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Mit ér vallani, méghozzá prózában, s méghozzá — ma? 
M-i, huszonegy évvel a „világbékének" .keresztelt patetikus 

hazugság megkötése után, a második világőrület hatvanmillió 
hullájának sírdombján, amikor a Föld továbbra is bűzlik az 
emberhústól, milliók éhségben és öldöklésben megmerevedett 
húsától, ami nem zavarja a világot abban, hogy komikus hajszát 
folytasson — a „világűr" meghódításáért; ma, amikor nem
csak országok, de egész kontinensek éheznek, ti. az egész 
Afrika, Ázsia és Latin-Amerika, s csaknem az egész D é l - A m e 
rika lakossága napi 2150 átlag-kalóriával tengődik — miköz
ben 80 mill ió ember munkáját a fegyverkezés köti le, 25 mi l 
lió potenciális termelő fegyvert visel, s egyetlenegy hidrogén
bomba előállítási költségén 7,5 ezer hektár sivatagi földet 
lehetne termékennyé tenni 50 ezer ember évi élelmezésére; ma, 
amikor a visszahúzódás helyett hatalmas új területeket hódít 
a kolera, nem csökken, hanem növekszik a szifiliszesek száma. 
10 millió ember leprában agonizál, az Egészségügyi Világszer
vezet nem képes 33 imillió dollárhoz jutni, mellyel megvéd
hetne 550 millió embert a maláriától — ennek az összegnek 
viszont csaknem a fele, 14 millió dollár megy egyetlenegy óra 
alatt fegyverkezésre, a világ összhactiköltsége pedig évi 450 
milliárd dollára rúg . . . 

Miről, hogyan és miért érdemes „vallani" ma, e hülye 
időben, amikor az emberiség nevetségesen parányi, állatias 
kisebbsége lezseren, különösebb nekifeszülés nélkül terrori
zálni tudja az óriási többség emberi Rációját, s amikor az 
egykori ábránd, hogy egy világforradalom végleg megemberie-
síti az elállatiasodott világot, egyire inkább illuzórikussá válik, 
mert a szuperbombák Damoklesz kardja mindennemű f egyve
res leszámolást végzetessé tehet; ma, amikor az egyszer már 
megvívot t forradalom és kivívott függetlenség szigetországában 
két-, három-, négy-, ki tudja, hány százezer ember pusztul el 
a polgárháborúban, melynek, paradox módon, egyik előidézője 
az a párt és az az osztály, amely a történelem mindennemű 
tömegmészárlásának felszámolására hivatott; ma, amikor az 
állítólagos demokrácií. gigantikus országa évi 600 ezer tonna 
bombát szór az egyszer már nagy áron „függetlenné" vált s 
nálánál számtalanszor kisebb országra, megjátszva a süketet 
az emberiség nagy többségének felháborodása e l ő t t . . . 

Érdemes-e egyáltalán szóra nyitni a szájat, amikor a szó-
kimondásnál sokkal elementárisabb gesztus, a mindennemű 
háború ellen tiltakozó Rodger I,aporte-ok és Jelena Jankovskik 
önfelgyújtó gesztusa éppen olyan haszontalan és értelmetlen, 
mint az „ellenséges" tábor buddhista papjainak, apácáinak és 
egyetemista lányainak élő fáklyává válása? Füstölgő emberi 
testek, a „modern technika" jóvoltából az egész világ szeme 
előtt perzselődő emberi testek, íelvágott vénák és vérrel írt 
tiltakozó levelek, hetekig tartó, animális kitartást igénylő éh
ségsztrájkok, százméteres fa tetején elkövetett spektakularis 
harakirik — még ez sem ér semmit, mintha semmi sem tör
tént volna, minden megy tovább a kannibalizmus évezredes 
törvényei szerint. Valamiféle „Eszme", valamiféle „Igazság
tétel" alibijével generálisok jönnek, generálisok mennek, poli
tikai 'börtönök nyílnak, politikai börtönök csukódnak, mint va
lami tragikomikus kabaréban a marionettek, úgy váltakoznak 
az Elnökök, a tegnap még tömegbálványként istenített Tör té 
nelmi Személyiségek, ma pedig már ugyanazon tömeg által 

leköpdösött, szimbolikusan Jelakasztott, elégetett s végül csa-
csa-css ritmusban szimbolikusan a sírgödörbe kísért P re -
mier-k: ha nem a „külföld 1", akkor a „belföld", de valamilyen 
„veszélyes tényező" ürügyén rendületlenül masírozik a mili
tarizmus, a kis és nagy országok egyaránt megtalálják a ma
guk tényleges vagy fiktív „ellenségét", melynek tényleges vagy 
fiktív „agresszivitása" miatt, és az éhező, betegségben, piszok
ban, koszban, sínylődő tömegek rovására, meg kell szervezni, 
minél szilárdabban és pazarabbul, az „önvédelmet": mindenki 
„védekezik", mindenki „véd" valamilyen Ügyet, Igazságot, N é p 
érdeket, Eszmét — s a világ mégis csupa támadás, merő agresz-
szivitás. És hogy a komédia nagyobb legyen, ezen apokaliptikus 
állapot egyik szorgalmas szítója, a demokrácia országának 
demokrata elnöke, aki eddig, természetesen ismét a demokrácia 
szent nevében, kb. másfél millió Vietnamban elesett ember 
haláláért közvetve, de személy szerint is felelős, egy nemzet
közi egyezmény megkötését javasolja — a Holdon való katonai 
aktivitás betiltásáról! 

Csakugyan, van-e ma valamilyen értelme a vallomásnak? 
A prózában megnyilatkozó embernek e szükségszerűen fe l 

merülő, meg nem kerülhető kérdése ma éppolyan aktuális és 
éppolyan inaktuális, mint bármikor volt , s éppolyan lényeges 
és éppolyan lényegtelen, mint a költeményben valló, univerzá
lisabb érvénnyel megnyilatkozó mai ember kérdése: 

„De kinek motyogok, kinek beszélek? 
Kit ment meg a haláltól az ének?" 

(Juhász Ferenc) 

Aktuális és lényeges, mert a világlégkör, amelyben felmerül, 
lépten-nyomon arról igyekszik meggyőzni a kérdés feltevőjét 
— s nem kis sikerrel —, hogy nemcsak az ilyen improduktív 
tett, mint amilyen az egyes ember „vallomása", de általában 
az egyes ember mindennemű akciója is meglehetősen tehetet
len. S inaktuális és lényegtelen a kérdés, hogy érdemes-e ma 
— méghozzá prózában — vallani, annál az egyszerű ténynél 
fogva, hogy akárcsak a poézis, az ilyen fonmájú megnyilatko
zás sem racionális meggondolás, észokokkal alátámasztott el
határozás eredménye: vallani vagy muszáj, vagy nem muszáj, 
minden logikus érvtől vagy még logikusabb ellenérvtől függet
lenül, sőt annak ellenére is. Mert hiába igaz az, hogy az em
beriség éhező, sanyargatott és örökös félelemben tartott óriási 
többsége még nem ember, a parányi, de világ-megsemmisítő 
hatalommal rendelkező, vagy éppen különleges hatalom nélküli, 
de egyaránt agyonra zabált része pedig már nem ember, hanem 
fantázia nélküli hülye, akinek hiába hozza az orra elé a „mo
dern technika" az egész vi lág nyomorát, ökör módra közömbö
sen viszonyul hozzá; s hiába alapos az ebből származó kétely, 
hogy miként lehetne akkor ilyen körülmények között „érdekes" 
az univerzális testi vagy szellemi nyomornál sokkal „látvány-
talanabb" személyi nyomor, individuális probléma feltárása — 
az, akinek „motyognia" kell, e bénító felismerés ellenére is e l 
elmondja a magáét, ha másképp nem, hát a Sajkódi esték í ró
iának konklúzióját használva mottóul: „ A k i ezeket írta, nem 
hiszi már, hogy valami baj történik a világban, ha meg nem 
szólal." 
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Vallani azonban mégiscsak hittel, bármilyen parányi hittel 
is, de csakis avval lehet. A k i vall, még hisz valamiben, ha 
nem is a megvallot t szó világformáló erejében, de legalább 
tanúságtevő, tanúbizonyságot állító, feledni nem engedő hatal
mában. A val ló ember hite azonos annak a tanúnak a hitével, 
aki, mondjuk, egészen véletlenül egy gyilkosság szemtanúja 
vol t : tudja, hogy a nyilvánosság előtti tanúságtétele mit sem 
változtathat a lényegen, ti. az áldozatot a legteljesebb és leg-
megdönthetetlénebb tanúskodással sem lehet életre kelteni, de 
mégis vall , nemcsak részvétből és nemcsak bosszúból, hanem 
mindenekelőtt egy ösztönös parancsból: a látvány embertelen-
sége, ha ki nem mondaná, meg nem nevezné a nyilvánosság 
előtt, életet bénító bűnként nehezedne rá. Vallani tehát ilyen 
értelemben annyi, mint megörökíteni, feledésbe nem engedni 
a személyes látványt — paradox módon azt a leginkább kínos 
látványt, melyről talán legjobb lett volna nem is tudni, de 
amelyet mindenképpen jó volna, ha lehetne, végképp elfeledni. 

S van-e különösebb, furcsább „látvány", mint az, amit sze
mélyes életnek hívnak! Vállalni ennek a „látványnak" a folya
matos, permanens vallomással történő megörökítését —• ez alig
hanem nem más, mint korai szűkölés az elmúlás előtt, termé
keny, alkotó, emberi vonítás az animális halálfélelemben. „ A z 
emberi szellem kiváltsága, hogy alkotó — ez ugyan nem véd 
meg a személyes megszűnéstől, de érdemes és nagyszerű dac, 
az egyetlen, amit az ember — ha végső fokon hasztalanul is, 
de épp azért az emberi méltóságnak dicséretére — szembe
szegezhet a megsemmisítő, »a lerontó h a l á l l a l * . . . " 1 E „kivál t 
ságba" vetett hit, a hitnek legalább ez a minimuma kell ahhoz 
az értelmetlenségében is értelmes, irracionalitásában is racio
nális gesztushoz, melynek neve: vallomástétel. 

2. 

„Nincs abban semmi, ha nemigen érdeklődöm 
az iránt, ami nem én vagyok, de viszont érdekel
het-e valami közvetlenebbül, mint saját ma
gam? 

M i vagyok hát én, Uram Istenem? Miféle ter
mészet? Bizony változatokban igen gazdag, sok-
módú, mérhetetlen élet vagyok." 

(Szent Ágoston) 

A z ősrégi, szókratészi intelem, hogy ismerd meg magad, 
nemcsak a költők, de a mindenkori prózában val lók számára 
sem lehet közönséges didaktikus tanács, melyet vagy meg kell 
szívlelni, vagy nem. Szent Ágostontól Giordano Brúnóig, Mon-
taigne-től és Pascaltól Rousseau-ig és tovább, a „kis" és „nagy" 
vallóknak egyaránt központi, alapvető probémája az a rejtély, 
melyet a maguk „változatokban igen gazdag, sokmódú, mér
hetetlen élete" képez. Hogyan tájékozódjék a világban, ha a 
maga bensőjében sem tud eligazodni, hogyan keresse az uni
verzális dolgok értelmét, ha a maga parányi univerzumának 
sem ismeri a miben- és miért-létét, hogyan fogóddzon meg 
valamilyen éltető nyilvánvalóságban, ha az összes dolgok közül 
ő maga a legkevésbé kifürkészett és legkevésbé megnevezett 
rejtélyesség? — Ez az a tudott vagy sejtett, ösztönösen meg
érzett vagy végérvényesen felismert igazság, mely a vallót, a 
mindenkori vallót mindenekelőtt a maga individualitásának 
felkutatására, a bejárhatatlannak tetsző belső valóság bejárá
sára és megnevezésére készteti: nincs olyan val ló, akire kisebb 
vagy nagyobb mértékben ne vonatkozna Montaigne azon be
vallása, hogy ő saját magát minden másnál többet tanulmá
nyozza, mert önmaga az ő metafizikája és fizikája. 

„Embert mutatok be embertársaimnak a maga valóságá
ban, és ez az ember én vagyok" — kezdi Rousseau a Val lo
másaimat, s azok szemében, akik sem maguk, sem mások 
egyedülvalóságának immanens értékét nem érzik s nem mél
tányolják, azok előtt megbocsáthatatlan „szerénytelenséggel" 
folytatja: „Én, egyedül. Ismerem a szívemet, és ismerem az 
embereket. N e m úgy vagyok alkotva, mint akiket ismertem 
s merem hinni, hogy senki sincs úgy alkotva, mint én. Ha 
nem is érek többet, de legalább más vagyok." A z o k számára, 
akikben önmaguk mibenléte sohasem merül fel mint proble
matikus valami, a másik ember állandó és szenvedélyes ön-
magára-figyelése, magát-hallgatása s a maga különvalóságáról 
tett vallomása unszimpatikus „énközpontúság", pöffeszkedő 
magaszeretés csupán — a val ló ember szamára viszont legyőz
hetetlen imperativus, el nem csitítható belső kényszer, „szeré
nyebb", „hasznosabb", „értelmesebb" dolgokkal fel nem cserél
hető kényszerű foglalkozás, íratlan törvényekkel előírt s leg
többször gyötrelmes robot, melynek végső eredménye — a 
maguk lényét sohasem kutatók, magabiztos közömbösséggel 
benne sohasem kételkedők feltevésével ellentétben — éppen 
egy önkritikus szerénység, a pascali intelem igazságának fe l 
ismerése és magáévá tevése: mi vagyunk valami, de nem va
gyunk minden; az tehát a vallói magatartás végső eredménye, 
amiről Josip Vidmar azt mondja, hogy ez a legnagyobb böl
csesség és legfőbb erkölcs: ismerni a magad határait, helyét 
és bensőd igaz valóságát. 

Vitathatatlan azonban, hogy van a vallomás tevésben valami 
rejtett önértékelési szándék is. A megnyilatkozás egyik köz
ponti indítéka az önmegmutatás, önbizonyítás, önigazolás ösz
töne, mégpedig nem csendes, privát inkognitóban önmagad 
előtt, hanem mások szeme láttára. A feltárulkozás csak látszó
lag öncélú tett, a személyes határok keresése csak látszólag 
egyetlen célja és értelme az önelemző vallomásnak: titkos vagy 

megvallott indítékként nagymértékben befolyásolja az a vágy, 
hogy „látva lássanak". Még Ágoston is, aki vallomásaiban ere
detileg csak az Istennel akar társalogni, csakis őelőtte és őt 
respektálva akar megnyilatkozni, csakhamar rádöbben s be
vallja, hogy nem is annyira az Istenhez, de egy sokkal köze
lebbi és sokkal valóságosabb publikumhoz szól: „Kinek szólnak 
e vallomások? N e m neked, én Istenem, hanem az én fajomnak 
a te színed előtt, az emberi nemnek, akármilyen kis töredék
nek akad is majd kezébe ez az én könyvem." A „látva lássa
nak" e vágya pedig kimeríthetetlen, mindig újabb és újabb 
„kísértésbe" hozza a megnyilatkozót, s közben — a prózában 
vallóknál még inkább, mint a költőknél — jobbára csak vágy 
marad: a Vallomásaim rousseau-i szándéka, hogy „legalább 
egyszer látni lehessen embert olyannak, amilyen a belsejében 
volt", mindig csak gigantikus, de teljesen soha meg nem való
suló, egészében soha be nem teljesülhető szép nosztalgia marad, 
s még a permanens vallomással feltárt életút végén is mindig 
aktuális marad a kérdés: „ K i látott engem?" 

Ágoston elhatározása, hogy „bemutatom magamat . . . , hogy 
mi vagyok már, s mi vagyok még mindig; de »enmagamat 
semmiképpen sem akarom m e g í t é l n i « . . . " ez minden valló in
tim szándéka — naiv szándéka: minden vallomás eleve önérté
kelés is, amikor magunkról szólunk, az „objektív semlegesség" 
csak morális ábránd, mely kisebb-nagyobb mértékben minden
kit cserbenhagy. Rousseau erről tanúskodó esete nem mentes 
a bájos komikumtói. „Mindig nevettem Montaigne hamis ter
mészetességét, midőn látszólag beismerve hibáit, nagy gondja 
volt reá, hogy szeretetreméltóknak tüntesse föl", rója meg az 
esszé megteremtőjét a Vallomásaimban, hogy azon nyomban ő 
is áldozatul essék a „hamis természetességnek", s bumeráng
ként csapjon vissza magára, holott „pozitív példaként" akar 
szerepelni: „míg én, aki mindent összevéve magamat az embe
rek legjobbjának hittem és még- most is hiszem ( ! ) , éreztem, 
hogy nincs emberi benső, bármily tiszta legyen is, amely ne 
zárna magába néhány gyűlöletes vétket." De e nem éppen 
szerény nyilatkozattól eltekintve is, míg az ember a ..néhány 
gyűlöletes vétek" leírását és interpretálását olvassa, több ízben 
is szeretné odamondani az idős szerzőnek: ön sem mentes, 
Jean-Jacques Rousseau, a szeretetreméltóság keresésétől, 

A valló ember lehet szerénytelen, de álszerény soha. ,,H3 
akadna azonban mégis olyan erkölcscsősz, aki semmiképp sem 
szenvedhetné az öndicséretet, annak megmagyarázom, hogy azt 
olykor nem lehet elválasztani a dicsért személy elérte ered
ményektől — vallja a Dialógusok Teofilo-Brunója a maga he
lyének és értékének dacos tudatában, anticipálva Montaigne 
azon meggyőződését, hogy nem szerénység, de balgaság rosz-
szabbnak tüntetni fel magunkat, mint amilyenek a valóságban 
vagyunk, és Rousseau-ét, mely szerint bár vallomásait nem 
azért írja, hogy dicsbeszédet mondjon magáról, de az olvasók 
azt sem várhatják el tőle, hogy elhallgassa az igazságot, ha az 
őneki kedvez. 

Van a megnyilatkozásnak egy módja, mely lehetővé teszi 
a nyilatkozónak, hogy ha nem is „istenien" igazul, de legalább 
emberien elfogulatlanul szóljon magáról: az önmagából való 
kilépés és kívülről való visszanézés; az igazi va l ló (s nem a 
ripacs), aki egyaránt elkötelezettje az igazságnak, akár ked
vező, akár kényelmetlen az a számára, úgy néz és lát, mint 
az a rovar, melynek szemgolyói szinte nem is a testében, ha
nem „kint", az antennákként kinyúló szerveken helyezkednek 
el. A vallomás mindig egyféle autoportré, s mint ilyen, annál 
valósághűbb, minél inkább megfogadta alkotója a leonardói 
tanácsot: „azt ajánlom, hogy festés közben tarts magadnál egy
lapos tükröt, és gyakran nézegesd benne munkádat, mely ott 
visszájáról fog látszani, és úgy fog előtted feltűnni, mintha 
más mester kezétől volna, és abban jobban megítéled a hibái
dat, mint egyébként." Csak így, egyféle „lelkiismereti görbe
tükröt" tartva maga előtt, azaz csak „szentírásos emberként" 
kerülheti el a valló, persze csak részben, azt az „igen vesze
delmes kísértést", melyről Ágoston nyilatkozik: „ajkam minden 
beszéde, minden cselekedetem, amit emberi szem lát, tele van 
igen veszedelmes kísértéssel, mert bennem van a dicsőség sze
retete, amely összekoldult dicséretekből valami egyéni kiváló
ságot gyárt nekem, és megkísért vele. Ha megkorholom, ezen 
korholás maga újabb dicsekedés alapja, sőt a hiú dicsőség 
megvetését is még hívságosabb dicsekvésre használja. Így aztán 
már nem is a hiú dicsőség megvetése miatt örül, sőt meg sem 
veti . mert egy lélegzettel dicsekszik is!" 

Ellentétben azokkal, kik a maguk zártságát, sunyi zárkó-
zottságát avval az alibivel akarnák igazolni, hogy úgysem lehet 
teljesen kitárulkozni, úgysem lehet abszolút nyíltnak lenni — 
a valló ember, ncha biztos benne, hogy a „teljes" és „abszolút" 
nyíltság esetleg csak az istenek sajátsága lehet, éppen ezt a 
lehetetlenségnek tudott teljességet ostromolja. Tudja, hogy val 
lomása nem lehet isteni, de azt is tudja, hogy lehet maximá
lisan emberi, lehet emberien teljes, s az, hogy „csak" ez lehet, 
nemhogy nem tántorítja el a vallomástételtől, mint a feltárul
kozás fitymálóit, de újabb és újabb erőt ad neki az adott l e 
hetőségek közötti maximális, önmaga szubjektív korlátozottsá
gát is túl- és túlhaladó megnyilatkozáshoz. Amikor Montaigne 
azt állítja, hogy ő, szemben az írók nagy részével, nem vala
milyen sajátos és különös tulajdonságával akar megmutatkozni 
mások előtt, hanem teljes lényével, mint Michel de Montaigne 
— s nem mint grammatikus vagy költő vagy jogász —, akkor 
azt a teljesség-igényt, az egész ember relatíve teljes, emberien 
teljes Önfeltárásának igényét anticipálja, melyet majd Rousseau 
úgy fejez ki, hogy „Szívem nem tud csak félig megnyílni". 
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Megvallani mindent, bűnt és erényt egyaránt, ez a valló eti-
Kája, egyetlen etikája; azt, ami, sohasem szégyenli úgy, mint 
ahogy azt kellene szégyenlenie, ha erről szándékosan szépítve, 
természete emberi fogyatékosságaival, hiúsággal, dicsvággyal 
meg nem küzdve vallana: mindig szégyenletesebb tettnek tartja 
a vallomás közbeni hazugságot, mint magát azt a rá nézve 
kedvezőtlen dolgot, melyről vallania kell. Isten vagy ember, a 
publikum vagy önmaga előtt magához nem méltónak találni a 
szándékos elferdítést, szépítést vagy hazugságot, s maximális 
erőbedobással, egész emberi méltóságának angazsálásával küz
deni a teljes, lénye lehetőségeit egészében kimerítő önfeltárá-
sért — ez az egyetlen morális imperativus, mely ellen a val ló
nak vétenie tilos. 

3. 

„ Ú g y érzem, agyonnyom a csönd, darabokra 
bomlik a testem, elolvad a tüdőm, ha nem sza
ladok a zajba, ha nem csapok össze valakivel, 
ha harsogva nem kiabálok én is bele a nagy
világi lármába . . . " 

(Ady Endre) 

Ritka az olyan valló, akinél a magával való szenvedélyes 
foglalatoskodásban, csak ebben és semmi másban merül ki az 
egész ember szellemi energiája. E ritka kivételek között az 
egyik legmarkánsabb példa a Michel de Montaigne-é, nem a 
szkeptikusé, hanem a sztoikusé, aki bizonyos nyárspolgári j e l 
lemvonásoktól sem mentes. 

Michel Equem, a de Montaigne-kastélyban született nemes, 
Périgueux és Bordeaux bírósági tanácsosa, majd Bordeaux 
polgármestere vallói erkölcsösségéről tanúskodik a tény, hogy 
amikor faluja papjának rövidlátásáról szól (a pap a falu szőlői
nek elfagyásából azt következteti, hogy az Isten az egész em
beriségre leküldte haragját), akkor a maga konklúzióját többes 
számiban vonja le, önmagát is beleszámítja a templomtorony-
perspektíva júak közé, mondva, mi mindnyájan magunkba (hú
zódunk, s nem látunk tovább az or runknál . . . Hogy a „mi" 
használata nem stílus-bonton, hanem a vallói mindent^bevallás, 
az önkritikusi viszonyulás megnyilvánulása, arra Montaigne 
írásaiban több helyen is találunk bizonyítékot. A felfuvalko-
dottságról szóló esszéjében például lezseren bevallja, ővele bi
zony úgy áll a dolog, hogy az egészségét és az életét k ivéve 
nem létezik számára semmi, amiért a fejét a falba v e r n é . . . 
Másutt pedig Lukretius meglehetősen nyárspolgári mondását 
idézi: „ jól érezni magam és jól élni, ebben van minden tudo
mányom", míg a bűnhődésről szóló esszéjében azt közli szem
rebbenés nélkül, hogy megelégedésére szolgál, ha nem kell 
mások dolgaira gondot fordítania és fölöttük vi r rasztani . . . A 
háromféle társaságról értekezve végül egészen precízen is meg
határozza nyárspolgárias magatartását: „Én máról holnapra 
élek; és, már megbocsássanak, csak magamnak élek: az én 
céljaim ezen nem terjednek túl." N e m véletlen tehát, hogy az 
ellentmondásokkal teli, de ezekről mindig készségesen val ló 
Montaigne a nyárspolgáriasságot illetően következetes marad 
akkor is, amikor vallomásai szemléletmódjáról szól: ö magába 
vonja tekintetét, nem előre, hanem magába néz, csak önma
gával foglalkozik, a _maga egyéniségét figyeli, tanulmányozza 
és élvezi, ő a maga én-je keretei között mozog. 

Azonban nem minden valló, sőt azt hiszem, nagyon kevés 
val ló képes csak önmagával foglalkozni, csak a imaga énje 
keretei között mozogni, egyedül önmagát tartva a maga . m e 
tafizikájának és fizikájának". S íő leg nem képesek erre azok 

a individuumok, akiknek prototípusa Don Quijote tragikusan 
derűs figurájával vonult be az európai köztudatba, s akik indi
vidualitásukat, személyes életüket és sorsukat nem bírják el
vonatkoztatni a többség életétől és sorsától. Akár egy univer
zális közösség szerves részének, akár lehullott, kivált egyedé
nek tudja magát, az ilyen individuum-típusnak a maga szemé
lyiségével, személyes problémáival egyenrangú, sőt gyakran 
ezeket meghaladó, önmagán kívüli ipreokkupációi is vannak. De 
még az esetben is, ha intimé meg van győződve a maga „apoli
tikusságáról", a vi lág sorsa iránti „indolenciájáról", sőt, ha ezt 
tudatos programként hirdeti is, mint Montaigne, a valló ember 
gyakorlatilag szinte sohasem vagy csak részben képes közöm
bös maradni az iránt, ami a maga privát szféráján „kívül" 
van; nem képes, mert aki vall, szükségszerűen nemcsak ön
magáról tesz tanúságot — 'hanem magáról a világban s a v i 
lágról magában. 

Bún nyugton maradni, bűn hallgatni, amikor az igazságot 
rombolják, hirdette Blaise Pascal, s evvel a mindenkori vallók 
benső imperutivusát tanúságtételre késztető individuális er
kölcsi parancsát nevezte nevén. „ A z ember legalább hű tanú 
maradjon", 2 hirdeti intim eredőként minden valló, s ez az ön
kéntesen vállalat feladat az, melyből a megnyüatkozóknak egy 
újabb korlátozottsága, ismét csak nem „istenien" teljes, hanem 
emberien részleges igazmondása származik. 

Mert a tanúságtevés nem éppen veszélytelen dolog: olykor 
nemcsak a hamis, de az igaz tanúskodásért is könnyen le
röpülhet az ember feje, s e Damoklesz kard képzete gyakran 
megbénítja, vagy legalábbis megszelídíti a nyelvet. 

Montaigne példája e szempontból is jellemző. Esszéi első 
könyvének előszavában biztosítja az olvasót, hogy benne meg
találja a szerző fogyatékosságait és természetes alkatát — de 
gyorsan hozzáfűzi: amennyiben ezt megengedte a nyilvánosság 
iránti tisztelete. S amit nyomban e megszorításhoz fűz, az nem
csak poétikusan szép, de pontos meghatározása is minden valló 
objektív, társadalmi korlátozottságának: „Ha azon népekhez 
tartoznék, kikről azt mondják, még a természet törvényeinek 
édes szabadságát élvezik, szívesen mutatkoznék meg, biztosít
lak erről, a magam teljességében és Dőreségében." 

„Ha azon népekhez tartoznék" . . . A valló ember nem res
pektálja a nyilvánosságot, pontosabban a nyilvánosság egy ré 
szét. Amikor Ágoston a maga gyengeségeiről nyilatkozva azt 
feltételezi, hogy publikuma a megvallott tulajdonságaiért meg
mosolyogja, dacosan jelenti ki: „Hát csak mosolyogjanak raj
tam gúnyosan azok az erősek és szilárdak, én, gyarló és ügye
fogyott, folytatom val lomásaimat . . ." S Montaigne is hasonló 
viszonyulásról tesz tanúságot a felfuvalkodottságról szóló esszé
jében: bevallja, hogy jobban szeret kellemetlen és belátástalan 
lenni, mint hízelgő és alakoskodó, s elismeri, hogy talán van 
egy kis önfejűség és kevélység is a következetes, másokra te
kintettel nem levő nyíltságban. Azonban ugyanebben az esszé
jében, s ezen intoleranciára utaló kijelentése előtt egyértel
műen leszögezi, hogy egyes esetekben bizony ajánlatos tole
ránsnak lenni, s nem verni a fejet a falba: „ N e m kell mindig 
mindent kimondani, mert ez hülyeség v o l n a . . . " ; egy más al
kalommal pedig ezt a program-elvét a maga vallói gyakorla
tára is vonatkoztatja: „Én az igazat mondom, nem az egész és 
teljes igazságot, hanem annyit, amennyit meg merek mondani." 
Mindebből, valamint egész írói gyakorlatából is, az vonható 
le, hogy a bordeaux-i nemes és bírósági tanácsos a közvéle
mény „közönséges", úgy is mondhatnánk, veszélytelen része 
felé egy teljes, kendőzetlen és intoleráns nyíltságot hirdet és 
követ, míg ugyanennek a közvéleménynek hatalmi része felé 
csak egy relatívat és toleránsát — olyant mely, a vallás- és 
polgárháborús időkben nem veszélyezteti Michel de Montaigne 
fejét. 

A z ilyen vallói program és gyakorlat, sajnos, nemcsak a 
„ jó l " és „zavartalanul" élni akaró, sok vonatkozásiban nyárs
polgár bírósági tanácsosra és polgármesterre jellemző, hanem 
kisebb vagy nagyobb mértékben az előtte és utána élő, egy
kori és mai vallókra is. Minden megnyilatkozónak szükségsze
rűen nemcsak etikája, hanem taktikája is van, taktikája, mely 
ezeregy kompromisszumra kényszeríti — annak érdekében, 
hogy tovább vallhasson, tovább tanúskodhasson, ha nem is tel
jesen felnyílt szájjal és tele torokkal, de legalább suttogva és 
euíemizálva, ami mégiscsak emberibb, mint a teljes hallgatás. 
Mint ahogy embere válogatja, hogy a valló mennyit tud, akar 
és mer önmaga személyes életéből feltárni, úgy a társadalmi
politikai valóság iránti vallói „eretnekség" mértéke is egyénen
ként különböző, egy és ugyanazon külső feltételek között is: 
van, akiknél a vallomástevő taktika csaknem devalválja a va l 
lói etikát, másoknál viszont a taktika csak annyiban van jelen, 
hogy az etika megvalósulhasson, nyilvánosságra jöhessen. 

A z a rousseau-i elhatározás, hogy sohasem tesz hamis esküt 
a bírák előtt, bármit kockáztat is az igazság kimondásával, s 
az a montaigne-i nosztalgia, hogy jó volna olyan égalj alatt 
élni, ahol a „természet édes szabadsága" honol, mert ott lehet
séges volna a teljes kitárulkozás — csak a történelem-előtti-
ségből kifelé láboló szocialista társadalmakban válhat megvaló
sítható elhatározássá és reális nosztalgiává: ott, ahol lépten
nyomon nem függ az ember feje fölött a hatalom Damoklesz 
kardja, mert az egyetlen tényleges „hatalommá" az önigazgató 
emberek, a közvetlen termelők szabad asszociációja válik, ott, 
s csak ott, megteremtődnek a feltételek arra, hogy az ember a 
maga „teljességében és pőreségéban" jelenjen meg a nyüvá-
nosság előtt. Amikor majd a vallomástevők „eretneksége", me
lyet A d y Endre úgy határozott meg, hogy „nem is mondunk 
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m i . . . kinyilatkoztatásokat, csak a nyelvek hegyén élő, gyáván 
rejtőzködő igazságokat csaljuk elő", amikor ez a látszólagos, 
csak a köztudatban már a „nyelvek hegyén é lő" igazságokat 
kimondó individuális „eretnekség" megszűnik eretnekségnek 
lenni, s amikor majd 'hitelét veszti a ma még releváns igazság, 
h°gy „elrejteni, hazudni vagy elhallgatni azt, amit az ember 
lát és tud: a hétköznapi vagy politikai életben nemcsak sike
res, hanem egy szuper individuális erkölcsiség szempontjából 
még igazolható és produktív eljárás, elkerülhetetlenül szüksé
ges, jobb is lehet, mint az őszinteség" 3 — amikor tehát a min
dent kimondó individuális erkölcsiség megszűnik veszélyesnek, 
sőt néha károsnak is lenni .a többség szempontjából, akkor 
majd, és csak akkor, megszűnik az a konfliktus is, mely a 
vallói etika és az ezt fékező, teljességében megnyilvánulni nem 
engedő taktika szükségszerű egymás mellett létezéséből ered. 

4. 

„Ha van egyáltalán valami isteni, akkor ez a 
nyíltság az, ez a bizalom, ez a semmivel vissza 
nem riasztható, következmények miatt nem ag
gódó kitárulkozás, ez, mely feltétele minden 
egyesülés misztériumának, s mely több miniden 
misztériumnál. . . " 

(Sinko Ervin) 

Miféle makacs magatartás az, mely a kettős megkötöttség, 
az egyéni és társadalmi korlátozottság tudatának ellenére sem 
szűnik meg nyíltnak, kifelé fordulónak lenni? 

A valló ember, valahányszor elébe tolakszik a kérdés, mi 
értelme van a megnyilatkozásnak, ha úgysem lehet abszolút, 
hanem csakis részleges, akár magáról, akár a környezetéről 
szól — mindenekelőtt Plutarkhosz paradoxonéhoz fordul, akár
csak Montaigne: isten csak annyiban lehetsz, amennyiben be
látod, hogy ember v?gy. A z igazság „csak" emberi, s nem iste
nien abszolút, de az ilyen, a „csak" ilyen igazság egyedül azon 
gyáva fitymálok számára „értéktelen", akik ennek a kimon
dására sem merészkednek. A valló igazsága, mint minden 
evilági igazság, emberi és szubjektív, de ugyanakkor objektív 
is, ^zzá teszi, paradox módon, a valló elementáris szubjektivi
tása: „figyelmeztetnek, hogy objektív maradjak, s régi tapasz
talataim szerint én ilyen csak szubjektív módon lehetek"', va l 
lotta egy alkalommal A d y Endre, s evvel nemcsak a maga, de 
minden valió „régi tapasztalatáról" szólt. 

Ha nincs is a vallomásnak abszolút, de van emberien 
maximális igazsága: minden megnyilatkozás azt a végső nyíl t
ságot súrolja, melyre a valló magával és a világgal szemben 
képes. „ A z t fogadom el igaznak, amit igaznak tudok, és soha
sem azt, amit hazugságnak tudok", állította Rousseau, s ez az, 
ami a vallomástevőket elválasztja a cinikus örök-szótlanoktól 
kik nemcsak a kétségbe vont igazságot, hanem a legintimebb 
meggyőződésük szerinti hazugságot is képesek nagy bölcsen e l 
hallgatni vagy éppen „igazság" gyanánt terjeszteni, ha kom-
moditásuk így kívánja. Evvel viszont, mint Montaigne mon
daná, eme polgártársaink a perfiditást tanulják: rászokva a 
hazugságra, nem vonakodnak az adott szó sárba taposásától 
eem. Velük ellentétben, s szánva és megvetve őkat, a valló 
ember azt hiszi, amit Pascal, ti. hogy a hazugság annyira el
terjedt s az igazság annyira el van fedve, hogy csak úgy is
merhető meg, ha szeretik. Ügy szeretni az igazságot, a feltétlen 
emberi igazmondást, mint önmagában való emberi értéket — 
ehhez az az önfeledt rajongás szükséges, mellyel a Dialógusok 
Saulino-Brunója megénekelte az egyik legszebb himnuszt, m e 
lyet az igazsághoz valaha is intéztek: ,,az igazság a legőszin
tébb, a legistenibb dolog mindenek között; . . . erőszak nem 
veheti el ezt, az idő meg nem ronthatja, nem kisebbedik az
által, ha elrejtik, sem nem vész el, ha közlik mással; mert 
érzék meg nem csalhatja, idő meg nem ráncosítja, a tér nem 
rejti el, éjszaka meg nem szakítja, sötétség ei nem fátyolozza; 
ellenkezőleg, minél jobban támadják, annál jobban éled és nö
vekszik. Védő és pártfogó nélkül megvédi saját magát." 

De van e jobbára értelmi okon kívül egy másik, inkább 
érzelmi indítéka is a nyíltan-maradásnak, az el nem hallga
tásnak. 

„Mive l »a szeretet mindent elhisz« — természetesen csak 
azoktól, akiket összeköt és egybeforraszt —, én is úgy tárom 
ki lelkemet, Uram, előtted, hogy az emberek is meghallhassák. 
Nem tudom ugyan bizonyítani nekik, hogy igazat vallok, de 
azok bizonyosan elhiszik, akiknek figyelmét a szeretet hajlítja 
felém." Szent Ágoston e feltevése nemcsak arról tanúskodik, 
hogy a kitárulkozás egyik döntő motívuma a „szeretném, ha 
szeretnének" vágya, hanem közvetve arról is, hogy az ember 
csak akkor tesz vallomást nyilvánosság előtt, ha mindenekel
lenére hisz is abban, hogy e vágya nem tárgytalan, vagy leg
alábbis nem teljesen tárgytalan. Ha nem is a Sokaság, de egy 
p?.rányi közösség, ha nem is az emberek, de néhány régi vagy 
új, idős vagy fiatal barát, szellemi vérmérsékleténél, eszmé
nyeinél és magatartásánál fogva rokon ember, vagy legalábbis 
egyetlenegy szeretett és szerető személy halija és meghallja azt, 
c'.miről nekem beszélnem kell — ez az a feltétlenül szükséges 
bizonyosság, mely nélkül nincs vallomás. Szeretni és szeretve 
lenni: ez a nyíltság, a nyitva-maradás feltétele, csak ez bizto
síthatja azt a bizalmat, mely a kitárulkozáshoz szükséges. V a l 
lani meglehetősen kockázatos dolog, a valló naivan kitakart 
személye mindig s igen könnyen megalázó megbámulás tár
gyává válhat, főleg ma, e strip-tease-korban, amikor az egymás 

iránti közönyösség folytán a belső lemeztelenedés is éppolyan 
cirkuszi attrakcióvá, nem az emberi fantáziát, hanem csak a 
nyál- és egyéb mirigyeket mozgósító mutatvánnyá válhat, mint 
a külső strip-tease. Azonban, ha érzed, hogy létezik egy közös
ség, egy akármilyen kicsi közösség, mely reális tárgya lehet a 
kitárulkozás „misztériumának", mert összeköt ve le a ,,mindent 
elhivő szeretet" — akkor érdemes ezt a rizikót, a közbámulat, 
közszánalom vagy közröhej rizikóját is vállalni. 

De a legelementárisabb kísértés, mely a vallónak az abba
hagyást szuggerálja, nem „kívülről", hanem „belülről" jön, s 
eredete az a felismerés, hogy amikor val l az ember — nem 
vallani volna jó. Rád gázolnak — s te „megvallod", hogy f á j ; 
meggyaláznak — s te „feltárod", hogy meggyaláztak; elhagy a 

kedves — s te „kinyilatkoztatod", hogy e lhagyot t . . . Sőt, hogy 
az abszurditás nagyobb legyen, ez a tettpótló halk panasz, 
visító siránkozás vagy éppen ordító szitok gyakran a — kenye
red; „gondolják el, van egy ember, aki nagyon-nagyon érzi a 
életet, erről néha-néha szép vallomásokat tud tenni. És ez az 
ember ezzel él, ezt csinálja, ebből kell, hogy csináljon valamit, 
ez az élete, sőt ebből é l meg. Valakit gondoljanak, aki kény
telen büszkélkedni olyan sajátságaival, amiket mai emberi c i 
vilizációnk méltán taksál kevésre. Valaki azt ápolja és f i tog
tatja magában, mellyel okos, mai polgári lény föltétlenül or
voshoz szalad, hogy kigyógyíttassa, ha lehet." Adynak e k ro
kija tökéletes kifejezője a val ló ember abszurd magatartásá
nak. Ettől az abszurditástól menekülne minden valló — ha 
voLna hova menekülni. De nincs, s ezért a vallomás továbbra 
is marad az, ami: a tett pótléka, a megnyilatkozó naiv, tehe
tetlenség elleni lázadása: a gyengék „vallanak", az erősek cse
lekednek. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a vallomástevőnek a v i 
lághoz való viszonya teljesen passzív. A m í g az ember vallani 
képes, relatíve aktívan, termékenyen viszonyul az élethez; a 
vallomás ilyen érteleimben a tett és a negatív tett határán áll: 
aki sem cselekedni, sem megnyilatkozni nem bír tovább — 
meghal, s ez az egyetlen ténylegesen passzív gesztus, melyet az 
ember végső lehetőségként szembeszegezhet az élettel. Éppen 
ezért nem kellene félni a világnak még a legpesszimistább 
vallótól, még a legsötétebb nihilista megnyilatkozótól sem: aki 
még vall, mindegy, hogy hogyan, lényegében még igenel, végső 
fokon még optimista magatartásról tesz tanúságot; az igazi 
pesszimista elhallgat, az igazi nihilista nemcsak a világ minden 
fiktív vagy tényleges értékét, de a maga értelmetlennek bizo
nyult életet is felrúgja, mint egy közönséges vásári kacatot. 

5. 

„ A lírikus mindig abban a hiszemben él, hogy 
az ő személyes élményei és személyes problémái 
minden másnál érdekesebbek és mindenkit föl
tétlenül érdekelnek." 

(Sinkó Ervin) 

Miféle „műfaj" a próza-vallomás? 
A valló számára e kérdés, ha nem is teljesen lényegtelen, 

de mindenképpen azok közé tartozik, melyeket utoljára tesz fel 
mogának. Hogy melyik műfaj-skatulyába lehet bedugni azt a 
írás féleséget, amelynek révén ő mások előtt megmutatkozik, 
ez a valló számára meglehetősen irreleváns: neki nincsenek 
„műfaj-problémái", csak magatartásbeliek. 

De ha mégis felteszi magának e kérdést, és önmaga iránti 
kritikus szerénységgel teszi fel, akkor első dologként azt kell 



konstatálnia, hogy a próza-vallomás nem művészeti műfaj, 
mindenekelőtt á szó klasszikus, szépirodalmi értelmében nem az. 

A prózában valló ember szellemi alkata alapjában véve 
lírikusi alkat, mert szembeötlő tulajdonsága az az én-közpon
túság, mely nélkül lírai, költői önfeltárás nem képzelhető el, 
de az a „termék", melyet létrehoz, mégsem poézis: a próza
vallomás kifejezetten szubjektív, fogantatásában a lírával ro
kon, de megvalósulásában nem szonos szellemi alkotás. E disz-
tingválásnak, természetesen, nem a „rövid" vagy „hosszú" so
rokba való tördelés az alapja. A prózában tett vallomást nem 
az választja el a költeményes megnyilatkozástól, hogy az egyik 
esetben „közönséges", „poetizálatlan", a másikban pedig „rövid" , 
„lírai" sorokba tördelt és „ritmikusabb" szövegről van szó, 
hanem az a sajátság, vagy úgy is mondhatnánk, fogyatékosság, 
mely csak a prózában val lóé: képtelenség a metaforizálásra, s 
ami evvel jár, a szubjektív tartalmak poézissá hevítésére. V e r 
ses vallomásnak és próza-vallomásnak egy az indítéka: a k i 
tárulkozás, az önmegmutatás nosztalgiája, a látva látás lírikusi 
vágya, de az a mód, ahogy ez a vágy megvalósulásra tör, s 
ennélfogva az eredmény is, könnyen megkülönböztethető. A 
prózában val ló egyféle lírikus, de nem költő, a próza-vallomás 
egyféle L'ra — de nem poézis, hanem olyan próza, mely a köl
tői alkotóerő híján nem tudott költeménnyé válni. A k i ima pró
zában kénytelen vallani, az egykor vagy megkísérelt verset 
írni, de erről csakhamar lemondott, vagy meg sem kísérelt, de 
a költő latens állapotban mégis benne lappang: a prózában 
valló vagy „exköltő", aki kellő időben önmaga szigorú kriti
kusává, a poézissal való kacérkodás megtiltójává vált, vagy 
potenciális költő — aki ezt a lehetőségét sohasem képes reali
zálni. A legtöbb, amire képes, egy-egy röpke „beugrás" a poé
zis területére az ihletettség szerencsés pillanatában, de ezt az 
átlagon felüli produkciót szükségszerűen a visszaesés, a lehűlés, 
a költői láng kialvása követi, mint a Giordano Bruno dialógu
saiba ékelt szonettek, vagy a Szent Ágoston vallomásaiba „be 
csúszott" zsoltárok esetében. 

A poézistói a tág értelemben vett metaforizálatlanság, a 
szépirodalmi prózától viszont a szószerintiség, az át nem transz-
ponáltság, az áttételnélküliség választja el a próza-vallomást. 
A k i csak prózában tud vallani, az a maga alapvető preokku-
pációját — ő a világban s a világ őbenne — nem képes l i te-
rarizálni, a szó pozitív értelmében irodalmivá tenni, neki min
den szóba foglalt élménye művészeten innenién reális, a lehető 
legnagyobb mértékben mentes az alkotófantázia termékeny „ k i 
találásaitól": amit nyilvánosságra hoz, nyers, feldolgozatlan, 
egyetemes érvényre nem emelt, irodalmiatlan realitás. 

Hogyha „újságíró alatt az embert értjük, aki a jelenben él, 
a jelenre reagál, úgy, hogy ezzel egyidőben szükséglete az 
expanzitás, vagyis az, hogy hasson, és épp ezért a hatásért 
való folytonos erőfeszítésében, a hullámokban, amiket maga 
körül felver, találja meg és keresi nap nap után újra a saját 
individualitása, léte affinmációját", s aki „nem tud és nem 
akar nyilvánossággal való heves és tartós kantaktus nélkül 
é l n i " 4 — akkor a prózában valló kimondottan lírikusi alkattal 
megáldott vagy megvert publicista, akinek az általános érdek
lődésre esetleg számot tartó „nagy", ti. politikai, társadalmi, 

kulturális stb. „témái" mellett háttérbe nem szorítható örökös 
„témája" marad a maga individualitása, személyes problémái, 
sőt apró-cseprő privát ügyei is, melyek — erről lírikusi sze
mélye meg van győződve, különben nem tenne vallomást •—• 
„mindenkit föltétlenül érdekelnek". 

Ebből a lírikusi illúziójából származik a banálissá válás 
veszélye. Annak, aki költeménybe vagy szépprózába transzpo
nálja személyes életét, aki individuális problémáit, konfliktu
sait és preokkupácíóit képes metaforizálni, poézissá hevíteni, 
vagy a próza „objektív" tógájába burkolva önmagától elvonat
koztatni, objektivizálni, annak nem kell attól tartania, hogy 
bármennyire privát és esetleges élménye banálissá válik má
sok előtt: a j ó költemény és művészi próza az egyedi szemé
lyességet meghaladó egyetemességgel bír — ellentétben a sem 
poézissá nem hevített, sem prózamüvészi áttételekkel objekti-
vizálttá nem tett vallomással. A vers- vagy prózaírónak, még 
akkor is, ha ténylegesen nem is költő és nem is művész, meg
van az az előnye a prózában vallóval szemben, hogy irodalmon 
inneniségeiért, a művészet szféráján kívül rekedt „alkotásaiért" 
nem a maga személyiségét, hanem csak alkotói képességét, i l 
letve képtelenségét teszi a közvélemény megvetésének, lebecsü
lésének vagy éppen pletykájának tárgyává: a sikertelen vers 
vagy sikertelen elbeszélés csak „irodalmi ügy", a sikertelen 
vallomás pedig jellembeli dolog, melyért pirulni kell. A szép
irodalomban minden botlás és gyengeség az ..alkotás" számlá
jára íródik, s nem az emberségére, a vallomásban viszont — 
mert mindig s ténylegesen első személyű — minden erőtlenség 
és hiteltelenség a valló emberi s nemcsak alkotói erkölcsössé
gére csap vissza. 

A vallónak tehát kettős rizikót kell vállalnia: a privát téma 
és annak feldolgozásmódjából eredhető banalitás rizikóját. S 
vállalja is, dacosan: mivel sohasem a lényéről mint állandó
ságról, hanem mint Montaigne, az átmenetről szól, ha éppen 
szentimentális, akkor a vallomásban is az marad, ha éppen 
egz?J.tált, akkor a vallomásban sem menekszik a patetikától, 
ha pedig egy minden mindegyes közöny vagy rezignáció vesz 
rajta erőt, ezt vallomásában sem igyekszik mássá frizurázni. 
Olyannak s csakis olyannak mutatkozni az írásban, .amilyen a 
vallomás pillanatában vagy, ez a val ló egyetlen „műfaj-problé
mája", s úgy írni, hogy az „ í ró" helyett az emberre bukkanjon 
az olvasó, ez minden vallomástevő közös, Pascaltól kölcsönvett 
„stíluseszménye". 

I lyen értelemben ez a könyv is, mely afféle „ifjúkori ön
arckép" szeretne lenni, csak akkor nyerhet valamiféle értel
met, ha nem egy ilyen és ilyen „stiliszta", hanem egy ilyen és 
ilyen szellemi clkatú ember portréját, vagy legalábbis portréjá
nak körvonalait mutatja föl az olvasó előtt. 

Beograd, 1966 július—augusztus. 

* A Laskói esték c. kötet előszava 
1 Sinkó Ervin: Csokonai életmüve 
1 Sinkó Ervin: A poéta, aki mindnyájunké 
! Sinkó Ervin: A véres mítosz 
' Sinkó Ervin: A szentlélek lovagja 
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1. 

Sokan azt a megvetéssel és egy egész esztétikai rendszert 
megbolygató, kérdésessé tevő izzással kifejezett követelést, hogy 
meddig kompromittálja még a filozófia az esztétikát (E. Souriau), 
valahogy olyképpen fogalmazzák át mostanában, hogy meddig 
kompromittálja még a művészetet az esztétika. A kérdés értel
metlennek tetszik, hiszen az esztétika létjogosultságába hatol. 
Félti a művészetet az esztétikától! A z esztétika, bármilyen köny-
nyen bizonyítható is önállósága, szuverén tudományos joga, sőt 
az is, hogy bizonyos értelemben független a művészettől, mű
vészet nélkül, egyetlen éltető talaja nélkül értelmetlen, fölös
leges volna; tehát, egy olyan visszás helyzet alakult ki, ami az 
esztétika és a művészet függőségi viszonya helyett ellentétességü
ket érvényesítené. A kérdést mégsem szabad ilyen felületesen 
elvetni. Bármennyire értelmetlen is első pillantásra a probléma 
— különösen a klasszikus esztétikai nézetek szempontjából —, 
tudva, hogy az esztétika tárgya a szép és a művészi, illetve a 
kettő azonossága vagy ellentétessége, mindenesetre viszonya, 
szembe kell nézni vele. Csak egy példát említsek: Sveta Lukié a 
„szocialista esztetizmus" pejoratív megfogalmazásával szintén 
közel jár a fenti kérdéshez. N e m pusztán a sok esetben szak-
avatlan esztétikai irodalom elburjánzásának eredménye ez, sok
kal mélyebben kell keresnünk az esztétikából való kiábrádulás 
forrásait. Talán ott, hogy bármennyire bővítjük is az esztétika 
határterületeit, a művészetek eredményei, persze a legújabbak 
leginkább, kívül esnek azokon. így aztán sokszor jogos is a ki
ábrándulás. E sorok írója is, sokszoros csalatkozásai közben, 
felhagyott az esztétikusok tanulmányozásával, fegyvereikkel való 
ismerkedéseivel, s ismételten egy festményhez, egy regényhez 
fordult megnyugvásért, s azt is úgy, hogy közben amennyire 
csak lehet megfeledkezzen az esztétikai rendszerekről és hasonlók
ról. S talán nincs is egyedül. 

Persze, az ember jelzőiből és törekvéseiből következik az, hogy 
végérvényesen mégsem tud megszabadulni az esztétika vonzá
sából. Mert bármilyen mélyen hat is ez a kiábrándulás — sok
szor még az egyéniséget is átformálja, gondoljunk csak A halál 
Velencében kissé bizarr példájára —, ha az esztétika karjai közé 
keiül t az ember, aligha szabadulhat könnyen veszélyes, de l é 
nyegében üdvös szorításából. 

2. 

N e m véletlenül, s nem is mint puszta szellemesség vagy ötlet 
hangzik el mind többször ez a lázadó hang az esztétikával szem
ben, s nem véletlen, hogy valóban megbélyegző, gúnyos színt 
nyert az „esztétikus" elnevezése. A z esztétika formálisan függet
len a művészetektől, de közöttük mégis lényeges a kapcsolat. Sőt, 
mind jobban elmélyül ez a viszony. A mai művészeteknek sok
szor létkérdése az esztétikai megfogalmazás, értelmezés, kommen
tár, sőt — gondoljunk csak arra, hogy az újabb lírában maga a 
líra vált (a vers mint anyag) a költészet tárgyává —, a művésze
tek újabb dimenziójává is válhat az esztétika. A művészet ön
állóságát, szuverén jellemvonásait féltik, akiket ez felháborít. 
A művészetek szuverenitását valóban nem befolyásolhatták az 
elmúlt évtizedek vérszegény „széptanai", sőt, joggal a műalko
tás legpozitívabb vonásának tekinthették, ha ügyet sem vetett 
a széptani megfogalmazásokra, azok előtt járt, vagy végérvé
nyesen lerombolta azokat. Ma azonban, amikor az esztétikai 
tanítások, még az olyan szélsőségesek is, melyek, mondjuk, a mű
vészetet „a természet sajátos esetének" tekintik, a totalitás felé 
törekszenek, pl: „olyan esztétikát kell felvázolnom, amely min
den nehézség nélkül és szinte természetesen magába kebelezheti 
a modern művészet legvakmerőbb megnyilvánulási formáit is" 
— nem tagadhatjuk, hogy a célokban már nemcsak a „ lénye
gesen nagyobb terület" fogalma van ott, hanem az esztétika k i 
hatásának, kisugárzási körének meghatározó, irányító funkciója 
is. í gy aztán az olyan művészeti irányok, elsősorban a festészet
ben, amelyek „mindent csinálnak, csak éppen nem ábrázolnak" 1), 

érthetően rettegnek az esztétikai megítélés, az esztétikai megfo
galmazás eredményétől, hiszen valóban egzisztenciális méretek
ben hat: kérdésessé teszi, sőt elutasítja, érvényteleníti a művé
szetek bizonyos eredményeit, ugyanakkor másokat érvényesít
het, másoknak létjogot biztosíthat. Nem biztos azonban, hogy ezt 
az esztétika erejével, nagyszerűségével, fogalmainak átfogó j e l 
legévé: érte el, inkább gondoljunk arra, hogy a művészetek „ g y a 
korlati" kritériumai vagy éppen belső, legsajátabb vonásai váltak 
sokszor bizonytalanná. A művészet vesztett, az esztétikára kény
szerül támaszkodni, újabb dimenziókat keres, de ugyanakkor, 
nagyon mélyenszántó kételyei miatt, kiábrándul az esztétikából, 
retteg ítéletétől, szuverenitását félti. 

Az t kell tehát megállapítanunk, hogy a művészet, illetve az 
alkotók mind gyakoribb lázadása az esztétika ellen, az esztétika 
meghatározó, befolyásoló szerepe ellen, lényegében kétélű kard, 
melynek csapásai jobbra is, balra is életveszélyesen sebeznek. 
A művészet megnyugvást vár az esztétikától, ugyanakkor — mert 
még mindig él az a hagyományos felfogás, hogy az esztétika a 
művészetek eredményei után kullog, és hogy esztétikai rendszert 
tiszta spekulatív módon is, tehát a művészetek ismerete nélkül 
is ki lehet alakítani — lényegéhez tartozik mindenkori ellenál
lása, szabadkozása az esztétika hatásától. Attól retteg, hogy 
esetleg valakinek sikerül felvázolni egy olyan esztétikát, mely 
„magába kebelezheti", tehát végérvényesen meghatározhatja — 
elveti vagy affirmálja — „a modern művészet legvakmerőbb 
megjelenési formáit is", és ezzel bizonyos értelemben pontot tesz 
a kutatások végére, vagy legfeljebb kijelöl egy olyan pontot, 
mely megbízható általános értékénél fogva a kaotikus művé
szeti helyzet felismerésének, a szálak kibogozásának, az értékek 
megkülönböztetésének alapjává válhat. A z esztétikai kutatások 
alapjában van ez a törekvés, mégis a mai esztétikai irodalom
nak csak részleges ismerete is elegendő ahhoz, hogy ne legyünk 
nagy bizalommal egy ilyen rendszer hamaros kialakulásával 
szemben, hiszen — párhuzamos képpel é lve — amennyire nö
vekszik az esztétikai nézetek száma, olyan mértékben válik mind
inkább világossá, hogy eredményeiket csak úgy tisztelhetjük, ha 
számba vesszük eklektikusságukat. A z ilyen állapot pedig inkább 
kételyt, mint megnyugvást szül. 

Most már talán állíthatjuk, hogy a művészetek kiábrándu
lását az esztétikából voltaképpen nem az esztétikai ítélet minő
sége, döntő jelentősége okozza. Máshol kell kutatnunk. 

S még inkább világos lesz ez, ha egy pillanatra elfogadjuk 
azt a vitatható megállapítást, hogy az esztétika ítéletei inkább 
a tényekre, a tények megállapítására és jelentőségük elemzésére 
vonatkoznak, mintsem tisztán az értékekre. Véleményem szerint 
az esztétika mégis a minőségekről szóló tanítás, de nem a mű
vek, inkább az általánosan elfogadott, elvont kategória: a mű 
minőségeiről. Persze, érték és minőség nem azonos. 

De fogadjuk el az előbbit, s tegyük hozzá: a mai művészet 
látszólagos talajtalansága, szinte megrázó, tragikus, kételyekkel 
teli — s éppen ezért mindinkább emberközelbe kerülő, tehát 
humánus szempontból fontos — helyzete okozza azt, hogy az esz
tétikai tanításoktól egyrészt megnyugtató választ vár mind lé 
nyegesebb egzisztenciális kérdéseire, másrészt pedig retteg az 
esztétika befolyásától. Felháborodása az esztétika ellen nem az 
esztétika hatalmát bizonyítja, hanem éppen a művészet sors
döntő helyzetére, szuverenitásának, önállóságának megingott te
nyéré, azok kérdéseire vár megnyugtató választ. A z esztétika 
pedig hallgat. Nem tud megnyugtató lenni, serkenti sem tud. 
Totalitásra való törekvése hiányokkal teli. 

3. 

A szimbolikus logikai módszer egyik következetes, bár lénye
gében metafizikus álláspontjából kiindulva, kimutatható az is, 
hogy nemcsak a művészetek helyzete látszhat tragikusnak, nem
csak ott nyilvánvaló a kaotikus érték-állapot, hanem magában az 
esztétikában is, tehát abban a tudományban, amely leginkább 
hivatott volna a káosz megszüntetésére. 

A z esztétika pozitív ismeretekre alapozza tanításait, bár mind
inkább nyilvánvaló egy olyan törekvés, melynek központjában az 
áll, hogy az esztétika nem a kvantitásról, hanem a kvalitásról 
szóló tanítás, mely szubjektumból (tárgya, a mű, szubjektum) 
s mindig valami egyetlenből (az egyedi műből) indul k i 2 ) . A 
pozitív ismeretek ilyen szempontból lényegesen más megvilágí
tást nyernek, egyrészt a minőség kérdésévé válnak, másrészt pe 
dig eltűnik belőlük az elvont általánosság, a metafizikus vonás, 
melynek elkerülése olyan nagy akadályokba ütközik. A nyilván
való előrehaladás ellenére is számolnunk kell a pozitív ismeretek 
lényegbevágó zártságával. 

Mert mindazok a pozitív ismeretek, amelyekkel olyan csal
hatatlanul fegyverkezik fel nemcsak az esztétika, hanem az i ro 
dalomtörténet és a kritika is, lényegében csak puszta adatok, a 
művészet és a szép személytelen tényei. A személytelenség — az 
esztétika tudományosságát bizonygatják ezzel sokan — sohasem 
lehet meghatározó, ítéletre alkalmas tényező a művészetekben. 
Hiszen nem állhatunk meg a pozitív tényéknél, ismereteknél, 
nem várhatjuk, hogy az alkotás titkos világa megnyilatkozik 
előttünk, ha a „szezám tárulj" semmi mást nem foglal magába, 
mint éppen ezeket a pozitív tényezőket, ezeket a lényegében 
mégiscsak művészeten kívüli ismereteket. Kétségtelen, hogy bár
kivei meg lehet ismertetni a lírai fogalmakat, a lírai vers f o 
galomkörét, sőt az is elérhető, hogy könnyű legyen a lírán belüli 
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különbségek felismerése, megkülönböztetése is, de arra már 
mindez igen kevés, hogy a műalkotás sajátos, belső világát, azt a 
lényeget, amit Dessoir a „művészet végső tartalmának" nevez, 
bármi módon is meghatározzuk, 

A pozitív ismeretek nem hatnak megnyugtatóan, mögöttük 
rendszerint ismeretlen, de a művészet szempontjából legfonto
sabb területek tűnnek fel. A z t is nyugodtan állíthatjuk, hogy a 
pozitív ismeretek leginkább kételyt szülnek, akkor mindenesetre, 
ha személytelenek, elsősorban kételyt a pozitív ismeretek pozi
tívumába s közvetlenül ezzel egyidőben kételyt az alkotás meg
ismerhetőségébe. Ez a legveszélyesebb hatásuk, nélkülük nem 
léphetünk előre, de visszahatásuk veszélyt jelent, talán a már 
fejtegetett kiábrándulás is így jött lére. 

Mindenesetre éppen ez a kételyt a legmélyebb mozgatója az 
újabb, mind mélyebbre törekvő esztétikai kutatásoknak. S leg
inkább annak, hogy a hagyományossá vált meghatározások, fo 
galmak hatalma mind kérdésesebbé válik. 

A szimbolikus logikai módszert alkalmazva, vagy legfeljebb 
annak egyetlen tételét, még inkább világossá válik ez a prob
léma. 

A z esztétikának egzisztenciális határai vannak, valahogy úgy 
vagyunk minden esztétikai kérdésfeltevéssel és — megfogalma
zással, hogy amikor a lényeges, a művészetet magában a műben 
végérvényesen meghatározó kérdésig juthatna, ezt már nem teszi 
fel. Kívülről , a pozit ív ismeretek segítségével közelíti meg az 
alkotást, s ott ahol a személytelen pozitív ismeretek nem se
gíthetnek, a személyes élményhez fordul, emotív benyomások
kal folytathatja útját, de ezzel mind távolabbra kerül az eszté
tikától. Egy ponton megreked, ott hallgatni kell. A válasz ez, a 
fel nem tett kérdésre adott egyetlen lehető válasz: a hallgatás. 

A hallgatás azonban nem lehet kritérium, a hallgatás lénye
gében visszavonulás az ismeretlen elől, a vereség beismerése, 
vagy — még rosszabb esetben — a hazugság dicsérete, mert a 
hallgatás, ha nem puszta üresség, akkor valamit mindig elfed, 
elrejt, eltakar. A hallgatás már nem jelent összeütközést, az ösz-
szeütközésre alkalmas két pólus széthull benne, fölöslegessé vá 
lik, üressé. A hallgatás talán előkészület a következőkre, a kö
vetkező lépésre, erőgyűjtés, de ez ebben az esetben már mást 
jelent, mert a hallgatás közben rendszeresen eltűnik az előre 
meghatározott irány, az, amit a pozitív ismeretek szabtak meg. 

A pozitív ismeretekből rendszerint csak annyi következik — 
figyeljük meg folyó kritikánk gyanútlan együgyűséget —, hogy 
„a versnek sajátos belső világa van", ami azonos azzal a felis
meréssel, hogy az alma — mert alma — belsejében magok van
nak. S a féreg? A z , ami megkülönbözteti az egyik almát a má
siktól, az a belső rontás, ami minden szervezetben él, a versben 
is, a féreg az, ami alkalmassá teszi az „objektumot" az egyedi
ség megfigyelésére és éppen ez a legizgalmasabb, ebben rejlik 
az igazi —- emberi méretekben hatalmas — felismerés lehető
sége. Hiszen, ami reálisan lehetséges — a féreg, a rontás, a 
szervezet lassú mozgása — az valóságos is és kényszerű i s 3 ) . 

Mi re való hát a hallgatás? A pozitív ismeretek jogát nem 
tagadhatjuk vele, válaszként is csak úgy foghatjuk fel, ha bele
egyezünk mindabba, amit rejteget, legtöbbször az ámításba. 

A z esztétika pedig — a szimbolikus logikai módszert alkal
mazva — a hallgatáshoz vezet. Ott megállapodik, érvényest már 
aligha tud mondani. Ott valami befejeződött. Ott valóban csak 
az egyedi mű szubjektív világa él tovább, ott csak azt lehet fe l 
ismerni vagy félreismerni. S mert kísért a félreismerés, meg 
kényszerít a felismerés, a hallgatás céllá lesz ,a hallgatás tetté. 

De másként kellene nevezni. Akciónak? 

4. 

Persze, felszabadulni a törvények alól nem lehet büntetlenül. 
Bizonyos előnyt feltételez azonban a törvények megvetése, még 
inkább azt megokolt leépítése, tehát maga a büntetés nem lehet 
annyira lesújtó és annyira fájó, hogy ne válhatna egyúttal ser
kentéssé. A vesztés nyerés is, a nyerés vesztés. A z esztétikában 
pedig előnyre van szükség. De előny-e a hallgatás? 

Nemzedékemnek nem voltak és most sincsenek határozott 
esztétikai nézetei. Ami t mások — kívülről szemlélve, ritkán 
olvasva, de sűrűn kommentálva — bizonyos szellemi állásfogla
lásnak, akár esztétikai cogitónak fognak fel, rendszerint negatív; 
az interpretációkat éppúgy nem tartjuk magunkénak, mint ahogy 
elvetjük az ellenünkre épített barikádokat. A z esztétikai nézetek 
nem tartottak sohasem Össze bennünket, az összetartó erő inkább 
hév volt, fiatalos lázadás, lázas dobpergés, bár ma már senki 
sem vitathatja el, hogy pozitív eredményeket is felszínre tudtunk 
hozni, azokat immár nem lehet tagadni. S hogy nem az eszté
tikai nézetek megközelítő azonossága teremtett generációt kor
osztályomból, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a már meg
jelent művek, azok az alkotások, melyek a tűzszünetben, a rit
kán elnyert nyugalmas csöndben jöttek létre. S tovább fejlesztve 
ezt, mi sem bizonyít inkább mellettem — az akcióként felfogott 
hallgatás mellett —, mint az, hogy ha sohasem, de most másra 
aligha vállalkozunk, mint a hallgatásra. Magunkat okolom leg
inkább, bár mások is ezt tették. A hallgatás stílussá vált, és aki 
emögött nem érzi meg részint a helyzet meddőségét, részint pe
dig a kételyekkel küzdők felszabadulásra törekvő választását, az 
efemer módon a pillanatnyi akciót választja, interjú-panaszokat, 
szóbeli lázadásokat, vigadói terveket. Arra a hallgatásra, amit — 
paradox módon — akciónak neveztem, alig mernek vállalkozni. 

LUDWIQ KASSÁK (HONGARIJE) BILDARCHITEKTUR 

Az, hogy nemzedékem a hallgatáshoz a szimbolikus logikai 
rendszer eredményeivel jutott el, vitatható, de azt nem lehet 
elvitatni, hogy a hallgatásból következő befelé fordulás hatvá
nyozott érzékenység jele. 

A z , amit sokszor zavaros, gondolatilag letisztázatlan szem
pontból vetettünk el — a közvetlenül mögöttünk levő hagyomány 
eredményeit —, sohasem lett tanú ellenünk. A z első életes e l 
rugaszkodáshoz elég vol t a tunyaság, a lanyhadás, az infantilis 
politikai inszinuáció megvetése, a másodikhoz már több kellene, 
a második elrugaszkodás már egzisztenciális méretű tett. Ha az 
első szabad teret eredményezett, pontosabban, éppen arra szol
gált, hogy felszabadítson egy teret, a következő már a tér ki
töltése, a lehetőség, ami ha igazán lehetőség — ismételjük meg 
—, akkor valóságos is, kényszerű is. A tér kitöltésének hiányaira 
egyik előbbi írásomban utaltam. Most csak annyit kell hozzá
tennem, hogy a hallgatás a tér kitöltéséhez vezethet, bár veszé
lyes utat kínál, az utóbbi közlések pedig azt bizonyítják, hogy 
sokszor félrevezet. A z esztétikai nézetek bár részleges kialakítá
sakor leginkább. 

Nemzedékemen belül az esztétikai nézetek sokfélesége, ponto
sabban, sokféle letisztázatlansága, éppen a hallgatásba torkollik, 
a hallgatásba a mű és a világ ijesztően fontos kérdéseiről. A nagy 
szavak és az üres fogalmak, az alaptalan programok még mindig 
hatnak, még mindig elvássák sokunk fogát. Elvárjuk, hogy mások 
magyarázzák meg azt. amire magyarázatot csak mi tudunk adni, 
még akkor is, ha a körénk teremtett vi lág — mi választottuk — ! 

szellemileg (esztétikailag) labilis. Labilis, mert a mi sokfélekép
pen letisztázatlan esztétikai nézeteink sem stabilak. S mit te
hetnénk mást, minthogy hallgatunk? 

Meglehet, hogy ez a legrosszabb választás. Valószínűleg ilyen 
rosszul még sohasem választottunk. Amikor elvetettük a meg
honosodott törvényeket, amikor a kritikátlanul olvasókönyv ér
tékűvé tett „alkotások" silányságát neveztük meg, amikor a sért

hetetlennek vél t szabályok és törvények szemébe röhögtünk, ak
kor úgy hittük, s másoknak is azt bizonygattuk, hogy ez eszté
tikai, ha kell etikai magatartás. S most, amikor fel kell tenni 
végre a döntő esztétikai kérdést: mit kezdjünk a művel, a tettel, 
amire még van erőnk, a hallgatáshoz folyamodunk, a hallgatást 
tesszük meg akcióvá. Jogunk van rá. Ebben is előnyt keresünk. 
Mive l mind távolabbra kerülünk az akciótól, a magunk válasz
totta szabadság érvényesítésétől, esztétikai nézeteink letisztázása 
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nélkül a megnyugvást, a nyugodt alkotómunkát választjuk, s rit
kán látjuk be. hogy mennyire meddő is az, ami a mű'helybő! 
kikerül. A hallgatás nem mindig válik alkotó-töprengéssé, kéte
lyek harcává, ahogyan akartuk, ahogyan elvártuk, hanem puszta 
kiagyalást hoz létre, történetek és alig átélt gondolatok közönsé
ges kigondolását. Ezzel a hallgatást kompromittáljuk. 

S feltehetjük immár újra a második kérdést: meddig komp
romittálja még a müveket az esztétika? 

í g y kell feltennünk a kérdést, mert amit magunkénak vallunk 
— jogosan vagy jogtalanul? — inkább a művészet, ahol arány
lag biztosabban mozgunk, hiszen érzékenységünkben inkább 
megbízunk, mint az esztétika, ahol a fogalmak zavarnak ben
nünket, ahol a rendszerek letisziázatlansága termi korcs gyü
mölcseit mé£ mindig. Ezt alig merjük elismerni, s így jön létre 
közöttünk a különbség. 

Nincs arra mód, persze, és senki sem követelné meg, hogy 
esztétikai nézeteinket kiegyenlítsük, úgysem lehetnénk egymás 
tanítványai, de arra van mód. hogy a hallgatásba tömörülő sok
színűséget akcióvá tegyük, s így megkezdjük — a második el
rugaszkodással — a létrehozott szabad tér betöltését. Ha a hall
gatást mint véges szituációt fogjuk fel, úgy, ahogyan azt az esz
tétika értékes megtorpanásánál láttuk, a pozitív ismeretek leve
zetésénél, akkor éppen a leglényegesebbet öljük ki magunkból, 
azt, hogy a pólusok, az összeütközésre alkalmas tartalmak élet
teret nyerjenek, a szenvedélyből gondolatiságba csapjanak át. A 
kialakított, a megteremtett, személyes élménnyé és céllá tett esz
tétikának, tehát a nem kívülről ránk erőszakoltnak, meghatározó, 
irányító szerepet kell elfogadnunk. Nem rettenhetünk meg ne
gatív ítéleteitől. Hiszen előnyünk az, hogy törvénybontást kö
vetelünk az esztétikától is, elfogadjuk a büntetést. Hiszen haj
landóságunkban van az, hogy szívesebben küzdünk az esztétika 
ellen, mintsem elfogadjuk, belegyezünk ítéleteibe. De ez az á l 
lásfoglalás kötelez, a felelősséget növeli. Üjra csak az akció kény
szerűségéhez vezet vissza. Mert még mindig csak érzékenysé
günkben, bizunk, arra már kevésbé vagyunk képesek, hogy rá
bízzuk magunkat a szellemi magatartás szigorúságára. 

Ha művészetszemléletünket kaotikusnak tartjuk, mert bizony
talanok az ítéleteink — kritikáink egész sora bizonyítja ezt —. 
akkor valóban nem marad más hátra számunkra, mint a kiindu
lópontul szolgáló kérdés második változata: meddig kompromit
tálja még az esztétika a művészetet? 

Ez persze nem azt jelenti, hogy a művészetből kizárjuk az 
esztétikumot, vagy az esztétikából a művészetet, pusztán csak 
annyit, hogy művészetet akarunk érteni esztétika nélkül: pozi
tív ismeretek és a hallgatás akcióra kényszerítő hatása nélkül. 
Ez pedig mégis lehetetlen. 

A hallgatást kell akcióvá tennünk, azt a hallgatást, ami az 
esztétikának egyik legfontosabb kérdése: merre onnan, ahol már 
megbízhatatlanok a pozitív ismeretek ,ahol már más nem marad 
hátra, csak a veszély, a büntetés, a törvények megszegése. 

S az előny, ami ebből következik. 

5. 

Generációm példáján tettem fel a második kérdést. A vál isz 
mindkettőre negatív. 

A z esztétika kérdései nem megoldhatatlanok, s ezt leginkább 
az bizonyítja, hogy teljesen értelmetlen az esztétika és a f i lo
zófia, illetve a művészet kölcsönös kompromittálása. 

Az esztétikának vannak olyan kérdései, amelyekre megbíz
ható, átfogó, érvényes választ tudunk adni, ellenben vannak olya
nok is, amelyek mögött mindig valami ismeretlen terület marad 
fenn, érintetlen vidék; a válasz mögött az ismeretlen (hallgatás, 
akció). S éppen ezek a kérdések azok, amelyek gondolkodásra 
késztetnek, ahogy a járvány sem akadályozhatja meg A halál 
Velencében szerelmét. 

A spontán élmény, a puszta tevékenység itt már nem segít, 
a nagyon bizonytalan szellemi várakozáshoz (a hallgatáshoz) vagy 
az intellektuális megpróbáltatáshoz (az akcióhoz) kell fordulni. 

Igaz, az irracionális kérdések rendszerint megoldhatatlanok. 

Jegyzetek: 

1. R. Caillois: A költészet packázásai, Európa Könyvkiadó, 
Budapest. 1966. 6. old. 

2. M. Damnjanovic figyelmeztet erre R. Bayer esztétikáját 
elemezve: Strujanja u savremenoj estetici, Naprijed, Zag-
reb, 1966, 39-43. old. 

3. D. Pejovic: Nicolai Hartman, Forum, 1966, 1—2. szám, 182. 
old. 

márványhideg 
tájakon 

utasó c s a b a 
(Brasnyó István: Vadvizek, 

Fórum Könyvkiadó, 
Nov i Sad, 1966.) 

Brasnyó István költészete, 
bátran mondhatom, egyedülálló 
erre felénk, a nagy horkolások 
zsíros földjein, s állítom ezt 
anélkül, hogy ezzel az egy szó
val jó előre és egyoldalúan di
csérni vagy elmarasztalni akar
nám. 

A Vadvizek költője alig né
hány éves versírói gyakorlat 
után jelentős utat tett meg: a 
kezdeti kamaszos csapongást, a 
duzzadón áradó nyerseséget, 
melynek célja a világ elámíta
na volt, sőt meghódítása, s 
amely gyakran torzult modo
rossá a kölcsönzött hangulatok 
és verskellékek terhe alatt, fo 

kozatosan felváltotta egy hig
gadtabb periódus, amikor a 
költő már nem akar rozoga 
asztalok hátáról mennydörögni, 
s a méteres papírszalagokra 
ömlesztett, jellegtelen szófolya
mok is végképp feledésbe men
nek. E lényegbevágó változúsok 
idején, melyekig voltaképpen az 
első próbálkozások idegenségé
nek felismerésén keresztül vitt 
az ut, Brasnyó válaszútra ke
rül: vagy az emocionális alap-
színezetű líra művelőjévé vá 
lik, s megkísérel az „öröit köl
tői témák" ezerszínű megvaló
sulásai közt újdonatúj virágo
kat nyitni, vagy pedig gondo

lati síkon (emóciót és gondo-
tot a fölösleges magyarázgatás 
elkerülése végett szakítottam 
ketté) fejezi ki magát. Á m Bras
nyó számára mindkét út jár
hatatlannak bizonyult. 

A z elsőtől nemcsak annak a 
tudata vagy inkább iszonya
ta tartotta vissza, hogy esetleg 
csak variációkat tudna adni, 
hanem sokkal inkább az a ne
mes undor, mellyel már első 
verseinek megírásakor is viszo
nyult 3 „széplelkü poéták" ke-

nyérillatú-délibábos-busongó 
rigmusai iránt. (De itt "íözre-
játszhatott — mellékesen mond
va — a szentis. kispolgári, kon

szolidált stb. jelzőktől való f é 
lelem is, melyeket oly magabiz
tosan ragasztanának egyesek a 
tapogatózva indulók homloká
ra.) 

A második fejlődési út — v é 
leményem szerint — azért bi
zonyult járhatatlannak, mert 
hiányzott hozzá a filozófiai fel
készültségnek egy olyan foka, 
mely lehetővé tette volna, hogy 
az alkotói munkában elkerülje 
a kellőképpen meg nem alapo
zott filozofálást és az azzal j á 
ró banalitást — végső soron a 
modorosságnak egy újabb gúzs
ba kötő, lefojtó változatát. S 
talán épp ezzel kapcsolatban 
kel 1 megemlíteni, hogy Bras
nyó István a Vadvizekben már 
egészen mértéktartó, fegyelme
zett; sohasem rohamoz olyan 
területeket, melyeknek meghó
dítása erejét meghaladó erő
feszítést kívánna meg tőle, s 
amelyek egyfajta belső kudar
cot idéznének elő azzal, hogy 
vérré nem válván, továbbra is 
a szubjektumon kívül rekedt, 
a szubjektummal szerves egy
séget alkotni nem tudó tárgyak 
hűvör. vigyorával bámulnának 
szemébe. 

Mindezek után Brasnyó szin
te pőrén, de nagy-nagy akarás
sal a szavak rengetegébe za
rándokolt, a „fene szavak" kö
zé, hogy megszervezésükkel, 
egyszeri kapcsolásukkal olyan 
kristályrendszereket hozzon 
létre, melyek „kínra veí teté-
sét" enyhítenék. De vajon a 
szavak vállalták-e a rájuk rótt 
feladatot, hajlandók voltak-e 
glédába állni öncélúan, s ha 
igen, sugározhatnak-e egy elő
zetesen ki nem alakult vagy 
taián elfojtott életérzést"* A vá 
lasz egyértelmű: nem. És éppen 
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ebben a nemben rejlik a Vad
vizek alapvető gyengesége. 
Mert költőnk hiába bizonyult 
Ügyes harcosnak a szavakkal 
és a szavakért vívott csatáro
zásokban, ha nem legegyénibb 
mondandójával láncolja őket a 
süketen ásító papírra, hanem 
csak megválogatja őket, tisztes 
távolból, játékosan. Nézzünk 
egy példát: 

Vizek kapuja délkapu az ég 
[kapuja 

Keresztmetszetben tengerek 
[szárnyas kupolái 

Mikor a tenger és az élet 
[egyet jelent 

És dobolva futtat szilárd 
[ízeket távozásakor: 

Hajók jöttek lefelé a ködben 
[fűben a hajók 

És nekivágtak a felhők 
[csatornáinak a ködben 

Magasan 
És a réten szerte zöld lovak 

[úsztak 

Nyerítettek hosszan a távolodó 
[öblök után 

Rajtuk a tajték koronája 
[fénylett s szemükben 

Delelőre hágtak a csillagok . . . 
(Vizek kapuja) 

És ez így megy még két olda
lon át. 

Első olvasásra is szemebeötiő, 
hogy a szavak, sorok, képek 
széttartó tendenciával követik 
egymást, csupán a ritmus fűzi 
úgy-ahogy össze őket. de kü
lönben semmi egységet, semmi 
szükségszerűt nem érezni ben
nük. Minden elmozdítható, más 
képpen is megkomponálható, 
úgyannyira, hogy gyakran in
kább valami lélektelen, de kel
lő alapossággal megtervezett 
automata munkájának érzem 
ezeket a verseket (automatá
énak, mely csak a szavak alak
ját, hangzását ismeri) semmint 
egy meghatározott térben é-:> 
időben élő hús-vér ember va l 
lomásainak. 

S a szavak épp ezt nem tűrik 
el! 

Egymás jelentését, hangula
tát roncsolva szétfolynak — 
amorf, mélység nélküli, meg
annyi törést, zökkenőt muta
tó szóhalmazokká színtelened
nek. Brasnyó számára — s ez 
logikusan következik az eddigi
ekből — a szó (miljkovici vagy 
popai értelemben) még nem 
.,méreg", nem „egyetlen va ló
ság". És nem is lesz azzá mind
addig, míg a költő „modernes" 
experimentumok kedvéért vak
vágányra tereli gondolati-érzel
mi világát. Erről mindenek
előtt épp a kötet jobb versei 
győztek meg (mint például a 
Ha elmentem volna innen . . 
kezdetű, az Akusztikus vers, az 
Éjféli vadlibák és még néhány), 
melyekben az olvasó megköny-
nyebbülten és örömmel találko
zik Brasnyó költői-emberi É N -
jével . És ez az É N nem lehet 
közömbös számunkra — még 

akkor sem, ha a Vadvizekre a 
félresikerült versek jellemzőek 
—, hiszen „tudatos" munkát 
végzett, letisztult ízléssel (hiába 
keresnénk nála agyonrágott, le
rongyolt sémákat). A z induló 
költők első kötetét a kölcsön
zött színek, ékességek horda
lékanyaga legtöbbször valóság
gal betemeti. Brasnyónál for
dított a helyzet: gondosan elke
rüli az olcsó zsákmányt, de 
közben önmagát még nem tud
ja adni, s így versei a H I Á N Y 
K Ö L T É S Z E T É V É válnak! H i 
deg, nullapont alatti térségeket 
tárnak fel semlegesen, s az 
olvasóban újra meg újra fe lve
tődik a kérdés: hol rejtőzik az 
ember. 

S ezzel az incselkedő, válasz 
nélküli kérdéssel még mindig 
sokkal izgalmasabb dolog ve r 
set olvasni, mintha a mások 
ruháiban tetszelgő epigonok 
áporodott „szerzeményeivel" 
próbálunk dialógust teremteni. 

vadvizek 
g e r o l d l á s z l ő 

(Brasnyó István: Vadvizek, 
Fórum Könyvkiadó, N o v i Sad, 

1960.) 

Elgondolkoztató költészetet 
képviselnek Brasnyó István kö
tetbe* gyűjtött versei. N e m az
zal kényszerítik gondolkodás
ra olvasóikat, ami bennük van, 
belőlük olvasható ki, hanem in
kább azzal, ami egy-egy vé r 
ből kimaradt. A z iménti mon
dat még korántsem tekinthető 
rejtetten megfogalmazott, szel
lemeskedő paradoxon leple 
alatt elsütött elmarasztalásnak, 
negatív bírálatnak. Hiszen 
Brasnyó István versei a költé
szet vajdasági kedvelői számá
ra első megjelenésüktől a nem
rég nyomdafestéket látott köte
tig mindig tartogattak megle
petéseket. Brasnyó olvasói 
szempontjából föltétlenül há
lás alkotó. Verseit követve meg
tanultuk, hogy váratlan fordu
latokat, izgalmakat ígérnek. 
Mindez azt jelenti, hogy rövid, 
néhány éves költő-múltja f o 
lyamán a Vadvizek alkotója 
többször váltott már hangot, 
hogy költői fejlődésének több 
szakaszáról írhatna máris az, 
aki e rövid pálya útjáról kíván
na taulmány formájában érte
kezni. 

Természetesen nem kell el
felejteni, hogy irodalmi éle
tünknek nincs kellő töltéssel 
rendelkező atmoszférája. A köl
tőnek nem kell tartania lég
köri zavaroktól, mennydörgés
től, amelynek villámai esetleg 
kárt tehetnének benne. Főleg a 
fiatal költőnek nem kell ilyes
mitől tartania. Ha sikerül be
kerülnie, részesévé lennie az 
árnak, akkor csak írnia kell, a 
többi már az enyhe sodráson 
múlik. Nem írnak róla, vagy 
csak néha szúrják be a nevét 
egy-egy elemző beszámolóba, 
ahol fél mondattal nagy me
részen ítéletet is mondanak f ö 
lötte. Egészen addig ilyen „ese
ménytelen" az élete, amíg köny
ve nem jelenik meg. Akkor pe
dig, de ez sem törvényszerű 
általános jelenség, minden ol
dalra egyszerre kell figyelnie, 
mert hosszabb-rövidebb mél 
tatások, recenziók, kritikák — 
tanulmányokat egyelőre ne 
várjon — formájában írni kez
denek róla. Másodszor is fe l 
fedezik. 

Brasnyó másodszori felfede
zésének nem éppen legszeren
csésebbek a körülményei. K ö 

tete, amelyben több közöletlen 
vers is helyet kapott — ki
egyensúlyozatlan, egy új hang 
próbálgatása, tanulgatása köz
ben állt össze. 

A z imént Brasnyót a folyvást 
meglepetéseket nyújtó költő
nek neveztem, olyan alkotónak, 
aki szereti azt, amit csinál, aki 
nem élhet versek és versírás 
nélkül. Állandóan elégedetlen 
önmagával, s azzal, ami tolla 
alól kikerül. Szüntelenül ide
gesen keresi azt az igazi utat, 
ami csak az övé, amelyben jól, 
otthon érezné magát. Korai 
megmondani, hogy erre az út
ra rátalál-e egyáltalán, de egy 
biztos: megállás nélkül kutat
ja. Ez pedig talán a legnagyobb 
pozitívum, ami fiatal költőről 
egyáltalán elmondható. N e m 
versfaragó, iparos poétái hajla
mok, hanem gondolkozó, izgága 
értelmiségi szellem lakozik 
benne. 

A H l D 1963-as évfolyamának 
7—8. kettős számában közölt 
versei elé Brasnyó Guillevic 
Tudat című verséből választ 
mottót: 

De egyéb dolgunk is van, 
mint a szépség. 

Először is ki kell tanulnunk, 
Miképp leszünk erősek, 

És nehezebbek, mint a tér. 
És erősebbek, mint a súly. 

Ez a Guillevic megfogalmazta 
ars poetica nemcsak az induló, 
de az önálló kötettel rendelke
ző Brasnyó vallomása is lehet 
a költészetről, önmagáról. Per
sze a hit a konkrét versek gya
korlatában nem ilyen egyszerű 
s egyértelmű. 

Indulásakor költőnknél több a 
fiatalos lelkesedés, a kissé pó-
zos hangoskodás, kántálás, mint 
annak lennie szabadna. De ép
pen ez a lelkesedés, ami néh-i 
már hetykeség lesz, jelenti 
Brasnyó költészetének igazi ar
cát, másoktól megkülönböztető 
jegyeit. A szavakban, az ömlő 
ritmusban — aminek Brasnyó, 
r.kár a költészet többi elemé
nek is, biztos ismerője — ott 
érezzük a versekkel és a ver 
sekben lélegző költőt. A leg
személyesebb líra művelőjére 
emlékeztetnek ezek a versek. 
Éppen ezért meglepő, hogy a 
Vadvizek jó néhány darabja 
egészen hideg, személytelen, 
belőlük semmit sem, vagy csak 
igen keveset tudunk meg írójá
ról. Vagy a túlzott általánossá
gokkal is megelégszik (Ott vol
tá l . . . ) , vagy mint a kötet cím
adó versében és a Csapásban a 
legősibb versírói módszernél, 
az egyszerű leltárszerű felsoro
lásnál marad meg, vagy pedig 
nem konkretizálható szimbólu
mokra — a kapu például — 
építi verseit, amelyek ezáltal 
mindenek és semmik sem lesz
nek egyszerre (Fáklyával zárt 
kapuk elé. Vizek kapuja. Ö 
kapu, A partra néző kapu). A z 
említett típusoknak közös j e 
gye a személytelenség, amihez 
Brasnyó a naivul ritmikus lel
kesedéstől indult és a fanyar 
cinizmuson át jutott el. 

Nehéz választani. Mindkét 
említett szakasznak megvannak 
a saját pozitívumai. Az elsőnek 
a közvetlenség, amelynek ere
jét a könnyű tombolás, a v i -
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szonylagos egyszerűség tompít
ja, az utóbbinak pedig a ko
molyság, a keserű élettapaszta
latok gondolati aranyfedezete, 
amelynek értékét a túlzott hi
degség, az alanytalanság, az el
személytelenedés csökkenti. 

Azok a versei pedig, amelyek
ben mind a két költői szakasz 
képviselve van, azok a kötet 
legjobb darabjai. I lyen a Bu-
kovac és az Akusztikus vers. 
Főleg az utóbbi, amelynek né
hány sora döbbenetes erejű 
vallomásként csapódik olvasó
ja arcába: 

Csúnya is vagyok, gyűlöletes 
/magam előtt, 

bőröm aszott, gyümölcsökön 
/élek, használom 

a térfogatot — apró koporsó 
/Vagyok tehát. 

Van egy megrajzolt világ, és 
faz bennem van egy szóba 

sűrűsödik, és kívülről én vagyok 
/az a szó, 

több hamis felszínnel s okok 
[nélkül; 

előre megadott szó, alkalmas 
/tulajdonságoktól mentes 

zárt, a kör zártságával veté
lkedő és minden árnyalattal 

a színek közt. Zengéssel csak 
fa fémeket 

becsüli: érc — hamis létű 
[gonosz. 

A Bukovac és az Akusztikus 
vers mellett az Éjféli vadlibák, 
A madár példázata tetszik a 
legjobban. Illusztratív szerepe 
miatt azonban a kötetkezdő Ha 
elmentem volna innen . . . érde
kesebb és tanulságosabb lehet 
az emiitetteknél. 

Ezzel a két sorral kezdődik: 

Ha elmentem volna innen, 
/vándor lenne nevem, 

s most rideg gondolatokkal 
/játszogatnék az úton, 

a feltételt jelző „ha" s a „ r i 
deg gondolatokkal" történő já 

ték már nyíltan a gondolatisá
got jelenti. A harmadik sor: 

a távoli, barna színű fák 
/árnyékában 

azonban a táj bejátszásával ér
zelmi kitérőt sejtet. A további 
két sor ennek ellenére már a 
küldetés és a hivatás kissé mi
tikus voltát villantja fel: 

más és más gyülekezeteket 
/köszöntve, 

és csak mennék: ez volna a 
/jeladás. 

A továbbiak folyamán Brasnyó 
egy másik jellemző sajátossága 
is elővillan a szavak, főleg a 
szépen hangzó, archaikus kife-
j ezések kedvelése: 

És megdicsérném a királyt: 
„Uram, minden emberek kö-

/zött az első te vagy, 
te vagy az égnek elseje. 

És megdicsérném az ő jóságát 
„te vagy a segítő kéz, te vagy 

/mindenek álma fölött"; 

A vers zárósorai újból a hiva
tás, a költészet felemelő szép
ségének, foglalkozások fölötti 
voltának legszemélyesebb, le l 
kes megfogalmazása: 

és mennék: egyetlen szál kö
ztélen az óceán fölött, 

s mindenkihez lenne jó sza-
fvam. 

Egy árnyalataiban gazdag 
költészet szorul ebbe a vers
be, amely magában hordja 
Brasnyó első kötetének és ed
digi költői útjának minden j e l 
legzetességét. Brasnyó költésze
tének teljes kelléktárát jelenti 
ez a tizenkét sor. 

Útját, hangját kereső költé
szetnek nevezhetők Brasnyó 
István versei, de éppen ez az 
értékük, ezért nem megállapo
dott vajdasági típusversek. 

látogatás a 
tábornoknál 
v a r g a z o l t á n 

i 
A meglepetés hideg zuhanyként ért. Abban az időben, ami

kor politikai rendőrségének, az OBK-nak kerekei elkaptak és 
magukkal rántottak, Mahmud Suarez diktátor még szilárdan ült 
a nyeregben, rendszere valósággal megdönthetetlennek látszott. 
Ismerve azt a szinte korlátlan hatalmat, mellyel az O B K A m a l -
mámia életére nehezedik, s a mindenre kiterjedő figyelmet, 
amellyel az ország lakóinak minden lélegzetvételét számba veszi, 
az első pillanattól kezdve világos vol t előttem, hogy minden e l 
lenállás, kétségbeesett kapálódzás tökéletesen hiábavaló. Némi 
képp talán mentségemre szolgálhat, hogy még így is minden 
tőlem telhetőt megtettem, hogy sorsomat elkerüljem, még ha az 
egyenlőtlen küzdelem végkimenetele egy pillanatig sem vol t két
séges számomra. Az t hiszem, mindössze egyfajta presztízskérdés 
yc-lt számomra, hogy a mellemnek szegezett „ajánlatra" ne ad
jak azonnal igenlő választ. Voltaképpen rögtön tudtam, hogy a 
kör bezárult körülöttem, s hogy egy rendkívül reményteljesen in
duló tudós pályafutása törik ketté. Bár nem tudom; néha azt 
hiszem, csak gyáva v o l t a m . . . 

Néhány évve l azután történt, hogy több esztendős külföldi 
tartózkodásomról — Párizs, London, Stockholm egyetemeinek 
gyógyszervegyészeti intézeteiben gyarapítottam tudásomat — 
visszatértem, és magántanárként éppen egyetemi, nyilvános, 
rendes tanári kinevezésemet vártam. A z egyetem orvostudományi 
fakultásának legfiatalabb professzora lettem volna, néhány nagy
hatású ideggyógyászati készítmény előállításával kapcsolatos 
munkámra és nem utolsósorban tudományos elméleteimre már 
külföldön is felfigyeltek, s ennek alapján mindenki rendkívüli j ö 
vőt jósolt nekem A hozzáértők az ugyancsak mostoha körülmé
nyek ellenére is néhány igen szép eredményt felmutató amalgám 
tudományos élet egyik legnagyobb reménységének tartottak, 
abban az időben, amikor egy kellemes kora tavaszi délutánon — 
a Szent Kálmán sugárúton sorakozó, karcsú, magas pálmák tö
vében már csak az utolsó hómaradványok haldokoltak — felesé
gem zárt borítékban kézbesített, hivatalos idézéssel várt. Feladó
jával nyomban tisztában vol tam: az ország címerével (két pál
maág között kardot tartó pávián, feje felett lebegő püspöksüveg
gel, alul, a két pálmaág találkozásánál állítólag az ország egyik 
fő gazdasági ágát, a juhtenyésztést jelképező, oly sok rosszindu
latú értelmezést kiváltó birkanyíróollóval) ékes, hivatalos pe
cséten riasztó élességgel vehettem ki a három betűt: O B K — 
Országos Biztonsági Különítmény. 

Elakadó lélegzettel, remegő kézzel téptem fel a borítékot, 
de a szöveget csak pár másodperc múlva mertem elolvasni; 
előbb néhány pillanatig ablban a tökéletesen alaptalan, sőt mond

hatnám bárgyú reményben ringattam magam, hátha valami té
vedés folytán az idézés valójában nem is nekem szól. A néhány 
géppel írott sor azonban világos és félreérthetetlen vol t : 

Dr. Ahmed Moréna docens X. év T. hónap 12-én, délelőtt tíz 
órakor jelentkezzék az O B K központi hivatalában, személyes ki
hallgatásra Fernando tábornoknál. . . 

Nyugalmam pillanatok alatt végleg semmivé lett. Leesett ál
lal, felszökött szemöldökkel, tanácstalanul bámultam a kezemben 
meg-megremegő papírlapot; nem tudtam mire vélni a dolgot. 
Első feltevésem természetesen csakis az volt, hogy vádolnak va
lamivei, de bármiképp is igyekeztem, képtelen voltam rájönni, 
hogy feltevésük szerint, mit követhettem el. Minden elképzelhető 
feltételezést sorra vettem, de hiába. Bár nem állíthatom, hogy 
valaha is rokonszenveztem Suarezékkal, sőt az országban ural
kodó terror, nyomor és elmaradottság nem kis elkeseredéssel 
töltött el, politikával sohasem foglalkoztam, sőt általában óvato
san tartózkodtam a véleménynyilvánítástól, legfeljebb megbíz
ható baráti körben meséltem néha egy-egy viccet Suarezről, de 
mindig alaposan körülnéztem, mielőtt rászántam volna m a g a m . . . 
A számtalan bennem felmerülő elképzelés között az is felötlött 
bennem, hátha a Suarezt megillető kötelező tisztelet megadását 
mulasztottam el. Ez időben ugyanis mindössze néhány hét előtt 
lépett életbe egy kormányrendelet, melynek értelmében a dik
tátor nevének az utcán vagy valamely nyilvános helyen való 
említéskor Amalgámia minden tizenkét évnél idősebb, hímnemű 
polgára köteles sapkájához, kalapjához vagy éppen csupasz ha
lántékához emelni kezét, míg a nőneműeknek (ötven éven alul) 
egy kecses csókdobó mozdulattal kell kifejezésre juttatniuk iránta 
érzett odaadásukat, ezt az aktust a különböző sajtó termékékben 
egy, az államelnök neve után zárójelbe tett „éljen!" szóval he
lyettesítették, s egyáltalán nem tartottam kizártnak, hogy tudós
hoz illő szórakozottságomban valamely rendőrspicli jelenlétében 
feledkeztem meg állampolgári kötelezettségemről, ez azonban 
semmikép sem járt volna i lyen súlyos következményekkel, s az 
előírásos pénzbüntetés kifizetésével könnyen elintézhető volt, sőt 
suba alatt olyan vélemények is terjedtek, miszerint ez az elinté
zési mód az államháztartás szempontjából éppen a tisztelet leg-
hazafiasabb formáját jelenti, amelynek még elmulasztásával is 
legfeljebb csak a kerületi O B K irodában találhattam volna ma
gam, és semmi esetre sem személyesen Fernando tábornok színe 
előtt. A z idézés kézhezvételétől a kijelölt időpontig számítva a 
hátralevő három nap alatt leggyakrabban és a leginkább va ló
színűnek tartva még arra gondoltam, hátha egyszerűen csak be
feketített valaki. Képzeletemben haragosok után kutattam: arra 
gondoltam, talán valamelyik kartársam féltékeny eredményeimre, 
olyan személyekre próbáltam emlékezni, akiket megsértettem, s 
akik esetleg most így kísérelnek meg rajtam bosszút állni, de 
senkit sem találtam, akiről azt [hihettem volna, bármiféle oka is 
lehet az irántam megnyilvánuló gyűlöletre. Kollégáim általában 
csendes, szerény embernek ismertek, olyannak, aki sohasem hi
valkodik eredményeivel, nem (becsüli le mások teljesítményét, 
arra pedig a legkevésbé sem képes, hogy érvényesülésük elé gá
tat vessen. Egyszóval ezen a vonalon sem voltam képes sehová 
sem kilyukadni, s bár üres, főleg álmatlan forgolódásokkal teli 
éjszakai óráimban, egészen az ideges gyomorreszketésig és a kí
nosan lüktető fejfájásig györtörtem magam, tépelődésemnek, s a 
múlt eseményei közti, szinte a megszállottságig fajuló matatá
somnak mindig csak ugyanegy vége lett: tehetetlenül vállat von
tam. 
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Mindenekelőtt az tette rejtélyessé a helyzetet, hogy az idézés 
szerint magánál Fernando tábornoknál, az O B K rettegett főnö
kénél, Suarez jobbkezénél és első számú, lehetséges utódjánál 
kellett jelentkeznem. Ez a tény egyrészt olyan érzéssel töltött 
el. hogy valami kimondottan főbenjáró cselekménnyel vádolnak, 
másrészt az is felmerült bennem, hogy talán nem is vádról van 
szó (józanul gondolkodva, be kellett látnom, ilyesmi nem is for
dulhat elő), hanem valami egészen másról, titokzatos ügyről, ami
ről én — azontúl, hogy rendkívül fontos — előre semmit sem 
tudhatok. Érthetetlen — hajtogattam magamban ismételten, ki 
tudja hányszor — személyesen Fernando tábornok? . . . Erre még 
nem volt példa. Vagy legalábbis én még sohasem hallottam, hogy 
bárkit, is közvetlenül a tábornokhoz idéztek volna. Eddig azt hit
tem, még csak azt sem tudj a, a világon vagyok. És most ő maga . . 
Hát ki vagyok én? . . . Különös, de minden szorongásom, baljós 
sejtésem, sőt afeletti undorom mellett is, hogy a polgárháború 
első számú tömeggyilkosával kell személyesen szót váltanom, 
s alázatos tiszteletet tanúsítanom iránta, akaratlanul valami torz 
büszkeség is erőt vett rajtam, amiért a tábornok olyan fontos 
személynek tart, hogy „ügyemmel" személyesen kíván foglal
kozni. Fonák és szégyenletes dolog, de a politika véres alakjai 
iránt mindig valami olthatatlan, lényegében szenzációéhes ér
deklődés é l bennünk, amely már-már egyes nők érzéseire emlé
keztet, akik valamely számukra ellenszenves, de szuggesztív meg
jelenésű férfi hatására borzongani kezdenek, mégis valami ná
luk hatalmasabb erő arra kényszeríti őket, hogy ismételten ma
guk elé idézzék és közelebbi, vagy éppenséggel egészen közeli 
ismeretséget kössenek vele. A tábornok iszemélye némiképp éme
lyítő kíváncsisággal telítette bensőmet; minduntalan azon tűnőd
tem, vajon milyen ember lehet? Képes-e szeretni bárkit vagy 
bármit is egyáltalán? Tud-e szívből nevetni? . . . És ha igen, gon
dol-e akkor arra, mi is történt hét évvel ezelőtt San Augusti-
nóban, amikor parancsára megszólaltak a kivégző osztagok fegy
verei . . . Bár undorodtam a gondolattól, hogy esetleg kezet kell 
fognom vele, egyben kíváncsi is voltam, leereszkedik-e ennyire 
hozzám. Attól függ, miért h íva to t t . . . 

A kijelölt napon álmosan, gyomorsav ízű szájjal indultam út
nak az O B K központi hivatalának Mohamed A l i körúti székháza 
felé. A z első, viszonylag kellemes meglepetés közvetlenül azután 
ért, hogy a hatalmas, tizenkét emeletes, ragyogó, de mégis r ide
gen ható üveg- és betonpalotába lépve kopogtattam az idézésben 
megadott szoha ajtaján. Odabenn az O B K egyik századosa f o 
gadott, először meglehetős hidegen, a kezébe adott idézésre azon
ban arckifejezése egészen hirtelen, szinte természetellenesen, 
átmenet nélkül megváltozott. Viselkedése majdnem tisztelettudó 
lett, bár szemmel látható volt, hogy csupán előre megszabott sze
repet játszik. 

— Egy pillanat türelmet kérek — állt fel előzékenyen. — 
Azonnal bejelentem a tábornok úrnál. Ügy hiszem, rögtön fo 
gadja önt. — Ezután eltűnt egy párnázott ajtószárny mögött. 

A l ig valamivel több mint két percig várakoztam egy hatal
mas bőrfotelba süppedve. Pontosan emlékszem, ennyi idő telt 
el; idegességemben legalább ötször az órámra néztem. 

— Szíveskedjék utánam jönni — szólt a százados, amikor 
visszatért. 

A szobának, amelybe beléptem, legszembetűnőbb tulajdon
sága az volt, hogy falai folytonosságát egyetlen ablak sem törte 
meg, s így annak ellenére, hogy délelőtt tíz óra körül járt az 
idő, erős villanyfény égett benne; a levegő tisztaságát különleges 
légtisztító készülék biztosította. A berendezés nem tért el lénye
gesen a százados szobájának bútorzatától: középen kis kerek do
hányzóasztalka állt, néhány bőrfotellal körülvéve, a padlót puha 
süppedő szőnyegek borították; a helyiség túlsó, az ajtóval szem
beni végében hatalmas, kisebbfajta épületnek is beillő íróasztal 
állt, wiögötte lehajtott fejjel, gondolataiba merülve Fernando 
tábornok ült. A háta mögötti falról, a szoba egyetlen díszeiként, 
cifra aranykeretből Suarez természetesnél nagyobb, unalomig 
ismert bulldog arca tekintett rám. A rendjelekkel teleaggatott 
díszegyenruhájával ellentétben, a tábornok egészen egyszerű 
szabású zubbonyán csak a Nemzeti Büszkeség Pártjának j e l v é 
nyét és az csörgőkígyórend nagykeresztjét viselte. 

Fernando tábornok közéletünknek az az embere volt, akit 
névről mindenki ismert, de akit úgyszólván senki sem látott. 
Fényképe, legalábbis önálló arcképként, az államelnök többi 
munkatársáéval ellentétben a lapokban úgyszólván sohasem sze
repelt, s következésképp külső megjelenéséről a legtöbb ember
nek csak egészen homályos fogalma lehetett. Jómagam is mind
össze két fényképét láttam, egyiket még a polgárháború idején 
egy képes •magazinban, ahol közvetlenül a főváros bevétele után, 
füstölgő romok között az elesett katonák testét megáldó Umberto 
érseknek, Amalgámia legfőbb imámjának társaságában volt lát
ható, s később egy, a kormány tagjait ábrázoló csoportképen, de 
mindkettőn szerényen a háttérben maradt, s fejét úgy fordította, 
hogy arcát lehetőleg minél kevesebb fény érje, és vonásai minél 
kevésbé legyenek kivehetők; sapkáját erősen homlokára húzta, 
úgyhogy szeméből majdnem semmit sem lehetett látni. Arca ép
pen ezért lényegében ismeretlen volt előttem, s ha nem tudom 
kivel állok szemben, képtelen lettem volna azonosítani azzal az 
arccal, amelyet a két említett fénykép alapján ismertem. Lá t 
hatatlanságáról, mellesleg szólva, különböző legendák keringtek: 
egyes vélemények szerint a polgárháborúban betöltött mindenki 
által ismert és mindenki másnál hírhedtebb szerepe miatt ke
rülte a nyilvánosságot, mások szerint pedig egyenesen Suarez 
utasításira cselekedett így, aki egyesek szerint szégyellte, mások 
szerint viszont rendszerének érdekében igyekezett láthatatlan 

megfélemlítő mumusként a titokzatosság homályába rejtve 
tartani. 

Be kell ismernem, arca némileg kellemesen lepett meg. Fé 
lelmetes híre alapján egésznek másnak képzeltem el, s most a 
felpillantó értelmes, dióbarna szemeket kis híján rokonszenvesnek 
találtam. Előzőleg ugyanis valami beteges emberre számítottam, 
jéghideg, vizenyős tekintetre, kegyetlen, keskenyre szorított 
szájra, s most némiképp csodálkozva állapítottam meg, hogy v o 
násaiban semmit sem tudok a történelem nagy vérebeiből fel
fedezni. A tábornok arca komoly, majdnem szép, ötven év körüli 
férfiarc volt, és semmit sem árult el abból, amit személye tulaj
donképpen jelentett: torzságát kétségtelenül belül viselte. Hogy 
egy pillanatra akaratlanul is fellobbanó rokonszenvemet még 
csírájában elfojtsam, Frederik Acrolra gondoltam, akit szám
talan más áldozattal együtt szintén a tábornok parancsára gyi l 
koltak meg. Acrol Amalgámia egyik legnagyobb költője volt, 
müveivel csak külföldi tartózkodásom során ismerkedhettem 
meg. 

— Suarez a nemzet atyja! — üdvözöltem előírásosan, igye
kezve tekintetembe némi lelkesedést szivattyúzni, bár most is, 
mint mindig, valahányszor ezt a köszöntést voltam kénytelen 
használni, csak nehezen tudtam megőrizni komolyságomat. 

— . . . tyja — viszonozta köszönésemet hanyagul a tábornok, 
tisztelgésre lendülő kezével félúton megállva, majd barátságosan 
elmosolyodott. — Bizonyára el sem tudja képzelni, miért hívat
tam — folytatta, intve a századosnak, hogy hagyjon magunkra 
bennünket. 

Hangjában némi csúfolódást éreztem, s ez tudtomra adta, 
olyan emberrel állok szemben, aki előszeretettel aknázza ki a 
fölényét, amit helyzete ügyfeleivel vagy inkább áldozataival szem
ben számára biztosít. Ez egy pillanatra felkorbácsolta amúgy is 
felajzott idegeimet, úgyhogy mindössze egy hajszálnyi választott 
el attól, hogy hangomban némi gúnnyal így válaszoljak: „Va ló 
ban nem tudom, minek is köszönhetem ezt a rendkívüli meg
tiszteltetést", de óvatosságom vagy, ha úgy tetszik, gyávaságom 
más válasz mellett döntött: — Valóban nem tudom, miért hí
vatott, tábornok úr. 

— Kissé mintha idegesnek látszana — mondta továbbra is 
mosolyogva. Mosolygása nem hatott nagyon ijesztőnek, inkább 
valami incselkedő, majdnem kacér árnyalat volt benne, olyas
féle, mint mikor valaki holmi, kissé kétértelmű megjegyzéssel 
igyekszik egy csinos fiatal nőt zavarba hozni. A tekintet csip
kelődő színezete áruló módon fedte fel a tábornok hiúságát, 
mely különös ellentétben állt azzal a tulajdonságával, hogy nem 
szívesen mutatkozott a nyilvánosság előtt. 

Megjegyzésének kihívó jellegét képtelen voltam minden visz-
szahatás* nélkül magamba nyelni: — Azt hiszem, ezen nem kel
lene túlságosan csodálkoznia, tábornok úr — válaszoltam némi 
arcomba szökő pirral. 

•— Természetesen nem is csodálkozom — felelte, anélkül, 
hogy fellobbanásom bármennyire is kizökkentette volna előbbi 
tónusából. — De megnyugtathatom, semmi különös oka az iz
galomra. 

— Ezt különben reméltem is — mondtam még mindig bizonyos 
belső ingerültséggel. — Végül is, igazán nincs okom azt hinni, 
hogy bármivel is vádolnának. Tudomásom szerint semmit sem 
követtem el, a m i . . . — Itt azonban félbeszakította a mondatot, 
amelyet eredetileg olyanféleképp szándékoztam befejezni, hogy 
„ami önöket ellenem hangolhatta vo lna . . . " , mert rájöttem, így 
önkényeskedéssel vádolnám az O B K - t , amit e pillanatban sem
miképp sem láttam ajánlatosnak. 

A tábornok következő mondatából viszont kiderült, hogy elő
vigyázatosságom teljesen fölösleges volt. Miközben cigarettával 
kínált, rövid zökkenéssel elnevette magát. — Fiatalember, ne 
legyen gyerek. Ha mi vádolni akarunk valakit, ez csakis rajtunk 
múlik, és teljesen .független attól, elkövetett-e valamit az illető. 
Ügy is mondhatnám, csakis 'mi határozzuk meg, ki mit követett 
e l . . . De hát, igazán nem azért hívattam, hogy ráijesszek magára. 
Egyszerűen csak a kinevezése ügyében kérettem magamhoz. 

— A kinevezésem ügyében? Ezt nem értem. Tudomásom sze
rint van állásom . . . 

— M i azonban most másikat ajánlunk önnek. Biztosíthatom, 
hogy rendkívül kedvező anyagi és munkafeltételek mellett. 

Rosszat sejtettem: előbbi meddő találgatásaim során is felme
rült már bennem a gyanú, hogy az OBK-nak valamiért a tudá
somra van szüksége. — Hogy értsem ezt, tábornok úr? 

— Értheti úgy is, hogy azt tartjuk, egy olyan kiváló ember, 
mint maga, képességeit csakis akkor fejleszheti a leggyümölcsö
zőbben és ambícióit is akkor elégítheti ki a legjobban, ha a mi 
szolgálatunkba lép. 

Bár szavai most már semmi újat sem mondtak, mégis súlyos 
kövekként hullottak rám. Mintha valami láthatatlan csapda ke
mény, jéghideg acélkarjai szorultak volna váratlanul a nya
kamra, hogy halálos fogásukból soha többé ne bocsássanak el. 
Szemem néhány pillanatra káprázni kezdett; tekintetem előtt a 
tárgyak különös oldódási folyamata indult meg, alakjuk egyre 
határozatlanabb körvonalúvá lett. A tábornok arca, bár tudom, 
hogy azalatt a rövid, mégis pontosan meg nem határozható idő 
alatt, amíg meglepetésemben egyetlen szót sem tudtam szólni, 
ugyanazzal a mozdulatlan mosollyal tekintett rám, amellyel ed
dig is nézett, állandóan változtatta alakját és kifejezését; mint 
valami torzító és minduntalan másként domborodó tükörben, hol 
széles, hol keskeny lett, hol szétfolyt, hol összehúzódott, állam 
mint valami adáshiba során a televízió képernyőjén, egyszer 
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balra, máskor jobbra tolódott el. A különös, ablaktalan helyiség 
falai lassú, olajos csúszással mind szűkebbre szorították körülöt
tem a teret. Mikor végre megszólaltam, mintha végső elszánás
sal valami sötét, feneketlen kútba ugrottam volna. 

— Attól tartok, tábornok úr — törtem meg végre a csendet 
remegő hangon —, bizonyos lelkiismereti aggályaim vannak ez
zel kapcsolatban. 

A tábornok arca csak egy alig észrevehető árnyalattal vált 
komolyabbá, de ugyanakkor mintha kissé nehezére is esett volna 
ezt a "különben sem teljes fokú komolyságot megőriznie. Hangja 
inkább barátilag figyelmeztető, mintsem fenyegető volt. Kissé 
úgy tűnt, mintha, legalábbis, ami szavainak szó szerinti értelmét 
illeti, nem venné egészen komolyan önmagát. — Tökéletesen 
megértem — mondta. — Jobb szeretném azonban, ha lelkiisme
retében a Haza és a Rend iránti kötelességei foglalnák el az első 
heiyet. Egy percre sem. szabadna szem elől tévesztenie, hányféle 
veszély fenyegeti biztonságunkat.. . 

Elég sokáig beszélt a hazáról, a rendről, az államelnökről.^ s a 
dicsőséges történelmi múltú amalgám nemzet hagyományos élet
módját fenyegető különböző veszélyekről, Nagyrészt olyan dol
gokat mondott, amelyeket a sajtóban, rádióban, televízióban és 
Suarez kötelezően meghallgatott beszédeiben számtalanszor hal
lottam már. Beszédmodorával is mintha kimondottan a diktátor 
stílusát utánozta volna, méghozzá mindjobban a karikírozás irá
nyába tolódó mellékízzel. Végül legyintve elhallgatott és hang 
nélkül elnevette magát; fogait egész beszélgetésünk során ez al
kalommal láttam legjobban. — Na tessék — tette hozzá derűsen, 
pár pillanatnj'i hallgatás után. 

— Tábornok úr szem elől téveszti — mondtam elszántan ne
kilendülve, s részben attól a taktikai elgondolástól is vezérelve, 
hogy ne képviseljek „megbízható elemet" a szemében, és így a 
tőlem várt szolgálatra alkalmatlannak találjon —, hogy a haza 
és az állam érdekei különbözőképpen értelmezhetők. — Ezzel 
egyidöben azonban melegem lett: éreztem, hogy rendkívül vesze
delmes és kockázatos kimenetelű játékba bonyolódom. 

Szavaim csöppet sem zökkentették ki kerékvágásából; arcán 
a meglepetés legcsekélyebb jele sem mutatkozott, továbbra is 
rendületlenül mosolygott: — Érdekes, eddig gyávának tartottam, 
holott csak most látom, hogy maga meglehetősen bátor, sőt vak
merő fiatalember. Ha megjegyzését nem az én, hanem valame
lyik alárendeltem jelenlétében kockáztatja meg, úgy ez igen 
súlyos következményekkel járhatott volna. Én viszont most csak 
annyit mondok, nem túlságosan kedvelem a politikai vitákat. 
Ha nem így lenne, nem emögött az íróasztal mögött ülnék. 

— Mindez nem cáfolja meg előbbi megjegyzésem helytálló
ságát, tábornok úr. 

Hangján először éreztem egy csöppnyi ingerültséget. — H a v a 
laki a haza érdekeinek különféleképpen való felfoghatóságáról 
beszél, könnyen, akaratlanul is, a haza ellenségeinek táborában 
találhatja magát, mi pedig, főleg az egyszerűség kedvéért, nem
igen szoktuk figyelembe venni, hogy valaki akaratlanul vagy 
akarattal tesz-e valamit. Remélem megértett. 

— Kénytelen vagyok megérteni. 
— Helyes. Hát akkor, kérem, közölje végre, hajlandó-e el

fogadni a felajánlott állást? 
— N e m ismerem a szóban forgó állás jellegét — vetettem ellen 

főleg időnyerés céljából, bár ugyanakkor teljesen világosan lát
tam, már, hogy tulajdonképpen semmit sem várhatok az időtől. 

— Arró l csak utólag tájékoztathatom, abban az esetben, ha 
beleegyező választ kapok, sőt csakis a szerződés aláírása után. 

— Nem gondolja, tábornok úr, hogy nem tekinthet teljesen 
megbízhatónak? Felteszem ugyanis, hogy merőben bizalmi je l 
legű állásról van szó. Mi lesz, ha véletlenül minden lehetséges 
következményről megfeledkezem és . . . 

Fernando félbeszakított: — Embereink megbízhatóságáról mi 
magunk szoktunk gondoskodni. Ezt jobb, ha teljesen ránk bízza. 

A helyiség lassan összeszoruló falai egészen kis teret fogtak 
már közre körülöttem; úgy rémlett, mindössze akkorát, hegy 
rajta székemmel együtt elférhettem, sőt úgy éreztem, mintha a 
padló is süllyedni kezdene alattam. Ez a szédülésszerű érzés 
egyszerre azt a feltevést sugallta, hátha a szoba padlója alatt va
lami süllyesztő szerkezet létezik, melynek segítségével a tábornok 
egyetlen gombnyomással az épület pincebörtönébe juttathat. En
nek ellenére kétségbeesetten tovább kísérleteztem: — Arra kérem 
tábornok úr, szíveskedjen megmagyarázni, mi történne velem 
abban az esetben, ha ajánlatát visszautasítanám? 

— Természetesen gondoskodnánk róla, hogy elhatározását 
megváltoztassa. 

— És ha azt kérdezném, milyen eszközökkel szándékoznak 
engedelmességre kényszeríteni? 

A tábornok az íróasztalon álló súlyos, értékes ezüst szivardo-
bozból vastag havanna-szivart szedett elő, majd miután rágyúj
tott, székén hátradőlve a füstött a mennyezet felé fújta. És me
gint csak mosolygott. — Ilyen célokra korlátlan számú eszköz 
áll rendelkezésünkre. Kel lő fantáziával egyiket-másikat maga 
is elképzelheti. Első lépésünk, mondjuk, az lenne, hogy minden 
kiváló képessége ellenére is, elbocsátanak állásából és az ország 
egyetlen más egyetemén vagy egyéb tudományos intézetében 
sem alkalmaznák, ö n vérbeli tudós, s ezért meggyőződésem, hogy 
ez már önmagában is elég hatékony intézkedés lenne, de ha még
sem, hát abban az esetben. . . — Váratlanul elhallgatott és az 
előtte heverő írásokra nézett. 

—. Tehát, abban az esetben. . . — sürgettem türelmetlenül, 
miközben minden egyes megfeszülő idegszálamat külön éreztem. 

Arcom bal felén egy izom hevesen rángani kezdett, ami nálam 
a végső feszültség jele. A tábornok úgy tett, mintha sürgető 
szavaimat meg sem hallotta volna; látszólag elmélyülten papír
jait tanulmányozta. Végül lustán felemelte tekintetét. 

— Itt az áll, hogy maga nős. Remélem, nem vagyunk tévesen 
informálva? 

— Természetesen, nem. 
— Sőt ugyebár, egy gyermeke is van? 
— Igen. 
— Nos hát akkor ne vegye rossz néven, ha egy jótanácsot adok 

magának. Ha akarja, életbölcsességnek is tekintheti: A k i a ha
talommai kíván dacolni, még ha személy szerint el is van szánva 
mindenre, ne alapítson családot. Úgy hiszem, elég világosan szól
tam. 

— Módfelett. 
— Helyes. — Arcán ezúttal leplezetlen, kissé sakálszerű elé

gedettség tükröződött; nyelve hegyével kicsit megnyalta szája 
szélét. En egyelőre néma maradtam. — Nos? — kérdezte kis szü
net után, felvont szemöldökkel. 

— Tábornok úr, miért éppen engem választott erre a fe l 
adatra? — kíséreltem meg tovább tiltakozni, most már kapkodva, 
riadt kapálódzással, szinte már a könyörgéshez közel. — Bizo
nyára találna olyan embert, aki minden további nélkül elfo
gadná az ön ajánlatát. Engem rendkívül érdekel a mostani mun
kám, és nem is hiszem, hogy erre lelkileg alkalmas lennék. 
Bizonyára tábornok úr előtt is ismeretes, hogy bármennyire fel
emelő legyen is a haza szolgálatában állni, bizonyos feladatok 
végrehajtásához mindenképpen különleges lelki alkatra van 
szükség. . . 

— Nekünk mindenekelőtt tökéletesen képzett, sőt nem min
dennapi képességű szakemberre van szükségünk — válaszolta 
a tábornok, a befejező mondatomból kicsendülő keserű iróniát 
teljesen figyelmen kívül hagyva. 

— Nyilván akadna rajtam kívül más is, aki hasonló képes
ségekkel rendelkezik és én . . . 

Fernando türelmetlenül félbeszakított; egész beszélgetésünk 
során először emelte fel a hangját: — Ezt nyilván maga sem 
hiszi! Ha nem tudná, fejletlen ország vagyunk! Különben pedig 
arra kérem, tartsa meg magának a javaslatait! Feleljen: hajlandó 
belépni hozzánk vagy sem? Röviden! Igen vagy nem? 

Kezem ökölbe szorult, körmeim mélyen tenyerembe vésőd
tek; legszívesebben nekirontottam volna. Egy pillanatig arra gon
doltam, mi lenne ha öklömmel az arcába sújtanék; lelki sze
memmel orrából bőven fakadó vérpatakot láttam, de hangom 
levált rólam és elkülönülve cselekedett: — Egy kevés gondol
kodási időt szeretnék kérni. — Homlokomon és hátamon hideg 
verejték ütközött ki, egész testem remegett az izgalomtól. 

A tábornok kis ideig gondolkodni látszott, de közben nem 
vette le rólam tekintetét; keskeny re szorított szájjal, merőn né
zet rám. Látszólag jóképű, majdnem nemes vonású arcát nézve 
úgy tűnt nekem, a „külső" arc mögül, mintegy a tojás héját 
szétrepesztő, kikelő csibeként egy másik, „belső" arc bújik elő, 
a rideg számítás minden jegyét magán viselve, kegyetlenül szi
matoló fürkészéssel, üveges tekintettel. És valóban, az arc most 
mintha fizikai értelemben is elváltozott volna: az ajkak kes
kenyebbnek és vértelenebbnek hatottak, az orcákról mintha min
den fölösleges hús felszívódott volna, a szemek viszont egy ár
nyalattal világosabbá, vizslaszerűbbé lettek, az alattuk levő, előbb 
még csak alig észrevehető bőrtáskák viszont, az orrtőtől a száj
sarkok felé húzódó redőkkel együtt megnagyobbodtak, elmélyül
tek; az arcbői egészséges barnás-rózsaszín árnyalatát mintha 
valami száraz, pergamenszerü szín váltotta volna fel. A tábornok 
most évtizedekkel öregebbnek látszott, végleg kiégettnek, olyan
nak, ikiből az emberi melegség utolsó cseppje is rég kiszikkadt 
már. Miközben néztem, egyre jobban éreztem helyzetem remény
telenségét. 

Mikor megszólalt, arca ismét a régi volt: — Nehéz ember 
maga — mondta, s egy pillanatra leejtette tekintetét. — Egyet
len mentsége, hogy fiatal és meggondolatlan . . . Nos, hát két hét 
gondolkodási időt adok. Jól jegyezze meg, tőlem ilyesmit nagyon 
kevesen kaptak még. A legtöbbnek mindössze öt percet adtam. 
Két hét múlva pedig ismét itt jelentkezik nálam és közli, mit 
határozott. 

— Köszönöm, tábornok úr. 
A csapda szorítása mintha enyhült volna; a két hét gondol

kodási idő e percben mérhetetlenül hosszúnak tetszett. Bizony
talan remények kezdtek éledezni bennem: addig majd csak ki
találok valamit, gondoltam gyerekes naivsággal. 

De a tábornok rögtön eloszlatta megkönnyebbülésemet: — 
Figyelmeztetem, nehogy azt higgye, hogy időköziben majd meg
feledkezünk magáról, és teljesen fölöslegesen fárasztaná maga;, 
ha esetleg megkísérelné, hogy külföldre szökjön. Erről a beszél
getésről pedig senkinek egy szót sem. Megértett? 

— Igenis. Megértettem. 
— Helyes. Most pedig elmehet. A viszontlátásra. 
— Suarez a nemzet atyja! •— tisztelegtem. 
— Kísérje ki az urat — szólt a tábornok a csengetésre belépő 

századoshoz. 
A z épületből kilépve egy taxit intettem magamhoz. Halálos 

fáradtsággal dőltem hátra az ülésen. 

(Részlet a szerző most megjelenő regényéből) 
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példabeszéd 
a szelídített 

állatokról 

emberszabású 
növényekről 

g ion n á n d o r 

A félszemű Máté apostol volt az egyetlen istenfélő ember a 
Keglovics utcában. Minden reggel öt órakor kelt, hideg vízben 
megmosakodott, és anélkül, hogy egy falatot is a szájába vett 
volna, elment a templomba, és megáldozott, vagy ahogyan ő 
szokta mondogatni: „evett isten kenyeréből." 

A z ö r e g Pápaszemes házában lakott, amióta az öreg meg
halt, tehát már több mint tíz esztendeje, és a jelek szerint még 
sokáig ott fog vezekelni, mert nagy bűnös volt ő. Mindjárt ide-
köitöztekor elmondta a Keglovics utca-belieknek, hogy nagy 
bűnös ő, mert valamikor feldúlta a szegény, tudatlan, földtúró 
emberek otthonát, és ha dohányt meg lisztet talált, elvette tőlük, 
a szegény, tudatlan, földtúró embereket pedig börtönbe csukatta. 
Mikor aztán az egyik tanyán a bozontos hajú, elvadult, tudatlan 
emberek kiverték a fél szemét, rádöbbent, hogy milyen nagy 
bűnös ő. Akkor elolvasta Máténak, a bűnös vámszedőnek tanul
ságos történetét, s elhatározta, hogy minden reggel templomba 
fog járni. 

— Mert hiába zúgolódának a farizeusok, az igazság az, hogy 
az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, csak a betegeknek. 

Ezt mondta Máté apostol ideköltöztekor a Keglovics utca
belieknek, miközben vörös csík jelent meg kifolyt fél szemében. 

— Sok bűne bocsáttatik meg annak, aki sokat vétkezett — 
mondotta még végezetül, és ismét lezárta üres fél szemét. 

Mindössze ennyit tudtak Máté apostolról a Keglovics utca
beli farizeusok. 

Napsütéses időben szépen lehetett látni a barnára festett temp
lomtornyot, de azon a reggelen, amikor elkezdődtek a beszélgeté
sek a szelídített állatok jelleméről, sűrű, őszi eső hullott, és pá
rás volt a levegő. Máté apostol gumicsizmákban indult el hazul
ról, mert a folyó mellett kellett elhaladnia, ahol ilyen időben ra
gacsosra puhult az agyagos sár. Bal kezében fényesre tisztított 
cipőjét vitte. A z utcában még aludtak, csak a Méhész állt kinn 
a háza előtt. Fülére húzott gallérral a falhoz lapult, s szemmel 
láthatólag az istenfélő Máté apostolt várta. 

— A z este egy macska jött hozzám — mondta a Méhész. 
A Félszemű elcsodálkozott egy kicsit; keveset beszélt az 

utóbbi időben a Méhész, gyűrött arccal ténfergett a háza körül, 
és kerülte az embereket. Rossz, esős nyár volt mögötte; a tisz-
tesfű belerohadt a tarlóba, mielőtt még kivirágzott volna: a mé
hek semmit sem gyűjtöttek. Cukros vizet kellett nekik főzni té
lire. Meg a Méhész lány is elment a nyáron, összeállt egy mo
torkerékpáros villanyszerelővel. Szőke, fehér arcú lány volt, 
mindig nagyon halkan beszélt, és nagyon puhán lépkedett. 

— Vadkacsát hozott a folyóról — folytatta a Méhész —. csupa 
víz volt, és a vadkacsa még élt a szájában. 

— Nem szeretem a macskákat — mondta Máté apostol. — 
Ravaszok és megbízhatatlanok. Alighanem züllöttek is. 

— Közönséges szürke macska ez — mondta a Méhész. — 
Egész éjjel az ajtó előtt hevert, és reggel bejött a szobába. 

— A kutyákat szeretem, mert azok hűségesek és alázatosak, 
ahogy az a megszelídített háziállatokhoz illik — mondta az egy
kori bűnös vámszedő. — Meleg barna szemük van, s felnéznek 
az emberre. 

— Majd még megkérdem az Ácsmestert is, mit gondol mind
erről — mondta elgondolkozva a Méhész, és behúzta nyakát a 
kabátjába. 

A félszemű Máté apostol továbbindult gumicsizmájában, de 
aztán visszafordult még, és azt mondta: 

— A z Ácsmester cinikus és fölényes. Vasárnap is folyton ko
pácsol. Mikor mondtam neki, hogy öltözzön ünneplőbe, csak ne
vetett, és azt mondta: „ M i t gondol, öregem, hasonlítok-e, leg
alább egy kicsit, Szent Józsefre, az ácsra?" Kifakult kék ing 
volt rajta. 

A Méhész mégis elment az Ácsmesterhez, és megkérdezte 
tőle, mit gondol a macskáról. 

— Vadkacsát hozott a folyóról — mondta —. bizonyára be
ugrott érte a vízbe, mert csuromvizes volt. 

—• Tiszteld a macskákat — mondta az Ácsmester, aki zsebre 
dugott kézzel álldogált az eresz alatt, és az esőt szidta •—. tisz
teld a macskákat, mert szépek, elegánsak, és puhán járnak. És 
okosak, nem is gondolnád, milyen okosak. 

— A Félszemű a kutyákat szere t i . . . 
— A kutyák mocskosak, és a farkukat csóválják büdös hús

darabokért — legyintett dühösen az Ácsmester, és tovább szidta 
az istenverte időjárást. 

Mivel egész nap, sőt még másnap reggel is esett az eső, a K e g 
lovics utca-beliek nem beszélhettek részletesen a szelídített ál
latok jelleméről. Máté apostol és az Ácsmester egyébként befe
jezettnek tekintette a témát, gondolván mindketten, hogy meg
győzték a Méhészt a maguk igazáról. Délután azonban, amikor 
mindhárman kijöttek a sarokra, s ott volt Hordó. Opana meg a 
hallgatag V á i y is, a Méhész hosszas topogás után megint csak a 
macskáról kezdett beszélni. 

— Alighanem rühes — mondotta. — Hullik a szőre, a gerince 
már kibújt a szőréből. 

— El kellene kergetni — mondta erre Máté apostol feltűnő 
izgatottsággal. — A macska megszeiídíthetetlen, züllött állat. 
Okvetlenül el kell kergetni. 

— Hohó, álszentatyám — nevetett az Ácsmester. -— A z egyet
len független állat ő, ami az okosságát és önbecsülését bizonyítja. 
A z embereknek macskának kellene lenniök. A z emberek örül
hetnének, ha egyáltalán rühes macskák is lehetnének. 

— A z emberek örülhetnének, ha rühes macskák lehetnének. 
Ez jó, ez nagyon jó — röhögött elégedetten Opana, de úgy lát
szott, egyedül csak ő osztja az Ácsmester véleményét. 

— A hit a fontos, nem a függetlenség — mondta még izga-
tottabban a félszemű Máté apostol. — Ha nem lehet elkergetni, 
fel kell akasztani. Mert úgysem lehet megszelídíteni. 

A többiek mintha egyetértően bólogattak volna. A Méhész 
semmit sem szólt, nem, nem tudhatták, hogy mit fog csinálni. 

Este megint eleredt az eső, hangosan kopogott a háztetőkön. 
A szél is fújt. Máté apostol a szobában ült, és megmaradt fél 
szemével — kissé oldalra fordított fejjel — az újtestamentumot 
olvasta. Valamivel éjfél előtt kopogtattak az ablakán, és ekkor 
kezdődött a beszélgetés az emberszabású növények jelleméről. 

Al ig ismerte meg a Méhész lányát. Hossz, szőke haja a fejére 
tapadt és az arcába lógott. 

— Mindenütt alszanak már — mondta a lány halkan, amikor 
bejött a szobába. Széket húzott az ablakihoz, és az üvegre szo
rította az arcát. 

—• Kidobott — mondta. 
— A villanyszerelő? 
— A z . Meg az apám is. 
— A z apád is? 
— A z apám is. Lekurvázott. 
— „Néki sok bűne bocsáttatott meg; mert igen szeretett, 

akinek pedig kevés bűne bocsáttatik meg. kevésbé szeret" — 
idézett prédikátori hangon az újtestamentumból Máté apostol. 

A lány megint az ablakra szorította az arcát, és kinézett az 
esőbe. 

—• A fák mintha sírnának — mondta. Hadonásznak az ágaik
kal, mintha karjaik volnának. És az ablakok is olyan szépek, 
mintha sírnának. 

A félszemű Máté apostol hallgatott, az újtestamentumot la
pozgatta. 

— Valamikor az ö r e g Pápaszemes mesélte, hogy látott egy 
filmet, ahol ilyen szomorúan sírtak a fák — folytatta a fehér 
arcú lány. — Emelgették a karjaikat, és egészen eláztatták a 
földet. Aztán, azt mondta az Öreg Pápaszemes, az egyik fa rá
zuhant a gonosz boszorkányra, és megölte. Mesefilm volt. 

— Nagyon szép lehetett, igaz? — kérdezte Máté apostolt. 
— Lehet. Biztosan nagyon szép volt — bólogatott a Félszemű. 
— Hideg van kint — mondta a lány, és felállt a székről. — 

A z apám udvarában akasztott macska lóg az egyik fa ágán. 
— Nagyon dühös az apád? — kérdezte Máté apostol. 
— Nagyon — mondta a lány. 
— Legjobb lenne, ha elmennél Cpanához. Ő most egyedül 

van, és nem fél a Méhésztől. 
—• Maga fél? — kérdezte a lány. 
— Mindenki fél a Méhésztől — mondta a félszemű Máté apos

tol. — Csak Opana és az Ácsmester nem félnek tőle. Egyedül 
ők tartanak macskákat a Keglovics utcában. 

— Jó — mondta a lány. — Majd elmegyek Opanához. Ha 
elállt az eső. 

Máté apostoi az ablakhoz ment. és kinézett a sötétbe. Egy 
kis jóakarattal tényleg mondhatjuk, hogy sírnak a fák, gondolta. 
A fák lassan emelgették ágaikat, de nem zuhantak rá senkire. 
Mem is járt senki az utcán. 
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A REALIZMUS 
KÉRDÉSEI 

( B A R T A J Á N O S , 
É L M É N Y É S F O R M A , 

M A G V E T Ö , B U D A P E S T , 
1 9 6 5 ) 

Barta János esztétikai tanul
mányait tartalmazó kötete nem 
okozott meglepetést, következ
tetéseivel és esztétikai nézete
ivel megmaradt a már megho
nosodott ún. „szocialista •. rea
lista" esztétikai szempontok 
körében, nem hajtott túl azo
kon sőt — ismerve R. G a -
raudy újabb, sokszor azonban 
spektakuláris álláspontját — 
némi lemaradást is mutat. Az 
intellektuális meglepetések hi
ányától eltekintve is jelentős
nek tartjuk ezt a könyvet, el
sősorban a meghonosodott, ál
talánosan elfogadott fogalmak 
újraértékelése miatt. S nem 
utolsósorban azért, mert a nem 
túlzottan rugalmas „szocialista 
realista" fogalomkörtől és ér
tékrendszertől eltérő sorrendek 
ajánlatát tette meg: a kifejező 
funkció jelentősebb az ábrázo
lónál, illetve, hogy az esztéti
kum szempontjából a kifejező 
funkció többet nyom a mérle
gen, mint az ábrázoló. Nem le

het könnyű feladat egy ilyen 
álláspont megvédése, az ábrá
zoló funkció egyedül üdvözítő 
jelentőségéhez csökönyösen ra
gaszkodó, amúgy is mondvacsi
nált „szocialista realista" eszté
tikában. Még egy jelentős vá l 
lalkozása van Barta Jánosnak 
ebben a könyvében: a tükrözé-
si elmélet jelentőségének és tar
talmának kiszélesítése, néhány 
megvilágításban már olyan mér
tékben, hogy fölöslegesnek tet
szik a tükrözéshez való ra
gaszkodás. A vitáról, amit ez 
a tanulmánya kiváltott és a 
választapülmányról í télve, 
megállapíthatjuk, hogy Barta 
János valóban néhány olyan 
esztétikailag teljesen megokolt, 
filozófiailag pedig határozott 
rendszerbe foglalt ajánlatot tett, 
melynek jelenvalóságát, esztéti
kai relevanciáját, tekintet nél
kül arra, hogy aligha lehet az 
adott elméletbe zavartalanul 
befogni, tagadni nem lehet. 
A tükrözés mélyebben hat, nem 
marad meg a tudományos igaz
ság vagy a valóság felszínes 
átvitelénél. A z emberi lét sú
lyosabb kérdéseit teszi fel, és 
így juthat el a művészet ad
dig, hogy az emberi lét auten
tikus történelmévé váljon. Ez 
pedig aligha fogható egybe a 
szocialista realizmus korábbi 
megállapításaival. 

Tehát meglepetéseket aligha 
várhattunk ettől a könyvtől, hi
szen szembetűnően azt a célt 
tűzte maga elé a szerző, hogy 
a már meglévő, valamiként 
adott keretekben — tükrözési 
elmélet, felépítmény, realizmus 
— kutatva a fogalmak és az 
értelmezések ritkábban teljes, 
gyakrabban részleges átértel
mezését, átfogalmazását adja, 
és csak közvetve nyúljon hozzá 
a keretekhez, magához az e l 
mélethez. Ez a második, eszté
tikai és intellektuális szempont
ból hasznosabb út szinte egé
szében változatlan marad, hi
szen Barta János az átértékelé
sek mellett is beleegyezik az 
adott, sem az irodalomtörténet
ben, sem a filozófiában, sem 
pedig az esztétikában gyakor
latilag nem érvényesített néze
tek, fogalmak meghatározó j e 
lentésébe. A tükrözési elmélet

ről és a kifejező funkcióról k i 
fejtett véleménye lehetővé tet
te volna ezt a második utat, 
legalábbis az a szellemi nyug
talanság, a kutatás és a tanul
mányozás önálló eredmények
hez vezető szenvedélye, amit 
néhány elemzése — különösen 
a romantikáról szóló — olyan 
példásan mutat. 

Mindenesetre ahhoz, hogy e 
puszta ismertetőn túl, az olva
sás élménye mellett kritikai 
szempontból vizsgáljuk meg — 
láthattuk már Barta Jánosnak 
egy szempontból igen értékes 
könyvét, ahhoz a „szocialista 
realizmus" általánosan é rvé 
nyes megítélése mellett, az 
újabb eredmények kritikai szám 
bavétele szükséges. Sok min
denben fölöslegesnek látszana 
szembehelyezkedni most a szo
cialista realizmus elméletével, 
helyünk sincs rá, de minden
esetre meg kell állapodnunk 
egy kérdésnél: a realizmus kér
désénél. Barta János tanulmá
nya is, R. Garaudy újabb gon
dolati pálfordulása is, i l letve a 
„parttalan realizmus" fogalmá
nak bevezetése, újfent a rea
lizmus problémakörébe hajt
ja a vitát. A z , hogy R. Garaudy 
immár mindenben realizmust 
vél felfedezni, azt bizonyítja, 
hogy végre ő is meglátta, nem 
lehet letagadni, a művészetek 
újabb értékeit, az emberi lét 
mélyeibe vezető utait. De csak 
eddig pozitív ez a törekvés, 
mert Barta János nagyon pon
tosan tudja: " . . . a realizmustól 
idegen az ún. formabontás, ál
talában a forma anarchiája". 
(204. old.) S ha ez valóban így 
van •— tagadni nehéz volna —, 
akkor az újabb alkotások egé
szen evidens művészi értékét 
semmi esetre sem lehet a rea
lizmussal egybefogni. N e m sza
bad megfeledkezni arról, hogy 
az emberi tartalmak korszerű 
jelentésének megfogalmazása sov 
esetben másként nem is lehet
séges, mint a hagyományos for
mai jegyek felbontásával, s 
legtöbbször éppen a forma anar
chiájával. A realizmus tehát 
semmi esetre sem az a zsák, 
amiben minden megfér. Mert ha 
„korhoz kötöttséget" követelünk 
meg a művészi alkotásoktól, 

hogyan tehetjük ezt másként, 
mint éppen úgy, ahogy azt ko
runk kimagasló művészi a lko
tásai tették: követve az emberi 
lét és szellem veszélyesen ka
nyargó, sokszor visszavonhatat
lanul tévutakra vezető, legke
vésbé sem felszínes útját, a kor 
és az ember égetően legfonto
sabb kérdéseit fogalmazva meg. 
Ezek pedig annyira összetettek, 
hogy természetüknél fogva kö
vetelik meg a hagyományos 
formáktól való eltávolodást. 
„ . . . ami közös a realista i ro
dalom . . . ember szemléletében: 
az ember, tehát az egyéni és a 
közösségi ember megkötöttsé
gének felismerése . . . " (157. 
old.), mondja Barta János. S 
éppen ez a megkötöttség az, 
ami döntő kérdés elé állítja a 
művészt: mi tartozik leginkább 
feladatába, az „emberi szellem 
mérnökeinek" hivatása, vagy 
éppen a megkötöttség határo
zott, művészi fokú és emberi
leg fontos közlése? Mindeneset
re az utóbbi. S ha erre vállal
kozik a művész, akkor a priori 
vállalja azt is, hogy elrugasz
kodik az elméletek világától, és 
igyekszik megtalálni a kefeje-
zés legadekvátabb formáját. 
Ezzel pedig valóban letért már 
a realizmus kitaposott útjáról, 

Barta János esztétikai tanul
mányai, a nyilvánvaló korlátok 
ellenére is, fontos állomást j e 
lentenek egy, a mai művészetek 
eredményeinek befogadására 
alkalmas, esztétikai nézet ki
alakításában. Tekintet nélkül 
arra, hogy Barta János példa
tára változatlanul az „örök ér
téket" képviselő alkotások k ö 
rében mozog, bizonyos követ
keztetései, elsősorban az itt is
mertetettek, a korszerű művé
szi értékek meghatározására is 
alkalmasak. Persze, amennyi
ben el tudunk tekinteni mind
attól a hordaléktól, amit a 
„szocialista realizmus" botcsi
nálta elmélete jelent. A mai 
esztétika útja nem lehet más, 
mint az autentikus marxi e l 
mélethez való visszatérés, ez 
pedig mindenesetre az elhatal
masodott szocrealista elméletek 
lesújtó kritikáját jelenti. 

B. J. 

A MAI ESZTÉTIKA 
IRÁNYAI 

M I L A N D A M N J A N O V I C : 
S T R U J A N J A 

U S A V R E M E N O J E S T E T I C I , 
N A P R I J E D , Z A G R E B , 1 9 6 6 ) 

A mai esztétikai irodalom át
tekintése jó néhány nehézségbe 
ütközik. Csak néhányat említ
sünk meg közülük. Az olyan 
fogalmak, amelyeket a múlt szá 
zad esztétikusai feltétel nélkül 
elfogadtak, és megközelítőleg 
azonos értelemben használtak, 
ma vagy értelmüket vesztették, 
vagy minden egyes törekvés 
gyökerükben fogalmazta őket 
újra. Ez okozza a fogalmak kö
rüli, néha már skolasztikusnak 
látszó harcot. Minden kornak 
volt egy irányt adó törekvése, 
melyet az újabbak vagy fejlődé
sében, vagy hatalma teljességé

ben, vagy már hanyatlásában 
láthattak meg. M a jó néhány 
olyan törekvés alakult ki, mely 
ügyet sem vet a mellette fejlő
dőre; a törekvések nagy száma 
valóban zűrzavart okoz. Maga 
a művészet és a tudomány, va
lamint a filozófia helyzete is 
hozzájárult ahhoz, hogy az esz
tétikai törekvések sokszor lát
szólagos vagy valódi szélmalom 
harcot vívjanak igazságukért. 
Ebben a helyzetben valóban nem 
könnyű arra vállalkozni, hogy 
akár informatív módon is, meg
közelítőleg reális képet rakjunk 
össze a mai esztétikai irodalom
ról. Milán Damnjanovic vállalko
zását úttörőnek is nevezhetjük. 

M . Damnjanovic bevezetőjé
ben a módszer kérdéseiből in
dul ki. "Véleménye szerint a 
módszer döntően határozza meg 
a mai esztétika nagy részét, te
kintet nélkül Benedetto Croce 
nézetére, aki minden módszert 
megokoltnak tartott. A módszer 
határozza meg az esztétika cél
jait, a módszer hozza létre az 

esztétika viszonyulásait tárgyá
hoz és a kísérő tudományokhoz 
is. A módszer szerint csoporto
sítja ezután Damnjanovic az 
újabb esztétikai irányokat. Leg
több figyelmet a ma valóban 
legéletesebbnek ható tudomá
nyos-filozófiai iránynak szen
tel. Az elmélet egyik korábbi 
megteremtőjének Konrád Fied-
lert tekinti, akinek a szépmű
vészetek esztétikájában elért 
eredményeire Dessoir is támasz
kodik. Az integrális (Ch. Lalo) 
és a formalista (Souriau) eszté-
titkára utal még Damnjanovic, 
hogy végül néhány mondatban 
felhívja figyelmünket tévedé
seikre és hiányosságaikra. Meg
jegyzései közül a legfontosabb 
talán az, hogy hiányos a filo
zófiai megalapozottságuk, és 
hogy „nem látják meg a filozó
fia feladatait az esztétikában". 
A következő fejezetekben Dam
njanovic a szemantikai irányt 
vizsgálja, és kitér a korszerű esz
tétika spiritualizmusára és natu
ralizmusára is. Kutatásai érde

kesek a fenomenológiai esztéti
ka terén, mely Husserl filozófi
ájának bizonyos értelmű alkal
mazását jelenti az esztétika te
rületén. A fenomenologikusan 
értelmezett esztétikának több 
változatát (módszerét) különbőz 
teti meg M , Damjanovió: az 
egyik az intellektuális változat, 
a másik az „esztétikai tárgy" 
felé fordulás, a harmadik pedig 
a tudatnak abból az aktusából 
indul ki, hogy miként ismerjük 
fel az esztétikai tárgyat- Meg
közelítőleg pontosan jelöli ki 
Damnjanovic a fenomenológiá
ból az ontológiába vezető utat, 
meglátva, hogy ezt az utat azok 
járták meg, akik különösen beha
tóan foglalkoztak „az esztétikai 
tárgy struktúrájának elemzésé
vel". Nicolai Hartmann, Martin 
Heidegger és J. P. Sartre gon
dolkodásának fontos eredmé
nyeire figyelmeztet Damnjanovié 
könyvének ebben a részében. 

Az esztétikai irányok közül va
lószínűleg ez az utóbbi hat ki 
még mindig lényegesebben bi-
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zonyos körök álláspontjára. K ü 
lönösen nagy figyelmet szentel 
Sartre véleményének az elkö
telezett irodalomról, mely köz
ponti kérdésévé vált filozófiá
jának és esztétikájának is. F i 
gyelemre méltó az a hatás, amit 
Satre-ra a marxizmus tett, 
úgyhogy bizonyos kapcsolatok 
fedezhetők fel Sartre álláspont
ja és a marxizmus között. 

A könyv utolsó fejezetében 
M . Damnjanovic a marxista esz
tétika lehetőségeiről fejti ki v é 
leményét. Könyvében ez a f e 
jezet hat leginkább úgy mint 
önálló munka, az előbbiek nagy 
részt megelégedtek a problémák 
interpretációjával. 

Kiindulópontja az alkotó mar 
xizmus, melynek értelmezése 
megközelítőleg azt mutatja, 
hogy az esetleges újabb mar
x i esztétikai törekvésekből ki 
kell hagyni mindazokat a köz
beeső állomásokat, amelyek az 
ered-eti marxi gondolat megha-
zudtolásához vezetnek, és vissza 
kell térni a marxi filozófia alap 

REMEKMŰ 
FELTÉTELES MÓDBAN 

D É R I T I B O R : 
A K I K Ö Z Ö S Í T Ő , 

S Z É P I R O D A L M I K Ö N Y V 
K I A D Ó , B U D A P E S T , 1966) 

Déry Tibor történelmi re
gényt írt. Ambrusról, Milánó 
püspökéről, a későbbi Szent 
Ambrusról, akit — miután csá
szári kormányzói minőségben 
hiába menekült éjszakának 
idején Ticinum felé jámborul, 
de követelődzőén bégető hívei 
elől, mert az országút isteni 
csodatétel folytán ármányosan 
visszakanyarodott Milánóba, 
ahol már rikoltozva várta j ö 
vendő lelkipásztorát a tévely
gésre hajlamos nép — 373. no
vember 24-én, egy vasárnapi 
napon megkereszteltek, hétfőn 
ajtónállóvá avattak, kedden 
lektorrá, szerdán ördögűzővé, 
csütörtökön minisztránssá, pén
teken aldiakónussá, szombaton 
diakónussá, vasárnap, decem
ber elsején pedig a tartományi 
püspökök gyülekezete előtt az 
aquileiai püspök, egy nyitott 
bibliát tartva a feje fölé, az 
Ür Jézus nevében ünnepélye
senfelszentelte; Ambrusról, aki 
ezek után minden vagyonát szét
osztogatta a szegények között, 
magának mindössze földbirto
kait, városi magánpalotáját és 
a comoi tó partján épült vi l lá
ját tartott meg; Szent Ambrus
ról, aki földi életének ötven
nyolc évéből és két hónapjából 
huszonnégy évet s egy hónapot 
Milánó püspöki trónján töltött, 
miből, úgymond, félreérthetet
lenül kiviláglik, hogy az Űr, 
magához szólítván, végtelen 
bölcsességében ezúttal is fö lé
nyesen ellenállt a kerek szá
mok általánosítható, mihaszna 
bűvöletének. 

Tehát egy olyan Ambrusról, 
aki fordulatos, gazdag és tanul
ságos életet élt, megtett sok 
mindent, sőt feltehetőleg még 
ennél is többet. Feltehetőleg . . . 
Mert nem lehet azt pontosan 
tudni, hogy mi mindent is gon
dolt és cselekedett Ambrus ti-

vető tételeihez. A z „autentikus" 
és a „nyí l t" marxizmus követel
ményét állítja fel Damnjanovic. 
A z előbbi a forrásművek isme
retét feltételezi, az utóbbi pedig 
önálló kutatásokra kötelez- „Eb
ből közvetlenül következik az, 
hogy a dogmatikus ragaszkodás 
a hagyományos marxizmus gon
dolati gazdagságához nincs ossz 
hangban a marxista filozofálás
sal, és megakadályozza a va ló
ságos előrehaladást a tudomá
nyos filozófia terén. A marxiz
mus kritikai filozófia, mely ön
magával szemben is kritikus, 
ily módon biztosítja előrehaladá
sát." (123. old.) Egy ilyen állás
pont mindenesetre elég biztosí
ték arra, hogy létrejöhessen egy 
valóban érvényes marxista esz
tétikai állásfoglalás. A mai hely 
zet ezen a téren nem kecsegtet 
ugyan különösebb eredmények
kel, de kialakultak már azok az 
elemek, m-slyek, ha közvetlenül 
nem is, közvetve mindenképpen 
feltételezik a marxista esztéti
kát. A marxista esztétikusok 

zenhat évszázaddal ezelőtt, 
vagy akár egy évtizeddel eze
lőtt is. Nagyon keveset tud ma
napság az író, mondják maguk 
az írók. Még a jelenről is, a 
múltról pedig még kevesebbet. 
Hiszen még az emlékezésnek is 
van egy bizonyos optimális táv
lata, amely a szemlélet által 
felvett részletek nagy hánya
dát is kiselejtezi, ami azt j e 
lenti, hogy az úgynevezett rég
múlt sematikus mivoltát még 
nehezebb valósággá feltámasz
tani. Marad tehát a múltaknak 
csak egy egészen kis köre: a 
legkönnyebben elképzelhető, a 
legkönnyebben birtokolható 
rész. A z író, aki manapság már 
nagyon keveset tud, és egyre 
inkább szűkölő részműveltségé
re támaszkodik, i lyen alapról 
rekonstruálhat csak, ha törté
nelmi regényt akar írni. Pe r 
sze a rekonstrukció hitelessé
gét meg lehet támogatni alapos 
történelmi búvárkodással, de 
az eredmény még így sincs e lő
re szavatolva. 

Talán azért választotta Déry 
a megbízhatóbb utat; őt a j e 
len érdekli, tehát alig-alig tö
rődik a múlttal, éppen csak 
szüksége van rá, hogy ide he
lyezze élmény- vagy gondolat
anyagát. Szent Ambrus, kora 
és környezete kiváló keretet 
nyújt ehhez. És azután írni 
kezd. Fontoskodik és komoly
kodik. Megdönthetetlen érvek-
kell bebizonyítja az ariánusofeat 
üldöző és a római császárt k i 
közösítő milánói püspök akci
óinak helyességét, mert a 
fennálló körülmények között 
szükség van a császárságra és 
az egyházra, mivel a könnyel
mű nép nem tud meglenni ural
kodó nélkül, ki fegyelemre 
szorítja. 

„Vonatkozik ez elsősorban a 
nagy római birodalomra, amely 
nyugalmas békét biztosít pol
gárai számára, s elsőnek szor
galmazta az igaz keresztény ta
nok elterjesztését a pogány 
földtekén. Ha a nagy római b i 
rodalom, isten ments, elpusz
tulna, az minden szervezett tár
sadalom végét jelentené, azaz 
a vi lág végét" . Felléhbezhetetien 
biztonsággal, szinte minden ar-
chaizálás nélkül mondja ezt 

legfontosabb és legaktuálisabb 
feladata — fejti ki nézetét Dam 
njanovic —• mindenképpen az, 
hogy ne zárkózzon el a mai mű
vészet vakmerően újszerű ered
ményeitől, ne ítélje el azokat 
apriorisztikusan, ne hozzon e l 
hamarkodott ítéleteket, hanem 
igyekezzen megtalálni azt a te
rületet, azt a módot, amellyel az 
új művészet szempontjából is 
releváns tud lenni. Hiszen „ . . . 
a marxista esztétikát sem fog
hatjuk fel csak antropológiai-
axeológiai művészetelmélet
ként, hanem úgy is, mint a mű
vészi alkotás, a műalkotás és a 
szép lényegének fontos ontoló
giai vagy metafizikai elméle
tét . . . " (140- old.) Semmi eset
re sem vádolhatjuk Damnjano-
vicot azzal, hogy eltávolodott a 
klasszikus marxizmus alapvető 
tételeitől, mert megőrizte azok 
szellemét, de lefejtette róluk az 
idők folyamán rájuk rakódott 
sokrétegű hordalékot. Damnja
novic nézőpontjait történelmi 
szemlélete teszi elfogadhatóvá, 

Ambrus, Milánó szőke, illetve 
vörhenyes szakállú, kecses 
püspöke, akinek feje köré idő
közben az egyoldalú dogmák
ból glóriát fon az író. 

Déry Tibor és a dogmák? 
Minden világhódító politikának 
ilyennek kell lenni; ilyen vol t 
a katolicizmus is — mondaná 
Babits. Aztán hozzáfűzte: „ A 
művész megérti ezt, de a maga 
részéről mégsem hajlandó igá
ba rakni a fejét". Mert a té
nyek, tények. És a tényeket D é 
ry is tiszteletben tartja, még 
ha a jelent múlt időben ragozza 
is. Hűségesen elmondja A m b 
rus életének főbb mozzanata
it, autentikus hátteret rajzol, 
mintha kortársáról emlékezne 
meg, akit azonban évszázadok
kal túlélt, és így az apróbb 
részletekre csak bizonytalanul 
.emlékezik. Helyeslően bólogat 
Ambrus szavaira, mintha min
den mondatát komolyan ven 
né. Már-már túl komolyan, o ly
annyira, hogy a dogmák és a 
frázisok fenntartás nélküli e l 
fogadása és megszövegezése a 
merev arcú, komolykodó író 
keze alatt gyilkos paródiává vá 
lik. 

Déry is az a művész, aki nem 
rakja igába a fejét. í rói eszkö
zeivel rekonstruálja a tizenhat 
évszázaddal ezelőtti építményt, 
de annak pilléreit nevetségessé 
teszi, s ezzel egyúttal új, saját
ságos stílust teremt a magyar 
irodalomban. Parodisztikus tör
ténelmi regényt már Déry előtt 
is írtak. A kiközösítőt ebbe a 
Ikategóriába sorolják, legtöbb
ször Thomas Mann könyvei 
mellé. Csakhogy Déry nem csu
pán a történelmi nyersanyagot 
parodizálja — talán azt a l eg
kevésbé —, hanem a nyers
anyagba visszavetített jól is
mert eszmék századunkban e l 
nyomorított függvényeit is. 

„Boldog az a társadalom, mely 
nem gazdagokból, hanem szegé
nyekből áll, s hol a szegénység, 
az erény felé vezető lesz ural
kodó, nem pedig a gazdagság, 
a bűn útmutatója. Elégedett, 
szegény emberek társadalma 
lesz az, mely az énekesmadarak 
ártatlanságával táplálja szelíd 
életét". í g y harsogott egy szép 
napon Ambrus a szószékről e l -

tulajdonképpen az, hogy felis
merve az esztétika mai felada
tait, a mai művészettel szembe
ni realisztikus álláspontját — 
más gondolkodóktól eltérően — 
a történelmi szempontot hozza 
előtérbe. 

A marxista esztétika kiútja 
valóban csak akkor lesz igazán 
érvényes, ha úgy fogjuk fel 
mint a „filozofikus esztétika 
problémáját". Lukács György 
újabb kutatásaira figyelmeztet
ve, Damnjanovic világosan látja 
meg ezt. 

A z áttekintés hézagossága e l 
lenére is komoly vállalkozásnak 
tartjuk Damnjanovic könyvét, kü 
Ionosképpen azért, mert az is
mertetett elméletekkel szemben 
nem alkalmazott előre megha
tározó szemlélet, hanem kivá
lasztotta azokat a helyeket, me
lyekre bizonyos értelemben, ha 
kritikusan is, építeni lehet. A z 
interpretáció így vált komoly 
szellemi állásfoglalássá is. 

B. J. 

ámult híveinek, és azután, ami
kor utólag ismét végiggondolta 
szavait, kirázta a hideg ostoba 
elhamarkodottsága miatt. 

„Mer t igaz ugyan" — harso
gott Amrus másnap a szószék
ről —, „igaz ugyan, hogy a föld 
mindannyiunk közös tápszere 
kell hogy legyen, s valameny-
nyiünk közös birtoka, de mi 

sem természetesebb, minthogy 
örökölt földbirtokát mindenki 
jó lélekkel megtarthatja a ma
ga s ivadékai számára . . . Mert 
nem minden fajta szegénység 
áldásos, mint ahogy nem min
den vagyon bűnös. Teher a 
sok pénz, de hasznos a kevés". 

Ezután Ambrus három napig 
böjtölt, de nem lehet tudni, 
hogy az első vagy a második 
szentJbeszédért tartott-e peniten 
ciát. Mint ahogy azt sem lehet 
tudni, miért nem felelt a bölcs 
Ambrus az egyház keblére meg
tért Augustinusnak, a későbbi 
Szent Ágostonnak, aki ál l í tó
lag, „amilyen hangosan csak tu
dott", átkiabált Afrikából M i 
lánóba, hogy: „ Í g y hát csak úgy 
érhetjük el a boldogságot, ha 
másoknak fájdalmat szere
zünk?" 

Szerény és egyre szűküiő 
részmüveltségével nagyon keve
set tud manapság az író. Hon
nan tudhatná pontosan Déry 
Tibor, mit miért tett Ambrus, 
Milánó szent püspöke. Mégsem 
siratja el magát és hivatását. 
Ha már visszavonhatatlanul 
megszűnt az a tévhit, hogy az 
író mendentudó, még mindig 
megmarad a paródia, amelyet 
Thomas Mann saját gyakorlata 
alapján, a széppróza szinte már 
első számú kifejezőeszközének 
vallott. Valóban, beláthatatlan 
lehetőségeket rejtő, bonyolult 
eszköz a paródia. Úgy látszik, 
bonyolultabb, mint Thomas 
Mann gondolta. A kiközösítő 
legalábbis ezt látszik bizonyí
tani. Mert Déry nemcsak a 
tartalmat, a furcsán rétegező
dő tárgykört és az ide fűződő 
eszméket, hanem a formát is 
parodizálja. Még az író rész
műveltségéről keringő lesújtó 
igazságot is hasznára fordít
ja-

A tárgj'i bizonytalanság ha
tárán a feltételes módhoz nyúl. 
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Következtet latolgat, feltéte
lez. Néha már szándékosan te
remt bizonytalanságot. Mer t az 
írói mindentudás korszerű kor
látai újabb stílusgazdagító ele
mek számára. És itt, ezen a 
ponton haladja túl prózája 1 
hasonló jellegű regények szín
vonalát. A feltételezés mélyeb
bé változtatja a cselekményt, 
homályos, nehezen látható ré 
tegeket fed fel, hangulatot te
remt, és az előtérben mozgó 
alakjai is hihetetlen méretű és 

számú dimenziót nyernek. A 
komclykodásnak és a paródiá
nak ebben a sajátságosan bonyo 
lult, de megfelelő pontossággal 
kidolgozott keverékében min
den kirívó szándékosság nélkül 
helyet kapnak az úgynevezett 
„pihentető értelmi elemek" is. 

A nagy mű és az olvasó kedvé
ért áldozni kell — állítják egyes 
esztéták. Helyenként pihentet
ni kell a szemet; az érzéki ele
mekhez hozzá kell hangolni az 
értelmi kitérőket még a pon

gyolaság vagy a jelentéktelen
ség árán is. Déry Tibor ezt 
áldozatok nélkül megoldotta: 
könyvének gondolati részei ki-
választhatattlan művészi motí
vummá váltak az egységes 
anyagban. 

Örkény István az eleven gyík 
árnyékához hasonlítja A kikö-
zösítőt. Egy nem létező, eleven 
gyík nem is egy, hanem több ár
nyékához. Nehéz megfogni az 
eleven gyíkot, az árnyékát meg 
szinte lehetetlen. Déry Tibor 

könyvének évszázadokat átsze
lő, jelentől ihletett és a 
múltból állandóan visszatérő 
számtalan vonatkozásnak mind 
egyikét is lehetetlen felfedni. 
Ehhez valószínűleg olyan terje
delmes, aprólékos elemzésre 
lenne szükség, mint maga a re
gény. Vagy talán még ez sem 
lenne elegendő. Remekművek
nél általában így szokott cz 
lenni. 

G I O N Nándor 

A MAGYAR DRÁMA 
KESÉI ÜNNEPE 

( F Ü S T M I L Á N D R Á M Á I , 
M A G V E T Ő K I A D Ó , 

B U D A P E S T , 1 9 6 6 ) 

Tudott, hogy a három iro
dalmi műfaj szempontjából a 
magyar irodalom a drámában a 
legszegényebb. Mennyiségileg 
s főleg minőségileg messze a 
líra és az epika mögött kullog. 
Mindössze néhány értékesebb 
alkotással rendelkezik. De úgy 
látszik, nemcsak a drámák m i 
nősége, irodalmi értéke, v i lág-
viszonylati színvonala kétség
beejtő, hanem a meglevő ter
mékek körüli bábáskodás, sőt 
c- legelemibb adatok nyilván
tartása is felületességről tanús
kodik, íme, például Füst Milán 
(akinek drámáiról könyve meg
jelenése alkalmaiból ezúttal szó 
lesz) Boldogtalanok című műve 
és a rá vonatkozó néhány adat: 
„1915-ben jelent meg a Nyugat 
ban, és a húszas évek elején 
az írók Színháza játszotta csu
pán" . . . (A magyar irodalom 
története, 5. kötet, Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1965. 406. o l 
d a l ) ; „Boldogtalanok c. drá
májában (1923) egy szerelmi" . . . 
(Magyar Irodalmi Lexikon, első 
kötet, Akadémiai Kiadó, Bu
dapest, 1963. 376. oldal); „ A z 
1914-ben született Boldogtala
nok csak 1925-ben került szín
padra" . . . (Hegedűs Géza—Kó
nya Judit: A magyar dráma 
útja, Gondolat Kiadó, Budapes, 
1964. 184. oldal). Maga Füst 
Milán a Boldogtalanok keletke
zése dátumának 1914-et jelöli 
meg, amikor az író szerint ját
szódik is a mű „egy magyar 
kisvárosban". Ha az adatok 
pontatlanságához (ami főleg 
abban nyilvánul meg, hogy a 
darab előadásának dátumát 
többféleképpen jelölik) hozzá
idéznénk az író vallomását, 
amelyben a Boldogtalanok kál
váriáját mondja el, amíg „tisz
tavirág-életű" színpadi előadá
sára sor került, akkor nyugod
tan beszélhetünk a drámák 
mostoha életkörülményéről és 
bánásmódjáról a magyar i ro
dalomban. 

Igaza van Hubay Miklósnak, 
amikor az Élet és Irodalom 
egyik utóbbi számában a ma
gyar dráma és a drámaírók sor
sáról panaszkodva így nyilat
kozik: „És a huszadik század
ban sem sokkal jobb a hely
zet: Füst Milán már aggastyán 
(kiemelés G. L.) , amikor a Bol 
dogtalanok és a I V . Henrik si
kert arat". Ehhez a vélemény
hez nyugodtan hozzátehetjük, 
mert logikusan következik be

lőle: pedig Füst Milán drámái, 
főleg a IV. Henrik király a 
műfaj legszebb megvalósulá
sait jelentik, csúcsain járnak. 
(Ezt bizonyította a budapesti 
Madách Színház 1964-es előa
dása is, Gábor Miklóssal a f ő 
szerepben.) 

Füst Milán, akit a róla szóló 
szűkszavú irodalomtörténeti is
mertetők mindenekelőtt „a 
magyar szabad vers megterem-
töjeként tartanak nyilván, ma 
a magyar irodalomnak és drá
maírásnak is klasszikus nagy
sága. Füst Milán klasszikus, 
nemcsak hajlott kora ellenére 
(1888-ban született), hanem i ro
dalmi munkássága miatt is, meg 
amiatt, mert az egyik legkomp-
lettebb írói egyénisége korá
nak. Ak i könyvei elé írt e lő
szavait olvassa, az elsőül talán 
meglepődik azon, hogy Füst 
Milán önmagát mindig Tolsztoj, 
Goethe és főleg Shakespeare 

társaságában tudja, említi, 
szereti látni, érzi jól. Ez nem 
holmi póz, kontár kacérkodás 
a művészettel, hanem éppen 
Füst Milán írói és emberi e l 
kötelezettségének lényegére mu
tat rá. Ö tudja, hogy egyetlen 
igazi mérték létezik az iroda
lomban, a művészetben — a 
színvonal. Ez csakis a legna
gyobbaktól lehet eltanulni. Füst 
Milánnak pedig anyiak ellenére, 
hogy szerinte írói pályáján az 
improvizációé volt a döntő szó, 
sikerült megalkuvást nem is
merő, nagy művésszé lennie. De 
hát Shakespeare, akit annyiszor 
emleget, idéz Füst Milán, aki
nek zseniális következetlensé
geit olyan előszeretettel leplezi 
le, de akiért mindenkinél job
ban lelkesedik, nem tetszik-e 
ma varázslatos rögtönzőnek, a 
legnagyobb improvizálónak, és 
ugyanakkor a legnagyobb mű
vésznek is az irodalomban?! 

Füst Milán valóban a mai 
magyar irodalom egyik legkomp 
lettebb írói jelensége, nemcsak 
azért, mert a lírától az eszté
tikáig, a prózán és a drámán 
át mindenben próbát tett és j e 
lentőset, maradandót alkotott, 
hanem azért is, mert saját mű
veihez fűzött utalásai a l eg 
több esetben pontosan je l lem
zik egy-egy alkotását vagy 
munkásságának egyik-másik 
szakaszát. Drámái új kiadása 
élé írt élőszavában olvashat
juk: 

„ A következőket határoztam 
el tehát a magam számára: 
hogy abbahagyom a realista 
drámával való minden kísérle
tezésemet, annál is inkább, 
mert a bennem lévő démon eb
ben a műfajban nem tombol
hatja ki szabadon magát. Min 
denféle kötelezettségek nyűgö
zik. Csakhogy akkor melyik 
drámai stílust választhatom? 
Minthogy összesen csak három
féle drámai stílus létezik e v i 
lágon. Nincs több, akárhogy 
firtatom is. Van a görög verses 
dráma, amely, ugyebár, formá
jában, kivitelében távolról se 
reális, csak a lélekábrázolás 
dolgában az. Van továbbá a 
Shakespeare korának drámája, 
és van az újkori, realista-natu
ralista színmű. Igaz, hogy akad
nak még egyéni stílusok is. 
egyéni találmányok, amilyenek, 
mondjuk, a Maeterlinckéi vagy 
a Crommelincké. 

. . . I lyen meggondolások út
ján jutottam el aztán Henrik 
királyomhoz". 

És ő próbát tett a szerinte 
létező drámai stílusok mind
egyikében. A z Aggok lakodal
mon a görög verses drámák stí
lusában íródott. „Shakespeare 
korának drámája"-ként tarthat
juk számon Füst Milán legsi
keresebb művét a IV. Henrik 
királyt, valamint a Catullust. 
A z újkori realista-naturalista 
drámák stílusában a Boldogta
lanok készült. Míg az Atyafiak 
és a nőt meg A néma barátot 
kissé az „egyéni találmányok
ban" tett Füst Milán-i próbál
kozásoknak minősíthetjük. K i 
mondott realista drámát nem 
írt, mert szerinte ilyesmi nem 
létezik: „a realista drámai mű
faj a legnehezebb művészi ha
misítványnak mondható, szin
te fából vaskarika". 

Füst Milán, annak ellenéra, 
hogy határozott drámaírói v é 
nája és sajátos értéke, tehet
sége mellett is i ránylag kevés 
drámát írt, a műfaj követelmé
nyeit, az elméletet nagyszerűen 
ismerte. „Minek kell lezajlania 
két és fél-három óra alatt?" — 
teszi fel a kérdést, s azonnal 
mellékeli is a feleletet: „Egy 
egész világnak". 
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Tehát „sürgős műfaj", s ezt 
Füst Milán soha sem téveszti 
szem elől. A Boldogtalanok rep
likái például az esetek óriási 
hányadában sohasem hosszab
bak egy mondatnál. De ez nagy
jából Füst Milán többi drámá
jára is áll. Gondosan bánik a 
szavakkal, mindig csak a leg
lényegesebbet mondják a sze
replők, s ezt is röviden. Mégis, 
Füst Milán minden egyes képet 
teljesen kidolgoz, szereplői 
minden tettének és szavának 
egyaránt van előzménye és kö
vetkezménye. A IV. Henrik ki-
rály-lyal együtt, amely a szín
padon valószínűleg az egyik 
legnagyobb színházi élményt 
jelenti, amit csak magyar nyel
ven megírt dráma jelenthet, 

vele együtt a Boldogtalanok és 
főleg a Catullus árulja el szá
munkra, hogy Füst Milánban 
a magyar drámaírás páratlan 
nagy lehetőségei kínálkoztak. 
Sajnos, ezek nagyrészt kihasz
nálatlanul is maradtak. A IV. 
Henrik királyon, a Catuiluson 
és némileg a Boldogtalanokon 
kívül más — értékes — da
rabok nem tudtak kiérlelődni a 
tehetséges alkotóból. Ennek 
okát legkevésbé magában Füst 
Milánban kell keresni, inkább a 
mostoha körülményekben, ame
lyek: „elriasztották a valódi te
hetségeket, a nagy ígéreteket! 
Talán, ha akkor (a Boldogtala
nok megjelenésekor), s még-
később is, nem veszik el az író 
kedvét a színpadtól —, ma ke

vesebb gúnnyal s nagyobb tisz
telettel beszélhetnénk a két v i 
lágháború közötti drámáról". 
(Hegedűs Géza-Kónya Judit, 
i.m. 85. oldal.) 

Füst Milán azonban mind
amellett, hogy műveinek fogad
tatása elriasztotta a drámától, 
nem lett a műfajhoz hűtlen, ha
nem ennek legnagyobb műve
lőjénél, Shakespeare-nél keresett 
gyógyírt sebeire. Lefordította a 
Lear királyt. Vörösmarty után 
erre vállalkozni merésznek mond 
ható, de Füst Milán nem v a l 
lott szégyent. A helyenként kis
sé romantikus ízű Vörösmarty-
fordítást Füst Milán maibbá, 
gondolatibbá tette. 

Kétségtelen, hogy Füst M i 
lán Shakespeare egyik legjobb 

magyar ismerője, ezt az Ál ta lá 
nos tudnivalók Shakespeare-
ról című, e kötetbe szintén f e l 
vett tanulmánya is igazolja. É l 
vezetes, tanulságos írás, Füst 
Milán sziporkázó és könnyen 
olvasható modorában készült. 
Shakespeare-ről meg a tanul
mány szerzőjéről egyaránt va lL 
Shakespeare-ről, hogy hibái e l 
lenére is a világirodalom egyik 
legnagyobb költője volt. Füst 
Milánról pedig, hogy a magyar 
irodalom parlagon hagyott l eg 
nagyobb drámaírói tehetsége 
veszett el benne. 

Erről különben a nemrég 
megjelent drámákat tartalma
zó kötet is híven tanúskodik. 

G E R O L D László 

A TETTENÉRT 
IDEOLÓGIA 

E G Y K Ö N Y V Ü R Ü G Y É N 

M i a fasizmus? Hogyan győz? 
Honnan ered, és mivé fejlődik? 
N e m volt ennél fontosabb kér
dés azalatt a tizenkét év alatt, 
amikor Hitlerek előbb milliók 
kínzókamrájává változtatták 
Németországot, majd lángba bo 
rítva az egész földet, a történe
lemben eddig példa nélkül álló 
pusztítást és tömeghalált zúdí
tottak a világ n é p e i r e . . . A j e 
len tanulmány is csupán arra 
tart igényt, hogy kísérletet te
gyen a bonyolult kérdések lé
nyegének megközelítésére — ír
ja Szamuely Tibor A nemzeti 
szocializmus (Budapest, Gondo
lat kiadó) című könyvének be 
vezetőjében. A z úttörő je lentő
ségű munka a fasizmus e lőzmé
nyeit vizsgálja, bebizonyítja a 
folytonosságot a reakciós német 
és európai ideológiák, hagyomá
nyok — és a fasizmus között. A 
könyv centrális kérdése a „hon
nan ered, és mivé fejlődik". A 
problémákra megnyugtató v á 
laszt kap az olvasó, aki megis
merkedhet a fasiszta nézetek 
előzményeivel. 

A kutató a nemzeti szocializ
mus történetét vizsgálva azzal 
a dilemmával találja magát 
szembe, hogy keresse-e a fasiz
mus ideológiája és politikája, 
„elmélete és gyakorlata" közöt
ti öszefüggést- K e l l - e számolnia 
olyan ideológiával, ami megva
lósul? Vizsgálni kel l-e a meg
valósulás áttételeit? Egyáltalán: 
vannak-e ilyen áttételek, vagy a 
fasizmus ideológiája kizárólag a 
pillanatnyi feladatok eklektikus 
értelmezéséből fakad, amelyet 
az ideológusok később az e lmé
lettel kapcsolatba hoznak. Több 
-e az az ideológia, mint a na
pi propaganda? Még konkré
tebben: az ideológiára csak 
addig volt szükség, míg a fa
siszta rendszer megteremtésé
hez biztosította a tömegek se
gítségét (nyugodtan mondhat
juk: cinkosságát), esetleg kö
zömbösségét, vagy pedig a náci 
rezsim alatt is valamiféle v e 
zérfonala volt a cselekvésnek. 
Lehet-e mérni, bírálni, elemez
ni a fasizmust abból a nézőpont
ból, hogy mennyire valósította 
meg eklektikus ideológiáját, 
vagy pedig ez a mérce — az 
ideológia immoralitása és a cse

lekvés szempontjából való j e 
lentéktelensége miatt — értel
metlen, a kutató számára hasz
nálhatatlan, s csak iskolás já té
kokra alkalmas? 

Szamuely a náci ideológia ek
lekticizmusát, ellentmondásos
ságát hangsúlyozva részletesen 
tárgyalja az ideológia antago-
nizmusait, de az elmélet és a 
gyakorlat szembesítését mellőzi, 
mert szerinte a náci adminiszt
ráció még ilyen szembeálítást 
sem bírna ki. 

I R R A C I O N Á L I S E L M É L E T — 
B R U T Á L I S G Y A K O R L A T 

A z eklekticizmus és az aktua
litások szerint az állandó meta
morfózisban levő ideológia és a 
gyakorlat kapcsolatát nem vizs
gálja. De többször „megérinti" 
ezt a kapcsolatot, főleg akkor, 
amikor a nemzeti szocializmus 
legállandóbb elemére, a faji m í 
toszra, a vérségre, az irraciona
lizmusra mutat rá. A fasizmus 
ezeket hangsúlyozta legkövetke
zetesebben, és itt érhető tetten, 
mikor valamit be is akar v á l 
tani annyit hangoztatott Ígé 
reteiből. A fajelmélet, a b ioló
giai nacionalizmus és a hitleri 
rezsimben kibontakozó gyakor
lati antiszemitizmus mindenkor 
biztosította a folyamatosságot a 
napi politikát folytató náciz
mus, az éppen szőnyegen levő 
ideológiai ballasztok, és a szel
lemi előzmények között, hiszen 
a náci politikának minden idő
pontban vol t faji és, különös
képpen, antiszemita vetülete. Ez 
az összefüggés a nácizmus egész 
története során egy pillanatra 
sem halványodott el, a Harma
dik Birodalomban a „zsidópo
litika", a faji nevelés még ak
kor is zavartalan folyt, amikor 
a vesztüket érző náci vezetők 
már kopogtattak a Nyugat hát
só ajtóin. (1945 harmadik és ne
gyedik hónapjában a nácik már 
csak a szovjet fronton fejtettek 
ki számottevő ellenállást, de a 
halálfaborokat még őrizték. 
Hitler politikai végrendeletében 
is, amelyet halála előtt néhány 
órával írt, mindenért a zsidó
kat okolta.) 

Miért került a náci politiká
ban és ideológiában, az első 
helyre vagy azok egyikére az 
antiszemitizmus? A szerző csak 
ideológiai szempontból vizsgál
ja a problémát, és idézi Bebelt, 
aki szerint, s ezzel egyet is le
het érteni, „az antiszemitizmus 
a buták szocializmusa". Vagyis: 

pótolhatja az osztályharcot, — 
s a nácizmus alatt pótolta is. 
( A zsidók kifosztása az utca se
gédletével, a német zsidóság 
megsarcolása 1938-ban, a „raf-
fendes", harácsoló tőke elleni 
harc mindinkább azonosult a 
zsidó tőke elleni fellépéssel.) 

A gátlástalan szociális dema
gógiával operáló nácizmus nagy 
hangú osztályharcos frázisai an
tiszemitizmussá meztelenedtek 
a harmincas években. A terro-
risztikus eszközökkel megva ló 
sított antiszemitizmus — mely 
nem nélkülözte a nem zsidó tö
megek támogatását — az osz
tályharc illúziójában ringatta a 
vezetőitől megfosztott kispol
gárságot s a munkásság tekin
télyes részét. (1935-ben a náci 
párt tagjainak 32 százaléka f i 
zikai munkás volt.) 

Jackson, a nürnbergi per ame 
rikai főügyésze mondta: „ A 
gettó a terror laboratóriuma." 
A gettó az általános antiszemi
tizmus egyik realizációja. A 
Harmadik Birodalom a gettónál 
jobb laboratóriumi körülmé
nyeket igényelt, s létrehozta a 
megsemmisítő táborokat. M i 
vol t az itt végzett politikai — a 
pszichológiai kísérletek lénye
ge? K i k kísérleteztek itt? A ha
láltáborokat az SS őrizte. H u 
szonöt évvel ezelőtt Himler — 
„a német népiség megerősítésé
nek birodalmi biztosa" (Reich-
komissar für die Festigung 
deutsche Volkstums) — a lágere 
ket őrző SS-ekről azt mondta, 
hogy ők „megtanulják az al
sóbbrendű emberekkel való har 
cot, és ez nem vál ik sivár őr
szolgálattá, mert ha a tisztek 
helyesen járnak el, a legjobb 
iskolául szolgálnak az alsóbb
rendű embereket és az alsóbb
rendű fajt illetően! Ebből az as
pektusból van különösen je len
tősége az antiszemitizmusnak, a 
gettónak, a terror laboratóriuma 
nak! Ebben a laboratóriumban 
az alacsonyabb rendű emberek
kel való harcot tanuló őrsze
mélyzet megtanulja a terrort. 
Megtanulja a fegyvertelen em
berek legyilkolását, és halálra 
kínzását, megtanulja a gátlások 
és lelkiismereti akadályok l e 
küzdését, és a kezdetben talán 
aggályoskodó őrszemélyzet f o 
kozatosan vezetői színvonalára 
süllyed. Márpedig a nácizmus 
„őrszemélyzetének" szánta az 
egész német népet: egyenruhá
ba bújtatott német fegyveres 
felügyelők vigyáztak volna a 
háború utáni „új vi lág" rabszol
gáira — „az alacsonyabb ren

dű fajokból" toborzott munkás
seregekre. (Ez a hírhedt Tod t -
szervezetben meg is valósult a 
háború alatt. A Deutsche A r -
beitesfront — a barna szak
szervezeti szövetség — a náci 
állam gazdasági potentátoraival 
kötött megegyezésben biztosí
totta magának az „alacsonyabb 
rendű" — külföldről toborzott 
— munkásság ellenőrzését. A z 
Arbeitesfront beleszólt a halál
táborok ügyeibe éppúgy, mint a 
hadiüzemekben szenvedő kény
szermunkások és internáltak 
dolgába. A háború alatt kb- t íz
millió — egyes források szerint 
hét és fél millió — külföldi do l 
gozott Németországban, az őket 
ellenőrző, egyelőre még nem 
egyenruhás és fegyveres, német 
származású munkásság már ak
kor is kisebbségben volt velük 
szemben.) 

L A B O R A T Ó R I U M ÉS P O L I T I 
K A I B A R O M É T E R 

Tehát a győztes nácizmus an
tiszemitizmusa a zsidók kifosz
tásával és a zsidó javak prédá
ul vetésével érdekeltté tette a 
német nép jelentékeny rétegeit 
az antiszemita terrorban: s ez
zel az érdekeltséggel bűnrésze
sévé fogadta. — Mint a Német 
ország Kommunista Pártja 1945-
ben tett felhívása megállapítja: 
„szerencsétlenségünkre a néme
tek milliói estek áldozatul a ná
ci demagógoknak, a bestiális f a j 

elméletnek (egyes náci megnyi
latkozások szerint Prométheusz 
is árja volt — K . I . ) az életükért 
való harc mételye megmérgez
te ő k e t . . . s követték Hitlert, 
midőn jó l terített asztalt ígért 
nekik, más országok számlájá
ra, háború és rablás útján." 

A német nép jelentős hánya
da tehát szívesen fogadta ezt a 
„laboratóriumot", ahol a rend
szer lényegében korrumpálta. A 
zsidók tömeges kirablása hozzá
járult ahhoz, hogy a háború 
alatt is stablizálni lehetett a né
met nép életszínvonalat. A la
boratóriumban aztán hozzáed
ződött — mert a tisztek „he lye
sen jártak el" —, mint H i m m 
ler mondta —, a háborúhoz, a 
háborús méretű harchoz, ame
lyet később Nyugat- Ke le t - és 
Dél-Európa megvert és lefegy
verzett népei el len folytattak. 

Náci propagandaforrásokból 
következtethetünk arra, hogy a 
zsidókérdés, az antiszemitizmus 
politikai barométernek számí
tott: a programokon le lehetett 
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mérni, hogy milyen visszhangot 
keltettek a fasiszta jelszavak. 
N e m is tagadták, hogy „zsidó
kérdésnek, a hatalom megraga
dása előtti években való keze
lését tulajdonképpen a német 
nép politikai nevelése szemszö
géből kell nézni, tekintettel ar
ra, hogy veszélyes méretekben 
vesztette el mindenféle faji ön
tudatát-" A z antiszemitizmus 
persze később is nevelési mód
szer maradt, sőt lehetőségei még 
csak tovább szélesedtek a hábo
rú alatt, amikor jelentős zsidó 
lakosságú európai államok ke
rültek ideiglenesen német be
folyás, i l letve német megszállás 
alá. '(Lengyelország, Ukrajna, 
Dél - és Kelet-Európa kis álla
mai.) Jóllehet, a hitlerista cél
kitűzések jelentősen módosul
tak az idők folyamán, az anti
szemitizmus, a náci tömegpe
dagógia tágas terrénuma ma
radt, ahol a német katona ta
nulta a harcot az „alsóbbren
dű" népek ellen. 

A fajelmélet, s annak legjob
ban kiaknázott része, az antisze
mitizmus minden helyzetben 
használható politikai aszpirin
nek bizonyult a Harmadik B i 
rodalomban, éppen úgy teljesí
tette a neki szánt feladatot a 80 
milliós „történelmi Németor
szágban", mint a 350 milliós 
Reichben. 

Ő R S Z E M É L Y Z E T — 
T Ü L A N E M Z E T I 
S A J Á T S Á G O K O N 

Közismert, hogy a náci ter
rorlaboratóriumban nemcsak a 
zsidók voltak a kísérleti ala
nyok. Mások is raboskodtak ott, 
de ez nem mond ellent a fasiz
mus újabban többször hangoz
tatott sajátosságának, hogy tud
niillik mindig védtelen töme
gen, jogfosztott kisebbségen pró 
bálja ki fegyvereit . A gyarmat
tartó hatalmak fasizmusa és e l 
lenforradalmai a határokon túl 

találták meg az ideális gyakor
lóterepet, a múlt századi fran
cia forradalmak hóhérai vala
mennyien gyarmati tisztek v o l 
tak, a De Gaulle-t hatalomra 
juttató lázadás is Afr ikából in
dult. A Franciországot évekig 
fenyegető fasizálódási veszély 
Algériában, az Idegenlégió ka
szárnyáiban, a párák laktanyái
ban, az O A S politikai bűntanyá
in transzformálódott tevékeny 
erővé; Franco lázadása afrikai 
helyőrségekből indult el. N é 
metország viszont gyarmatok 
és a határakon belüli nemzeti 
kisebbségek hiányában az anti
szemitizmusban találta meg a 
kísérleti laboratóriumot. 

A fasizmusnak tehát a terror 
és a laboratórium-kereső szük
ségesség olyan sajátossága, 
amely túlmutat a nemzeti je l le 
gen, túl az első fasizmusok ke
letkezési és kialakulási körül
ményein, és érvényesül a j e 
lenkori fasizálódási tendenci
ákban is. Különösen kirívó for
mában mutatkozott meg ez a 
közös vonás a közelmúlt baa-
thista „forradalmai" után, ami
kor a koncentrációs táborok pa
rancsnokai saját kezűleg verték 
nyomorékká a foglyokat, (a tiszt 
példát mutat az őrszemélyzet
nek!) sőt, az új rendszernek nyí l 
tan jutalmazták a feljelentőket, 
a besúgókat, s tetemes vérdíja
kat tűztek ki nevesebb ellenfe
leik fejére. — Segítségül hívták 
és korrumpálták a lumpenpro
letariátust. Ez is a nemzeti szo
cializmusra emlékeztet. 

Természetesen a fasizmusnak 
ma mások a gyökerei, a lehető
ségei, mint Hitlerek idejében, s 
ideológiája is más. A racionaliz
mus, a következetesen kiépített 
gondolati rendszer azonban a 
mai fasizmusnak sem erőssége-
Gondoljunk csak azokra a bor
nírtságokra amelyeket komo
lyan vesz az amerikai jobbol
dal. A z amerikai ultráknak 
aligha van több a tarsolyukban, 

mint kezdetben Hitleréknek 
volt. ( „ N e m tudjuk, hova m e 
gyünk . . . ) . Viszont amit tud
nak: a kommunistákat és a né
gereket meg kell semmisíteni, 
meg kell zabolázni. A húszmil
liónyi néger — íme a védetlen 
kisebbség, íme a határokon be
lüli laboratórium, ahol gyako
rolhatja a fegyverforgatást _ a 
white trash, a fehér söpredék, 
ez a tizenhárom milliós lumpen
réteg. A white trash valamivel 
kevesebbet keres az átlagos né
gernél, és sokkal kevesebbet 
dolgozik nála. 

De ütésre, lövésre, gyújtoga-
tásra, robbantásra készen áll 
Nebraskában, Louisianában, T e 
xasban és Mississippiben, ha 
azt határozza el a John Brich 
Society, a K u - K l u x - K l a n vagy 
Hunt texasi olaj milliomos, aki 
naponta egymillió dollárt keres. 
Ez a söpredék forgatja a f egy 
vert (tanulja a harcot az „ala
csonyabb rendű" emberrel szem 
ben) az integrációt követelő po
litikusok, a feketék s a nége
rek egyenjogúságáért harcoló 
fehérek ellen. Felemeli a gumi
botot — ez az egyetlen eset, ami 
kor hasznot hajt kenyéradójá
nak, a déli ipari és bankarisz
tokráciának. 

A white trash a terrorban ed
ződő élcsapat. (Felirat az egyik 
illegális jobboldali szervezet köz 
pontjának ajtaján, ahol, termé
szetesen inkognitóban, beko
pogtat a Pravda tudósítója: 
„Hívatlan vendéget golyóval f o 
gadunk".) Ebből tevődik össze a 
tengerentúli nagyipari állam fa
sizmusának tömegbázisa. Sorsa 
összekötődik a milliomosokéval, 
létét egyedül nekik köszönheti, 
ők tartják el. Meg is szolgálnak 
érte, habozás nélkül „bemennek 
a laboratóriumba", ha a walke-
rek, goldwarkerek, philipsek és 
az álarcban vagy nyíltan szín
re lépő führer-önjelöltek paran
csolják. 

F I X P O N T A K Á O S Z B A N 

A mai példákkal is azt akartuk 
érzékeltetni, hogy a fasizmus
nak vannak állandó motívumai, 
így a laboratóriumi jelleg, a nép 
egy részének megvesztegetése 
stb., stb., amelyek fellelhetők 
korunk fasizálódási tendenciái
ban. 

Ha egy társadalom kémhatá
sát vizsgáljuk, az elemzés „ lak
muszpapírja" ezektől a jelensé
gektől megváltoztatja színét: 
zöldre, barnára, feketére, halál
fejesre, csillagos-sávosra színe
ződik: kimutatja a neofasizmust, 
szinte függetlenül attól, hogy a 
mögötte álló mozgalmak, kl ik
kek, érdekek nemzeti szocializ
musnak, kissé jobbra tolódott 
Baath-forradalomnak, vagy ép
pen seelsman-tásadalomnak ne
vezik magukat. 

Ez a sajátosság megkönyíti a 
fasiszta és neofasiszta ideoló
gia vizsgálatait. A z elemzés 
eredményekkel kecsegtet: bár
milyen kusza és ellentmondó is 
a kapcsolat az ideológia és a 
gyakorlat között, hisz ez a kon
taktus megvan, csak pimaszab-
bul, felháborítóbb módon ak
tualizálódik, mint bármely más 
polgári mozgalom esetében. A 
kapcsolat létezik, bár lehetsé
ges, hogy az egyébként sem 
egységes, mindenféle szemét
dombról összelopkodott ideoló
giai morzsák nem egyes politi
kai vonalakat, vagy az egész 
politikai vonalvezetést szolgál
ják ki, és alapozzák meg, ha
nem csak az egyes akciókat. 
(Vagyis az ideológia csupán pro 
paganda mélységű és hiteles
ségű) 

Szamuely Tibor könyve meg
maradt a címben jelzett tárgy
nál, s nem is utal az aktuális 
párhuzamokra. De a párhuza
mok önként kínálkoznak, s b i 
zonyára megkönnyítik nemcsak 
a nemzeti szocializmus további 
felderítését, hanem a neofasiz-
mus leleplezését is. 

Krajczár Imre 

20 %-os kedvezménnyel vásárolhat SYMPOSION KÖNY
VEKET, s minden ezer (régi) dinár után sorsjegyet kaphat 
a Fórum tavaszi nyereménysorsolására, a könyveket ingye
nesen szállítjuk, ha a SYMPOSION SZERKESZTŐSÉGÉHEZ 
FORDUL MEGRENDELÉSÉVEL. 

Domonkos Isfván: RÁTKA - Tolnai Ol ló : HOMORÚ VER
SEK - : KONTRAPUNKT • Fehér Kálmán: AKVÁ
RIUM - Bányai János: BONYOLULT ÖRÖMÖK- Gobby F. 
Gyula: ELRONTOTT CSODÁK - Varga Zoltán: KIRÁNDU
LÁS - Brasnyó István: VADVIZEK 
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műhely 

ÜNNEP 
Fáradt vagyok m é g . . . 
A kockás abroszon fehér kenyér, 
rá bort iszom. 
Oltsd el a villanyt, 
gyújts gyertyát, 
hadd lássam gyönyörű tested. 
A homályban reszket 
a konyhaszekrény, 
s csöndesen ragyog 
álmaink vigyázva. 

Nézd, 
az udvaron 
földre hajlik a bodzafa ága . . . 

0 
J 
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PÁRBESZÉD ÖNMAGAMMAL 
A vízcseppek ölében 
halkan elalszik a mező, 
míg egy falevél — szemeddel 

[kicentizheted — 
precízen ráborul az égre. 

Árnyékában hűthetem magam 
a jelen világ melegétől, 
és egy maroknyi szívdobogást hinthetek 

/körbe 

Figyeld a világ üvegablak-kék 
/remegését! 

Csöndesen múlik az árnyék, 
folyton törnek széjjel az ágak . . . 
Kegyetlen, bicskázó fényekkel pásztáz 

/keresztül rajtam 
az újszü'ött vijjogású készülődés. 
Szörnyű sebészkését rám mereszti, 
embertelenül a műtőasztalra rángat. 

Hogy magának emberarcot faragjon 
/belőled. 

PETRARCA UTÁN 
Nyékes Tamás barátomnak szeretettel 

Átmehet úgy a városon, 
hogy nem veszi észre senki. 
Ezért csak csöndben eloson, 
s nem mer soha felnevetni: 

Kinek a boldogság csak álma, 
mert senki nem kiált utána. 

versei 

versei 
ÉRDEKES 
Váltott az érdekes jegy 

nem a lejárt 
zajos vagy halkabb képzeletnek 

ne féld a gyenge hasznot 
vagy épp a kárt 
élj mint a latrok 

szenvedélyesen 
egy-egy örömnek 
s ha szekérrel keresnek 

ne menj úton 
és légy ikon 
ha templomban sejt a rend 

végesben találj végtelent 

láttam az embert 
vörös volt apró szemű 

megvert 
ne említsd hogy megölted érte 

egyszer adtál 
farkas elé abrak 

kés az ablakban 

mert az a tág ha krumpliföld.. . 

a váltott mert érdekesebb 

szenvedélyesen egy-egy örömnek 

s ha szekérrel keresnek 

végesekben végtelenek. 
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KISSÉ SAJÁTOSAN 
Az eszmék balladája 
ha szinte gombnyomásra éled 

képek gyúlnak 
s az örök ablak bemutat valamit 
és feladat 
hogy vers legyen a hit 
lehet csak bal kezem van 
és festék vagy grafit 
alaktalan 
túl bölcs lehetne 
és keresve bár 
nem tudnék mit mesélni 
csontsugár felel mindenért 
öregapáink helyett is 
magunk nem látunk igaz szemekkel 
okulunk sok holnapért 
vigyázzuk ketrecben a múltat 
s neszét fújkáljuk 
eljövő daloknak versben 
versben 
versben 
s már régen üres óra jár 

poéta doctusokra 
mégsem jön halál. 

HALK UGATÁS 
Miért 
hogy az a rongylelkű állat 
grimasszal odébbköltözött 
mikor versembe ütközött 

vénhedő bambasága 
s belétől sárga pofáját 
igéző keblű dámára derítette 

potyára 

kit érdekel a rohadt nyavalyás 
minden jót kívánok névnapjára 
hülye disznó 

anyátok ugyanaz lehet 
valami észzabáló 
ami elszabadult 

az ezeréves fáról 
megfakult bundában 

és lázasan kölykedzett 
mint a patkány 

s az örökké-fán 
újuló őslevelek bomoltak 

miért 
a lompos csődületben 

embert kaparni 
a nagy sebben 

s az őszinteség felmagzó csalánját 
dühös szitkokkal illetni 

még ha köpött volna — 
de csak a száját fancsalította... 
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(Vaksi, sokdioptriás szemeidről, melyeket nem tudtam meg
menteni.) 

A halál semmi a magamfajta embereknek. 
Esemény, mely igazolja őket. 

(Camus) 

Már fél órája is lehetett, hogy kigurították a folyosóra. 
Kezei t még a szobában lekötöztek a billenős toióasztal vasvá-
zához. Lábait kinyújtóztatták, és hosszában .rádobtak valami 
egészen könnyű takarót vagy .leplet; nem tudta eldönteni, mi 
lehetett. Arcát fekete selyemmel födték le. Így utazott a v é g 
telen hosszúnak tetsző folyosókon. Csöndben. Szó nélkül. Igaz, 
az ápoló néha elköhintette magát, a kerekek feljajdultak a for
dulókon, megzökkent a rakomány, de aztán utazott tovább, 
mint valami keleti emír, nyugodtan, kimért fakonoksággal, tuda
tos céltalanul. 

Feltehetően az operációs szoba előtt álltak meg. 
— Hullafiákerozó! — szólt oda az ápolónak egy kis idő 

után, de az meni válaszolt. 
Elment! — szögezte le magában, és pillanatokon belül e l 

aludt. 
Aludt. Álmatlan folytonosságával a tegnapoknak. 
Ü g y érezte, kiterjed. 
Szétomlott, mint lebontott hajfonatok, mint a levegőég ma

gasságában szertebugyborékoló madárcsapatok — szétomlott, és 
végignyújtózott a városon. 

A távoli füttyök felfoghatatlanul éles, hirtelen kitört amp
litúdóját csendesen mosták, paskolták az elhulló szöszke vagy 
nyugvó zajok. 

Tarajai. 
A szürke horizont pásztázó sínpárai megvonaglottak. Távol i 

vonatok szűnő zakatolása tört meg a karjaidon, ós az alácsob
banó cseppek egyenként, lassan, méltóságteljesein ereszkedtek 
alá koponyámon, máiként régi, tapasztalt ejtőernyősök, s buktak 
fej jel , gördülő csillamással... Hátukon. Keresztbe. 

Fekete póznaszálak. Kattogtak. 
A tavaszi mocskok olvadó szimfóniájában, mint emelkedő, 

győzedelmes tétel zengett a magasba az éledő berkek csobogó 
csuklása, meg-megbukó madaraknak égi borulása. 

Köröztek. Céltalanul. 
Felismerhetetlen együvé tartozással a vijjogásban, szárnyu

kat a szemembe csapták; szédültem, míg guanókormok rengő 
pályaudvarain falcsdkordultak az induló szerelvények. 

Múló csókok fehér párája szállt, s az alkonyi ablakok árnyé
kában lámpák gyulladták; itt és amott. 

A tünedező pocsolyák behunyták égő napszemüket, a fák
lyák felkúsztak az égre, vörös vágy dobogása zihált és csapko
dott a fekete földre, unitit a búcsúzó utolsó lobbanások. 

Szürkületkar már Ikettő helyett tapogattam az utcákat. Belém 
kapaszkodtál, és én vittelek, vittelek . . . 

Kínlódtunk, hisz tudtuk, ha specialistához fordulunk, kiutal 
téged messzire, üdülni, elmenni, s talán vakon térni vissza. De 
m í g együtt maradunk, a szemeink izgatják, olvasztják vagy der
mesztőik egymást, s italán az idegek sóvár ingere megment, át
ment a nappalokba még egy-két éjszakát. Minekünk. 

A paletta száz tónusa, árnyalata megolvadt, a nüánszok egy
másba folytak; az évek és a percek lassan lefelé kígyóztak, v é -
gigcsöpögtek vastagodó, hullámzó vízigi lasztákként . . . Határoz
tam . . . 

Határoztam. 
Ha sikerül, megmentelek az örök fénynek, sovány éjszaká

jának és az örök sötét egyetlen piszkos sugarának. 

Ha sikerül az operáció —• homéroszi létem örök eposza ma
radunk, benned tovább élek, s minden dalok sírását vájom tebe-
léd. Mindenkorra. 

Mer t naponként nehezebbek és vénebbek vagyunk. 
Eljöttem, mert akarom, hogy lássál, s a szemem segíteni 

fog; tovább tapogatja, mint kegyetlen fehér bot — a kockás 
kövezetet, s akkor más ízeket csettint fel a nyelved, orrodba új 
illatok csavarodnak, kezed érintése varázsossá, ismeretlenné vá 
lik, a hangok egy izzó csokorba, harmóniába fonódnak —, s 
nem kell senkinek elkísérni az alkonyatokba. 

Arra eszmélt, hogy éles fény vágódik arcába. 
Már a műtőben volt. Felültették. Lábán is átvetették a 

szíjakat. Kezénél megerősítették a laza kötelékeket. Fehér ápo
lónővér hajolt fölébe, és nyakába kötött egy keményített, lepe
dővel vetekedő, ropogós-tiszta kendőféleséget. Valami nylon-
parteklit is ráakasztott, s abban a pillanatban már ellépett 
mellőle. 

Maga előtt csak a műszeres szekrényt látta, amint azüvag 
mögött csillogtak a különböző fogók, kések, ollók, csipeszek, 
és a sarokban magánosan egy nagy vattacsomó gubbasztott. 

Valaki a mosdócsapot nyithatta meg, mert hirtelen a cso
bogó víz zaját hallotta, de még véletlenül sem ejtett senki 
egy szót, csak a víz zubogott egyre erősebben, s a kések 
villogtak hideg eleganciával. 

Kísérteties hasonlósága lebegett Dür.renmatt Gyanúbeli kór
házának, de a mesés óriás nem jött, nem volt ide hivatalos. 

Hagyták. 
A várakozás mindig hatással van a páciensekre, s a tör

ténelem első ilyen műtéténél időt biztosítottak, hogy meggon
dolhassa magát. 

—• Senki sem ítélheti el, a gyávaság vádja nem érheti soha, 
hisz önkéntesen már azzal többet tett az egész világnál, hogy 
eljött. De figyelmeztetem. Tudatában van-e, hogy mit cselek
szik. Mert megtörténhet, hogy kudarccal fejeződik be minden, 
ö t nem menti meg, maga m e g . . . Szóval értjük egymást — 
mondta az orvos, mielőtt felfektették az asztalra. 

A z t felelte, hogy soha nem szokott megbánni semmit, és 
hogy az orvosok csak a saját munkájukat értsék, a lélek fe l 
sőbb régióiban a sebészkésnek semmi jussa, helye nincsen. 

Takarékpénzét már néhány nappal ezelőtt kivette a bank
ból, eg a városban kapható összes Beethoven-lemezt megvá
sárolta. 

— Szerencsésebb leszek a nagy mesternél, mert örökké 
hallgathatom melódiáit. A fülem, egyetlen közvetítőm a vi lág
ról, s tán egyetlen árulóm, hogy belé ólmot nem önhetek, ödi-
puszi bolyongásaimban. A z élő puszták, a skálák, a hangok 
bezáratlan mappája lesz a vágy, illat, időmindenségem, tér 
nélküli dombokon zúgó szél sodrása leszek, a gondolatok l e 
győzhetetlen barlangja, visszhangja, hordozója, melyben láng, 
égető, tüzes, többé nem lobban. Falára csak az emlékezet rajzol 
furcsa ábrákat és tetemeket, meg hősi vadászkaianddkat, s hogy 
lesz-e ki m e g f e j t i . . . A szemem, boldog leszek, ha csak fel is 
fedezi egykor. 

Szemét lehunyta, majd újból végigjáratta a falakon, a fehér
ségen, komoly csenden, szigorúságon. 

Üvegtáblák, áttörhetetlen — száraz, elvadult préri a míves 
virágtartón, itt-ott csöpp tégla, mint elejtett szilvák, apró kék 
fajansz tán, az óriás hűs simaságban, hűvös, síkos, sima —• ideg
nyugtató. 

Oldalt fordította fejét. 
Nővér állt mellette. 
Nem tudta, hogy az előbb látott-e, mert géz fedte az arcát, 

csak a szeme nyílt rá néma, utolsó kérdésként, néma jajként, 
valami megtört, rózsaszín hullámverésben, s a pillái is lecsukód
tak egy idő múltán. 

Tudomásul vette. 
Követ tem volna a tekintetemmel, de már el is tűnt, tapint-

hatatlan, suhanó látomásként. 
Halvány mozdulata erotikus, mégis kába akvarellt festett 

bennem, s a szem megragadta az utolsó meddő lehetőséget is; 
egy pillanatra mintha fel is csigázott volna. 

Ellibbent róla a fehér köpeny, ajka nedves volt, és önfe
ledten nyílt ki, mint csókvágyó, bizsergő ölelésben. Feje kissé 
hátrahanyatlott. < 

A blúz, láthatatlan ujjak nyomán, lassan kettényílt, meg
pattant még egy gomb, és magam előtt láttam. Láttam. A z 
utolsó nőt, az utolsó testet. Ártatlanul, ha szabad ezt a szót 
használnom. Karcsú combján végigszánkáztak a fények, itt, itt 
megmeredt és szétfagyott a tekintetem. A kép keresztülhasadt, 
s én már csak néztem, bámultam, s szólni, kérni, üvölteni, vájni, 
ragadni, markolni akar tam. . . Szemben szememben a fal üre
sen, feszes vigyázzban ügyelt rám. Én pedig bámultam tovább 
a fehérséget, melyről eltűnt, most már végleg, minden. Minden 
varázslat. 

Most már sajnáltam is. 
Egy- ideig elveszhettem, mert azon vettem észre magam, 

hogy többen sürögnek körülöttem. 
Ketten mellém lépték. A z egyik fehérköpenyes a fejemet 

fogta meg, a másik hosszú tűvel nagyon finoman a szemem alá 
szúrt. 

Kis idő múlva úgy éreztem, mintha ólmot forrasztottak volna 
a szemhéjamra. Elnehezült. 

Karomba bizonyára injekciót, altatót spriccelhettek, mert 
csakhamar minden erőm — mellyel magamat ébren tartani 
szándékoztam — elhagyott, és megfeszített izmaim elernyedtek. 

— Kezdhetjük! — mondta a főorvos. 
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A sok fehér köpeny összebújt körülötte. Makogtak, kezük 
fürgén járhatott, s csak a kabátok lengő nyelve izgett folyto
nosan. 

Ha bírt valamiről álmodni, ha volt álma, bizonyára vissza-
szakadt a múlt heti estéhez. 

Hogy aranyló délután volt, nem kifejezés. Februári vasár
nap délután. Ebben az évben különösképpen hamar érkezett 
meg a tavasz. A hó is elolvadt, lekerültek a téli kucsmák, s 
ebben a hónapban olyan furcsa melegséggel sütött a nap. 

Gyerekek visongattak a sütkérező utcákon, és terebélyes 
családok vonultak ki az első hosszabb sétákra. 

Itt-ott szabadságos katona mesélt, gesztikulált a merengő, 
kíváncsi lányoknak. 

A z autók is mintha eltűntek volna a környékről. 
„Ezt a délutánt így akarom neked adni, a két kezemből, 

mint virág harmatát, mint kehely gyöngyét. Ez a délután még 
legyen a tiéd. Vedd el, és ne légy szomorú, vedd el tőlem, mert 
ez az utolsó, amit átnyújthatok!" 

A lány megállt vele szemben. Halványkék kendőjét lobog
tatta a szellő. Mosolyogni próbált. 

„Nem kellett volna soha megismerkednünk" — mondta. 
„Többet nem engedem magamat cipeltetoi. Eleget botorkáltunk. 
Ideje volt, hogy vége .szakadjon a gyámolításokmak. Elismerem, 
hogy jól játszottad el a magad ,Cirenei' szerepét, de ha a get-
szemáni éjszakákat nem tölthetted velem, innen tovább egy 
tapodtat sem jöhetsz . . . " 

A nappalokba tényleg átmentettünk néhány éjszakát. 
A te érdemed . . . De a szemem most már végleg kimerült. 

Nincs, nincs, nincs vigasz. Nincs segítség. És őszinte leszek hoz
zád, most utoljára is. Tudd meg, hogy fáj, és mindig, biztosan 
mindig fájni fogsz nekem!" 

. Elfordult. 
Arra gondoltam, hogy giccses leszek, ha a hirtelen feltorló

dott indulatár letöri ellenállásomat, és zokogni kezdek, üvöltve, 
minden büszkeséget meg hiúságomat elfelejtve. 

De miért is giccses a fájdalom? 
„ T e nagy leszel!" — mondta. „És százszor inkább vállalnod 

kell a csatákat, mint a préda, henye vadászatot!" 
Kifulladt. 
A szemébe néztem. 
Erősen. Kutattam. 
Lankás, bájoló vidékek ringtak benne, végtelen hosszú, zöl

dellő hullámzásban. A megnyugvó ég alján szürke felhőfoltok 
kavarogtak, s az alkonyi nap tízszeresen szikrázott a szemüveg 
aranykeretén, míg lenn valahol a pupilla mélyében piros pa
razsa búcsúzott az estétől. 

Egész éjszaka virrasztottam. 
A fejem, mint egy automatarendszer, reggelre teljesen ki

kapcsolt. 
Ösztönszerűen róttam az utcákat. Egyen talán ötször is 

végigmentem. Sarok, hosszú úttest, egyenes, kanyar, sarok, ta
lán ezt se tudtam volna regisztrálni. Néha szaladtam, míg elful
ladva összegörnyedni nem voltam kénytelen. 

Hogyan találtam meg a házat, azt sem tudom. Csöngettem, 
és nem érdekelt, hogy a család reggelizik-e vagy sem, azonnal 
a fogadóba hívattam a doktort. 

K . nem tudhatta meg, hogy másnap engem .is ugyanarra az 
osztályra vettek fel. 

Most már tudatában voltam, mit teszek, de a szemét min
denáron meg kellett mentenem. 

A z idő senkinek nem ad haladékot. 
Ezt motyogta állítólag, amikor néhány óra múltán kötözték 

a műtőben. 
Sosem szeretett volna a grállovag tisztjében tetszelegni. 
Mielőtt felfektették az asztalra, az ablakhoz ment, és arcát 

rászorította az üvegre. 
„Van még időm meggondolni! A professzor is azt mondta. 

Szemátültetés! A z orvosprofesszor feltehetőleg jót akart. De 
kinak? Azt mondta, két-három százalék eshetőség. . . Ha sike
rül . . . Meg kell t ennem. . . Meg kell nekik kísérelniük." 

„ K i j e magának ez a lány?" — kérdezte. 
„Nekem? Senkim . . . Azazhogy . . . " 
„Értem, és nem értem" — mondta a professzor. Megcsóválta 

a fej'ét, és kiszólt a nővérnek, készítsenek el mindent a bemo
sakodáshoz. 

Emlékszem. 
Annak idején az újságok is öles betűs címmel hozták, hogy 

Ray Charles micsoda rengeteg dollárt ajánlott fel egy egészsé
ges szemért. 

A professzor megemlítette, hogy a beteg szemek kapcsolat
ban vannak egymással, s az egyik cseréje semmi eredményt 
nem hozhat. 

Most már emberfeletti dacból sem állhatott el; a félelem 
és számítgatás nem bírt többé tudatához férkőzni. 

Igaz, ezek banális sorok. 
„Semmi sem tántoríthat vissza!" — De a szeme különös

képpen az ápoló, a professzor, a nővér, a takarító tekintetét 
kereste. 

Kék szemek. Szürkék, barnák, sárgák. 
Szempárok. 
Így tolták ki a folyosóra . . . 
Olyan sötét ivolt, hogy a gondolatok sem villámlottak zöl

des távoli fénnyel, csak üreges, kivájt vermek dübörögtek itten 
nagyon közel, s a halántékom mögött visszhangzottak tompa, 
megfejthetetlen, döngő kopácsolások. Alámerült, mélytengeri ha

rangok bugása hullámzott, s lüktető toronyóradongás szállt 
tovább ereim hosszú, mill ió folyosóin. 

Bizonyára ülhettem, így történt, hogy fejem elnehezült. V a 
lami óriási súlyosság alatt. 

Ülhettem . . . Ez még marad t . . . A z első tudatforgács, az első 
felsejlés . . . Felismerés . . . Kérdések, nem emlékszem, mikor is 
tolakodtak elő . . . Körülöttem, tudtam, ezreket jobban foglalkoz
tatott minden . . . A z egy „miértre, mindenki másképpen vála
szol . . . De százezer megoldástól igazabb, pontosabb az, hogy én 
nem tudtam választ találni, s nem is kíséreltem meg. Soha. 

Célja volt? 
Mondtam, a tudatos céltalanság felfedezése lehet a „ M A " 

himnuszának refrénje, s én ezt tettem, mert nagy volt, felsza
badító, varázsos és többet nyertem volna, mint a szimpla, szen-
tis-profán tét. Jótét volt? 

De kivel szemben? Elég lett volna megtanítani látni? 
Mielőtt begurították volna a műtőbe, biztosan nem jutott 

eszébe az anekdota az emberről, akinek transzfúzió közben 
tévedésből kecskevért adagoltak, s egy idő múltán gyanúsan 
kezdett sandítani a káposztára. Nem juthatott akkor eszébe, 
mert az analógiája élt benne, mert a szemét kölcsönözte, mint 
más a kártyáját, s számíthatott rá, hogy azt is elkockázza a 
baráti szenvedély. Anekdota, tréfa nem fertőzhette a heccet. 
Mert a heccben megtréfáltuk a természetet, lemosolyogtuk a 
törvényeket, ha a természetnek a fiktív mozgáson kívül létez
nek szabályai, kontrapunktok! 

A humorban nem ismerek tréfát — ez a kiszólás azóta 
közkinccsé vált, ugye? De hol a humor határa? És a heccet 
miért nevezzük száz néven: tragédiának, komédiának, mikor az 
nem más, mint incselkedés, hangyák csiklandós karavánja az 
elefántok cserzett, bődületes talpán. 

Nem tudta többé, mi a horizont. 
összetört az ég, ,s a mindennapok kirakatai lehúzták a déli 

redőnyöket. 
Szétkuszálódott benne az értelem, a lenyűgöző, édes tehetet

lenséggel . . . 
Azon az éjszakán, amikor végre elvált a kapualjtól, egye

nesen a rég látott büfébe indult. Tudta, hogy itt várnia kell 
valaminek. Ha kést emelnek rá, nem szól; tekintetét emelte rá 
az egyik delnő; szólt, és mentek. S amikor kikecmergett a .síkos 
combok közül, hasonló fanyar magány harapdosta. 

Fogalma sem volt, hány óra, éjjel van-e még vagy reggel 
körülötte. 

Kezei szabadok voltaik. 
Fején turbánszerű pólyát tapogatott ki . 
Sikerült? 
Ha valakit meghall lépkedni, mindjárt ide hívja. Igaz a 

csengő is itt van a közelben. Mutatták is, mikor megérkezett. 
De hol a jobb ós a bal? 

No, majd reggel! Akkor megmozdul a nyugvó kórterem. 
Ha csak el nem feledkeztek róla . . . Hisz külön lakosztálya, kü
lön „cellája" van. 

De minek? 
Öt már nem zavarja . . . A tér eltűnt, az idő jeltelen. 
Mi marad? 
Majd később! . . . Meditálni lehet az örülésig, és tovább is! 
Pedig már hajnalodott. A szendergő reggel fehér leheleté

ben erjedni kezdtek az ismerős színek, s lassan feszülni fog a 
tisztuló bo l toza t . . . A z ablaküveg zsíros kéznyomait kitapintja 
az éledő fény, s valami kellemes áramlásban mozogni kezdenek 
a levelek. A z egész kórház olyan, mint egy hirtelen készült, ám 
báztos kezű vázlat. Egyenes vagy hevenyészett, mégis kemény 
vonalak, s csak sejteni lehet, mi rejtőzik a halántékok mögött. 

_ Hosszú átlók, tövükben a homály motoz, sima falak, tükrös 
ajtók, zárak, mereng, unalmukban megleng a színek fakó meló
diája. 

A világtalan Küklopsz fájdalmában súlyos sziklákat markolt 
fel, és eszeveszett dühvel hányta azokat a szigetnek öblébe, talán 
végkimerülésig — a .győztes gálya mégis elhagyta a partot. 

Homérosz énekelt. 
Nydia megvetette Kharónt, a szigorú révészt. 
Göröghon elveszett, Pompej i kővé üszkösödött. 
De a madarak még mindig oldalt néznek, és előre repülnek. 
Üveggé fagyott szemeim talán már új fényben borzongnak, 

a tavaszi ikrák szétfolynak az aranyló reggelek ködében, s a 
meghasadt mélységben felvetik fejüket a halak. 

„Létezik még önfeláldozás?" 
„Azok buták vagy hibbantak" — mondta P. 
„ K é t világot fognak látni a szemeim." 
„És az vigasz?" 
„ N e m szeretem áltatni magam. A döntés után nem kell v i 

gasztalni vagy sajnálni az embert." 
De a kétkedés m é t e l y e . . . Hát magabiztos-e valaki? 
„ T e megvakulsz!" 
„N,a és?" 
„Magad kérded! Megér i?" 
„ N e m kérdés!" 
„ A vitában alul maradsz." 
„Nincs szándékomban győzni. A győzelem feltételezi a gyű

lölködést." 
„Elértél valamit?" 
,.Ó, te — a remények rabja!" 
„Akkor?" 
„ A z nem csalódik, aki hegynek fel tudja, hogy a túlsó ol

dalon biztos le kell ereszkednie." 
„Szentis." 



26 
„Igaz." 
„ N e m hiszed az igazat." 
„Ez is igaz." 
„Csak szavak . . . " 
„ M i t tudunk még?" 
„Gyógyíthatatlan vagy." 
„És te? Mindenki beteg. De én nem fogom tudni!" 
,Ez fog gyötörni." 
„örülök, hogy meg vagy győződve róla." 
„ A z t hiszed, úgy véled, minden jól van?" 
„ A h o g y van!" 
„Hazudsz!" 
„És te talán tehetsz mást? A z évezredek mocskában vajon 

állíthatod-e, hogy igazat beszélsz. Megszámlálhatatlan színháza 
az ősigazságnak. . . És az, tudod, mi volt? . . . Mikor?" 

„Bolondság!" 
„Ez igaz." 
„ T e sem tudsz többet!" 
„Félsz!" 
„ N e m különbözünk." 
„Kritériumnak kevés, kibúvónak silány." 
„Szerencsétlen vagy, mert úgy sejted, erre nincsen válasz. 

Választani a gyengék tudnak csupán." 
„ R e l a t í v . . . " 
„ P s z t . . . Jönnek." 
Egy görcsös ág, szétcsavarodott parkbéli fa — azt mondta, 

az ő kedvence. 
A padok még nyirkosak voltak. 
Tovább sétáltunk. 
A z t a fát egyszer beoltják majd, nemesíteni próbálják, és 

kiszárad. Bizonyosan k i szá rad . . . 
A törzséből, a szétszaladt repedésekből piros bogarak mász

tak elő. s lengő hajába belefogódzkodott a szél. 
„Szép fa." 
„Érdekes." 
„ A z enyém." 
„ Á m ! " 
,Ki hinné." 
„Én tudom." 
„ T e jó vagy." 
„Szeretem, ha dicsérnek." 
„Hiú is vagy?" 

„ A gyengék gyengesége!" 
..Te erős vagy!" 
..Sétáljunk!" 
Fekszem. 
..Tudni akarok mindent!" 
Csend. 
„Tudni akarok!" 
Csend. 
„Választ!" 
Csend. 
„Megérte? Nem érzem, nem hallom! Nincs új illat, nem 

sírnak a százrímű dalok!" 
A sebészre nem volt szükség!" — x. 
..Nem szabad tudnia!" y. 
A csend millió hangon válaszol. 
Giccsesek vagyunk. De a giccsből a legnagyobb bátorság 

szakad ki. hisz az emberek elé mer lépni, noha tudja, ismeri 
önnön értékét, és nem fél. Ha félne, már nem volna az, a m i . . . 

„ A félelem is giccses." 
„ N e g á c i ó . . . " 
A papír nem árulkodik. Idézünk:: 
„ K . ma elhagyta az osztályt. Megállapítást nyert, hogy a 

diagnózis téves volt . Csák erősebb, új üvegre van szüksége, s 
hosszú, hosszú gondos ápolásra. Sajnáljuk. X . Y . s. k." 

A mese véget é r . . . Egyszer . . . 
Akinek kedve van hozzá, folytassa tovább . . . 
Elhagyjuk ő k e t . . . Egy benn . . . egy kinn . . . 
K é t szem fagyos könnye. Sötét. Ez kifejezés lenne? 
Kinn a bárány, benn a f a rka s . . . 
Játék a szemekke l . . . 
Szükség volt minderre? Létezik-e szükség? 
Csak, ha magunk bizonygatjuk . . . 
És kit érdekelnek már a hangok? 
Igazolást kapott-e, bizonyítékot a céltalanságért vagy a cé

lokért? 
Hagyjuk meg a kételyeket! 
Különben megfeneklénének a tudományok. 
A saját szemeimrő l . . . K i tudja őket megmenteni, és a tiei-

det felmenteni? 
Kedve t kaptál már mesélni? 
Vedd át a tollat! 
T e s s é k . . . 
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fehér kálmán 

» « antológia 
Mind többször vetődik fel az a kérdés, 

hogy hogyan is viszonyuljunk azokhoz az 
irodalmi termékekhez, amelyek minket, 
jugoszláviai-vajdasági magyar írókat is 
érintenek. Ha nem közvetlenül, akkor 
közvetve; ha nem egy-egy írót, akkor az 
egész itteni irodalmat, amely ha jugoszlá
viai-vajdasági magyar, akkor is az egye
temes magyar irodalom tagadhatatlan tar
tozéka, annak ellenére, hogy mind több
ször az ellenkezőjéről akarnak meggyőzni 
bennünket a tények, olyan formában, 
hogy vagy félkézzel bánnak az itteni iro
dalmi-művészeti alkotásokkal, vagy egy
szerűen elhallgatják ezt az irodalmat, 
mintha nem is létezne. Néha úgy tűnik 
mintha a létezésünket is kétségbe von
nák. 

A magyar irodalom történetének fogya
tékosságai után (amiről már írtunk), úgy 
látszik, hogy a problémák csak mostaná
ban tetőznek: megjelent a Hét évszázad 
magyar versei c. válogatás, amelyben 
nem szerepel vajdasági költő, annak elle
nére, hogy azoknak a kritériumoknak 
egy-két minden „esztétikát" és „proto
kollt" elbíró vajdasági költő is megfelelt 
volna. Különben ennél a válogatásnál 
nem érint „halálosan" ez a „diszkriminá
ció", mert hozzászoktunk, hogy a „repre
zentatív" alkotásokban már régóta mellőz
nek bennünket. Mindenesetre elgondol
koztatóak azok az igények, amelyeket a 
szerkesztőség tűzött ki maga elé: „Ez az 
antológia valóban a magyar nemzeti köl
tészet kincsesháza . . . " Igyekszik, hogy 
, , . . . a magyar költészet minden jelentős 
irányzatát, eszmei és esztétikai viszonyát 
bemutassa." Hogy v a l ó b a n az-e, aminek 

szánták, és hogy mennyiben az, arról ta
lán majd máskor. 

És megérkezett a Mai magyar költők 
antológiája, amelyben már nem szűkítet
ték határok közé a magyar szó és a JÖ 
VERS jelentkezésének a lehetőségét, ha
nem „körülnéztek". Sajnos nem sokat lát
tak. És az igény, hogy „Ebben az anto
lógiában szerepelnek olyan költők is, akik 
nem élnek Magyarországon", csak rész
ben valósul meg, és olyan formában, ami 
még kirívóbbá teszi azt a diszkriminációt, 
amit a jugoszláviai-vajdasági magyar iro
dalommal szemben tanúésítottak. Mert, 
míg a romániai és a cseszlovákiai költé
szetnek megtalálták egy-két képviselőjét, 
addig a jugoszláviai-vajdasági magyar 
költészet képviselőinek se hírük, se ham
vuk. Igaz az is, hogy olyan „hiányos" be
mutatásért sem kapálódzunk, mint ami
lyen a csehszlovákiai és a romániai ma
gyar költészeté, de az már nem csupán 
irodalmi probléma, ha még „ J E L E Z N I " 
sem volt érdemes a jugoszláviai-vajdasági 
magyar költészetet. Vagy költőink még 
„jószerivel" sem igazodnak az egyetemes 
magyar irodalom eredményeihez és gond
jaihoz? Ha mindjárt a kötet elején ezt az 
igényt tűzik célul, akkor talán-talán meg
értenénk, hogy miért nem „jeleztek" ben
nünket . . . Így azonban egy tendenciával, 
egy nagyon is kirívó rosszakarattal, disz
kriminációval állunk szemben. 

Mindenesetre, ez a viszonyulás részben 
hasznos is számunkra, mert sok írónknak 
egy kicsit kinyitja a szemét, különösen 
azokét, akik az utóbbi időben minden ma
gyarországi megjelenést úgy könyveltek 
el, mint szent áldást és utolsó kenetet a 

iölbabérozás előtt. Értékmérő volt a szá
mukra. Most rájöhettek, hogy ők is csak 
egyfajta „kultúrkapcsolat" voltak, stádiu
mai egy olyan kultúrkapcsolatnak, amely 
különben nagyon egészséges és számunkra 
fölmérhetetlenül hasznos, de nem jelen
tenek értékfölmérést is egyben. A fenti 
tények is ezt bizonyítják, mert a megje
lent versek, írások, tanulmányok nem ho-
ták magukkal a jugoszláviai-vajdasági 
magyar irodalom affirmálódását, értéke
lését. Inkább csak kirívóbbá tették azokat 
az eseteket, amikor ezt az irodalmat egye
sek megkerülik. 

Nem csodálkoznánk, és előbb, könnyeb
ben térnénk napirendre e probléma fölött, 
ha eddig alkalmunk lett volna egy alapo
sabb, elemző tanulmányt olvasnunk az 
itteni irodalomról. . . Nem csodálkoznánk 
ezen akkor, ha olyan távol lennénk egy
mástól, ha olyan ritkán lenne alkalmunk 
az eszmecserére, a találkozásokra . . . Ü g y 
gondolom, éppen az utóbbi idő győzött 
meg bennünket arról, hogy „magasabb" 
szintre is emelhetnénk egymás „kultúr-
kapcsolatait".. . Sajnos az ilyen és ha
sonló esetek meglepnek bennünket. 

„ A költészet — történelem" áll az 
előszóban, akkor a mi, jugoszláviai
vajdasági magyar költészetünk is köl
tészet — és történelem is, és csak az 
a kérdés, hogy a költészetet akarják-e 
letagadni egyesek vagy a történelmet. 
Sajnos, ez nem jár külön-külön, éppen 
ezért a „József Att i la-i kulcs: az új er
kölcs, a teljes ember morális felelősségé
nek kialakítása" nevében, annak tudatá
ban önöket teszem felelőssé: E. Fehér 
Pál és Garai Gábor. 

utasi csaba 

a nemzeti bűnről 
Innen-onnan két hónapja már, hogy a 

Telegram tudósítást közölt a Kar lovy V a -
ry- i filmfesztiválról Stevan Babic-Lanji 
(lásd: Lányi István) tollából, s sorait olyan 
fojtogató, üres csend lebegi körül még ma 
is, mintha közvéleményünk tényként f o 
gadta volna el a Kovács András rendezte 
Hideg napokról mondott ítéletét. 

Lányi megállapítja, hogy a Hideg napok 
nem „nagy" film, vontatott, véget nem érő 
dialógusokkal zsúfolt, sőt bizonyos mér
tékben opportunista is. D E . . . és ezt a 
DE-t szó szerint kell idéznem: 

„De — mindamellett, hogy a négy há
borús bűnös, akit e borzalmas „razzi
ában" való részvétel vádja terhel, nem 
ismeri be bűnösségét — megmarad
nak a jeges Dunán és az eszeveszett 
házkutatások során végrehajtott ki
végzések híven felidézett képei — ez 
pedig az általános, nemzeti bűnösség 
hallgatólagos beismerése." (Telegram, 
1966. V I I I . 5.) 

A mű vontatottságára, dialógusaira, op
portunizmusára vonatkozó észrevételekkel 
nem vitatkozom, és csakis azért tartot
tam fontosnak említést tenni iróhik, mert 
elmarasztalóak, minden bizonnyal azért, 
hogy a D E . . . annál nagyobb súllyal 

érvényesüljön, annál johban bizonyítsa, 
miért nyert 'mégis nagydíjat az alkotás. 

A z „általános nemzeti bűnösség" gondo
lata hazug, sötét, végső soron teljességgel 
embertelen, a keserves nacionalizmus 
egyik legveszedelmesebb ébresztője: hiszen 
ha egy nemzet szőröstül-bőröstül, tehát 
épp általánosan bűnösnek mondható (szin
te hallom Radnóti elégikus-tiltakozó hang
ját: „Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a 
többi nép, s tudjuk miben vétkeztünk, mi
kor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, 
költők is bűntelen, és csecsszopók, akik
ben megnő az é r t e l em. . . ) , akkor azt a 
nemzetet utálni, gyűlölni kellene. S mit 
tesz a megrögzött nacionalista? Gyűlöl és 
utál elvonatkoztatva, absztrakt módon egy 
szintén meglehetősen absztrakt (mert 
konkrét emberi valóságok összességéből 
adódó) fogalmat: egy nemzetet vagy min
den más nemzetet, s ha azoknak egy-egy 
egyedével találkozik, nem tud emberként 
viszonyulni hozzá, nem képes az embert 
meglátni benne. Szakadékok, ellenségeske
dések balga fertőjében él, önmagát és má
sokat nyomorítva. De vajon Kovács A n d 
rás csakugyan a nacionalizmus tüzét akar
ta-e éleszteni? 

„Fi lmemmel elsősorban azt akartam 
bemutatni, hogy a feluszított emberek, 
nemzetiségi hovatartozásuktól függet
lenül, készek a legszörnyűbb gaztettek 

végrehajtására." (A rendező NIN -nek 
adott nyilatkozatából, 1966. I X . 18.) 
„Szembe kell nézni ezzel a felismerés
sel: hogy az emberből még nem tűnt 
el az állat. És — bizonyos megfelelő 
körülmények között bizonyos meglevő 
állati tulajdonságok — felszabadul
hatnak . . . A z emberré válás folyamata 
még nem fejeződött be: ahogy a far
kaskutya bizonyos körülmények kö
zött „visszaváltozik" farkassá, ugyanúgy 
az emberből is — bizonyos körülmé
nyek között — kibújik az állat, és ak
kor — le kell lőni. Nem szabad ilyen 
körülményeket teremteni, Ezt mondja 
Cseres, és ezt égetően aktuálisnak érez
tem, minden izében mai mondaniva
lónak, ami teljesen egybevág, azonos 
az én közlendőimmel." 

(Részlet a rendező Nádasdy Lászlóval 
folytatott beszélgetéséből, Űj írás, 
1966, 9. szám.) 

A filmet tehát mégis azzal az érzéssel 
várhatjuk, hogy izgalmas pillanatokat fog 
okozni. Csupán két kérdés marad nyitott: 
miért hisz Lányi István az „általános, 
nemzeti bűnösség hallgatólagos beismeré
sének" üdvözítő erejében, s miért hagyja 
szótlanul a Telegram az elegánsan elcsöp-
pentett mérget? Különösen napjainkban 
— miért? 


