánál Mária, Lázár 
nővére. 

M Á R I A - Csodálatos tüzek éledeznek a Te lelkedben; akár 
a féreg, rág valami a T e lelkedben! Komor vagy, akár az esti 
dal, fájó a T e hangod! És halovány a T e orcád, uram, halovány, 
akár az őszi ködök. 

Csöndes, alig hallható hangja csókokba fűlik, melyeket forró 
ajka hint az ö lábára. Csókolja őt a szerető asszony szerelmé
vel, aki fiatal testét alig fürösztötte az élet szent tüzében. 

JÉZUS: T e remegsz Mária! 
M Á R I A : Igen, uram! Remegek! 
JÉZUS: T e remegsz, Mária, ahogyan az ezüstnyárfák resz

ketnek a viharban. 
M Á R I A : Igen, uram! 
JÉZUS: A vihar, Mária — föltámad és elül, de a csönd, 

amit én hirdetek, örökös! 
M Á R I A : örökös, uram! És minden szavad, minden lehele

ted, mind-mind örökkévalóság. 
JÉZUS: T e szeretsz, Mária! 
M Á R I A : Igen, uram! Szeretlek! 
JÉZUS: Én is szeretlek, Mária, de az én szerelmem a csönd! 

S a T e szerelmed a vihar, mely süvölt és elül. 
M Á R I A : A z én szerelmem a derű mosolya. Vannak az én 

egemen is felhős napok, de visszatérnek az öröm és a dalok 
napjai, a meséké; a vígság és a feledés. 

Ránéz, ahogy az őz nézi a hajnalt, amint hasad: A z én sze
relmem morzsája a napnak. Egyszerre elkomorodik: ö , az éj az 
én szerelmem! A z éj, jeges ajakkal és olyan szemmel, mint a ki
hunyt fáklyák. És nem jön hajnal az én éjemre. 

Komor álmodozásba merül. Csönd. Valahol az olajfaligetben 
megszólalnak a tücskök. 

JÉZUS: A z életben minden pillanat, Mária, s azután jön az 
örökkévalóság. Tiszta szemmel tekinteni az örökkévalóságba 
szebb, mint galambot áldozni az úr napján! És tárd föl a T e 
szerelmedet, és tiszta szemmel fogsz az örökkévalóságba tekin
teni! 

M Á R I A : De nem örökkévalóság-e ez itt körülöttünk, ez a 
kék, csillagos éj , ez a dagály a lelkemben, s a csókjaim? 

JÉZUS: Hazugság lesz minden, amikor az igazság előtűnik, 
és árnyék, amikor fölragyog a fény. 

M Á R I A : Uram, én hiszek az örökkévalóságban, és tudom, 
hogy a íény a te lelkedben van, s hogy igazságot hordoznak a 
Te gondolataid, de orcád — oly halovány! Ó, oly halovány, mint 
a selyem, amelybe a tavaszi reggelek a hallgatag erdőket bur
kolják. Oly halovány, mint a tó a holdfényben. 

JÉZUS: T e szeretsz engem, Mária! 
M Á R I A : Igen, uram, én Téged szeretlek! Az eltitkolt szen

vedély árnyával lábához hajol: Szeretlek Téged, uram! Szerel
mem, akár a fölkorbácsolt tenger, és én nem tudom lecsendesí
teni. Szerelmem akár a tűz, és én nem tudom eloltani. Szerel
mem vér — 

JÉZUS: Igen, Mária, a te testi szerelmed vér és hús. De a 
szerelem, amit én álmodok Rólad — örökkévalóság! És bizony, 
bizony mondom neked, a vér és a hús eltűnik majd, de a lélek 
örökkévaló marad 1 

M Á R I A : Hiszem, uram, én hiszek Neked! 
JÉZUS: És a férgek Széttúrják majd a hullákat, és a vér 

megalvad, és minden porrá lesz, ahogy előtte is por volt, de a 
lélek örökkévaló marad! 

M Á R I A : Hiszem, uram! Én hiszek Neked! 
JÉZUS: A lélek erkkévaló marad. — És mosolyog a holdfé

nyes éjszakák álmai fölött, s a szerelem fölött, ami olyan, akár 
a föltámadott tenger, akár a tűz. A lélek örökkévaló marad és 
mosolyogni fog a véren, ami a szerelmedben van, s a húson, ami 
a szerelmedben van. 

M Á R I A : Hiszem, uram. Én hiszek Neked! S amikor a vér 
éget, akár az olvasztott arany, amikor forr, akár a hegyi zu-
hatagok forrása, akkor a T e szavad drága ital nekem, és szom
jas lelkem kortyolja ezt. 

A csalogány lenn a bokorban himnuszt zeng a szűzi éjhez, 
amely bőkezűen hintette szét ajándékait. Éneke a természet di
csőítése, az élet csókja, az élvezet ámító csapdája. Mária lelké
ben újra zsongni kezd az elfojtott érzések minden húrja, újra 
föltámad benne a hatalmas ösztön, erősebb, mint a lélek és az 
örökkévalóság, és még szenvedélyesebben öleli át az O lábait. 

M Á R I A , rajongva: Halld, uram! A csalogány a szerelemről 
énekel! 

Jézus lehajtotta fejét és gondolkozik. 
M Á R I A , még több tűzzel: Csalogány! — ö rü l az életnek és 

dalol. Rávetve álmodozó pillantását: De Te , uram, te komoly 
vagy és halovány a T e orcád! 

Jézusnak még lejjebb hajlik a feje. Hallgat. 
M Á R I A , gyöngéden kezét csókolgatva: A T e orcád halovány, 

uram, s könny csillog a T e szemedben. Ó — ha megoszthatnám 
veled a testemet. Ha csókjaimmal fölitathatnám búbánatodat, 
szétoszlathatnám komor gondolataidat. Tudom, hogy valami cso
dálatosan sorvasztja a T e lelkedet. Titokzatos bánat árnyékolta 
be a T e lelkedet. S a falucskából, a folyó túloldalán, már rég 
visszatértél. Ó, ott szét vannak szórva a kis falvak, mint a fehér 
galambraj. Hány alkalommal vágyódtam, amikor a nap leáldo
zott, az után a kékesszürke hegy után, az után a virág után, a 
folyó túloldalán. Amióta visszatértél onnan, bánatos vagy. Üjra 
íábrihoz hajol. Ez fölriasztja őt gondolataiból, de csak utolsó sza
vait hallja. Majd gyöngéden fölsegíti: 

JÉZUS: Asszony! Asszony! Valami csodálatos bánattal, majd 
mintha teljesen összeszedte volna magát: Menj, Mária! Menj! 
Késő van már! 

Mária föláll, s a holdfény beragyogja dús, hullámos haját 
— úgy, hogy egész megjelenéséből nagyszerű szent nő mágiája 
tör fel. És halk léptekkel, nesztelenül, szó nélkül, — eltávozik. 
Jézus hosszan, hosszan néz utána, míg el nem tűnik valahol az 
oiajfaligetben, az olajfák közt. Majd mélyet sóhajtva újra gon
dolataiba merül. Egy olajfa árnyékában, maga is mint láthatatlan 
árnyék, Iskáriótes Júdás rejtőzött. Púpos és szörny, ódon temp
lomi képekről, nesztelenül, mint a sakál, fáradtan és megseb
zetten vonszolja magát Mária után. 

Holdvilágos, késő éji óra. Mintha minden kihalt volna, 
mintha minden az álom es a meleg hosszú csókjába merült 
volna. Amikor a hold kibontakozott a sötét cédrusok közül, és a 
citromfák ágaiba fonódott, megvilágította az Ö fejét. És lábai 
előtt a földön megelevenedett a kék Árny, az Ö misztikus kísé
rője hosszú, álmatlan éjszakákon. A holdfényes éj csöndes har
móniája eltörött azon a vad, démoni nevetésen, amellyel a kék 
Árny , ami a földön, lábai előtt kúszik, fölkacagott. 

A Z Á R N Y : Ma éjjel az asszony megérkezett — és te elhal -
gattál. 

JÉZUS: Hazudsz. 
A Z Á R N Y : Elhallgattál: S amikor elzavartad, a hangod oly 

tompának tűnt, mintha összetört volna. 
JÉZUS: Hazudsz. 
A Z Á R N Y : Hogy én hazudjak! Én. a te árnyékod! 
JÉZUS: Hazudsz! 
Hosszú, gúnyos kacaj, amely lerombol minden álmot és fan

tasztikus ábrándozást. 
A Z Á R N Y : Tehát én hazudok?! S tán tanácsoltam én ne

ked valaha is, hogy itt mindent lerombolj? Hogy itt mindent l e 
rombolj, és fenn, a felhőkre építs? Szenvedélyesen; Én, aki a 
föld után görbedek! A k i minden morzsáját véremben füröszte-
ném, csak hogy átfoghassam. Teljes egészében keblemre szorí
tani, méhébe temetkezni, csak hogy egészen kiigyam, kiszívjam 
és kortyoljam minden csöppjét. 

JÉZUS: T e álmodsz! 
Ismét hosszú kacaj, amelynek minden zengése töméntelen 

titkot hord magában. Átfogva a földet és hozzátapadva: 
A Z Á R N Y : Hát én, aki oly görcsösen tartom? Ak i minden 

egyes súgását hallom, aki minden dobbanásában élvezek? Szü
net múltán. — S talán a fülemüle is álmodott — uram? 
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Jézus feje lehajlik — mintha hegyek nyomnák. Hosszú 
csönd. 

A Z Á R N Y : Halld! Még van időd, hogy visszatérj! Még nem 
emelkedett oly magasra a röptöd, és még épek a hidak, melyek 
a szakadékokon, örvényeken és meredélyeken át vezetnek, ami
ket magad mögött hagytál. Még van mikor visszatérned, uram! 

JÉZUS hosszú gondolkodás után, ami megszállva tartotta; 
ólomszárnijií madár ként: Én ismerem az én utaimat és vidékei
met! Lelkem tele vt.n vágyódással az igazság után. Ahogy a 
késő őszi szőlőszemek nedvvel, erővel, tűzzel és álommal van
nak teli. És itt az ideje, hogy leszedjék őket, és borrá érlelőd
jenek. 

A Z Á R N Y , a földhöz simul, titkolt dühvel; Ez igaz. Ami t a 
markomban érzek, amit fogva tartok és nem eresztek. De ami
ért te nyúlkálsz, az láz. Beteg állapot! 

Kárörvendőn nevet, mély meggyőződéssel. 
JÉZUS, még mindig tulajdon képzeteitől megszállottan: 

Igen, igen, eljött az ideje, hogy igazságom a szőlőszemekből 
borrá legyen, és hogy jöjjön az én nyájam, és igya az igazság 
italát. 

A Z Á R N Y , iróniával: Ostoba a te nyájad és ostobaságában 
kárörvendő. Neked legalább, aki magasan a föld fölött kószálsz, 
neked kellene tudnod, milyen parányi a te nyájad, és el kellene 
szörnyednek felette. 

JÉZUS, sok szeretettel: Én szeretem a nyájamat! És juhaim 
szeretik pásztorukat! 

A Z Á R N Y , fölkacag: Gondolod, szeretnek? Hogyne szeret
nének a halászok, amikor megtöltőd hálóikat. Hogyne szeretné
nek az asszonyok, amikor látják a szemedet. Mikor látják a sze
relmes tüzet, azt az ismeretlen lángot a szemedben. Hogyne sze
retnének, mikor érzik tiszta tested illatát? A z o k a vakok, akik
nek látást ajándékoztál, s a száraz kezűek, akik köntösöd után 
ugrándoznak, hogyne szeretnének azok, mikor félelem költözött 
lelkükbe. Félelem uralkodik lelkükben, félelem az éjszakától, 
amelyből kivezetted, és a nyomortól, amelyből kimentetted őket. 
Már hogyne szeretnének mindezek? De azok a másikak, akik is
mernek, ők gyűlölnek és megvetnek. Drága zsákmány vagy te 
nekik. Ember fia! Törvénytelen gyerek vagy te ezeknek a fari
zeusoknak, ács fia! És bizony, bizony mondom neked, uram, 
hogy nagy a kavarodás a te nyájadban! Sok, túlsók farkas bújt 
báránybőrbe, hogy megteljen a hálója, hogy lásson, vagy tán
coljon kigyógyult lábain. Eljön majd az igazság napja, amikor 
megtudod, hogy valóban megérettek a te szőlőszemeid, hogy 
tele vannak nedvvel és tűzzel, de csak te vagy az egyetlen, aki 
leszüretelheti azokat, és nincs senki, aki inni kívánná a te bo
rodat, senki, aki méltó lenne arra, hogy megajándékozd kincse
iddel. Magad is hallottad a disznókat röfögni, amikor tengeri 
helyett gyöngyöket öntöttek eléjük. Akkor majd megvetéssel 
fordulsz el a te nyájadtól, amit ma testeddel táplálsz; földre la
pulva várod majd az igazi órát. Mert bizony, bizony mondom 
neked, a legnagyobb bölcsesség — élni az igazi órával. 

JÉZUS, mintha nem hallotta volna; Én szeretem a nyájamat, 
a juhaim szeretik pásztorukat! 

A Z Á R N Y : Szereted ezeket a te hasított körműidet és ké
rődzőidet? De ez a nyáj nem a tiéd, és más pásztorok nyírják. 
És bizony, bizony mondom neked, ezek a más pásztorok nem 
igazsággal itatták nyájukat, hanem korbáccsal hajtották a ka-
ramokba. És sok-sok alkalommal láttam vérnyomokat a homo
kon. 

JÉZUS: Én vagyok az út, igazság és élet. 
A Z Á R N Y , pimaszul nevetve-. Az este mondta az asszony, 

hogy az élet a csalogány dalában van, s te elhallgattál. Épp ez 
a hallgatás szólított ide a messzeségből, ahol bolyongtam. Halld, 
e n is megtudtam, mi az élet, és távozásomkor hoztam neked 
emlékül egy kis igazságot. 

JÉZUS, mélyen elgondolkozva hallgat. 
A Z Á R N Y : Aka iod-e , hogy megsúgjam neked azt a kis igaz

ságot? 
JÉZUS halhat. 
A Z Á R N Y : Halld: mondták nekem: ha az élet a csalogány 

dalában van — s ha az igazság abban van, hogy az igazi órá
val kell élni, akkor fölösleges utakat keresni. 

JÉZUS összerezzen: Te őrjöngsz! 
A Z Á R N Y : Igen, részeg vagyok a holdfénytől! Részeg v a 

gyok asszonytól és bortól. Halld! Koszorúkkal koronáztam ma
gam és meztelen rabnők fürdettek illatos vizekben. 

Ajkamon bor volt. s lelkemben a déli égtáj dalai kacagtak. 
Rabok, feketék, mint a föld, pávatollakkal hűsítették homlokom, 
amely kitüzesedett a nők csókjaitól. Ezek az üres zsidó templo
mok és a vén isten, aki megköveteli, hogy régi, füstölt húst ál
dozzanak neki, az a vén zsidó isten, akit ledöntöttél a bíborfüg-
gonyök mögött az ő szentséges szentségében, az a vén zsidó is-
pn semmi a világ ellenében — és az élet ellenében, a tenger 
túlsó felén. S a te mennybéli királyságod, az meg éppenséggel 
Bucsoda azzal a megvalósult hellén álommal szemben, a tenger 
túlsó felén. Halld, az Igazság és az élet, az út is — de azok 

a z utak, amelyek vén, unalmas istenek hullája mögött végződ
nek! Hagyd ezt az elmaradott, provinciális Júdeát és jö j j velem 
•J>eg az éj jel! Meglátod, milyen veszélyes igazságokkal játsza-
a oznak az athéni holdfényben! 

JÉZUS: az igazság abban rejlik, hogy ez az élet nem más, 
csak álom és hamis kelepce, s az igazság az a másik, ami hosz-
szu és tiszta út után következik. Mi tiszta lélekkel — 

osion 
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A Z Á R N Y nevetve közbevág: Lélekkel? Lélek nincs! 
JÉZUS csodálkozva: Lélek nincs? 
A Z Á R N Y : Persze, hogy nincs! Abban a bűbájos országban, 

ahol az emberek lengén járnak, szemükben nincs bú, s nevet
gé lve ugrándoznak és táncolnak; akadtam ott olyanokra is, akik 
gondolkoznak. Mélyen gondolkodnak és sokat tudnak. Találtam 
egyet, aki majmok bélit boncolja, s amikor megkérdeztem, 
van-e a majomnak lelke, gúnyosan nevetett, s akkor azt mondta 
nekem, hogy mi is valaha majmok voltunk, és ha van lelkünk, 
akkor az a „ lé lek" valóban majomszerű. Sok apróságról tudnak 
ott. hisz mindenki elvégezte az egyiptomi iskolákat és néhány 
nyelvet beszél! Megszámlálták a csillagokat, és azt beszélik, hogy 
a Nap szüli azokat az apró fényeket, ós hogy azok mind-mind 
Napok, és hogy egyik a másikból keletkezik, és ez így megy 
az örökkévalóságig. Halld, az örökkévalóságig! Sehol sincs sen
kinek az akarata, es bárkié sem volt soha, és sehol sincs vége 
annak a mozgásnak és keringésnek, mert mind matematikailag 
világosan folytatódik a határtalanba. 

JÉZUS föláll és a keleti csillagokkal telehintett égre néz. 
A Z Á R N Y : Tudd, hogy mindezek a fénylő szemcsék egytől 

egyig Napok, akár a miénk, és mind mosolyog és mind ég, akár 
a miénk. És a vörös drágakövek és azok a kék gyöngyök, mind
mind földek, akár a mieink, és mindegyiken vannak holdvilágos 
éjek és csalogányok, amik örülnek az életnek! 

A hold csak egyik felét világítja be az égboltnak. Tömén
telen sok apró csöppecske gurul szét a bársonyosan kék égen, 
egyike szebben és pompásabban remeg a másiknál. 

A z ég sötét bársonyát mélyen a horizont fölött egyszerre 
rózsaszínű ív szeli át: egy űrbéli szomszéd száguldott keresztül 
atmoszféránkon, számtalan üdvözletet küldve a szendergő, hold
fényes éjszakának a csöndes, provinciális Júdeának és a Gethse-
mane-kertnek. 

JÉZUST mélyen érinti a csillagos éj nagyszerű játéka, ar
cán tükröződik és elragadtatással álmodozik, föltéve magának 
a kérdést: honnan és hová? 

Á Z Á R N Y nevet és megfejti gondolatait: Honnan van mind
ez? Önmagából! A földből! Á napból! Honnan lehetne, mint ön
magából? Hát kell még valami, hogy világok szülessenek, s hogy 
a világok csalogányokat és holdvilágos éjeket szüljenek — a 
csillagokon és a holrifényen kívül? Hát salamoni bölcsesség kell 
ahhoz, hogy az ember rájöjjön, miként ömlik mindez, mint örök 
folyók, egyik a másikba? Hogy minden mosolyog, mint a pirka
dat éneke, hogy minden örül, akár a kisgyermek, hogy minden 
olyan, akár a szél, amely eljátszik a füsttel. Mert bizony, bizony 
mondom neked, füst a te gondolatod, füst! Kékes, lassú füst, ha
zugsággal teli, teli félelemmel és sóvárgással. És te nézed az ő 
varázslatait, szemeid beisszák az ő játékát, és amellett elfeledsz 
felmelegedni a tűznél, ami testedben lángol. Annyira el vagy 
bűvölve, hogy mit sem látsz a füst kék karikáin kívül, és nem 
gondolsz arra, milyen fagyosak az éjszakák, és hogy mily gyor 
san kialusznak a tüzek. 

Mondom Neked, eljön az óra, amikor rájössz, hogy minden 
csak füst — de túl késő lesz, mert akkor nem lesz többé tűz 
ereidben, sötétség és jég lesz bennük. 

JÉZUS álmodozva nézi a csillagos eget, és egészen elme
rül ebben az örök tengerben. 

A Z Á R N Y : S az a te elbűvöltséged oly vén, kimondhatat
lanul vén, akár maga a föld! Halld! A z után a napfürdőzés után 
a tengeren túli hellén földön, messzire vetődtem, valami különös 
indiai vidékre, távol a puszták mögött, teli héjákkal és fehér 
hegységekkel, amik sziporkáztak a napon, akár a hab. Azon az 
indiai tájon az erdők kígyókkal és csodálatos virágokkal van
nak tele, s az emberek görnyedtek, mintha egész világokat hor
danának a vállukon, vének és bölcsek, trópusi pokoltól szikasz-
tottak. Az t mondják, hogy a teher görnyesztette őket a földig 
— az élet terhe. És valamennyien különös szobrok előtt kuksol
nak. Egy agyagfűldböl való csodaságra, amelynek apró szeme 
van, mint a vakondnak, és hájas, zsíros hasa, azt mondják, hogy 
isten fia! És hogy sok-sok évvel ezelőtt megjelent az anyja ölé

ben, fénnyel, égi tűzzel teli. A z ő anyja a reggeli árnynak is
tennője és királyné volt, talpig skarlátban és damasztban, tal
pig selyemben és ékszerekkel, indiai kígyókirályné! 

Ez a csodalény nem apró, földből vert vityillóban nőtt fel, 
hozzád hasonlóan, nem segédkezett, mint inas, nevelőapjának, 
amikor gerendákat ácsolt, — nem, ö királyi származás volt, a 
korona örököse és győzedelmeskedő, bíborban született herceg! 
Voltak asszonyai, dalai, fegyverei , rabjai, szerencséje; benne 
parázs; lovai és katonái, győzött a háborúkban, és nem éhesen 
álmodozott a holdvilágon idegen olajfaligetekben. És akkor, ez 
a bíborban született fiú, egy éjszaka fölismerte, hogy életének 
tüze hamis, és elsomfordált az éjszakába. Selymét koldusron
gyokkal cserélte fel, és egész idő alatt az erdőben élt és kereste 
az igazságot. S az évek viharzottak el feje fölött, de csak ült és 
vizsgálta a csillagokat, amik magasan feiette jártak. 

És fölismerte, hogy az a kék űr, ahol azok az apró csillag
rögöcskék járnak, ahol úgy kergetőznek, hogy egyik a másiká
nak tollát sem érinti, ahol megszokott rendben kergetőznek, 
amely mindig ismétlődik, hogy az a kék űr egy hatalmas semmi! 
Nagy Semmi! És ő, akit a nép „felvilágosítottnak" nevezett el, 
ő addig a semmiig keresett utakat, ö utakat keresett, ahogy te, 
úgy élt, ahogy te is élsz, de ez már rég volt! Egy meggörnyedt 
öregasszony mesélte, hogy szerette tanítványait, ahogyan azok 
szeretik, akik keresik az igazságot, s a tanítványai kinevették. 
Nevet tek az ő szent szavain, mondta az öregasszony, és térdére 
rogyott agyarszobra előtt, mert majmok azok az emberek, akik 
szobroknak hódolnak, s az eleven embereket halálra ítélik, hogy 
az ő szobraik előtt térdepelhessenek. S nekem mindez a sírás 
és térdeplés annak az istennek tetsző indiainak a szobra előtt 
nevetségessé vált, és én visszatértem a szent földre, amelytől 
épp búcsúzott a nap. Már hűvös volt és kezdett az alkonyat l e 
szállni, s a tereken emberek gyülekeztek és vitatkoztak. És B o l 
dogságot leltem az ő szemükben, és megkerestem azt az öreget, 
aki majombeleket boncol, és mindent elmeséltem neki, s ő en
gem kinevetett, úgy kinevetett, ahogy én azt az öregasszonyt, 
és azt mondta, hogy a vén agyag-csodalénynek valóban igaza 
van, amikor azt állítja, hogy az a kékség a Semmi. De az utakat 
abba a Semmibe nem kell keresni. M i magunk megyünk majd 
abba a Semmibe, könnyedén és gyorsan, akár a szerelmes só
hajtás, vagy mint daru az ugaron. Magunk is Semmi leszünk, 
amikor kialszik bennünk, jóltartottakban a láng, amely most 
ereinkben ömlik, amikor elhamvasztjuk a tüzet, amely keblünk
ben ég. 

„S minden más, agybéli betegség" mondta az öreg hellén 
anatómus és bölcs, és különöset biccentett fejével! 

JÉZUS hallgatta, ahogy a szelet szokták hallgatni viharos 
éjszakákon, majd halkan megszólalt: Én hiszek' 

A Z Á R N Y nevet- T e hiszel, de én tudok! Halld: az öreg 
bölcs szavai magasságok voltak, roppant havas magasságok s 
rajtuk a megismerés forrásai buzogtak. Légy szarvasborjú és 
jö j j , tekintsd meg képedet a megismerés vizében. Nézd meg az 
arcodat és meglátod, föl fogsz kacagni. Nevetésed olyan lesz, 
akár a láncszemre mért csapások, amelyek le fogják törni nyű
gödet, olyan lesz a nevetésed, akár a szárnycsapások újult ne
kilendülései, melyekkel az új napig lendülsz majd. De jö j j , — 
és nevess fel bátran, kihívóan. 

JÉZUS ismétli: Én hiszek! 
A Z Á R N Y : Fölkacagsz a hited láttán! 
JÉZUS: Én szeretek! 
A Z Á R N Y : Fölkacagsz szereteted láttán! 
JÉZUS: Én bízom! 
A Z Á R N Y : Fölkacagsz bizakodásod láttán! Sőt annak láttán 

is fölkacagsz, ahogy hinni, szeretni és bízni tudtál. Mert a hit a 
te tarka füstöd, szereteted a félelem, mert nem mered lemezte
leníteni a testedet a természetnek, és nem mersz rátámadni 
énedre, hanem társadba bújsz és ápolod és csókolod és testvé
rednek és felebarátodnak szólítod! S a te reményed . . . 

JÉZUS: T e nem így beszéltél, amikor a pusztában voltunk! 



A Z Á R N Y : Akkor még nem ismertem fel az élet igazságát! 
És kételkedtem lelkemben, amíg a pusztában voltunk: „ha még
sem" ez a végső létezés?! De ma, ma nincs többé az a „ha még
sem". Ma minden v i l ígos nekem, mert mindent bevilágít a nap! 

Akkor még nem tudtam, mi van .utána", és nem tudtam, 
hogy a „most" — „minden"! És megremegtem a te gondolataid 
nagysága előtt, és meghátráltam. De ma? Ma nekem mindaz, 
amit te a pusztában mondtál és gondoltál: hab, buborék, ami 
szétpukkadt a szélben. S én vagyok a szél azoknak a tarka bu
borékoknak, hát hogyan hátráljak meg? 

JÉZUS az ő hall: hangján: Mindez hazugság. 
A Z A R N Y nevet, azzal a régi kacajjal, amely viharként rom

bol le mindent: Szereted Öt!? 
JÉZUS: Szeretem. 
A Z A R N Y : De az a szerelem nem ugyanaz, amellyel nővé

rét szereted, nem ugyanaz, amellyel a többi asszonyt szereted. 
Halld, ott voltam, amikor megbocsátottál a bűnös asszonynak, 
és láttalak egy perccel előbb is, amikor őutána néztél! Tekinte
tedben fájdalom volt! Fájdalom \'olt a te tekintetedben, uram. 
fájdalom és sóvárgás, ami akkor ielentkezik, amikor a hold
fényben fülemülék dalolnak. 

JÉZUS: Szeretem őt, ahogyan nővérét is szeretem, ahogy 
minden asszonyt szeretek és minden felebarátomat. 

Eddig szeme az űrben kószált, s most pillantása a virágok 
és a harmat közé fonódott a holdfényben. 

A Z Á R N Y összerezzen: Hazudsz! Amikor lábad harmatozta 
csókjaival, lelkedben énekek éneke harsogott. Mind jobban el
kapatva- Halld, én ott voltam, amikor a mostohalány a hétfá
tyoltáncot járta. És ott voltam, amikor korallajkaival Jochanan 

fejét csókolgatta az ezüst tálcán. És halld, belefonódtam az írás
tudatlan remete gondolatainak káoszába, aki. hozzád hasonlóan, 
az örökkévalóságról álmodott, és úgy gondolta, hogy az életet 
sáskák és te%'ebőrök alkotják. Hát mit gondolsz, mi forrt ki ab
ból a szent fejből az ezüst tálcán? Amikor a nagyszerű nő drága 
ajkai itták a szerelmet az ő sápadt ajkáról, amikor fogai, még 
fehérebbek, mint a fehér orgona holdfényes éjszakákon, az ő 
húsába martak — abban a szent fejben az énekek éneke szólt, 
dalolt és zokogott, s az ezüst tálcán a vérbe belehullt a remete 
egy könnycseppje is. Démoni nevetéssel hosszan kacag, reme
gőn és szenvedélyesen. 

Jézusban ez a nevetés úgy visszhangzik, akár az üdvözlés 
ismeretlen tájakról, de csak egy pillanatig: égi utakon kezd 
'úszni akkor. A távolból már kicsordulnak az illúziók és a rajon
gás, —• színek és bibliai, istenszülő álmok xarkasága — amikor 
fölébred benne az igazság hangja, s méltóságteljességgel és fen
séges békével teli árnyékára parancsol: 

JÉZUS: Távozz. 
Hangja kissé megremegett, de abban a remegésben volt ön-

leplezés is és szent megsejtés is. És valóban, a hold egy árnyas 
vörösfenyő nyalábjába merült, s az a kis jelentéktelen árny e l 
tűnt, mintha csak a föld nyelte volna el. 

Jézus lelkére, akár a balzsam, a pompás keleti éjszaka har
móniája települ és elbódítja békével; szemében az apró suga
rak miriádja tükröződik, s ő térdre rogy az ég előtt, amely kez
dettől fogva hatalmasan és elérhetetlenül áll az egész világ és 
lét fölött. 

Mély csönd, átitatva friss rózsák illatával. 
Lassan lehull a függöny. Fordította Brasnyó István 

GEROLD 
LÁSZLÓ A L E G E N D A E L E 

„Ezekben a napokban sokat gondolok Goyára. /1927< Tizennégy évvel ezelőtt nagy, hősi pentalógiáról álmodtam, hősökről, 
3kik Rodin Balzacjaként álltak előttem, inkább elmosódva, mint reliefszerűen, inkább képzeletben ködös, mint való élménykét. 
Krisztusról akartam írni, Jézus Krisztusról a holdfényben, amint a nő után sír, és sírása olyan, mint bármelyik másik férfié a hold
fényben, az olajfaligetben, amikor a nő haja becses kenőcsként illatozik. Ebben az én Krisztusomban rengeteg volt a tulajdon, 
húszéves, szubjektív holdfényből, átitatva gyermekes, romantikus messianizmussal, ami bíbor, nyári éjszakákon gyötri az embert, 
smikor a hegyek pereme felett megjelenik a vörös telihold, patetikusan, akár Heredia szonettjének utolsó strófája. Erről a Jézus 
krisztusról írva nekem nem sikerült felülmúlnom Zarathustra árnyékának imbolygását sem, és ebben a wilde- i verbalizmusban 
e s az éj jacobseni olvatag szentimentalizmusában minden Kranjcevicre és Renanra maradt. Azt , amit nem sikerült papírra vetni 
a Legendában, azt akartam a Michelangelóban és a Kolumbuszban megvalósítani, ö t gigász alakját akartam megrajzolni, öt monu
mentális figurát: Krisztust, Michelangelói, Kolumbuszt, Kantot és Goyát. A Krisztus és a Michelangelo füstként szertefoszlott. 

Kr leza: Francisco Jose Goya y Lucientes, 1927' 
K i tud hitelesebben, igazabbul szólni egy műről, mint a tulajdon alkotója? S ez esetben mégsem szabad hinni az írónak! Fő 

leg, ha a múlt idő távlatából kísérli meg kisebbíteni vagy tagadni tizennégy évvel előbb írt műve értékeit. Erre talán már joga 
sincs. A mű megszületett. Él. Van. Marad — ha erre életképes. 

N e m akarok hinni a Goyáról írt Krleza-esszéből vett idézet utolsó mondatának. De hiszek az előbbieknek. Meg annak, hogy 
a horvát élet nagy diagnosztikusa, ahogy ma Krlezát nevezik, valamikor — ötvennél is több évvel ezelőtt — így indult; hittel, tö
retlen akaraterővel, holdfényes fiatalsággal, messianizmussal és a mindenhatónak hitt verbalizmussal. Úgy, hogy egy kicsit Krisz
tus is volt, annak érezte magát, aki fiatalos meggondolatlansággal erőt érez arra, hogy megváltsa a világot. A Legenda hősét a jelen 
megpróbáltatásai nem érdeklik, őt esetleg a nő lenne képes megejteni / ez pedig erőtlen hozzá!', és ezért nevezhető inkább s előbb 
költőnek -lázadó, kutató természetnek/, mint Kolumbusz, aki a csillagok felé tört és — látnók volt. 

Nem lehet semminek nevezni a Legendát, ahogy ezt a szerző teszi 1927-ben. Hiszen a Legenda hőse elsősorban költő, és ez 
a z t jelenti, hogy a jelen, bármennyire is tiltakozik ellene, őt mindennél jobban érdekli, látja, ismeri és ezért menekülne tőle. De: 
idővel még inkább képtelen lesz elszakadni tőle — ma azt mondjuk róla, hogy az agramizmus költője. 

A Legenda hőse 'vallomása szerint sok mindenben a szerző/ a jelentől menekülve a jövőért szeretne élni — megbukik, K o 
lumbuszt a csillagok érdeklik — nem érte el őket, Krleza legismertebb műve a Glembay-ciklus — őt érte utol a kora. Menthetetle
n t A Legendában még fiatalosan tudott lázadni, a Glembayok kíméletlenek és igazak, mint a kóros tüdőről készült röntgenfel
vétel. 

A Legenda hősének és Kolumbusznak a bukásában már ott érezzük a tehetetlenség átkaként Blitvát, és ezért nem tudom 
.•füstként szertefoszló" próbálkozásnak tekinteni. 

Mert van folytatása, ami retrospektive igazolja, magyarázza és hozzá, feléje kanyarodik, kanyarodhat vissza. 
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BORI IMRE 

lírai formanyelv 
háborús költészet 

kassák lajos 
a 

lírikus 

ássák Lajos a prózán át. érkezett el a líra 
formanyelvéhez — el nem hanyagolható tény 

K ez költői alakulása vizsgálatakor. Lírikusként 
indult, de azután éveken át nem publikált verset: 
az elbeszélés, a regény, a dráma műfaja foglalkoz
tatja, hogy iazután megtisztultan, lírai attitűdjét 
megformálva szólaljon meg a Kassák-vers sajátos 
orkesztrációjában a k ivívot t lírai mondanivaló. Elvi 
jelentősége ennek a vargabetűnek, hiszen Kassák 
eredendően lírikus természet, nem kevesebb, mint 

az, hogy ismételten példázza — a magyar irodalom viszonyla
tában legalábbis —, nemcsak & próza szabadságharcát kell szá
mon tartanunk vizsgálódásaink közben, történeti szemlénk során, 
hanem a líráét is, amely megszabadulni akar a jellegzetes, immár 
kikristályosodott epikai anyagtól, hogy önnön tartalmai felé in
duljon el. Más kérdés ugyanakkor, hogy az irodalmi alakulás 
egy másik vonalán a kifejezési rendszerek újabb szimbiózisai 
születnek meg, 5 ezt példázva elég lesz utalnunk arra a tényre, 
hogy éppen ebben az időben fedezhető fel a lírának és a pró
zának is a tanulmány, az esszé felé való sodródása. 

A magyar szocialisztikus iíra témaköre és Csizmadia Sándor 
költészete kínálta magát mintaképül, s Kassák, társadalmi é lmé
nye ihletésében, ennek a költészetnek a nyomába készült sze
gődni. „Egy időre Csizmadia Sándor verseiben találja meg a 
maga és osztályos társai sorsának, gondolatvilágának kifejező
dését, őt igyekszik követni első vers-próbálkozásaiban" — álla
pítja meg az irodalomtörténész, anélkül, hogy eltűnődne Kassák 
hűtlenségén ehhez a lírai látásmódhoz, amely adottnak, zártnak 
látja a világ-viszonylatokat, és ennek következtében megverselt 
érzelmes meséket „költ". A z ilyen lírában a világérzékelés a 
háttérben marad, s még egy A d y sem tudta ezeket, amikor prole-i 
tár-verseket írt, felszínre hozni és lírává transzformálni. Nem 
csoda tehát, hogy Kassák, az első nekifutások után, növekvő e lé
gedetlenségében járhatatlan útnak tartja a lírai versnek ezt a 
Csizmadia Sándor neve jelezte vagy az A d y képviselte „prole
tárlírai" változatát, s ha már mondanivalói jellegzetesen epikus
nak bizonyultak, iákkor anyaga szellemét köve tve az elbeszélés 
a regény felé fordul, hogy emberi sorsokról beszéljen, hol a 
„naturalizmus vaskosabb eszközeivel", hol pedig „valami szim
bolikus felnagyítással". Fojtott, sűrű atmoszféra, „különös emberi 
sorsok", a „történetek belső feszültsége" jel lemzik ezeket az írá
sokat, amelyekben .a nyers, a közvetlen élmény szólal meg. A m i 
kor újból a költészet felé fordul, már megtisztultan, lírai forma
nyelvéről határozott képzetekkel, lírai tárgyai határozott d i f fe
renciálódásával kezd költeni. 

2. 
H _ Eposz Wagner maszkjában című kötete már 
U 7 a jellegzetesnek tudott kassáki költészetet tar-

talmazza. Sokatmondó cím ez, Kassák költői 
intencióinak talán első s egyben nagyon -kifejező 
foglalata is. Egyfelől a személyesnek egy áttettebb 
megjelenítését előlegezi a „wagneri maszkra" való 

utalás, másfelől az „eposz" teljes világképének az 
igénye szólal meg benne, az „eposzi tárgy" kap han
got anélkül, hogy az eposzi formára is törekedne. 
Gigantikus küzdelmet sejtet, drámaiságot, egymás 

ellen törő erők mérkőzését, a „mának tegnapba" fordulását és 
vele a holnapnak feltűnését a horizonton . . . 

Ö élet, élet, mi sírunk, panaszkodunk... 
Volt idő, hogy szent csoda-idézői voltunk a világnak, 
pajkos játékkal mi üdvözöltük az asszony első ajándékát, 
mi sirattuk el a hűvös sírba ágyalt embert 
s énekeltünk a zöld búza fölött és pöröltünk a bősz 
vihar elé: 
most rabok vagyunk a vaksötét toronyban . . . 

hogy pedig ennek az érzelmi helyzetnek ellentéte is megcsen
düljön, felhangzik a kiáltás is: 

— Ó zengő kelyhű virágok, sárga ércliliomok! 

Egy emberi közérzet lírai világképe, egy közérzet költészete 
készül ezekben a Kassák-versekben. Minden zárójel felbontva, 
minben emberi sors nyílt utakon, minden érzelem gátak nélkül 
fut bennük — a történelem vette át a szót, az ö v é a karmesteri 
pálca, nyílt a szín, a crescendo dübörög, a dráma az utolsó fe l 
vonáshoz közeledik: 

Az ágyúk acélkórusa értelmetlen dalt énekel a katonáknak, 
értelmetlenebbet és bolondítóbbat, mint száz wagneri 
Orchester. 

Bomlik a nóta és táncol a világ, mint a részeg tenger: 
forró skarlát-tenger hullámzik az őszi mezőn, 
a horizonton kormos drapériák 
s a zászlók elmerülnek a sárban. 

Kassák költészetének ez a „színpada", ezek a „kulisszái", a „szö
vegkönyve" is, ez l írai alkatának librettója s hangszerelésének 
foglalata. „Forr a vi lág" — hirdette mestere a versben, Ber
zsenyi Dániel, aki talán a legméltóbb vezetője lehetett a gigászi 
küzdelem szemléletében és kifejezésében, hiszen végső fokon ezt 
énekli Kassák is, érzékelve és felfogva iaz adott helyzet ellent
mondásos jellegét, értelmetlen értelmességet, mert a világ, amely 
most önnön pusztulása drámáját éli, majd .a születés drámája 
is lesz, nyitány és finálé egyszerre. Pacifista ez a költészet, mely
nek képein a háborús holtak „veres liliomokon feküsznek", s 
jogosan teszi fel a kérdést: „ Ó gyönyörű ég, mit látsz arany 
fcarbunkulusodon?", s vitathatatlan a világ mivoltának érzéke
léséből kiforrt tapasztalata is: 

Előttünk feslik bús visszája a világnak 
s a vad buktató mezőkön, mint béna tolvaj, 
puha butyrával hiába bujdokol az élet: 
ma nincs, ki fürge zónán vágyait beérje 
s a babonás, szük keresztutak rendjén 
teli nyeregben posztol a b á n a t . . . 



s tovább: 

s nincs itt más csak bús hamuhamva a mának . . . 

A z egésznek az értékeléséből születtek ezek a versek, amelyek
ben a részletek, az apró emberi mozzanatok szinte teljesen el
vesznek, abszurdum-voltukba olvadnak fel, hogy atomjaivá 
legyenek a világdráma látványának, amelyben természet van, 
katonák vannak, gyerekek és asszonyok, a többesszám személy
telenségében, arc nélkül, vonalakat, színfoltokat képviselve csu-
Pán. A legnagyobb magyar háborús versek közül való „ A vég
telen határban. . . kezdetű Kassák-vers (az újabb kiadásokban 
ütközet után cím alatt) s klasszikus példája ennek a je l legze
tes kassáki építkezésnek és látásmódnak, amely a világérzékelés, 
a költői hangulat sajátos kifejeződését is jelenti. A z „itt és 
most" érvényét veszítette ebben a költészetben, s ebben a vers
ben különösen, annyira, hogy a „látó" költő alakja is kifakul; 
"Objektív érzékenységgé" válik, >ahogy ez a látvány verssé lesz: 

A végtelen határban csokorba álltak 
a fáradt, bomlott szemű katonák. 

A végtelenbe fut a tekintet, vagy mintha a végtelen egy nagyon 
távoli pontjáról kínálkozó látvány rögzítésével kezdődne a vers, 
s ha a f igyelő költőt keressük, csak a különböző szögekből látott 
képeket, „látószögek szárait" s a bezárt ívé t érzékeljük, mint 
'kubista festményeken vagy sokélű prizmán át: 

A sötét távoli dombokról skarlát, opál 
és türkiz őrszemek hunyorognak a térbe. 
Valahol gazdag trénszekerek kerekei muzsikálnak... 

s még a költői „it t" is a személytelen és időtlen egyetemesség 
körében van: 

Itt süket szurokban ül a télutói csönd 
s a komorarcú ég ezüst esőostorral 

ébresztgeti a holtakat. 

° ha magáról vallva, magát rajzolva a versbe, énekel, akkor is 
6 2 a prespektíva-mozzanat az uralkodó eleme képszerkeszté
sének: 

A dombra már tüzet rakott az éber égi csősz: 
mint fészkéből hajtott madár úszom az űrben, 
merész magasba, vak lejtőkön á t . . . 

( A dombon már tüzet rakott. . . ) 
Motorja eeinek a költészetnek az elégedetlenség, a háborgás, 

^ l á z a d ó értelem, amely a rossz világról, a világháborúban ten
gődő emberiségről közöl tényeket, énekel meg üzeneteket, ame
lyeket költői közérzetének antennái fogtak fel. M i sem termé
szetesebb tehát, hogy mindenekfelett a nagy vonal, az erős szín.-
í o l t , a magy ívű mozdulat az uralkodó, s kerete az állanidóság, 
^mely a történés egyetemességének a kifejeződése Kassáknál: 
valóban „világállapot" jelzése. Meglepően kevés elemmel dol
gozik. Pár határozott mozdulattal, egy-egy erőteljes képpel, leg
többször tényszerű közléssel vázolja fel a kép terét, ebbe néhány 
színfolttal felrakja a hangulat jelzéseit, elhelyezi velük alakjait 
tej akiket az „erős i g e " gesztust, markáns mozdulatot vagy tör

ténést, eseményt sugalló hatásával kapcsol a látványba. Futuriz-
must szoktak emlegetni Kassák e versei kapcsán, különösen ami 
az „erős igék" dinamizmust sugalló és árasztó kedvelését illeti, 
ám az erősen pikturális indítékok éppen a Kassák-vers e terü
letén arra is figyelmeztetnek, hogy itt Kassák látásmódjával 
kell számolnunk, a temperamentum kérdésével, s hogy éppen 
ezek a gesztusok festői jelzetek is, hogy egészükben a kép faktú
ráját adják. Ezért amikor pl. azt olvassuk, hogy 

A katonák kemény oszlopba feszülnek 
s megindulnak a vad, iszapos mezőkön át: 
végtelen kígyósorokban vonaglanak . . . 

akkor a kassáki „vonalhasználat" dolgozi a versben, a moz
dulat festői rögzítése játszódik le. Ennek a verstechnikának 
bonyolultabb változata az a mód, ahogy a gesztust közlő ige 
erős volta a keletkező pillanatot tolja előtérbe, egy volt-ot képező 
síkba rajzolja bele a keletkező másikat, s ezzel a kettősségeik 
hatásait csalja elő, szirniultaneizmusa korai jelentkezéseként, az 
egyidej űségek dobb aná saiként: 

s az asszonyok riadt, fekete arcáról is 
ma lekönnyezett a lárva . . . 

A z egyidejűség a függőleges vetítése a „futurista" igehasználat-
nak sajátosan kassáki minőségeket adott, a gesztusban lehetővé 
tette, hogy költői természete és látásmódja megnyilatkozhas.'jék, 
s a „nyíl t világ", a nem zárt világkép kikristályosodjék. Ehhez 
természetesen hozzájárult a vízszintes egyidejűség „apollinaire-i" 
változata is, a körkópjelleg, amely ismét csak a verssé szerve
ződés egyik fontos elemét képezi Kassáknál. Ha meg is szabadult 
az „epikus vers" Csizmadia Sándor jelezte módjától, a „törté
nés" mozzanata továbbra 'is fogva tartotta, ám ezt éppen a szl-
multaneizmus „körképe" segítségével líraivá tudta tenni, a sétáló 
figyelem kifejezésének az eszközévé, versbeli építkezése fontos, 
szinte döntő muzdulatává, lelki alkata megnyilatkozásává, v i lág
látása tükrévé. N e m nehéz Kassák verseinek e jellegében már 
itt, 1915—16-ban, felfedezni azt az adottságot, amely lehetővé 
teszi majd, hogy végigjárja azt a költői utat, amely a modernista 
költői irányok szomszédságában, azokkal párhuzamosan futott, 
következetesen kibontva mindazokat a lehetőségeket, amelyek 
latens módon már ebben a kezdeteknél feltűnő egyidejűség
technikában megvoltak, s mi több, már ekkor költői természete 
alapvonásaként jelentkeztek. Ebből következik azután az, hogy 
ott is, ahol pusztán az irodalmi divat hatásait szoktuk látni, 
Kassák költői természetének belső logikájával is számolnunk, s 
annak a hatását is érzékelnünk kell. Ez a mozzanat pedig Kassák 
eredeti természetére figyelmeztet — önelvűségére, költészete 
autonómiájára ezekben az időkben, függetlenül attól a hatás-zá
portól, amely éri futurizmustól kezdve dadaizmusig és szürrea
lizmusig. 

A szirnultaneizmus fent jelzett vonatkozásai mellett azonban 
ezekkel rokon képzetek is uralják Kassák verseit: a múlt és 
jelen viszonylatai ós viszonyításai, a tegnap és a ma relációi. 

Kassák versei előterében a „ma" van, a költő jelen ideje 
(ennek lecsapódása folyóiratának, a Má-nak a címe is!), de e 
nagy verses nekifutása első esztendeiben, amelyek egyúttal a 
háború első esztendei is voltak, a változás, s mozgás, az alakulás 
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tényeiként a tegnap képzeteit is feltételezték, amelyek a „má
ban" élő emberek tudatában oly intenzíven voltak jelen egy bol
dogság-álom, egy idilli hangulat színeiben, s azt a világot jelen
tették, amelyet a háború elnyelt és földúlt. A Kassák-versekben 
nem véletlen, hogy sorra felbukkannak a tegnap ezen képei s a 
mának és a tegnapnak, .a van-nak és a volt-nak ellentétei: 

s ó jaj , hol tegnap még fürge párok tipegtek a táncra, 
vén veteránok izmát dacra veri a düh . . . 

(Kelet felől bús, téveteg . . . ) 

Ezek az ellentétek mozdulnak tovább az „it t" és a „valahol" 
képzetében, s ezek szimultán rögzítésében: 

Most száz babonás emlék csiklandozza a katonák eszét, 
vannak, kik Paris vörös pántlikáit kacagják az égre, 
kik Berlin sárga aranygyapját féltik, 
kiket Moszkva fehér harangjátéka ríkat 
és Arangyelovác, Debrecen, Csingtau, Cetinye 
szent tavaszi kedve bokrosodik az űrben. 

Valahol meleg babusgató fészkek 
és száz szerelmes asszonyi ágyék várja a katonákat, 
de itt mindenütt vér, vér és ők nem tudnak csak ö ln i . . . 

Zizegő golj óraj . . . Égő acélüstökösök . . . Szürke, 
zömök gránát — 
s valahol a tajtos sörényű operenciákon, 
mint vérmes bronzbikák bogárzanak az U 9 és XH-ők, 
Fu-u-uj j j í í í . . . bum bururu-u . . . bumm 
síü-cupp, paka-paka-paka-paka-brura-ü-ü-ü-ü — , 
frú-urrrú-u-u-u . . . pikk . . . frrrrrrrrú-u-u-u-ú-úú, 
a porban égő rózsabokrot forgat a szél . . . 

(Brrr . . . bum . . . ) 

Ezekből az itt vázolt képzetrelációkból fordul azután a költő a 
jövő-képzet felé: 

Szemembe új szín és új zene zendül 
s mi tegnap volt: mind messze, messze sír . . . 

s ennek a képzetnek ekkor végső pontjaként feltűnik a béke
képzet, jelzéseként Kassák emberi és eszmei .alakulásának is: 

Ö, két kezem, két asztaltól elveit jobbágy, 
ma tartsatok üres, mély tálat, a bőséges ég alá, 
hogy nálam nézze meg magát négy sarka a világnak 
s lássam meg én is a kért földi tájat, 
hol boldog ember áll a dombon 
és fehér zászlaját nevetve lengeti 
o bús rokon elé. 

( A dombra már tüzet rakott . . . ) 

A fentebb, jelentős csomópontjaiban megmutatott képzetkörök 
és mo'tívum-csapoirtok Kassák világhoz való viszonyának a 
jelzései, belső .alakulásának, eszmei érésének állomásai — egy
úttal tükrei a költői szerepről alkotott felfogásának is. 

A háborúhoz való viszony az 1910-es években jelentős módon 
járul a költői minősítésekhez a magyar irodalomban. Nemcsak 
a „bomló vi lág" látványa teljesedik ki ezekben az esztendőkben, 
amelyekből A d y táplálta fel döbbenetesen miély, imáig sem fel
mért háborús költészetét az emberi sors, az ember világhelyzete 
kifejezéseként, de a világhoz való viszony eszmei vonatkozásai 
is kiélezetten követelik a feleletet a költőktől. A háborúellenes 
magatartás, amely Kassáknál mint közérzet-költészet csapódott 
ki, ezt a közérzetet döntő módon befolyásoló eszmei mozzana
tokat is tartalmazott. Kassák tudatában (legalábbis ez olvas
ható ki a versekből) a „boldog múlt" gondolata szinte semmilyen 
szerepet nem játszik, s a háború ténye szemében a nyomorúság
nak, az amúgy is sanyarú emberi sorsinak még ihatványozottabb, 
még tragikusabb körülményeit jelenti — s ezzel a szociálde
mokráciának azzal a „lenini szárnyával" tart kapcsolatot, amely 
a világháborút imperialista érdekekért folytatott öldöklésnek 
•minősítette. Jellemző, hogy az elnémuló, mind belsőbb köreibe 
szoruló A d y mellett éppen Kassák lírája, de irodalompolitikája 
is, hirdeti a háború iránt táplált fenntartásait, s hagy a Nyugat-
nemzedék nagyjainak évek kellenek, amíg a háború ilyen fel
fogása líraként megszólal. Á m ekkorra Kassák eszmeiségének 
további elmozdulása is lejátszódik. A „béke-képzet", mint je lez
tük, megjelenik nála, azonban a jövő fogalma mindinkább a for
radalmas idők szelével telik meg — a közérzet-költészet mind
inkább eszmei vonatkozásokkal gazdagodik: az emberi akció felé 
mutat. 

Nem lesz véletlen, hogy a költői f igyelem először fordul hatá
rozottabban önmaga felé is: 

mint a mindent legyőző 
páncélba erősödött kiáltás 
a föltakaródzott reggelben 
nézd 
melléd oszloposodtam 

mint a testvér 
szép hengeres mellel, kivilágított szemekkel 
s bőséges nyers hanganyaggal 
kereken a négy világtáj felé . . . 

és itt 
a Város megindult hisztérikus testén is 
csak mi fáklyázzuk az időt, 
énekelünk 
s verekszünk 
a vérrel és a fekete unalommal 
mindhalálig. . . 

s mert szép is ez így 
ezerkilencszáztizenhétben 
Pest letérdelt emeletei között lenni 
hirdetőoszloppal 
lámpás! (Hirdetőoszloppal) 

Ez az itt meghirdetett „melléoszloposodás", a költőnek közvet
lenebb belekapcsolódása a vers közvetítette, kifejezte világhan
gulatba az emberi relációk érzékelésének egy érettebb fokozatát 
jelzi. A költői alkat egészen közel kerül itt már a közérzetként 
rögzítődő világhoz, s ami eddig a versben a születő, a keletkező 
mozdulata volt , a költő , látásának" következménye, most már 
a világban konkrétan is megnyilatkozott ós megmutatkozott, 
objektíven is éreztette hatását. S a költői ösztönösség magatar
tásának ez a „realizálódása", valóságosan való megjelenése, 
annak látszatát kelthette, hogy itt mélyebb összefüggés van kö l 
tészet és a vi lág alakulása között, s így Kassákban megerősöd
hetett a maga költői temperáméntumá'ba vetett hite, abból a 
mozzanatból következően, hogy a valóság előtt járva, költőileg, 
a jelen kritikájával együtt, megénekelte azt is, ami majd elkö
vetkezik. A költői magatartás szuverenitása kapta meg hitelét 
ebben a tényben, s a forradalom mozzanatában futott össze a 
társadalmi cselekvés más utakon járó és érlelődő vonatkozá
saival. 

„Ha egyszer kimondhatnám azt, ami bennem van! A z embert 
és sorsát. A z embert, aki egy a világgal. Ha egyszer kimond
hatnám magam, aki egy vagyok az emberekkel és egy vagyok 
a világgal" írta l e később egyik nagyon jellemző vallomásában. 
Á m ehhez a vallomáshoz azt is hozzá kell tennünk, hogy nem 
a „világon", hanem önmagán van a hangsúly, s ha a személy
telen személyesség árad is a verseiben, a maga költői mivolta 
áll az első helyen, amely „lát" és közöl, megállapít és érzékel. 
Költőnek és világnak ez a találkozása, egymáshoz közeledése 
viszi majd csúcsra Kassák költészetét, amikor sorra kibonthatja 
változatait éppen a világhoz való ilyen viszonyulása következ
tében a modernista irodalom síkján, másfelől pedig konfliktusai 
szülője, költői megrekedtsége egykor majd beköszöntő korszaká
nak dajkája is lesz. A világ majd cserben hagyja, s a költői 
következetessége ezt majd kénytelen tudomásul venni. 

Abban a költői pillanatban, .amelynek kipattanását 1916—17 
táján kell rögzítenünk, Kassák költőiségének a telje született 
meg, amely egyúttal a magyar líra egyik nagy pillanata volt. 
A látvány impozáns: a háború mély örvényeiben vergődő világ 
méhében mind több mozdulattal ad jelt a változni akarás, amely 
majd a forradalmas időkben kap formát, s a költő, aki addig 
is a változás, a keletkező, a születő jeleinek igézetében élt, az 
idők teljesedését üdvözölheti, a mélységből a magasságba való 
ívelést, abban az illúzióban, hogy együtt röpülhet a világgal, a 
vélt harmónia ihletésében. 
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b á n y a i j á n o s 

ZETHOS 
K A R J A 

sszel szeretem legjobban a lányokat. Ruhájuk r e j 
télyes, hajukat leengedték, a nyak ívelését csak 
sejteni lehet, lábukra is harisnyát húztak, arcuk 

nyáron szerzett mézszíne még f r i s s . . . Titkosak. T i -

O tokzatosak. Elsurrannak mellettem, elfutnak, de utá
nuk indulok, elérem őket, szavukra várok, arcuk v o 
násaiban keresem a feleletet, de bármit mondanak, 
bármerre is mutatnak, titkot sejtek; nem merem kép
zeletemben lefejteni a ruhájukat, mit tennék a ke
zemmel? és egyáltalán megtalálhatom-e a titkot, hogy 

eltűnjön a titokzatosság, ne kételkedjek továbbra ás abban, amit 
eltakartak, higyjem el, semmit sem takartak el, mert semmit 
nem takarhatnak el. 

Ősszel szerettem legjobban a lányokat. Ősszel nyomukat köve
tem. 

Mennyi mindent mondhatnék nekik. Képzeletem, várj be! 

Ha leírom: „ A homokparton ült és üres csigaházat tartott a 
kezében: spiráljaiban a dübörgés kőszilánkokká vált." — talán 

elhihetném, hogy egy induló novella első mondatát írtam le, do 
nem akarom folytatni. Csak akarni kellene, és akkor megért
hetném, miért vált a dübörgés a csiga spiráljaiban kőszilánkokká. 
Egy egyszerű pszdholőgiai bukfenc is elég volna hozzá. Egy ötlet. 
De félni kezdek, rettegek attól, hogy az üres csigaház sohasem 
telhet meg, bármilyen sokaságban is árasztom a köszilánkokat, 
még akkor sem, ha Öt, akiről beszélek, a homokpartra helyez
tem, amihez egészen közel lehet, térben, egy sziklás vidék. Még 
ha meg is határozom: mögötte sziklaszirt emelkedett a sasok 
felé. Ötlettel nem lehet megtölteni a csigaházat, még szerencsés 
vidékleírással sem. De, végeredményben, szükséges-e valamivel 
is betölteni, kitölteni a csigaházat? Nem elég a zúgás, a dübör
gés? Igaz, maga a dübörgés is túl erős kifejezés, képzete kő
omlásra emlékeztet, de így sem valami megnyugtató a választás. 
Átalakítom a mondatot, személytelenítem: . ,A homokparton a 
csiga spiráljaiban a dübörgés kőszilánkokká vált." A személyte-
lenítés egyszerűbbé teszi a mondatot, érthetőbbé. Minden na
gyon világos benne, de elvesztette a súlyát, felengedtem azt a 
köteléket, mely odafüzte valamihez, leláncolta a gondolatot. így 
puszta közléssé vált, de annyira érthetővé, hogy már szinte kép
telenség. A személy hiánya elvonatkoztatottá tette a mondatot, 
mert csak közöl valamit, de még csak messziről sem fejez ki 
annyit, mint az első változatban, eltűnik az ott feltételezhető lelki 
állapot. Persze, nem biztos, hogy ott is minden rendjén van. 
Újra leírom a mondatot: , ,A homokparton meglátott egy üres 
csjgaházat, kezébe vette: spiráljaiban a dübörgés kőszilánkokká 
vált." Mozgást adtam a mondatnak, mintha felkészültem volna 
az esemény közlésére. A dinamikusság, amit a halmozódó ige
alakok fejeznek ki, valóban nyújt a mondatnak valami belső 
kohéziót, és a kohézió által mintha a jelentés is közvetlenebbé 
válna. Ugyanekkor azonban a kohézió csökkenti a jelentés döb
benetét, elhomályosítja, ködösíti a képzettársítás szabad fellobba
nását. Semmi esetre sem akarom elveszteni a mondatból az asz-
szociáció látszólagos szabadságát. Talán elhagyhatom az egyik 
igealakot: , ,A homokparton egy üres csigaházat vett a ke
zébe: spiráljaiban a dübörgés kőszilánkokká vált." í gy már sú
lyosabbnak érzem a képet, a mondat második részét. Mintha 
megragadtam volna azt a médiumot, melyben megvalósulhat a 
mondat. Mintha elhinném már, hogy bennem kialakult mindaz, 
az esemény folyamata, belső felépítése, az állapotok egész sora. 
mely igazolni tudja a mondat jelentését. Elismerem azonban, hogy 
ebben a pillanatban nem tudnám folytatni, csak további vál to
zatokat írni, a mondat újabb árnyalatait ellenőrizni. Megreked
tem. Valami megakadályoz abban, hogy testet öltsön a gondolat, 
kialakuljon az esemény, amelyben elhelyezhetem majd a mon
datot. Tudom az állapotot, de nem tudom elindítani az eseményt. 
Talán túlságosan erősnek érzem a tudatos fegyelmet, mintha az 
ellenőrzés, a kritika láza súlyosabb volna a teremtés kényszeré
nél, majdnem ironikus mosolyra görbül arcom, amikor a követ
kező mondatra gondolok. Spontaneitás . . . Képzelet . . . Tudatos
ság . . . Engedek a csábításnak, eloltom a villanyt, aludni me
gyek, bár tudom, és újra csak az önirónia megnyugtatásával 
írom le, idézem: „ . . . a z alvó ember nem teremthet művészetet: 
kezei szundikálnak." (Henri Focillon). 

Nem elsősorban a leírt mondat jelentése érdekelt, nem is a 
nyelv hatása az állapot közlésére (ki lehet-e mondani maradék
talanul azt, amit érzek?), nem is az író eljárása, az a mód, aho
gyan a mondatot a novella vagy a regény felépítésére felhasz
nálja (minderre nagyrészt feleletet adott Maurice Blanchot az 
Elbeszélő hangja című tanulmányában), hanem egy egészen más 
vonatkozás, bár az előbbiektől nem független: hogyan tehetném 
a szabad képzelettársítást annyira fontossá, a valóságtól elütő 
képet annyira lényegessé, hogy azt a látszatot keltsem, azt a ha
tást érjem el, mintha valóban semmi mást, éppen csak ezt lehe
tett mondani és csakis így, minden más szófüzés üres lenne, 
értelmetlen, nevetséges. Ez az egyetlen mód arra, hegy bár meg
közelítőleg hiánytalanul mondjam ki azt, amit akartam. Valami 
megrázó történt azzal, aki a kezébe vette a csigaházat, az üres 
csigaházat, vagy valami életet alakító, újra-formáló döntésre 
készült fel, cselekvésre, és a cselekvésben világosan látja a té
vedés termékeny veszélyét, olyan képet fedezett fel magáiban, 
mely annyira szabaddá tette, annyira felmentette a megszokás 
és a megszokottség láncai alól, már nem is érzi a láncok sú
lyát, teste is súlytalanná vált, hogy teljes valóságában jelent 
számára valami sorsdöntőt a csigaházban létrejött metamorfó
zis. Egyetlen pillanatra sem akarom elhitetni azt, hogy valóban 
kőszilánkokká válhatott a csigaház dübörgése, hiszen már az e l 
ső változatban is nyíltan választottam a dübörgést, nem a zúgást, 
bár tudtam, hogy az üres csigaház nem dübörög. Tehát nem azt 
a célt akartam elérni, hogy valóban elhigyje nekem az olvasó: 
egy ilyen átváltozás végbemehet a csigaházban, hanem azt, hogy 
bizonyos esetekben, egy bizonyos állapotban lehetséges az ilyen 
képzettársítás is, és nem is tűnik üresnek vagy bizarrnak. S 
hogy a kérdésfeltevés még világosabb legyen ideírom Illyés Gyu
lának egyik idevágó gondolatát: 

„ A szabad gondolattársítás nem kis költői elem; akkor, 
ha valóban mégsem szabad; csak megnevezhetetlen: olyan 
erőt dolgoztat, amiről a lélek másképp nem tud szamot 
adni." 

Még egy irányba kell kiszélesítenem a kérdést: a képzettársítás 
elé az előbbiekben kétszer is odaírtam a szabad megjelölést, 
nem véletlenül. Szabadnak neveztem azért, mert nem tarthat
tam másnak abban a pillanatban, amikor létrejött. Minden ér-
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zésnek, minden teljes intenzitással élt érzésnek közvetlen szim
bóluma a legelső képzet, az a majdnem a tudatosságot nélkü
löző képesség, hogy a közönséges és hétköznapi képek egyszer
re, mert az intenzitás fűti a szót, az érzés intenzitása, szimbó
lumokká, metaforákká váljanak, művészit teremtsenek. Olyan 
szabad képzettársítás ez, mely a legnagyobb felfedezés erejével 
hat, azzal a megdöbbentő varázzsal, mely egyszerre el tudja irá
nyítani a dolog megszokott rendjét, egyszerre mást tesz, mint 
amit minden józan ész tehetne; az érzés hatalma kerítette va
rázsa alá, rabbá vált, önmaga rabjává, és ezt a szabadul vállalt 
függőséget, a belső integritás megteremtésének érdekében, nem 
váltja fel semmiféle ésszerűségre hanem követi, követni meri 
képzeletének útját, mert más utat nem is járhat be. S az út szű
kül, oly módon mint a csigaház spirálja: eljut a magig, bár nem 
láthatja be, nem ismerheti fel magát a magot, azt közölte csu
pán, azt tette meg intenzitásának megfelelőjévé. Függőségről be
szélek és ebből kiindulónak vélem a legfontosabb sajátságot, az 
integritást ós mégis a szabadság nevében, a szabad képzettársí
tás jegyében? Valóban üres szófűzés lenne, ha a csigaház dübör
gését, a csigaházban történő átváltozást minden felelősségtől men 
tesen, csak úgy közölném, mintha elefánthoz hasonlítanám a szú
nyogot (bár ez sem kötelezően értelmetlen!) ha nem látnám meg 
azt, hogy az átváltozás, az üres csigaházban történő átváltozás 
nem a tárgytól függ, nem a dolog lehetőségétől, hanem attól, aki 
a kezében tartja, aki figyeli, annak látásmódjától, érzékenysé
gétől, állapotától. Ha így figyelem a szabad képzettársítás jelen
tését, akkor valóban beszélnem kell a függőségi viszonyról is. 
Mert csak így jelent értéket, nem „nem kis költői elemet, ahogy 
azt Illyés mondja, hanem lényeges, ha éppen nem legfontosabb 
költői elemet jelent a képzettársítás, s valóban, Illyés szavaival 
élve, csak „akkor, ha valóban mégsem szabad". Veszélyes lenne 
azonban azt hinni, hogy mindenkor, minden helyen ilyen szem
pontból kell vizsgálni a képzettársítást: ebben az esetben az, aki 
kezében tartja az üres csigaházat, mintha nem is csigaházat tar
tana a kezében, csak valami visszhangzást teremtő ürességet, fa 
lat és vákuumot a falig, melyben tárgyasul az, amit érez, mert 
semmit sem mondtam volna és sehova sem juthatnák el, ha azt 
hinném és másokkal is el akarnám hitetni, hogy magában a csi
gaházban történik meg az átváltozás, ott van a dübörgés és a 
sziklaszilánk. Az , aki a kezében tartja a csigaházat, elég intenzí
ven érez valamit, hogy azt dübörgésnek vegye, és ezért alakul át 
a zúgás is dübörgéssé, meg elég fájdalmas számára ugyanez, 
hogy a sziklaszilánk élének metszését é r e z z e . . . 

Amennyire szabadnak tűnik első pillanatra és majdnem 
pusztán ötletnek a mondat, olyan mélynek, olyan jelentősnek f e 
dezzük fel azt egy, a relevanciát szem előtt tartó analízis fényé
ben, mert rátaláltunk a személy állapotától való függőségére. 
Attól a függőségi viszonytól származik a mondat értéke, mely 
értelmessé taszi, sőt kényszerűvé a gondolatot, s mely felé az 
utat a szabadság, a szabad képzettársítás mutatja. Egyetértünk 
Illyéssel, de csak egy pontig, addig, amíg a függőségi viszonyban 
éppen a szabad képzettársítás megvalósulásának tényét látjuk. 

„ . . . az élet több és előkelőbb valami, mint a tes t . . . " mondta 
Szent Ágoston vallomásaiban. Mégsem értem úgy ezt a monda
tot, mintha az élet legyőzhetné a testet, mintha a test alábbvaló 
volna az életnél, mert mire való .az élet, ha nem szolgálja a testet 
és mi lenne a test, ha tapintásával, a szerelmi görcsben érzé
kenységével, érzékiségével nem az élet feltételeit teremtené 
meg? Mintha azt akarná mondani Szent Ágoston, hogy az élet 
valami egészen különálló, transzcendentális, a test pedig csak 
arra való, hogy önmagát meghaladva, legyőzve eljusson a tiszta 
életig. Ha azonban az életet a testen át tisztelem, akkor nem 
mondok ellent Szent Ágostonnak, mert az életet csak úgy foga
dom el, ha a testben érvényesíthetem, és így ugyanarra a függő
ségi viszonyra is utalok, melyről az imént beszéltem. A z élet 
törvényei nem azonosak a testével. A z életet elvont morális és 
etikai kategóriák határolják, azok keretében kell elfogadnunk, 
a testet azonban nem foghatják le ugyanazok. A test szabadabb, 
a test a pusztulásig szabad. Kétszeresen semmisülhet meg: ön
magában is, az élettel szemben is. Mégis, az élet minden ter
mészetellenes törvényével csak úgy lehet elviselhető, ha a test 
szabadságára épül, és a test megnyilvánulásában válik valóságos
sá. Ez a függőségi viszony teremti meg azt az integritást, mely 
nélkül az élet is, a test is üres volna. S mégis, a testet szabad
nak kell tekintenünk, legalábbis az élet annyira fékező kate
góriáktól szabadnak. 

Hol történhetne meg a csigaházbeli átváltozás, hol visszhan
gozhatna a dübörgés sziklaszilánkokkal, hol fájhatna annyira a 
kép mint a testben? 

A szürrealizmus elméletét aligha lehet ma már megvédeni. 
Elméletben valóban nagyon kevés nyomot hagyott maga után. 
Breton is ott érdekes, ahol nem közvetlenül a szürrealizmus prog

ramját közli, hanem egy fontosabb, minden program és ma
nifesztum fölötti, söt azokkal ellentétes állásfoglalást, személyes 
szempontot. Hogy a szabad képzettársítás mégis a szürrealizmus
ban nyert először fogalmi meghatározást, és hogy hatása is ott a 
legérvényesebb, nem véletlen. De ez nem azt jelenti, hogy a sza
bad képzettársításról ma csak a szürrealista hagyaték szempont
jából kel] beszélni. Amikor már egy jól ismert mód, az alkotás 
egyik központi meghatározója gyakorlatban való sokszoros meg
valósulásával esztétikai, fogalmi meghatározást is nyert, mint a 
szabad asszociáció, akkor azt kimutathatjuk már az előbbi ko
rok műveiben is, azokban is megfigyelhetjük hatását. Mert nem 
azzal szerezte meg értékét, azt hogy fontos költői elemnek te
kinthessük, hogy fogalmi meghatározást kapott, az esztétikai 
rendszerben polgárjogot, sőt a divat határáig növekedett, ha
nem mindenekelőtt azzal, hogy jóval előbb, már a fogalommá 
válás előtt is termékenyen hatott, termékenyíteni tudott. Sok
szor, éppen azzal, hogy bizonyos költői elemek fogalmilag egy esz
tétikai rendszer oszlopává válnak, előzetes hatásuk leredukáló
dik, elhomályosodik, sőt meg is szűnhet. A képzettársítással ez 
nem lehet igy, mert hatása a költői gondolkodásmódnak egyik 
fontos alappillére. Mindig is az volt. A költészet sohasem lehet 
annyira tudatos, hogy elveszíthesse ezt a sajátos, fontos elemét. 

Persze a képzettársítás nemcsak a költészetnek eleme, hanem 
minden más gondolkodásnak is, de ez a vonatkozása, bármennyire 
is termékeny, fontos és jelentős, ebben a pillanatban nem érdekel 
bennünket különösebben, bár vizsgálatával érdekes, új szem
pontokat fedezhetnénk fel. 

A kérdés, az, ami számunkra döntő fontosságú: kifejezhető-e 
a képzettársítás, mint a költészet lényeges eleme, másként is, a 
költészeten kívül is? 

„ . . . v a l ó b a n mégsem szabad; csak megnevezhete t len . . . " 
mondja Illyés Gyula, és kifejti, miért megnevezhetetlen: „olyan 
erőt dolgoztat, amiről a lélek másként nem tud számot adni." 
Vannak az életnek olyan tartalmai, melyekről nem lehet más
ként „számot adni" mint a képzettársítás szabadságával, i l letve 
azzal a függőséggel, mely a belső történések, a lélek és a test 
állapotainak másként meg nem nevezhető, csak valamihez társít
va, valamihez odaláncolva kimondható tartalmát közli. A m e n y -
nyiben szabad volna, olyan értelemben szabad, hogy nem függne 
az emberi érzékenységtől, az ember képzeletvilágától, akkor ta
lán nem is beszélhetnénk képzettársításról, pusztán csak ötlet
ről, valamiféle modorról, felelőtlenségről; amennyiben nem függ
ne valamitől — merjük talán a függőség objektumát valóságnak 
nevezni, de megszorításokkal, mert pontosabb kifejezést nem ta
lálunk — akkor lenne az asszociáció tulajdonképpen rabság
ban fogva tartva, akkor lenne értelmetlen és így semmiképpen 
sem szabad. Ezzel azt állítom, hogy a képzettársítás sohasem 
függhet bizonyos szabályoktól, akár prozódiaaktól, akár stilisz
tikaiaktól, mert ezek csak fékezni tudnák kifejlődését, de min
denesetre függnie kell attól a belső tartalomtól, az embernek, 
lényének és létének attól az erőt dolgoztató varázsától, mely más
ként ki nem fejezhető. A képzettársítás tehát csak így, ilyen ér
telemben szabad. 

A szerelmet sem lehet azzal kifejezni, hogy szeretlek, ha a 
szó mögött nincs ott a hangsúly, a mozdulat, az arc játéka, ha 
nincs ott az a belső tartalom, melyet a partner, az, akinek mon
dom, akire bízom a szót, képzeletével, az asszociációk egész so
rával kap el, ragad meg magának, és folytatja bennem, folytatja 
a képek és jelentések halmozásával, tisztulásával, szabadon, cso
dás színeket, fantasztikus árnyalatokat fedezve fel, a szabad
ságot valósítva meg, de csak úgy, ha egymástól függünk, ha 
egyéniségünk integritása a másik jelenvalóságával válik bizo
nyossá, érvényessé, A képzelettársítás dinamikus, változékony. 
A szerelmet is mozgásban, a mozgás irányában mutatja. Érezni 
kell tudni, hogy a természet szimbólumait önmagunk, szerel
münk szimbólumaivá tudjuk tenni, úgy érvényesíteni, mint ön
magunkat, egyéniségünket. S ha belehalnék az érezni tudásba, 
akkor is testemet érvényesíteném, az életet. 

A művészet autentikus megértéséhez vajon halaszthatatlan-e 
a képzelettársítások teljes értelmezése, a látszat, hogy meg
ismertük, elfogadtuk a költő asszociációját, vagy csak elég, .ah
hoz, hogy élvezzük a művészetet, bizonyos érzelmi viszonyt te
remteni a képpel, és ezzel tovább folytatni, önmagunkban kiépí
teni? A kérdés csak bonyolult választ kaphat: nem tartom lehet
ségesnek a művészet teljes megértését, de lehetségesnek tartom 
az autentikus megértést, ami mást jelent, talán az érzések 
részlehajlását is, talán néha termékenyítő tévhitet is, de sohasem 
azt a mindent meghazudtoló, alattomos dilettantizmust, hogy tel
jesen ismeretlen a műalkotás. A z , ami perzsel: 

. . . halál és lelkes testi lét 
(John Keats) 

amibe bele lehet pusztulni és a fokozott belepusztulás nélkül 
nem lehetséges az autentikus megértés. Keats verssorában az és 
kötőszó felsorolást mutathatna, ha pusztán csak úgy szemlélném 
a verset, ahogy azt a hidegszemű kritikus tenné (jobb volna hi
degszeműnek lenni!), de számomra az és csak látszólagos cezú
rát jelent a halál és a lelkes testi lét azonosulásának fokozását. 
Éles elválasztás látszatát, azért, hogy a halál is önmagában áll
jon, a lelkes testi lét is, de ugyanakkor fedjék is egymást, azono
suljanak. Intervallum nélkül az azonosulás sem lehetséges. M i 
mást jelenthetne a lelkes testi lét, mint az élet perzselő para
zsát, azt a mindent megmozgató, mindent felégető belső tüzet, 
mely olyannyira intenzív, hogy el sem választható a haláltól, 
annyira életet jelent, hogy a halált teszi nyilvánvalóvá. S az az 
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erő, az érzésnek asszociatív médiuma, mely testet öltve, megfo
galmazva „kopár álomba veszni" nem hagy. S a „pusztító tüz 
lángja elragad" s a pusztító tűz perzselésében a képzeletnek 
csak egyetlen útja van, a teljesség, a totalitás, a csodásan meg
rontó halál és a lelkes testi lét. Keats Shakespeare szellemében 
bízva éli át a perzselést, de nem Shakespeare a lényeges, hanem 
annak is egyik alkotása, a mű, a képzelet: Lear. S ha nem em
lítetem volna egyikőjük nevét sem, akkor is ugyanazt éreztem 
volna: a verset és a verset tápláló Leart. 

Nem féiek attól, hogy megértettem-e a képzelettársításokat 
Keats versében, nem félek, mert valami egészen rendkívülit 
ereztem meg, telítődtem, s ha mindezt másként nem is akartam 
elmondani, csak újabb képzelettársításokkal, az csak azt bizo
nyítja, hogy az olyan elvonatkoztatások, mint a „szép", „rossz", 
„csúnya" éppenséggel semmit sem jelentenek, ha az autentikus 
megértést követelem. 

Sokirányú a képzelettársítás jelentősége: belső intenzitást 
szül, ebből fakad, teremtő hatása van, költői elem. mely sza
bad szárnyalását a függőségben éri el, olyan hatású, mint Zethos. 
a legendás hírű tébai király, aki kezével, karjával, munkájával 
tette lehetővé a költészetet: ő mozdította meg a kőtömböket, me
lyeket a hangszer dallama tett meg Téba bástyáivá. Nem a dalt, 

Zethost kell dicsérni, mégis a dal a fontosabb. 
Zethos a zenész bátyja. 

Kidolgozásra: 

A költő tudatos beavatkozása a képzettársítások rendjének meg
határozásába. 

..Csúnya dolog, mikor az egésszel a beletartozó rész nem akar 
egy csapásban járni." 

Szent Ágoston 

Zethos és a kéz dicsérete. Megvetni a szundikáló kezet. 

Mívesség 

Versből, költeményből kell összeállítani a földi eledel étrendjét. 

Manum de tabula. 

legyezője 
COMTE DE LAUTRÉAMONT 
(LOTREAMON, SABRANA D E L A , 
NOLIT, BEOGRAD 1964) 

sidore Duoasse-t írói álné
vén tartják nyilván az i ro-

I dalomtörténetek (azaz nyil
ván sem tartiák, például a 
Heinrich-féle világirodalom-
történet egyetemessége sem 

elég. sőt egyáltalán nem uni
verzális Lautréamont-nal 
szemben, de Szerb Antal is szó 
nélkül siklik el mellette). S 

hogy ne maradjunk, mondjuk, egy szűk 
szellemiségben: Hugó Friedrich struktúra
tanulmányaiban, de az angolszász iroda
lomkritikában is alig esik említés róla. I s 
meretlen költőről van szó, hiába fedezik 
íel a szürrealisták majd fél évszázad el
múltával. Portréi is csak idealizáltak, el
képzeltek (F. Vallotton, S. Dali) . 

Lautréamont irodalmi rehabilitásában 
elsőrangú szerepet tölt be André Gide, hi
szen — ha az olvasóknak nincs is közvet
lenül külön tudtára adva — a L'immora-
íiste fiatal tudósát, különösen a metamor
fózis után számos kapocs köti Lautréa
mont főművének, a Maldoror dalainak 
(Les chanst de Maldoror) hőséhez. A reha
bilitációs kísérlet 1902-ben történt, s Gide 
már 1905-ben kénytelen konkrétan kimon
dani, hogy Rimbaud műveinek és a Mal
doror dalai hatodik részének olvasásakor 
mindig szégyenérzet fogja el saját műveit 
illetőleg. 

„ ö r e g óceán, a benned élő különféle fa j 
ta halak nem esküdtek testvériséget egy
másnak. A maga módján él mindegyik. Es-
ténként-változó hőmérsékletük és alakza
tuk indokolja, kielégítő módon, ami kez

detben rendellenességnek tetszett. Így van 
ez az emberrel is, csak mellette nem szól
nak ugyanazok a mentőkörülmények. 
Lakjon emberi lény harmincmilliónyi bár 
egy darab földet, ők azt vé l ik kötelessé
güknek, hogy ne avatkozzanak szomszéd
jaik életébe, akik a következő darab föl 
dön rögződtek meg, akár a gyökerek. A 
nagytól a kiesi felé haladva, minden em
ber külön-külön úgy él, mint vadember a 
barlangjában. Ritkán hagyja el, hogy lás
son magához hasonlót; az épp úgy egy má

sik barlangiban kuporog. A z emberi lé
nyek egyetemes nagy családija: a legkö-
zépszerűbb logikára méltó utópia." Illyés 
Gyula fordításaiban olvashattuk a fenti so
rokat ((Nyitott ajtó, 1963, 229-30.1.), kár, 
hogy nem ültethette át a teljes művet, 
mert a két énekrészlet (a I X . és a 
X X X V I I . ) Maldorort többé-kevésbé cson-
kaságában ragadja meg. Hétköznapi nyel
ven ezt a mozzanatot úgy nevezik meg, 
hogy láttuk a pikáns film legártatlanabb 
kockáit. 
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A z előbbi idézetet nem kapásból írtam 
ki. és nem véletlenül volt szó filmről, talán 
képzőművészetről, festészetről is kellett 
voLna valamit mondani. 

A z idézetből nem a frappáns társad a-
lomrajz érdekes, hanem a röghözkötöttség 
képi ábrázolása, melyet Lautréamont a to
vábbiakban freskószerűvé szélesít. Nem 
egy mai képzőművészeti alkotás pont eb
ből az ábrázolási módból vette a szüzsét. 
ezt kcpírozta. 

Lautréamont poétái erejének tudható be 
egy tudatos építési mód. amely aktivitás— 
passzivitás relációkban értékelhető legin
kább. A z óriási feszültség sokszor az úgy
nevezett morbid jelenetékben vezetődik le. 
egyszer pedig a szó szoros értelmében vett 
vízbe (hákettőóba). óceánba. A z izzásig he
vült vezetőket csak egymásutániságban le
het elképzelni különböző átmérőkkel vagy 
sugárral. Legkevésbé érvényes ez a sor
rendiség maga Lautréamont költészetére, 
hiszen a megoldás itt prózaian, élesen, 
mindenkitől jól megkülönböztethetően lé
tezik. A gondolatoknak ezt a komplett v o l 
tát, egymás fedezéséért egzisztáló létüket 
látta meg André Breton, dialektikus já
téknak nevezve a jelenséget. (Sreten IVL-i-
ric ezt nem tudja Bretonnak megbocsáta
ni és Bretont nevetségessé teszi. Külön

ben Marié professzor alapos, kitűnő beve
zető tanulmányt írt a könyv elé. Mindenütt 
a játék. A szerzői nevek viszonylatában is, 
bár már a hegeli hármasság gondolata kí
sért: Lautréamont, de Isidore Ducasae is 
állnév, az igazi Maldoror stb. 

Nem csak azért ragadtam ki az előbb a 
fatörzsek képének példáját, hogy Lautré
amont konkrét, szürrealista hatását bebi
zonyítsam, hanem azért is, hogy a mű bel 
ső struktúrájára mutassak rá. I lyen érte
lemben tételekről és kifejtett alakjukról, 
azaz variációs sorozatokról lehet beszélni. 
Például a következő mondat is tételként 
fogható fel: „Fájdalmat okozni valamely 
emberi lénynek és szerettetve lenni tőle: 
ez a legnagyobb átélhető szerencse". (A 
fordítás nem a műfordítás igényével ké
szült — R. F.) Erre a szólamra több kép 
is variálódik. Egyik az, amikor Maldoror 
halálra szurkálja nagyra nőtt körmével a 
kisgyereket, de úgy, hogy az Maldororra, 
mint megmentőjére vethet még néhány 
hálás pillantást. Másik (noha tovább fe j 
lesztett változat): a kislány megerőszako
lása (előbb Maldoror -aztán egy bulldog és 
az utóbbival együttjáró bonyodalmak), 
majd felboncolása. Mindez egy bokor-mo
tívum kiteljesedése is egyben, és ponto
san délben történik. Maldoror a hajánál 
felakasztott férfi megkorbácsolását, meg-
kínzatását bokorból nézi végig. A passzív

aktív szféra mindenütt kimutatható, akkor 
is, amikor a Teremtő szeretkezik (méghoz
zá milyen módon), vagy az őrült hiábava
ló futásában a lóvasút után. Hogy mennyi
re világirodalmi mozzanat ez az utóbbi, 
arra jó példa lehet Dosztojevszkij vagy 
lazábban Camus, de akár egy Iván Can-
kar is. A vérfagyasztó dolgok délben tör
ténnek. Úgy hiszem, érdemes Lautréa-
mont költészetének önkritikáját most fel
idézni: Napjainkig a költészet hamis 
úton járt; akár égig emelkedve, akár föl
dön csúszva, léte alapelveit félreismerte, s 
így nem ok nélkül vonta állandóan magá
ra a becsületes emberek zokszavait. Nem 
volt szerény . . . holott tökéletlen lényben 
épp ennek a legszebb jó tulajdonságának 
kell meglemnie. Én, én rajta vagyok, hogy 
jó tulajdonságaim kiderüljenek, de rossz 
hajlamaim sem takarom, nem vagyok 
annyira alakoskodó! Nevetés, züllés, gőg 
és esztelenség váltakozik, üti föl sorjában 
fejét a lelki finomság és igazságérzet tü
netei közt, s szolgáltat példát a világ elké
pedésére. Ki-k i ráismer általuk nem arra. 
hogy milyennek kellene lennie, hanem 
hogy milyen . . . Dalaimból így lenyűgöző 
erő ősihatalma árad, ellök megvetően min
den közkeletű véleményt. Magának dalol 
csak, nem hasonmásainak. Ihlete mértékí t 
nem az emberek mérlegéről veszi. Szaba
don zúdul, akár a vihar, rettentő akarata 
szelídítetten partvidékeire. Senkitől nem 
fél. hacsak nem önmagától! Természetfö
lötti csatáiban ő az emberre s a Teremtő
re támad előnnyel pedig, mint midőn a 
kardhal pengéjét a bálna belébe mártja: 
verje átok azt, gyermekei által s az én 
csonttá aszott kezem által is. aki konokon 
most sem hárítandó megérteni a nevetésre 
engesztelhetetlen kengurukat meg a torz
rajzra merész te tveke t ! . . . " ( I l lyés: i. h.) 

A Lautrémont-féle harcnak az elidege-
nülés ellen megvan a maga külön életfor
mája: valaki száznyolcvanöt állatszerep
lőt számolt meg a Dalokban. 

Lautréamont családutálata pedig analóg 
Gide-évai. 

Lautréamont elsősorban az egyéni tra
gédia panaszát hozza, de a kommunikáció 
egyszerisége és automatikus volta odáig 
próbál falat törni (lautréamont-i szellem
ben: barlangfalat törni, a kijárat öntörvé
nyű keresése, valamint az öntörvényű ön
kéntes kijutás képzete is ide tartozik) és 
annyira szétnyílik legyezője, hogy a natu
rális, objektív beállítás a fonák erezetét 
előre meghatározott keretbe foglalja; min 
tégy potenciálisan elraktározza a modern 
költészet lehetőségeit, de a lehetőségekből 
fakadó korlátokat is. A rendszerben talán 
az objektivitás tetszik legjobban. Objek
tív hidegséggel szóvá teszem mindazt, ami 
idáig objektív, biztos törvényként egzisz
tált, ám most a kétely bizonyára valami 
nyomós érveléssel megkérdőjelezte. A le
gyező totális szétnyílása így hiú vágy ma
rad, de csak egy másik vágy viszonylatá
ban, amely alfa és ómega lett. Indulás és 
befejezettség is egyszerre, mert egyfelől a 
modernség katasztrófájának és szétfolyá-
sának naturális, szemléletes beismerése; 
másfelől egy szellemi kincstár megalapo
zása. 

A vereség nem realizálódási igényét 
Lautréamont szociológiailag bontja ki 
olyan értelemben, mint amilyen a művé
szet és az élet kapcsolata. Kispolgári utó
pia az egyetemesség, a nemes szándék ma
rad csupán! Hogy Lautréamont-t mennyi
re inspirálja ez a mozzanat, arra egész 
költészete példa. Leegyszerűsítve: az ant
ropológiai szándák csak irodalmilag eg
zisztálhat, a bűvös körből nincs kiút. És 
ez a vereség a fonák. Éppen intenzitása 
teszi inspirados forrássá. Emberileg kitör
ni lehetetlen a barlangból — a művészet 
és élet közé húzandó híd illúzió csak, amit a 
költő legtöbbet tehet, az ügyetlen hídverési 
kísérlet csak! Persze, nemcsak az Iroda
lom nem akar Élet lenni, hanem az Élet 
is hátat fordít az Irodalomnak. Mégis, ezen 
a kettős korláton át néző Lautréamont 
megmarad művésznek, és csak ilyen mó
don maradhat meg annak.. Művészi rend

szerének motorja a lázadás, az elégedet
lenség, a lehetetlenség intenzív akarása, a 
negáció. Mindezek ellenére épp a fenti 
okok miatt a totalitás látszata, még akkor 
is, ha hiú látszatnak számít, megmarad 
totalitásnak, mivel sarkított, egypólusú és 
ugyanakkor szétfolyó világba áradó mu
zsika. Lautréamont lelki tényekre alapoz, 
alighanem az elsők közé tartozik, akik a 
költészetben meghonosították a szubjek
tív korrelátumot, és a művészetet annyira 
sarkították a nem Gestalt felé, hogy a mű 
vészét nietzschei értelemben elfogott 
funkció.ia áttételesen jelentkezik. Ez a 
funkció megfelel a szimbólumnak, és ez 
adja meg a teljesség látszatát is. Berzse
nyinél egymás mellett állhatott már az 
elefánt és a fecske (egy nem publikált, 
nem hivatalos versében) azaz az egymás
tól távol álló fogalmak szomszédságba 
való helyezése nem idegen a romantiká
tól. A lautréamont-i szünesztézia és cor
respondance lesz talán a lényege ennek a 
szubjektív korrelátumnak. A z egész laut
réamont-i miliő ugyanazt sugallja, mint a 
francia költészetben e" T ' Baudexlaire vagy 
Rimbaud, mint az európai szellemiségben 
egy Nietzsche. A totilitásra törekvő vágy 
mindig latens titkokat keres, és a látszat
megoldások örömében ujjongva ünnepel. 
A dekadenciának ez a probléma sarkala
tos ügye, a felfogások mibenléte, így-e 

vagy úgy-e, nemcsak ferde konzekvenciák 
ra adhat alkalmat egy konkrét mű vizs
gálatát illetően, hanem ballasztokat kons
tatál ott is, ahol ilyesmi egyáltalán nem 
létezik, mint pl. a roamantika meg a deka
dencia definíciójának ..tisztázásakor". M i 
ről van itt szó? 

A képlet könnyen kiképzi magát, így is 
meg úgy is. Tehát: a totalitásra törekvő 
v á g y . . . a látszat-megoldások örömében 
ujjongva ünnepel. Ha nem lenne a megol
dásnak látszat-képzete, nem elégítenénk 
ki a teljesség igényét. Ez áll. Azonban a 
totalitásnak (melynek fogalma magába 
kell, hogy zárja a látszatszerűséget) van 
egy másik vele egyenrangú L Á T S Z A T -
T Á R S A , amely f ü g g e t l e n ü l j á t s z i k 
a szintézisben részt vevő előbbi rokonától. 
A kérdés az, melyik az erősebb. A megol-
dás-e (totalitás) szemben a szkepticizmus 
eredményével: a látszat-társsal. Ha tisz
tán irodalmon belül akarunk maradni, 
művészeten belül, akkor tiszta szívből tö
rünk lándzsát a látszattárs mellett. Sajnos, 
nem mindenki olvas, nem mindenki mű-
élvező, a múlt miért élvezni tudó, hiszen 
enélkül is meg lehet élini. A z ideálisnak 
vélt útnak persze csak abban az esetben 
van létjogosultsága, ha az Élethez vezet, 
mert így az élet és irodalom fogalma kie
gyenlítődik. Úgy látszik, bármelyik ala-
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kulatból a L Á T S Z A T marad meg vitá
lisnak, ú.i íormá'ban jelentkezik csupán 
(ezért is elsődleges a forma!). A képiség, 
láttatás .képalkotás hegemóniájáról van szó 
hiszen a m ű v é s z l e g t ö b b e t a k é p 
b e n a d h a t ( i t t n e m c s a k s z ó k é p e t 
é r t e k , h a n e m m a g á t a s z ó t 
i s é r t e m ) , í g y a l á t s z a t l á t 
e l e m e u g r i k e l ő t é r b e , m i n t a 
é r z é k e l é s s z é l e s é r t e l e m b e n 
f e l f o g o t t a l k a l m a . A hétköznapot 
a_ művészet még nem hódította meg, a köl
tő tudatossága a formaelvben nyilvánul 
meg. A környező világ szóvátétele, képpé 
való váltása pedig egyéniségeket, művé
szeket. Nietzsche szavával Ubermensche-
ket tételez fel. Zarathusztra csak meg
hirdette ennek jövetelét, Lautréaumont-
nál azonban kézzelfogható valóság lett. 

Maldoror, a bukott angyal fekete halál
fejes lobogója annyira kalózszellemet kö
vetel meg, hogy jórészt lehetetlen felfogni 
igazi értelmét, ha ilyen egyáltalán is léte
zett, hiszen ma már nincsenek kalózok. 

Ügy látszik, a tenger elnyelte őket, amely
nek egyben szülöttei is voltak. Egyedül a 
fegyvereik maradtak fenn: 

„Oružje se jutrom novo čini" (Željko 
Sabol) ezekkel azonban bánni is kell tudni. 

A próbálkozások, tapogatózások, hogy 
megfejtsék e költészet titkát, kabaliszti-
kusak voltak (Sreten Marié), melyek közül 
legalaposabbnak talán a homosexuális v o 
natkozású tűnik, de csak ez is egy a sok 
közül. A megközelítés értéke bizonyára 
kétes lesz, míg veszélyesen érdekes gon
dolatokkal operálnak. Itt elsősorban arra 
az interpretációra gondolok, amely c s a k 
M a l d o r o r o n á n i á j á r a é s a k ö 
r ü l m e t é l é s k o m p l e x u m á r a a l a 
p o z . Nem is kell hangsúlyozni az ilyen 
és ehhez hasonló álláspont ferdeségét: ia 
kritikusnak (nem is merem használni az 
interpretator fogalmát) tehát alaposan az 
irodalmi mű mögé kell tekintenie, sőt nem 
egyszer a szerző lepedőjét is megvizsgál
nia stb. Az t nem vonja senki sem kétségbe, 

hogy Maldoror onanizáit, de azt már igen, 
hogy innen származtatható a nagy 1-lel 
írt lázadás. A szituáció inkább fordítva 
képzelhető el. Lázadás a civilizáció, az 
Isten és általában az ember ellen. És az 
sem biztos, hogy Lautréamont-nak a fér
fiak mellett nem volt nőnemű barátja is. 
Ezek a dolgok persze a térbeli vezetők k ö 
zül valók (ahol a folytonosság érvényesül 
leginkább), még a csodás képekben sem 
központi magok. 

Danilo Kis és Mirjana Miocinovic igen 
élvezhetőén tudták visszaadni a Maldoror 
dalainak francia prózaverseit. Ezenkívül 
lefordították Lautréamont üzleti leveleit, 
egy leendő könyv, a P o é s i e s elősza
vát, valamint az anyakönyvi kivonatot és 
a halotti levelet. Lautréamont-t huszon
négy éves korában halva találták egy pá
rizsi hotelszobában. Mindazt, amit rövid 
élete során írhatott, magába foglalja ez a 
kis könyv, alig kétszázötven oldalon 

(OEUVRES C O M P L È T E S ) . 

ELTÉVEDTEK A 

CSATATÉREN 

A M A K R O ES A P R O F E T A 

mš* 
KRAJCZÁR IMRE 

szocialista forradalom gyermeke és harcosa az 
egyik, kortársa a másik. A forradalomnak 

A ilyen gyermeke is van, mint Szabados Gábor. 
A győztes forradalom kortársa: ilyen kartársa is van, 
mint C. D. a makró. Mindketten a „történelem futó
szalaga" mellett állnak; egyikük kiábrándultan l e 
szállt róla, a másik irigyli az utasokat, és hozájuk 
akar szegődni. K i a makró, és ki az expróféta? A 
szociológiai szempontból is rendkívül izgalmas kér-

- désekre két jelentős irodalmi válaszkísérlet született 
a hatvanötös esztendőben. A z egyik Budapesten, Somogyi Tóth 
Sándor kisregényében (Próféta voltál szívem, Magvető kiadó), a 
másik N o v i Sadon, ugyancsak egy kisregényben (Végei László: 
Egy makró emlékiratai, Novi Sad, Üj Symposion, 1965. 6—7—8. 
szám) Szimbolikusan jelentősnek tartom a megjelenési dátumot, 
mert: vagy húsz esztendő kellett ahhoz, hogy a vargabetűs uta
kon konszolidálódó szocialista forradalom kitermelje és zárvány
ként nyomban kívül rekessze önmagán ezt a két típust, vagy pe
dig ahhoz kellett a húsz esztendő, amíg az irodalmi-társadalmi 
őszinteség és felelősség, önmagával szembenéző kérlelhetetlenségé 
ben premier plánba hozhatta ezt a két figurát. 

A Somogyi Tóth-regény Szabados Gábora, hajdani népikollé
gista tehetséges újságíró, világnézetét, politikai, morális, emberi 
habitusát azok az évek formálták, amikor a fényes szellők fútta 
lobogók alatt, drapériával fedett emelvények árnyékában egy ge 
neráció érezte kezében a lehetőséget: „Holnapra megforgatjuk az 
egész világot." És Szabados Gábor forgatni akarta •— szüntelenül. 
De a világ alig nyikordult a próféciákra, a próféták zöme abba
hagyta az igehirdetést — nem ment a pusztába, nem, megálla
podott, konszolidált úr lett (Szabados: alulról nézvést urak, felül
ről elvtársak), s elhízott. Ez a közhelyszerű külsőség sűríti magá
ba, és szimbolizálja Szabados számára a prófétaság csődjét. Min -
dinki lemondott a világmegváltásról, ő se maradhat balek, mit 
tegyen akkor. Egyetlen célja marad: megteremteni a királyi kö
zérzetet egy napra. Mindennapra. Közérzetet. Nem világnak, ha
nem önmagának. 

És ez már az első érintkezési pont lehet a makróval. A makró 
felelőtlen, érdektelen, közönyös, vegetáció-színvonalú, — nem is 
királyi, hanem vazallusi — közérzetért hoz magadegradáló áldo
zatot. A makró húszéves lehet. Egyetemista — a foglalkozás nem 
fontos —, és észrevette, hogy a valamikori közelharc forradalmi 

generációkban is „ritkul a „hiterdő" de ö is lemond a vi lágmegvál
tásról, neki sincsenek eszméi, ideológiája, csak magyarázza sze
mélyes nyomorúságát. A makró élősdialkalmazott, szervilis, szol
gálattal akar „beépülni" a világba. Alkatrósz lesz mások életében, 
s megkapja azt, ami kijár az alkatrésznek: a párezerdináros kar
bantartás. 

A z expróféta általában Konszolidált lesz. Szabadosnak nem 
sikerül az emberi és politikai konszolidáció, szikrázó okossága, 
állandó résenléte, gyanakvása, „vesébelátó" logikai játékai, nem 
kímélik a befutott és megállapodott prófétákat, a konszolidálta
kat, nem kímélnek senkit. A hős félkonszolidált, irreguláris, sza
badcsapatai státusza adja Somogyi Tóth kezébe a mindent látó 
lencsét, amely egyszerre kívülről és belülről képes megfigyelni 
ezt a jelenséget. 

A Konszolidált, ahogy Végei írja: mindent jónak talál, ami ma 
létezik, nem bocsátkozik semmiféle kalandba. „Egyébként bírál 
és csillapít egyszerre". Nyíltan és burkoltan hirdeti vásári falvédő 
egyszerűségű bölcsességét, amelynek lényeges eleme az optimiz
mus, és egy paradoxális aktivitás. 

A makró konszolidált akar lenni. A készen kapott világban 
egyetlen feladatát ismerd el, hogy feltalálja magát —, érthetőb
ben szólva, hogy megszervezze az érvénysülést. A makró — fi l lé
res karrierista. Bölcsnek tudja magát, amiért észrevette, hogy 
megváltoztak a forradalmi szituációk, — Végei egyenesen a for
radalmi romantika posztumus lecsapódásának tartja. Lecsapódás: 
mint a félkonszolidált. 

Mindenképpen izgalmas kérdés, honnan jutottak ide, miért 
tévedtek el a csatatéren? Megtalálták-e a csatateret, — mert ezt 
a kérdést is feltehetjük a makró esetében. K i a felelős? Mive l 
magyarázhatjuk azt, hogy a világmegváltást fényes szellő-köny-
nyűnek, és napirenden lévő feladatnak látó próféta hite egyik 
napról a másikra megcsappant. Kissé még ugyan ellenállt. Sza
bados így mondja: „Láttam, le kell mondanom az olyasféle köz
kedvelt rögeszméről, aminő pl. a világ megváltása. Egypárszor 
még nekimentem fejjel a falnak, aztán egészen megszelídültem, 
és azt mondtam: abbahagyni az erőlködést Szabados, ha így fo ly
tatod, leszorulsz az útról, nem vagy te tragikus alkat." 

Mi a fontosabb ebben a vallomásban? A lemondás szüksé
gességének belátása, vagy a fájó felismerés, hogy nem tragikus 
alkatról, nem olyan emberről van szó, aki képes mindent egyet-
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len lapra feltenni. M i a fontosabb? A 'körülmény, a környező v i 
lág vagy Szabados gyengesége? (nem vagy te tragikus a lka t . . . ) 

Szabados Gábor megérte, hogy a forradalom elvei kezdtek 
megvalósulni, — de egészen másképp, mint ahogy azt sokan el
képzelték. Törvényszerű a megvalósulás módosulása, mint ahogy 
ezt Faragó Vilmos fejtette ki a regénnyel kapcsolatban az Élet és 
Irodalomban. De az, is nyilvánvaló, hogy a törvényszerűség kor
rupciójával születő végeredmények mégis dezilluzionálják a for
radalmárok egy részét. Vagyis : a szó és a tett közti különbségek 
indukálják a morális és politikai kritikát, és ez a későbbi keletű 
gyanakvó kritikusi nézőpont kiábrándulttá, szárnyaszegetté teszi 
a tegnapi prófétákat is. Hitét veszti az agitátor, ha látja, hogy 
hiába ágált. Hitét veszti a próféta, ha látja : a többiek már rég 
„elhíztak", s nekik nem okoz gondot az elvek realizálását kísérő 
(még katarzissal sem kecsegtető) konfliktus, — s egyedül marad. 
Egyedül marad akkor is, ha az expróféták tömege elér valamiféle 
szociológiai nagyságrendet. 

A z Élet és Irodalom kritikusa egyértelműen elítéli a prófé
tát, í gy ír: „Milyen jól ismerjük a Szabados-féle prófétát a közel
múltból is. Ö volt az, aki egyetlen lelkes szónoklatban megvál 
toztatta a természetet. Akinek álmaiban gyapot- és gumipity

pang-országgá váltunk. Akinek révült tekintetében Kánaánná va
rázsolódtunk néhány röpke év alatt." — Mintha a próféta volna 
felelős azért, mert a Kánaán még mindig késik, a gumipitypang
nak se híre se hamva, a természet pedig, mint fentebb. Megkér 
dezhetjük: voltaképpen mit bíztak itt a prófétákra abban a kö
zelmúltban, ahonnan Szabados jött, vagy itt maradt? Nem ők ta
lálták ki a gumipitypangot — továbbadták. Igaz, prédikálták, 
hogy a természet viaszkönnyen megváltoztatható, — ők is pré
dikálták. A „minek a j ö v ő " hitében prófétáló megszállottaknak 
talán még az a szerep sem jutott, hogy kitalálják a jelszavakat! 
Miért felelősek ők azért, mert a mások hirdette jelszavak még 
most sem valósultak meg? 

A z expróféta saját álmait is eltemette — egy részüket szé-
gyenli is —, de emlékezzünk a körleveles, agyon irányított közé
letre, a próféta még azt sem dönthette el, hogy most éppen a 
pusztákban fog prédikálni, vagy valamelyik avatandó kultúrház
ban. Nem akarom lebecsülni a próféták felelősségét, de nagyon 
sajátos felfogásnak tartom azt, amely a Kánaán-várás kudarcá
ért, hiábavalóságáért egyedül a prófétákat okolja. Annál is in
kább, mert a megvalósulás, és az elvek közti különbségeket szinte 
sohasem hangsúlyozzák ott, ahol a prófétákat „eligazítják". Annak 
idején főleg nem tették. Igaz, észrevehették volna, de felelősek-e 
ezért, mert nem vették észre. ( A prófétaság állhatatos naivitást 
is jelent.) Hiszen —• sokan emlékezhetnek rá — a prófétákkal 
együtt százezrek gondolták: ez a társadalmi forradalom abban is 
egyedi, hogy itt az elmélet betűpontosan megy át a gyakorlatba. 
Nem így történt. Ez a próféták lelkén szárad? 

Szabadost ez az örök érvényű törvényszerűség relavitizmusba 
taszítja. A regényben már égett ujjú próféta, magával szemben 
őszinte, maga előtt nem titkolja, hogy lenézi tegnapi önmagát. 
(„Máté sápadtan monologizál. Senki sem hallgatta meg, mert ő 
azok közé tartozik, akik a holnapot akarják jobbra váltani. T e 
szerencsétlen alak.") 

És mit teremt magának helyette — a tegnapi önmaga he
lyett? A királyi közérzet filozófiáját. De nem tudja elviselni. „Én 
nem bírtam el a saját filozófiámat" — mondja. Silány dolognak 
érzi a prófétaság után. 

Jó legyen a mai n a p . . . Minden napra teremtsük meg a ki
rályi közérzetet. Megteremtheti-e ezt az ember, aki amúgy is ne
hezen „viseli el a magányt, mert nem tudja semmibe venni a tár
sadalmat." A munkát kerüli, unja az officiális elfoglaltságokat, 
értelmetlennek tartja a proféciálást — újságírást. Mert, ha ész
revette az ellentmondást tegnap, ma is észreveszi, hogy nem min
dig kísérik épkézláb dolgok a legőszintébb kezdeményezéseket 
sem. 

Nem tartós a királyi közérzet-hatálytalanítás ránehezedik a 
magánéletre is, a királyi henyeség olcsó kalandok narkotikumá
val áltatja, értelmetlenül. 

És Szabados Gábor ezen a ponton ismét mérlegre tétetik. 
K i v e l is állunk most szemben? Egy nők után szaladgáló, de csak 
egy nőt szerető — a feleségét, Krisztát — ámokfutóval, akinek 
mellesleg valamiféle társadalmi zománca van, vagy igazi közéleti 
figurát látunk itt, akinél konzekvensen bekövekezett az individu
ális csőd? Tehát : a férfi és a nő párharca vagy a prófétaság 
vívódása és leértékelt vergődése történik a Somogyi Tóth-re-
gényben? 

Szabados egy helyütt újságírókkal, rendezőkkel vitatkozik a 
témaszabadságról, s elmond egy drámaötletet: „Egy káder rájön, 
hogy alkalmatlan és főbelöví magát. Csatári visszakérdez: M e g 
őrültél? K i az a káder? Miféle? És kiért alkalmatlan? A z egész 
egy fikció." . . . 

A gyengébbek kedvéért még így folytatja: „Nézzük csak. Egy 
újságíró, aki alkalmatlan, Ezt elfogadják. 

. . . Nehézfej ü vagyok és gyáva. Forradalmi korban ez bűn. 
Igaz? . . . Nem akarsz megérteni? Tegyünk mellé egy másik té
maötletet. Megcsal a feleségem, és ezért agyonlövöm őt is, ma
gamat is." .—• Somogyi Tóth hozzátette ezt a témaötletet, és az 
illesztés kitűnően sikerült. Emiatt Szabadosné szerepe néha meg
tévesztő, de a regény akkor is a társadalmon kívül rekedt pró
féta portréja marad, megtoldva néhány paradoxális mutatvány
nyal. (Pl. Kriszta, Gábor felesége, saját hazájába megy prófétá
nak, ott lesz karmester, ahol mindketten tanultak.) 

Szabados kívülről pislog a konszolidáltakra, közben anya
gi körülményei, társadalmi státusza, (bár a kitüntetés úgy illik rá, 
mint a tehénre a ga , . . ) folytán maga is konszolidált. De nem 
hajlandó érvényesen elfogadni és „megérteni" a körülményeket. 
Éppen ezt nem tisztázta magával: helyezkedjék-e következetesen 
oppozíciós álláspontra a társadalommal szemben, vagy pedig l e 
gyen lojális továbbra is, mint éppen azt a látszat és a társadalmi 
státusz kívánja. Tegye azt, amit a többiek, — „találjon jónak min
dent"? Nyel je le a megválaszolatlan kérdéseket, temesse el köny-
nyek nélkül a prófétaságot? És lépjen fel arra a hajóra, amire 
éppen Szálai vél i felsegíteni (amikor „tálcán viszi" neki a mű
vésznőt), hogy ezzel is hozzákösse egy konszolidáltnak tetsző élet
formához? 

N e m dönt véglegesen, de neki is ellenszenves a Konszolidált. 
A z a Konszolidált, aki maga körül lát, akit olyan jól rajzol meg 
Végei László az esszéisztikus befejezésben. „Hajlandó fél órát v i 
tatkozni a negatív jelenségekről, de ha egy ilyen konkrét jelensé
get észlel, elpirul, és nem hiszi el, hogy l é t e z i k . . . Tegnap még 
romantikus volt, ma váratlanul realista l e t t . . . Bírálja a hibákat, 
de mindig mértékletességre int, gyűlöli azokat, akik sietnek, akik 
meg akarják gyorsítani a társadalmi fejlődés dialekt ikáját . . . 
Dinamikus és a k t í v . . . Optimista és •— magát az erkölcsi érték
rendszer felső fokán látja, ezért természetesnek tartja, hogy ma 
aktív formáló ereje legyen." 

Ezt a kincstári optimizmust megveti az expróféta és gyűlöli 
a makró is. A z aktivitást már másképp szemlélik. Szabados Gá
bornak gyanús a nyüzsgés, a pénzért fél kézzel is alig hajlandó 
dolgozni, ha valamit elvégzett, nem engedi magát máris a tett 
illúziójával megfertőzni. A látszat-tettről, a kis cselekvésecskéről 
éppen olyan rossz véleménye van, mint Heinrich Böllnek, a Va 
lami történni fog c. „cselekményes történetben" Wunsidelről. A 
„megint egyet előreléptünk", „ismét tettünk valamit", „jót f e j -
lődtünk"-féle elégedettség groteszkségét túlhangsúlyozza; van 
mire emlékeznie, próféta korából. 

A makró más. Ö hisz a cselekvésben, s ennek természetét i l 
letően olyan skrupulusai sincsenek, amilyenekkel talán még M a 
chiavelli is rendelkezett. 

Még egyszer említsük meg: a konszolidált, optimista ember. 
Hivatalból az, és lusta is másnak lenni. Mintha csak Gramscit 
illusztrálna: „az optimizmus gyakran nem egyéb, mint az önnöm 
lustaság, az önnön felelőtlenség és semmittevés igazolásának 
egyik módja." És ugyanakkor a fatalizmus és a mechanikus gon
dolkodásmód egyik f o r m á j a . . . A z optimizmus olyan szükségsze
rű reakció legyen, amelynek az értelem a kiindulópontja. A z 
egyetlen igazolható lelkesedés az, amely a valóság átalakítására 
törő értelmes akarattal, intelligens tevékenységgel és konkrét 
kezdeményezésekben megnyilatkozó gazdag képzelőerővel páro
sul." 

Szabados lenézi az egyéni akarattól idegen, ingatag ténye
zőkre épülő kincstári optimizmust, és nem találja meg azt a 
szükségszerű reakciót, amelynek az értelem a kiindulópontja. A z 
optimizmus amúgy is túl közel esne számára a hithez; a hitről, 
a hiterdőről pedig nagyon rossz véleménye van. Elképzelhetet
len, hegy Szabados Gramsci vagy akár még a tomisták színvo
nalán is megtalálja a hit (nevezzük így az optimizmust az analógia 
kedvéért) és az értelem elfogadható relációját. De értelme — hite 
roncsaiból vagy emlékeiből — új magatartásformát kovácsol, 
amelyet legszívesebben kuvaszattitűdnek neveznék. Jellemzője az 
állandó résenlét, a hogyanok és az indifferens dolgok miértjeinek 
megátolkodott kutatása, a vesébe látó kókles állandó résenléte. A 
kuvasz figyel, s addig csak vakkant egy-kettőt, amíg nem tudja, 
mire megy a j á t ék s amikor — általában mindig — felfedezi az 
összefüggéseket, megvilágosodnak előtte mások szándékai — „ha
rap". De a vakkanás sem mindig egykedvű, ha nem is a gondo
latokra, a szavakra feltétlenül azonnal válaszol. A kuvasszattitűd 
következő sajátsága a debatterség. — Egy országot egy monda
tért, egy ügyet egy poénért — ez a silányodó tartalma ennek az 
alapállásnak. A királyi közérzet cifra máza és fárasztó külsősége, 
a debatter-tűzijáték nem más, mint a nagy álmok, a hajdan volt 
ambíciók kompenzálása, nem különb, nem alávalóbb, csak impro-
duktívebb, mint Dürrenmatt Nagy Romulusának farmer-öntu
data. 

M i lett a fényes szellők Szabadosából? 
És mi lett a makróból? 
Egy országot egy mondatért, egy ügyet egy poénért. Ma már 

nincs ügye, országa, amit odacsaphat a poénoltárra: debattersége 
a saját közérzetét is roncsolja, kikezdi önmagát. Egy mondat, egy 
poén nem nyújthat kárpótlást a prófétaságért. A közérzetes ön
imádat nem egyenértékű a közérzeti hevülettel. 

Szabados kiment a csatatérre, prófétált és elkezdett apró 
dolgokra figyelni. S a kis ügyecskék nyugtalanították, mert arra 
következtetett belőlük: míg ő prédikál, a csata lassan eldől, talán 
nem is azon a harcmezőn, ahol neki küldetése van, talán nem is 
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a csatatérnek azon a felén, ahol elfoglalta a harcálláspontot. Ész
reveszi a többi prófétát, akik már „elhelyezkedtek a hadtápnál", 
úgy látszik, ők is tudják m á r . . . S ezután meg sem próbálja ke
resni a fősodrást, nem is akar felágaskodni, hogy túllásson a 
prófétaháj-komplesszumon, pedig talán észrevehetné a csatatér 
döntő eseményeit, legfontosabb személyi és objektív tényezőit. 

Mi lesz belőle? Eltévedt golyó pusztítja el? Saját karjába dől? 
Megsemmisítik az ostobák és bürokraták és ezzel mártírt csinál
nak belőle? A hivatali ranglétrán is mindig lejjebb csúszik? Á l 
landó vendége lesz a szanatóriumnak, mert tovább nem bírja el 
filozófiáját. Eszébe sem jut, hogy hátha a filozófiában van a hiba, 
vagy ismét tud lelkesedni a hajdani próféciák tartalmáért, most-
már differenciáltabban, számolva azzal is, hogy a forradalom el
lentmondások — néha katasztrofális ellentmondások — közben 
teljesedik ki, de az ellentmondások ellenére is felismerhetők a f ő -
vonulatok? 

Képes lesz produktív, többé-kevésbé harmonikus életformát 
teremteni magának? Spekulatív kérdések, ma még nem tudunk 
válaszolni rájuk, Szabados sem. A Szabadosok sem. A válasz nem
csak tőlük függ, hanem attól a társadalomtól is, amely egykor 
prófétává fogadta őket. Mindketten gyanakvással f igyelik egy
mást, de talán számítanak is egymásra. 

És a makróra ki számít? 
A makró későbben született, fiatal, a csatáról csak hírből 

hallott, unja is a „veterán sóhajokat", a csatát egyetlen se vége, 
se hossza tülekedésnek látja, s irigyli a már ott „ügyködő ba jv í 
vókat". Harc helyett ügyködést lát, mindenki csinálja a maga kis 
„ügyecskéjét", ő is azt teszi, „ha fizetnek érte, miért ne?" Végei 
László így hasonlítja össze a makrót és a konszolidáltat: „ A kon
szolidáltat a régi romantika hajtja cselekvésre, a makrót a mai 
realitás." Mellékes most az a korrekciónk, hogy a régi romantika 
helyett mi a régi romantika allűrjeit érezzük a konszolidált tette
iben, hiszen a konszolidált egyéni ügyeskedéseit leplezi a roman
tika mázával. De nézzük meg közelebbről ezt a „cselekvést". A 
Heinrich Böll- i történetben Wundsidel egyike azoknak az embe
reknek „akik reggel ébredve . . . elhatározzák, hogy cselekedni 
fognak. Cselekednem kell — gondolják, miközben energikusan 
kötnek csomót a köpenyük övére. Cselekedetnem kell, gondol
ják borotválkozás közben, és győztesen szemlélik a szakállszőrt, 
amelyet a szappanhabbal együtt leöblítenek a borotvájukról: 
szőrzetüknek ezek a maradékai tettvágyuk első áldozatai." „ A 
konszolidáltnál és a makrónál is a cselekvés öncélú, bár mind
ketten azt hiszik, hogy forradalmi". A makró a forradalminak 
tartott zászló alatt nagyobb érvénysülést, anyagi részesedést kö
vetel magának, s a pillanatnyi juttatások egy tál lencséjéért e l 
adja generációs ifjú-örök-forradalmi trónigényét. Ügyeskedik és 
megveti az ifjú prófétákat. („Fütyülök a te szexuális generációdra. 
Kaphatók legalább harmincezret") Azonban a harmincezer csak 
e l ő l e g . . . A generációárulás és a prófétaság feladása végleges, 
a harmincezres nyereség csak a kezdet. A többit majd úgy pró
bálja megszervezni, ahogy a példakép, a Konszolidált tette. 

Csatatér? A makró nevet rajta. Eltévedt? A makró nem is 
tájékozódik. „Beszorult egy szűk világba, a klubok és kávéházak 
világba, és ennek a kis világnak lett csavargója, még arra is 
képes, hogy a két klub közötti úton e l t éved jen . , . maga sem 
tudja pontosan, hova tartozik." 

Ez a probléma holtvágányra tolja a szabadosi exprófétát, de 
fel sem merül a makróban. Számára nem fontos, neki nincs szük
sége hovatartozásos kötöttségekre, ő szabad akaratú ember, min
den egyes lencsevásárló önkótyavetyélő aktusban, öncélú és tár
sadalmilag érdektelen ez a szabadság, csak a makró individuális 
szabad akaratát jelenti. Szabad akaratot, lehetőséget a törtetésre, 
a karrierizmus percnyi lehetőségeinek megragadására. 

Végei leírja: A makró nem értelmiségi. Csakugyan nem: 
skrupulus nélküli, szegénynek még az előítéletekből sem jutott 
annyi, amennyire egy egész embernek szüksége van. Személyi
sége nincs, bornírt, tőmondathatású bődülései jellegtelenségét 
árulják el. 

A makró: pitiáner karrierista. Mi t tehet a csatatéren, ahol 
csődöt mondott és eltévedt a próféta, a hadtápban pedig elhelyez
kedett a konszolidált? A makró: fülel. A z ő „kuvaszattitűdje 
lényegesen egyszerűbb, szimplább, figyeli a harci eseményeket és 
alkalmazkodik. Ö nem fog lemaradni a seregtől, mert nem a pró
fétákra figyel, hanem az őrmesterekre. Amikor őrmester lesz, is
mét megköti a lenoseüzletet, — a hadnagyi aranycsillagért. Ezu
tán nagyobb tétekben játszik, és „becsületes" „ jó gondolkozású", 
„megbízható" és magabiztos konszolidált lesz, miután felkapasz
kodott a társadalmi pozíciók elevátorára, vagy p e d i g . . . vagy pe
dig továbbra is elégedetlen lesz, kisstílűnek tekinti a Konszoli
dált életformát is, s a nagyvonalú gazdasági bűnözők között ta
lálja magát — ahogy Végei írja a mai konszolidáltak egy részé
ről: „ A Konszolidáltnál már láttuk, hogy hogyan mutatkozik az 
meg, amikor saját etikai elméletét semmisíti meg a gyakorlat
ban. Példákat hozhatunk fel. Elég csak a gazdasági bűnözők f e 
nomén jére rámutatni. Nem egy közülük magas funkcióval rendel
kezett, komoly társadalmi és morális elismerésben részesült. M a 
teriális helyzetük is átlagon felüli volt . Legtöbbjük létével nem 
is akarja negligálni a társadalmat. Sőt, sokan életük egy-egy 
szakaszában igenis affirmatívan visszavonultak a valósághoz, b i 
zonyos eszmékhez, ám a konszolidációs ambíciók, követelmények 
egész más gyakorlatra kényszerítették." 

Ez a másik gyakorlat pillanatnyilag — az „ábra szerint" — 
nem zárja ki ezt a lehetőséget a makrónál sem. A makró kuvasz
szituációja az apró események leltározására, feldolgozására és 

felhasználására szorítkozik — távol tartja magát a nagy konflik
tusoktól. A kor sem a nagy válaszutak kora: egy magyar új 
ságíró egy közvéleménykutatás során ezt a drámaírónak is f i 
gyelmében ajánlotta: Ha nincs klasszikus nagy konfliktus az 
életben — ne legyen a színpadon sem. De mi legyen helyette? 

A makró nevelése és az exprófétát érő hatások szempontjá
ból sem mellékes a konfliktusok ritkulása. I l le tve az egyes kon
fliktusok jelentőségének csökkenése. A mai világban általában 
nem egy vagy két oka van a tettnek, a bosszúnak, a megváltás
nak, a drámai indulatnak, a prófétaságnak: kisebb-nagyobb té
nyek egész sora igazolja még a leglassúbb mozgásokat is. A kis 
tények orientációs hatása alól nem tud menekülni az expróféta. 
És a kis tényekhez való igazodás egészen más alkatot követel, 
mint a régebbi, foradalmi attitűdök. M i volt „annak idején", mi 
kor még nem dőlt el a forradalom politikai, gazdasági, kulturá
lis barikád-harca, amikor még a győzelem kivívása és később 
megszilárdítása „harci kérdés" volt, amikor nehéz és kockázatos 
volt az állásfoglalás, mikor a helyeslésnek is éppen úgy megvolt 
a rizikója, mint a negációnak. Ezekben az években alakult ki a 
próféták pátosza, ami vadidegen nemcsak a makrónak, hanem 
az exprófétának is. Nagyok voltak a tétek, a szavazattól, a k i 
mondott szótól sok minden függött, ha az akció nem is mindig, 
de a dolgok folyása, történések minősége gyakran módosult, úgy 
alakult, hogy a próféta befolyásolhatta. A próféta nem végez „ap 
rómunkát", ő a nagy Vagy-Vagy-okka l törődik, a kockázatokat 
magában rejtő nagy diszjunktív alternatívákkal. Ezekhez a for
radalom konszolidáló szakaszában, technokrata fázisában „hozzá 
se jut", s emiatt úgy érzi, a hitet helyettesíti a politikai e lő- és 
utókalkuláció. 

A tehetségpótló óvatosság kerüli a kockázatot, az avanturát. A 
próféta azt látja, hogy a „nehéz ember"-nek fejjel kell falnak 
mennie, ha valamit akar. A makró nem aggodalmaskodik: ő a 
könyökét használja. „Filozófiája" bizonyára alkalmas lesz arra, 
hogy majdani „konszolidált-korszakában" igazolja a könyéktech-
nikát. 

A makró útja: biztos. Legalábbis az útiránya. Ö — bár két 
klub között képes eltévedni — megtalálja mindig az utat a kon
szolidáltakhoz, akik a M E G L É V Ő M E G T A R T Á S Á T akarják, 
bárhol is uralkodnak. 

A z expróféta gyakran pszichiátriai eset. Emberi gyógyulása, 
felépülése és önrehabilitációja szinte megjósolhatatlan: veszedel
mes lehetőségek maradnak nyitva előtte. Bizonytalan lehetőségek. 

A makró és az expróféta: a mai társadalom két sajátságos 
szélsősége. Nem egy helyen állnak: szakadék-mélységű köztük a 
különbség. A z exprófétának volt mit elveszíteni — a hitét, a mak
ró csak a szűkös anyagi körülményektől szabadulhat meg. A z 
expróféta — ha visszasóvárogva, ha emlékezve is — tudja be
csülni a tettet, cselekvő-bivő önmagát — a makró azt áhítja, amit 
megvet. A makró csak egy bizonyos célból kifejtett aktivitást ér
tékel. A z exprófétánál fontos az indulás, nem mindegy, honnan 
jött, nem mindegy, hogy mi van mögötte, nem mindegy, hol „csú
szott el". A makró indulása közömbös, a makró csak egyet tud: 
irigyli, gyűlöli a konszolidáltat, K O N S Z O L I D Á L T A K A R L E N N I 
— tehát a célkitűzése biztos. Egyiküknek múltja van, a másiknak 
jövője, vágya. A z egyiknek nosztalgiái vannak, a másiknak leg
feljebb az előtte és felette állók nyugdíjazását váró cinizmusa. 
A z egyik hitet gyászol, a másik pénzt akar. 

Mindketten individualisták. Folyton önmagukról beszélnek, 
önmagukkal törődnek (Szabadosnak többször a szemébe mond
ják), nem is beszélnek másról: mindenki más legfeljebb támpont, 
útjelző kő egy félre siklott és egy javában dezorientálódó életben. 
A legnagyobb „útjelző követ" néha emlegeti Szabados: a hájas 
prófétát. A makró nem veszi ajkára a konszolidált nevét, utálja, 
irigyli, megveti, plagizálja. Titkolja, de az együvé tartozás, az 
egymásrautaltság tagadhatatlan. A szabadosi pólus sem érthető 
a „hájas próféta" alias konszolidált ellenpólus felvillantása nél
kül. Mindkettőjük nagy dilemmája: viszonyuk a Konszolidálthoz. 

A konszolidált eddigi elmefuttatásunkban a forradalom vám
szedőjének látszott. Amorf embernek, aki revolution-mademan-
ból consolidation-made man lett anélkül, hogy az átmenetet akár
csak észlelte volna. Gyanúsan pislog: lesi, hogy ki mit hozott a 
régi periódusból, ki mit hajigált el, ki mit mert nyíltan elszólni. 
Egyre fesztelenebb, egyre nyíltabb, egyre kevésbé titkolja azt, 
amit nemrég még szégyelnivalóan polgárinak tartott. Nem az 
értelmesen, értékesen gyarapodó élethívót, hanem a pózként fe l 
vett luxoriozitást, a csekonicsi pazarlást. A z önmagáért való élet 
dekoratív megszervezése, az öncélú luxuskiteljesedés, az újgazda
gok mindig mohó és visszataszító értelmetlen fitogtatása — üres
sé teszi az egyik életet, célt ad a másiknak. 

Sem a próféta, sem a makró nem tudja, hogy ez az elzsíro-
sodó réteg valóban forradalmár vol t -e valamikor (hogy mostani 
életvitele azt példázza-e, hogy mi lett a hajdani prófétából, vagy 
azt, hogy mi Oett abból a nyárspolgárból, aki valaha prófétának, 
forradalmárnak álcázta magát. Szabados egyértelműen volt pró
fétákról beszél, s néha úgy érzi, amiatt időszerű lenne neki is 
hozzájuk igazítani az iránytűt. 

Tehát negatív értelemben bemutatott Konszolidált mindket
tőjük számára fontos. Szabados talán még elhinné, hogy a forra
dalomnak konszolidálódnia kell, az alkotó fázis konszolidált v i 
szonyokat követel, de azt igényli, hogy a megváltozott kor forra
dalmárai most is próféták legyenek, most is optimisták legyenek, 
— legfeljebb kicsit megfontoltabban forgassák azt a világot, ne 
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koplaljanak, éljenek emberi módon, — de legyen annyi ember
ségük, tartásuk, hogy megvédjék magukat a javak, a kényelem, 
a gyarapodás esetleg roncsoló hatásaival szemben! Szükségszerű, 
hogy a forradalmár elköszvényesedjék? Azt mondják: Nyugat-
Európában a kapitalizmus mostani konjunktúrája, a vele járó 
fellendülés szinte tömegesen mérgezi a lakosságot, a fogyasztói 
társadalom propagandája és valósága iszonyatos agitatív erővel 
tántorítja el osztálycéljaitól a dolgozó tömegeket, A szocialista 
társadalmak szerényebb életszínvonala is gyakran tántorít, telít, 
a gyengébbek erejét eltömíti. M é g a prófétákét is! Istenem, mi 
lenne, ha a hájas próféták egy-egy nyugati gazdasági elitet elő 
kísértéseknek lennének kitéve?! 

De: az „eredményesen" megkísértettekhez kell igazodni? Vagy 
azokhoz, akik látják a szocializmus nem jelentéktelen ellentmon
dásait, de észreveszik és respektálják, alakítják és helyeslik — 
ha szükséges, igenis, tegyék így •— jövendölik a nagy perspektí
vákat, a történelem leglényegesebb erővonalait, a legfontosabb 

törvényszerűséget, a legizgatóbb próféciák teljesedését! Nem 
azokhoz kellene igazodni, akik a szocializmus ellentmondó jelen
ségeiben „cikk-cakkokban" is észlelik és láttatják azokat a ten
denciákat, amelyekre most büszkék vagyunk, s azok lehetünk 
száz év múlva is? Egy ilyen „éles szem gazdája" lehet emberileg 
konszolidált, miért lenne törvényszerű az ellenkezője? Lehet ko
csija, öt év múlva akár ki is cserélheti, de egyet nem engedhet 
meg magának: hogy — maradjunk Szabados virágnyelvénél — 
elhájasodjék. Szabados expróféta és C. D. makró között ez az 
egyik féle konszolidált áll. Ö a Konszolidált, ő akar teret magá
nak, ő terjeszti marxista idézetek baldachinja alatt húsevő esz
méit. Ö az, aki elfogja a látóhatárt Szabados és a makró előtt. 
Ideál akar lenni és mindkettővel szeretné elhitetni, C. D.-vel 
és Szabados Gáborral, hogy a forradalomból az lett, ami őbelőle, 

Ö az a téves jelzőtábla, amelyet tragikus precizitással végig 
olvas Szabados. Ö az a téves jelzőtábla, amely közszemlére kiállít
va áll: a makró figyelmét nem kerülheti el. 

végei l ász ló 

m a k r ó 
emlékiratai 

P É N T E K 
egnap este holt fáradtan vártam a mérnökre. 
Leültem a fényképezőgépem mellé és elzsibbadt 
kezekkel, lábakkal vártam. Kilenc, tíz óra kö-

körül motorzúgást, fékezést hallottam. Csönd volt, 
majd a folyosón a mérnök egyenletes, kimért lépé
sei hallatszottak. Energikusan benyitott a szobába. 
Észrevettem, hogy egyedül van. „Csak nyugodtan 
jö j j ki", mondta. Kiléptem a rejtekhelyemről és rá
néztem. Tehetetlenül széttárta kezét, mereven meg
állt, aztán legyintett. A bárpulthoz lépett és italt 

vett elő. Lemezt rakott a lemezjátszóra. Karcsú üvegpoharakat 
keresett és némán töltött. N e m szóltunk egy szót sem. Hogy 
őszinte legyek, nem akartam indiszkrét lenni. Leül tem egy f o 
telbe, fejemet a vál lam közé húztam, mintha meg akarnék la
pulni, és felemeltem a poharamat, ö leült velem szemben, kirakta 
zsebéből a cigarettát, gyufát, de nem gyújtott rá. Bal kezével a 
szájához emelte a poharat. Aztán egy hirtelen mozdulattal ki
itta az egészet. Én csak az ital felét ittam meg, és a poharat 
lassan (kicsit reszketett a kezem) az asztalra tettem. Egy zör-
renés nélkül. A kis, kerek, fekete, politúrozott asztalon szorosan 
átfogtam a poharat. Utálattal néztem végig vékony kezeimen, 
vékony ujjaimon. A kezemet mindig szégyelltem. Ujjaim véko
nyak, és utálatosan vastag kék erek fogják át. Néha az erek 
egészen megduzzadnak, megtelnek vérrel, kidudorodnak és uj
jaim csomósak lesznek. Egy percre felemeltem a karom. Üjra 
megvizsgáltam a kezem, az erek kisimultak, kezem fején újra a 
sárgás szín dominált. „ A rendetlen szívműködés miatt van ez", 

mondta még régen az orvos. Emlékszem, mennyire féltem ak
koriban ettől a szótól. Ma már alig zavar az egész. Valahogy így 
van ez mindennel. A z ember csak később jön rá, hogy lényeg
telen dolgokról volt szó. Levet tem a kezem az asztalról, össze
kulcsoltam ujjaimat, testemmel az asztal fölé hajoltam, mintha 
ütést vagy hírt várnék. Ez a csönd egészen kikészített. Csuklóm
mal nekitámaszkodtam a térdemnek, kezemmel végigsimítottam 
sípcsontomat. A mérnök töltött a poharamba. A sajátjába is. 
Mielőtt felemelte volna poharát, komolyan és hosszan rámné
zett. Ügy tettem, mintha nem vettem volna észre. A z asztal f e 
kete lapját és a gyöngyöző italt vizsgálgattam. Ö pedig kezének 
egyik határozatlan, irracionális mozdulata után, újra a szájához 
emelte poharát. Szájával megérintette annak kristályélét és 
hirtelen kiitta az egészet. 

„Ma hiába jöttél", mondta. 
„Hiába", mondtam. 

.Én is felemeltem a poharamat. Lassan, élvezettel ittam az 
italt. Egy pillanatra aztán nem tudtam mit csinálni. „Legjobb 
lenne lemenni", gondoltam. Jó lenne megkeresni a fiúkat. Iste
nem, milyen régen láttam már őket. A z ember b e l e h ü l y ü l 
az unalomba. Nagyon rossz nélkülük. Irtó. Mert minden más, 
ha nem vagyok egyedül, ha csoportosan csavargunk, unatko
zunk. Tegnap is összekutattam az egész várost. Hiába. Lejártam 
a lábaimat, mégis semmi. Még a kis lebujokat is átkutattam. És 
ezt most egészen komolyan mondom, egy pillanatra megálltam 
a város főterén és féltem. Eszembe jutott Csi-Csi is. Legalább 
ő ne ment volna el. Általában, ha így éreztem magam, akkor 
vele mindig n o r m á l i s a n beszélgethettem. N e m kellett m í 
melni semmit. Kimondta az ember amit akart, és kész. Ha akar
ta, hát egyszerűen kihányta a szavakat. Semmit sem kellett 
folytatni. Se megbánni. Hisz mindketten tudtuk jól, hogy min
den folytatás szégyen. Mondom, nagyon bánt, hogy elment. A z 
volt a baja, hogy nem tudott eleget várni. Mert ez a fontos. Jó, 
ha az ember nekitámasztja a hátát valaminek, és van ideje 
várni. Mindegy, hogy mit. Mindegy, hogy minek. Kőoszlopnak, 
vagy korhadó fának. Minden kitart addig, ameddig kell, utána 
pedig minden mindegy. A z t mondta, tiszta szeretne lenni. Igen. 
Kimentem a Bulevárra, erre az igazán széles, aszfaltos utcára. 
Nagyon szeretek itt lenni. Itt minden tárgynak, pontnak, meg
van a saját keménysége, durvasága. Ha egyszer meg akarnék 
halni, azt hiszem, itt lenne a legjobb elbukni. A Dunára pl. rá se 
merek gondolni. Rögtön hányingerem lesz. Untat a v íz f inom
sága, nőiessége. A z aszfalt — az egészen más. A z aszfalton még 
pattanhat szikra az emberi testről, mintha puskagolyó súrolná. 
A z egyik virágüzlet előtt megálltam. „ N Á R C I S Z " , írta a c ím-
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táblán. „Nyi tva reggel héttől, este hétig" —• mondta az egyik 
barátom. Megáll tam a nagy üvegtábla előtt. Néztem a szegfű
ket, kék színű mezei virágokat, a kiadós, asszonyos gladióluszokat. 
a mérgező illatú fehétr liliomokat meg azokat a mindenféle cse
répvirágokat, amiket ki nem állok. 

Bementem az üzletbe. 
„Egy csokor rózsát kérek", mondtam. 
A z elárusítónő felemelte a fejét. K é k munkaköpenye irtó csú

nyául állt rajta. Istenem, még itt sem öltözködnek. 
„Hány szálból legyen?" kérdezte. 
„Tizenkilencből", mondtam. 
„Zölddel?" kérdezte. 
„Zölddel", mondtam. 
„Viszi?" 
„Küldöm", mondtam. 
Kezembe nyomott egy kis fehér borítékot. 
„Írhat rá valamit", mondta. 
„Tudom" mondtam. 
A sarokba mentem egy pici íróasztalhoz. Kive t tem a fehér 

borítékból a fehér kartonlapot, elővettem az örökírómat, és ide
gesen forgattam az ujjaim között. Sehogy sem tudtam pontosan 
megfogalmazni, mit írjak, aztán a papír fölé hajoltam és írtam. 
„ V O L I M TE. D O S A D N O M I JE". Betettem a kartonlapot a bo
rítékba. Megcímeztem Tanjának. A borítékot átnyújtottam az 
elárusítónak. Fizettem és kimentem az utcára. Hátam mögött 
keményen csapódott az üvegajtó, mintha kovácsoltvasból lett 
volna. A z üveg éles hangja még néhány lépés után is fülemben 
vibrált. Lábaimat alig emeltem fel az aszfaltról. Nem azért, mert 
túl fáradt voltam. Csak ereztem a talpam alatt minden kemény 
kidudorodást, merevséget. Térdeim megremegtek. Zsebre tettem 
a kezem, összehúztam magam és elindultam a sarok felé. M e g 
álltam az egyik kioszk előtt. A z újságárusnő megmozdult, kér
dezett valamit. Erre eltűntem a kioszk háta mögé. A tarka ké
pesújságokat nézegettem. A z egyik szőke filmszínésznő irtó meg
tetszett. Adaléptem az asszonyhoz, és kértem egyet abból a 
számból. Hónam alá gyűrtem, és bementem a parkba. Sehol 
senki. Ez nagyon felidegesített, össze-vissza sétáltam. Néha le
ültem egy padra pihenni. Kezdtem elfáradni. Térdeimben, comb
jaimban zsibbadást éreztem. „Jó lenne Tanját látni" gondoltam. 
Első pillanatra ez normális ötletnek tűnt. Tanja itt lakik öt 
percre. Felmehetnék hozzá. Elindultam. Száz-kétszáz méter után 
megálltam. A z útmenti cukrászda falának támaszkodtam. Be 
mentem a cukrászdába, ott sem volt senki. Visszafordultam. 
Igen, Tanja. Amikor megismerkedtünk először is azt kérdez
ted: „Neked nincsenek barátaid". „Nincsenek", mondtam. És 
hallgattunk egészen Kamenicáig. Zsebemben szorongattam Csi-Csi 
négyezer dinárját. Féltem: elég lesz-e? Az t hiszem, meséltem 
már, hogyan szerezte Csi-Csi ezt a pénzt. Akkor nem is gondol
tam, hogy ez milyen szörnyű. Dideregve vártam a szivar lakása 
előtt Csi-Csit. Csak ideges voltam. Féltem, hogy elkésik. Pedig 
tudnia kell, hogy miről van szó. Amikor lejött, elnevette magát 
és átadta a négy ezrest. Később mondta, hogy a szivar (valami 
igazgató) irtó finom volt. „Nincsenek" ismételtem meg a mon
datot, amikor kiszálltunk az autóbuszból és a kamenicai park 
felé tartottunk. Egész testemet átjárta a friss, kemény levegő. 
A parkban Tanja fehér pulóverében elől botorkált. Istenem, 
most mit is mondjak neki, gondoltam magamban. Valami vásár 
esett utunkba. Egy öreg, kifestett szivar gyermekjátékokat kí 
nált. Ujjain babát mozgatott. Elébünk állt és játékokat kínált. 
Ké t gyermekautót vettem és átadtam Tanjának. „Minek ez", kér
dezte Tanja. „Csak," mondtam, és a zsebébe tettem. „Én nagyon 
szeretem a gyerekjátékokat". „Érdekes", mondta. „Lehet" hagy
tam rá. Bementünk az akváriumba. Ez kora tavasszal és kora 
ősszel nagyon jó hely. „Halat?" kérdeztem. „Halat". „ I t t halat 
szoktak enni", mondtam. Italt is rendeltünk Már nem is em-
lékszek pontosan, azt hiszem, valami palackozott bort és szódát. 
„Jó?" kérdezte. „Jó", mondtam. Felemeltem a poharat. Istenem, 
hogy is mondhattam volna azt, hogy v a n n a k barátaim, hisz 
még ma is, abban a pillanatban, amikor ve l e vagyok őrülten egye
dül érzem magam. Napról napra egyre inkább. Mintha kiszorí
tottak volna valahonnan, ahol még nem voltam. Mintha egy 
őrült lökéssel kinyírtak és eldobtak volna a fenébe. Néha sír-
hatnékom van az egészért, az istenit neki, de kérdem én, miért 
zokognék én ennyi f i n o m ember között. Ó istenem, hogy mi
lyen finoman meghallgatnának, ne is mondjam. Belém tukmál
nának egy marék jótanácsot, és aztán mehetnék a fenébe. Nem, 
ezt semmi esetre. Hisz biztos, hogy nem stósz az egész. Még le 
het, menjen az ember vakul előre, akár a kimkázék. Húzza so
vány válla közé a nyakát és kitartóan meneküljön. N e rezdüljön 
het, menjen az ember vakul előre, akár a kamikázék. Húzza so-
van az úgy, hogy néha csak kiabálni szeretnék. Valami őrült zrít 
csapni. A múltkoriban, amikor Tanja először felvezetett a laká
sára, végsőkig kegyetlenül elkapott ez az érzés. Csengetett. A z 
a n y j a nyitott ajtót. Bementünk a szobájába. Az t mondta, ezután 
mindig jöhetek hozzá. Persze azért csak ritkán járok fel. Mert 
nem merek feljárni, ha éhes vagyok, nem járhatok, ha piszkos 
y agyok , kívül-belül, nem, ha kiabálni akarok, vagy ha elegem 
v a n már mindenből. Mert megmondom őszintén, ez a szoba egy 
külön világ a számomra. A levegő se moccan benne, a vi lágos
ság se. Úgy kellene mondani, hogy mindennek megvan az egyen
súlya. Igen. Mintha csavargó lépné át a küszöböt. Ha a szőnye
get érinti a talpam, akkor még kíváncsi leszek, hová is tartozok. 
Azér t is jó csak az utcán élni. Itt az ember nyugodtabb és sem

mit sem érez. Képtelen, Olyan lesz maga is, mint az aszfalt. 
Nem gyötri semmi betegség. Utoljára, amikor nála voltam, be
teg volt. Összeszedtem a kis piros és zöld párnákat és körül
díszítettem. Mondta, az arcán egy kis pattanás női. Holnap le 
het, hogy nagyobb lesz. Akkor nem is megy az iskolába. „Hol?" 
kérdeztem. „ N e m látod?" „ N e m " mondtam. Megfogta a kezem. 
A z ujjam az arcához emelte. „Érzed?", kérdezte. „Érzem", mond
tam. Hirtelen visszarántottam a kezem, ujjaim gorombák. Ér
desek. Piszkosak. Már előbb is és mindig tudtam ezt. Sohasem 
tudtam megszokni testét, bőrét. Ha hozzáértem, fejemben min
dig valami dobbanást, figyelmeztetést neszeltem. Mint a vadak 
a csövet. Ez mindig könyörtelenül kinyír. Csi-Csi azt mondta, 
hogy ez normális is. „Azér t van ez, mert az utcáról jöttél", 
mondta Csi-Csi, és meleg, barna szemével rámnézett, aztán lehaj
totta a fejét. „Lehet", mondtam. „ í g y van ez minden emberrel, 
aki az utcáról jön", mondta. „ A z utcáról jöttem", mondtam és 
zsebre tettem a kezem. Eszembe jutott a nagy, magas H. Hosszú 
haja és hosszú mantilja van. „Patkányok vagyunk a pincelaká
sokból és a padlásszobákból", mondta H. Arca vörös volt a hi
degtől és álla remegett. Nagy, fekete szeme van. Esküszöm, fiú
nál még nem láttam ilyen nagy, fekete szemeket. Én inkább azt 
mondanám, hogy A S Z F A L T L A K Ö K . Igen. Istenem, hányszor 
gondoltam már arra, amikor Tanjával vagyok, hogy rengetegen 
valahová el vagyunk zárva. A z ördög tudja, hová. Valahová ki. 
Aho l szabadon rohangászhatunk éjjel-nappal. Aszfaltlakók. L e 
het. A fal és az aszfalt érdes felülete az, amelyen jóérzéssel húz
hatjuk végig kezünket. Lassan húztam a lábamat. Visszamentem 
a kioszkhoz. Jobbra fordultam. Átmentem az úttesten, az egyik 
olcsó büfébe. Tudom én jól, hiszen ez a normális. Körülöttem 
valami idősebb hapekok hangosan valami népdalt énekeltek. 
Nagyon jól érezhették magukat, csókolgatták, simogatták egy
mást. Egyikük poharakat tört. Gorombán végighúzta kezét az 
asztalon. A poharak lassan hullottak le róla, s a büfé betonlap
ján éles csörrenéssel törtek szét. Tudom én jól. Mert minden a 
bőr tiszta érintésétől függ. Ennyi az egész. I l y e n a v i l á g . 
Elővettem a képeslapot. El akartam olvasni arról a szőke szí
nésznőről szóló riportot, de már egy kicsit fáradt voltam. Zavart 
a nagy zaj is. Fizettem. Kimentem az utcára. Majd a mérnöknél 
elolvasom, gondoltam. 

„ T e mintha örülnél ennek", hallottam a mérnök hangját. 
„ N e m tudom, nem is gondoltam erre", válaszoltam. 
„Pedig örülni kellene! Nem?" 
„Lehet, hogy örülnöm kellene." 
„ A z a kis hülye egyszerűen ki akart játszani. Azt hisezm, már 

állapotos is. Hogy én fizessem az elhajtást. De engem nem lehet 
kijátszani." 

„Nem" , mondtam. És azt hiszem, így is van, mert nem akár
milyen gyerek a mérnök. Irtó stramm gyerek. Mindenre fütyül 
és mindene van. Csak ez a ház is megér legalább tízmilliót. T í z 
millió dinárt. 

„Fogtam magam es otthagytam. Meg sem mert mukkanni. Csak 
nézett utánam. Az t gondolta, hogy engem falhoz állít. Ott ma
radt a Putnikban. Vagy lehet, hogy hazarohant sírni. Ezt így 
szokták. Mindent akarnak. Aztán éjszaka vörösre sírják a sze
müket és gyűrött lesz az arcuk, mint egy pokróc." Még egyszer 
töltött. Koccintottunk. Felállt és sétálni kezdett a szobában. Én 
az italért nyúltam. Elgondolkodva simogattam a pohár falát. 

„De te is furcsa gyerek vagy, mondhatom", állt meg hirtelen. 
„Miér t?" kérdeztem. 
„Mindig csak hallgatsz. A z isten szerelmére, az embernek m o 

zognia kell, valamit tennie. Máskülönben mehet a fenébe." 
Rágyújtott egy cigarettára. 
„Hogy őszintén megmondjam, én meg vagyok elégedve veled. 

Nincs semmi baj köztünk. Érted? Csak mégis kellene, hogy meg
mozdulj már, hogy lássam, hogy élsz. Vegyük például ezeket a 
lányokat, akik jönnek. M i értelme van állandóan csak nézni és 
fényképezni őket? A z ember belehülyül az ilyesmibe. Én nem is 
kértem ezt soha. Ha szólnál. Esetleg megbeszélhetjük, hogy ép
pen melyik kép kell." 

Hirtelen idegesebb lettem. Első pillanatra nem jött szó a 
számra, aztán megszólaltam és azt hiszem, elég sokáig beszéltem. 
Meg akartam neki magyarázni, hogy engem az ilyesmi nem ér
dekel. Hogy én csak a saját munkámat akarom csinálni, meg így. 

„ N e m kell?", kérdezte. 
„Nem" , mondtam. 
„Miér t?" 
„ N e m tudom. Egyszerűen képtelen lennék ilyesmit csinálni." 
És azt hiszem, igazam is volt. A z embernek ehhez őrült egész

ségesnek kell lennie. Igen. Frissnek. Én meg úgy érzem, hogy 
rögtön összetörnék. Nem bírnám ki. 

A mérnök elnevette magát. Leült az asztalhoz. Hangosan ne
vetett és töltött magának. Az t mondta, ilyet még soha életében 
nem hallott. „Soha?" kérdeztem. „Soha", mondta. „Egyetlen 
egyszer sem?" .Egyetlenegyszer sem." Levetet te barna zakóját. 
Óvatosan az akasztóra rakta és betette a szekrénybe. A z ablak
hoz lépett és valamit figyelmesen vizsgált az utcán. „Majd meg
látod, hogy milyen butaságokat csinálsz. A z embernek le kell 
győznie az ilyen marhaságokat, mert mindegy, hogy mit csinál, 
az a fontos, hogyha visszanéz, látja, hogy vol t is valami. Meg 
hogy jó érezze magát. Ha megszokja, hogy semmit sem mozdít 
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meg, akkor megszokja azt is, hogy gyötörje magát." Kis szünet 
után egészen halkan, mintha elfáradt volna, hozzátette: „Akkor 
már hiába." 

Hallgattam. Kabátomért nyúltam és elindultam. Mikor a ki
lincshez értem, utánam szólt: 

„Persze, ne vedd komolyan. Csak úgy mondtam." 
„Nem" , mondtam. „ N e m veszem komolyan". Aztán hozzátet

tem: 
„Mikor jö j jek?" 
„Hétfőn", mondta. „Hétfőn okvetlenül jö j j . " 
Elindultam hazafelé. Bementem néhány lokálba csak úgy, mert 

végképp lemondtam, hogy ismerőst találjak. A központtól né
hány száz méterre nem volt egy lélek se, csak világosság. Fá
radtan, kimerülten lépkedtem az utcán. Nehéz volt. Lehet, hogy 
csak azért, mert valóban nem volt senki az utcán. Mintha min
den az enyém lenne. 

S Z O M B A T 
assan, óvatosan kinyitottam a szemem. Pud ko
rán ébredt. Elkezdett rázni és ugrálni az ágya-

L mon. Mondtam neki, hogy irtó fáradt vagyok. 
Az t mondta, ő nagyon frissnek érzi magát. Tegnap 
Olgával volt . „Jó volt?", kérdeztem. „Ir tó" , mondta. 
Csomagolni kezdett. Az t mondta, megy haza. Min 
dig akkor megy haza, amikor már farkaséhes. 
„Hozok kaját. Hétfőn várj ." Ránézett az órára és e l 
rohant. Egymásután szívtam a cigarettákat. Nem 
bírtam felkelni. Szerettem volna félálomban marad

ni. Néha sikerült. A z ember ilyenkor irányítja, hogy mit ál
modjon. Aztán mégis felkeltem és bementem a városba, mert 
éhes voltam. Ez mindig bezavar. Közben találkoztam G.N.-nel. 
„Tegnap leraktam egy vizsgát. Elég jól. Nyolcasra. Te miért nem 
jöttél ki?" „Fáradt voltam", mondtam. , 3 ü l y e vagy", mondta. 
„Majdnem mindenki átment. Csak magadra uszítod a tanárokat. 
Ez pedig nagy hülyeség." Mondtam neki, hogy erre nem is gon
doltam. Egyszerűen csak fáradt voltam és kész. Bementünk a 
Gurmanba ebédelni. Csönd volt. A l i g néhány vendég. G. N . f i 
gyelmesen áttanulmányozta az étlapot. „Nincs semmi különle
gesség. Itt minden nagyon drága." „Drága", mondtam. „Ir tó 
drága." „ T e látod, mennyi a koldus?", kérdezte. „Láttam. Jön
nek, mint a patkányok", mondtam. „Pedig sok dolgozhatna is. 
Az t hiszik, hogy így könnyebb. N e m hagyják nyugton az em
bert. Még a lakásba is bejönnek." Rendeltünk. „Adriannát is 
kinyírták. Ügy látszik, nem csinál semmit. Mintha nem tudná, 
minek jött az egyetemre." „ N e m tudom", mondtam. „Egy szót 
sem tudott mondani. Csak hallgatott. Kérdeztem tőle, mi van 
vele. Képzelt , azt mondta, hogy mi közöm hozzá. Képzeld, i lyes
mit. Fogadni merek, hogy úgyis elmegy a fakszról." 

Az t mondtam neki, hogy ha nekiül még befejezheti. 
De G. N . csak rázta a fejét. „Nem, de nem is kell neki. Majd 

talál magának egy gazdag alakot, és kész. Akinek az apja e le 
get összeszedett, úgyhogy rendben lesz minden." 

„Ha talál", mondtam. 

A pincér hozta az ebédet. G. N . enni kezdett. Mint mindig, 
újra csak felidegesített. Hogy lehet ezt csak úgy, olyan hidegen 
kimondani. Mert nekem semmi közöm a k o l d u s o k h o z . Per
sze, lehet, hogy igaza van. De ő sokat szeret az ilyesmiről beszél
getni. Csak úgy, hogy mondjon valamit. A fakszon is mindig ő 
viszi a szót. Mindenki leborul előtte. Persze a tanárok leginkább. 
Hogy mennyit dicsérik, ne is mondjam. Amikor ebéd eltűnik, f i 
zettünk és kimentünk az utcára. „Meghívlak egy kávéra", mond
ta. Mondtam neki, hogy sietnem kell. „ A k k o r majd legközelebb. 
Ügy is beszélgetni szeretnék veled." „Jó", mondtam és gyors 
léptekkel elindultam. Amikor feltételeztem, hogy már nem lát, 
lassítottam. Lementem a klubba. N e m volt ott senki. Űjra k i 
mentem az utcára. A központban megnéztem, hány óra. Egy 
ideig farkasszemet néztem a mutatókkal, és úgy éreztem, hogy 
rengeteg időm van még. Még kimondani is félek. Nézegettem a 
kirakatokat, a lányokat. Már egészen pontosan ismerek minden 
ruhadarabot a városban. A lányokról pedig meg tudom mondani, 
kinek mennyi a pénze, mik a szülei, ö rdög i reflexeim vannak 
az ilyesmire. Aztán megnéztem a mozik műsorát. A filmeket 
nagyon szeretem. Amikor elsötétedik a terem s megjelenik az 
első kép, mindjárt jobban érzem magam. Kiválasztottam egy iz 
galmas, színes filmet. A főhősök abszolút könyörtelenül leszámol
tak egymással. Ügy nyírták ki egymást, hogy meg sem rezdült a 
kezük. Nyugodtan. Elegánsan. Ezeket a filmeket nagyon bírom. 
A szentisektől hányingerem támadt. A múltkoriban néztem egyet. 
A z olyan volt, hogy jó néhány napig a mozinak még a színét se 
bírtam látni. Ké t b e c s ü l e t e s emberről szólt a film, akik min
den pillanatban segítenek más embereken. Semmi másról. Mint 
az angyalok, mentek az egyik helyről a másikra és keresték, hogy 
hol lehetne segíteni. Hogy lehet ilyesmit kitalálni, ez kész csoda. 
Mondtam H.-nak is. Ővele az ilyesmiről lehet tárgyalni. Még jó 
régen ismertem meg, valahol az utcán. Hosszú balonkabátjában 
a sarkon állt, mintha valakit várna. Aztán eltűnt. Később újra 
láttam, nézegette a kirakatokat a Futaki utcán. A z egyik jól 
megvilágított kirakat előtt ismerkedtünk meg. Csupa üveg és 
fényes kristály volt belül. „ A z t hittem, valakit vársz." „Csak 
unatkozok", mondta. Megittunk egy különös illatú makedóniai 
masztikát. Aztán kimentünk a városba, és valahogy elvesztettük 
egymást. Azóta, ha találkozunk, mindig elbeszélgetünk. Jól tu
dom pl. azt, hogy neki is tetszett Csi-Csi, Az t hiszem, olyasva

lamit is mondott, hogy egyszer már vol t vele. „ N e m tudom", 
mondta. „De azt hiszem, az emberek általában szeretik azokat a 
filmeket, ahol jó emberek is vannak." „En is azt hiszem", mond
tam. Érdekes, hogy már őt sem látom napok óta. Egyszerűen 
mindenki eltűnt a szemem elől. Néha-néha, ha előbukkan egy-
egy sarok mögül, akkor örömömben szeretnék valami lehetet
lent csinálni. Ügy megy az utcán, mintha teljesen egyedül lenne 
és a tengeren sétálna. Tornádosz szent embernek nevezte. Az t hi
szem, csak mozgása, járása miatt. Mer t nem is ismeri. Igaz H . -
val néha megtörténik, hogy napokig ki sem teszi a lábát az ut
cára. Mesélte, hogy néha négy-öt napon át még a lábára se bír 
állni. Elfárad, teljesen kikészül. Füle körül iszonyú nyomást 
érez, feje zúg kíméletlenül. Csontjai aszalódni kezdenek. Lázas. 
Beteg. De ahogy jött, úgy el is múlik az egész. Egy napon fris
sen ébred és elindul. Maga sem tudja, hová. Minden folytatódik, 
mintha mi sem történt volna. „Jó az", mondta egyszer, „amikor 
az ember beteg, akkor könnyebben megtalálja lelki egyensú
lyát." í g y mondta éppen. Az t is mondta, hogy nála a betegség 
olyan lelki szükséglet. Én nem tudom pontosan, hogy mit j e 
lent ez, és hogy ő mit ért rajta, de ez nem is fontos, mert nem 
vagyok se rendőr, se író, se orvos, se tanár. Meg tudom jól, 
hogy egy csöppet sem érdekel az olyasvalami, amit nem tudok 
megérteni. Csak azt értem, hogy nagy fekete szemeivel (mintha 
lányok szemeibe szórtak volna kormot) olyan ártatlanul tudja 
nézni ezt a várost, hogy az nem igaz. Bizony mondom, nagyon 
ártatlan ember. Biztos jó lehet neki. Amikor lefeküdtem az 
ágyba, nagyon bántott, hogy ma nem láttam őt. Végső ideje 
megkeresni. Lehet, hogy beteg. 

V A S Á R N A P 
— 1 a délután az egyik csemegeüzlet előtt őrülten jó 

jazzszámokat hallgattam, amikor megjelent Pud, 

M Tornádosz és még két fiú. Púnak új kalapja 
I volt . „Honnan?", kérdeztem. „Adtam érte egy má

sik kalapot meg egy nagy fehér-fekete kockás sálat. 
| Képzeld, megyek az utcán, egyszercsak jön Cs. az a 

magas szivar, tudod az a mi utcánkból, az, aki jár 
azzal a szép lánnyal, és azt mondja, hogy neki tet-

] szik a sálam meg a kalapom. A vállamat vonogat-
tam, és mondtam, hogy valóban szép kalapom és 

sálam van. Javasolta, hogy cseréljünk. Mondtam neki, hogy 
rendben van. Mindjárt elintéztük az ügyet még az utcán. Cs. ez
után a zsebéből egy ezrest vett elő és lobogtatta a levegőben. 
A z t mondta, ez az utolsó, tehát el lehet költeni. Utálja az utolsó 
ezrest, mert attól az ember olyan szentimentálisan szabadul 
meg. De ha olcsó pálinkát iszik, legalább berúghat tőle, mint a 
disznó, és mindjárt jobban érzi magát. Bementünk egy büfébe 
és gyorsan elittuk az ezrest. Cs. a második pálinka után már 
nem mondott semmit, csak mindenkit szidott. I lyen alakot még 
nem láttam. Állandóan azt hajtogatta, hogy verekedni lenne 
kedve, valakit ártatlanul jól összeverni, és akkor helyrejönne. 
Lassan-lassan reszketni kezdett a keze és az álla. „ A z anyjuk 
úristenit, az anyjuk úristenit", hajtogatta. Aztán felugrott és 
elment." 

Mondtam neki, hogy Cs. nagyon stramm gyerek. A z t mondják 
róla, hogy csempészkedett, de kinyírták és azóta nem mer dol
gozni. Helyette inkább mániákusan csereberél és néha, amikor 
már összegyűlik benne minden erő, akkor elvonul valamelyik 
mellékutcába és megver valamilyen idősebb hapekot. Ettől meg
nyugszik egypár napra. Jó kedvű lesz, meg stramm gyerek. 

Tornádosz ekkor közbevágott és azt mondta, hogy ne folytas
suk az utcán, hanem üljünk le valahova. 

Bementünk egy finomabb kávéházba. Tornádosz hosszú ujjait 
a fehér asztalterítőbe törölte. Csupa piszok volt a keze. Amikor 
észrevette, hogy nézem, megszólalt. 

„Megszoktam", mondta. „Ha fehér abroszt látok, mindig bele-
törlöm a kezem." 

Mondtam neki, hogy rendben van, különben is igen ritkán 
látni fehér abroszt. 

Pud rendelt. Hangos volt és hadonászott. 
„Üj zenekar van a városban", mondta Tornádosz. „Már csak 

a nyugdíjasok járnak oda." 
„Olyan zenét még nem ettél. A z embernek sírhatnékja van, ha 

hallgatja", vette át a szót Pud. 
Mondtam, hogy nem voltam már régen a várban. 
„Jobb is", legyintett Pud. „Jobb is ma már sehova se menni, 

hanem bebújni otthon az ágyba és várni valami jobbat." 
Aztán Tornádosz rendelt. Kever te t kértünk, Tornádosz specia

litását. 
„ Imádom a kevert italokat, az ember még érezheti az ízüket", 

mondta Tornádosz. 



A z ital valóban jó volt. Valami zöldes színe s egzotikus íze 
volt. Szörnyen erős. 

Aztán elhallgattunk. Úgy látszik, ezek voltak a legfontosabb 
mondanivalóink. Legalábbis Merkurosz ezt mondaná. Na és? M i 
nek legyen az embernek fontos mondanivalója. Utálom az olyan 
embereket, akik sok fontosat beszélnek. Ezért nem járok az 
öreg Sík óráira sem. Pedig az biztos, hogy az öreg Sík jó fiú, 
csak tele van már a fejem fontos dolgokkal, már lélegezni sem 
bírok miattuk. Hányingert kapok, ha valami fontos dologról 
hallok. 

Legközelebb én rendeltem egy italt. Körbe-körbe mentünk. 
Egészen addig a pontig, míg el nem szédültünk. Mintha nem is 
az ital ártott volna meg, hanem maga a forgás. 

Tornádosz gyufaszálakkal játszott a fehér asztalterítőn. Pud 
meg új nőkről beszélt, akiket nem lenne rossz megkaparintani. 
Új fruskákról, akikkel tele van már a város és szörnyen te j -
szagúak. 

Akkor újra eszembe jutott Csi-Csi. 
„Csi-Csi elment", mondtam. 
.,Hová?", kérdezte Pud. 
„Nem tudom", válaszoltam. 
„Nem?", kérdezte Pud. 
„Nem", válaszoltam és a vállamat vonogattam. 
„Nem igaz", mondta Pud. 
„Hogyhogy nem?", kérdezte Tornádosz. 
„Csak úgy", válaszoltam. 
„ N e m tudod, hogy hová ment?", kérdezte Tornádosz. 
„Nem tudom", mondtam. 
„Hazudsz", mondta Pud. 
„Miért?", kérdeztem. 
„Mert szeretsz hazudni", mondta. 
„Elment Merkurosszal", mondtam. 
„És te tudtad, hogy elmegy?" 

„Tudtam", mondtam. 
„És elengedted?" 
„Igen." 
„Merkurosz vitte el?" 
„Merkurosz?" 
„Igen." 
„Tudod-e, hogy hülye?" 
„Tudom." ' 
„Gyáva vagy." 
„ N e m tudom.'" 
„Elég volt már." 
„Hát mindig más miatt veszekedjünk?" 
„Nincs elég időnk magunk miatt veszekedni." 
„ M i lesz most velünk?" 
„ N e m is ismertétek." 
„ A z nem baj." 
„Ha lenne eszünk, visszahoznánk." 
„ A k i el akar menni, az menjen." 
„ A k i nem bír itt élni, az haljon meg." 
„Sokat ittunk." 
„Ihatunk még." 
„Nekünk mindegy." 
„Jó, igyunk még." 
„Mindennap ihatunk még többet." 
„Nekem itt kell maradni." 
„Mindenkit a saját területén nyírnak ki, vagy ott nyírjon ő 

ki valakit." 
„Igen." 
„ U g y e fiatalok vagyunk még?" 
„Igen." 
„ A z biztos." 
„Ha egyszer nyerünk, mindent nyerünk." 
Sokat ittunk. 

(Folytatása következik) 

1 

Fölfelé, levélen-ágon át, virágodig hosszú utak, fuvallattal, 
és ilyentájt sárga messzeség, ami kiált rád és ami idegen; 

Él és árad szád sarkából, akár a hang, és homűk száll arrafelé, 
érni ha készülsz, sással fogaid közt: 

Érzed földdel, fűvel; láng sarjad ki nyelved két élén, 
fekete hágcsód felhőket űz-térp és gyors napod is elszáll, akár a 

felhők. 

Mint v íz folyása ólmos tavakból, 
mik mélységükben szint fölé merültek . . . 

És ottmaradtak végleg. 

V E S Z E D E L E M 

Égarc, szederág, inda, csillan napszem, mögé sötétség, 
Oserjehegy, tűzfény, kőből edények, v íz fut fel, tovalebben, 
Háncs foszlik, bogár zúg, hangyasereg kél: sötétség, 
Zöld, zöld, titkon ülepszik, szárnyal, végül lehanyatlik, 
Föld kérge (meztelen) csontosodik, megrezdül, tovalebben— 

Félúton megál l : tarkód alatt izzik riadt parázs, 
K é p e körbe-körbe j á r . . . , elnyúlik, mint tél, majd 
Elfeslik szintúgy — sarjából a távolság újraéled 
És fenségesen, bozótok ágán ringva [kígyózni kezd, 
Akár a füst, és lassan kifordul tájékából, 
Mutatván minden koosányon, megelőzvén biztosan 
Rengetegben járásodat De fönn a Fiastyúk 
Csibéivel elfut, szem elől vész, tán hajnalodik, 
És újra nő minden: égarc, szederág, inda, 
Csillan napszem, mögötte újra sötétség, cser-

jéhegy, tűzfény. 

T Ü L A H A Z A K O N E L Ü L A SZÉL 

A domb mögött, hol a széles hajlat visszafordul, 
Nagy szekerek élnek, 
Lámpásuk nappalból éjbe süt a rúd hegyén; 
S ha leállnak a kékajtós magtárak előtt 
(sötétben parasztok csoszognak, szél lapoz 
a dohány levelein, baglyok surrannak széjjel 
sásfonatú, tömör kasok közt) 
Hosszat sakkantva mindegyik ajtó k i t á ru l . . . 

S aztán a szekerek rovarhasukkal 
A z ajtókon keresztül elindulnak a 
Sárga hold felé, 
A magasban még egyet-kettőt perdül kerekük, 
Zajtalanul, port nem ver — 
Majd sokáig minden, minden hallgat, 
K ö d száll, és a házakon ijúl 
Elül a szél. 
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vers a haszontalanról 

Nehéz hegyekből hó fú, ám igaz: határa van — elborul árnyékunk. 
Szakállt ereszt a fűz, megkeskenyül időnek karja-ága . . . kihuny

that; 
Felkúszik lassan az a csillag, amely mélységek méhébe világít. 
Fáklya kezében, megáll a lovas ós megállnak akkor az órák, 
S az éji időben zöld színű égről idegen nap lép a ferde mezőkre. 
— Mely világból indul? Hisz szegekkel verik át meg át testét 
Pikkelyes kezek, halak hátához hasonlatos kezek, ujjak. 

És te érthetetlenül megfeketedsz, sötétben élsz és utálod 
Szemed fehérjét és nagyokat jársz bordáid délkörein. 
Felelsz a szóra: régen, régen szived higgadtabb volt és hideg, 
Messze születtél s gyermekkorodat jegek szálai fonták; 
Csónakban most már sosem ülsz, vadra sosem lesel, 
Olykor, ha sétálsz a folyón, lábadnál még párák nyája legel, 
De ha egy zörejre elfut a méreg, ordítasz nagyokat és az ege* 
Hálóját téped, majd fordítasz a szón, te magvaszakadt, 
T e álmos prófétája a semminek: rőt hajaddal szél játszik, 
Rőt hajadban tűz é g . . . vllanása mind-mind pálma-
Levél — pálmafák nyúlnak föléd: egész fémes erdő. 

A K U S Z T I K U S VERS 

Érteni: határon, végen, reményen, erőn túllevés, 

Mert mély bizony minden kráter, hasonlíthatatlanul; nagyon 
[mély idő

szénbe ölt páfrány is lehetne, lehetne sok egyéb is: 
tenger, vagy micsoda? 

5 Végül mégiscsak kráter — értelme sincs. 
Ezért vagyok én nálánál könnyebb, jóval 

egyszerűbb súlyú, 
nullán felül halmazomban csak a tarkó nyom valamit, 
valami egészen elenyészőt, — 

10 egységnyit, ha szabatosan mondjuk. 
Ez terület is, ahol naponta ügyeim vannak, 
mindig egyugyanazon ügyek, másként, 
más-más kivételes história. 

Csúnya is vagyok, gyűlöletes magam előtt, 
15 bőröm aszott, gyümölcsökön élők, használom 

a térfogatot — apró koporsó vagyok tehát. 
Mivégre lettem ón valakiknek gyermeke, 
'kívül testemen? Miképp a felhő vizet 
vált osöppekre, magam is beszűkülök 

20 saját vérembe, ereimbe duzzadok, 
és rendetlenebb úgy; 
sík köt engem másokkal össze: egyedüli jó, 
egyedüli lét a véges fogalmán kívül. 

Van egy megrajzolt világ, és az bennem van, egy szóba 

25 sűrűsödik, és kívülről én vagyok az a szó, 
több hamis felszínnel s okok nélkül; 

előre megadott szó, alkalmas tulajdonságoktól mentes, 
zárt, a kör zártságával vetekedő és minden árnyalattal 
a színek közt. Zengése csak a fémeket 

30 becsüli: érc — hideg létű, gonosz. 

Felvértezni magamat bálványokkal és megtorolni 
a hála szemérmetlenségét és a rámfeketedett gúnyt, 
minden módozatával, de tudatos 
célok nélkül, csupán az ösztön hatalmára bízva tetteimet, 

35 akár a jósok, hazugak és csalók: akkor 
ne legyen kegyelem számomra, érdamitelen számára, 
és a többi arra érdemtelen számára se legyen kegyelem — 
mert mi sem könnyebb, mint tombolni tartalmakon kívül. 

De magasztalnom kell magam felett a napot, és alattam 
40 a köveket, melyeket sugara átforrósít, mert úgy 

élek én, akár a gyík, nyomorultul, 
és szükségem van minden kegyelemre. 
Ó, ha a világ enyém lenne, mélységesen megvetném! 
mélységesen, hadd pusztítana el a gyűlöletem; 

45 nem én teremtettem: az ajándékok pedig szemétre valók, 
'undorítóbbak bármely téli tájnál. 

Szeretnék meglesni bárkit, amikor magára marad 
ajándékaival, szeretném látni kajánságát 
a rettentően ostoba és értéktelen halmaz felett; 

50 igen, az emiber legnagyobb és legpontosabb mérőműszere 
a kajánság — egyetlen érve a humornak. 

Mert kibővül attól a látomás ós a gondolatok iránya 
megmarad egyedinek, tulajdon 
árnyékán túl nem hág, íve feszesedik, vízben pipáló 

55 tüzes korongok éleként. 

Á m mindezenáltal kívánatosnak tartom a rothadás folyamatát, 
ahogy a költők is kivanartosnak tartják magukon 
fekete öltönyüket és fekete kalapjukat, 
hisz életünk nagyon emlékeztet a hullák modorára általában 

60 (a megvetés első számú barbárai ők) 
mivel még csecsemőként fölcserélték őket 
valami nem létezővel, rossz kezek, és csak vétkezni tanultak: 

álljon ez mentségül itt. 

juncj k á r o l y 
GONDOLATOK AZ o S Z R ö L 
GRUNSTADTRÓL 
E S MAGUNKRÓL 
A TIZ DICSÉRET 
SZERZŐJÉNEK 

ég veled 

csend-föggönyű 
hullám-ölű 
áhítat-csillag 

ég veled 

mélység-álmú 
komor-szép 
ember-szikla 
ég veled 

átok-öblü 
meder-puhaságú 
szirt-magasság 

ég veled 

és lassan 
ősz lett grünstadtban 
ottjártunkat 
csak a kövek idézik 
esetleg volt tárgyaink 
és a vonatok 
meg talán a madarak 
égre írt körei 
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Emlékezés egy Tanáromra , 
Readre, Tolsztojra 
vagy Mat icra 

A szűz mindig 
szép 
csak a szép 
nem mindig szűz 

Nárciszaink tudjuk 
felböfögték a nem-gestaltot 

Megpakolták mésszel 
pedig lázas volt 

Zdenka kisasszonynak, 
Zára 

Ügy értlek ki vagy 
s asszony 

Intellektuális kr iminél 

A lehelet homályában 
szálkás fénnyel égsz 
és akkor megjelenik 
egy oroszlán 
az út szélén 
vagy kígyó a bokorban 
és akkor fújhatod 
az árnyékot fáklyás 
pincék homályában, 
legfeljebb rászakadsz 
a cillagos égre 

Csipkés harangok 
buknak 
kicserélt 
edényekkel 

Kérdés is, nem is 

Szaladok a kezem után 
lábam után 
vagy 
ők jönnek 
én utánam 

Szurtos sarok 

Régóta kínoz már 
a kőszáli madonna, 
mondjuk rá 
néz az égből engem 
Nagy kék szájából 
és szeméből 
olvasom a panaszokat 
Ö irta át acélosan 
ultramarinra a bibliát 
az (én nászi) ajándékomat 
az ács pedig nagyokat 
kalapált 
szegény fiú mondták 
többen mert h á t . . . 
így maradt ő apa nélkül 
csillagzattal megjelöltén 
Azóta sok táblát tartattam 
és törettem és véstem 
megint, noha tudom 

hogy én iszom meg a levi t : 
Eltűrtem az apostolok 
kegyességét, de azért 
büntetek úgy ahogy tudok 
meglakoltak ugye az 
asszisztensek? (mit mást is 

[tehettek) 
ide figyelj hát 
szüzek szüze és fiúknak anyja 
gyanús ház szülötte 
fesd vörösre szemed szád 
állj ki a sarokra. 

Szobor előtt 

A hollandi kakas 
csudálkozik azon 
nagyon 
hogy az itteniek 
nem kukorékolnak 

Mese a hindu szűzről 

tudó virág 
kötőfékek vezette kivirágzott 

[tekintetek 

Még a 
vasbor 
vize benne 
van 
a vérben 

A meglógott istenek 
szeretik a handlét 

Árulja 
magát 
a 
páfrányba 
zárt 
hangulat 

Kis tested s kis testedbe 
ágyazott csicsergő lelked 
egy új végtelen reggel hí
vása, új világteremtés kez
dő dala, s megfrissült é le
temben új nagy mérésre 
kél Prométheusz. 

(Szabó Dezső: Búcsú 
Budagyöngyétől) 
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F E H É R K Á L M Á N 
— T Á J F E N Y V E S E K K E L , K A S T É L L Y A L ÉS E G Y P A P A G Á L L Y A L — 

em tudom hogyan kerülhetett a papagály a kép előterébe, de mindenesetre ott volt, és nagyobb volt 
a kelleténél. A naivosok" szoktak ilyen fejeket festeni. Ügy látszott, mintha egy pillanatra félbesza
kította volna a rikácsolást. A z is lehet, hogy egyáltalán meg se szakítot ta . . . Ezt az érzést a háttérben 

elsuhanó árnyék válthatta ki, amire a papagály is, én is, felfigyeltünk. Ha most rágondolok, nevetségesnek 
tűnik az egész, mert már akkor is tudtam, hogy beszél a papagálv. 

A papagály BESZÉLT. 
Ez a kép járta be az utamat, és most úgy érzem, mintha szerves része lettem volna egy képnek, csu

pán a K É P N E K . És hogy a papagály volt a fontos, a soknyelvű papagály a grófok kertjéből, ahol magasan 
foglalnak helyet a zuzmók. Magasabban, mint az ember feje, úgy, hogy sokszor a kezével sem éri el őket, 
hideg, zúzmarás bársonyukat. Örökké visszatérek ehhez a borzongáshoz, annak ellenére, hogy az érintés 

mindig visszataszítónak tűnik. A z idő csúcsosodik ki bennük. Állandóan telítettek, hiszen minden, ami körülveszi őket fekete tó
nusú, és ami időtálló, .ami örökös, az mindig a homályt kívánja. Csak kivételesen mutogatja magát, hol a zuzmókban, annak is az 
érintésében, hol a fenyvesek fái között, ott, ahol már alacsonyan jár a felhő, olyan alacsonyan, hogy eső is csak nagy ritkán esik. 

A papagály tovább körözött a kép fölött, megbontva annak minden valamire való kompozícióját, csupán önmagára hívta föl 
a figyelmet, nem is annyira színével és nagyságával, hanem most már a rikácsoló kiáltozásával: 

T H E N O B L E HOUSE! 
THE N O B L E HOUSE! 

THERE A R E T H R E E H U N D R E D A N D S I X T Y - F I V E R O O M S ! 
T H E R E A R E T H R E E H U N D R E D A N D S I X T Y - F I V E R O O M S ! 

T H E N O B L E HOUSE! 
THE N O B L E HOUSE! 

Csak azon csodálkoztam, hogy angolul BESZÉL és nem szlovákul. A táj megkövetelte volna a nyelvet is, de lehet, hogy éppen 
azért figyeltem föl rá, mert eltért, kiesett a kompozícióból. Mindenre föl voltam készülve, mint amikor az ajtón kívül szándékosan 
várunk valakit és meg se rettenünk. 

í g y termeli ki a táj önmaga feszültségét, olyannyira, hogyha érintkezik vele az ember, ha tud, ha akar, akkor átadja f e 
szültsége termékét, az IDŐT, és ezt az ember kénytelen tovább hordani. Vajúdik, míg megnyugszik benne, és nem a születésre vár, 
hanem a megkövesedésre. 

Hordom magamban, mint kőcseesemőt. Csak a papagály zavarja még a nyugalmát, de az is csak azért, mert beszélt, mert 
angolul beszélt. Kénytelen az ember leírni, hogy megszabadulhasson tőle: 

T H E N O B L E HOUSE! 
T H E N O B L E HOUSE! 

T H E R E A R E T H R E E H U N D R E D A N D S I X T Y - F I V E R O O M S ! 
T H E R E A R E T H R E E H U N D R E D A N D S I X T Y - F I V E R O O M S ! 

T H E N O B L E HOUSE! 
T H E N O B L E HOUSE! 

— T Á T R A — 
ZV-06-17 

Sohasem sikerült megfigyelnem az állomásokat. Rendszerint megzavarnak a vonat érkezése körüli bonyodalmaik, a fékezés, a 
lökdölőzés, stb. Minden izom szinte előre elkészül a mozgás, a rándulás fékezésére. Ez a feszültség lassan szétszivárog: megtámadja 
az idegeket, a nyálmirígyeket, a hangszálakat. Csak akkor veszünk róla tudomást, ha szólni vagy lépni akarunk. 

Már izzadni kezdtem. 
Minden figyelmem arra összpontosult, mikor rázkódik utolsót a vonat, hogy leléphessek. 
— A nagy ízeltlábú — szokta mondani a feleségem, M . F. Rózsa — most ellenőrzi részeinek jelenlétét. 
Erről az „ellenőrzésről" jutott eszembe, hogy ez az, ami állandóan közbejön a megérkezéskor. Mert előtte az ember csupán 

önmagában építgeti a várakozást, monologizál, és ha nincs is illúziója, akkor is ennek az antieleme lesz az, amit a megérkezéskor 
regisztrálni lesz kénytelen. A z utas sokat vár, vagy nem vár semmit. A definíció ebben az esetben (az utas esetében) nem tűr, nem 
tűrhet, kompromisszumot. Éppen ezért rögtön, már az állomáson mindenki regisztrálni igyekszik. Meg akarja látni a különbséget. 
(Vagy nem lát meg semmit.) 
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Én legtöbbször eltévedek. 
Sokszor kell érkeznem egy-egy állomásra, hogy határozottan az állomás kijárata felé tudjak menni. Ez az eltévedés, vagy 

mondjuk „komplexus" ment meg a sablontól. 
Mert most is úgy érzem, hogy nem érkeztem meg sehova se. Csak voltam valahol. És a lenni valabol csakis azt vonhatja 

maga után, hogy szituációkba voltunk, és nem fordítva. Egy objekt ív környezet, táj így nem képes uralkodni rajtunk, meghatározni, 
elámítani — hanem csakis elemként teljesedik ki gesztusainkban és különböző szituációnkban. 

Valaki ment és valaki jött. Különben csak a statisztikát, a geográfiát és a legjobb esetben az etnográfiát ellenőrizhetnénk 
agyunk valamelyik tekervényében. Ami t pedig itthon is megtehetünk. 

Mindez csak szerves része lehet annak, hogy utazásainkat már réges-régen elkezdtük. Ez csupán, más eszközökkel, másként 
érzékelve, de ugyanabban a közegben, folytatása annak, amit magunkban hordunk, és amit közben magunkba szívunk. Itt csupán az 
intenzitás erősségéről lehetne szó, de ez sem okozati megfogalmazásban. 

Talán jobb is így. Legalább többször van alkalmam az „érkezésre", a megérkezésre. 
— Megtalálta az ízeit a százlábú — mondja a feleségem, M. F. Rózsa, és tényleg már csak mi billentünk vissza egyen

súlyunkba. Fölengedett minden feszültség. 
Kiszálltunk. 
A z állomás: N . Z A M K Y 
Vártak bennünket. 
Egy kis félreértés miatt már hat órával előbb megérkeztek az állomásra. Eddig az autóban aludtak, egy nagyfekete Tátrában. 

Egyszer már mi is berendeztünk egy ilyen autót lakásnak. Ez akkoriban történt, amikor olyan gyorsan fölemelték a lakbéreket. 
Mindennap egy ilyen autó mellett jöttünk el. Mindennap valamit kidobtunk belőle. A legtöbb bajunk az üléssel volt: már 

előttünk is k i akarta venni valaki, lehet hogy a gazdája, de úgy összegabalyította, hogy nekünk is gondot okozott, pedig már a 
madzagok is megrohadtak. A rugók megrozsdásodtak, és csak mélyen az ülés sarkainál villant fel rajtuk egy-egy oázis szerű fény
rész. Mi re kiráncigáltuk az ülést, egész halom rozsda gyűlt össze a kocsi aljában. A z t a helyet, ahol az eső beesett, ideiglenesen be
tömtük. Abban az időben állandóan magunkkal hordtuk a flasztert. Fiatal házasok voltunk, akiknek mindenről saját véleményük 
volt. Hogy ne mondjam —• sajátos. A flaszter jól bevált. Eltakarta az „eredetet". És így autónk se ázott be, hiszen most már ez is 
közös lett. 

így vol t ez egy-két hétig. Már nemcsak hogy mindent kidobáltunk az autóból, hanem deszkadarabokat is kezdtünk bele
hordani. A z se bátorított el bennünket, hogy nagy sár volt körülötte. 

Sajnos egészen szokványos vége lett az egésznek: egy napon nem találtuk ott. Igaz, még néhány napig jártunk arra, de nem 
azért, mert abban bíztunk, hogy ott találjuk majd, hanem — mert már megszoktuk az utat. 

Mondom, teljesen romantika nélküli vége lett az esetnek. 
De ez a Tátra már romantikusabb. Csak most láttuk, hogy tényleg, a mienkben is lehetett volna aludni. Többet ettől se vártunk. 
Stefán magyar nótákat kezdett fütyülni. Balázs a vezetékneve. Ennek ellenére csak egy kicsit tud jobban magyarul, mint álta

lában a sofőrök az idegen nyelveket. Ezt a „többletet" is csak a vezetékneve t isz te le tére . . . 
Mindenki kezdeni akart valamit. De egyikünk se jutott messzire. Mi szerbül beszéltünk, ők meg szlovák-oroszul. í g y még ment 

valahogy a társalgás, csak akkor akadt meg, amikor magyarul akartunk, vagy akartak valamit mondni. Ügy látszott, hogy ez a 
nyelv nem konverzáció^képes. 

Végül kifáradtunk. 
Ismét csak N É Z N I kezdtünk. Most ez olyan volt, mintha mennekülnénk valami elől. A tájra is ráerőszakoltunk mindent, ós 

asszociációkkal provokáltuk, hasonlatokkal, amikhez semmi, de semmi köze sem volt. A z embereknek még kevésbé. 
Mindenkinek már előre tudta a feleletet, és így a kérdések tetszelgésekké váltak. Ügy látszott, hogy minden erőlködés a han

gok érdekében van. A z embereket ilyenkor megnyugtatják a hangok, lényegtelen, hogy milyenek azok és mit tartanak. A z a fontos, 
hogy az űrt, a S E M M I T kitöltsék. Ilyenkor az emberek hivatottak erre. Csupán erre, és csak mechanikusan. 

Sokszor rajtakaptam magamat, hogy megnyugtattak a hangok. Talán ez nem is lenne baj akkor, ha az ember nem ringatja 
magát illúziókban. Különben csalódik. Csalódik az élményben, a tájban, a különbségben. Önmagára marad és irracionálisán lebeg. 

N E K E M E L É G V O L T A H A N G . M Á R A Z IS K I E L É G Í T E T T ÉS M E G N Y U G T A T O T T . E L É G V O L T E G Y I D E Á L I S H A R M Ó 
N I A K E Z D E T É H E Z . 

A z emberek is furcsa mód hasonlóak voltak, esetleg a tájban volt változás, de az sem tulajdonságaiban, hanem összetevőinek 
mélységében: a nagy parcellák azonosságában. A hatalmas búza- vagy kukoricaföldek szinte tájszerűkké váltak. Hiába volt hegyes 
a vidék, lezártabb, mégis tágabbnak tűnt, mint a mi „tájunk" bármelyik része. Nálunk annyi a részlet, hogy megsemmisíti a táj
jellegeket. Elvész. A táj üyenkor nem egy esztétikai kategória felé hajlik, hanem tisztán geográfiai „fogalommá" válik, süllyed. Sík
ság, sík földrész stb., stb . . . 

Nitrán megálltunk. 
A vendéglőben megdöbbentett az arisztokrata miliő. A mennyezet ugyan alacsony volt, viszont a sok tükör mélységet kölcsön

zött mindennek, amiben elkényelmeskedtünk. 
Itt dicsértem meg először a sört. 

Szándékosan választottam ezt a füstös, 
halszagú kocsmát, ahová csak szombaton
ként járnak a folyóparti mosdatlanszájú 
rakodómunkások, hogy kedvükre ordítoz
hassanak, és hogy sok sűrű vörös bort 
igyanak; más napokon azonban itt csönd 
van, i lyenkor este még az utcákon se jár 
senki. K i is jönne a sötét, lucskos utcák
ba . . . Még a légionáriusok is elkerülik. 

Én nem felejtettem el. A hallgatag, kö
vér kocsmárost sem felejtettem el, aki 
mindig olyan egykedvűen és undorral tet
te az asztalra a sült halat, és lassan, cso
szogva hozta a vörös bort. Kezét mindig 
gondosan megtörölte. 

Egy időben sokat jártunk ide, te nagyon 
hangosan beszéltél és sokat gesztikuláltál. 
A kocsmáros ügyet se vetett ránk. 

T e fedezted fel ezt a helyet, és nagyon 
tetszett, mert senki sem zavart bennünket. 
„I t t igazán kedvünkre kibeszélgethetjük 
magunkat" — mondtad, amikor először 
ide vezettél. 

És beszélgettünk. I l letve csak te beszél
tél. Szavaidat az asztalra raktad, a pislá
koló gyertya köré, a füstös levegőbe ra j 
zoltad őket. (Formás, tetszetős szavak v o l 
tak, alig tudtunk lélegzeni tőlük.) Beszél
tél, és én hallgattalak. Éjfél körül már 
csurgott a homlokodon az izzadság, de még 
mindig magyaráztál, és én csak évekkel 
később jöttem rá, hogy mennyit hallgat
tam ebben a mocskos, penészes lyukban. 

gion nándor 

mert reggel 
VISSZAINDULOK 

HISpáNlá|)A 

Évekkel később döbbentem rá, hogy meny
nyire ostoba voltam, hogy egész idő alatt 
csak szótlanul bólogattam, és mindent e l 
hittem neked. Akkor kezdtem csak vála
szolgatni, amikor már régen nem voltál 
mellettem, és a szavak, a könnyedén k i 
ejtett szavak halódni kezdtek. 

Megsápadtak, egyre jobban kongtak, és 
én szép sorjában megöltem őket ott, His 
pániában a meleg, fehér sziklák között, 
ahol naphosszat hevertem kábultan a sátor 
alatt és vadászgattam a szavakat: meleg 
volt és csönd volt , csak lenn a völgyben 
meregették a vizet a folyóból a barna bő 
rű, hosszú hajú lányok. 

Megöltem a szavaidat. Nem is volt nehéz. 
Nagyon halványak voltak már. Azután 
megcáfoltam őket. Könnyen ment. Halot
tak voltak. 

Csak azt sajnáltam, hogy nem vagy ott, 
és nem láthatod. 

De most itt vagy. Eljöttél, mint régen, 
iszapszagú sült halat enni, vörös bort inni 
és beszélgetni. N e hidd, hogy cinikus va
gyok, hiszen tudod, hogy mindent megtet
tem, még G.-nél is voltam, könyörögtem, 
hogy ne tépesse ki a nyelved, de már késő 
volt. Most mindenesetre fordított a hely
zet. Én fogok beszélni. Sokat köszönhetek 
G.-nek. 

A kocsmáros teljesen megkopaszodott 
(most látom csak, hogy milyen okos kopo
nyája van), de éppen olyan hallgatag és 
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közömbös, mint rég-en. Már a plafon is 
zöldell a penésztől. Nem hiszem, hogy ma 
este már jönne valaki. Itt igazán kedvünk
re kibeszélgethetjük magunkat. Mint ré
gen. Mondjuk, mint akkor, amikor szintén 
a hajóra készülődtem, hogy Hispániába 
utazzak. 

Akkor is ennél az asztalnál ültünk, a pe
nész még csak a falakat tarkította, és te 
kétségbeesetten beszéltél. Hagyjam a v i 
lág összes légióit a fenébe, mondtad. „ T r a 
díció? Győztes hadjáratok? Dicsőség? Mar 
haság!" — mondtad. Itt maradhatnánk 
mindketten a Városban. Gyümölcsöt lop
hatnánk a piactéren. Miért ne? És ha pén
zünk lenne, halat ennénk és bort innánk. 
Idővel megtanulhatnánk a szónoklás mű
vészetét, vagy színmüvészetet tanulhat
nánk. Vagy mindkettőt. Igen. Még ez lenne 
a legjobb. Mind a kettőt. A színpadról g y ö -
györködtetnénk az embereket, miközben 
vaskos igazságokat vagdosnánk a fejükhöz, 
mondtad. „ A retorika úgyis arra való, hogy 
gyönyörködtetés közben hazugságot csö
pögtessenek az emberek fejébe. Mi fordítva 
csinálnánk. Igazsággal tömködnénk őket, 
és nevetnénk a nagyok ostoba komolysá
gán . . . " 

Ezt mondtad. Meg azt is mondtad, hogy 
magát a Császárt is kigúnyolhatnánk. 

Meg hogy könyvet is írnánk. „Egy köny
vet. Csak egyetlenegy könyvet. Távoli , f e 
hér hegyekről, árnyékos folyókról meg f e 
kete bőrű, vidám kecskepásztorokról, aki
ket sohasem láttunk, de akik mindig v i 
dámak és nagyon szépen énekelnek. A f e 
hér sziklák között Mercuriusszal szoktak 
találkozni. Nagyon szépen írnak a fo lyó
ról, a kecskékről, a hegyekről, ezért nem 
szabad sohasem elmennünk a Fehér He
gyekbe. 

Szép iniciálékat ra jzolnánk. . . " 
Nagyon szép beszéd volt. Talán legszebb, 

amit hallottam. Mégis azokat a szavaidat 
cáfoltam meg legelőbb. Már azzal, hogy 
nem hallgattam rád. Először életemben 
nem hallgattam rád, és reggel fölszálltam 
a hajóra. 

Igaz, ott a hajón, már a légionáriusok 
ruhájában, elsírtam magam, amikor lefelé 
úsztunk a folyón, és te zsebre dugott kéz
zel, piszkosan, soványan állva maradtál a 
parton. 

De akkor még hittem neked. Hittem, 
hogy Mercurius a legnagyobb az istenek 
között: „az a pajkos kakukkfióka, aki a 
tenger homokjára verseket ír a sirályok
ról és a csillogó rákokról (a dagály min
dig elmossa a verseket, de ő mindig új
ból írja őket, és mindig szebbeket ír) , aki 
a sötét lombú fák között együtt énekel a 
madarakkal, aki szerszámot ad a kormos 
pofájú, nagy kezű kazánkovácsoknak, aki 
a piactéren sikamlós történeteket mesél a 
terebélyes gyümölcsárus asszonyoknak, és 
álmát lop tőlünk . . . aki szemtelenül nevet 
a nagyok ostoba komolyságán." 

Mindezt hittem még akkor, és nem ve t 
tem észre, hogy szavaim egyre jobban 
halványodnak. Pedig már hajóztam afelé, 
amit te óriási marhaságnak neveztél, a 
győztes hadjáratok, a dicsőség felé. 

És nem volt marhaság. Esküszöm neked, 
nem volt marhaság. Régóta szerettem v o l 
na ezt megmondani. Elfoglaltuk Hispáni
át. Látnod kellett volna. Látnod kellett 
volna Mercurius népét (finom kis könyvet 
írhattál volna róluk, egyetlenegy finom 
kis könyvet), a fekete szemű, karcsú fér
fiakat, akik esténként vidám dalokat éne
keltek a füstölgő tűz mellett, akik nevetve, 
egymással tréfálkozva egy szál karddal fu
tottak bele lándzsáinkba, akik megtanul
tak esténként gyűlölködve hallgatni, nap
pal pedig alattomosan a sziklák árnyéká
ba húzódni; a hosszú hajú, barna bőrű 
lányokat, akik tarka szoknyában ruhát 
mostak a folyóban és összevihogtak, ha 
férfi haladt el a völgyben, akik most fut
va hordják a vizet a folyóról, és sötét ab
lakok mögé bújnak, ha a légionáriusok a 
házakhoz érnek. 

Mercurius hallgatni is tud, sőt szomorú, 
vontatott dalokat énekelni, miközben or
vul hosszú pengéjű, fényes kést szúr a 
bordáid közé (ezt kivételesen szép iniciá
lékkal lehetne megírni) . A kopár sziklák 
árnyékába, ahová a mezítlábas, lézengő 
pásztorok gyűlölködő tekintete kísér, csak 
karddal és pajzzsal tanácsos menni. 

Nehéz kardot és nagyon dísztelen paj
zsot hordunk. Nem olyat, mint a Nagy 
Császár idejében. N e m olyat, mint apám, 
aki megmaradt fél kezében a pajzzsal ki
tartott az ütközet végéig: levágott jobb 
kezéről már apró fogú tengeri halak rág
ták a húst. 

„Aranyozott volt a pajzs" — mondtad. 
„ A Nagy Császár nagy gazember volt". 

És én, a Félkezű Légionárius fia, akkor 
szó nélkül hagytam ezt. „Később levakar
ta róla az aranyat és füstölt húst vett ra j 
ta. Füstölt húst, melyet megmásztak a l e 
gyek és sokáig lehetett rágni". 

De én csak vért vakartam le róla, hal
lod-e! Piszkos, megszáradt vért, amelynek 
kellemetlen, savanyú szaga van. Mégis e l 
foglaltuk Hispániát, a repedezett sziklákat, 
ahonnan ravasz kövek hullanak az útra, 
és ahol a madarak csak este énekelnek. 

Sok mindent megtanultam — elhiheted. 
Megtanultam, hogy a „marhaság" élteti az 
embert. Sokáig éltet, még az átkozott f e 
hér sziklák között is. A lassan felszaporo
dó, átkozott fehér koponyák között, ame
lyekkel régen elhangzott szavakat lehet 
célozni. Átkozottul sportszerű verseny, a-
mikor nem tudsz elaludni a nagy csend
től. 

Tudod ki tanított meg erre? G. tanított 
meg. G., akire te azt mondtad, hogy „szin
tén nagy gazember. Fajtalan, alattomos, 
os toba . . . Könyvtárakat gyújtogatott! I -
lyen embert k ö v e t n i . . . " Szeretnél egy
szer találkozni vele a piactéren, mondtad. 
Amikor majd teljesen megkopaszodik és 
görbe lábait a köszvény fogja csavargatni; 
amikor majd rongyos, öreg légionáriusok 
kicsorbult karddal fejét veszik. Akkor 
majd rothadt gyümölcsök közé rejted a 
fejét, és ha a sápadt utcagyerekek ellop
ják a rothadt almákat, régi könyvek ha
muját szórod rá. 

Találkoztatok. G. mintha csak tudott 
volna erről a megjósolt találkozásról. M i 
kor hosszú évek után ismét feljött hozzánk 
a forró sziklák közé, hogy beszédet mond
jon, többször is említette a Nagy Színészt. 
Ott még egyikük sem tudta, hogy ki a 
Nagy Színész. Én sem tudtam, hogy a 
Nagy Színész, aki lázba hozta a Várost, te 
vagy. 

„Bajtársak — mondta G., és mi mindjárt 
sejtettük, hogy valami rendkívüli fog tör

ténni. G. mindig csak „Katonák"-nak szó
lított bennünket. („Én parancsolok a ka
tonáimnak, és nem könyörgök nekik" — 
mondta mindig). 

„Bajtársak" — mondta: kopasz feje 
csillogott, és lábát még jobban meggörbí
tette a köszvény. De mi még emlékezünk, 
hogy G. húszezer lépést futott teljes hadi
felszerelésben a Császár kocsija mellett, és 
tudtuk, hogy képes lesz a Várost is elfog
lalni. 

„ A Császárt megölték. A Városban fö l 
fordulás van. Elhízott, nagyképű Polgárok 
csoszognak a karcsú oszlopok között, szín
házba járnak és vörös bort vedelnek. 

És ti? A z agyatok forr a fehér sziklák 
között. 

Bajtársak! A városban fehér arcú lá
nyok mutatnak áldozatot az isteneknek; a 
szelíd szőlősdombok sűrű vörös bort te
remnek, a Nagy Színész nektek fog ját
szani a színházban". 

Aznap a csontos arcú légionáriusok csá
szárt választottak. 

G. császár lett. Bevonultunk a Városba. 
A pókhasú polgárok szétfutottak, mint a 
megriadt, hízott kacsák. A fehér arcú lá
nyok elengedték az áldozásra szánt bar
mot. 

Mindenütt kerestelek: a piactéren a 
zegzugos sötét utcákban, a sós szagú, sötét 
házakban. Biztos akartam lenni, hogy 
mindezt látod, hogy megmondjam, hogy 
nem volt igazad, hogy én is tudok sokat 
beszélni. 

Egy hét múlva találtam rád, és akkor 
tudtam meg, hogy te vagy a Nagy Színész. 
Abban az atellai komédiában játszottál, 
és gúnyosan énekelted az inkriminált 
strófát: 

„He j , a Pisze megjött f a lu ró l . . . " 
A megriadt közönség felbátorodva ek

kora arcátlanságon egy emberként veled 
énekelte. 

G, még aznap megparancsolta, hogy 
tépjék ki a nyelved, amellyel a Császárt 
bemocskoltad. 

Nem, ez túlságosan kegyetlen cáfolata 
lett volna szavaidnak. Én nem ezt akar
tam. Rohantam G.-hez. 

Terített asztalánál ült. Meghízott e né
hány nap alatt. 

— Katona! — mondta — hősiesen har
coltál. A z események minket igazolnak. 

— A Nagy Színész . . . 
Fölemelte a kezét. A z ujjait fur

csán meggörbítette a köszvény. Az t mesé
lik, hogy nem tud könyvet lapozni velük. 

— Itt gyorsan végeztünk! A Polgárok 
szorgalmasan fizetik az adót. A felforgató 
elemeket példásan megbüntettük. 

— Igen . . . 
— Hispániában ismét köveket dobálnak 

az útra a fekete férfiak. 
— A Város a miénk. És a szőlősdombok. 
— A Polgárok félnek a sok kósza lég i 

onáriustól. Megbénult a kereskedelem. 
Hispániában bővizű források futnak a 
sziklákon, és a fű zöld a folyó mellett. 

— Sokat gyalogoltunk. A fehér arcú lá
nyokat akartuk látni. 

— Hajóval mentek vissza. Pihenni fogsz. 
A fehér arcú lányok íélnek tőletek. Büdös 
izzadságszagotok van. Hispániában bar
na bőrű, karcsú lányok élnek a folyó mel
lett. 

— A Nagy Színész a barátom — kiál
tottam végre. — Együtt loptunk rodhadt 
gyümölcsöt a kövér, nagyszájú kofáktól, 
piszkos kocsmákban sűrű vörös bort it
tunk, és sokat beszélgettünk. 

— Késő — legyintett G. csikorgó kezé
vel. — Már kitépték a nyelvét. Nem szere
tem az embereket, akik verseket olvasnak. 
A Nagy Színész nagyon sok verset tudott-

Mindenütt kerestelek. A pincebörtönök 
piszkos szalmáján, toprongyos félszemű 
koldusok között, fontoskodó javasasszo
nyok nehéz levegőjű konyháiban. Ismét a 
színházban találtalak meg. 
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•— Felcsapott pantomim művésznek — 
mondta a szatírpofájú rabszolga. 

Hatalmas fehér tököt tartottál a kezed
ben. Orr- száj- és szemüreg tátongott raj
ta. A szájába dugtad az ujjad, és ugráltál 
vele a színpadon. Kivénhedt bakkecskét 
vezettél, mohón nyalt egy sókockát. 

Megértettem. Utálatos allúzió. G. meg 
fog ölni, ha megtudja. 

^Beláthatod, hogy nem volt igazad. Sok 
verset tudtál. Túlságosan sok könyvet ol
vastál. Hagyd abba a reménytelen és v e 
szélyes ugrándozást a színpadon. A z ese-

Jegyzetek egy tanulmánykötetről* 

Korántsem gondosan megrostált, ugya
nazon vagy hasonló színvonalon kibonta
kozó tanulmányokat foglal magában dr. 
Bori Imre új könyve, de mégis fokozott 
érdeklődéssel kel l olvasnunk, hisz írónk a 
kötet gerincét képező művekben a mai 
magyar irodalom néhány jelentős alkotó
jával foglalkozik, s ez nemcsak azért f i 
gyelemre méltó, mert a Németh László ér
telmezte „rosszfajta" „becsvágy;"-tói fűtött 
és mind inkább pénzszagúvá váló, lagyma
tagon terebélyesedő vajdasági magyar iro
dalomban, persze nagy általánosságban, 
nem divatos a tanulmány (íróink egy ré
sze ugyanis úgy találja, érdemesebb 
telmezte „rosszfajta becsvágy"-tól fűtött 
összegyűjteni a „verejtékes" kenyérkere
sés szertehullott száraz morzsáit, s idétlen 
könyvet dagasztani belőlük, semmint éve
ken át — ha kell — dolgozni egy-egy té
mán; ez utóbbi esetben ugyanis az „ A L 
K O T Á S " nem kifizetődő, a befektetett 
munka nem térül meg annyira, mintha jó
tékony csevegésekről nyúzunk le két vagy 
három bőrt), hanem azért is, mert Bori 
olyan kérdések megválaszolását tűzte ki 
céljául, olyan területeket igyekezett meg
világítani, melyekhez objektíve nincsen 
még távlata. Kétségkívül izgalmas vállal
kozás, mondjuk, egy Déry-regényre majd 
hogynem azon melegében tanulmánnyal 
reagálni, de ez a hirtelenség, ami épp eb
ben az esetben nyilvánvaló igen gyakran 
hézagokat, sötét pontokat és szükségtelen 
elhulló, szinte-szinte pozitivista módon és 
céllal felhalmozott részeleteket hagy maga 
után. Borit olvasva gyakran érzi azt az 
ember, mintha egy túlságosan terebélyes
re sikerült jegyzetanyagba pillantott v o l 
na be. mely pontosan rögzíti ugyan a ta
nulmányozás közben felbukkant élménye
ket, de a lényegi, esszenciális mondanivaló 
még csak lappang benne, elmosódottan, 
forgácsokban, megszületésre várva. Ha 
figyelembe vesszük, hogy az Eszmék és 
látomások ihletője minden egyes tanul
mány esetében az a sorokon átizzó szenve
dély, mely a mai magyar irodalomtudo
mány bizonyos megkövesedett, már-már 
kötelezővé, elengedhetetlenné vált vizsgá
lódási aspektusainak további egzisztálását 
szeretné semlegesíteni vagy legalábbis má
sodrendűvé lefokozni, éspedig olyképpen. 

menyek minket igazoltak. Ismerd be, 
hogy igazam van. 

Mert reggel visszaiindulok Hispániáb-i. 
(Hajóval megyünk. Kényelmes, nagy hajó
val megyünk. Jól ki fogom pihenni ma
gam.) 

Miért nevetsz? Gúnyolódsz? Nem aka
rod, hogy beszéljek? 

(Igen, pihenni fogok a hajón. És Hispá
nia szép. A sziklák között kristálytiszta, 
hideg források vannak. A völgyben zöld a 
fű. Tüzesvérű, barna lányok járnak vízért 
a folyóra.) 

ex l ibr is ex l ibr is 

ex l ibr is ex l ibr is 

hogy a kutatás középpontjába mindig a 
művet helyezi, i l le tve a műből kirajzolódó 
individuumot, akkor érthetővé válik a 
Bori-féle sietség. Elég emlékeztetnünk ar
ra, hogy a félig-meddig hivatalos, tehát 
„tekintélynek; örvendő" politikus-irodal
márok még néhány évvel ezelőtt is nagy
fokú idegenkedéssel, meg nem értéssel fo
gadták Juhász Ferenc vagy Weöres Sándor 
egy-egy versét, mondván, hogy túlontúl 
eltávolodtak a „közmegértés" szentségétől, 
s ez nagymértékben csökkenti értéküket. 
De azóta Magyarországon újra bebizonyo
sodott, hogy az éíni tudó irodalom, tehát 
az igaz irodalom, mégha ezer abroncs szo
rítja is, szétfeszíti az érdekelvű, lapos, 
mindennapokra készült, pedagogizáló esz
tétikai követelményeket. Nap nap után 
„buknak le" odaát örökérvényűnek vélt és 
hirdetett konstrukciók, porladnak el glori-
fikált, agyonrágott sémák, s épp ezért 
csak egy kis rosszmájúság kellene ahhoz, 
hogy Bori könyvének megszületését oly 
módon indokoljuk, mintha az egyre fokozó 
dó magyar szellemi letisztulás éveiben a 
szerzőt a másokat megelőzés vágya kész
tette volna a kötetben szereplő írók és a 
tanulmányozás fent említett módszere fe 
lé. Meggyőződésem, Bori nem konjunktú
ralovag, s ha műve tartalmaz is immanens 
célzatosságot, az nem valami jól leplezett 
dicsőség-áhítatot reprezentál, hanem a ta
nulmányírónak arról a nagyon érthető «si 
megbecsülendő erőfeszítéséről tanúsko
dik, ahogyan legigazabb meggyőződése 
szerint egy-egy író félreértékelt műveit 
vagy életművének, életfilozófiájának eled
dig agyonhallgatott lényegi kérdéseit 
igyekszik újraértékelni, i l letve tisztázni. A 
történelem folyamán oly sokszor elcédásí-
tott és lerongyolt igazság kedvéért, mely 
annyi műnek és művésznek adhat telje
sebb életet. 

A z Eszmék és látomások fegérdekfeszí-
tőbb írása számomra a József Att i la eg
zisztencializmusát taglaló. Lényegbevágó
nak találom Bori azon állítását, hogy a 
Döíitsd a tőkét, ne siránkozz c. József A t 
tila-kötet „intermezzo volt csupán", mert 
ezzel eleve kizárja annak a lehetőségét, 
hogy egy rideg egyenessel bárki is ketté
szelje költőnk világát, s netán arra a meg
állapításra jusson, hogy létezik egy „pro-

Pedig szavaid meghaltak. Tudom, hogy 
meghaltak. Hiába vigyorogsz! Átkozott, 
üres száddal . . . A nevetésed is meg fog 
halni. És én meg fogom c á f o l n i . . . Egész 
biztosan meg fogom cá fo ln i . . . 

(Ott a Fehér Hegyek között, az árnyé
kos folyó mellett, ahol egyszer t a l án . . . 
ismét vidám dalokat énekelnek a fekete 
szemű férfiak. És a hosszú hajú lányok 
nem bújnak a sötét ablakok mögé. Feltű
rik tarka szoknyájukat, és ismét ruhát 
mosnak majd a folyóban.) 

UTAS! CSABA 

letárköltő" József Atti la és egy „egziszten
cialista". Hiszen, ha József Atti la minden
kor homogén egészet képviselő, de rend
kívül bonyolult gondolati-érzelmi fejlődé
sét ilyen egyszerűen, egyetlen mechanikus 
varázsütéssel kettépattinthatnánk, akkor 
könnyű volna levonni a végső következte
tést: Attila belebetegedett a tőkés társa
dalmi rend embertelenségébe, s egziszten
ciális árnyalású versei a beteg képzeletvi
lágának, elesettségének a lecsapódásai. 
Pedig nyilvánvaló — Bori is figyelmeztet 
erre —, hogy költőnk esetében a legdur
vább szimplifikációt követnénk el, ha be
tegségét egzisztencializmusa okaként s 
nem okozataként tárgyalnánk. 

Bori bebizonyítja, hogy József Attila 
már a Tiszta szívvel megírásának idején 
eljutott az „elidegenültség szakadéká"-ig, 
a „negatív univerzum"-ig, az „első nega
tív leltár"-ig, s a felismert abszurdum elől 
megkísérelt visszafordulni: agitât, párt-
fmuinkát végzett, szervezett, teljes lényévei 
mozgalmi életet akart élni. S milyen hév
ve l és hittel! Egy egész éjszakán át köz
gazdasági tételeket magyaráz pl. a „tün
déri realizmus" írójának, Gelléri Andor 
Endrének. „ T e és a többies. ti azt hiszitek, 
hogy a művészet betegség, idegbaj, téboly. 
Endrének. „ T e és & többiek, ti azt hiszitek, 
van valami, ami egészséges, hát a művé
szet az. Senki se egészségesebb az igazi, 
marxi művésznél. Mert az épít, mint az 
orvos, mint az építész! Egy világot épít 
fel! S egyetlen se lehet tudás, tervszerű
ség és közgazdaság nélküli!" — idézi föl 
Gelléri a beszélgetés egy részletét, s e né
hány sorból is érezzük (egyáltalán nem 
fontos, szó szerint idéz-e Gelléri), hogy 
ilyen maradéktalan, sütős hittel és odaa
dással csakis azok szállhatnak harcba egy 
egy ideavilág realizálásáért, akik már 
megérezték a közömbösség fojtogató sú
lyát, a világ abszurditását, és már rég 
nem tudnak kicsinyes görcsösséggel min
dennapi evő- ivó-a lvó esztendőkért fo 
hászkodni a sorshoz, a születésnapi „tiszta 
szívből hosszú életet" banalitása hidegen 
hagyja őket, s a tét csupán az, vajon a 
megőrülés vagy halál helyett sikerül-e is
tent és hazát találniuk, hogy vállalhassák 
az életet. S mindig megkapaszkodnak, va-

A M E G T A L Á L T 
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lamiben csodálatos energiapazarlással 
küzdenek, hogy aztán egy ponton százszor
ta nagyobb hévvel törjön föl belőlük a 
minden fölöslegességének érzése. Bori f i 
nom érzékkel vezeti végig tanulmányát, 
ám a vállalást i llető fejtegetései, ha nem 
mondanak is ellent egymásnak, de annyi 
bizonyos, hogy homályosságot hagynak 
maguk után. A mű elején még határozot
tan állítja, hogy költőnk vállalja a „sem
mi ágán" való egzisztálást, de később — 
szerinte — ..éppen erről1 mond le: a f i lo
zófiai öngyilkosság után a vonat kerekei 
alá veti magát. „ A z t hiszem, plasztikusabb 
ban, szemléltetőbben kellett volna szem
beállítania a Tiszta szívvel periódusának 
s a dübörgő, nagy szavalatok utáni száz
szor súlyosabb korszaknak egzisztencialis
ta elemeit, ugyanis a Tiszta szívvel „nin-
csen"-eiből azt érezzük, hogy a költő a 
világot tartja és érzá abszurdnak, de ön
magával, a saját létével még nem fordult 
szembe; sőt talán a mindenkori nagy köl
tők szeretnivaló illúziója is lobog ebben a 
versben, tudniillik, hogy épp az élete, a 
vére árán sikerül majd értelmessé átlé-
nyegitenie a világot. Pártmunkás, agitáló, 
szervező korszaka után épp ez az illúzió, 
az utolsó nagy kártya esett kútba, s a „bűn 
nélküli bűnösség miatti szenvedése már 
azt példázza, hogy megkezdődött nála az 
önemésztés. az önmagától való eltávolodás 
keserves időszaka, amikor nem vállalhatja 
tovább az életet, csak vonszolja sebzetten, 
menekülőn (verseinek minden bízó vil la
nása a lehető legtragikusabb optillzmust 
jelenti immár) az őrület, illetve a fokozató 
san közelítő, erjiedő-érdeklődő halálgondo
lat felé. 

Bori tanulmányának, úgy vélem, az ad 
kivételes jelentőséget, hogy az életműből 
kiragadott példákon be tudta bizonyítani. 
József Atti la nem is annyira „proletárköl
tő" (egyáltalán mit jelent e szó: azt, hogy 
a proletariátus énekese volt, vagy azt. 

hogy proletár családban született és neve
lődött; az első esetben nagyon, nagyon ho
mályos és sápadt a fogatom, hisz legna
gyobb, legmegrázóbb verseiben nem a 
„munkások dalát" énekli, a másik értel
mezés pedig a legkiáltóbb butaság volna, 
mert a származás gépies agyonértékelése, 
tudnülik, hogy valaki proletár- vagy pol
gárcsaládban szülletett-e, ötödrangú kérdés 
az életmű kvalitásait illetően), sokkal in
kább csak ember és költő, akinek útját 
különös diszpozíciói és vereségekkel zsú
folt élete szabták meg. 

Az Eszmék és látomások többi tanulmá
nyáról, melyekben Borinak kevésbé sike
rült szinte tapintható emberközelbe hozni 
munkájának tárgyát, de egyúttal önnön 
egyéniségét is, csak általánosan, a mun
kamódszer szem előtt tartásával kívánok 
szólni. Bori az írás hevületében gyakran 
megfeledkezik arról, hogy — tanulmány
ról lévén szó — elsőszámú feladata az arn 
lízis. s hosszas „leltározásba kezd", idéze
tet idézetre halmoz, mondhatnánk így is: 
dokumentációs kitérőket létesít, néha tel
jesen fölöslegesen. A Regénykép — nega
tívban c. tanulmányában pl. ahelyett, hogy 
azonnal', rátérne az elemzésre, szükséges
nek tartja a Déry-f éle bevezetőt mozzanat
ról mozzanatra újfent megidézni, mintha 
anélkül állításait nem hihetnénk el, de 
egy kicsit úgy is, mintha az egymásba ka
paszkodó idézetek nélkül tapodtat se tud
na tovább haladni. Nemcsak a bevezető 
passzust, az egész munkát a citátumok 
uralják. Meggyőződésem hogy egy fele 
akkora terjedelmű, de gondosabban, szigo
rúbban megszerkesztett tanulmány többet 
mondhatott volna. A z az érdekes, hogy a 
lineáris stúdium (Bori a regényhőssé! 
együtt utazik X.-be, s az utazás élményeit 
közli velünk) végén Bori is fontosnak ta
lálja megemlíteni, hogy korántsem merí
tette ki ,,a mű szövetének gazdagságát". 

de ennek okát nem tárja föl, illetve, amit 
felhoz ( . . .gyorsan rá kellett döbbenni ar
ra, hogy ebben a regényben minden moz
zanat a maga ellentétével 1 együtt van j e 
len, a pozitív a negatívban is adott, a fe
hérben felsejlik a fekete, az életben a ha
lál, a szervesben a szervetlen, a tájban az 
ember, a tárgyakban a lélek és fordítva . .1 
nyilván minden igazán nagy alkotásra v o 
natkoztatható, már-már közhelyként hang 
zó igazság, s í gy valójában nem a G. A. úr 
X.-ben bonyoDultságát bizonyítja, hanem 
Bori idéző-duzzasztó módszerébe harap. 

Hasonló hibának érzem, hogy Bori a 
Változatok a Bolyai-témára c. tanulmány
ban, részint Németh László-idézetekkel, 
részint a némethi Bolyai-tanulmányok 
mozzanatainak átmesélésével, oldalak-.t 
szentel a két Bolyai portréjának megi-aj-
zolására, csak azért, hogy később állást fog 
lalhasson a Bolyaiakról szóló drámákkai 
szemben. 

Bori elragadtatja magát, s még mielőtt 
letisztulna benne az élmény, sietve végig
fut az olvasmányon és rengeteg gondolko
dásra serkentő részletet emel' a vizsgáló
dás térségébe, de mivel műveiben teljes
ségre törekszik, s egyik elve az, hogy mi
nél kevesebb asszociációnak, gondolati 
magnak szabad kárba vesznie a megmun
kálásban, nem időzik soká a felszínre ho
zott értékeknél, tovasiet, hogy minden fel
fedezett mozzanatról szólhasson. Bízvást 
állíthatjuk, hogy ezért lazulnak föl tanul
mányai, s azt is, hogy Bori még nem érte 
el azt a nívót, mely képességeinek tető
pontját jelezné. 

Ha összehasonlítjuk Az ember keresése 
és az Eszmék és látomások c. kötetet, meg
győződhetünk róla, Bori Imre néhány év 
alatt olyan nagy fejlődésen ment át, hogy 
az iránta való viszonyulásból e leve ki ke'l 
zárnunk a hajibókoló, ízléstelenül magasz
taló hangnemet. 

* Bori Imre: Eszmék és látomások, Fórum, 
N o v i Sad, 1965. 

Aí.iRE AZEL: ISTORIJA F ILMSKE 
ESTETIKÉ, JUGOSLOVENSKA 
KINOTEKA, BEOGRAD, 1965. 

Eisenstein úttörő elméletei és gyakorlati 
miunkássága folyamán nem csupán a mon-
tázs-atrakció filmesztétikái kateoóriájá-
nak és az érintkező képek új értelem-he
vévé kisülő elméletének elismeréséért v e -
rítékezett. Eisenstein elsősorban alkotott, 
amikor elméleti felfedezéseit papírra, 
filmjeit szalagra rögzítette. A mű elméleti 
savát-borsát, leszűrt esszenciáját egy f i l ig
rán edényecsfcében ,is fel lehet szolgálni, de 
az alkotás monumentális cselekedetét má
ris megfejtük. Sadoul és Mitry polemiká-
jából egyébként is kiviláglik, hogy pl. a 
Patyomkin cirkálóban a legkevésbé zaka
tol a montázs-attrakció gépezete, s nem 
utolsó sorban a két utolsó eisensteiní mű 
mutatja a harsány ellenpontoktól feszülő 
elmélet zseniális ösztönösségű alkotói túl-
haladását, .kitöltését. 

Henri A g e l könyvének kétségbevonha
tatlan előnye, hogy lapjai, fejezetei, érdek
lődésre számítva, egymásnak feleselnek. 
Jean Mitry teoretikusi szenvedélyére f i 
gyelünk fel a francia esztéta azon vitájá
ban, ahol Eisenstein montázselméletének 
életességére gondolva felrója a fiatal kri
tikusoknak, hogy mesterségesen tagadják 
a montázsnak, a montázs elvének meglé
tét az újabb keletű filmekben. A modern 
film egy lényeges problémáját veti fel. Azt 
hisszük, igaza van, amikor a mozgó ka
mera folytonosságteremtő aktusában véli 
felfedezni az új montázst. Már nem a pánt
likametsző olló szerepében, de egy új drámai 
kontinuitás korszakváltó megjelenésében. 
Persze nem kell okvetlenül ehhez a kifeje
zéshez ragaszkodni, különben is, Eisenstein 
egyaránt tudomásul veszi a montázs j e 
lenlétét a költészetben és a japán kabuki 
színházban, mint általánosabb, nemcsak a 
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filmépítésben levő alapvető esztétikai, sze
relő műveletet. Ak i egyébként nem hiszi, 
hogy más volt a némafilm és most egé
szen más a hangosfilm, érdemes elgondol
kodnia a montázs tanulságos metamorfózi
sán, amelyre ugyan a filmteehnika fe j lő
dése során került sor, de nem elsősorban 
a hang megjelenése, hanem sokkal belsőbb 
szükségletű, szervesebb fejlődéstörvények 
érvényre juttatása következtében. A klasz-
szikusokra vonatkozóan A g e l könyvében 
még egy következetlenséggel találkozunk, 
amiért nem csupán a szerző felelős, ez a 
felfogás is a köztudatban él. Vagy talán 
nem is ellentmondásról van szó, hanem in
kább az imént mondottakhoz kell fűzni 
adalékul azt, mekkora jelentőséget tulajdo
nított Balázs Béla a közelképnek, helye
sebben az emberi arc premier plánjának. 
Annak az esztétának a meggyőződéséről 
van szó, akinek elméletét oly szorosan fűz
zük Eisenstein filmművészeti filozófiájá
hoz. De mondom, igazolja az a felfogás is, 
hogy a kép, a filmépítmény „sejtje" — 
ahogy Eisenstein proklamálja — egy egész 
világot jelenthet, amelynek nemhogy csök
kenne, de szinte lezárul teljessége, ha me
részen kiugrik a film folyamatosságából. 
Talán csak nem úgy gondolják egyesek, 
hogy Eisenstein gyakorlati munkásságá
nak rokonvérűbb vetülete Balázs elmélete, 
mint a Rettenetes Iván rendezőjének mű

vészi hitvallása, mert ami azt illeti, a szó
ban forgó film igazán a közelképek j egyé 
ben készült. 

Henri Angel könyvének fogyatékosságá
ul rójuk-e fel, hogy a nagyok utáni teore
tikusoknak (tehát a modern film elméle
tének) ugyanaz a helyszűke lett osztályré
sze, mint a nagyokat megelözöeknek. A 
töltötoll-kamera szókovácsa, Alexandre 
Astruc azt a már közismert paradoxális ki
jelentést tette, hogy a film lassacskán meg
szabadul a vizuális zsarnokságtól, az ön
célú képiségtől, a közvetlen mesemondás
tól, a konkrétumtól, hogy olyan finom és 
árnyalt írássá váljék, amilyen a leírt szó 
tud lenni. így jelölte meg a francia kriti
kus és rendező azt a gátszakadást, amely 
nagy erővel tört ki a már sematizmussá, 
dogmákká és nyelvtani szabályokká mere
vült szókincs medréből. Astruc nem tré
fált — Bergman, Antonioni, Kawalerowicz, 
Truffaut, Godard, Resnais, Francesko Ros-
si, mindahányan a modern filmírás mes
terei! Resnais-nál pl. a költői szöveg és a 
kamerázás — a lélek medrébe igyekvő lá
vafolyás! Vagy Godard-nál a kihívóan sok 
beszéd, a művészetek verbális és vizuális 
idézése az anekdoták egymást kergető e l 
sütése, a mitológiai témákra írt viták! 
Mintha a művészetek ősközösségét keres
nénk a filmen. Ennek valóban nem szüle
tett még meg az esztétikája. 

Egy szép napon elküldte az Űr a lányát, 
Titulust a földre, hogy szebbé tegye az 
emberek életét. Még régen történt, amikor 
az emberek életszínvonala magas, a hús 
meg nagyon olcsó volt. Akkortájt meglá
togatta Titulus az embereket és két részre 
osztotta őket, azokra, akik vele és azokra, 
akik nélküle éltek. Attól kezdve egészen 
napjainkig az Ür leánya. Titulus, fontos 
szerepet játszott az emberek életében. 
Harcoltak érte, tülekedtek körülötte, mint 
a nagy sivatag egyetlen oázisa körűi. 
Egyesek úgy jutottak hozzá, hogy az előa
dóteremben kopott fényesre a sok üléstől 
a nadrágjuk, mások meg pénz által, de 
voltak olyanok is, akik örökölték. í g y las
sacskán, teljesen észrevétlenül a Titulus 
otthonossá vált az emberek között, akik 
kezdték belátni, hogy nélküle az élet lehe
tetlen. 

Egyesek szent glóriával ékesítettes, má
sok viszont remegő hangon mondták ki a 
nevét. Titulus viszont állandóan változtat
ta külsejét, egyszer varázsló, törzsfőnök, 
márki. gróf. nemes, maid doktor, mérnök, 
direktor és később gazdag kommuna elnö
ke, munkástanács elnöke stb., s t b . . . L é 
nyegében azt nagyon nehéz megállapítani, 
hogy a Titulus változott-e, de tény az, hogy 
az isteni gyermek minden örököse olyan 
tulajdonságokkal rendelkezett. amelyek 
hasonlóvá tették őket. Mindegyik tulaj
donság felvágó volt, büszke és ragadós, 
mert az emberi hiúsághoz jobban ragad
tak akármelyik ragasztónál. 

De ami a legfontosabb, az emberek meg
születtek, öregedtek és meghaltak, hogy 
újra szülessenek, de Titulus mindig fiatal 
és friss maradt Szinte csodálatos, hogy az 
Ű r leánya mennyire ellenállt az időnek. 
Semmilyen háború, forradalom nem tudta 
megölni, sőt mindegyikből még fényeseb
ben, ragyogóbban került ki. Igaz. hogy né
mileg változott is, de nem semmisült meg. 

T I T U L U S 
v o j i n p o p o v i ć 

Eltűnt a kapitalista gyár direktora, de 
megszületett a szocialista gyár direktora 
Titulus tovább élt és virágzott. Tényleg, 
hogy élnének az emberek nélküle? Igazán, 
elképzelhetetlen. Elképzelhető-e egyetlen 
gyülekezet is, amelyen az emberek ne len
nének Titulusuk szerint nyilvántartva., v e 
le együtt könyvelve el a társadalmi tekin
tély kartonjain. Tényleg, hogyan is kötné
nek ismeretséget, ha nem tudnák, hogy az 
a bizonyos X . Y . mérnök.doktor, profesz-
szor-tanácsos nagyonbecsült személyiség 
nagy társadalmi tekintélynek örvend. T i 
tulus minderre csak kajánul nevetgél és 
lassan belátja, hogy valamilyen végzet kö
ti az emberekhez. Érthető azonban az is, 
hogy régen a varázsló csupán Titulussal 
és tekintéllyel rendelkezett, ma már min
dezek mellé autó is jár, mert különben a 
Titulust kikezdené a korrózió. 

A nők nagyobb szimpátiával vannak a 
Titulus iránt, mint a férfiak. Soknak balé-
fajdul a szíve, ha megtudja, hogy az anya
könyvvezető előtt valamilyen nagy Ti tu
lussal rendelkező egyén jelent meg. A z 
évek nem is fontosaik, mert hát a Titulust 
és a társadalmi tekintélyt szeretők nélkül 
el ste lehet képzelni. 

— Képzeljék csak, milyen Titulusa van 
annak a fiatalembernek — siránkozik va
laki. 

— A társadalmi tekintélyéről, hogy ne 
is beszéljek. 

— Titulusa van? -— csodálkozna egy 
másik. — És milyen? 

— Valami ortorina . . . nem is tudom el
találni, nem áll rá a nyelvem, különösen 
ha még olyan komplikált is. Csak azt tudom 
róla, hogy a fület gyógyítja. 

És így az Ür lánya, Titulus napról nap
ra szebbé teszi az emberek életét. 

Tényleg, hogy is tudnának meglenni az 
emberek nélküle. 
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Elszüzesedett. És így emelkednek tisztasága fölé 
Érintetlenségének jelképei, 
Megkövesedett hídhártyái: 
Feszülnek női tere fölött ívben át az ölén. 

Kincs ez! A halandó is érte rebben, 
Ha magyarázatra nem talál se égen 
Se földön. Szebb így magában: 
A gyerek sem képzelhet a csúnyaságokról szebben. 

Kívánatos hely! A porcelán harangjáték tere fölött 
Ez isteni rész. A vér, 
Az is csak álmában öntötte el: 
A vágytól nem tudott különbséget tenni két erőszak 

[között. 

Ám vállalta az álmot. És vérmező marta ki a combját 
Mire fölébredt. Szemérmesen 
Kitárulkozott mire fölébredt: 
De mintha megbánná, szorosabbra fogja a Dunát. 

Hadd lássák! a tornyok, a hegyek és az emberek 
A tökéletes megbánást 
A szorításban ott: 
Ahol a férfiak porcelán harangjátékának cél terepei 

[fekszenek. 

Mert vétkeit mozdulatokba rejti, 
Ami elég is egy emberöltő ámítására. 
A következőkről ismét csak az emberek gondoskodnak: 
A szépség ínsége önmagából fejti. 

A teste ezért gránitba mart pók-nyom: 
Csak alatta lehet megközelíteni. Benne. 
Különben fönnakad az ember és örökre ott marad: 
Ám van olyan is, aki nem marad ott. 

Így, az erkölcstelen látványt kőbélésbe ássa, 
Hogy sok sok napot és éjszakát töltsön el a Duna-parton, 
Vagy a szigeten míg nem önti el 
És tetszik meg a tükörmása. 

Ott lesz nagykorú. Szép! 
Többé már nem gyerek se lány ha az árnyéka az is 
Ami a vízben áll és állandóan egyesül: 
Most itt fekszel előttem asszony-térkép! 
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