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domonkos István 

konda 

Szereplők 
férfihang (basszus) 
férfihang (tenor) 
férfihang (dadogó) 
női hang (szoprán) 
női hang (alt) 
női hang (egy nagyon öreg asszony hangja) 

(Ajtócsikordulás. Majd a beállott csendben magnószalagra felvételezett szív 
dobbanások. Kezdetben halkan, majd egyre erősebben. Valaki kiskanállal ütögetnž 
kezdi egy üres pohár hasát. A szívdobbanások feler ősödnek, egy f érfž elköhögi magát. 
Idegesítően hosszú csend, majd váratlan reccsenés a mikrofonba. Valaki zöldsalá-
tába harapott, és most azt rágja. Egy nő  érzékž, hosszan visszhangzó kuncogása. 
Maximális hangerősséggel gyufa sercen. Fokozatosan erősödő  szívdobbanások. A 
bejárati ajtón valaki kopogtat az előbbi szívdobbanások ütemére. 

A szerepl ők vacsoránál ülnek egy lakásban. Valamennyžük beszédje gépies, 
száraz, monoton, mintha üzleti levelet diktálnának.) 



F. 

B. 

F. 
Tegnap éjjel is itt aludt a lépcs őházban. Egész éjjel nyögdécselt, de senki 

sem merte megnézni, hogy mi van ve4e.Meg kellene ... 

 
. igenis azt állítom, hogy pillanatnyilag a grafikában történnek a lényeges 

dolgok, a grafika pillanatnyilag hallatlanul izgalmas ... 

F. 
neki. tegnap éjfél után !becsöngetett a földszinti lakásba, -de nem nyitottak ajtót 

C. 
Új anyagok, új eljárások, változatos tematika és ami a legfontosabb: a szí-

nek... 

F. 
Ma reggel azonban, amikor a piacra indultam, nem volt már itt, a pince-

bejárat előtt egy véres zsebkendőt talált a házmester. 

C. 
Említettem már, hogy Viktor Vasarely egyik munkája .. . 

A házmester rögtön telefonált .a rend őrségre, de nem jött ki senki. 

Ljubljanánál az E 94-esre kanyarodtam, és Kranj felé vettem az irányt. 
Napos... 

C. 
a színek és fiformák tökéletes harmóniája ... 

Bo-ebe—dhe, a dieu! 

Ah! vrahnent c est triste, alh! 

Klagenfurtnál tértem rá az E 7-esre, szerpentinek következtek .. . 

A. 
Odajárok már évek óta nyaralni. Fenyveserd ő , egy falucska, néhány csónak, 

tavaly egy tízkilós halat 1óttem, majdnem elvitt... 

(Csend. Majd fokozatosan er ősödő  szívdobbanasok.) 
F. 

A házmester 'lesbe fog állni ma éjjel. ,Elvégre ... 

C. 
... egy dilágért sem lenne szabad figyelmen kívül hagyni ezt a tényezőt .. . 

 
. , .6  nem, maga іtёvіd, én Vil achnál tértem az E 1 4-es útra, 5pittalban 

álltam meg, de nem ettem semmit, megittam egy kávét és .. . 

A. 
... olyan ott, mint a Bahama-szigeteken, a halat órák hosszat kísértem, 

valahányszor lőtávolságban voltam tőle, csapott egyet .a farkával és... 

 
... mindennek ellenére .a kép megnyerte ,tetszésemet, fels ő  háromnegyed 

részét egy mániákus részletességgel megrajzolt Honda motorkerékpár foglalta 
el . 

F. 
a legmegfelelőbb védekezési mód az lenne, ha minden este bezárná a be-

járatot... 

C. 
... alatta virágzó rét, a fűben meztelen szerelmespár...  de ez így túl ba-

nálisan hangzik... 

F. 
...lassan tíz óra lesz, és még mindig nem jött haza, farkaskutyát kellene 

tartania. 

 
Egy barlangira úszott be. Nem gondolkodtam sokat, utána mentem. 

C. 
Ha ezt a szobát most így velünk együtt valaki bekeretezné, és ideakasz-

taná az orrunk elé .. . 

 
Münchenné'1 átvágtam az E &osra, Nürnbergig ezen mentem, de ott az 

E 5-ösre kellett áttérnem, Fulda ... 

 

D. 

 

(Megszólal a csengő  az előszobában, a beszélgetés azonban tovább folyik, 
mintha mii sem történt volna.) 420 



A. 
A tenger mélye csodálatos birodalom. A barlangban félhomály derengett, 

a hal az egyik szögletbe húzódott, hatalmas volt. 

C. 
A fűben heverészett a két szerencsétlen, és a fejük efelett ott lógott az a 

famózus Honda, de elismerem, rossz példát választottam. 

D. 
Mégis megvettem. Visszamentem az üzletbe, és megvettem. Lealkudhattam 

volna kétezer lírát is, de nem tettem ... 

A. 
A barlang mintegy három méter mélységben volt a víz alatt. Nem volt ne-

kem se mindegy. 

Valaki csenget. 

Benn voltam a víz alatti ;barlangban, és félni kezdtem. 

Felhívom a házmestert. 

Megvettem, és felmentem a szdbámba. Meleg volt. Nem volt kedvem enni. 

A barlangban. Kifogytam a szuszból. 

 
A magas feszültségű  villanyoszlop egyik kinagyított részletét említettem 

az előbb, nézzük meg ezt a példát, vagy a már szintén említett gyíkot a kor-
mánykerék alatt, vagy a zsákot .. . 

 

F. 

D. 

B. 

Vettem egy arany karköt őt is, két vázát ... 

(A cseng ő  elhallgat, köhécselés hallatszik a f olyosón, távolodó léptek.) 

Megnézem, hogy jól ibezártam-e mindent. 

Senki sem •találja ki, hová rejtettem. 

Mündhennél az E ó-osra tértem rá. Fulda mellett megálltam, és felhívtam. 
Senki sem vette fel a kagylót. Benzint vásároltam. Vettem egy •képeslapot, de 
nem címeztem meg. 

F. 
Itt aludt a folyosón egész éjjel. Beteg lehet. Az ilyenek mindenre képesek. 

B. 
Azt már mondtam, hogy a rádióm elhallgatott, újságot vettem, de nem 

közölték az eredményeket. 

C. 
Senki esem szántott, senki sem aratott, senki sem kapált azon a képen. A 

szerelmespar a fűben heverészett, és a fejük felett ott csillogott a Honda ... 

E. 
... nem, már három hónapja nem ír .. . 

Hallottátok? 

nem írit egy sort se, mióta elment, és pénzt .se küld. 

A határon oly nyugodtan viselkedett, mint egy angyal. 

 
Nagy nehezen kikecmeregtem a barlangból, teleszívtam magam leveg ővel, 

és aztán vissza, féltem, hogy a hal... 

 
Kasselnál tértem гd az E 4-esre, ,Salzgitterben meg akartam állni, de to-

vább mentem. Hannoverben aludtam. 

(Csend. Fokozatosan erősödő  ütemes kopogás. Valaki ceruzával az asztal-
lapot ütögeti.) 

F. 

F. 

A. 

F. 

D. 

A. 

F. 

E. 

D. 

Láttátok? Valaki megnyitotta a bejárati ajtót. Nem láttátok? Valaki le-
421 nyomta a kilincset? 



 
Egy fillér vámot sem fizettem. 

 
Beadtam a válópert, de nem szeretnék elválni. 

D. 
Rendeltem egy üveg sört. 

C. 
Képzeljetek el egy 'tiszta felületet, mint egy újonnan felragasztott tapéta ... 

B. 
Másnap még világosodás előtt útnak eredtem Hamburg felé az E 4-esen. 

Felidegesített a köd, arrafelé a köd az autósok legnagyobb ellensége. 

D. 
Találkát beszéltem meg vele másnap estére. Ahogy beültünk a gondolába, 

valaki énekelni kezdett. 

E. 
A gyerek miatt nem akarok válni. 

Vacsorái fizettem neki. Utána vörös !bort ittunk. Sétáltunk. 

Tíz évvel ezelőtt kellett volna elválnom t őle. 

C. 
. a földön ül, egyik kezében vasgolyó, a másikban egy ;palack, a palackon 

olvashatatlan felirat, feje felett egy fakarika lóg, szíjon, térden alul ér ő  gatyában 
ül a földön, szeme, orra nincs nnegrajzolva. 

A. 
A hal azonban a barlangban volt. Rál őttem, de idegességemben nem talál-

tam el, ismét kifogytam a szusvból ... 

F. 
Biztos vagyok benne, hogy itt áll a folyasón. 

A hátamra feküdtem, és pihentem néhány másodpercig. Sütött a nap. 

Vacsorat fizettem neki, behúzott egy 'templomoszlop mögé. 

 
Körülnéztém, és akkor észrevettem, hogy a csónak nem volt az el őbbi he-

lyén, az öböl közepén ... 

 
Lшbeгik, Putrtgarden, K®penhága, Helsingör, majd Ma'hnö, nem akartam le-

térni az E 4гsről, fáradtnak sem éreztem magam, ráértem, északon voltam, esett 
az eső . 

(Egyenletes szívdobogás, megszakad, majd folytatódik.) 

A. 
Idegességemben ismét elvétettem. A hal nem mozdult. Lenn voltam a víz 

alatti barlangban. 

E. 
Megvárom, míg hazajön. 

(Ismét megszólal a cseng ő. Valaki beszél a folyosón. Köhög. Csend.) 

Szerintem ez a grafika célja. Mindjárt rátérek. 

A csónak a part közelében ringott, de őket sehol sem láttam. 

Valami történik a lépcsóháљan. 

A csónakban ott volt ... 

Valaki állt a lépcsőhájban. 

 
Az elméleti fejtegetések úgysem vezetnek .sehova. Emlékszem, egy másik 

képen .. . 

E. 
Valaki tüzet kért t őlem a ház előtt. 

Е . 
Kérem, csend legyen. 

D. 

E. 

A. 

D. 

C. 

A. 

F. 

A. 

E. 

422 



B. 

tam. 

D. 

B. 

D. 

A. 

D. 

B. 

E. 

B. 

C. 
A képen egy vasalódeszka volt, rajta •fura ülés, egy nyereg, vagyis csak a 

kerete, a nyereg oldalán bőrtok, a tokban puska... 

 
Stockholm mellett aludtam egy kisvárosban. Az E 18-ason Stáket, Bro, Kal-

marsand felé vettem az irányt, este érkeztem a ház elé ... 

 
. egy propellerrel ellátott tölcsérb ől parányi emberke könyökölt ki, lent 

a mélyben a tenger látszik, egy g őzhajó és egy világítótorony. 

Még az éjjel visszatértem StоCkholm'ba, szállodaszobát béreltem, és felhív- 

Olyan dinári típus volt. 

Korán reggel ismét felhívtam. 

Felvittem a szobámba. 

A csónak ... ismét szemt ől szembe álltam a hallal. 

Tapasztalatlan volt és szép. 

Az E 4-esen visszahajtottam Malmőbe. Felhívtam. Nem válaszolt. 

Nem kényszeríthet. Én a gyerekről nem vagyok hajlandó lemondani. 

Gumikat cseréltem. 

D. 
Ott aludt nálam, másnap korán kelhetett, mert mire én felébredtem, h űl; 

helye volt. 

E. 
Tegnap olyan rosszul éreztem magam, hogy nem f őztem. 

A házmester még mindig nem érkezett haza. 

Lőttem. A hal nem mozdult helyér ől. 

Ezt sohasem felejtem el neki. Miután megismerkedtünk ... 

Sajnáltam. Sírtam. 

Kislánykoromban sokat olvastam. 

C. 
Akárhogy nézzük •is  a dolgokat, itt arról van szó, hogy sohasem látott ob-

jektumok állnak előttünk. 

E. 
Igen, a gyerekek miatt. 

C. 
Ezt nem állítottam. Ezt alaposan meg kellene fontolni. 

B. 
Az E 3-ason Dortmund felé vettem az irányt, Essenbe nem hajtottam be, 

Duisburgba se, az E 36-oson Köln felé mentem, Kölnb ől egy levelezőlapot küld-
tem neki, végül is Bómvban kötöttem ki az éjjel. 

E. 
Valamikor úgy szerettem kalácsot sütni, ma már nem, inkább megveszem 

készen. 

(Valaki dörömbölni kezd az el őszoba ajtaján. A beszélgetés tovább fo-
lyik, mintha mi sem történt volna.) 

A. 
Kiúsztam a partra. A hal tulajdonképpen már nem is érdekelt. Megkerül-

tem a szigetet, sehol sem voltak. Nem akartam kiáltozni, bár érzem, azt kellett 
423 volna tennem akkor. 

F. 

A. 

E. 

 

 



E. 
Valamikor moziba is szerettem járni, és színházba. 

A. 
Sokáig üldögéltem azon a kis szigeten. Akkor fogtam a :puskát, és ismét a 

vízbe ugrottam. 

F. 
Az ember nem is lenne képes védekezni ellenük, ha eszükbe jutna... 

 
Bonnban két napot töltöttem. Közfben négyszer ívtam. Olajat cseréltem, 

megjavíttattam a rádiót, kimosattam a szennyesem. 

 
Szerintem a grafika életképesebb ... 

E. 
Szegény gyerek, tulaj•doлképpen ő  a szenvedő  •fél. 

F. 
Az ember törheti a fejét a magyarázatokon. Egész éjjel jajgatott. Nem hi-

szem, hogy valaki is aludt az éjjel ebben a házban. Mégsem tesz senki semmit. 

E. 
Bottal se lehetne ját'szani elzavarni. 

A. 
A hal egy üregbe húzódott, Egészen közel úsztam hozzá. Farkuszonyát üte-

mesen mozgatta. 

D. 
:Bebarangoltuk az egész várost. Megigézte, hogy majd ír. Vett egy hájosatot. 

Szeszélyes nyár. 

A halat néztem, 'de rájuk gondoltam. Hova úszhattak? 

 
Gondolok .az egyes számú, a négyes, az ötös, a hatos és hetes számú Kom-

pozícióira, a Le tissu .de la Vie, az Inkvizíció, Titok, Gyerek, Árnyéik, Kaleidosz-
óp, a Fékete-fehér vitrin, az Út a semmiibe, A nagy sötét felület és a Mági-

kus dimenziók című  képekre .. . 

 
Amikor a csatot a kezembe nyomta... 

F. 

(A dörömböZés ¢eZer ősödik.) 

иФtunk egy inget. Kérdeztem tőle, hogy tetszik-e neki. Nem felelt. 

A. 
Hatalmas uszonyai időnként megrebbentek. De én abban a pillanatban 

egészen másra gondoltam. 

 
Megtanultam, varrni, szabni, később gépelni, de nem kellettem neki. 

 
Kérdeztem tőle, hogy éhes. De nem уálaszolt. 

B. 
A 401-es úttól nem voltam elragadtatva. Nem volt túl forgalmas, de nagyon 

oda kellettfigyelnem vezetés közben. Toledóban három napot pihentem. 

A. 
Attól tartottam, hogy a hal váratlanul támadásba lenfdül. 

Ёn voltam az áldozat. 

Bánom, hogy a címét elveszítettem. 

Elfuseráltam az életemet. Ha nem lenne ez a gyerek, akkor ... 

Kis kakas volt. 'Nem hagyott úszni a vízben. 

Könnyen eltalálhattam volna. Fél méterre voltam t őle. 

F. 

A. 

E. 

D. 

E. 

D. 

A. 
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B. 
Tiszta áisáneműt vettem magamra, és továb'b hajtottam. Madridejosnál ka-

nyarodtam rá az E 25-ö'sre. Otthon éreiztem magam ismét. 

F. 
Napköziben biztosan a іріnюёьеn  tartózkodik. Agyon kellene l őni az ilyet. 

C. 
Igen változatos élete volt, személyes ismer őse volt sok ismert művésznek 

és művésznőnek, de hát más példát is említhetünk .. . 

D. 
Elvitt a padlásszdbájába, és erővel le akart fényképezni ... 

E. 
Mastam rá, vasaltam гá, ő  meg másokhoz járt. 

B. 
Estefelé értem vissza Madridba. Telefonáltam. A fiam vette fel a kagylót. 

Elutasítattam az egyik szobalány nyílt ajánlatát, és elaludtam. 

F. 
Meg kellene nézni, mi történik a folyosón. 

E. 
Még azt •is  elvárta, hogy a cip őjét tisztítsam. 

D. 
Egy hintalóra ültetett, miután levetk őztem, és azt 

valamilyen gyermekdalt. Énekeltem. đ  mag fényképezett. 

C. 
A csendes folyó, A nagy mágnes, A négy kártyalap 

képek mutatják az irányt, a helyeset. 

D. 

mondta, hogy énékeljek 

és az Еjféli tükör című  

Délután aludtam, majd lezuhanyoztam. A bejáratnál vá тt. Találomra indul-
tunk el az utcan, és végül is egy moziban kötöttünk ki. 

C. 
No, lám, gondoltam, a képet szemlélve: sajtüregféleség belsején egy élére 

állított borotvapengén іtбgdѕ  fénfi heverészett, összeszorítatt combjai között zsi-
lettpenge .. . 

F. 
A házmesternek valószínűleg nincs is fegyvertartási engedélye. 

(A dörömbölés erősödik az ajtón.) 

D. 
Másnap ismét fürödni mentünk. A kabinban elkérte a karperecemet. 

E. 
A gyerekeket leküldtem az utcára. Sírva csomagoltam. 'Még az este eluta- 

zott. 

D. 
Szeretlek, szeretlek. 

 
Lőttem. A hal megmozdult, és lassan közelebb úszott hozzám. 

 
Castellon, Plana, Villarea, Nules, Sagunto. Lsmét telefonáltam. Nem jelent-

kezett senki. 

D. 

F. 

B. 

Vettem egy sálat neki. Magamnak meg egy szoknyát és egy ,nadrágot. 

Jó1 láttam, a  kilincs...  

INapos, meleg idő  volt. Az egyik ,faluban meg kellett állnom, mert elfo-
gyott a cigarettám. 

A. 
Pihentem. Figyeltem a csónakot. 

(Csend. Erősödő  szívdobogás.) 

Gitároxzni is tudptt, és verseket írt három nyelven. 

Sírva kísértem ki az állomásra. 

Đ . 

E. 

C. 
425 	De hát hány jobb sorsra érdemes igrafikus kallódik manapság a világon?! 



D. 

E. 

 

 

 

A. 

D. 

E. 

 

A. 

 

F. 

D. 
Írni fogok neki, ha megtalálom a címét. 

C. 
A dublini College of Art diákja is volt egy-két szemeszteren át, nos, azon a 

képen ... a kélpet egy zéles fekete cs ~1k osztja két részre .. . 

A. 
Hova tűnhettek el? 

F. 
Az biztas, hagy holnaJp én magam megyek a rend őrségre. Ez a zaj kibírha-

tatlan. 

(A szívdobogás ¢eler ősödik, majd elhalkul.) 

Elvitt egy játékkaszinóba. 

Számomra más nem létezett a világon. 

Persze, nem nyertünk semmit. 

Miért nem voltam jó neki? 

Mi baja lehet? 

Аtúszták az öblöt, és'vissszagyalogoltak a szállodába. 

B. 
Leveleimre nem kaptam választ. Az E 2-esen száguldott kocsim a Lago 

Maggiore közelében. Bekapcsoltam a rádiót az id őjárásjelentés végett. 

A. 
Szigonyom hegye már-már érintette a hal mozgó Markát. 

Nyakában keresztet hordott ezüstláncon. 

A gyereket sajnálom. Olyan szomorú. Semmi sem érdekli. 

F. 
Az embernek rettegésiben kell élnie. A végén még feltöri az ajtót, és ha-

lomra öl mindaimyiunkat. 

Tehetségéhez nem fér kétség. 

Egészen otthonosan mozogtam már a barlangban. 

Meglátog аѕtom. 

A házmester valamelyik kocsmában ül. 

E. 
Találjon magának jobbat, majd meglátjuk, találjon magának olyat, aki 

jobban gondját viseli a gyerekének. 

D. 
őszre meglátogatom. 

B. 
Milánóban aludtam. Másnap az E 13-asra ґtёгtеm rá. Brescia, Verona, Vi-

cenza, Padova mellett hajtottam el. 

 
Jókora hal volt. Mozdulatlanul á11t az üregben. 

 
Velence, Trieszt, Zágráb, iУјvidék. 

 
Lőttem. A lövés pillanatában a hal oldalra fordult, úgyhogy a •szigony a 

szemét találta. 

 
Szenttamás—Feketics. 

A. 
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B. 

 

 

 

 

Fе ~ketics—Szenttamás. 

Eveztem. 

szenttamás—Feketics. 

A hal még élt a csónak fenekén. 

Féke'ti ~c's—szenttamás. 

 
Hogyne. Részt vett a tokiói, krakkói, párizsi, ljubljanai, velencei 'biennalé-

kon, Párizsban bronzéremmel tüntették ki, Buenos Airesben második díjjal, Bern-
ben, st. Gallenben diplomával ... 

(Halkuló szívdabbanások.) 

fAN / 
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tolnai Ottó 

hársfaedényke 

sz-játék egy vagy két szerepl ővel 
ha mozognak, beszélnek, homály, sötétség 
a „szünetekben" er ős fény, üres sz-pad, vagy a szövegt ől 
független, rövid színes jelenetek, képek (operáció, 
koronázás, céllövészet stb.) 

h-játék . . . 

Ittfelejtették. 
— Kit? 

Senkit. 

szünet 

— Csúszni kezdett felém ez a háхsfából vájt vajtartó, de margarin volt benne, 
legalább egyhónapos margarin. 
— Nem szereted a margarint? 
— Nem. Illetve, valamikor szerettem, de aztán túlzabáltam magam. Az éhezés csak 
az igazi zabálás. Néha látom a kis ezüsttömbök végtelen sorát, mint egy sötét kincs 
tárban. 
— A kincstárban sötét van? 
— Miért pazarolnák feleslegesen az áramot? A felesleges áram- és vízpazarlás 
őrület. Nincs borzasztóbb egy égve felejtett villanykörténél, egy nyitva felejtett 
vízcsapnál, és mégis, nincs szebb a dühösen pazarló folyóknál, a kivilágított vi-
1agvárosoknál: csak a lényeget kellene megvilágítani, öntözni, itatni — de mi a 
lényeg, kell-e a lényeg .. . 
— A kincstárak talán megengedhetik maguknak, a kincstárak talán csak meg-
engedhetnek maguknak egyet s mást? 
— Talán. De hát a nehéz •tömbök .bels ő  fénye? 428 



szünet 

— Mintha ittfelejtették volna. 
— Mit? 
— Mondom, semmit. 

szünet 

— Tessék, vedd a papucsomat, még csak az hiányzik, hogy megfázz. Emlékszem, 
amikor becsomagoltad házicip ődet és elküldted nagyanyádnak. 
— Igen; egyformák a lábaink. Egyformák! Kár, hogy már nem gyártják azokat 
a házicipőket... Egyes gyárakat sosem kellene {korszer űsíteni. Újabbnál újabb 
gyárakat könnyű  elképzelni, de régebbieknél régebbieket már jóval nehezebb. 
Újáb'.bnál újabb gyárakról álmodozom, amelyek régebbieknél rég еJbbibb gyara-
kat gyártanak. 
— Például egy kőbaltagyár. 

szünet 

— Indultak és .. . 
— Hova indultak? 
— Sehova. 

szünet 

— Mióta olvasod már ezt a könyvet? 
—  Tíz éve lesz. De ez, nem az a példány. És az nem is ezen a nyelven volt. Egy-
két könyvet kell olvasnunk egész életünkben, ám a példányókat dkvetlenül cse-
rélgetni kell, s ő t az sem árt, ha más-más nyelven olvassuk őket: láttál már kí-
nai vagy arab Tőkét? Többször járt már a kezemben egész életemben olvasott 
könyv, de csak nézegetni tudtam, egy sort sem olvastam el bel őlük: teljesen ki-
ürültek. 
Szívesen kölcsönádom, nálad, a te kezedben, tudom, telít ődik, akár egy kimerült 
akkumulátor. 

szünet 

— Mintha indultak volna és ... 
— Kik? 
— Senkik. 

szünet 

— Van telefon a házban? 
— Nincs. Tudod, telefon közelében még nehezebben élnék. 
— Még nehezebben?! 
— Azt hiszem, habár még sosem próbáltam. Néha, így gubbasztva, látom a vá-
ros össz telefonját, mint nyitva felejtett csapok csorognak: látom és hallom 
őket. 

szünet 

— Ittfelejtették. 
— Itt? 
— Igen. 
— Hol van? 
— iSehol. Vagy tán a hordó alatt. 
— A hordó alatt? Hol látsz te hordót? 
— Itt: két hektós, mohás, az abroncsok már teljesen elrozsdásodtak. Az illata 
alapján... 
— Sétálj, húzd ki magad, lélegezz. 
— A nyitott emeletről dobta le. Felemelte és ledobta az udvarba. 
— A hordát? 
— Igen. 
— Melyik udvarba? 
— Nem tudnám megmondani, melyikbe is. Az egyik háznál sosem volt sz őlő , 
bor, a másik pedig nem emeletes. Igaz, mind a kett ő  egyformán nyirkos és a 
folyondár, az orgonabokrok, meg a tet őszerű, lapos sötét égbolt ... Az emelet 
másik, zárt részét, óriás kék pléhkönyvek borították. 
— Pléhkönyvek? 
— Zenél a kenyér, mondta a kicsi. 
— Zenél a kenyér? 

szünet 

— Vagy a kályha mellett felejtették, mert mire felébredtem, visszahozták a kály-
hát. Biztosan nyitva felejtettem az el őszobát. Kormoz és nem lehet a lángot sza-
bályozni ... Szóval, kimentem az el őszobába, és ott álltak a kályha körül, mint-
ha csak melegedtek volna. Két lány, két fiú: nyakig kormosan, több helyen meg-
pörkölve. Akár meg is ijedhettem volna. 
-- 0k felejtettek itt valamit? 
— 0, dehogy. Ők szépen bocsánatot kértek, szívesen megvették volna, mondták, 
de kormoz ... Visszaadtam a foglalót, meg a személyazonossági igazolványt, éŠ 
lekísértem őket az els ő  emeletig: a lányok szép, hosszú haja, a fiúk szép tömött 
bajsza... 
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szünet 

— Nem, mégsem a kályha mellett. 
— Nem? 
— Nem. 
— Hát akkor, hol? 
— Nem tudnám megmondani, de mintha itt Јfelejtették volna. 
— Megnézted a személyazonossági igazolványt? 
— Nem, .de láttam, úl, egészen új, tiszta. 'Ha nem tévedek, az illet ő  Mostarban 
született .. . 
— Lány? 
— Nem tudom —szörnyű  dolog Tehet személyazonossági igazolványból állapítani 
meg valakinek a nemét. 

szünet 

— Megkenjem a kenyeret? 
— Ha akarod, magadnak. Isteni kis edény, ugye? A hárs, akár a hús. Virágokat 
vájtak a fenekébe. 
— Pirítsak kenyeret? 
— Ne. 
— Tegyek fel teát? 
— Ne. 

szünet 

— Itöfelejtették szegényt .. . 
— Szegényt? 	 . 
— Akit itt- vagy ottfelejtenek, az szegény szokott lenni; gyermekkoromban is ... 
— Gyermekkorodban is? 
— .Igen. Gyermekkoromban iás, ha ottfelejtettek valahol... 
— Téged felejtettek itt? 
— 6, dehogy. Ne beszélj szamárságokat, jól tudod, én csak örülnék, ha valóba л  
ittfelejtenének. És különben is, az én utam nem az ő  utuk, és az ő  utuk... Ne-
kem nincs utam, úttalan utazgatom... 

szünet 

-~ Olvastad az újsagot? 
—  Nem. Ma még nem voltam lent. 
— Felgyújtsam a villanyt? 
— Kikapcsolták az áramot — már több mint egy hete. 
— Miért nem üzentél értem? 
—  Az  első  napokban még gondoltam, de aztán mindig іѕzёріл  megvártam a haj-
nalt. igy, zárt redőnyök mögött is észlelni a hajnalt: a tömbök bels ő  fénye ... 
Csak most világosodtak meg el őttem a dolgok. 

szünet 

— Feküdj le egy kicsit. Betakarjalak? 
—. Ne, melegem van. 
— Megfázol. 
— Nem, nem fázom meg. Kint, dél körül, néha még van egy kis nap ... 
—Miért nem állítod be a kályhát? 
— Nincs kémény, meg, mondták a gyerekek iás, kormoz, nem lehet szabályozni 
a lángot... Mindenesetre ;  pokoli ötlet volt mészemről: eladni, eladni valamit. 
— Mitől véres az inged, vagy nem vér? 

Sötétben borotválkoztam; mától kezdve, hajnalonkint borotválkozom .. . 
— Nem első  eset már, hogy kikapcsolták nálad az áramot. 
—~ Nem. Nagy-nagy tapasztalatom van már ezen a téren. De azel őtt mindig fut-
kostam, .kölcsön kértem, ismeretséget kerestem a telepen, könyörögtem, már-már 
sírtam a villanyért ... 

szünet 

— Kivel beszélgetsz? 
— Nem tudom. Hajnalban majd elválik. Azt hiszem, nem magammal beszélgetek. 
— Nem? 
— Nem. 
— Akkor, kivel? 

:Senkivel ... Zenél a .kenyér ... Ittfelejtették. 
— A kenyeret? 

Nem: a zenét. 
— A zenét? 
— Nem, csak szellemes!keJdni akartam... Neked adom a hársfaedénykét. Isten 
edény! 
— Ezt felejtették itt? 
— Nem. Nem felejtettek itt semmit, csak mintha valaki azt :mondta válna: ittfe-
lejtették. 
— Kicsoda mondta? 
— Senki. Csönd volt, csak mintha hallottam volna... 
— Hallottad? 
— Nem. Mondom, csak mintha hallottam volna. Csönd volt, végteled, mint most 
és örökké... 
— Mást nem hallottál? 
— Nem, de hallhattam volna, hallhattam válna a kenyeret, ahogy zenél, hallhat-
talak volna tégedet, ahogy mintha hallottam is volna: ittfelejtették, hallhattam 
volna mindent... 
— Ittfelejtették. 430 



szünet 

— Zsebre vágtad a hársfaedénykét?! 
— Nem. 

Akkor hova lett?! 
—  Nem volt it semmiféle hársfaedényke. 
— Nem? 
— Nem. ISoha életemben nem láttam semmiféle hársfaedénykét. 
— Nem? 
— Ittfelejtették. 
— A hársfaedénykét? 

Hát nem azt mondtad, hogy nincs itt semmiféle hársfaedényke?! 
— Azt. 

— Akkor, miért kérdezted, hogy a hársfaedénykét hagyták-e itt?! 
— Meg akartalak fogni. 
— Miért akartál megfogni engemet? 

Nehogy te fogjál meg. 
— És mégis megfogtalak. 
— Nem fogtál meg. 
— De megfogtalak. 
— Nem. 
— Hogyhogy nem? 
— Itt a zsebemben a hársfaedényke! 
— Mutasd. 
— Látod, hogy megfogtalak: nines nálam semmi. 

Megfogtál, gondolod, valóban megfogtál engemet? Honnan e vadászszenve-
dély? Kis zöld kalapot veszek neked... 
— Nem, nem fogtalak meg, csak mintha megfogtalak volna. 
— De szeretnél megfogni, rajtacsípni egyszer? Gondolod, egyszer majd valóban 
elcsíphetsz? .Sok időt vesz igénybe ez az állandó résenlevés? Jut egyáltalán id őd 
másra? És ha netalán egyszer valóban elkapnál, rajtacsípnél, boldoggá tenne az? 

szünet 

Sétálj. Hátha még meglep bennürvket valaki egy ;kis vajjad .. . 
— Gondolod? Akkor ki kellene kapargatni bel őle a margarint, a virágok közé ra-
kódott. Forró víz kellene. 
— Szaga is lehet már. 
— Vajszaga van. 
— Milyen könnyű ! 
— Akár a hús ... 
— A hús nem könnyű, egyáltalán nem könnyű . 
— Nem, de a színe, akár a hársfáé. Gyerekkoromban sosem tudtam, milyen szí-
nűre fessem az ember húsát, b őrét. Kékre, zöldre, sárgára, pirosra, rózsaszínre? 
— Az ember hársfaszín ű  .. . 
— Hajnalban majd elválik. 
— Hajnalban meg fogjuk 1atni? 
— Mit? 
— A hársfaedénykét. 
— Meg. Biztosan meg. Vagy, ha nem is, akkor is ... 

szünet 

— Az egyik oldala mintha megrepedezett volna. Kiszáradt. Sókáig nem tartották 
benne semmit. 
— Mit tarthattak még benne? 
— Mindig csak vajat, meg mostanában, margarint. 
--• De hiszen, a vajtömbök mérete állandóan változik. 
—  Igen, koronként. 
-~  Gondolod? 
— Nem, csak mondom, ugyanis nem szeretem a korokat. . 
— A vajtömbök változnak, ám a mi hársfaedénykénk, mint egy ércmértékegység: 
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—  De, hol van? 
— Nem tudom. 
— Az is megldhet, hogy nincs, valdban nincs, nem is volt. 
— Akkor: még változatlanabb! 
— Egy új gyarról álmodozom mostanában, amely ilyen hárstfaedénykéket gyár-
tana, akár az a kőbaltákat gyártó vadonatúj gyár .. . 
— örök mértékegységeink! 

szünet 

— Ittfelejtették. 
— Igen: ittfelejtették. 

szünet 

— Zenél a kenyér. 
— Éhenhalunk. 

szünet 

— Kormoz a kályha, szabályozhatatlan a láng. 
— Megfagyunk. 

szünet 

— Lehullanak a rozsdás abroncsok. 
— Szomjazunk. 

szünet 

— Megjött az áram! 
— Vakok vagyunk... 
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utas' csaba 

a 
koltoi 
eszmélés 
hosszú 
útja 

gulyás józsef m űveirő l 

Nincs még egy költőnk, aki oly nagy magabiztossággal, a zsákutcába vezet ő  
tévhiteknek akkora ballasztjával indult volna útjára, mint Gulyás József, hogy 
aztán hosszadalmas kitér ők és rendíthetetlen energiapazarlás után lassan-lassan 
átjárja versét a fény, s megörökít ő  eredményeket is tudjon felmutatni. 

„Szeretném, ha a költészet, az irodalom és mindennemű  művészet fegyver, 
azaz eszköz lenne a történelmi folyamatban, az emberiség és kultúrája érdeké- 
ben hatna, saját nyelvén, mint ahogy pl. az eke a maga terén és lehet őségeivel 
alkot, művel, hasznosít, mint ahogy ezt teszi az ember rengeteg foglalkozási for-
mája, munkamódszere" —írta a Vajdasági ég alatt című  antológiában (1960), 
s miközben јбlesбn ízlelgetjük a fiatalos lázaktól f űtött sorokat, melyek •étség-
kívül arról tanúskodnak, hogy írójuk még messzemen ően hisz a költészet változ-
tató erejében, újfent vissza-visszatérünk a közbeszúrt saját nyelvén gondolatá-
hoz. Milyen jó, hogy a költészet fegyver és eszköz voltát a sajátságosság, tehát a 
szuverenitás gondolatával ellenpontozza, s ily módon megkerüli a szocrealista 
fegyver- és eszköz-elméletek csapdáit, véled els ő  pillanatban, de a másikban már 
szorongató dilemma kerít hatalmába: lehetséges volna, hogy egy fiatal költ ő , 
pályája kezdetén, mindössze egyetlen versesfüzettel a tarsolyában, máris tudja, 
hogy milyen vagy milyennek kell lennie a költészet nyelvének? A költ ői nyelvet 
egyféle standard, megállapodott, tehát szorgalommal elsajátítható nyelvnek veszi 
netán, amellyel, hogy Gulyás hasonlatánál maradjunk, mindenki olyan mélyen 
szánt s olyan arányban hasznosíthatja azt, amilyen mértékben ,tanulékony s kori- 
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„Vasžko Pipa és a hozzá hasonló »nagyok« stíkzsfélfogá'sa, értelem-Báb,ele 
csak simiсipó-divat” —írja említett vallomásának egyik 'további bekezdésében 
a ,költő, s ez sok mindenre fényt derít. Elsősorban arra, hogy Gulyás ekkor még 
radikálisan elzárkózik a modern költészet útkeresései el ől, vagyis olyan költészet-
re esküszik, amely érzésék, hangulatok, •gondolatok 1e- és körülirására vállaтkozik 
csupán, _anélkül hogy maga a nyelv egyetle .' - . . .. . ' , vá válna. 

Igen rokonszenves, ha valaki fittyet mer hányni a költészet nagyjairól ki-
alakult és megkérgesedett értékítéleteknek, de csakis abban az esetben, ha két-
ségbe vonásuk, tagadásuk átfogóbb vizsgálódás eredménye. A fiatal Gulyásnál 
azonban erről szó siвcs. Berzenkedve áll a modern költészet törekvései előtt, me-
lyek közt, mint minden korban, természetesen burjánzik a szerepjátszó sarlatán-
kodás is, és folyik a modernségért való, olykor •túl'hajszolt versengés, hiszen —
miként Szalbó Dezső  írta évtizedekkel ezelőtt — „ ... a demokratikus kor újító-
inak іtёnуlеg bolondnak és sarlatánnak kell lenniük, hogy a versenyben a kell ő  
figyelmet maguk felé reklámozzák" (idézi Bori .Imre, A szecessziótól a dadáig, 
64. 'l.). Gulyás azonban ahelyett, hogy e „reklámozás" térségeit bejárná, s meg 
próbálná különböztetni a felszínt ől a mélyebb rétegeket, a fecsegést ől a fеcségés 
látszatát, a díszes, ,szép" jelmezekt ől a szellem vergődő  íttkeresését„ agyszer űen 
hátat fordít, s az „értelem-Bábel" nagy kalapjával mindent lehorít, betemet. Zse-
bében a költészet birodalmának örökérvényű  kulcsával, . a minden titkok közelé-
ben érezhette magát, noha valójában csak versei köré emelt vastag falakat. 

Első  kötete, a Csak ember vagyok (1959) ennek a csigaházbazá 1t dg'nak a je-
gyéъеn keletkezett: deskriptív, egyenes vonalúan fölfejlesztett, „értelembú" ver-
sek sorozata, amelyek több vonatkozásukban egy önkörében mozgó, zárt világú 
kezdőt mutatnak. A kötet els ő  számú ihletője a szegénység-tudat, amelyet József 
Аttilá-san így fogalmaz meg a 'költ ő : .....csak ember vagyok, / akinek egy szíve 
van és egy kabátja, / tizennyolc éve és 'semmi mása". Err ől az önérzetes árvaság-
ról, „szegényes, bús ifjú élet"-é гбl mesél oldalakon át az „elfáradt fiú", s mi-
alatt teljes kiszolgáltatottságáról panaszkodik, miszerint „...Nincs puskám, se 
késem / és mincs kiáltásom ...",,,nem káromkodom és nem ianádkozom", „már 
nem védhetem magam" stb., nyilvánvalóvá válik, hogy a kétségkívül megélt ma-
gánynak ezek a versei miért nem tudnak esztétikai értéknek min ősülni. 

A Gulyás zsengék mondatai és mondatszerkezetei önképz őköri ízekkel telí-
tettek. Rendszerint történetet mond el, kintit és bentit egyaránt, s a versnyelv 
az „elbeszélés" során idomul a mindennapi gondolkodás Sémáihoz, úgyannyira, 
hogy a szöveg Csupán sorokra tördeltségével hat versnek. Gulyás 'szabad verse 
tehát tú'lságosan i's szabad, törvényszerusegei iiincsenek, ez arra enged követ-
keztetni, hogy számára a megírás hogyanja valában elintézett, megoldott kérdés. 
Gátlások és kételyek .nélkül hozzá mer fogni élete poklának leírásához: naivul 
újra meg újra megkísérli a lehetetlent. A bánat, a ,félrecsorgó" könnyek föl-
vonultatott képei nemcsak azért keltenek hiányérzetet, mert nincs bölcseleti hold• 
udvaruk, s ily módon kialakulatlan világlátásról árulkodnak, hanem mert — s ez 
persze következményszerű  — feszültség nélküli kontextusban bukkannak föl. Vi-
gyünk egy példát: „magányos, árva, őrült két szemem" — hangzik a Katalin 
egyik sora, s ezen a ponton egyszerre kiég, megvakul a különben sem nagy vers. 
A sornak ugyanis nincs fedezete, mivel a költemény egésze semmit sem tud reali-
zálni sem a magányból, sem az őrületből. S hadd tegyük ethhez még hozzá, hogy 
a legegyszerűbb szóstatisztika szerint a versesfiizet kiemélked ően közkedvelt sza-
va éppen az őrült (mintegy tizennyolcszor fordul el б), s ez szintén azt bizonyitja, 
hogy a költб  a puszta kinyilatkoztatást is elégségesnek tartja, s részvétkeltés út-
ján szeretne kapcsolatot teremteni olvasójával. Világfáidaima, mely „er ős" szavalt 
expresszionista záporoztatásával talán enyhülhetett volna, így csak tovább növek-
szik, s levezető  csatornákra .nem .találva, mind modorosabban szólaltatja meg a 
huszonéves költő  öregesen enervált, „bölcs" panaszait. 

Fegyvert kíván forgatni, de nem tudja kikalapálni vasát, büntetni akarja az 
„értelemtől" elrugaszkodókat, .de nem jut el az érvtelemig. Megoldhatatlannak lát-
szó ellentmondásasság. 

Nem véletlen tehát, hogy éveken át nem je4enNkezett üjább kötettel. Fölte-
hető , hogy ebben szerepe volt Кr ltészetünk gyors, ma már, nyilvánvalóan határt 
jelző  váltásának is a hatvanas évek ele1én, azt azonban kétseget kizáróan megálla-
píthattuk második kötete (Könyörgés magamhoz, 1965) egyik tanulságaként, hogy 
a hallgatás évei alatt régebbi költészetével, annak bizonyos saiátsdgaival is per-
ben állt. Verseiben ugyanis Iényegesnek tetsz ő  változásokra figyelhetünk fel: a 
korábbi lineáris költeménvek jobbára leíró nyelvét kezdi föltördelni, s mintha 
csak most fedezné fel a költi beszéd olyan ősi tartópilléreit, mint a trópusok, 
szinte határtalan elragadtatással épít metaforára, hasonlatra, megszemélyesítésre. 
A szóképeknek e buja •tenyészete láttán az ember nem tud szabadulni a gondo-
lattól, hogy Gulyás rosszul mérte fel els ő  kötete kudarcának oká гt (kudarcot mon-
dok, mert a fegyverténvre készülő  költő  számára vereségnek is beillhetett a Csak 
ember vagyok gyér hullámverése, még akkor is, ha szem el őtt tartotta, saiát meg-
fogalmazásával, a „gyenge, harckéntelen em'bertestvériség"-et). Nem gondolta ugyan-
is végig, hogy sohasem a „tartalom" élteti a verset, s éppen ezért továbbra is maka-
csul kitartott a maga már is гnегбs tartalmainál, csak éppen tobb dísszel aggatta 
tele őket. A lényegas fogvatékosságot megkerülve iutott e1 a felismerésig, hogy 
gаzdаґftаniа  kellene költészetét, s mivel a rövidzárlatot nem tudta megszüntetni, 
a költői eszközök automatikus halmozására került sor versében. 

Figyeliük meg e versszerkesztési „elv" munkáiét néhány halál-hasonlatában: 
„Lebegek súlytalanul, / mint a halál" (Itthon); „Súlyos minden, / akár a halál" 
(Virrasztás halott kedvesem felett); „alszik, mint nappal / forró nádasokban a ha-
lál" (Nevetésed alatt); „fekszem meztelenül, mint a halál" (Isten kertecskéjében); 
„emel a nap, magához emel, / mint a halál" (Sz őlőbegyen). Már a kötet folvama-
tos olvasása közben is szemet szúrnak ezek a szaporán felt űnő  hasonlatok, de 
kaptafa voltukról, ürességükről csak egvmás mellé kerülve vallanak igazán. Hi-
szen a Gulyásféle halál általános funkcióiú, bármely hasonlatba beépíthet б , s épp 
ez ielzi, hogy költőnknek nincs valós halálélménye. Ezt a benyomást csak még 
inkább elmélvíti, hogy a füzet összesen 18 versében maid harminc alkalommal 
hívja segítségül aszót, át- meg átszövi vele strófáit, egyszóval teljesen és jóvátehe- 434 



tetlenül kifakítja, elértékteleníti. Találóan állapíthatta meg tehát egyik kritikusa . a 
kötet kapcsán: „A türelem költészete ez, akár egy izgalmas kirakósdi-játszma, csak 
az izgalmassagnál kevesebb ismeretekkel; jabbára csak rutinnal. Egyoldalúságá-
ban folytonosan ismétlődő  építkezés —mondhatnánk" <Brasnyó István: A sok-
sok halál. dfј itsdg, 1965. IX. 30.). 

S ez az egyoldalúságában folytonosan ismétl ődő  építkezés megnyilvánul a 
.;1azbeteg erdők", az ,;utolsó lila borzadások", a „kegyetlen históriák", a „rémít ő  
álom", az „iszonyatos ritmusú halál", a „borzongó aimák", a „súlyos, tompa csönd", 
a „szédítő  sárga derengés", a „lüktet ő  sebek", a „tompa, döbbenetes halál-ütem"-
szerű  jelzős szerkezetek sokaságában is, amelyek mind a költ ő  jézusi feszülésének 
hangulatát lettek volna hivatottak kivetíteni, csakhogy hasztalan .....kutatjuk e 
pesszimizmusnak intellektuális érzelmeit, filozófiai megalapozottságá't, a pesszi-
mista világ architektúráját, csak az állandóan búsuló költ ő  arcát látjuk, akit sem 
akar senki megérteni, akinek valami ;fáj, de nem tudjuk, mi, szomorú, de nem 
tudjuk, miért" (Végel László: Az érzelg ősség felé, Magyar Szó, 1965. IX. 19.). 

Meghatározatlan, nevenincs kínok költészete tehát a könyörg ő  Gulyásé, s ez 
a іtёлу  már a kirakósdi alapvető  okára is következtetni enged, egyik versében 
ugyanis a költő  meghatározza jeleni helyét és szerepét, éspedig еgeszen konkrétan 
és egyértelműen: 

meghalt bennem az északi ember, 
született egy délž gyermek, 
legnagyobb mai eretnek, 
messze végzetes szokásoktól, 
ál-kultúrától, 
háttal okos kis üzleteknek, 
semmi džcsér őžtől távol, 
zúgok, dübörgök lent a mélyben, 
mint  készül ő  isten... 

(Aki nem méltó a játékra) 

A szituáció módfelett fonák: idézetünk egy el őítéletektől megszabadult, tisztánlátó 
egyéniséget anticipál, aki eretnek szellemével fölébe n őtt az emberi hangyabolynak, 
a nagy vásárnak, tehát megteremtette magában a cselekvés távlatát és el őfeltéte-
leit, ugyanakkor azonban a verseskönyv egésze a „borzadok valamit ől, / aminek, 
még a nevét sem tudom ..." (Isten kertecskéjében) érzését sugározza, a közelgő  
pusztulásét, vagyis épp az a közbüls ő  terület marad homályban, amely hitelessé 
tehetné ezt a költészetet. 

A zúgva, dübörgőn készülődő  legnagyobb mai eretnek, ahelyett, hogy az ár 
ellen úszók örökszép pátaszóval megütközne a világgal, s verseit donquijotteriája 
egy-egy állomásának szentelné, gyámoltalanul kesereg , a fiatal Ady hangján sirat-
tatja magát („Anyám, nézzél engem és sírjál ", I fjú, aki meghal), mintha az élet 
összes lehető  ütközetét megvívta volna már, s ezernyi sebb ől vérezve, rádöbbent 
volna a fatum mindeneket uraló hatalmára. Erre a nagy ugrásra azonban, mint 
láthattuk, ráment az egész kötet, s éppen ezért nem érthetek egyet Garai László 
tézisével, miszerint Gulyás költészetének kezdetben „lassan csordogáló, de az es őt-
len évszakokban sem elapadó" ere a „Könyörgés magamhoz idején folyóvá erő-
södött” („Az út hurokba rándul", Gulyás József költészetér ől, Híd, 1971. 7-8. sz.). 
Ha már vizekhez kívánjuk hasonlítani e költészetet, én inkább a búvópatakot em-
legetném, melyet elnyel a ,föld, és nem tudhatjuk, el őtör-e újra, s ha igen, ,fönn 
tud-e maradni. 

Gulyásnak sikerült. Minthacsak Zarathustra sugallatát hallotta volna meg 
(„Kell, hogy magad égesd el magad tulajdon lángodban: hogyan akarsz újjá szü-
letni, ha nem levél előbb hamu!” — Nietzsche: A teremt ő  lélek útjáról), szembe-
fordult költészetének el őbbi változataival, s harmadszorra költ őként állt elénk (Vö-
rös fagyöngy, 1970). Nem tudott ugyan maradéktalanul megszabadulni a lehúzó 
terhektől, de új magatartása eredményeként nem egy antologikus alkotás is kike-
rült már műhelyéből, s rendszerint még gyengéb:b verseit is bevilágítják letisztult 
képei. 

A minőséget ígérő  változás iegkézzelfogha'tóbb jeleit a Törések című  verse 
hozta: 

valamit össze akarok törni 
minden sorommal 
valamit amiért 
felelősséggel tartozom 

legyen könny ű  vagy nehéz 
minden befejezettet 
össze kell törni 

Mekkora csalódás elózhette meg ezeket a könyörtelenül hideg, önpusztító sorokat! 
Költőnket több mint egy évtizeden át — teljes joggal — őstehetségként tartotta 
számon irodalmunk, kritikánk pedig id őről időre megásta művei sírját, ő  azon-
ban az elhivatottak megszállottságával mégis mindvégig kitartott választott útja 
mellett, folyamatosan építgette légvárait, s amikor egyedüllétében az „értetlen" 
világ elől csak verseihez menekülhetett volna — paradox módon és váratlan ön-
feltamasztó tűzzel lerombolta a múlthoz, a „'befelezetthez” vezet ő  hidakat. 

A Törések azonban csak jelzete ennek a folyamatnak, s egyéb verseit ől elvo-
natkoztatva valóban „felöltött póz"-nak is tetszhet, miként Csordás Mihály véli 
(A nyugtalanság impresszidmozaikjai, tlzenet, 1972. 10. sz.). Éppen ezért szemügy-
re kell vennünk a Vörös fagyöngy azon darabjait is, amelyekben a legközvetle-
nebbül vall versfelfogásáról, költészetélményér ől, egyszóval felfedi a Törésekb еn 
érintett lelkiállapot okait. Els ősorban a Gondolatok a versről című  költeményére 
célzok, melyben eddigi tapasztalatainak mintegy összegezéseként többek közt a 
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a vers annak a fájdalma, 
hogy illat helyett virág, 
virág helyett szavak, 
a s'ers mindig valami ITds 

S milyen kiilönös: e sorok teljes súlyát csak akkor érezni igazán, ha betekinté-
sünk van  Gulyás egész eddigi munkásságába, abba a vége-hossza nincs küzde-
Iembе, melyet minden igyekezete ellenére fölpuffadt, elrákosodott mondatok jel-
leтneztek oly sdká ... Most egyszerre kihullott kezéb ől a fegyver, most lemállott 
eretnek álarca, s a mindig valami más fájdalmától zaklatva — a semmi felé v an  
indulóban. Veszélyes, de 'számára egyetlen út ez, hiszen Gulyás, aki aszó szoros 
értelmében mindig is élte a verset (mindegy, hogy hogyan), nem tehet feszült-
ségсsökkentő  kirándulasokat a modern költészetbe, nem kísérletezhet: az ember 
egzisztencáálY's prablémái ugyanis oly er ővel kötözik, hogy verseiben még neve-
tésre sem futja erejéb ől, nemhogy a világ atomizáltságát többszörös áttételesség-
gel kifejező  művekre futná, hogy a csak a nyelvre támaszkodó, tartalmaktól meg-
szabadult, „önmegvalósító" experimentumokról ne is beszéljünk. S éppen ezért , 
a vers „árulása" után sem fordíthat hátat neki, hanem felveszi a harcot érte és 
ellene: 

nincs okom hinni benne, 
utazom felé egyre hitetlenebbiil — 

olvashatjuk ugyancsak a Gondolatok a versről ben, s ide kívánkozik a Versei и2 
két sora is: 

verseim visszatérő  -m еnekülések 
verseim vesztésre álló játszma 

Ez már jellegzetesen „semmi ágán" ~szituáсió, amelyben azonban Gulyás, an-
nak ellenére, hogy fölismerte léte és költészete abszurditását, messze van még 
a beletörődéstől, attól, hogy megadja magát. Nem tud megállni, nem tud ismé-
telten nem visszamenekülni a vershez, a jöv őben szunnyadóhoz immár, mivel a 
végig nem јáхt úton, s éppen mert végig •nem járt, még mindig el őrehúzza a 
hátha... A ráció feltételеzеtt mécsese az irracionalitások rengetegében. 

A menekülő  útkeresés természetesen eltávolítja a „szép" versekt ől, a vala-
mikori „szépség" visszájára fordul nála, most már rútnak mutatkozik, önámí-
tásnak: 

csillag, angyal, harang 
s a többi becses szemét, 
a semmi ügyes rendezgetése 
a drága fehér hártyákon -- 

szögez'i le .a Gondolatok... aban, s a Vörös fagyöngy legjdbb versei épp e fel- 
ismerés hatására tisztulnak le nyelvileg, szaba đulnak meg a ,)költői" hordalék- 
anyagoktól, s válnak a költ ő  egzisztencialista életérzésének kristályos hordozóivá. 

Valójában tehát Gulyás azt a pontot érte el ezekben a versekben, ame-
lyet újabb költészetünk szinte •már kezdetéikor megostromo'l't, illetve maga mö-
ggótt tudott. Emlékezzünk csak Domonkos István többször emlegetett és idézatt 
Kontrapunktjára, melynek „versidegensége" szinte el őlegezi a Kormányeltörés-
ben vagy a Der springt noch auf! című, egészen nagy köl'teményeit: „de ideje 
más iтdnyt a'dnoтn versemnek, / ideje elkomolyítanoan, / hogy versre hasonlítson, 
melyet mindenki ismer s megszokott". Ez az elegáns félfordulattal kísért gri-
masz Gulyásnál persze másként érvényesül, 'sötétebb árnyalatokkal, talán mert 
terhe. is jóval nagyobb, melyet le kell vetnie vállairól. A nyilvánvaló kiilönbsé-
gek ellenére is tagadhatatlan azonban, hogy mindkett őjüket rokon döbbenet és 
rosszullét indította el fontos műveik felé. 

A Gulyás-versek említett nyelvi és képi letisztulása oly módon válik leg-
inkább szemmel láthatóvá, ha a költészetében többbször is fölbukkanó motívu-
mok, „témák" közt •párhuzamot vonunk. Nézzünk két kínálkozó példát: 

Csöndes holdvilág van, 
ülök a arádban 
zajtalanul és láthatatlan. 
A nyárfák közt 
nagy fekete tenger, 
úszik rajta a házam. 
farület a végtelensége, 
a közelsége halat. 

(Föld) 

A Könyörgés magamhoz e versének első  három sora merőben periferikus 
közlés, még annyi feszültség sincs benne, hogy bármilyen el őjelű  reakciót kivált 
son. A második három sor lényeges lehetne, a vers magja: igaz ugyan, hogy 
nincs benne semmi alapvet ően új, de a hagyományos költészet eszközeivel is si-
keresen indítja el a képzelet munkáját. Lassan gy űrűzni kezdenek körülötted a 
félelem hullámai, hogy aztán a két utolsó, tolakodóan magyarázó sor egyszerre 
mindent lefékezzen, megszakítson. — Ugyanezt az élményt kés őbb a Vörös fa-
gyöngyben így kondenzálja: 

ép alá szorult fehér karám 
ében sugárzд  tükördarab 

(Kilenc kétsoros. Házam) 

Tisztábban talán nem  is  lehe'tne. Végsőkig kiélezett kontrasztos'ságával pusz-
tán a ;kép is maradandó nyomokat hagy az emberben, emellett azonban a kétsoros 
lappangó energiáira is fel keli figyelnünk. Arra, hogy a szigorú nyelni redukció és 
a .sorok jambikus lejtése következtében a vers az egy tömbb ől faragottság, a for- 436 



mai zártság érzetétkelti, ugyanékkor azonban hangulatilag tell'jesen nyitott, hiszen 
nem nyomfiák el emocionálrs díszletek ... Az első  sor tiszta janvbusainak védelané-
ben újra meg újra rám k  szakad az alacsony vajdasági eg. 

Hasoniб  tudatos és szerencsés leépítéssel talál і ozn„k második példánkban 
is: „agyam egy magarahagyott üzem / po Жoж  gépezete, / vakon rohan a megsem-
misüies felé ..." —írja a Könyörgés magamnaz Oldódás c. versében, merőben 
índeterminált borzadásával összhangban, hogy aztán a Vörös fagyöngyben két 
jóval sikerültébb variansdt is adja a motívumnak: 

időgép;magányas elveszett 
üresen forgó szerkezet 

(Levél helyett) 

magára maradt gépezet 
üres körökben lépeget 

(Falióra) 

A Levél helyett idézett sorai még szemmel láthatóan előbbi korszakára mutatnak 
vi's'sza: az 'időgép jelzdi kapják bennük a fő  szerepet, az elveszettség „tessék tu-
domásul venni" kinyilatkoztatása, de a Faliórában már ismét teljes a nyelvi re-
dukció, amire a közvetlenül személyes vonatkozású érzelmi/hangulati elemek ki-
iktatásával páituzamosan !került sor. A szavakra tehát nem bíz nagyobb feladatot 
a költő, mint amekkorára képesek, s éppen ezért „szólaltathatja meg" oly szépen 
a csendet a vers: tökélatesen mindegy, hogy olvasása közben a költ ő  belső  csönd-
jére, a lejáró gépezetre vagy éppen az univerzum félelmetes némaságána asszo-
ciál-e az ember, hiszen itt csakis a megvalósíto'tt csend a fontos, mely hidat ver 
a költő  és olvasója között. Igy élhet a vers. Salaktalanul. 

Minderre azért kellett nyomatékosan felhívni a figyelmet, mert Gulyás leg-
jobb versei hasonló tanulságokat kínálnak, annak ellenére, s ezt nem elmarasz-
talólag mondom, hogy felépítésükben, eszközeikben meglehat ősen nagyok az el-
térések. A Vers a rongyról egyszerű  tőmondatok katonás felsorakoztatásdva!1 kelti 
élétre az e4lenáІІáѕ , az ár ellen úszas attit űdjét, a Szobám falára,. ez a tolnaiasan 
táгgyahalmozó vers, ideges, szaggatott ritmusával a félelmet, a Falióra és a két-
sorosok egyik-másik darabja kötött formájukkal a csöndet, a Közel a félelem-
hez .pedig a lassított narráció eszközeivel a végzetességében megrendít ő  magányt, 
kívülmaradást. A szélső  pólusok közt tehát „forma'i" szempontból rendkívül nagy 
a távolság, ám ugyanakkor szembeötl ők egymást összetartó, lényegi vonásaik is: 
ezekben a versekben a költ ő  élménye eléri a parancsoló szükségszerűség hőfokát, 
úgyhogy, kissé túlzón így is mondhatnánk, Gulyásnak nem marad ideje a lerontó 
szépítgetésre, a fölösleges elmélkedésre. Lépten-nyomon ott érezni bennük a 
„mindig valami más" felismeréséb ől táplálkozó önkontroll működését, illetve azt, 
hogy a költő  nem akar erőnek erejével abszolút, a maga értelmi/érzelmi állapo-
tának maradéktalanul megfelel ő, azzal egyenértékű  művet létre hozni, hanem ele-
ve beletörődik a másba, s épp eb'b ől kifolyólag ez a más végül is ,)belülről" vá-
lik végtelenné. S mert erre sor kerülhet, egyszerre fölöslegesnek mutatkozik an-
nak firtatása, hogy miért nem nevezi meg a költ ő  konkrétan azokat a külvilági 
erőket, hatásokat, összefüggéseket is, melyek a félelemig, a csendig elvezették. 

A Vörös fagyöngy kevésbé sikerült vagy éppen öreg hibákból zsúfolx ver-
seit is érinthetnénk .természetesen: beszélhetnénk nyelvének gyakori zöldkenóir&l, 
arról, hogy némely hosszabb műve miként bomlik fel egymással még csak nem 
is rokon költői törekvések rétegeire, a költészetében még mindig kísért ő  Јбzsaf 
Attila,reminiszcenciákról, „szép" verseinek több helyütt kusza, mesterkélt szó-
kép-áradatáról stb., de mindett ől el kall tekintenünk, mert célunk nem az volt, 
hogy alapos, részletekre is kiterjed ő  vizsgálat alá vegyük a kötet egészét, hanem 
hogy a gulyási opusban oly nagy szerepet játszott „frontáttörés" szellemi rugóit 
megvilágítsuk. Éppen ezért írásunk végén hadd ejtsünk néhány szót költészeté-
nek távlatairól, annál inkább, mert negyedik kötete is készül őfélben van már, s 
ez feleletet adhat arra az izgató kérdésre, hogy vajon az utóbbi egy-két évben 
következetesen szembe tudott-e nézni a Vörös fagyöngy alapszituációjával, azaz 
vállalni mert-e a semmi felé utazás minden gondját, keser űségét, vagy pedig visz-
szamenekült •az illúziók ,(hamis) biztonságot nyújtó világdba. 

szót kéne ejteni benne virággal 
jajt könnyet akármit 
egy dalt Lágyan hajlítani 
mélységek fölibe 
ha lenne értelme egy mosolyt 
mely köztünk átível 
mint röpte madárnak 

talán ha tenne itt egy virág 
út hit hely barát akárki — 

fejezi be Mint röpte madárnak című, kötetben eddig nem publikált versét, s 
elégikus panaszát olvasgatva, többé-kevésbé világos kép tárul elénk. Egyrészt 
menekülne, visszafelé, újabb hitfez, úthoz, baráthoz, akárkihez, tehát mítosz-ere-
jű  támpontok után kutat, amelyek megtarthatnák a semmi szakadéka fölött, 
másrészt azonban felbúg a vers mélyér ől a virág Iehetetteuségének fájdalma. Va-
lójában ennek a kettősségnek a szorításában él ma Gulyás költészete: id őnxénti 
apró szökéseit összedrótozott papírvirágok kísérik, hogy aztán a végs ő  értelmet-
leпséget ostromolva, ismét magára találjon. Váltólazas poézis az övé, mély a 
még magasabb minőségi szintet eredményező  újabb „frontáttörések" lehet őségét 
éppúgy magában hordozza, akár a búvópátalkká válásét. Ezek a lázak azonban 
versvilágának további alakulásától függetlenül tartósak, s éppen ezért állíthat- 

437 juk, hogy költészetében még semmi sem d őlt el végérvényesen. 



gulyás józsef 

versei 

kеzel a félelemhez 

„Az élet csak addig enyém, 
amíg árthat." 
(Apokrif mottó) 

Lányi Ernő  

Meséli atekesport-tudósító: 
Lányi Ernő t is 
bútorozott szobából temettük el. 
Ott bent a sarokban, 
ott élt, egérrel fiókjaiban. 
A fájdalom túllépte határait, 
magasról hoztuk le, 
limlomon át, 
idill terjengett a levegőben, 
okádták a rózsák. 
Gyakran faképnél hagyta a várost, 
senkinek sem tudott úgy 
lemenni a nap. 438 



Egyser beállított hozzánk 
megkövült sátorlap-kabátban, 
esett az es ő, 
láthatatlan nyereségeiről beszélt, 
az egész olyan volt, 
mintha egy régi nap 
megismétl ődött volna. 
Kolbászszag derengett, 
a csendben akkor valaki 
kinyitott egy fiókot, 
egér ugrott ki, 
egy nő  felsikoltott. 
Később poharakat osztogattak, 
jókedv lappangott, 
egy hölgy nevetett, többször is. 
Nehéz volt elviselni 
azokat a nevetéseket, 
nehezebb, mint a gyöngysort a nyakán. 
Mesélik, üléseken gyakran 
megkérdezték t őle: jelen van-e. 
Emlékszem, akkor még 
a babért is bérben tartotta. 
Dallamokat forgatott fejében 
s egy lakást, 
melyet majd ő  húroz fel 
s ügyvédek lakásához stimmeli. 
De üresen húzta vissza kezét. 
Mint finom kelme, akadt pillantásomba 
egy kép a falon, 
zab hánykolódott, 
alatta edények mélyén meggy űlt 
piszkos, ragadós fény, 
agyontört ruhák, 
az egész olyan volt, 
mintha egy régi nap 
megismétl ődött volna. 

Ott fönt a sarokban, 
ott élt, közel halálhoz, félelemhez. 
Nehéz volt feljutni, 
limlomon át 
törtünk hozzá utat, 
a csönd árnyékában, 
a csend sötét hajtásaiban 
pörnyeszín macskák 
s mint sz űk térben kristályok, 
egymásba nő tt 
gyanús alakok halmozódtak, 
szemük vérhálós daganata 
forgott lassan a félhomályban, 
ahogy fölfelé mentünk 
nagy-nagy időközökben. 
A sarkokban gy űrt homály, 
valamelyik fiókban 
házikolbász heverhetett, 
mint egy ritka virág. 
Mely szagával versenyezhetne, 
nincs olyan illat. 

Magasról hoztuk le, 
limlomon át. 
Soha olyan illat, 
soha fájóbb távozás. 439 



szobám falára 

Kis támaszpontomról 
gömb alakban szór fegyverem. 

Kis támaszpontom 
el fog merülni, 
most látom, mire építettem. 

Az id ő t, 
megfoghatatlan higanyom üldözve 
körbe-körbe hiába, 
először púpomra döbbenek rá, 
először a székem, 
nyekken ő  ágyam négy lábát 
fűrészelem e1. 
A sarokba állított nádszál: 
merülés-jelz őm hajlik íjjá. 

A higanyt hajszolva 
körbe-körbe hiába, 
először majd a székem 
rohadt négy lába 
gurul el s robban tűzbe, virágba. 
Szobámban maholnap 
nem lehet állni, 
ülni csak, üldögélni, 
félve s ülve élni, 
körbe-körbe járni íjként. 
Еbren, alva íjra nézek 
s alább-alább költözködöm. 

Kis támaszpontomról 
gömb alakban szór fegyverem. 

falióra 

magára maradt gépezet 
üres körökben lépeget 

súlya idője leakadt 
s á11 mozdulatlan 
ég agyvel ő  húsromok 
vakító csöndje abban 

korsók gömböly ű  hasa 
vörhenyes acélszelet 
függőleges halottak 
szakállban rémlenek 

körben bomlás-glória 
néha robbanó fények 
villantják ágbogát 
szorongás gyökerének 

kering értelmetlenül 
őszbe magába mélyed 
kerekeiben nincs idő  
s fordulataiban élet 440 



milan komneni ć  

versei 

kísérleti krónika 

2. 

Elszállt a rigó: sejted, az ág 
árván lép a mesébe. 
Szállj ének, mert a gyönyör elpihent; 
Jég alatt dulakszik a víz belülről 
minden a folyásról üzen. 

Csak te, 
ki a kintit jelölgeted, 
teszed lapod a mozdulatlanságra. 
Vedd, ami a tiéd és távozz, 
távozzál végre. 
Halott a rendszer, mely sétáltatott. 

Úgy tűnik, mégis elszállt a rigó, 
ám a fakókesely ű  árnyának karma 
még keblünkbe mélyesztve, cs őre szemünkbe. 

441 lgy hát be is fejezhetnénk a bajszos Európáról szóló mesét. 



a nagy város reggele 

2.  

Az er ősödő  városokban 
Csikorognak a lelkek. 
Vajmi vagyonra szert tenni bár 
Örökösre ki kötelezne. 
Meddő  embereket szólítasz majd bátyádnak, 
S húgodnak romlott nőket. 
Arra leszel példa, hogyan kell kimúlni 
Kötélcsapásoktól a tarkón. 

pirkadati szűzhó 

Visel ős asszonyok a menetben és asztalokon, 
Lakodalmat ül az anyag a hasakban, 

bugyborékolnak a lefolyók, 
Ásít a gumikeszty ű  a vaginát elhagyva. 
A világ ginekológiai ábrája 

lombosodott itt ki. S nem csak ez: 
A nyálkás gyümölcsöt itt veszi át, 
Ki csillagot vezet be otthonába. 

Breughelt itt lóvá lehetne tenni a tálakkal 
A feny őfa deszkán. Ám az, ki a ligetbe indulván 
Villámok oldalbordáit egyengeti, a m ű tőasztalra 
fekteti mind az éji simogatásokat. 

Borzalmasak az egyenletek, ha a rettegés eluralkodik. 
Nem a jodoform beszippantása, a kötszer bámulása a leverő , 
De kibírni, 

sejtve a végkimenetelt, 
Talpon maradni, míg barlangban kóvályog a tekintet, 

mitsem látva, 
Se vigaszt se félelmet se vágyat, hogy kezekbe 

csusszanjon a szellem-hát 
Nevezheted-e magad mindezek mellett alakítónak és kihirdet őnek? 

A világ nem létezik. 

jegyzet 
a 

költőről 

Milan Komneni ć  
1940-ben született. 

Verset, 
esszét ír, 

francia, 
német és olasz 

nyelvről fordít. 
Művei: 

No ć  pisana noću 
(versek, 1966); 
Gvozdena loza 
(versek, 1970); 

Tapžja o izvoru 
(versek, 1972); 

Orionov put 
(esszék, 1971); 

Antologija novijig 
srpskog pesništva 

(az újabb szerb 
költészet 

antológiája, 1970). 

az őrület szemei 

A folyókra többé nem küldözgettek bennünket 
Világos hogy újabb kóborlásban se lesz gyógyulásunk, 
S manapság a hajók úgyis drágák, 
Végül is, egyetlen hajó ekkora fert őzéshez — 

micsoda képtelenség! 
Jobb lenne ha a középkorig engednétek el bennünket, 
Aranygyapjúval térnénk vissza, 
Drótsövény mögé, a pusztaságokba telepítsetek bennünket, 
A tiszta terekt ől minél távolabbra, 
Mily istenre vártok még? 

De még bódítóbban térünk majd vissza, 
Bolondnál bolondabb gyerekeket nemzettünk, 
Karika van orrunkban, agyunkban szegek, 
ujjbütykök, árak, reszel ők, 
seprűk, kályhacsövek, fülünkben tüzek, 
dohos hajunkban oszlásnak indult egerek, 
Igy térünk majd meg városaitok elé, 
Betérünk s kihajtunk mindenütt, csúszunk-mászunk, 
Megtömjük az utcákat, szennycsatornákat, 
A föld máját tépdesve, 
Mily csodában reménykedtek még! 442 



ismétl ődő  vadászat 

Paolo Uccello nyomán 

Szuette erd ő, fatörzsek és kiáltások, pengék 
Simák, részarányosok kötelez ően, 
Tisztás, melyre agár téved, 
Mint ollónyelv a selymen 
Vagy ráspolyos a levegő  a szentképfalon: 

Ugrása inaknak sikolya, kacaja 
az anatómiai szerkezetnek, a rossz vonzásában; 
Les esztelenül és versenyszelleme 
A vadászó vagyonosoknak. A lovaglás 
Lanyhítja a combot, pihenteti az ideget, 

de, 
Ahogy Uccello akarta, kéjvágyat duzzaszt. 
Kéjsóvár nők, fej őlányok vagy hölgyek, 
férfiálmokban nyögdécselnek, mardosva a jómodort. 
A hajszában és zsákmányban, a feltépett 
Torok bugyborékolásában, mikor a vad 
Pusztulását az egek örvénylésével párosítja, 
E dicső  kanok hasonlóságot találnak 
Az álombeli asszonyokkal, az ágyban, 
Vagy az istállóban, a jászolnak dőlve, 
S ekkor felrikoltanak 
kéjvágyukban, kéjnyomorukban. 
Míg a szolgák gyanakodva csóválják fejük aggodalmukban 
Érzékeny uruk idegállapota miatt. 

fordította domonkos istván 443 



podolszki józsef 

ha 
majd 
Kitör 
a 
béke 
2. 

IV. 

1. Az értelmiségi legyen tár-
sadalma erkölcsi lelkiismere-
te, legalábbis az igazság ér-
tékeit illetően, mert  végsőso-
ron ez az ő  politiká'a. (R. 
Mills, Znanje i  mod, Vuk Ka-
radžié, Beograd, 1966) 

Mary McCarthy , Vietnami 
,elentés, Magvető  Könyvkiadб , 
Budapest, 1969. 

Susan Sontag , Putovanje 
u Hanoi, a Stilovi radikalne 
volje c. kötetben , Mladost, 
Zagreb, 1971. 

Lásd Ha majd kitör a 
béke (1.) LУj Symposion, 87-
88. szám. 

1. 	Szerencsére nemcsak a nagyhatalmi er őt képviselő, a szupellі latalmj erő- 
szakot gyakorló amerikai katonaság s az azt hathatósan támogató, tevékenységét 
segélyprogramokkal álcázó szakértők vannak jelen Vietnamban;  ha  vérszegény 
eredményekkell is, de képviselteti magát az Államok erkölcsi 1e111ciismeretel, a 
Vietnamabarát és erőszakellenes amerikaiak (főleg értelmiségiek) egész serege. 
Az ő  jelenlétük, persze, korántsem annyira nyilvánvaló és kézzelfogható, mint 
hódító polgártársaiké, ők erőtlenebbek, összehasonlithatatlaлul gyámoltalanab-
bak amazoknál, és ennek megfelelően hangjuk is halkabb, halovány reménysu-
gárként tör át a pusztítás robaján. Munkájuk eredménye is jóval szerényebb általá-
ban a Vietnamról, a vietnami pokolról szóló már amúgy is b бséges irodalom gaz-
dagítását, duzzasztását jelenti. Konok írók, m űvészek, publicisták ezek, akik nem 
győzik hangsúlyozni hazájuk szégyenletes vállalkozásának embertelenségét, s akik 
ezzel, írják bár le százszor és ezerszer, csak rövid id őre tudják fölébreszteni a 
hatalmi mámorban úszó Amerika érzéketlenségbe süppedt lelkiismeretét, ha föl 
tudják egyáltalán. Mégis fölbecsülhetetlen érték ű  az ő  vállalkozásuk; ébren tar-
tani, táplálni az igazság és az emberség lángját a legembertelenebb háborúskodás 
korában is. Ezen túlmenően pedig nem lebecsülendő  körülmény az sem, hogy 
brosúráik, cikkeik, riportjaik és útinaplóik a világot elárasztó mindenható  pro-
paganda  ellenére, még a szubjektív elfogultság felrétegét magukon hordozva is, 
többé-kevésbé objektív képet nyújtanak a vietnami helyzetr ől, szinte az egyedüli 
hiteles, a nem politikai receptekre készült beszámolók. Csak legyen, aki veszi ma-
gának a fáradsagot, hogy föllapozza őket... 

A béke, a szabadság és a humanizmus ezen kor-beli misszionáriusai nem 
elégszenek meg az Államok szennyesének a kiteregetésével, a brutalitás és az er ő-
szak érzékeltetesével; élénk érdekl ődést tanúsítanak a másik, a szenved ő , a pusz-
tulás határára kényszerített, a puszta létéért harcoló fél élete iránt is. A teljes-
ség igénye, az összkép, a lényeg magragadása jellemzi, ha nem is mindannyiukat, 
de a legkiválóbbakat mindenesetre, így szerencsésen egészítik ki egymás leírá-
sait, észrevételeit. Azon túl, például, hogy Mary McCarthy 2  és Susan Sontag3  vi-
etnami jegyzetei önmagukban is egy-egy egész képet nyújtanak Dél- illetve Észak-
Vietnamról, a két mű  együtt, egymást kiegészítve teljes helyzetképet 'fest a 
vietnami állapotokról. Az els ővel foglalkoztunk már4, most a másodikról szólunk, 
s nemcsak a teljesség kedvéért, hisz Susan Sontag jegyzetei már a lázadó ame-
rikaiak kérdését is fölvetik, részleges választ adnak, miért nem boldogul a Viet-
nam-barát amerikai Vietnamban. Igy automatikusan továbbszövik írásunk fona- 444 



lát, a vietnami háborút ellenz ő  amerikaiakra irányítják figyelmünket, azok har-
cának perspektíváira. 

De maradjunk egyelőre Vietnamnál még: 

2. 	Ha Dél-Vietnamról azt mondtuk, hogy a pokol tornáca vagy maga a po- 
kdl, akkor Észak-Vietnam csak egyféleképp 'jelllemezhet ő: a pokol tornácán is lé-
tezni tudó fönnmaradnj/megmaradni igyekv ő  Éden. Mert bár a több&kevésbé 
egészséges tarsadalomban élő, illetve az egészséges társadalmi életet és körül-
ményeket igénylő  gondolkodó embertől semmi sem áll távolabb, mint az egyér-
telmű  fekete4ehér ellentéttpárra egyszer űsített megítélés, melyben leginkább, ok-
kal és joggal, a felszínesség vagy a propaganda megemészthetetlen kotyvalékát 
látja, ez esetben, ha nehezen magyarázható .is, indokoltnak t űnik az éles szem-
beállítás. Úgy látszik, a rendkívül tragikus létkörülmények már-már •emberfölötti-
vé fokozzák és egyértelműsítik az emberi-embertelen, jó-rossz örök, de leginkább 
vegyes ellenpólusaLt. Az árnyalatok kivesznek szinte, minden pillanat radikális 
választóvonal, választás elé állítja az embereket, s a választott út minden lehet, 
csak nem a semleges középút, maхjmális romboló vagy épít ő  jellemeket teremt a 
pusztítás állandó jélenléte. S ha ehhez hozzáf űzzük még, hogy a keleti, de különösen 
(a konfucianizmushoz annyira hű) vietnami kultúra, az európai műveltséggel el-
lentétben, nem a bűntudatra, hanem a szégyenérzetre 5  épül, akkor talán az euró-
pai szellemiségű  ember számára is érthet őbbé válik ez a szokatlan, számunkra 
csak propagandaanyagokból, rossz tanmesékb ől ismert kiéleződés fehér és fekete 
között. Továbbá intellektuális gyanúra és erkölcsü kuszaságra törekv ő  művelt-
ségünk idegenkedését tompíthatja még néhány körülmény. Észak-Vietnam ko 
rántsem ideális, tévedhetetlen, mindenben .igazságos, b űntelen ország/társada-
lom. Az erőszakos földreform és elsietett kollektivizálás, a várasokat és falvakat 
elválasztó nagy szociális különbségek, a ma is észlelhet ő  szigorú társadalmi hi-
erarchia, hogy csak néhány komolyabb szépséghibáját említsük, reálisabbá te-
szik az egyébként .túl rózsaszínnek ígérkez ő  képet. Еs ennyi talán elegend ő  'is  
] szak-Vietnam és az észak-vietnamiak mentségére, önmagunk és bonyolultság-
hoz szokott, érzékeny, ínyenc erkölcsi-m űveltségi tudatunk megnyugtatására. 

És most már (talán) nyugodtan szögezhetjük le ismételten: Észak-Vietnam 
a pokol tornácán kinevelkedő /növekedő  Éden, a pusztulásból/pusztításból ser-
kenő  harmónia, az életösztön és az értelem csodás, szívós össz Јhan.gja, megsemmi-
síthetetlen. S ellenállóképesség е, vitalitása épp az őt naponta fenyegető  megsem-
misülés állandó veszélyéb ől ered. Csak a folyamatos fert őzésnek kitett szervezet 
védekező  mechanizmusa, csodálatos önfenntartó képessége, a méregb ől ellenmér-
get termelő  tulajdonsága hasonlítható Észak-Vietnam állandóan er ősödő  ellenál-
lásához. A költő  itt sejtheti meg, érzékelheti az emberi társadalom egészségre 
törekvésének kiirthatatlan csodáját, az önkényesen kiveszésre szánt élet önfenn-
tartási leleményességét. Bátorítás, mi t őbb, ígéret ez minden poéta számára, még 
a XX. század elkeseredett/megfáradt költészetének is. Vietnam nem kis mérték-
ben egyre vészesebben fenyeget ő  jövőnk laboratáriuma. Így lelkesedhet Viet-
namért a költészet, s aztán így indokolhatja/magyarázhatja az ért ő  kritika: mi-
ért lelkesedik. 

A szociológus, a publicista 'Vagy akár a csak reális gonddlkddásra/fölmérésre 
törekvő  értelmiségi is a köbt őkre s a költészetre hagyja azonban a vietnami krí-
zis ilyen vonatkozásait, távlatba mutató er ővonalait, és a jelenben marad, az 
adott helyzetet/jelenséget szeretné elfogadható módon ábrázolni és megmagya-
rázni, különösen, ha az eleinzd nyugati m űveltség neveltje. Bs Susan Sontag az. 

„A vietnamiak szerencsétlenségükb ől merítik össz energiájukat" 6  — hangzik 
a végső, lakonikus megállapítás, s így már emberközelbe kerül, emberszabásúvá 
vélük a vietnami csoda. Ez az Éden nem az ember és a természet •teljes harmó-
niájának a földje, nem, Аdám és Éva elvesztett Paradicsomihoz semmi köze a 
kis jóakarattal ideális társadalomnak mondható Észak-Vietnamnak, nem a szen-
vedést kizáró, hanem a szenvedés eredményeként megformálódó közösség ez, s 
ha elénk táruló színei már-már a hihetetlenség határáig tágulnak, annyira ked-
vezőek, az jórészt az ugyanilyen mértékben ránehezed ő  brutalitás következménye. 

Előszór is a vietnanтi.ak háborúhoz való rendkívüli mérték ű  alkalmazkodása 
tűnik szembe, s döbbenti meg a kívülállót. A Hanoi utcáin sorakozó egyszemé-
lyеs légvédelmi üregek/fedezékek is fölhívják ugyan már magukra a figyelmet, 
de az állandó bombatámadásoknak kiszolgáltatott f ővárosban még a városkép-
hez tartozó természetes járulékoknak t űnhetnek. A szokatlanul vastag csúcsos 
kalapok titkát és rendeltetését már nehezebb megfejteni, s csak id ővel jön rá 
az idegen, hogy a szerteröpköd ő  repeszektől, leomló épületek alázúduló törmelé-
kétől hivatottak óvni a fővárosiak testi égségét. Aztán fokozatosan fölfedi magát 
a hihetetlen mértékű  alkalmazkodás teljes mechanizmusa. 

„A jóformán mindent őt megfosztott vietnamiak rákényszerülnek, hogy min-
den használható dolgot fölhasználjanak, sokszor teljesen különböz ő  célokra is. 
Eme találékonyság egy része a tradíciónak köszönhet ő; például, a vietnamiak 
megdöbbent ő  dolgokat készítenek bambusznádból — házakat, hidakat, irrigációs 
készülékeket, kompokat, komphuzalokat, pipákat, bútort. És sok egyéb talál-
mányt. Ilyen értelemben az amerikai repül őgépek valóságos mennyei bányává 
váltak. (. .) Minden lel őtt bombázót módszeresen szétszerelnek. A kerékgumikat 
szétvagdalják, sarukat készítenek bel őlük, ezeket viseli az emberek többsége. A 
motor minden egyes sértetlen részét adaptálják, és a teherautók hajtóművébe 
építik. A repül ő  testét megtisztítják, a fémet megolvasztják, és különféle eszkö-
zöket készítenek bel őle —motoralkatrészeket, sebészeti m űszereket, huzalokat, 
kerékpárvázakat, lengerebeneket, hamutartókat, és, természetesen, a számozott 
gyűrűk, miket vendé цežknek ajándékoznak, is ebb ől vannak. A repül ő  minden 
egyes csavarját és minden egyes szögét fölhasználják. Ugyanez érvenyes minden 
másra is, amit az amerikaiak leszórnak Vietnamra. Néhány általunk meglátoga-
tott falucskában a fára akasztott harang, mely gyűlésre hívja össze a lakosokat, 
illetve a légiriadót jelzi, csütörtököt mondott bomba hüvelyéb ől készült. A Taž 
községben tett látogatásunkkor megfžg уelhettük, hogy egy kifeszített ejt őernyő  
képezi a helyi kórház — amit a bombazások után egy sziklabarlangba helyeztek 
át — mű tőjének védőtetőzetét..." 

„A bombázott területeken él ő  parasztok koporsójukat is magukkal viszik a 
445 mez őre, hogy az esetleges bombatámadás áldozatait azonnal eltemessék, majd 

A magyarázat, hogy a vi-
etnami kultúra a szégyené гze-
ten alapul, valószínűleg abból 
ered, amit meglát (és amit 
nem lát meg ) az ember a vi-
etnamiak kifejezésmódjaiból. A 
bűntudatra épült kultúrában 
megformálódásom kétségkíviil 
egyik legjelentősebb oka, hogy 
nem értem meg ezeket az 
embereket. Szinte meggyőző-
désem már, hogy a bűntudat 
műveltsége intellektuális gya-
núra és erkölcsi kuszaságra 
hajlamos, és így, a bűntudat 
szemszögéből nézve, minden 
szégyenérzeten alapuló kultú-
ra valóban „naiv". A szé-
gyenérzet kultúráiban az er-
kölcsi igényekhez való viszo-
nvulás sokkal kevésbé kétér-
télműsé~re törekvő , a kollek-
tív tevekenységnek és a nyil-
vános mércéknek viszont ma-
gukbanlevő  érvényük van, me-
lyeket mi nem érzékelünk. 
(Šusan sontag, i. m.) 

Susan Sontag , i. m. (A 
fejezetben szereplő  többi idé-
zetet is Sontag Utazás Hanoi-
ba című  művéből vettük). 



7. Kieu egy XVIII. század-
beli vietnami eposz hđsnóie. 

folytathassák munkájukat. .(...) A bombázások után a földm űvesek föltöltik a 
rzzsfötdeken a B-52-esek nyitotta krátereket; de láttuk néhány 2000 és 3000 fon-
tos bomba kráterét is, melyek olyan nagyok, hogy a vietnamzak becslése szerint 
nem fizet ődne ki a föltöltésük, ezért halastavat létesítenek bennük..." 

„Ilyen körülmények között nemcsak üres propagandajelszó az ,össznépž 
háború', hanem konkrét valóság, mely részben a modern .társadalmak terveгőг-
nek közkedvelt reményeihez, részben a decentralizációhoz hasonlít. Az össznépi 
háború az ország minden harcképes emberének teljes, önkéntes ;  nemes mobi-
hzácžóját jelenti, melyben mindenki kékes minden föladat vállalására. Ugyanak-
kor az ország sok apró, független közsegre való fölosztását is jelenti, melyek túl-
élhetik az elszigeteltséget, döntésképesek és eredményesen járulnak hozzá az ál-
talános akcžóhoz. Itt, például, úgy vélik, hogy az embereknek lokális szinten kell 
megoldaniuk az ellenséges bombatámadás okozta problémákat. 

A társadalom ilyen, a hasznosság elvén alapuló mindennapi hatékonysága 
külön hatást gyakorol a maximális tékozláson alapuló társadalomból érkező  kí-
vülállóra. Félelmetes dialektika uralkodik itt; egy hatalmas, herdáláshoz szokott 
társadalom ontja a szemetét és jórészt munkanélkülž új proletárjait, mérgeit és 
bombáit egy kis, gyakorlatilag védtelen, takarékoskodó társadalomra, melynek 
polgárai, a szerencsés életben maradottak, összegyűjtik az idegen lomot, és abból 
mindennapi használati tárgyakat és önvédelmž eszközöket készítenek maguknak." 

Az alkalmazkodás és a hasznosság, a háború hulladékainak a hasznosítása 
tehát szorosan összefonódik Észak-Vietnamban. S a fény, hogy a vietnamiak meg-
tanulták javukra fordatani szerencsétlenségüket, hogy végletekig kifinomult gya-
korlatias nemzetté váltak, s mindenekelőtt, persze, az, hogy kepesek voltak így 
viszonyulni a háborúhoz, sok mindent megmaagyaráz. Nemcsak azt, hogy az el-
söprő  túlerő  ellenére is tartani tudja magát ez a Dávid-állam a Góliát-szörnye-
teggel szemben, de a vietnamiak mentalitasa , él еtfö1fogását, viselkedését, maga-
tartását is, ami, persze, megint csak egyik alapvet ő  föltétele, hogy így a maguk 
hasznára válthassák áldatlan sorsukat. A föntiek ismeretében mi sem természe-
tesebb már, mint hogy Észak-Vietnam lakossága szellemi javait is teljes mér-
tékben a ;gyakorlatiasság elvének vetette alá. 

3. 	A szép Kieu7  udvarlóját családi kötéleze'ttségei váratlanul elszólítják a 
lánу  mellől anélkül, hogy megmagyarázhatná hirtelen távozása okát. Ezzel egy-
idelűleg Kieu családja súlyos anyagi válságba kerül. A szerelmi csalódás és az 
apát fenyeget ő  adósbörtön kétségbeesett elhatározásra készteti Kieut, eladatja ma-
gát, az egyik nagygazda ágyasa lesz. Kés őbb bordélyházba kerül a lány, csak 
húszévi rabság és megaláztatás után térhet vissza falujába, ahol ismét találko-
zik egykori volegényével, aki újból megkéri Kieu kezét. A nászéjszakán Kieu és 
férje hosszas beszélgetést folytatnak egymással a tisztaságról. Kieu kijelenti, 
hogy bár szereti férjét és sohasem érzett boldogságot más férfi oldalán, az ő  
házasságuk nem lehet teljes, tisztátalanságáért önmegtartóatatással kell áldoz-
niuk. A férj, mert tiszteli és mert szereti Kieut, elfogadja ezt a föltételt. Ezután 
harmonikus és boldog életet él a sokat szenvedett házaspár .. . 

Happy end ez a javából, melyet vegyes érzésekkel és nem kis idegenke-
déssel fogad a nyugati jóízléshez szokott olvasó. „Mi azt várnánk, hogy Kieu tü-
dővészben haljon meg nagy szerelme karjaiban, mégpedig közvetlenül egyesülé-
sük után." Igen, ez már valami, sugallja kifinomult bűntudati műveltségün.k. De 446 



a vietnamiak szégyenérzetét ől .semmi sem áll távolabb, mint a tragikus élet (lét) 
vonzása, fitogtatása, a itragikus életérzés kinagyítása. „Házigazdámk a világért 
sem akartak borzalmakkal traktálni bennünket. Úgy t űnt, hogy még a romok 
szemlélése közben is szívesebben informálnak bennünket olyan eseményekr ől, 
mikor sikerült elkerülniük vagy enyhíteniük a veszteségeket. (...) A vietnamiak 
azt a benyomást szeretnék kelteni és keltik is a ldtog аtбban, hogy egy nyugodt, 
életképes, optimista társa'dalom az övék." Kieu története is ennek a vaserkölcs ű  
optimizmusnak a megtestesítője. Nem véletlenül lett, épp a háború, a bombá-
zások idején, az egyik legolvasottabb vietnami irodalmi mu; majd minden viet-
nami hosszú részleteket tud idézni bel őle. S erkölcsi fényét még Kieu két évtize-
des bordélyházi múltja sem tompítja, hisz emlékezzünk csak vissza: Dél-Vjet-
namról írva kifej'tet'tük már, hagy a leánygyermekek áruba bocsátása ősi csalódj 
hagyomány volt Vietnamiban; egy nemesebb, a legszentebb erkölcsi cél, a család 
megmentése érdekében hozott áldozat 8 Az ellerntmo лdást így csak a nyugati szel-
lem olvashatja ki az eposzból, Vietnamban a legtermészetesebben hangzó törté-
net a Kieu-eposz, .s így (fölöttébb alkalmas az erkölcsi tudat táplálására. 

De még •az eposz szexuális fegyelme sem mondható va'lószer űtlen, zavaró 
jelenségnek. Mig a nyugati féltekén teljes lendülettel folyik a a szexuális forrada-
lom, .addig .a termeszetességen alapuló vietnami szexuális tudat továbbra is meg-
őrzi hagyományas szemléletét, normáit. Ahogy senki sem ütközik meg azon, ha 
valaki, mondjuk, egy rangos személyiség, ágyasa társaságában jelenik meg egy-
egy estélyen (Alsheimertől tudjuk, hogy erre Dél-Vietnamban még ma is van 
példa), úgy a világ legtermészetesebb dolga az is, hogy a háborús szolgálatokat 
vállaló vietnami nők egy helyiségben éjszakáznak a té гfjakkal, s hogy még a 
házastarsakat hosszú id őre szétválasztó háborús körülmények ellenére is csak 
kivételes esetekben fordul el ő  házasságtörés. Kétségkívül leegyszerűsített, kétdi-
menziós szexuális élet ez, terhel ő  bonyodalmak, bonyolult kapcsolatok nélkül, 
ám teljes összhangban áll a vietnami „kétdim.enziós erkölcsi mesevilággal", me-
lyet a leegyszerűsített természetes gondolkodásmód, az optimizmus és a haszon-
elvűség jellemeznek a leginkább. 

A vietnami nyelvet tanulók számára az azonos hangsorból álló, más-más 
hangsúllyal ejtett szavak jelentéstartalmának a megkülönböztetése jelenti a leg-
főbb gondot. A kiej:tés és a beszédet kísér ő  gesztus új tartalommal telíti a sza-
vakat, úgyhogy az ilyen árnyalatok megfigyelésében járatlan idegen számára 
„náiv" propaganda-nyеlvne'k tűnik a vietnami nyelv. Európában és nyugaton egy-
egy gondolat állandó ismételgetése lejáratja, közhellyé, ürességet takargató frá 
zissá süllyeszti a je'lentést; Vietnamban a szégyenérzet útját állja az álszemérem-
nek, az állandó ismétlés értéknövekedést jelent, a gondolat igaz voltát bizonyít-
ja, s a beszédet kísérő  gesztus nem hatásvadászó, hanem jelentést hordozó szer-
ves elem, gyakorlati jelen.tőségű, mert „Vietnamban az őszinteség annyit jelent, 
mint valaki szerepére méltónak lenni; az őszinteség az erkölcsi törekvés módja." 

S a valaki ma elsősorban hazáját véd ő, népéért harcoló honpolgárt jelent, 
erre a szerepre kell méltónak lenni. Erre készítik föl a polgárokat a hagyomá 
nyok, az őrsi történelmi múlt is. Gyakorlatias történelem ez, melynek minden 
része a hódítók elleni harcról, a hazaszeretetr ől tanúskodik, s a mindennapi hasz-
nálat szellemét sugározza. Újabb gyanakvást kelt ő  momentum. De még le sem 
vonta .a következtetéseket a látogató, s máris megzavarja a vietnami szellem 
természetessége. Ho Si Minhr ől például úgy beszélnek neki, mint zseniális vezér-
ről, de esendő  emberről, s a sztálinista/maoista személyi kultusz nyomai után 
kutatót megdöbbenti, mennyire büszkék a nagy Ho apró emberi hibáira, arra, 
hogy lám, ő  is csak ember, aki nem emberfölötti, hanem épp emberi dolgokat 
vitt véghez. Nem, most már világos, itt semmi esetre sem lehet arról szó, hogy 
a kommunizmus eszméje merev erkölcsi korlátok közé kényszerítette a népet, 
a lépten-nyomon tapasztalható .kommunista erkölcs a vietnamiak társadalmi és 
egyéni erkölcsi rendjének azósi igényére épül. Err ől tanúskodik .a párt szerepé-
nek vietnami fölfagl•a is. „A párt egyszer űen az ország hatékony vezetését ‚je-
lenti Ho Si Minhtől, a független nemzet és a párt megalapítójától kezdve egesz 
a pártiskolából most kikerülő  fiatal szakkáderekig, akik a bombázott falvakban 
vállalnak munkát, ahol a lakosokat véd őhelyek építésére, illetve (a hegyekben 
élő) muo és mung nemzetiségieket írni, olvasni tanítják." 

Mindezek után pedig, bár még mindig kissé hihetetlen, már sokkal meg-
győzőbb, illetve érthet őbb, mikor a vietnamiak a háború hasznos voltáról beszél- 
nek: 

„Mikor Ho Si Minh kijelentette, hogy a bombázások nemesítik az embe-
rek lelkét, többre gondolt, mint az erkölcsi normák megszilárdítására. Meggy ő-
ződésük, hogy a .háború permanensen javítja az emberek erkölcsét. Vietnamban 
például ősidőktől fogva úgy tartották, hogy a lehet ő  legnagyobb sorscsapás, ami 
érheti őket, a család és a családi vagyon megsenzmžsitése, most viszont, mikor 
ez ezer és ezer családdal megtörténik, az emberek fölfedezik a teljes kžfosztott-
ság előnyeit, .nagylelk űbbekké válnak, és kevésbé köt ődnek a tárgyakhoz. (...) A 
bombázások nagymértékben fejlesztették az emberek ítél őképességét, magatartá-
sát. (...) Okosabbá tette őket a háború, ugyanakkor demokratizálta az intellek-
tuális tevékenységet is, hisz azonos föladatuk van mindannyiuknak: az ország 
megvédése, az agresszor visszaverése. Az önkezdeményezés és az együttm űködés 
képezi egész Észak-Vietnam társadalmi és gazdasági életformáját. Ez kissé a szo-
cialista gazdaságtan fejletlen országokra alkalmazott konvencionális kódexeként 
hangzik; de Lszak-Vietnam nemcsak a Harmadik Világ kis, gazdaságilag elmara-
dott országainak egyike, melyet (a gyarmatosító hatalmak által гákényszeržtett) 
szuperspecializált gazdaság terhei nyomasztanak; az írástudatlanság, a betegsé-
gek és a zárt törzsekben el ő  alattvalók, kik m űveltségben megel őzik a többsé-
get (Vietnamban mintegy hatvan kisebbségž etnikai csoport él). Vietnam a szó 
szoros értelmében fölszabdalt, megmérgezett, toxikus vegyszerekkel és t űzzel föl-
dig rombolt ország volt. Ilyen körülmények között az önmagáértvalóság aligha 
lett volna elegendő, ha az nem társul a vietnamiak egyik kiváló képességével, 
hogy szerencsétlenségükb ől merítsék össz energiájukat. 

Az ottani emberek ezt sokkal egyszer űbben fogalmazzák meg: csak egy kis 
éleselméjűségre van szükség. Az USA óriási túlereje létszámban, fegyverekben és 

447 eszközökben s az országot ért hatalmas pusztítások bizonyos ,problémát' jelen- 
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teiiek, ahogy azt a vietnamiak mondják, de olyan problémát, mely meggy őződésük 
szerint, az ő  határtalan munkaszeretetükkel, munkájuk ,alkotó' jellegével teljes 
mértékben megoldható. (...) 

A látogató megállapíthatja, hogy ez a imunka, mžzden éleselméj űsége olle-
Пére žs, célszerűséget Пézve konzervatív a társadalom fennmaradását szolgá-
ló eszköz — és csak mellékesen hordozza magában a forradalom vízióját mznt 
a ,radikális változásokra hajlamos társadalom eszközét. De szerintem ez a ket-
tős cél elválaszthatatlan egymástól. Úgy ,tűгіžk, a háború gyökeresebben és radi-
kálisabban demokratizálta Észak-Vietnamot, mint az 1954 és 1965 között foga-
natosított gazdasági reformok bármelyike. A háború, például, іТеgѕzйntеttе  a 
vietnami társadalom egyik igen éles ellentétpárját, a váras és a falu közötti 
nagy különbséget (még ma  is  a parasztság képezž a vietnami lakosság (nyolc-
van százalékát). A bombázások megkezdése után több mint másfél millió em-
ber hagyta e1 Hanoit, Haiphongot és a .többž várost, ezek a környéken szóród-
tak szet, s már néhány éve ott élnek; ;maga Hanoi lakossága 1965-től mintegy 
800 000 emberrel kevesebb. Ez a ,költözködés, hangsúlyozta néhány vietnami, ér-
zékelhet ően megváltoztatta mind a parasztság, mind pedig a hanoiak és a haž-
phongiak szokásait és szenzibilitását. A parasztoknak városi szokásokat és ízlést 
hozó tarka menekültsereget kellett befogadniuk, a városiak pedig, akik közül 
igen sokan apit sem tudtak a mindennapi falusi élet igen primžtžv körülmé пyež-
ről, föltételeiről, fölfedezžk, hogy az ő  múveltségž el őrehaladásuk a falusi élet 
szigorúságán, társadalmi hangulatán alapszik." 

„Bu professzor, a főiskolai neveléssel megbízott .miniszter, іnžnden f éle iro-
iukus mellékzönge nélkžzl jegyezte meg: Az amerikaiak sok mindenre megtaní-
tottak bennünket. Rájöttünk például, hogy oktatni nemcsak oolyan gyönyör ű  .épü-
letekben lehet, mint mondjuk, a hanoi politechnikai iskola volt, melyet 1965-ben 
kellett kžürít еnünk. A dzsungelben fölépített decentralizált iskolákban javult a 
nevelés min ősége. Persze hogy örülnénk, ha bőségesebben táplálkozhatnánk és 
változatosabban öttözködhetnenk, de ez alatt a ґnйhйnу  év alatt megtanultuk, hogy 
az ember sok mindent megtehet ezek híján is. Kétségkívüli fontosságuk mellett 
sem tartjuk őket alapvetőnek." 

„A szerény tárgyi eszközök java részének a megsemmisítésé иel és a külön-
féle tevékenységekre (az iparitól a цΡaiűvészžžg ,mindent beleértve) szolgáló viet-
nami társadalmi tér jelentős leszűkítésével a háború demokratizálta magát is 
forradalmat  is.  Így mind ,több ember foglalkozik szinte mindennel, mégpedig 
azonos föltételek mellett — saját .két keze munkájával." 

4. 	De Amerikában és az amerikaiakban nemcsak a murnkára, erkölcsösség- 
re, találékonyságra, együbtérzésre szoktátó/nevel ő  túlerőt tanulták meg tisztelni 
a vietnamiak, az Allamok technológiai szuperfejlettségét, đársadalmi hagyományait 
és az amerikai ember müveltségét, tudását is nagyra becsülik. A vietnamiakat a 
keleti bölcsesség arra nevelte, hogy csak az uralkodó és a kormány lehet jó vagy 
rossz, minden nép alaptermészete a jóság, az emberség. A háborút folytató, ho-
dító Amerika vezet őit gyűlölik, de Ameriká Јt a fejletlen, kis ország bámulatával 
csodálják, az amerikaiakat mint egy nagy, szuperfejlett ország fiait becsülik, és 
mint embertáхsaikat szeretik. A vietnamiak „nem tudnak 'eléggé ,gy űlölni" álla-
pítja meg Somtag az amerikai pilóta sírjánál tétit látogatása után. 

„Tavaly lőtték le az F-105-ös gépet. A pilótának nem sikerült ejt őernyővel 
kiugrania, és épp ezen a helyen roncsolódott össze repül őjével együtt. Környék-
beli falusiak húzták ki testét a roncsok alól. A fennsíkon nem egy egyszer ű  sírt 
pillantottunk ,meg, hanem egy kiemelked ő  dombot, melyet Chamberlain-szobor-
hoz hasonlóan, repülőmotor-alkatrészek, összetört szárnydarabok és virágok dí-
szítettek; a dombtet őn fakereszt állt a pilóta nevével és halálának dátumával. 
Megszállottan álltam ott néhány percig, (...) elképedve a hely látványától s an-
nak nyilvánvalóságától, hogy a sírt még ma is gondozza valaki. S mikor kés őbb 
a tartományi adminisztrációs tanács elnöke elmondta, hogy a pilótát ,.minőségi 
fából készült koporsóban' temették el, hogy Amerikában él ő  családja a háború 
után hazaszállíthassa holttestét, teljesen elveszettnek éreztem magam. Mihez 
kezdhet az ember egy ilyen elképeszt ő  tett láttán? Hogy tudtak ezek az emberek, 
akiknek f eleségét, szüleit és gyerekeit ölték meg a pilóta és társai bambái (egy 
F-105-ös rakománya egy négyzetkilométernyi területen megöl minden fedezék nél-
küli élőlényt), lapátot fogni a kezükbe .és ízlésesen rendbehozni a sírt? Mit érez-
hettek? Vajon fölfogták-e, hogy az ő  elesett harcosaikhoz hasonlóan, objektív 
bűnétől f üggetleпül, pótolhatatlan, értékes emberi lény volt, akinek nem kellett 
volna meghalnia? Tudták-e sajnálni? Meg tudtak-e bocsátani neki? De lehet, csa-
lókák ezek a kérdések. A pilótát temetve a falubeliek valószín űleg arra gondol-
tak, hogy ez egy csodálatos ( ők azt mondták volna, ,humánus') tett - ~olyan 
mérce, mely meghaladja és átformálja a személyes érzéseket, ha azok képesek 
egyáltalán a idolog mélyére hatolni." 

S  ha  ennyi körülbekintéssel, szeretettel és emberséggel viseltetnek a viet-
namiak egy „objektíve bűnös", őket bombázó piKrta iránt, akkor már csöppet 
sem kell csоdálkoxnuпk azon, hogy bár csak nehezen jutnak hozzá, mert a hanoi 
egyetem könyvtára megsemmisült az egyik bombatámadáskor, „A szocialista ál-
lamokban pedig, melyekkel rendezett kapcsolataink vannak, nem lelhet ők föl a 
modern  amerikai írók", rajongnák az amerikai irodalomért, a vietnami háború 
ellen haláidvál tiltakozó Norman M оnison pedig nemzeti hősükké vált. 

Ennek ellenére mégis szinte áthatolhatatlan árnyék vet ődik , az amerikai el-
lenállási mozgalmakra Vietnamban. S ezt az árnyékot els ősorban a vietnamiak 
illemtudó tartózkodása veti. Megbecsült vendégük lehet mindegyik őket támo 
gató amerikai, de semmi több, nem lelkesednek érte, nem avatják be saját éle-
tükbe, idegenek maradnak egymás számára. Susan Sontagat különösen elénken 
foglalkoztatta ez az idegenség- ёгzet, pillanatra sem tudott szabadulni t őle, s 
naplója nagy részét ennek elemzésére, fejtegetésére szenteli. Gazdagon lehetne 
idézni példáiból, de talán elegend ő  lesz csak az alábbi részlet is: 

„Persze hogy nem sajnálom, mert eljöttem. A hanoi út enyhén szólva  is  kö-
telességem, számomra minden tett személyes és politikai igazolás. De nem tudok 448 



belenyugodni a ténybe, hogy ugyanakkor a politikai színház egyik részlete is. Ik 
a saját szerepüket látsszák, mi (én) a miénket (enyémet). A nehézség abból adó 
dik, hogy ők írták a szövegkönyvet, s ők a darab rendezői is. S habár ennek így 
kell lennie — mert ez az ő  országuk, az ő  harcuk életre-halálra, míg mi önkén-
tesek vagyunk, többlet, statiszták, akik fönntartják a jogot, hogy lemenjenek a 
szžnpadról és a biztonságos néz őtéren foglaljanak helyet — ez azzal a •következ-
ménnyel jár, hogy tetteim nagymértékben szolgálatkészekként hatnak, s az egész 
kivitelezés kissé .bánatos." 

Ё s Susan Sontág szomorkás hangulatát csak növeli, hogy a vietnamiak 
udvarias tartózkodása állandóan a .két világot egymástól elválasztó mély, áthidal-
ha'tatlan szakadékra figyelmezteti. Nem, a vietnamiak nem osztják meg szenve-
désüket, még az amerikai ellenállókkal sem. Az ellenállási mozgalom nagy segít-
ségét elismerik, meg  is  becsülik, de az amerikaiak harca az amerikaiaké, azt ne-
kik és ott, saját hazájukban kell megvívniuk. S bár nem mondják ki, még csak 
nem is céloznak rá, ők vezetik el fSontagot a föl!ismerésig: senki se idealizálja a 
mi (vietnami) társadalmunkat, ne lásson benne ígéretet, hanem forduljon a ma-
ga kérdései, prablémái flelé. 

„Végtére is nekem, amerikainak nem áll módomban Vietnamot a saját tu-
datrendszerembe kapcsolnom. Vietnam mint vezércsillag csak a távolban világít-
hat: geológiai megrázkódtatások színhelye lehet, mely a saját talpunk alatt is 
megmozdíthatja a politika alappilléreit. De az amerikaiak nem örökölhetik ere-
dendően a vietnamiak erényeit, melyeket meggy őzően aligha lehet leírni. Ezért a 
mi országunk számára szükséges forradalomnak amerikai módon véghezvitt f or-
radalomnak kell lennie, s nem egy napszámos ázsiai társadalom mintáját köve-
tőnek. A radikális amerikaiak levonhatták a vietnami háború tanulságait, világos 
erkölcsi képet kaptak, melynek alapján mozgósíthatják az elégedetlenséget, és 
föltárhatják a rendszer álcázott ellentmondásait." 

V. 

Mary McCarthy Susan 5ontagéhoz hasonló végkövetkeztetéssel fejezi be 
könyvét: 9  A ,komoly gondolkodást' err ől a háborúról otthon kell kezdenünk, ön-
magunk bírálatával, hogy mit tehetek én a háború ellen, szerényen vagy nagy-
szerűen, barátaimmal együtt vagy egyedül. Mindenki képességei szerint, de csak 
a városi börtönben szabadulhat meg az ember, ahogy ezt már Thoreau is tudta, 
a képzelt bebörtöлzöttség érzésétől." 

Csak oitt, vagy ma már még ott sem. Mert nem tudni, vajon a börtön 
csak játék, аtféle madárijesztő  •s.zerepét betölt ő  forradalmárriogató, vagy a ha-
lálosan komoly terror intézménye-e. Igaz ugyan, hogy a letartóztatás pillanata 
még úgy-ahogy megőrzi heroikus hangulatát, Mailer is estt ől várja a megváltást, 
s ha .rövid időre is, csak a fagdában érzi jál magátl 0, .de igaz az is, hogy Amerika 
„első  számú prózaírója" (Mailer titulálja így önmagát nem •csekély öniróniával) 
sohasem ,kerül börtönbe mint a Pentagon el őtti béketüntetés részvev ője, ha ő  
maga ki nem provokálja, a •rendőrségre nem erőszakolja letartóztatását. 

„A rendőr mellmagasságban kitartotta a gumibotját, hogy azzal zárja el 
az utat. Mailer igencsak meglepődött, titokban azt várta, hogy az ellenség nyu-
godt lesz és erős; és miért is ne lenne az? hatalma van, fegyvert visel — de .nagy 
meglepetés érte, a rendőr remegett (...) egyszer űen az egyenruhába bújtatott fiúk 
egyike volt, elszörnyedt tekintet ű: ,Miért, miért épp velem kellett ennek megtör-
ténnže?' — olvashatta 1e mámorba merevedett arcáról. 

— Vissza — mondta fojtott hangon Mailernek. 
— Ha 1e •nem tartóztatsz, bemegyek a Pentagonba. 
— Nem akarom. Vissza! 
(...) 
Mindjárt gondolta, hagy szürke szem ű, merev emberek ezek, s hogy nyil-

vánvalóan csak olajat öntenek a tűzre, hát így válaszolt: — Nem akarok vissza-
menni. Ha le nem tartóztatsz, bemegyek a Pentagonba." 

Végül mégiscsak eléri •eéljat, bár nem szívesen, de letartóztatják. Ott ülhet 
a :többi elhurcolt tüntet őtársa közt, várva, hogy kihallgassák, elítéljék, majd, ta-
lán még aznap, vagy esetleg másnap reggel szabadon engedjék; a deheroizált h ős, 
a számító forradalmár biztonságával, keserű  szájízzel néz a tovabbi іfеjlеmёnуеК  
elé, szereplése immár véget ért, melynek visszhangja nem több egy rosszindu-
latú, tetteit és szavait 'kiforgató, féligazságokra korlátozódó, gúnyos újságcikknél 
a Time oktáber 27-i számában. Az eredmény nem mondható „nagyszer űnek", de 
még csak „szerénynek" sem, egyszer űen komikus; vagy a legjobb esetben is a 
tehetetlen ember tragikomikus er őlködése. 

Mailer kezdettől fogva csöppet sem lelkesedik a béketüntetésért, id őpa- 
zarlásnak tartja, legalabbis ami önmagai illeti. Az író, szerinte, ne tüntessen, ha-
nem írjon, könyvekkel, művekkel tartsa ébren a társadalom lelkiismeretét, azon 
a területen támadjon, melyet ismer, melyen ereje, tehetsége, tekintélye is érvé-
nyesülni tud. O nemegyszer tanúbizonyságot tett már rebellis hangoltságáról, 
különösen két, saját megítélése szerint is (és jó írónál, vérbeli alkotónál ez nagy 
szó) kiváló munkájában, a Miért vagyunk Vietnamban? és a bestseller írókról 
írt tanulmányában mondogatott oda Amerikának, ennek a „disznátekn ő-Menny-
országnak", melyben a benzin, ez az olcsó parfüm, az amerikai kaland jelleg-
zetes szaga" érződik mindenfelé. 

. igen, köszönöm Fitzgerald-nak az ő  tiszta sorait — de miért akkor a 
hosszú sötét éj, miért, ha mindennek vége? Wolfe is túl korán halt meg, Heming- 
way öngyilkos lett — ,mennyi b űnt kellett vállain cipelnie egy jó írónak — és 
mindig többet és többet. Ahogy a kommunikáció latalma terjeszkedett, úgy sza- 
porodtak a népnevetés felel ősségének az újabb árhullámai, s így író lett vala- 
kiből már csak azért is, mert írás közben találta meg saját meleg, biztonságos 
helyét — a felel ősséget meg a beképzelt népi szolgáknak engedték .át; az írók 
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volt erre a bizonyítékra — egyszer jó •esszét írt mindazon 'amerikai írók buká-
sáról, akik a bestseller listán szereplő  regényeket írnak az amerikai többség szá-
mára, s akiknek Hollywood, a tévé es a Time sózza az eszük." 

De a Miért vagyunk Vietnamban? mindenféleképp még jelent őѕeЈb'b poli-
tikai és erkölcsi állásfoglalás. Ezért Mailer össze is szólalkoaik Mitchell Goodman-
nel, mikor az a béketüntetés tervéről beszélt neki. 

„Szünet nélkül a tervek fölöslegességér ől beszélt. Mikor fognak szakítani már 
végre az ilyen butaságokkal es munkához látni, saját igazi munkájukhoz. A nriet-
nami háborúra adott egyetlen válasz valamelyžkük irodalmi m űve lehet." 

No, és az sem meliékеi , ugyеЈbár, hogy: 

„Ha valaki egy irodalmi tüntetés részese akar lenni, jobb, ha munkához lát, 
mert a regényírók a filmcsillagokhoz hasonlóan szívesebben őrzik zsebükben a sa-
ját politikájukat, mint hogy a homlokukon viseljék azt; mert ha az irodalmi világ 
emberei számára nehéz üdvözölni egy sajátjukénál bátrabb vagy önfeláldozóbb 
művet, akkor sohasem fogják elfelejteni, ha valaki bátor, de sikertelen tettre 
vállalkozik." 

S 'talán épp azért ibeszél és gondolkodik így Mailer, mert egyike ő  azon 
amerikai íróknak, akik korábban már részt véttek néhány hatalom- és háborúel-
lenes politikai akcióban. S őt, a béketüntetésekkel egyidej űleg tiltakozásra szólí-
totta föl írótársain (James Baldwint, Bruce Jay Friedmann, Philip Roth-ot, Jo-
seph Hellert, Tennessee Wuliainsot, Edward Albee ~t, Jack Riehardsont, Robert 
Lowellt, Truman  Capone-ot, Nelson Algrenn, James Jonest, Gori Vidalt, Arthur 
Millert, Lillian Hellmant, Lillian Rosst, Vance Bourjailyt, Mary McCavthyt és 
Jules Feiffert) az öts'zá'zalékos adóemelés ellen, amit a vietnami háborúra szán-
dékozott fordítani a kormány. A tervezett béketüntetést pedig semmivel sem tar-
totta jelentősebbnek ennél az akciónál, hisz az, meggy őződése szerint, nem lehet 
több, mint a „Pentagon szimbolikus megsebzése", a kormánypolitika nyílt ellen-
zésének egyik formája, melyért épp olyan büntetés jár, mint a háborús adó meg-
tagadásáért, úgyhogy a Mi'tdhell Goodmannel folytatott elképzelt diálágusa épp 
cinizmusával tapint a dolgok lényegére: „Igen, főnök. Főnök, mindannyiunknak 
meglesz a maga kis Іbёгtёnсsonіagј a, milőtt még lemegy a nap." Ugyanakkor Mái-
lert foglalkoztatja az a gondolat is, hogy talán „épp a háborút legjobban іgуйlаlб  
egyetemistáknak kellene els őként bevonulniuk, hogy eszméik a hadseregben is je-
len legyenek. Nélkülük a katonaság sokkal könnyebben válhat a kevésbé haladó 
szellemű  proletariátus Ígéretföldjévé, hacsak ez a proletariátus már nincs fél-
úton, hogy meghódítsa a Törzs Csomópontjait." 

Így bár jelentős tüntetőtapasztalattal (az 1963-as demakraóiát köve-
telő  nagy menetelésen is ott volt Mailer), di vegyes érzésekkel, nem kis kéte-
lyekkel olvasgatja az író •az 1967-es béketüntetés programszövegét, melyet azért 
végül mégiscsak aláír. 

„WASHINGTONBAN PÉNTEKRE, OKTOBER 20-ARA К1ZVETLEN, VAL6SAGOS 
ELLENALLAST SZERVEZ тUNK A HABOR V  ÉS A HABORVS BEHIVOK ELLEN. 

Á tórvé~y előírja, hogy nem szabad segítenünk és támogatnunk azokat, akik visz 
szaadták a behívót, és nem szabad tanácsolnunk sem az embereknek, hogy ad-
ják vissza behívójukat. De, mint ahogy nemrég az egyik klerikális csoport kifej-
tette;  azon esetben, ha a fiatalok tiltakoznak a saját lelkiismeretük igazságtalan 
törvények és a gonosztev ő  háború által történő  megbecstelenítésé ellen, az id ő-
sebbeknek — tanáraiknak, képvisel őiknek, barátažknak lelkiismeretesen föl kell 
menteniük őket kötelezettségük alól, segíteniük és támogatniuk kell őket és ta-
nácsolniúk nekik, hogy harcoljanak az erőszakos sorozás ellen. Személy szerint 
többségünk már meg is tette ezt. Most nyíltan is tüntetni fogunk ezen fiatalem-
berek mellett, és ilyen értelm ű  tiltakozásunkat a jövőben is folytatjuk majd. 

Mitchell Goodman, Henry Braun, Denise Levertov, Noam Chomsk у, William Sloane 
Coffin, Dwight Macdonald. 
MEGJEGYZI ✓ : A már akcžónkhoz csatlakozott százak között vannak: Robert 
Lowell, Norman  Mailer,  Ashley Montagn, Arthur Waskow és a jelent ősebb keleti 
főiskolák és egyetemek professzorai is." 

3. 	De más a programszöveg egyöntetű  határozottsága, és тΡ'smét más az em- 
berek ezerfelé ágazó gondolat- és érzésvilága, jelleme és érdekeltsége. Mas a 
spontán lázadás, és más a közös cél érdekében egyébként jelent ős ellentmon-
dásokat is elboronáló, elhallgattató, könyörtelen precizitdssal vegrehajtandó szer-
vezett tüntetés. Mailer becsületére válik, éleslátására vall, hogy nem hallgatja el, 
mi több, mindvégig tudatában van ezeknek a fogyatékosságoknak, zavaró, sok-
szor lehangoló körülményeknek. Veszteség és nyereség is számára (számunkra, 
persze, csak nyereség, hisz nem dekorált, nem szépített politikai képet kapunk 
és egy kiváló irodalmi olvasmánnyal is gazdagodunk úgy mellékesen) az ilyen 
viszonyulás. Veszít a lázadó, megtózik, mozaikokra forgácsolódik a forradalmi 
gesztus egyértelmű  íve, és nyer az író, akinek csak figyelnie és rögzítenie kell a 
jelenségeket, a kilátástalan harc él ő  laboratóriumában. Ёs míg Mailerban percre 
sem szűnik meg keseregni az amerikai zűrzavart, eszmevásárt közvetlenül érzé-
kelő  „konzervatív forradalmár", addig ugyancsak percre sem tudja és akarja pa-
lástolni az író a tálcán elé nyújtott téma fölötti örömét; a maileri cinizmus és 
szégyentelenség eldorádója ez a gyülekezet, a lázadó Mailer bukása egyben az 
alkotó Mailer minden szitkának, gyalázkodásának az igazolása .is — az ó Ame-
rikája nyüzsög, tarkállik, tehetetlenkedik vele együtt a méltóságos, minderre érzé-
ketlen Pentagon körül. 

A részvevők végletekig heterogén serege már önmagában is kétessé teszi 
az akció eredményességét, nem beszélve a közös harc abszurditásáról. Egyetlen 
azonos vonásuk a 'kormány és a háború gy űlölete, azon túl már nem tudnak 
szót érteni egymással. 

Kezdjük talán az értelmiségivel, és nemcsak azért, mert neki .kellene (lásd: 
R. Mills) „társadalma eгkölcsfi lelkiismeretének" lennie, hanem mert maga Mailer 450 



is igen figyelemre méltó teret szentel az értelmi'ségi magatartásának s azon be-
lül is e'lsősorb:an az önelemzésnek, míg a többi іt.гѕаdаІші  csoportról és csopor-
tosulásról csak összegező, végkövetkeztetésekat гtartalmazó leírásokat ad. 

Egyáltalán miért csatlakoztak a tüntet őkhöz az értelm тiségiek s ezek közül 
is Amerika nagy nevei, tékintélyes alkotói, miiért? Mailernak példáui meggy őző-
dése, hogy az alkotó írjon és fi vehemensked'jen, még csak fi  is  tüntessen, 
mert a menetelés alkotó-idejéb ől rabol el drága, pótolhatatlan napokat, órákat, 
s az ő  іfёіаdаtа  é'pp az alkotás, melynek ;segítségével talán tíz- es szazezreket 
mozgathat meg, míg a tüntetők között csak a tízezrek egyik „észrevétlen" tag-
jává válik. Megföllelbe~hetetlennek tűnő  elmélet, mégsem maradhat és nem is 
marad otthon ölbe 'nett kézzel az író, hanem vállalja az ,;id őpazarlást". Az Éj 
szaka hadseregei vissza-visszatérő  cinikus, öngúnnyal telt refrénje, a tüntetés 
miatt elvesztett víkend fölötti sajnálkozás, .figyelmezteti állandóan az olvasót az 
író vallalkozásának abszurditására, kéznél van, fölbukkan minden esetben, mi-
koт  már-már heroikusnak іtűnne a kiállás. Továbbá az egyes nagy nev ű  írók kö-
zötti csendes ;irigykedés/torzsalkodás sem hiányzik a könyvéb ől és a presztízsért 
folytatott harc sem. Leginkább az Am'bassador moziban megtartott meeting be-
számolójában érzékelhet ő  az utóbbi. Mailer Igen találáan az Eszmék színpadá-
nak nevezi a szónoklatokat, és semmivel :sem kevesebb iróniával ír ,a szónokla-
tok s a szónoklás jelentőségéről: 

. az írás jó része abból á11, hogy az írónak érzéke legyen fölhasználnž 
mindén következ ő  ígéretes alkalmat, mely általában egy-egy kiszólásban vagy 
frázisban rejlik, és kíssé távolabbra esik a tudatos szándékoktól. (A tudat tompa 
eszköz, mely, kétségkívül, az igazság felé rohan; az ösztön a tollakat tépi. Étjen!) 
Míg a nyilvános beszéd az el őkészített szövegek olvasógyakorlata, hogy bemu-
tassuk, milyen mértékben képes a tudat alsóbb rétege a kollektív hústömeg hát-
térből való ostorozására, a szónoklás ezért kellemetlen kifejezési formája azon 
emberi képességnek, mely metaforikusan a pederaszták áldozataikon gyakorolt 
tevékenységével azonos, addig a nyilvánossághoz szólás (ahogy Mailer jellemezni 
szokta saját többé-kevésbé improvizált, nem el őkészített vagy veszélyesen meg-
írt beszédeit) az íráshoz hasonló tevékenység; az embernek el kell játszadozna 
vagy mep kell ragadna a pillanat varázslatait, vagy alá kell magát vetnie azok-
nak, kiveve azon váratlan, olykor nagyon is kžérdemelt pillanatokat, mikor a tu-
dat és a varázslat együtt jelentkezik (s az ember ezért hősnek érzi magát), mert 
azok általában egyféle titokzatosságot hoznak magukkal. A nyilvánossághoz szd-
lásból eredő  elégedettség érzete az általa nyújtott érzékenységben rejlik: az em-
ber minden egyes mondatával jobbá vagy rosszabbá válik, közelebbre vagy tá-
volabbra kerül az igazság egzisztencialista ígéretéhez/ígéretét ő l, érződik az Igaz-
ság, mely kedvez ő  körülmeпyek között a szónak és a közönsége fölött lebeg. Néha 
az ember jobb és rosszabb is ugyanabban a pillanatban, ezért hamarosan dön-
tenie kell, milyen stratégžát válasszon a támadás folytatására s olyankor a sze-
rencsejátékost ismeri föl önmagában." 

A „nyilvánossághoz szólás" kétélű  fegyver, tele varázzsal és a „szerencse- 
játékosra" leselkedő  buktatókkal. De ha már vállalta az ember, akkor vállalja 
maximálisan, ne adja a főszerepnél alább az Eszmék színpadán. A f őszerep pe- 
dig a ceremóniamesteré; természetes tehát, ha a szónoklásra készül ő  írók között 
megindul a harc, melyikük fogg a vezetni az estet. Mailernak pechje van, bár ne- 
ki ígérték a •főszerepet, míg felrészegen vécé után kutat a sótét folyosókon, el- 
kezdődik az eszme-parádé, s ő  lemarad az annyira áhított f őszerepről. Nem, a 
műveiben oly fesztelenül gyalázkodó Mailer sem engedhet meg magának ilyen 
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rondítja az Amlbassador mozi vécéjét) a tüntetésre készül ő  tömeg előtt. Még ak- 
kor sem, ha ez az Amerika az ő  gyalázkodó, ;gyalázatban Ietren;g ő  Amerikájall is. 

„ — Alig értem ide a moziba, hogy nektek beszédet tartsak, s 'máržs ,igy 
élményben volt részem, arról van szó, hogy miel őtt a színpadra göttem volna, 
jártam a feгfžak helyžségébe п, ez volt a prelúdium a mindannyiunk számára any-
nyira hasznos oratórium előtt — nevetés és fütty — de sötét volt, úgyhogy, hm, 
elvétettem a kagylót; minden férfi tudja, mit jelent ez. De err ől még meg is le-
hetne feledkezni. Csakhogy holnap majd a kommunžstáka2 vonják felel ősségre a 
vizelettócsa miatt, mert így csinálják ezt itt, Amerikában, s ha netalán ellenve-
tése volna valamelyik radikális pojácának, elmosdom art is, miért nem volt sen-
ki a férfiak helyžségébe п, s •mért volt sötét; ha égett volna a villany, akkor a CIA 
egyik emberét  is  oda kellett volna állítani, a hippik meg bambán köréje .gyüle-
keztek volna, íme, ilyen blöfföl ő  vagyok én, tele szarral, akárcsak Lyndon John-
son. ,,  

Ilyenőket mondottt Mailer az Eszmék színpadán, a fogadtatas azonban sok-
kal hűvösebb volt a váratnál, terve 12  nem sіikerült, úgyhogy kudarca .tudatában 
már nem is merte idézni az állandóan a kezében szorongatott Miért vagyunk Vi-
etnamban?-'t.  Ú.gy :tala1ta, túl sok illetlen, szenairmetlen szó nyüzsög a találomra 
fёlütöbt oldalon... Visszafhúzódott benne az ő  amerikai igazsága, az ő  Amerika-
képe, s csók azzal vigasztalddllatott, hogy a többiek szónoklatai sem sjkeriiltek 
a lеgfényesеbben, kivéve Lowe ll  szavalatát, de az meg !szavalat volt. A szerencse-
játékosoktál ezúttal elvpártalt tehát a szerencse, s az el!feesérelt víkend gondo-
lata ismét joggal merülhet föl bennük 

Eddig a programszövegen kívül :semmi sem indokolta még az írók rész-
vétellét a ftіітІtсtlёsёКеті , sбt, a Ifogadtatásukből kiderült az is, hogy a marcuséj 
szerepet sem tudták maradéktalanul ib еtöltenj, csak félig-meddig váltak a láza-
dás kataljzáftorává. De hogy mégseдn csók kevesek a tüntet ő  ezrek közt, hamaro-
san kiderül mégis. 'Mailer egy reprezentatív forradalom reprezentatív kvpviselójt 
és áldozatavt látja önтnagu!kban, és nem indokolatlanul. 

,,... végül is két órával a szerencsés kezdet után — vereség (majd siker 
következik) — fölhangzottak a sorokba szólító vezényszavak; Lowelit, Macdonal-
dot és Mailert fölkérték, hogy álljanak az els ő  sorba, mert az élen, a .nyilván-
valóan a tömegtájékoztatási eszközök számára el őkészített sorban tekintélyes 
személyiségeknek kell haladni. Zúgtak, köröztek, fölvételeztek a tévé-kamerák már 
jóval az első  sor kialakulása előtt. (...) 

. (Mailer) szeretett az elsők közt lenni, valójában kitartóan harcolt, hogy 
megtartsa ottani helyét, remélve, hagy a menetelés végén a Pentagon bejáratárat 
szemt ől szembe keržzlnek majd a katonákkal és az őrökkel, s úgy gondolta, ha 
már a nyakát kell törnie ezen a napon, akkor annak hadd legyen még estére szem-
taúja az amerikai tévénéző  közönség." 

Igen, ők volrа:k a tömtetés védjegyei. 5 ennek ;tudátaban ,Aerika legjobb 
költője? (Lowell), legjobb kritikusa?? (Macdonald) és legjobb .regényírója??? (Mai-
ler)" már јб  előre megbeszélték, hogy ha törik, ha :szakad letartózta гttatјdk ma-
gukat, mert egyébként még a kormány és a hivatalos sajtó képes lesz a hippik 
és a csőcselék felelőtlen rendbontásának nyilvánítani a nagyszalbású békemene-
telést. Vagyis, jelenlétükne!k csak úgy v an  értelme, ha tudomást szerez róla az 
ország közvelеnénye, •s ha ráji ik is lesújt a hatalom ökle; így teljesül be majd 
az ő  védjegy hiwatásuk a fölvonulás сл . 

De ahogy az urálkodó társadalom szamárlétráját, úgy a (forradalom (hierar-
chiáját sem mindenki tiszteli: 

„Ott állt az első  sorban, melyet a tekintélyes személyiségek alkottak (de 
kiderült, hogy nehezebben megy nekik a sor kialakítása, mint egy m űkedvel ő  
cowboynak a cigarettasodrás). A nagyon ismerteket a második sorba szorították 
a kevésbé ismertek, úgyhogy er őlködve kellett visszaverekedniük magukat az el-
ső  sorba. Két oldalról törtetők igyekeztek beférk őzni az els ő  sorba, s ez, termé-
szetesen, kavarodást idézett el ő. Legalább hatvanan akartak az első  sorban ma-
radni, melyben alig negyven ember számára volt hely. Az egész semmiben sem 
különbözött egy labdarúgó-mérk őzésen látható tumultustól — ha valaki föl ll, 
majd ismét le akar ülni, már nincs hely a számára." 

Alaposan meg kellett szenvednie tehát annak, ajki le akarta tartóztattatni 
magát. Márpedig csak ez volt, ez lehetett Majlerék egyetlen célja. S mikor végre 
a törtetőkkel szemben sikerült megállniuk a helyüket, a hatalom közömbösségével 
találták szembe magukat. Csak erőszakoskodás és durvás.kodás árán volt hajlandó 
a rendőrség is tudomást venni az írók jelenlétéről. Egyszerűen meg akarták fosz-
tani a lázadást saját védjegyeitől. 

a liberális professzorok és a liberális professzorok tanársegédei és a 
liberális professzorok társaságának a tagjai általában szegények és pragmatiku-
sak voltak, igy titokban gy űlölték a lakásdíszítés m űvészetét. Egymáshoz hasonló 
otthonokban élnek, mert feleségük szakított a doktorok, analitikusok, szociológu-
sok, antropolбgusok, munkaügyi szakért ők herkulesi karrierévei, s így elvesztek 
a Társadalmi program hű  szolgálói, mikor ezek a n ők férjhez mentek, és minden-
ről lemondtak a férjük és a gyerekek kedvéért. (...) Legmélységesebb gy űlöletér-
zetét (Mailer) a legfinomabb liberális akadémikusok számára tartotta fönn, mert 
azok élete az övéhez volt hasonló, de mégis egy tépéssel el őtte haladtak. (...) Ha 
most a köztársaság plasztikus masszává formálhatná polgárait, mely készségesen 
idomulna minden manzpulatív mozgalomhoz, az író kész lenne rá, hogy ezért azt 
a szárnyat hibáztassa, melyben nem gömbölyödtek ki a liberális akadémikus értel-
mžsépi agyonpszichologizált combjai. Ők, természetesen, oppozícióban voltak a 
köztarsasag ázsiai külpolitikájának jelenlegi programjaival és mozgalmaival szem-
ben, de ez a politikai ellenkezés csak a mernökök perlekedéseiben nyilvánult meg. 
A liberális akadémikusok a háború valóságos okait nem magában a technológiai 
országban látták, nem, mindent összegezve, természetesen, ők voltak a jöv ő  kli- 452 

11.Az ő  (Mailer) szégyen-
telenségében nem volt szé-
gyen, hanem -- paradox, jel-
lemzđ  módon Amerika 
iránti szeretet: el đször is, még 
mint az amerikai hadsereg ka-
tonája, megszerette Amerikát, 
természetesen , nem azt az 
Amerikát, melyet a tévé és a 
sajtó mutatott be az elvisel-
hetetlen hazai zászló ,lja alatt, 
nem, még mielőtt fölfogta vol-
na a fojtogató amerikai esz-
mék bravóit, megszerette már 
a nyomtatásban megjelent 
írók által demokratikus elv-
nek nevezett valamit, az egy-
szerű  emberbe vetett hitet. 
Mint ilyen ember és ilyen el-
vekkel került a hadseregbe, 
de egyetlen nyomtatásban meg-
jelenő  író sem említette, hogy 
az az egyszerű, nemes ember 
szégyentelen , vén szoknyava-
dász és hogy épp szégyente-
lensége tartja benne a lelket, 
(...) s így Mailer sohasem 
érezte magát igazibb ameri-
kainak, mint mikor természe-
tes mбdon volt szégyentelen 
— az amerikai nyelv minden 
varázsa a szavak szerencsés 
játékában volt, mikor egy 
meghatározott fogalmat egy 
szégyentelen szóval tett köz-
érthetőbbé. Ami a szar szó 
varázsa volt, az az, hogy le-
hetővé tette a nemes kifeje-
zés használatát: mikor hajnal-
ban a Fülöp-szigeteki rizs-
földről kedvesen mosolyogva 
lép elő  a nyers déli ember 
s azt mondja: „Emberek, si-
került elérnem , hogy nemes 
szarnak tekintsenek ." Igen, 
ez Mailer Amerikája volt. Ha 
valami is tetszett neki ebben 
az országban, akkor ez való-
ban tetszett.' 

12. „Tehát, tőkét kovácsol-
hatna a saját hibáiból. A 
veszteségből nyereséget — ez 
fölöttébb amerikaias . Minden-
ki előtt hangosan be fogja 
ismerni, hogy ő  vizelte le a 
férfivécét, ő  és senki más! És 
mire a közönség, mert egy 
ilyen szónokkal találta szem-
be magát, aki beismer egy 
ilyen borzalmas bűnt, fölocsu-
dik egzisztenciális félelméb ől, 
đ  — amíg a figyelem lekötő-
dik — mélyebb kérdésekről 
való elmélkedésre terelheti azt, 
a legmélyebb kérdésekre, a 
legridegebb Кilбtásúakra s in-
nen fogja visszahozni őket az 
embert alkotó szempontokhoz. 
Az ember lehet bolond, aki 
téves edénybe vizel, de lelkiis-
meretes szolga is lehet, aki 
beismeri a saját vereségét; 
ezért az ember filozófus is, 
aki birtokolja a varázskövet, 
a veszteséget filozófiai nyere-
ségié fordíthatja s így megvi-
lágíthatja a mélységeket ..." 



matizációs kamráinak — melyekben még mindig élni fog egyetlen ember — a ve-
zetői. Egyetlen dolog miatt kerültek szembe a Nagy társadalommal; mert úgy vél-
ték, hogy id őnként mell őzik őket, amióta a Nagy társadalom mint a Republikánus 
Párt Goldwater-szárnyának eszköze tevékenysége irányát a liberális technológu-
sok számára irracionálisan jelöli ki, ezért szükségesnek tartották nehezen szerzett, 
a Demokrata Párt valós hatalmát befolyásoló pozícióik föladását, s így meglehet ős 
veszélynek tették ki magukat a Nagy társadalom szupergépezetének žrracionálžs 
fejlődése miatt. De a liberális technológusok mégsem voltak jellemtelenek és elv-
telenek. Ha nappali szobáik csak jelentéktelen mértékben különböztek a korszer ű  
orvosi várótermektől, ez azért volt így, mert az ideológus személyes szeretetét 
csak az aranyfedezet nélkült lelkek nyerhették el. A béls ő  díszletek eme valóságos 
hatalmai — a kapzsiság, a bűntudat, a szánakozás és a hit — aligha lehettek csa 
iddi díszeik alapköиež. Nem, ahogy a pénz sem volt többé fogalom a liberális aka-
démikusok számára, s nem volt szükség semmiféle aranyballasztra, melyet való-
ban meg ke11 vitatni, mert semmi sem valóságosabb az értelmiségi számára, mint 
a fogalom! így a társadalmi hatalom és pozíció a liberális technológus számára 
szintén csak .egy fogalom volt, mely után vágyakozott ugyan, de melyet mindig 
elhagyhatott egy ulabb fogalomért. A jöv ő  azon társadalmi gépezetének szolgái 
voltak, melyben föloldódik majd az összes irracionális emberi összeütközés, áthida-
lódik mindenféle befolyások ütközése, a természet jajgatása pedig frekvenciákba 
szorul, melyek kívülr ől és belülről egyaránt könnyűszerrel és tetszés szerint vál 
toztatják. Igy a Hold szolgái voltak ők. Nappali szobátk épp olyanok voltak mint 
a hivatali helyiségek, mert készek voltak a Holdra költözni, s ott kiépíteni az 
Utópia városait — Utópikus lény, mondhatnánk, a Nem-Földjelleg ű  ökológiai Al-
Függő  Díjmentesen Fölállított Vidékek Utópia-modelljének pilótájához nagyon is 
illő  elnevezés; úgyszólván kihalt bolygók, melyeken föltétlenül lenni kell elegend ő  
élelemnek, de melyeken a polgári jogok és a társadalomszervezésen ,kívüli dolgok 
esélye egyszázalékos!" 

„A munkásmozgalom és a hit, melyben a kommunisták és a trockisták bžz-
tak, ez a munkásszövetség meg fogja mutatni, elég er ős ahhoz, hogy megváltša az 
országot az Elnyomástól s a Béke és Igazság, Egyenl őség és Szabadság fényes ma-
gaslatára emelje. A munkásmozgalom fölemelte az országot és a b őség mezejére 
vezette, de futballmez ő  ez a mez ő, melyen a professzionalisták játszanak, Amerika 
pedig vasárnaponként nézi a sokszín ű  Béke teltségét, akkor érezne meg az igazsá-
got, mikor az ő  csapata győz, megismerve az Egyenl őséget — föltéve, ha minden-
kinek saját véleménye lehet a színek megválasztásáról — és a Szabadság b őségét 
is, mert az ember mindenkor elhagyhatja saját színeit, igen, mert a munkások 
szakszervezetei sokkal közelebb állnak ma a maffiákhoz, mint a marxizmushoz." 

„A tiszteletre méltó megboldogult A. J. Muste, az amerikai anarchisták szi-
gorú, feddhetetlen dékánja (olyan becsületes ember, hogy ha Norman Thomasszal 
hasonlítanánk össze, azt mondhatnánk, hogy az egy Sad'ie Thompson) hosszas gon-
dolkodás és lelke alapos kivizsgálása után elhatározta, hogy ő  személyesen nem 
fogja tovább kerülni a kommunistákat megfékez ő  radikális intézkedések foganato-
sítását. Mivel erre a döntésre épp akkor került sor, mikor a kommunisták a ma-
gyar fölkelés, a lengyel és a csehszlovák lázadás, a kommunista, egyetemista és 
munkáslázongások gyilkos kombinációs lehet őségeinek a hatása alatt őrlődtek, 
miután Hruscsov befeketítette Sztálint — végül is megsemmisítették az amerikai 
kommunistát! ő  megsemmisült! a történelem minden politikai harcosa közül egye-
dül az amerikai kommunistát bunkózták  le  a legszégyenletesebb módon. Vegyük 
sorra a fontosabb eseményeket: az ukrajnai éhség, a moszkvai pörök, Hitler és 
Sztálin kiegyezése, a munkásrabok táborai, a hidegháború, a progresszív párt poli-
tikai megsemmisítése, a tízek Hollywoodból való szám űzése, FBI-ügynökök beszü-
remlése a pártba, az összes védőállások elvesztése a munkásszakszervezetekben, a 
Kína és Oroszország közötti feszültség — majd holtra verték azokat a szerencsét• 
len kommunistákat (ez volt az ő  titkos rákgyógyítási módszerük), de sohasem 
szenvedtek vereséget, míg az új vezér ki nem jelentette, hogy halott a régi ideát, 
mely csak azért volt, hogy megsemmisítsék. Igy Sztálin monolit-ideológiája meg-
bukott s vele együtt a bátor, eltompult, puncstól részegült versenyz ők egész te-
nyésztelepe is. Az amerikai kommunista pártot politikailag még Smith akciója sem-
misítette meg, s most szétforgácsolódott, széthullott, trockista szektákra oszlott —
az amerikai baloldal végül is megszabadult lehetetlen, puncstól részeg útitársaitól, 
Muste pedig ösztönösen véget vetett a baloldal régi reménytelen harcának, ke-
resztényi anarchista jobbot nyújtott a vesztes félnek, s így indult az új, nem kö-
zös, de nem is külön-külön vívott harcba. Bízzuk a jöv őre és ne a pártokra, hogy 
meghatározza a forradalmi eszmék körvonalait. Történelmi pillanat volt ez, a 
halott baloldaliakat kivéve mindenki fejl ődött, az új baloldalt bizonyos módon 
Muste döntése hozta létre, s csatlakozott hozzá az egyetemisták nemzedéke, mely 
végül is közömbösen viseltetett a múltbeli tömbviták és a szovjetek valóságos ter-
mészete iránt. Az ő  figyelmüket Amerika valós igazságtalansága kötötte le — a 
szegénység, a polgári jogokért és a cenzúra beszüntetéséért vívott harc — az ame-
rikai forradalom felé fordultak; ami pedig létrehozta, már más lapra tartozott —
a jobb élet eszméje bele is tartozott meg nem is a forradalom kontextusába. Az új 
baloldaliak politikai biztosainak, az FBI embereihez hasonlóan, pop art vonásaik, 
tulajdonságaik voltak — pop betör ők voltak — akik plakátokat rajzolgattak és 
festegettek." 

Az új baloldaliak komikusak voltak. Most megmutatkozott az ő  szurokfe-
kete Achilles-sarkuk. Ella Collins még a jöv ő  társadalmáról beszélt a fehéreknek, 
melyben majd mindenki egy utcán parádézhat, a négerek többsége, az ilyen esz-
mz k követ ői pedig már a Fekete Huszonegyedik Század közelébe kerültek, mely-
ben a Fekete erő  a négerek kedve szerint láthatatlanná teszi majd a fehéreket; így 
ezek a négerek tüzes és huncut mosolyukkal vagy az idősebbek sebezhető  hallga- 
tásával — akik a fehéreket nagy megvetéssel máris a jelentéktelen posztokra he-
lyezték — behúzódtak az új  baloldaliak közé. Boldogabb nap volt ez (mindaddig, 
amí,g nem vált érezhet ővé a négerek megvetése), mint az a korábbi 1963 au ~usz-
tusaban, ugyanezen a lépcsősoron. (...) Az újkelet ű  seb — Vietnam — napfenyre 
hozta a régi sebeket. Milyen sebeket! A fehérek legjobbjai borzongva torpantak 
meg a most látottak előtt, mert a négerek ellen elkövetett b űn leírhatatlanul sú-
lyosabb volt, hogysem fölfoghatták volna, vagy a néger kötött fausti szerz ődést 
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A négerek nemcsak úgy önmagáért fejlesztették ki szellemes öndi сc éretüket, 
ami mindenki mást mosolyra ingerelt; így a néger egyrészt megjátszotta a különc 
bolondot, a gyakorlatias embert, akžből minden lehet: bölcs sof őr, részeg házföl-
ügyelő, pénzért rajongó fiatal hordár a pullmann-kocsikon, néger egyetemista, 
aki a biztosító társaság ügynöke is — míg másrészt igazi pszichopata volt, jég-
kockába zárt kavics, zsebre dugott, megolajozott kés, a fehérecskék potenciális 
gyilkosa, aki borzalmat kelt. Ezek a négerek sürögtek az új baloldaliak között tes-
ti közönyt tanúsítva irántuk, mintha tíz néger szembeszál•Ihatna száz ilyen nyápic 
fehérrel, jeleket adtak egymásnak, ügyesen összehordort angol nyelvjárásban be-
széltek, melyet nem érthetett meg az azonos szavak különf ele használatát, külön-
böző  jelentesét nem ismer ő  fül (a maoisták kismiskák ezekhez a négerekhez ké-
pest!), (...) úgy t űnt, százféle különböz ő  módon értekeznek egymás között: kézje-
lekkel, mint a süketnémák, talpaik segítségével, szabad gesztusokkal, közvetít ők 
útján, észrevétlen, maguk után nyomot sosem hagyó közvetít ők útján." 

„Amerika jelenlegi ifjú nemzedéke sokban különbözik a középosztály el őző  
öt nemzedékét ől. Ez az új nemzedék minden őt megelőzőnél jobban hisz a tech-
nológiában, de ez a nemzedék hisz az LSD-ben, a boszorkányokban, a törzsi isme-
retekben, az orgiákban és a forradalomban is. Nincs benne tisztelet az új lépése-
ket tev ő  megdönthetetlen logika •iránt: a hitet a happeningek misztériumainak a 
föltárására őrzik, mikor nem tudni, mi fog történni a következ ő  pillanatban; s ez 
volt a jó. Radikalizmusuk a hatalom iránt érzett gyűlöletükb ől fakadt — e nem-
zedék számára a hatalom a rossz megtestesítője. Az a hatalom volt ez, mely kül-
városokkal árasztotta e1 az országot, melyekben ők gyerekkorukban fuldokoltak, 
miközben nyugati kalandokról szóló  filmeket néztek, miközben a tévén közismert, 
zseniális, unalmas személyžségek szórakoztatták őket, gondolataik nyersek és erő-
szakosak voltak, ziláltak és vizsgálódók és végül a drámai jelenetekre korldtozddd 
reklámok segítségével irreális módon galvanizáltak  is."  

„A Részvevő  kezdte megérteni már, hagy kezdetét vette a rossz szellemek 
Pentagonból való kiűzetése, az újságok is sokat cikkeztek róla; Abbie Hof fman, a 
Yzippivezér engedélyt kért, hogy tizenkétezer ember a szellemek ki űzése celјбból 
körülkeríthesse a Pentagont, akik olyan erős, gyűrűt fognak vonni az épület köré, 
mely képes lesz azt háromszáz lábnyira a leveg őbe emelni. A leveg őben azon a 
helyen, ahol a Pentagonnak kellene lebegnie, föltételezéseik szerint narancssárga 
fény fog megjelenni és vibrálni mindaddig, amíg az el űzendő  rossz el nem távo-
zik. ;✓s abban a pillanatban véget érne a háború Vietnamban." 

5. 	A narancssárga fény, :természetesen, nem jzlent meg és a háború, ha nem 
is ezért, •természetisen nem ért véget Vietnamban. Ment mit, ugyan mit is tehe-
tett ez az általános zűrzavarban hullámzó tömeg, melyet alig lehetett a karnevá Э  
zаgyvaságából kimenteni s csak .rövid id őre is a •békеtüntetéshez méltó szintre 
emelni? Mindenesetre megmarad a gyöngécske vigasz, hogy amerikaiak lázadása 
volt ez, igazi amerikai modra. Precízen megtervezett, gondosan túlszervezett tün-
tetés volt egy ugyancsak gondosan túlszervezett hatalom ellen. A Pentagon épiúlete 
már önmagában is elegendő  ahhoz, hogy abszurddá tegyen minden ellene inté-
zett támadást, még akkor ás, ha egy egységes s nem egy ilyen összeb;ononált, száz-
színű  és ,hangú támadóseregről van szó. A Pentagon nem védi magát, fönnhéjázva 
szabad belépést biztosít mindenki, még a tüntetés szervez ői számára is. Am azok 
hiába ácsorogtak hosszú órákon és napokon át a végtelen folyosókon, a hatalom 
szünke, egyihangú, óriási labirintusában tévelyegtek anélkül, hogy rábukkantak vol-
na annak idegközpontjára. Nem is bukkanhattak rá, medúzához hasodó, alakta-
lan, meghatáхozatlan épület ez, melynek bármely része letéph еtő , önmagát regene-
rálja. Mintegy húszezer tiintet őnek (kellett volna egyszerre behatolnia az épületbe, 
hogy minden egyes részét elfoglal јáК, paralizálják, de még igy sem lehettek volna 
biztosak a dolgukba, hisz a katonaság majd felszóz bejáraton át rohanhatta volna 
le őket. Nem, a Pentagonba szabadon be lehet jutni, de minden esetbegy dolgavé-
gezetlenül kell távoznia az embernek, ha történetesen Pentagon-ellenes lázadó. Ki-
látástalan terv lett volna a Pentagon megszállása még akkor is, ha esetleg nem 
a hatalom, hanem a tüntetők oldalán óli az a húszezer 'katona, mert ennyit vezé-
nyelteik ki a New York Times adatara •szerint a tüntetés színhelyére. Nem, forradal-
mi tettről itt szó sem lehetett, csak a hatalom békés, szimbolikus megsebzéséröl, 
az előzates megállapodás szerint. Mert ályen is volt! Azazhogy mindenekel őtt ez 
volt meg, a tüntetés David Dellinger vezette szervez őinek s a hatalmat képviselő  
Van Cleve küldöttségének a megállapodása. És David ,Deiingernek, a vietnami há-
ború befejezésit sürgető  nemzeti mozgósítás vezérének, a profi forradalmárnak, 
csöppat sem volt könnyű  dolga. Először ás pénzre, sok pénzre volt szüksége, mint 
a korábbi tüntetések nemcsak hogy kiürítették a hivatalos forradalom kasszáját, 
hanem még adósságba is sodontádc a nemzeti mozgalmat. Másodszor mind több 
kompromisszumot kellett vállalnia, hol az egyik, hol a másik radikális csoportnak 
kellett engedményeket tennie (csak az tudja, hányféle radikális mozgalom létezik 
Amerikában, aki egy általános, össznemzeti tüntetés megszarvezésére adja a fe-
jét!), hogy :biztosítani tudja az .akció tömegességét. Harmadszor, de talán épp els ő-
sorban, itt volt a Van  Cleve képviselte hatalom, melynek jóindulatán sok minden 
múlhat egy ilyen hatalomellenes tüntetés esetében. Végül mégiscsak sikerült min-
dent elrendezni, s megszületett a nem csekély biztonságot nyulto egyezmény is: a 
szónoklatok időtartama egy óra, ,délután liánom és négy között, a .harcoké ugyan-
ennyi, négy és öt óra között. 

Mégsem szabad igazságtalannak, illetve egyértelműen túl szigorúnak len-
nünk a Mabilizációs Bizottsággal szemben, mert az egyes részletkérdésekben az 
utolsó pillanatig sem tudott kiegyezd a hatalommal. 

„S épp ebben rejlik a történelem hasznos volta — mert még valaki azt hi-
hetné, hogy teljes mértékben hiányzott a drámai helyzet, ezért bár a két fél az 
utolsó pillanatig sem egyezett meg a menetelés útvonalában, a tárgyalásokat még 
az utolsó hét folyamán megszakították. Majd teljes bizonyossággal állíthatjuk te-
hát, hogy a Mobilizációs Bizottság vezérkarában drámaž helyzet uralkodott. ' 

Inddkolt volt tdhát az el őviggyyázatosság, mikor az SDS-ékét (a demokratikus 
társadalomért harcoló egyetemistákat), akik egy, a Mobilizációs Bizottsághoz  tar. 454 



tozó „óvatos, bürokratikus, mérsékelt, békeszeret ő" szervezetet képviselnek, az 
első  sorokba állították. Jól sejtatték a szervez ők, hogy a hatalom sem agja tar-
tani magát a megállapodáshoz, ha egyszer a pokol elszabadul. 

A hatalom azonban nemcsak erősebb, biztonságosabb, de leleményesebb is 
vođt, mint a tüntetők. Mikor végre sok huzavona, zűrzavar és rövidzárlat után a 
békemenet elvergődött a Pentagonig, és a katonai behívókát is összegy űjtötték 
már, hogy visszaszolgáltassák az , ;illetékes hatalmi szerveknek", kiderült, hogy a 
behívók átvételével megbízott tisatvisel ő , az „illétékes", épp akkor nem tartózko-
dott a Pentagonban; rafinált bürokrata húzással egysz еrűen visszautasították az 
elkövetett іbйntёву  bizanyítékait, a hatalom, az illetékes távolléte miatt, hivatalosan 
nem vett, nem vehetett tudomást a tüntztésr ől; ment az utcán történő  dolgok, 
ugyebár, nem tartoznak egy-egy hivataln ők hatáškörébe, azt a rend őrség és a ka-
tonaság Ііntёzі  (alighanem elég hatékonyan és lelkiismeretesen). 

S a katonaság és a rend őrség valóban végezte a maga dolgat. Mikor a „ki-
ránduló forradalmárokat" elszállító utolsó busz is elment, jelezve, hogy a tüntetés 
hivatalosan elismert időtartama lejárt, a fegyveres er ők akciója, az „Ék-harc" 
következett: 

„A katonák, akik addig egy sorban álltak a tüntetők előtt, hirtelen éket al-
kottak. Cél )'uk nyžlvánvalóan a tüntet ők két csoportra szakítása volt, így akarták 
távozásra kényszerítenž őket. Senki sem magyarázta meg, mžért támadtak olyan 
hirtelen. A robbantók egymás után távoztak, a ;katonák könnyfakasztó kžlöv ő  pus-
kákkal jelentek meg a tüntet ők között, is parkolóhely mögött pedig újabb ala-
kulatok gyülekeztek a háttérben. 

Az ék lassan kezdett behatolni az emberek közé. El őször puskákkal és szu-
ronyokkal az els ő  sorban álló lányokra támadtak, szüntelenül ütötték, szurkálták 
őket, puskájukkal a f ejüket és a kezüket verték, így akartak áttörni a láncon, 
melyet az egymás kezét összefonva tartó tüntet ők alkottak. A tüntet ők kérték 
a katonákat, húzódjanak vissza, csatlakozzanak hozzájuk, viselkedjenek ember-
ségesen. Az amerikai himnuszt énekelték, ,Star spangled Banner' és más dalo-
kat, de ezen alakulat tagjai nem voltak emberek, a kérések hiábavalónak bžzo-
nyultak (...) 

Mikor egy-egy szembeötl ő  személyt vertek, általában valamelyik lányt az 
első  sorból, a hátsó sorokban levők szorosabban tartották egymást. A követke-
ző  sorban levők egyike átment az els ő  sorba, de őt is verték, szurkálták, majd 
elh~ircolták, így a katonák egész a harmadik sorig hatoltak, majd a negyedi-
kig, ötödikig, hatodikig és így tovább, mígnem az embereket két csoportra sza-
kították. Százakat vertek meg és hurcoltak e1 teherautókon. 

Az ék el őrenyomult az utolsó  song,  és így elfojtatták az ellenállást." 

De az Ékahaгсгб l a 'hivatalos körökben és a Mobilizációs ;Bizottságban sem 
beszéltеk sokat, a közös programhoz nem tartozó külön „műsorszámról" volt 
szó, senki sem vállalta érte a rendez ői felelősséget. A cirkusz végül terrorba ful-
ladt, hamisítatlan szuperhatalmi önkénnyel. Egy agyontervezett/szervezett tra-
gikomédia tragikus utójátéka volt ez, mely minden kétséget kizáróan döbbenti 
rá az embereket a béketüntetés cirkuszjellegére s a komolyabb ellenállás ke-
gyetlen letiprására. Annyi cinizmust már egy szuperhatalom sem engedhet meg 
magának, hogy a jóváhagyása ellenére is tüntetni merészel őkеt meg ne büntesse. 
S ha már іЫигі tіt, kíméletlenül teszi azt, a hatalmához ill ő  nemtörődömséggвΡl, 
mert: 

„A törvényes el őírásokra egész nap nem volt szükség; az engedélyre sem, 
hogy a kisburzsujok fölaggassák a háború atyjaival összetűzőket. Nem akartuk 
megfékezni az er őszakot, AZÉRT MERT engedélyezett volt..." 

Mert a iforradalommal mint holmiféle szappanreklámmal manipuláló hata-
lom kíméletet nem ismerő , ha csakugyan forradalmi akcióval találja szembe ma-
gát; abban a pillanatban megelevenednek az éjszaka hadseregei. 

VI. 

1. 	Az amerikai ellenzék támogatása tehát pillanatnyilag nem sok eredmény- 
nyel jár, jélentősége inkább 'tеrténelmi távlatú, mintsem gyakorlati értékű  a há-
ború itt- és most-fára vonatkoztatva. Hasonló a helyzet a nyugati humanisták/fi-
lozófusók mozgalma/tiltakozása esetében is. A Russell féle bí гбsag, Jean-Paul Sartre, 
Simone de Beauvoir, John Sommerwille, Howard Parsons valamint a japán 
Yoshishige Kazai, Risaku Mutai és mások filozófiai-exkölcsi tiltakozásainak ér-
téke a humánus gondolkodás jelenlétében s nem a háborúra gyakorolt hatásuk-
ban van. A .szuperhatalom még csak figyelembe sem veszi ezeket az er őfeszíté-
seket, mintha teljes mértékben biztos lehetne saját sebezhetetlen voltában. 

A kívülről jövő  segítségek közül maradna hát a szocialista országok szo- 
h.daritása, ellenállása, ami viszont a világ- еgyensúly és a diplomácia túlbonyolított 
hálóján akad fönn és vergődik tehetetlenül egy esetleges atom-világháború veszé- 
lyétől féken tartva, nem beszélve a Kína és a Szovjetunió közötti feszültségr ől 
és a nemrég alakult Kína—U.A---Szovjetuni б  politikai/világhatalmi háromszög 
nyomon nem követhető  hatásáról. A szocialista tömb anyagi és erkölcsi támo- 
gatása nem egyenlíti, nem egyenlítheti ki az egyenl őtlen erőviszonyokat Vietnam- 
ban, s jelentősége nagyobb a szolidaritást lépten-nyomon hangoztató és hangsú- 
lyozó varsói tagáramok belpolitikája, mint a vietnami háború számára. A tévé 
és a sajtó naponta szervírozza a vietnami háború borzalmait, naponta mutat rá, 
milyen brutális népirtást végez a nagy kapitalista ellenfél Távol-Keleten, ugyan- 
akkor naponta ismétli el, hogy a keleti tömb szolidaritást vállalt a vietnami 
néppel. A vietnami háború így az Amerika-ellenes propaganda jelent ős ténye- 
zбjévé válik, ugyanakkor hathatósan támogatja azt a tézist is, hogy a szocializ- 
mus léte vagy nem-léte a kapitalista hatalom legy őzésétől fiigg, mivel az osztály- 
harc a szocialista tömb létrejötte után a két nagyhatalom közötti harc formá- 
ját öltötte; ha megbukik a kapitalista rendszer, egy csapásra világszerte megvaló- 
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Erich Fromm, Zdravo 
druitvo, Rad, Beograd, 1963. 

Bđvebben lásd Andrija 
Krešić  erre vonatkozó fejtege-
téseit (A. Krešić , Kritika k'il-
ta ličnosti , Vu Karadžić , Beo-
grad, 1968). 

Sztálin és McCarthy egy-
aránt a szabadság és az egyen-
jogúság nevében követelte meg 
a Pártba vetett föltétel nél-
küli vakhitet, illetve a „szak-
értők" gépies tevékenységre 
korlátozódó lojalitását. 

Erich Fromm, Bekstvo 
od slobode •(Nolit, Beograd, 
1969); čovjek za sebe (Napri-
jed, Zagreb , 1966); 	 Zdravo 
društvo. 

Nem véletlen, hogy a 
társadalomtudomány általában 
s ezen belül a marxista tár-
sadalomtudósok , filozófusok 
mind többet foglalkoznak a 
humanista társadalmi rend 
megvalósulásának a kérdései-
vel, s ezzel összhangban egyre 
közelebb kerti az ónigazgatá-
sú szocializmus megfogalma-
zásához. A célt kivétel nélkül 
az ember alkotó önmegvalósí-
tásában látja az elmélet s eb-
ből következően mind na-
gyobb érdeklődést tanúsít út-
törő  társadalmi gyakorlatunk 
iránt. A szórványos ösztönös 
lázadások és a tudatos tár-
sadalmi törekvések találkozá-
sát, előreláthatólag , persze, 
nem a teljesen azonos min-
tájú társadalmi építés fogja 
jellemezni, hanem az eszme-
elvi rokonság , az azonos cél 
elérésére való törekvés. 

Russellt shingo shibata 
Vijetnamska revolucija i mark- 
sistička 	filozofija 	(Praxis, 
1972, 1-2) című  írása alap- 
ján `idézzük. 

Lásd V. L. Allen Suvre-
meni kapitalizam i revolucio-
narna promJena , Praxis, 1972, 
1-2, valamint Holz, Kofler, 
Abendroth Razgovori sa Györ-
gyem Lukácsem, Veselin Mas-
leša, Sarajevo , 1969, erre vo-
natkozó részeit. 

13. Erich Fromm az ötve-
nes évek elején a sztálinista 
Szovjetuniót és a snccar-
thyista Egyeseit Allamokat ha-
sonlította össze. Azóta mind 
Keleten, mind pedig Nyugaton 
jelentős politikai változások 
történtek, melyek azonban még 
napjainkban sem teszik idő-
szerűtlenekké a világhatalmi 
törekvésekre vonatkozó követ-
keztetéseit. 

gáshoz érkeztvлk.Aerika saját fegyverkezését és hatalmát megerós іtő  törek-
véseit a kommunista veszé11ye1 magyarázza, gazdaság]/társadalmi ellentmondá-
sait 'külső  quasi-okokra hál Іtja, és bőséges informác гókkal szolgál akommu-
nista terror" minden részletér ől. A keleti tömb válasza ennek az ellenkez ő  elő-
jelű, a „kapitalista terrort" ecsetel ő  megfelelője. 

Hogy hova vezethet, milyen kil аtásokka1 :kecsegteti a világot az egymásra 
aesarkodo, a felelősséget egymásra hárító felek vitáya és versengése, azt Erich 
Frommot idézve kíséreijiik meg érzékeltetni:l 3  

„A huszadik század közepén két nagy szociális kolosszus fejl ődött ki, me-
lyek, mivel félnek egymástól, az állandóan fokozott militarista fegyverkezésben 
keresik bžztonságukat. Az Egyesült Államok és szövetségesei gazdagabbak: élet-
színvonaluk magasabb, komfort és élvezetek iránti érdekl ődésük nagyobb, mint 
ellenfeleiké, a Szovjetunóé és szatelžtjaié vagy Kínáé. De az ellenfelek egyaránt 
azt kllítják, hogy saját rendszerük ígéri az emberiség végleges megmentését, sza-
vatolja a jövő  mennyországát. Mindkét fél azt állítja, hogy saját rendszere a 
másik teljes ellentétét képvžseli, melyet hosszabb-rövždebb žd őn belül meg kell 
semmisíteni, ha meg akarjuk menteni az emberžséget. Mindkét fél a tizenkilen-
cedik század eszméžnek az értelmében beszél. Nyugat a francia forradalom esz-
méžnek, a szabadság, az értelem és az individualizmus nevében. Kelet a szoli-
daržtás és az egyenlőség szocžalžsta eszméinek a nevében. Mžndkettejüknek sike-
rült lefoglalnia a képzelőerőt s megszereznie százmilliók fanatikus odaadását. 

Nem tévesztve szem el ől a szabad kapitalizmus és az autoritatív kommu-
nizmus közötti hatalmas különbségeket, sz űk látókörűségre vallana nem észre-
venni a hasonlóságokat, különösen azokat, melyek ,a jöv őben fognak kifejl ődni. Az 
iparosodásra alapoz mindkét rendszer; céljuk a gazdasági jólét és eredményes-
ség állandó növelése. Olyan társadalmak, melyeket a menedzser-osztály és hiva 
tásos politikusok irányítanak, Nyugat keresztény-ždeológiájától és Kelet világi 
messianizmusától függetlenül mindkét rendszer teljesen materialista atapállású. 
Az embereket hatalmas gyárakba, tömeges politikai szervezetekbe, centralizált 
rendszerbe szervezik. Mindenki a gépezet egy-egy csavarfia, és súrlódások nélkül 
kell m űködnie. Nyugaton ezt tömeges szuggesztióval, pénzjutalmakkal, a föltéte-
lekhez kötés pszžchoidgžai módszereivel érik el. Keleten ezeken túlmen ően még a 
terror alkalmazásával is. Föltételezhető, hogy minél fejlettebbé válik majd a 
szovjet rendszer, annál kevésbé éles formákban fogja kizsákmányolni a nép 
többségét, iTert kz terrort mindinkább a pszichikai manipuláció módszerei ált 
ják majd föl. Nyugat gyors ütemben halad Huxley 'Szép új vjlág-a felé, míg Ke-
let ma Orwell Ezerkilencszárznyolcvan лΡégy-e. De mindkét rendszer egymás meg-
közelítésére törekszik. 

Milyen tehát a jövő  perspektívája? Az els ő  s talán a legvalószínűbb lehe-
tőség is az atomháború. Az ilyen háború legvalószín űbb eredménye az ipari ci-
vilizáció megsemmisítése és a világ agrárszínvonalra való visszatérése lenne. Vagy 
ha, ahogy azt sok atomszakért ő  hiszi, a megsemmisülés nem lenne teljes, akkor 
a győztes szükségszerűen átszervezné a világot s annak uralkodójává válna. Erre 
csak egy centralizált, erőszakon alapuló állam keretein belül kerülhet sor, és 
kevesebb különbséget fog jelenteni, hogy Moszkva vagy Washington lesz-e a kor-
mány székhelye." 14  

2. 	A képlet igen egyszerű, de annal riasztóbb. A világha гtalmi ellentét-egyen- 
síllypoli:tika három egyaránt szomorú lehet őséget kínál föl, pontosabban, tu кmál 
az emberjségre: 1. vagy továbbra is falytatódik a nagyhatalmak közötti egyensú-
lyozó manővérparádé, melynek alapvető  jellemvonása a másikra hárított fele-
lősség, .az államhatalom bels ő  és külső  terjeszkedésének, szilárdításának a má-
sik létével való magyarázata, 2. vagy belesodródik (belesodorják) a világ (világot) 
egy újabb, ezúttal a megsemmisülést jelent ő  világháborúba és 3. vagy az egyik 
fél mégiscsak legyőzi/gyűri a máslikat és most már konkurrencia nélkül, nyu-
godtan hozzáláthat a negatív utópiákban ábrázolt totalitarista világállam vala-
mely típusának a tökéletes :kiépítéséihez. Minden jel arra mutat, hogy a világ 
hétmérföldes léptékkel halad .az oneljdegenít ő, elidegenített társadalam felé. S 
ma már Sztáljn után tudjuk azt is, hogy a .technológiai kapitalizmussal együtt 
a dogmatikus, a kollektivizált államhatalmat szentséggé avató etatista szocializ-
mus15  is ezt az utat járja, hogy nem az afficjálisan deklarált eszme 16, hanem 
csak a rtársadalmi gyakorlat lehet egy-egy rendszer humanista, illetve álhuma-
nista voltának a mércéje. Fromm pszlcholágiai-társadalmi elemzései kimutatták, 
hogy a •technológiai-gazdasági elidegenedés és a szervezett •felel őtlenség mögé 
rejtőző  általános autorltativitás kórja támadta meg az emrberiséget, hogy igenis 
tehetnek és vannak pszlichológiailag es értelmnleg elferdült, megrendült, beteg tár-
sadalmakly. 

De aligha elégedhetünk meg a іdLіаgnбzіs megállapі tásával, a rákfene leírá-
sa, föltérképezése csak akkor célszer ű, ha a kórokozókat is +föltárja el őttünk, és 
így az orvoslási mód fölfedezéséhez, megtalálásahoz, kidolgozásához nyújt biz-
tos alapot. Ezt várja el t őle a beteg szervezet, mely ugyanakkor maga sem nyug-
szik/nyugodhat bele saját kóros vegetálásába. Előbb csak ösztönösen ébred iföl, 
majd fokozatosan tudatosodik is benne a gyógyulás vágya, .az egészséges létre 
való törekvés. S a szervezet, esetünkben az emberiség, máris védekezik; a világ-
szerte föllángoló/elharapódzó ifjúsági és nem ifjúsági mozgalmak, ha :többnyire 
még nem is találták meg, kristályosították ki magukban az egészséges társada-
lomért folytatott harc útját, ismetl ődő  tiltakozásaikkal, lázadasaikkal/lázongá-
saikkal, legyen azok eszmei fedezete bármily z űrzavaros is, a jobbulási igény 
ösztönös jelenlétét fémjelzik, mely el őbb-utóbb találkozni/szövetkezni fog a már 
meglevő  :tudatos іtйг sаdаІmі  (humanis,ta/humánus) törekvésekkel, az eszmeileg is 
világosan körvonalazott haladó társadalmi mozgalmakkal 18 . 

S Vietnam, a vietnami -háború jelent ősége épp .a beteg +társadalmak gyó-
gyulási igényének/szükségességének a tudatosításában rejlik. Bertrand Russell 
megalla'pítasa, hogy Vietnamban d ől el a történelem további menetel 9, is a há-
ború ezen vonatkozasait hangsúlyozza. Mert a vietnami nép harca nemcsak a 
nemzeti függetlenségért vívott háború; szükségszer űen párosul a társadalom belső  
forradalmi átalakulásával, demokratizálódásával/humanlzálódásával, ugyanakkor 
Keletet és Nyugatot egyidej űleg20  döbbenti rá: .saját társadalmúkon belül  is  kö-  456 
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vetkezetesen meg kell vívni, végig kell iharcolni az emberiség emberséges közös-
ségéért folyó nagy forradalmat. Egy ilyen kontextusban pedig Vietnam és a már 
nem gyarmat, de még nem is független, úgynevezett •szatelitállamok szabadság- 
harca a világforradalom kontinuitasat jelenti 21, és nemcsak a kizsákmányolt ki-  21.  V.  L. Allen, i. m. 
zsákmányoló elleni állandó harcának az értelmében. A hatalom finomabb szö- 
vésű, egyébként sokszor a kitapinthatatlanságig eldolgozott hálója is kirajzolódik 
itt, úgyhogy az öncélú bőség kosarába dugott rétegek is fölismerhetik, mennyire 
nem értük, hanem emberi voltuk ellen szervez ődik/:finomul/tökéletesedik a tö-
megéket jól táplált, j ől öltöztetett, üres szórakozással jól ellátott, de csak sztir-
ke, egydimenziós tömegeket ,gyártó" hatalom. A fölismerést pedig szükségszer ű-
en követi az e'gészséges erjedés, az öncélú jólét elleni hajt, a jolét ibiztosította 
т iПőségért vívott forradalom. 

Ezért dőlhet s döf el a történelem további menete Vietnamban. 5 hisszük, 
hogy ha még korai is az örömmámor, az évtizedes szívás háború már jelzi a 
menetirányt, s indokolttá neszi bizakodásunkat. Hogy meddig ,fog elhúzódni még 
a vietnami háború, az nem jósolható meg, bizonyos azonban, hogy hullámverése, 
a Iforradalom kontinuitasa mindaddig tartani fog, amíg gy őzelemre nem jut a 
minőség forradalma, ment csak eгután törhet ki, tör ki majd a Béke. Mert itör-
ténelmünk a forradalmi változásók története, az álladó harcok, az érlel ődő  
vagy kirobbant harcok folyamatos krónikája. Mert még a ,régi jó békebeli bé-
kében" is csak ldtszólagos volt a tűzszünet. 

ii  .i.  ii.  
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gótkeretből felpöccintett párás üveg 
;ildözött őzek dörzsölžk majd a cukorsivatagban elveszett drágakövet 
s a csillagászok 
2 Zét szomorú tornyában háton fekve megforgatva 
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a 
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művészet 
útjain 

Egyetlen irodalmi álkotás sem tűr meg semmiféle korlátot, bármilyen 
irányzatot képvisel is. Éppen kíváncsiságában, kísérletez ő  szellemében rejlik iga-
zi teremtő  ereje. Maga akarja felmérni méreteit, meghatá гozni korlátait, határ-
vonalait, egymaga, és mindjárt. Ebből kiindulva el sem .képzelhető , hagy a költő  
vagy írб  ne volna tudatában az írás közben .alkalmazott anyagnak, irodalmi fel-
fogá'sa megtéstesít őjéііék hatá!sával. 

Az a tudat, hogy egy irodalmi alkotás létrejöttének szükségszer ű  eleme 
a matéria, nem a műszaki forradalom kordban alakult ki, csírája megfogamzott 
már .az írás'beliség megjelenésekor, hisz már akkor nyilvánvaló volt, hogy kell 
egy alapanyag amire és egy amivel írnak. Az eredeti, írás nélküli állapotot is 
ideszámítva, a leírt jel tahót már a negyedik, egyben utolsó eleme az írásnak. Az 
írás teljes mellőzése pedig éppen az els ődleges, írás nélküli állapot visszaállítását 
célozza. 

Az írásbeliség történetét vizsgálva egy egész sor Ha eghatározott, vizuális 
jellegű  eltérést figyelhetünk meg az egyes jelek használata és általánosan s-
mert jelentése között. Tulajdonkeppen maguk a jelek sem voltak sem egyszeriek, 
sem véglegesek. Az írás műveletet állandóan tökéletesítették, kelléktárát újra és 
újra kiegészítették, s ma már minden valamirevaló klasszikus nyomdának ki-
sebb-nagyobb betűkatalógusa van. 

Egy-egy jelnek bizonyos körülmények között hangsúlyozott vizuális funkci-
ót szántak, mesteri megmunkálásával felhívták rá a figyelmet, hogy megnemesít-
se a leírt szöveget, az olvasást s ezzel magát az olvasót. 

A jelek egymás mellé helyezése pedig azt az igyekezetet tükrözte, hogy a 
leírt szöveg értelmét meghatározott formába kel tömöríteni, ez volna aztan a 
mindenki altal elfogadott szimbólum, a minden létez đ  és nem létező  jel fölötti 
Jel, az egyetemes rend 's a végtelen harmónia hirdet ője, hisz, úgymond, a holt 
betű  már természeténél fogva is erre hivatott. 

Az utóbbi húsz évben azonban történt egy s más, ami nem nevezhet ő  egy-
szerűen a betű-kultúra vagy jehkultúra elleni egyéni merényletkísérletnek. 1953-
ban nagyobb méreteiben  is  feltűnt itt is, ott is a vilagban az úgynevezett konk-
rét poézis, tíz évvel később pedig az, amit ma vizuális költészetnek nevezünk —
írja egy helyütt Sarenoo olasz vizual іїsta és teoretikus. örömmel állapíthatom 
meg, hogy e téren a mi lemaradásunk sem túl nagy. Szlovéniában 1963-at tart-
hatjuk a konkrét рoézis megszületése évének, a vizuális költészet pedig 1965-ben 
jelentkezett. Ez utobbira mindenesetre áll, hogy úgyszólván szerves részként kap-
csolódott be a nemzetközi vérkeringésbe. Ugyanez vonatkozik a kés őbbi keletű  
konceptuális művészetre is. 

A mozgalom legnagyobb jelent ősége éppen az, hogy túllép a nemzeti és 
nyelvi határokon, kilép a nemzeti irodalmakból, és sok népet összef űző , mond-
hatni, bolygóközi nyelven „szálal meg". S ebben benne van az аhszolút jel meg-
teremtésére irányuló törekvése is. Maga az egyes jel bolygóközi. Világszerte is-
merik és használják. Csakhogy használatuk a legkülönfélébb nyelveken csupán a 
szóalkotásra korlátozódik, márpedig az ebben a jelsorban rejl ő  tartalom, üzenet, 
még ha azonos, vagy majdnem azonos jelekb ől áll is, már olvashatatlan, értel-
metlen azok számára, akik nem beszélik az illet ő  nyelvet, amelyen konkrét ér-
telme van a jelsornak. Ez a bábeli helyzet tulajdonképpen kiaknázatlanul hagyja 
a jelek azonosságát;ugy is, mint az írás közös ,forrását, és úgy is, mint egy új, 
a mai világhelyzetben különösen fontos együvétartozas-érzéshe г  alapot szolgálta- 
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Egy új nyelv létrejöttének lelhet ősége sejlett fel, mely a világ minden táján 
ismert betűrendszeren alapul, de ugyanaкkor nini latin, nem eszperantó, nem is 
valami más, új nyelv, melynek töob ezer ismeretlen szavát kiüön meg kellene 
tanulni, 

Maradrt tehát maga a jel, misít a tökéletesebb .kommur іііkáció záloga, a 
megoldás tehát a dáthatóság síkján, az írás anyagszerűségének a síkján ígérke- 
zett. Az út járhatóságanak, bá гПudyen továbbfeјіoaesneк  Beatétele az, hogy a jel 
maga lbeszéljen önmagáért, és olyannak fogadjuk el, amilyen. Eszerint a fel már 
önmagában is valamitele nyelv volna, aneikui, hogy m цΡidenáron a szavak és 
monaatok eddigi értelméhez kellene köt ődnie, akár önállóan alkalmazzuk, akár 
más jelekkel kombinálva. 

Az egyik oldalon tehát nyilvánvalóvá lett, hogy a felszabadított írásjegy 
nem okvetlenül és nem +teljesen az ismert és érvenyes jelentestartalom fugg-
véПyе, hanem saját anyagszeгűségével, puszta megjeleuésével, önmagáért beszel. 
Szlovéniában a vizuális költészet els ő  •lépése .az irasjegyek multiphkációs kísér-
lete volt, melyhez a világról kialakult különböző  feitogások kapcsolódtak. Igy 
jutottunk el a vizuális kóltészet els ő  fázisában az írasieggyel való ábrázolásig, 
hogy ne mondjam, festésig. Ezt neveztük +topográfiai költeszetnek. A topográfiai 
versek külsőre majdnem vagy egészen olyanok voltak, m іLt .a klasszikus költe-
mények. ,Sokan még .szabályos címmel is ellátták őket. A szövegük írásjegyekkel 
ábrázolt, „képszerűsített" költői gondolat volt. Inkább csak egy új kifejezésfor-
ma lehetősegenek felvetése volt ez, mint végleges megoldással kecsegtet ő  kép- 
let. 

Az a felismerés, hogy az írás csak  egy eleme .az írásbeli közlésmádnak, le-
hetővé tette az üzenét,ko гvetítő  matéria másfajta megközelítésmódját is. Els ő-
ként magát a papírt, az egyik alapvet ő  kifelezési eszkbzt vetették alá különböz ő  
kísérleteкnek. Az érdemlegesеbb vállalkozások közül хіemelném az ÉVA című  
almanachot, Marko Pogačmk KNJIGA c. művét és az OHO sorozat embrionális 
könyveit. Poga čnik művében például egyáltalán nincsenek írásjegyek, sem velük 
kifejezett „szöveg". Maga a könyv tulajdonképpen nem más, mint penforált la-
pok kötege, az egyes lapok lyukrendszere úgy kapcsolódik a szomszéd lapok 
perforációfához, hogy „olvasás" közben különleges vizuális hatást keltenek a 
tény és árnyék játeкa által. Ilyen, tehát grafikai jelleg ű, Pogačniknak az BVA 
almanachban közzétett alkotása is, melyben felváltva alkalmaz üres és fekete 
köröket. Ily módon hátat fordít a hagyományos írásmódnak, s ugyanakkor kép-
zőművészeti elammé avatja a kinagyított írásjelet. 

Ugyancsak Pogačnik művei az említett almanaohban a iteljesen üres lapok. 
Ezek is igen fontos kellékei a konkrét művészetért vívott harcnak. Amellett, hogy 
„a szóval kifejezett gondolat" szempontjából kihasznalatlan területek, ezek az 
üres lapok saját eredetiségüket helyezik el őtérbe, saját létüket, s amellett szám 
talan •lehetőséget is sejtetnek, melyek éppen azáltal lesznek valósak, hogy a sok 
közül egyikre sem esett a választás. 

A fentiekhez okvetlenül hozzá kell tennünk még a letrizmus megjelenését, 
a jelkultúra szonorizálását, s azt, hogy ezzel a hang is megszabadult azoktól a 
kötelékektől, melyek egy adott nyelvhez fűzik. A letrizmus jelént őségére ez ideig 
a FOND' Đ_RYA PÁLA c. könyvnek PROTITOK verscnklusa és á PEKARNA-színház 
hívta fel a figyelmet Dane Zajc POTOHODEC c. darabjával, Lado Kralj rende- 
zésében. 

A vizuális költészet, amely 1967 ben érte el el őször csúcsait, fokozatosan 
megszabadult illusztratív funkciójától. Az írásjelek sokszorozása most már nem 460 



arra szolgált, hogy ábrázolja vagy illusztrálja a 'költ ői mondanivalót, hanem úgy 
kapcsolódott be a világba, hogy félfedte a saját törvényszer űségeit, s ezáltal a 
világ törvényszerűségeit is. Így jutottunk el addig, hogy a vizuális költészet ma 
már nem kivételes jelenség. Nem függ már a kölcsönvett formáktól, sem a klasz-
szikus költészet tartalmától, hanem saját jelenlétével, saját anyagi energiájával 
hat az olvasóra. 

A jelek vagy jelhalmazok megsokszorozásának — ami önmagában is elég 
sok érdekes eredménnyel járt — az lett a kézzelfogható következménye, hogy 
most már önálló kutatás, itanulIndnyozds гtárgya lehetelt maga a jel vagy jelhal-
maz, mégpedig oly módom, hogy előbb a lineáris írásmóddal —legfőképp az 
írógépalrasználat diktálta írásmóddal — szakítottunk, s az megsz űnt a vizuális 
költészet első  fázisának lenni. 

A vizuális poézis „működési területe jelent ősen kiterebélyesedett. Alap-
anyagul éppúgy szolgáltak a már kész bet űk — a képesújságokban és folyóira-
tokban kinyomtatott ,betűk —, mint a közhasználatban levő  szabványbetűk. Ugyan-
akkor ismét nagy becse lett a kézírásnak, s újabban számítódba jött a fénykép 
is, alkár m'in't alkotó, akár mint önálló elem. 

A vizuális köl:tészet egyszersmind roúllépett a folyóiratok, könyvek meg-
szabta határolton, elkeriilt a képz őművészeti tárlatokra, az országutak mentére, 
ki a természetbe. Hatalmas lendületet adhat fejl ődésének az, hogy a felhasznál-
ható anyagot i'lletően szinte korlátlan a választék. Minden lehet ősége az adott, 
konkrét helyzetben van, és attól sem idegenkedik, hogy olyan elemeket használ-
jon fel, amelyekről a fagyasztó társadalom már rég lemondott. 

Fordította Szilágyi Károly 

461 



dokumentum 

sinkó ervin 

a 
gyű lölet 
könyvei* 

Egyik bécsi , Szent István templom mögötti katol2kus könyvesboh Јban gyo- 
nyörű  'könyvék vannak a kirakatban . Valahányszor arra visz utam — és napon-
ként arra kell mennem meg szoktam állni s egy-egy könyvre azzal az érzéssel 
gondolók , ami *talán hasonlít ahhoz , amélyikke4 odabenn a templomban a bedró-
tozott csodatevő  Mária-kép előtt állnak a hivők . Mert annak a könyvesboltnak a 
kirakatában sok-sok könyv van, amik a nagy emberiség templomában örök oltár- 
képek maradnak . A világosság smomjától sötétbe csalt, forrószív ű, nyughatatlan 
Augustinus , aki nem veszhetett él •a sötétségben , mert a földön olyan könnyék hull-
tak érte, melyektől a legmagasabb mennyek is ujjongásba fogtak •— ott vannak 
Aquinoi Tamás könyvei, aki töb 'b mint háromszáz éven keresztül egyetlen tanítója 
volt az európai emiberiségnek és annyi megtanulnivalót hagyott ránk , hogy sok ádő  
kell még hozza , míg az . emberiség kitanul belőle vagy föléje tanulja magát, ő  
fölé , aki például azt mondja , hogy minden dolognak szükségszer űen végső  célja 
az isteni jáság — és itt van még akönyvesbolt ( irakatában  Mester Ekkehart, 
aki a tökéletésségről szólva azt tanítja , hogy az nagyon nehéz , de legalább vá-
gyó'djunk utána s ha még azt sem tudjuk, vágyódjunk az utána valö vágy után 
— és Assisi Ferenc , aki a farkast atyámfia farkasnak szólította — és sok-sok 
ilyen könyv — nem csodálatos ; hogy valóban milyen sok kincses oltárkép-köny-
vünk van? — és ezek mellett a könyveik mellett ott állnak könyvek „Duda bűnei", 
„Duda világuralmi törekvései ", „Hepp-hepp", „Végezzünk Judával! " és hasonló 
című  könyvek. A címlapjaikon nagyorrú, gonosz, vércse-arcú zsidók nagy sza-
kállal és vámpír-ajakkal — olyan irtózatosan csúnyák , hogy álmodni lehet ró-
luk és a szegény entberr őI is, aki ilyen arcokat rajzol és ilyen könyveket ír. 
Anвak . a lelkében úgy tombolhat a gyűlölet , mint akiben !szörnyű  raj darázs 
van bezárva , amik szünet nélkül szurkálják fullánkjaikkal ' és duruzsolják be 
rémes zúgással óráit . Bementem a könyvésboltbá : barátságos arcú , kedves, idő-
sebb bácsi adta kezembe a vércse -zsidóval díszített Juda bűnei című  könyvet. 
Bevallóm , hogy szerettem volna megkérdezni , ismeri-e valamelyiket á kirakat-
ban lévő  könyvek közül : Augustinust , Ekkehartot vagy Assisi ' Ferencet ; 'szeret-
tem volna megkérdezni , hogy az a jó Isten , kinek dicsőségére épült a .Szent Tst-
ván-tempplom , kit Augustinus szomjazott , Tamáš '  tanított , Ekkehart értett és 
Assisi Ferenc énekeit, az megengedi -e, hogy ilyen könyvet adjanak befolyásol= 
ható , félrevezethető , gyűlöletre hajló magunkfajta gyenge embertársaink kezé- 
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valt az idбs osztrálk bácsina'k és gyáva lettem, az ötezer koronát kóstáló Juda b ű-
neivel hónom alatt — az ilyen könyvék olcs бk —szégyenkezve somfordáltam ki. És 
ahogy az mar ályenkor lenni szokott, kint jutott eszenvbe, mi mhxient kellett vol-
na mondanom és abból kihndulva, hagy szerényen és szelíden beszélgettem volna, 
tehat a •bácsi se dobott volna ki, hanem meghallgatott volna, elgondoltam az 
egész ibeszélgetést. Csak aztán jutott eszembe, hogy talán mindjárt a beszélge-
tés elején azt mondta volna a szimpatikus — meglehet ős rosszul táplált — idő-
sebb bácsi, hogy ő  zsák alkalmazott es azt csinálja, amiből meg tud élni; ő  nem 
írhatja elő , hogy a könyvesbolt gazdafa milyen könyvéket tartson. A környves-
bolt gazdája valószínűleg szintén azt mondta volna, hogy ő  se akar minden 
zsidó gyereket vízbe fullasztaná, embert, akinek a szülei zsidók voltak, agyon-
verni, de — katolikus vállalat és neki tudományos meggy őződése az antiszemi-
tizmus — egy ilyen ,;tudományos" fogalom mindjárt civáhzáltan hangzik — ta-
lán még Werner Sonibarbból vagy Weáningerb ől is citálna és én a végén vitába 
pottyannék bele, ahol „fajkérdésr ől", „kapi#alizmusról" és hasonló dolgokról vol-
na szó — csak épip a jó Istenről nem, kinek dicsőségére gpü'lt Szent István temp-
loma. És a legjobb esetben :a gazda is azt mondaná, amit alkalmazottja: ő  nem 
felelős, meg kell élni és aki ahogy tud és b fiigg đ  helyzetben van. Kitől? Az is 
függd helyzetben van. Senki se felelős. De hát ki a felelős? Milyen egyszerűek 
ezek a bonyolult kérdések. Karl Paumgarten úr a felel ős, egész b'i'ztosan els ősor-
ban ő, aki a könyvet írta, a rossz, a csúnya, a mételyes, embertelen szennyet. 
Aki az egész kollekciónak a szerzője és aki semmi, de semmi kényszerhelyzetre, 
függésre nem hivatkozhat, mert  van bűn a Szentlélek ellen, amely halálos és 
nincs rá mentség e földön. Hogy most Kari Paumgarten úrhoz menjek el beszél-
getni? 'Szomorú lettem, mert azt kérdeztem magamtól hogy miért olyan messzi-
re. Maradj a közelben; Paumgarten úrról nem tudsz semmit, csak azt, hogy gy ű-
löletet freccsent minden szava, de vannak, akikr ől többet tudsz és akik szintén 
ezt csinálják és akikről még azt is tudod, hogy jóakarat, nemes motívumok ve-
zetik őket. 

És így jutott eszembe az új magyar köl'tészetnek arról az ágáról írni, ame-
lyiken a féktelen gyűlölet várágaá nyílnak, a proletár forradalmi költészetr ől. En-
nek a költészetnek Ady Endre az elkezdLje, persze Pet őfitől sem leehet megtagad-
ni az elkezdést, de akkor még századokra vissza kellene menni és ez itt nem 
annyira irodalmi tanulmány akar lenni, mint inkább fdlytatólagas közlése azok-
nak a gondolatoknak, melyek Szent István templomának közelében a katolikus 
könyvesbolttal kapcsolatban indultak meg. Manapság ilyen versek olvashaták: 
„Nem vertük agyon a burzsoákat, nem vertük agyon a szocdemeket, nem kapál-
tuk a földet ... másodszor jdbban csináljuk." A világ legveszedelmesebb dolgai 
közül való a többes szám. Kik azok a „mi"? Ha szaván fognánk az idézett „vers" 
íróját — akiről különben személyesen tudom, .hogy igen szelíd ember — ha sza-
ván fognánk, vajon a „poétai licenciára" hivatkozna-e vagy csakugyan úgy gon-
dolja a dolgot, hogy a legközeldbbi јб  alkalommal dorongot vagy puskát fog a 
kezébe venni és ő  X. Y., ő  személyesen agyon fogja verni az embereket, akiket 
egyelőre burzsoáknak nevez, meg könnyed rövidséggel szocdemeknek, továbbá ő  
szintén személyesen kapálni fogja a földet? Ez nem rosszindulatú maliciózus 
kérdés, de jellemző , hogy annak hangzik; jellemző  arra, hogy mennyire eltanul-
ták a kimondott szónak szószerint vevését. És ebben ez az átkozott „mi" a f đ-
hibás; ez a „mi" és ez az „ ők". Mennyivel könnyebb, milyen ártatlanul hangzik, 
leírni a „mi"-t; de azt mondani: én rájöttem, hogy annak idején hibát követtem 
el, ment hivatalba jártam vagy verseket írtam, ahelyett, hogy nagyobb számú 
emberi lényeket — nagyon tanácsos volna a „burzsoá" szó helyett neveket leír-
ni, vagy mindenesetre a nagyobb precizitás kedvéért közelebbr ől megjelölni, ki 
értendő  burzsoá és szocdem alatt, mert hátha az olvasó esetleg félreérti a dolgot 
és alkalomadtán a költő  szavainak erejétől elragadtatva olyanokat is agyon fog 
verni, kiket talán a .költő  nem akar vagy pedig olyanokat mulaszt el agyonverni, 
kiknek agyon nem veretését a költ ő  megbocsáthatatlan mulasztásnak tart — a 
fontos mindenesetre a precizitás volna, a precizitás a „mi" és az „ ők" körül, mert 
képzelje el az idézett költemény szerz ője, hogy versének olyan hatása volna, mint 
amilyen hatást minden költ ő  bensőségesen óhajt, vagyis hogy olvasói csakugyan 
megtennék, amit az ő  verse tanácsol nekik —szóval egy olyan kisebb fajta pog-
romot végeznének. Ilyen irányú felhívásákat nem јб  dolog versben megfogalmaz-
ni, mert a precizitás rovására megy a versi lendület. Vagy a precizitás nem is 
fontos? Nem is fontos, hogy félreértések történhetnek? Csak a lázítás, a kívánatos 
harchoz szükséges gyűlöletmennyiség felkeltése a fontos? De akkor, ha így van, 
közönséges felel őtlenség esetével állunk szemben, az írói lelkiismeretlenség maxi-
mumával és az emberi lelknsmeretlenség tovább nem fokozható legfels őbb foké 
val. Akkor arról van szó, hogy pálinkát adunk roham el őtt a katonáknak, kulacs-
számra rumot, hogy megrészegedjenek, hogy elveszítsék emberi voltukat, hogy 
vadállatokká legyenek — mert a szent cél érdekében gyilkosokra, .gátlás nélkül 
gyilkoló gyilkosokra van sziikségiink. (Megint a veszedelmes többes szám, az egyes 
szám első  személy helyett.) És az ilyen katonai rumkiosztásoknak a becstelensége 
épp az, hogy aki elrendeli a rumkiosztást, az dehogyis részeg. Az egészen józan 
észnél van,  de  leitatja a többieket, mert ... Vajon itt is, az idézett vers költ бje is 
a maga harci célját .olyan minőségűnek tartja, hogy azt hiszi: gyűlölettől lerésze-
gített emberek állnak csak be a harcába; vajon annyira nem hisz a saját ügye 
igazságában, hogy azt hiszi, nem elég megmondani: ezért és ezért akarjuk ezt 
és ezt — ki kell vetk őztetni szívükből az embereket, mert különben nem mennek 
rohamra? Akkor Karl Paumgarten úrnak is joga van az ő  kollekciójához, ahol 
szintén a gyűlölet felkeltése áll el őtérben, az egyéni felelősségnek a „mi •nem-
zsidók" címen való lerészegntése. És Karl Paumgarten és a fent idézett vers ese-
tében ugyanez történik: ugyanannak az egy Istennek elrugaszkodott, irtózatos vi-
lágába egy újabb dézsa gyűlöletmoslékot öntenek be, gyűlöletet a lelkekbe külön-
böző  célokkal; az elkínzott tömegek gyűlölet-képességét mesterségesen fokozza az 
ilyen forradalmiság és az antiszemita; mindegyik a saját céljaira, igazság sze-
rint a gyűlölet .céljaira, mely ma már kezd a sok elvetett magból sárkányfejjel 
kikelni, harminchét fej ű  sárkány, mindegyik fej mögött egy párt áll, de valóság-
gal mindegyik fej ugyanazé az egy sárkányé: a gy űlöleté.. 

B a 1 á z s Béla, aki egykor azt a két sort írta; hogy „a világ kint haddal 
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lölet vezeklése" címen. Balázs Bélát aforradalmi költ őktől ebben a versében éle-
sen elválasztja először az a tény, hogy nem kifelé ír, hanem 'belülr ől és a belülről 
élésnek, bélülrбl írásnak az a sajátsaga, hogy a felelősség a kimondott szóért az 
egész embert magában foglalja; minden szó úgy esik, hogy az egész ember egész 
lelkének súlya vele csendül az elejtett szóval. 

„Feketefényű, veszett gy űlöletre, 
Sajgó szerelmen kifent gy űlöletre, 
Készülök búsult, gyilkos gy űlöletre 
Szívemszakasztó g y ű  1 ö 1 t gyűlöletre. 

Tudom az árát. Megveheted rajtam. 
És talán kezdjünk számolni Uram. 
Mert hátha nem lesz hosszú az utam 
S ryПеntén vessz őžd sokasága ,nem fér." 

Ez is forradalmi vers, hadüzenet Istennek, de három szó van benne: s a j-
gó szerelmen ikifent gy ű lölet, gy ű lölt іgy ű lölet és tudom 
a z á r á t. ,S nem a felelőtlen „mi", hanem az egyes szám els ő  személy szól 
itt és ezért is soha az a lélek nélkül való nem lehet benne, mint a „mi" versek-
ben. Ez a vers: léleknek és gondolatnak a megnyilatkozása — és bármit is mond, 
az ember él és a mögötte élő  ember átsüt a sötét szavakon. Ezt a verset nem 
lehet pálnnkaként kimérni a rohamra kikészí'tend đ  katonáknak — ez a vers ko-
molyan veszi azokat, akikhez szól, egyenrangúaknak ismeri el бket. És gyűlöle-
tet se fog senkiben se ébreszteni. De ... és erre a de-re feleljen ezúttal egy har-
madik magyar forradalmi költ ő, akivel foglalkozni izgató és ebbи1 a szempontból 
legtanulságosabb kísérlet. 

G á b o r Andorról van szó. Arról a Gábor Andorról, akit sokan még ma is 
csak kabarékból és operett színlapokról ismernék; ajki a teljesen lezüllött ún. po'1-
gári kultúrából érkezett el mai magához s akinek útja tiszteletet parancsoló nagy 
szerűsé . Еs bárki épszívű, értelmes ember ennek az írónak verseit kezébe veszi, 
érezni fogja, hogy megrázó erővel áll vele szenvben egy talpig igaz ember. 

{,Szám, csókra lettél vagy gonosz szavakra? 
Szemem, borzadni lettél, vagy vidulnz? 

A föld most már csak gy űlölségek akla, 
S a káosz nem tud csenddé elcsitulm. 

Megélni rossz Világnak fordulóját, 
Hol fergeteg sivít s nem hallik ének; 

Hol hasztalan van kerted, meg nem dják, 
Be rossz, be rossz most Egynek és Egyénnek. 

Be rossz, be --rossz a harcosok sorában, 
Kik vívják ezt a harcot, ezt a végs őt! 

6 vagy meghalni kellett vón korábban, 
Vagy megs гületnž kellett volna kés őbb" 

Már benn a harcosok sorában, mert a pálfordulás már megtörtént; már 
nem lehet háttal a vonagló világnak a hitvány, kis, világközömbös életet élni és 
sajog a szó, hogyha a gyűlölségek aklára vált világról szól. De itt most döntés-
nek kell következni, állást kell foglalni, a léleknek reagálni kell. „Mert szégyen 
élni s nem kiáltani" ez a bizonyasság, ez a kezdete a ma él ő  ember lelkiismereté 
nek. De a kérdés az: Szodomából és Gomorrából nem futok ki, nem leszek h űt-
len a testvéreimhez se bűniikben, se büntetésükben; hogyan őrzöm meg a hozzá-
juk való legnagyobb hűséget? Itt vannak a feleletek: 464 



„És nem törődve vésszel 
Ls vértől sem riadtan, 

Magam', világos ésszel 
A páriáknak adtam. 

És mindent félretettem, 
Mi embert halni gátol, 

És éles penge lettem, 
Mely már ölésre bátor.” 

Ez nem frázis; ennek a forradalmiságnak mélyen egyéni pát Оs'za a vezek-
lés hangulata. 

„Egy légy, mely döng, nem oly haszontalan, 
Milyennek érzem életem lefolytát. 
Mily puszta ábra, hús és csonttalan! 

Utána nem maradt se fagy, se hő, 
A semmisége szinte meglep ő . 

És a máról szól: 
Nem tudom szavakká összefogni 

A tébolyt, melynek hallom rengeteg 
бklét a házak ajtaján kopogni. 

Jaj, rémület hangszernek lenni ma, 
Káosz rotyog ki tört száján a kürtnek, 
Nem ég felé felível ő  ima, 
Csak sóhajtása tűrhetetlen tűrtnek. 

Еn zengeném a mát másféleképp, 
De hullabűzben nem tudok zenélni." 

De végül, a végső  konzekvencia az ilyen sorok: 

„Csőre vájja dögmadárnak, 
melyet hívnak burzsoának." 

Ez a pár `idézet az egész gondolati építményt megmutatja: a gy űlölség aklá-
vá vált világban a páriák me'llé kell állnom és a páriák énekét kell énekelnem, 
vad, lázító, vádló éneket, hogy felrázzam az alvókat irgalmatlan katonákká a 
kibírhatatlan mai világ ellen. 

Az új magyar irodalomban van példa forradalmi költészetre, másmilyen-
re  is.  Ott a gyűlölet helyett acélok akarata nyer hangot, az építés szándéka. De 
bekövetkezett a megjövendölt idő , mikor a legjobbak is gyűlölet útján vélik a 
gyűlölettől eltorzult világarcra a hajnalt elhozni. ők nem gyűlölnek, de szinte 
bűnnek, rossznak érzik ezt. 

„Belőlem még a szánalom siráma 
Dagad lázító énekké Eléd; 
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De jönni fog, ki nem sajnálkozó már, 
Ki nem zokog, csak ordít, mint a kürt, 
Ki már nem ad puhábbat harci szónál..." 

Vagy a Negyven felé címíí (egyébként az egész :kötetiben a legszebb, me- 
lyen bensőséages, еszinte vers.) 

,En még a régiek közül vagyok, 
Bár újat is rajongva énekeltem, 
De hasztalan, hogy mindent elhagyok, 
E g é s z e n el .nem hagyhat régi lelkem... 

Mindig érzem félmás régi voltom... 

Szavakkal játszom, mint a gyönge gyermek, 
Szivárványt nézek, lombot és hegyet 

Szeretnék lenni e g y a dús tömegb ől, 
A m гilliók dalából egy ütem 

De én egyén rvagyak még, xégi egység." 

Ady Endre, aki nemegyszer írt gyűlölettdl égő  verséket, mint péld лt i kaгá-
csonyi verset „a prémbundás örvendez őkről" — Ady Endre a Halottak élén-ben 
gyönyörű  versben nagyszerű  palinódiával fordul el minden hittől, melyet nem 
bír maradék nélkül hinni. (МV gsem, mégsem, mégsem.) Pedig csábító, nagy-
szerű  gyönyörűség lehet a magányosságból, az egyéni felel ősségből, a kínzó ma-
gunkban4áll sból beléomolni testestül-lelkestül a meggyötört Sokaságba. Minden 
probléma megoldódik, amint az „én" helyére a „mi" kerül. Mert az „én" az én 
vagyok, szemely szerint, •pontosan megkülönböztethet őn; a „mi" az a fejetlen, fe-
lelősséggel nem tartozó, társadalmi-természeti jelenséfi — az egyén számára min-
den szenvedésnek vége, az egyéni princípium megszunese, a földi Nirvána.  Mo-
dern  miszticizmus; a régi, a világból kimenektil ő  „unio mystica" Istennel való 
egyesülésben vágyott levetni a föld és az egyéni, morális lélek terhét; a mai nem 
a világból akar kimenekülni — mert a mai ember csak err ől a világról tud, te-
hát innen nincs hová futni, hacsak nem a semmibe — a mai ember magától 
akar szabadulni, a rettenetes problémákkal megkínzott lelkét ől, melynek nincs 
ereje, hatalma a prablémák eldöntésére — menekülés a tömeghez, a személyte-
len egységbe. — De itt újabb nehézségek kezd ődnek: a misztikus еgyestilés nem 
sikerül, minden erőfeszítés ellenére sem. Lapozzátok csak át Gábor Andor köny-
vét és látni fogjátok ezt a szörny ű  kettősséget. Ott, ahol magát adja, magán ke-
resztül, saját lelke közegén át beszél, ott megrázóan emberi; ahol kifelé beszél, 
ahol nem manológról van szó, hanem agitációról, ott Pet őfi rossz verseire emlé-
keztet, és nem a tömegek lelke beszél bel őle, hanem egy kívülálló szól a töme-
gekhez. A misztikus egyesülés csak úgy lehetséges, ha egész lelkemet, meghamisí-
tatlanul, minden belső  ellentmondásával fel tudom emelni a magasabb egységbe, 
de aki ezt nem tudja és úgy beszél mégis, mintha tudná, az akaratlanul is titkos 
hazugság bűnében válik :bűnössé. 466 



„A vér, a vér! Be drága kincs! 
Nincs nemzete, vallása sincs, 

És mégis ő  a szentség. 

Ellenség vére: — babona! 
A vér a vérnek rokona, 

A vérben nincs különbség.” 

Milyen gyönyörű, niilye'л  igaz, hogy ellenség vére: — babona; de miért, 
miért akkor más harminc versben úgy •tenni, mintha azt hinném, hogy van vér, 
amelyet nem bűn kiontani, mintha azt hinném, hogy az a babona, hogy nem 
szabad vért ontani? Gábor Andor is biztosan olvasta a csodálatos Sztarec Szoszi-
ma intését: ne járjatok az utcán komor arccal, mert meglát talán egy gyerek és 
ártatlan lelkére ránehezedik arcotok .felh ője — és Gгіьor is bizonyára mély meg-
indultsággal fog erre az intésre emlékezni. De akkor miért nem err ől beszélni? 

Félreértések elkerülésére: nem azt gondolom, hogy hátat fordítani a pári-
áknak, a páriasorsra jutott emberiségnek. Mert én is azt gondolom, hogy szé-
gyen élni s nem kiáltarni. De azt gondolom, hogy mást kell kiáitani s ha ,gy ű-
lölet szava torlódna .számra, akkor inkább elharapjam nyelvem, semhogy kimond-
jam s még inkább: semhogy leírjam és kinyomassam. Mert a kimondott szót 
követheti egy masik szó, magyarázat és értelmezés és mindenekel őtt: előttem áll 
az ember, akihez beszélek. De a kinyomtatott bet ű  külön életet él, kimegy a vi-
lágba, emberek .közé, szemükön, fülükön keresztül a szívükbe és a szó, amit én itt 
jószándékkal leírok, adott pillanatban esztelen igyilok lehet, méreg, pálinka, kö-
tél, fojtogató marok. A leírott szónak tisztának, egyértelm űnek kell lenni és a 
dögmádárikitételt pélldául gondolhatta Gábor Andor úgy, hogy nem emberék 
ellen való gyűlölettel, hanem emberek iránt való szeretetb ől egy rendszer elleni 
gyűlölettel írta le — de e z t nem írta le. Balázs Béla sajgó szerelmen kifent gy ű-
löletről beszél. Pontosan ez annyit jelent: a sajgó .szerelem a köször űkő , amin a 
gyűlölet kését ,kifenem. De a folytatást már nem a köször űkő , hanem a kifent 
kés csinálja; még a köször űs kezében is megvan a veszedelem, hogy felejti a 
köszörűkőt és nagyon hozzaszokik az eleinte „szívemszakasztó gy űlölet" késé-
hez. Hát még a hatvanadik kézben, amelyik ezt a pengét már úgy vette át, hogy 
eredeti rendeltetéséről nem is tud, csak a penge tetszik neki és forgatja! A dia-
lektikus mozgás nem áll meg parancsszóra. . 

Karl Paumgarten úr antiszemita k оPlekciójával kezdtem, a kollekcióval, melyet 
dögmadár-arcú öreg zsidók karikatúrái díszítenek. Mérges, mérgez ő  szavakkal 
uszít föl emberekben szunnyadó vadállatokat, uszítja rá őket a földön hajlékta-
lanná lett emberi lélekre, a szeretetre, a megcsúfolt Isten-fiára. Mint említettem, 
Karl Paumgarten urat nem ismerem. Igazán mondom, senkit se akartam bánta-
ni, mikor a Karl Paumgarten úr működését ugyanabból a szempontból mondtam 
rossznak, mint amelyikből egy bizonyos forradalmi költészetet. Nem is akarom 
a kettőt egy kalap alá venni. S nem azért írtam ezt, mintha bántani akartam 
volna bárkit is, hanem azért, hogy megkérdezzem: biztos az, hogy az a gy űlö-
let, amelyét Karl Paumgarten úr uszít fel és az a gy űlölet, melyet az ellenkez ő  
táborból uszítanak — biztos az, hogy ez a két ellenkez ő  irányból kiküldött gyű-
lölet egyszer, vagy egy és más helyütt nem fog egymással összetalálkozni az el-
kínzott és kétségbeesett emberi lélekben? Vajon nincsenek célok, melyek önma-
gukban, önmaguk által elégségesek hozzá, hogy lelkesítsenek? Vajon jó vélemény-
nyel volnának maguk afelől, ha azt hinnék, hogy a gyűlölet és nem nemes célok 
terelték őket egy táborba? Miért becsülik le annyira az embert, hogy jobban 
bíznak gyűlölete kitartó erejében, mint belátása, esze és szeretete ereiében? És 
végül: ez-e a költészet, az írott szó hivatása vagy pedig az, ami a bibliában úgy 
van megmondva, hogy aki végig erős marad, az üdvözül? Vagyis: ez-e a mddja 
az emberekkel való szolidaritásnak? 

„Ki még olyan önálló,  mint  egyén, 
Hogy képeket vetítsen önmagából? 
S özönvízkor, az Ararát hegyén, 
Szép szigeteket sz őjön délibábból?" 
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„Talán a mélyből villannak szemek, 
Tán onnan jönnek egykor emberek még, 
Fáradtan mentem át a lelkemet, 
Olyan jövőbe, mely csak képzelet még.” 

És épp erről a jövőről beszélek; erről a fövőrбl, mely tegnap és tegnap-
előtt és ma kezdődik. Talán úgy lesz, hogy rettenetes vihar kapja el maholnap a 
földet. Minden lámpás kialszik (hiszen a lámpások már rég kialvóban vannak) 
és akkora sötétség, háború, a zsilipjeit feltép ő  gyűlölségnek olyan áradatfa fogja 
a földet minden irányból elborítani, hogy 

„Az emberek csak emberhúst zabálnak, 
Ez így lesz, így lesz, nincs már semmi mentség," 

De remélhetőleg igaz az is, hogy így is, még így is valami 'jó lesz ennek a 
végén is; amikor az emberek majd megállnak és keresni fognak valamit, aminek 
a világosságában újra visszataláljanak a lelküikhöz. Vajon Paumgarten úr brosú-
rái vagy Assisi Ferenc után nyúlnak-e majd? Dögmadár-versek vagy Sztarec Szo-
sziima után? .Én  is  tudom, hogy nem könnyű  ma nem gyűlölni, mindazonáltal 
nem  is  z a b a d. Mert azt gondolom én, hogy nem lehet a költőnek az emberi-
segggel — de még a proletariátussal sem—messzebbmen б , nagyobb, mélyebb szo-
lidaritást vállalni, mintha hű  templomőrökként — nem Szent István templomá-
ról, hanem nagyobbról, az emberi lélek tisztaságának templomáról beszélek —
nem hagyjuk el a templomot még akkor Sem, ha húsz lépésre t őlünk vér folyik 
is. Valakinek kell őrizni a templomokat is és mégoly kis embereknek is, mint 
amilyenek mi vagyunk, fontos szolgálata lehet abban a láthatatlan templomban, 
amelynek csak némely oltárképei és kövei láthatók. Ha értelme van a harcnak, 
csak az lehet, hogy a békéért történik, a tüzért, melyben majd mindenki áldoza-
tának füstje ég felé szállhat. De kellenek olyanok, akik a tüzet sohase hagyják 
kialudni az oltáron. Ha elmúlnak harcok, legyen hová hazatérni a katonáknak, 
minden táborból való katonáknak — emberekké. Ady a hábor иban írta: 

„Akik még vagytok őrzőn, árván, 
őrzők: vigyázzatok a strázsán." 468 



sinkó ervin 

hit, 
vétó 
es 
tetem re hívás* 

(Egy dortmundi bányamunkás emlékének) 

A harmadikkal, a tetemrehívással kell kezdeni. Ez, mint köztudomású, egy-
kor istenítéletet jelentett. Ha nem tudták valakinek gyilkosát megtalálni, akkor 
minden gyanús embert a holttetem elé vonszoltattak és a holttetem bizonyságot 
tett a gyilkos ellen. Ma is itt fekszik egy áldozat; az áldozat nem egy ember, 
hanem az egész élet; irtózatosan megcsonkítva, összetörve, csupa sebbel és min-
den nappal szaporodnak sebei. Én szenvedek alatta, mert ha kimegyek az utcára, 
minden szembelövő  ember ennek a nagy áldozatnak egy-egy sebét sajogtatja meg 
bennem. Te is, olvasóm, bárki is légy, szenvedsz alatta, mert az utcán koldusok 
mutogatják a levágott lábaikat, és ha te nem is vagy kínzó éhséggel járó munka-
nélküli .tömegek közül, ők ott vannak körülötted és néma, vagy hangos kórusuk-
kal torkodon akasztják a jóíz ű  falatot. irs itt vannak az újsághírek az öngyilko-
sok tömegeiről, az utcai harcokról és a készül ő  háborúról. Ёs új tetemrelvás 
történik. De nem egy vagy kettő  vagy tízezer ember, hanem valamennyien meg-
idéztetünk az áldozat mellé: ki a bűnös, ki akarta, hogy így legyen, kitette, hogy 
így lett? — 'Senki nem állhat oda Pilátussal kezét mosni, mert senki sincs kívül 
az életen. Ahogy a világháborúban a semleges állam többé-kevésbé hazugság volt 
— úgy morális semlegesség sincs. Ha azt felelnéd, hogy te nem foglalkoztál so-
ha a világ dolgaival — erre ez a világ joggal feleli, hogy de ellenben ő  foglalko-
zott a te dolgaiddal és annál rosszabb, ha te ezt nem viszonoztad és csak hagytad 
törtéплi a történendőket. Legalábbis nem ártatlan egyikünk békés keze sem ab-
ban, amit elmulaszt tenni. Mert valamit elmulasztani nem kevésbé rossz, mint 
rosszul, de tenni valamit. A közömbös semlegességnek még illúziója is — hál' 
Istennek — mindig átlátszóbb lesz; hál' Istennek, írtam, mert jó az, hogy ha 
már önként nem akarjuk hallani a tetemrehívást, az id ők gondoskodnak róla, 
hogy kényszerítve legyünk meghallani mind, kivétel nélkül. A történelem tenden-
ciája a medréb ől kilépő  tengeré: ne maradjon sziget, mindig általánosabbá, min-
dig mindent érintőbbé válni, mindig erősebben belevonni mindenkit a kényszer-
be: felelni a kérdésekre, állást foglalni, dönteni. Igy jönnek létre a sorsközössé-
gek árvíz idején előbb egyes utcák, aztán egyes városok között s ha a tengerek 
lépnek ki medrеikből: a föld répai között. Itt volt például a világháború. El őbb 
úgy látszott, hogy csak csoportok, egymással harcban álló csoportok között te-
remt sorsközösséget, a valóságban azonban a világ szegényy emberei, a világ kén у-
szerített katonái, a proletariátus minden országban sorsközösségbe verte magat 
más országok dolgozóival. 

Hála Istennek, már nem lehet külön sorsokat építeni. Ha a föld tulsó 'szé• 
lén megrendül a föld, akkor itt is földrengés érz ődik — társadalmilag. Az em- 
ber, aki szeretne külön maradni, kapálódzik ellene. Itt van például a rádió ta- 
lálmánya. Azt jelenthetné, hogy a szellem sehol se akar négy fal között marad- 
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ne, hogy a világ kénye-kedve szerint betörjön szobája nég у  fala közé és mind-
ért, hagy a szabad világkisugarzásnak ez a nagyszer ű  kozege ölébe dobódatt, 
sütötte, hogy lelhet •titkossá tenni, kisajátítani a ihullámokat, megakadályozni, 

útját állni e nagy eredmény —eredményeinek ... 
Azt akarom mondani, hogy atetemrehívás megkezd ődött a világháborúval. 

A világháború —vak is lát'a — tart máig, ha decentralizált és civilizáltabb (?) 
formák között is és tart a 1észülődés is egy újabb, az előbbire 'vastagon rádup-
lázó világhálborúra. Meggkérdezem magam, téged olvasóm: akarod? Akarod a bör-
tönöket, akasctáfékat és a jövend ő  v Ёlégháborút? Nem, én sem ákarоm, te sem, 
senki sem személyenként — és közben mindnyájan létjuk, ami történik, el őre 
morajlik és azt mondjuk: tenhetetlenek vagyunk a világgal szemben, a matéria 
erősebb, minit a lélek és a lélek —nézzétek meg a mai irodalmat — egyetlen 
ordítás: vétó, vétó, vétó! 

Mert a veszedelem nemcsak az emberiséget, hanem a szellem minden szfé-
rá~ ét elöntötte. Az irodalom éppúgy, mint minden életnyilvánulás a veszedelem 
cѕzllag~képe a1'att é'i — a tetemrdhívá)s korában. Aki ezt az agóniát nem éx пΡi, az nem 
m a i író. A m a i ember, a matériával szemben tehetetlen ember, ha a szel-
lemnek ad hangot, az egész mai élettel szemben csak vétót kiálthat. 

A vétó a gyakorlatban csak akkor ár valamit — és ma már mindig csak gya-
korlatról lehet szó, más nem érdekes — ha több aszónál, ha nem puszta tilta-
kozás, hanem cselekedő  állítás is; a vétó értékét megszabja, hogy több-e önma-
gánál és azért bizonyára megengedhet đ, hogy ha a •tetemrehívás korának neve-
zem korunkat, a vétó fogalmát benne úgy határozzam meg: az állítás egyik szen-
vedélyes fiformája. Minden esemény tetemre hívja a lelkiismeretet: ez a morét 
kezdete és a kđvetkező  fézis a vétó megszületése. Ez a vétó elébb csak ~ a kiáltás 
tesz: Nem szabad ölni! De ez csak negatívum, ez puszta vétó és nem vil ~gasság, 
csak kiáltása a szemem féjdalmáлak a sötétség miatt. Еs akkor aktuálissá válik 
a harmadik, a hit ... 

Azt akartain mondani, hogy a szellem ma még a vétónál tart. 'De ez így 
nem igaz . Mert ez aszó : ana — ez a hamis . A „ma" nem mozdulatlan , lezárt ke-
ret, hanem mint ahogy a vétó születésвapja a hit .születés előtti napa, úgy a ma 
is magában hordja a holnap arcát és ezerszer áldottak a szentsegtorб  kezek, 
akik a ma-fátyolt szentségtör ő  hittel — mert látszatra minden szület ő  hit a ré-
givel szemben eretnek szentségtörés — a holnap arcéról letépni készülnek. A te-
temrehívás egyszerűen a morál, a vétó egyszer űen az ember hivatásának megje-
lenése, de vétdba bujtatott hit — különös dolog az a hit! 

A hitről minduntalan kiderül, hogy csak egy másik hit takarója volt. Az 
ótestaтnentumi Jehova a mindenki IstеПet bújtatta e'1 és az az Isten, akit az 
evangéliumból az egyházak értettek ki, ma megint úgy t űnik fel nekünk, hogy 
csak lefejtendő  maszkja egy lényegesсbb Istennek, annak, aki után mai lelkünk 
követelődzik. Évezredenként megululó lakodalom ez: minden évezredben lehull 
egy fátyol a menyasszony arcáról és minden új évezred még egy új letépni való 
fátyolra talál. Dante még hihette, hogy jó és Isten az, aki a pokol kapujára azt 
írja, hogy örök igazság epített engem es orókké leszek, ti. a pokol; a mi lelkünk-
nek azonban már nem lehet boldog násza egy Istennel, akinek mennyországa 
alatt pokol tüzében égnek lelkek. Dante hitét mi magunk számára ma b űnnek 
kell hogy érezzük; az igényeink — hál' Istennek — megn&ttek azzal az Istennel 
szemben, akiben hinni, akit szeretni tudnánk. Nincs egyebünk, mint e szentség-
törő  szent igényeink, melyeket mégcsak felbiztat a mi Krisztusunk evangéliumi 
búcsúszava a tanítványokhoz: „Még sokat mondhatnék, de ti el nem hordozhat-
nátok." Ёs mi hallunk a ból egyetmást már, amit azok el nem hordozhattak vol-
na — és nekünk is nehéz elhordozni. Mindig nehezebbé válik elviselni az életet, 
mellbe helyeztettünk, mert mennél embertelenebbé válik az élet, annál világo-
sábban támad ránk az a tudat, hogy milyennek kellene lennie. Többet tudunk a 
jóságról, nagyobb igazságról tudunk, jobban megérezzük az igazságok problema-
tikáját, a cselekedetek ellentmondását, mint bármikor is az emberiség — de va-
lóvá tenni, a vétónál többet tenni, nem tudunk. Ám mindinkább nyilvanvaló lesz, 
hogy a vétó tojásából kibújik egy új nap, a hit világító napja — ha most még a 
sötétség teljes is. 

A vétó nemcsak tiltakozást jelent, hanem tilalmat is. Én ott vagyok a te-
temrehívó hívásnál, vétóm is van, de köztem és a világ között is vétó van. öl-
nelk — de nékem ölni nem szabad és nem tudok mást — siralmas állapot — csak 
kiabálni: ne öljetek! Magam is késsel kézben nem sietek az áldozat segítségére, 
mert nekem nem szabad ölni. Ez a teljes sötétsége a léleknek, a zsákutca — a 
falra pedig, a zsákutca ,falára a világ ráveti vonagló árnyékait. 

Ezt az írást a dortmundi bányaszerencsétlenség egyik áldozata emlékének 
ajánlottam. Az újságok írták, hogy a bányában a tucatszámra hever ő  hullákat 
a mentők olyan helyzetben találták, hogy látni lehetett: utolsó pillanatig segíteni 
akartak egymásnak. Apa, fiú, barátok egymást átölelve roskadtak halálba. Ez 
azonban csak a közös veszedelem tükrözése és ebben nincs rendkívüli. De rend-
kívüli van abban, hogy sok száz méternyire a föld alatt a haláltól megtámadva 
azokra gondoljak, akik fenn a földön élnek és élni fognak és ez történt — hite 
lesen ez — az egyik munkással. Én nem tudom, mi az, ami ma csodaként hatna, 
de mi a csoda, ha nem az, hogy a halál biztos, pillanati közelében egy elkínzott 
szegény munkás szívében az ő  minden földi testvéreinek arca felragyog és ereje, 
gondolata, hite van az ő  biztos megsemmisi lése :pillanatában krétát venni a ke-
zébe és üzenetet írni a falra azoknak, akik majd lejönnek az ő  hullájáért? Mert 
ott találták krétával a merevedett kezében és a falnak támaszkodva, melyre már 
a halállal torkán ráírta: Éljetek boldogan! Küzdjetek •ki egy jobb jöv őt magatok-
nak! — Ezeknek a szavaknak, a születésük körülményeinél fogva, mindenkit szí-
ven kellene ütni. Mert ez nem teória: ez szívb ől született, egy szívb ől, mely -ta-
lán azelőtt, e pillanatig maga se tudta, hogy van benne valami, ami er ősebb a 
halálnál és keményebb a koporsónál, valami legy őzhetetlen, amit úgy kell hívni: hit. 

Tetemrehívas, vétó, gyűlölet, •bosszúvágy — semmi sincs mindebb ől ebben 
a föld alól jött angyali üdvözletben. Ahol én még csak sötétbe nézek, ott a halál 
percében ez a dortmundi bányamunkás világosságot vélt látni és ha lesz egyszer 
egy új egyház, akkor ezért a pár szóért ezt a bányamunkást a nagy h ősei közé 
fogja állítani. A kétségbeesés pillanataiban rá akarok gondolni, hogy felélessze 
lelkesedésemet, megszégyen іtse szeretetlenségemet és példám legyen a Int erejére. 470 
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domonkos istvcin 

tolnai ottó 

utasi Csaba 

honda 	 419 

hársfaedényke 	 428 

a költői eszmélés hosszú útja 
433 

gulyás jdzsef versei 

milan komnenž ć  versei 

podolszki jdzsef 

438 

441 

ha majd kitör a béke (2.) 
444 

tolnai ottó 	szirmai 	 458 

franci zagoržčnžk 	a konkrét m űvészet útjain 
459 

dok іlmentunz 
sinkó ervin 	a gyížlölet könyvei 	 462 

sžnkó ervin 	hit, vétó és tetemrehívás 	469 
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képzőművészeti mellékletek: 
koliger károly grafikái a 464, 465, 
apró toltán fotografikája a 431, 
mlrjana stojanović-maurits collage-al a 419, 443, 
benes józsef rajzai a 427, 429, 
maurits ferene rajzai a 432, 451, 468, 
szűgyi zoltán col lage-a a 446, 
orest zagoričnik vizuális munkája a 459, 
franci zagoričnik a 460, 
ifigenija zagoričnik a 461, 
egest гagоггбnik könyve a 466. oldalon. 
mészáros miklds collage-a a behajtáson 



jövő  január 
(Néhány méterrel arrább) 

Ablaknak repül a madár és nem falnak. 
(Az ember is csak ennyire vak) 
Koppanása hallatszik csupán, vagy 
A halál rafinált csörrenése kínja. 

A távoli kék, a jegenyeerd ő, ballagó ember, 
Szíve-szembogarában .. . 
Hát igazán nžncsen ...? 
Elviselhetetlen, ha nincs menekülés. 

Case (f). We prove that if [W(19 —> y) = 0] = [~] in every г  (belonging 
to Lrm  and discrete with respect to <0,1>), then also [W( ј4 —: yxy) = 0] _ [ ~] 
in every such ,г, provided x does not occur free in ј  . 

Let г  = (U,f,',Q,W) be an arbitrary random model, and define for 
all u E U the models г  = (U,f,,~',й ,W„) where г,, differs from г  only in 

f( х) = u. If y°(u) is the f-image of y(ufx) in U, then W„ (y) = й (y °(u)), and 
W(yxy) = inf {2(y°°(u)) : u E U}. Furthermore, W„(~) = W(~ ) for all u E U 
(using that x does not occur free in ј1). By our assumption (using(4)), 

t9 is to be considered as a C houromorphis і n, for the elements of 
C~ (j i) send both the elements of Їл ;  and those of 1F R (~л ;) to zero. This 
means that is an S-homomorphism since S lies, by definition; in the center 
of R. Thus, each element of 	lУ?) lies in šs()л ) which implies 5( Ј )  

Hence, each preideal of л  is fully invariant proving that 	is contained 
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pe tofi ERTék 
т  

fehér kálmán 
	 petőfi megváltása 

kiáltások 
(A megváltás fölajánlása) 

vérem fájjon 
annyira hogy kifakadjon 
lángolásom tűzbe fojtsa 
talajvizet kiszárítson 
bárányfelhő t porba dobjon 
ablakokat befalazzon 
udvart süllyesszen magába 
embert lökjön barátjának 
tévelyg ő t vezessen szakadékba 
járt utakat elfelejtsek 
délibábot kifeszítsek 
vakablakon lássam a világot 
ami megnyílt az bezáruljon 
ami bezárult az kinyíljon 
aki hitben halt meg az hžtetlenné váljon 
aki hitetlen volt az föltámadjon 
parancshoz szokottak legyenek szabadok 
házsorok forduljanak el egymástól 
meghaltakat ünnepeljünk 
élők fölött láncokat csörgessünk 
a szabadsághoz szokottakat bilincsekbe verjék 
meg ne virradjon 
kakas se szóljon 
nap ne süssön 
százéves  fa  rüggyé váljon 
két nemzedék porrá váljon 
egy nemzedék porban játsszon 
legyilkoltba visszafolyjon vére 
földrengés a morajába vesszen 
tűzropogást oltson el a csendje 
feketévé váljanak a lángok 
csontvázakra új hús rakodjon 
gyulladjon az égen százmillió csillag 
kétszer annyi hulljon végtelenbe 
a nerclétező  át fi adja helyét 
a létező  árnyékától féljen 
két árnyékká váljon minden ember 
dőljön ránk a múltban élt jövőnk is 
kiáltson az ösztön és az érzés 
népek szülessenek történelem nélkül 
népek haljanak ki történelem nélkül 
ne állja útjukat agancsos bárány 
hívó hangját meg ne hallják 
a győzelem és a gyötrelem 
lebegjen egy közös sír felett 
kétrészes kagylóban 
két pžtvarú szobában 
két élet között 
a visszagondolatban 
paloták a vályogvet ők formáiban 
templomok a gyökérrostok ágaiban 
kaszárnyák a ki nem kelt mag közepében 
végiggondolt gondolatban 
új arcokban megújulva 
feloldozást nem remélve 
vérem f áj jon 
egy holtpont körül legyen visszér 
jelen visszér 
tüdő  visszér legyen bennem 
mozgó ideg csak a jöv ő  
ami visszatér 	  
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