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rolf hochhuth 

„az 
ember 
megmentése" 

Engedje meg, igen tisztelt Lukács professzor úr, hogy szerény köszönetnyilvání-
tásom elé az Ön szavait írjam; azokat a szavakat, amelyekkel Ön Szolzsenyicin 
Ivan Gyenyiszovicsát elemezve a jelenkori novella célját megjelöli. Az Ön 80. szü-
letésnapján el kell mondanom, hogy mennyire elkötelezettnek érzem magam e hit-
vallás mellett, mely nem tör ődik a divattal, hogy mennyire hálás vagyok đnnek 
könyveiért általában, különösen pedig ama bírálatért, melyben Ön leveleiben kí-
sérleteimet részesítette. 

Említett írásában, ebben a nagy esszében, amellyel születésnapja el őestéjén 
ajándékozott meg bennünket, Ön ragaszkodik egy felismeréshez: skolasztikus viták 
arról, hogy „mennyiben és mennyire lehetnek egy pozitív h ősnek negatív tulajdon- 
ságai", sem tagadhatják ki a világból azt a tényt, hogy az irodalomban „a konkrét, 
a különös ember az els ődleges, a megformálás kiindulási és végpontja." Ön a 
novella létrejöttének jogosultságát, azt, hogy a novella a mi korunkban is legitim 
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meg, mely a kortárs demontírozott és inhumánusan — mert teljességgel humor-
talanul — karikírozott alakjával — ahogyan őt divatos főteoretikusunk és másolói 
felfogják — olyannyira ellentétes, hogy az ön emberét és a náluk felt űnő  emberi 
férget már nem is lehet egyazon nemhez tartozó lényeknek felfogni vagy akár 
egyazon szülők leszármazottjának tekinteni: korunk legnehezebben eltávolitható 
vasfüggönye megakadályozza ezt. 

Ezen a ponton válnak külön egymástól a szellemek. Ezen a szellemi vas-
függönyön átjutni éppoly bajos, mint a Kelet és a Nyugat közötti aknamez őn. 
Ha valami bennünk reménytelenséggé dermed és némul, az nem más, mint számos 
írástudó készsége arra, hogy a mai ember történelmi helyzetét mosolyogva e sza-
vakkal jellemezze: a szubjektum végérvényesen leköszönt. 

Két évvel ezelőtt megkíséreltem válaszolni a Theater heute szerkesztőségé-
nek néhány kérdésére, már amennyire a válaszadást lehet ővé tették tapasztalataim, 
melyeket gyakorlatilag az éppen akkoriban bemutatott A helytartó c. tragédiám-
mal kapcsolatban szereztem. E tapasztalatok ažóta sem sokban módosultak, de 
legalábbis részben igaznak bizonyultak egy új darab írása során; ebben els ősorban 
a különféle rendfokozatú katonák, különösen a pilóták felel ősségét vizsgálom, 
felelősségüket a védtelen lakossággal szemben. Az a körülmény, hogy némely 
ponton az én akkori válaszaim összhangban vannak azzal az interpretációval, me-
lyet Ön, mélyen tisztelt Lukács professzor úr, Szolzsenyicin novellájáról adott, arra 
bátorítanak, hogy e válaszokat hálás köszönettel az Ön tudomására hozzam. 

Basel, 1965 április 
rolf hochhuth 

ábrázolhatja-e a színház a mai világot? 

A mai embert kell a színháznak ábrázolnia, igenis — és ezzel küzdenie 
kell — anélkül, hogy e célkitűzést nyers engagement-ná változtatná és így félre-
értené — az olyasfajta unalomig ismételt szólamok ellen, miszerint „az individuum, 
mint a polgári korszak kategóriája, a teljesen megszervezett ipari társadalomban 
a hanyatlás állapotába jutott" (Adorno). 

Vége lenne a színháznak, ha valaha is elfogadná azt a feltételezést, hogy 
a tömegben az ember nem individuum többé. Elfogadhatatlan formula ez, bár-
mennyire is sztereotip módon err ől papol a sablonokban gondolkodók minden 
második tárcája már évtizedek óta. A távírón elrendelt gyilkosságokhoz hasonló 
embertelenség, ha valaki ignorálja azt a tényt, hogy az egyénnek ma csakügy, 
mint mindig is, egyénileg kell elviselnie saját szenvedését és saját halálát, még 
éppenséggel akkor is, ha nincs választása és nincsenek fegyverei, és ha nem egye-
dül hal meg, hanem nyolcszáz emberrel együtt, akiket nem ismer, ugyanabban 
a gázkamrában, ahol éppoly kevéssé tud szembenézni gyilkosával, mint a városlakó. 
a bombázó pilótájával — vagy akár már háromezer évvel ezel őtt a gályarab ama 
hajó kapitányával, amely saját hajóján léket vert. A halál persze a technikai kor-
szakban más alakot öltve jelentkezik, mint a biedermeier id őkben. Еs mégis: 
minden ember mint individuum a „saját" halálát halja, aszó rilkei értelmében, 
ugyanúgy, ahogyan arra ítéltetett, hogy „saját" partnerét szeresse vagy ne szeresse, 
hogy saját életének terheit vonszolja, legyen bár vállalkozó vagy kizsákmányolt, 
igazgató vagy igazgatott. Az a sznob, aki figyelmen kívül hagyja, hogy egy gyári 
munkásnőt és testvéreit, akik pedig könyvet sohasem olvasnak —még őket is 
többre kell becsülni, mert nem nagyranőtt egyhasi kölykek egy bérkaszárnyá-
ból, hanem többek és azok is maradnak, mert teljességgel személyes konstellá-
ciókkal rendelkező  emberek, az a sznob ne lamentáljon, ha azok, akik megafono-
kon át proklamálják a terrort, egy szép napon őt magát is anonim számmá degra-
dálják. Mert a gazfickók nagyon is szívesen hitetnék el magukkal, hogy áldozataik-
nak már nem volt emberi arcuk, hegy szavazó barmok és még annyira sem 
egyének, mint a középkori városlakók, akiknek nem a televízió, hanem a pa= 
rágta a szájukba nap mint nap, hogy mit tegyenek. Az ember nem válto7ik meg 
alapjaiban. Túlságosan komolyan veszi magát az a korszak, amely az ellenkez őjét 
állitja. S manapság ezzel az állítással lépten-nyomon találkozunk. 

Nem tudok egyetérteni Adornóval, aki így ír: „ha az atomkorszaknak egyál-
talán lenne drámája, az önmagát gúnyolná ki, már csak azért is, mert a drámai 
mese jellemekbe és cselekményekbe csúsztatja át és ezáltal vigaszt adóan meg-
hamisítja az anonimitás történelmi iszonyatát, és megbámultatja a prominens 
személyiségeket, akik arról döntenek, hogy megnyomják-e azt a bizonyos gombot." 

A neves gondolkodó ilyesfajta megfogalmazásai igézetükben tartják az olva 
sót, míg csak nem leszünk ismét olyan primitívek vagy eléggé szemtelenek ahhoz, 
hogy megkérdezzük: vajon nem éppen az ellenkez ője-e az igaz, az a belátás tudni-
illik, hogy az atomkorszak drámája csak akkor és csak addig lehetséges, ha és 
amíg képesek vagyunk egészen régimódian érezni, amit Kogon a buchenwaldi 
csontvázhalmok láttán követelt: „Ki a jelenkor történelmét vizsgálod, gondold 
meg, hogy húsnak .és csontnak ez a maradványa apád, gyermeked, asszonyod —
ember, aki drága neked!" És a prominens személyiségek, akik megnyomják azt 
a bizonyos gombot, — őket igazán nem kell megbámulni, nem; de vajon nem lenyűgö-
ző  jelenet-e, amint Sztalin és Truman Postdamban Németországnak ócskavasként 
való kiselejtézésével foglalatoskodik, olyannyira, hogy csupán alig néhány mellék-
mondatot szentelhet annak a kérdésnek, miképpen folytassák a Japán elleni há-
borút, miután a Tenni már tíz nappal korábban felajánlotta a kapitulációt? Еs 
Truman csak úgy mellesleg elejtett közlése, hogy van egy új fegyvere; Sztalin 
úgy tesz, mintha csak fél füllel figyelne oda — és azután a döntés, hogy azt a vala-
mit a közeljövőben ki kell próbálni, persze korántsem anélkiil, hogy a tisztelend ő  
úr előzőleg megáldaná a repülőgép személyzetét .. . 

Mert mégiscsak egyik legfontosabb feladata a drámának: ragaszkodni ahhoz, 
hogy az ember felel ős lény, —bármennyire is népszer űtlen pillanatnyilag az ilyen 
álláspont. Vagy talán nem terheli semmiféle felelősség Truman  lelkiismeretét  860  



Hirosima megsemmisítéséért? Adorno ugyanis így okolja meg, hogy a fasizmust 
nem lehet drámában ábrázolni: „a fasizmusban csakúgy, mmt a mi szemlélet-
módunkban nem létezik többé a szubjektum szabadsága." 

Pontos fogalmazás — de igaz-e? En mégiscsak úgy gondolom, hogy szemé-
lyesen a Führert ől kezdve (vagy talán Hitler sem volt már individuum ~) le egé-
szen a hitleri parancsnok legutolsó végrehajtójáig, aki mint tömegparancsnok va-
laszthatott — legtöbbször igenis választhatott, ezt ne feledjük —, hogy mindössze 
figyelmeztesse vagy a „népítél őszék" elé hurcoltassa a tiltott г  .dióadóк  feljelentett 
titkos hallgatóját, létezett és szüntelenül létezik az individuum szabadsaga. Aki 
ezt kétségbevonja, abban legyen annyi tisztesség, hogy tiltakozzék az S Ѕ-tagok 
bebörtönzése ellen, hiszen ők csak parancsra gyilkolták a zsidókat. Az egyenruha 
határa a nyaknál v an. Az arcokat csak az találka különbségnélkülieknek, aki felüle-
tesen szemléli őket, mint az Azsiába látogató európai az ott-lakókat, akik látszó-
lag mind egyformák, vagy mint azok az értelmiségiek, akik ezerf ős kongresszu-
sokon vitatkoznak az eltömegesedésr ől, anélkül, hogy fontolóra vennék, hogy talán 
már kongresszusuk is annak kinövése, ami ellen háborognak. A „tömeget" kívülr ől 
szemlélni, anélkül, hogy az egyén belátná, hogy a tömeghez hozzátartozik és benne 
létezik, mint mindahány többi egyén: erre vezethet ő  vissza az az erkölcsi felfogás, 
mely „szellemi" fegyverzettel látja el a modern gyilkosokat és azok minden társa-
dalmi rétegben megtalálható kitartottjait, s ez vezet olyan alapvet ően inhumánus 
felismerésekhez, mint amilyen ez is: „sok embernél már az is szemérmetlenség, ha 
azt mondják: éп ." 

A drámának, mely az embert mint individuumot veszi tekintetbe, ezen a fi-
gyelmen túl nincs szüksége további „engagement"-ra. Ezzel máris továbbmegy, 
mint amit a pillanatnyi divat engedélyezne. 

ábrázolható-e 
egyáltalán a mai világ a színpadon? 

Nem minden részlete ábrázolható. De ebben a tekintetben mindig is voltak 
átléphetetlen határok. A Messiás 2. énekében Klopstock „elképzelhetetlennek" 
mondja a poklot: „Soha el nem képzelhet ő, siralmak végtelen mezeje." Ezt bizo-
nyítja Auschwitz is; a színpadon csak az állomás peronja jelezheti, a pokloknak 
ez a még viszonylag emberi tornáca, melynek személyzete — mint ismeretes —
derék átlag-németekb ől állott. Azt mondhatnók, hogy ahol a humánust még redukált 
formájában sem lehet felfedezni, ott a színháznak sincs létjoga. Innen a színház 
nagyon is érthető  tehetetlensége a technikai világgal szemben, amely teljességgel 
inhumánus, már csak külsőleg szemlélve is: arcnélküli, mivel az embert, minden 
dolgok egykori mértékét a maga területér ől száműzte. A rekordsebességet vagy 
az ipari kapacitást nem lehet emberi er ő  mértékével mérni és nem lehet az érte-
lemmel felfogni; ugyanúgy nem, mint ahogyan a beláthatatlan tenger, a természeti 
katasztrófák, a csatatér és hulladékai, a zárt barakkokban vegetáló embercsonkok 
is inhumánus sivatagok, s ezért zárva maradnak a m űvészet előtt. (Tudjuk, hogy 
már Schillernek gondot okozott, hogy a hadsereget nem lehet az egész cselek-
mény alapjaként bemutatni.) 

Más műfajok —elsősorban az epika — olyasmit is ábrázalhatnak, amit 
a színház csak elégtelen módon jelez, például a szerelmet, mint Musil Mann 
ohne Ežgenschaften-jónak vagy Flake Fortunat-jónak egyes fejezetei. 

ábrázolható-e a mai világ még 
(vagy már újra) realista eszközökkel? 

Realizmus — ezzel a szóval az ember bels ő  és külső  szituációjának elképzel-
hető  legegzaktabb ábrázolását jellemezzük; „realista eszközök" nélkül — úgy 
vélem — a színpad ma kevésbé boldogul, mint valaha. Csakhogy az a perdönt ő  
kérdés, hogy szűken vagy tágan jelöljük ki a realizmus világának határait. Egy 
álom, egy emlékezés számunkra sokkal valószer űbb lehet, mint egy beszélgetés 
egy könyvesboltban vagy a szabónál. A halál, amely ma az egyik hozzátartozómat 
ragadja el, holnap talán engem is, természetesen mérhetetlenül súlyosabb realitás 
számomra, mint a levélhordó, akit ől csak a postámat veszem át! Miért ne állítsuk 
tehát színpadra a halált, még az úgynevezett realista drámában is? A realizmus 
önmagában sohasem több, mint szándék és elhatározás; csupán megfogyatkozása, 
szellemivé válása és átfordítása révén merevedett vagy szellemült át m űvészetté 
— mikor — hogy. Vagy az öregség: állandóan a nyomunkban van, így sokkal jelen-
tősebb, ábrázolásra sokkal inkább mélt ći, mint a rendőr vagy az újságíró, akik 
csak átmenetileg zaklatnak bennünket. 

Az irodalomban is csak azok az elméletek stimmelnek, amelyeket nem álta- 
lánosítanak. Én csak egy kezd ő  író tapasztalatairól beszélhetek, saját magamnak 
vázolva fel gondolataimat. Mi lehetséges még a mai drámában? Aki, mint én is, 
csak bizonytalanul tapogatódzik, abban ez a kérdés természetszer űleg erősebben 
tolul fel, mint az, hogy mi lenne szükséges a színpadon. És itt hadd térjek el 
némileg a témámtól. Hogy korunk néhány évtized óta mennyire bizonytalan a 
művészettel szemben, azt mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy minden második 
ember bólint. ha egy festő  kijelenti: Karl Barth vagy Jaspers portréjába (mivel- 
hogy az embernek negyven év óta „már nincsen arca") valami lényegest kell 
„belehelyeznie". Mintha a természet (pillanatnyilag gúnyos megvetés tárgya e 
szó) és az élet alig járult volna hozzá valamivel e fejek átszellemültségéhez és 
fenségéhez. A komikus önhittség azután gyakran olyan kijelentésekhez vezet, hogy 
e másolmányok eredményét csak ők maguk, az alkotók érthetik meg, mivel csak 
az ő  röntgenszemük tudta az esszenciálisat kiolvasni az ilyen emberb ől; az összes 
többi nézőnek jó lesz „iparkodni". S ha még ekkor sem értik a m űvet (mi több, 
oly ostobák, hogy azt még be is vallják), akkor a tegnap emberei. Ne gondolja 
az olvasó, hogy a fényképezést reklámozom: a fénykép csak egyetlen pillanatot 
ad vissza, a rangos portréfest ő  viszont számtalan pillanat összegét. Amikor nem- 
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könyvtárak anyagából keressem ki a század els ő  felében író jelentős német el-
beszélők portréit, be kellett látnom, hogy itt a „kirostálás" áldozata lett a képz ő-
művészet egy egész műfaja —méghozzá jellemző  módon a leghumánusabb. Szinte 
semmi sincs már, amit felmutathatnánk. Marini nagyszer ű  rajza a 80 éves Thomas 
Mannról; Orlik, Corinth, Liebermann, König, Kollwitz egy-egy képe, még három-
négy további rajz, továbbá hasonlóan kisszámú kép ismeretlen m űvészektől magán-
tulajdonban — ennyi az egész. A legnyomasztóbb illusztráció ez Hofmannstahl 
szavaihoz, hogy olyan korba, olyan éghajlat alá keriilhetiink, amely nem t űr többé 
tenyészetet. „Miként a vegetációban, a faunában: egész rendek pusztulnak ki. 
A szó, mely tegnap még varázserővel szólt, ma értelmetlen hull  a földre le." 

Hogyan áll helyt a realista dráma e felismerés fényében? Gyakran táncsol-
ták nekem, hogy darabomat, megtartva a realizmus némely elemét, a mesének egy 
sziirrealista vagy abszurd világba transzponálásával modernizáljam. De „a leg-
abszurdabb, ami csak létezik" — Goethe szavával —, mégiscsak a történelem, és 
nem az abszurd színház. A történelmet Goethe mély undorral „zavaros moslék-
nak" nevezte, és idős korában még arra sem volt hajlandó, hogy tudomásul vegye. 
Еs igaz is, a történelem valósága, amely sziinteleniil betlehemi és niirnbergi 
gyermekgyilkosság-törvényekkel traktálja a tettek emberét, már nem fokozható az-
zal, hogy egy abszurd világba helyezziik át a cselekményt. A felhatalmazási tör-
vény, Alaszka eladása vagy Július huszadika: abszurd világszínház volt. A kezd ő  
író mégis alig tud ellenállni annak a kísértésnek, hogy sziirrealista megoldást 
válasszon, már csak azért is, mert akkor nem ke ll  vesződnie a kultúripar jól 
fizetett mamelukjaival, akik a hitleri világ elt űnése óta még egyetlen esetben sem 
emeltek kifogást a nem-tárgyias vagy az abszurd m űvészet termékei ellen, mivel-
hogy ezek senkinek sem szúrnak szemet. A konzumflliszter már régen felakasztotta 
a nathkasztli fölé a Neckermann vagy Piper kiadók valamelyik sokszorosított m ű-
nyomatát, s már csak azért sem háboroghat, mert drill alatt van: szabványosított 
manipulátorok a fejébe verték, hogy teljesen lehetetlenné teszi magát, ha az úgy-
nevezett modern művészek előtt a vállát meri vonogatni csakúgy, mint  Andersen 
meséjében az a polgár, aki nevetni merészelt a császár új ruháján. 

Еs aki nem a pápát szerepelteti és nem egy Krupp-mérnököt, hanem óva 
tosan és „dtokzatosan" azt mondaná: „az orákulum ura" és: „a helóták efórusa", 
az nemcsak a wiirzburgi Sonntagszeitung és a Munkaadók Szövetsége, a ziirichi 
Weltwoche és CDU-frakció tetszésnyilvánításait inkasszálhatná, hanem egy metafo-
rákkal telített — amint azt mondani szokás: költ ői nyelvi javaslatot is magáévá 
tehetne. Nem tréfa-dolog éveken át azzal bajlódni, hogy diplomáciai tolvajnyeivb о . 
és napiparancsokból, kínvallatások orvosi jegyzőkönyvéből és reménytelen emberek 
magánbeszédeiből a mendelizmus szabályai szerint összehozunk egy nyelvet, egy 
ritmust, dialógusokat, melyek helyenként tudatosan a tények bárgyú szókészleté-
hez kapcsolódnak, gazdaságosan kiaknázva a nyelv ilyesfajta lehet őségeit, s melyek 
úgy hatnak, mint otthonos pladdajcs kiszólások egy tarkólövés-specialista szá-
jából vagy az ótestamentumi pátosz egy megbecstelenített ember monológjában. 

És akkor senki sem kifogásolná, hogy az író „csak riportot" szállított, 
melyet egy történelmi dráma szerz ője bármely harmadrangú tárcaírótól kölcsönöz-
het, máresak azért is, mert pedáns módon forrásokat tanulmányozott, tehát a „va-
lóság" dokumentumait, amely valóságot ő  — hogy Goethét hívjuk még egyszer 
segítségül — igazán „zseniálisabbnak" tart, mint bármely zsenit. (Ha a „riport" 
szó ma is „tudósítást" jelent, miként ezt a lexikonnak elhittem, akkor nem értem, 
miért ne lehetne más, mint volt Hérodotosz és Szofoklész óta mindig is: minden 
nem-lírai költemény legitim, sőt éppenséggel nélkiilözhetetlen eleme.) 

Az olyasfajta „valóságok", mint egy brit légügyi marsall szakvéleménye a 
lakónegyedek szőnyegbombázásának hatásáról, Sztalin párbeszéde Sikorskival 
nyolcezer lengyel tiszt hókuszpókusz-szer ű  eltűnéséről, a bécsiek orgazmusa Hit-
lerjeik 1938-as bevonulásakor — és kijózanodásuk: hát mindez nem szorongásos 
álom-e, nem népmese és parabola, hát nem nyomasztóbb már nyersanyagként is, 
mint mindaz, amit Poe-nál, Grimmnél és Kafkánál végigizzadtunk, Picasso Guer-
nicája a történelmi eredeti rettenetét nem tiintette el, de nem is „festette" le: ez 
a szürrealizmus azért legitim, mert még a demontázsban és az absztrakcióban 
sem adja fel a valóság iránt elkötelezettségét. Minden, csak éppen nem „tárgy 
nélkiili". Hasonlóképpen a Fiihrernek egy tömörített, stilizált és ritmizált beszéde 
még ma is érzékelteti a borzadályt; de Chaplin infantilis Diktátora vagy akár 
Brecht Arturo Ui-ja? Hát nemcsak arra jók, hogy tréfát űzzenek az iszonyattal? 
Nemrégiben még Adorno is így írt: „az a feszUltségveszteség, amely a tárgyias 
képszerűségtől és a jelentés érthető  összefüggéseitől eltávolodó festményekben és 
zeneművekben megfigyelhető, átterjed arra az irodalomra is, melyet a szörny ű  
nyelvhasználat nyomán »szövegeknek« neveznek. Ez a fajta irodalom a közömbös-
ség tőszomszédságába Кerü1, észrevétlenlll szellemi barkacsolássá degradálódik ..." 

Talán továbbjutnánk, ha a realista és az abszurd színházat nem állítanók 
szembe ellentétként és nem játszanók ki az egyiket a másikkal szemben. Világunk, 
mely olyannyira tele van abszurd dolgokkal, hogy időnként megkísért a gondolat, 
hogy általában is abszurdnak tartsuk, legalábbis kimeríthetetlen kelléktár és soha 
figyelmen kívill nem hagyható kontroll-lehet őség lehetne az eljövendő  színház 
számára, mert minden lépés, amellyel a való világtól eltávolodunk, a semmire nem 
kötelezőt erősíti — azt, ami céltalan. 

Egy egyszerű  példát. Ha valaki a hitleri idők egy jogászát akarja ábrázolni, 
aki annak idején tizenegy embert kivégeztetett, majd 1950-ben kormányf őtanácsos-
ként a fasizmus áldozatainak nyugdíjkérelmeiről ad szakvéleményt — abszurd és 
ezért tipikus szituáció ez a mi valóságos világunkban —, akkor bizonyára hasz-
nálna az ilyen ábrázolásnak, ha ezt a kortársunkat álmaival, elfojtásaival, vejeivel, 
háziállataival és karácsonyfájával együtt, csaknem perfid pontosságú fénykép 
módjára formálnák meg, anélkiil, hogy karikíroznák; a komikum itt, mint leg-
többször, békшi kent', tehát enyhít ő  hatású szurrogátum lenne. Mert ha e figura 
láttán nem megy el a néző  kedve a nevetéstől, ha nem dermed meg a rémeilett ől, 
olyannyira, hogy legszívesebben kivájná saját szemét,  ha  e jogászban nem ismeri 
fel saját felettesét, testvérét, apját vagy önmagát, akkor minden mindegy —
akár egy cirkuszi majmot is bemutathatnánk. 862 



lukács györgy 

életemr®I és munkámról 

A NLR szerkesztőségének adott interjú 

Kérdés: — A közelmúltban Európában lejátszódott események ismét id ő-
szerűvé teszik a szocializmus és a demokrácia viszonyának problémáit. Véleménye 
szerint m.elyek az alapvet ő  különbségek a polgári demokrácia és a forradalmi, 
szocialista demokrácia közt? 

Válasz: — A burzsoá demokrácia keletkezését az 1793. évi francia alkot-
mánytól kezdve számítják, ez az alkotmány egyben a polgári demokrácia leg-
magasabb szintű  és legradikálisabb kifejezője. Legfőbb jellemvonása az, hogy 
az embereket citoyenokra és burzsoákra osztja nyilvános, illetve magánéletük 
alapján — azaz olyan emberekre, akik élvezik az adott politikai jogokat és olya-
nokra, akik egyéni és egyenl őtlen gazdasági érdekeket fejeznek ki' Ez a felosztás 
alapvető  a burzsoá demokrácia mint történelmileg meghatározott jelenség szá-
mára. Filozófiai reflexióját megtalálhatjuk De Sade-nál. Erdekes, hogy egyes írók, 
mint Adorno, valósággal megszállottjai De Sade-nak, mert ő  az 1793. évi alkotmány 
ekvivalense. Közös eszméjük az volt, hogy az ember az ember számára objektum 
— az emberi társadalom léte a racionális egoizmus. Nyilvánvaló, hogy ennek a 
múltbeli, történelmi formának az életrekeltésére irányuló valamennyi kísérlet 
a szocializmusban regresszió és anachronizmus. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
a szocialista demokrácia felé irányuló aspirációk egyszersmind és mindig admi-
nisztratív módszerek gyümölcsei voltak. A szocialista demokrácia problémája 
valóságos és még sohasem oldódott meg. Ehhez materialista demokráciára, nem 
pedig idealista demokráciára van szükség. Engedjék meg, hogy egy példával vilá-
gítsak rá, mire gondolok. Egy Che Guevara-szer ű  ember a jakobinus eszmék hősi 
alakja —eszméi azonosultak életével és teljes mértékben igazolták őt. De nem ő  
volt az első  ilyen ember a forradalmi mozgalomban. Hasonlatos volt hozzá Leviné 
Németországban vagy Korvin Ottó itt, nálunk, Magyarországon. Mély tisztelettel 
kell viseltetnünk az ilyenfajta nemesség iránt. Idealizmusuk azonban nem illik 
a mindennapi élet szocializmusába, amely kizárólag anyagilag megalapozott lehet, 
az új gadaság alapjaira épülhet. Hozzá kell azonban mindjárt tenni, hogy a gaz-
dasági fejlődés önmagától sohasem teremt szocializmust. Hruscsovnak az a tézise, 
hogy a szocializmus világszerte győzelmet arat, ha a Szovjetunió életszínvonala 
túlhaladja az egyesült államokbeli életszínvonalat — teljesen hibás. A problé-
mát egészen más alapokra kell helyezni. Igy kell megfogalmaznunk: a szocia-
lizmus az első  gazdasági formáció a történelemben, amely nem teremt spontán 
„gazdasági embert", olyat, amely illene hozzá. Mégpedig azért nem, mert a szo-
cializmus átmeneti időszak, természetesen a kapitalizmusból a kommunizmusba 
való átmenet egyik időszaka. Tekintettel arra, hogy a szocialista gazdaság nem 
teremt és nem reprodukál spontán módon önmagának megfelel ő  embert, meg-
történhet, hogy —akárcsak a kapitalista társadalom is — természetszer űleg meg-
szüli a maga homo oeconomicusát az 1793. évi citoyen-burzsoáját és De Sade 
citoyen-burzsoáját. Nehogy ez megtörténjen, a szocialista demokrácia funkciója 
elsősorban az, hogy tagjait a szocializmus szellemében nevelje. Ennek a szerepnek 
nincsen példaképe a történelemben, és semmiféle analógiája bármivel a burzsoá 
demokráciában. Világos, hogy az, amire manapság szükségünk van, a szovjet — a 
munkásosztály demokratikus rendszerének — újjászületése, amely rendszer min-
dig ott keletkezett, ahol proletárforradalom folyt: a párizsi kommünben 1871-ben, 
az 1905. évi orosz forradalomban és az októberi forradalomban. Ez azonban nem 
történhet meg egyik napról a másikra. A problémát a munkások közönye okozza: 
semmiféle kezdetben nem bíznak. 

A történelmi folyamatosság hiánya 

A probléma történelmileg szükséges változások ábrázolási viszonyának tisz- 
teletben tartása. A közelmúltban itt folyt filozófiai vitákban fontos érv volt ez 
a történelem folyamatosságának tézise mellett a folyamatosság hiányával szemben. 

863 Én szilárdan az utóbbi mellett állok. A klasszikus konzervatívok, mint például 

1  Marx A zsidбkérdésrđl cí-
mű  munkáiđban említi a ci-
toyen-burzsoá megkülönbözte-
tést: A vallásos ember és 
a politikai ember közti ei-
lentmondás ugyanaz az el-
lentmondás , amely a bur-
zsoá és a citoyen , a polgári 
társadalom tagja és annak 
politikai oroszlnbőгe között 
áll fenn. 



De Tocqueville és Taine, azt állítottak, hogy a francia forradalom nem idézett 
elő  alapvető  változásokat a francia történelemben, hanem folytatta a francia ál-
lam centralizálásának hagyományait, amely XIV. Lajos Ancien Régime-je idején 
rendkívül erős volt, s amelyet később Napóleon uralkodása támogatott, s ame-
lyet végül a Második Birodalom fenntartott. Ezt a nézetet Lenin határozottan 
elutasította. Az alapvető  változásokat és az új irányzatokat sohasem tekintette 
a korábbi folyamatok meghosszabbításának és javításának. Például amikor meg-
jelentette új gazdasági politikáját, sohasem, egyetlen pillanatuan sem mondta azt, 
hogy ez a háborús kommunizmus „fejl ődése" vagy „befejezése". Teljesen nyíltan 
kimondta, hogy a hadikommunizmus hiba volt, a maga körülményei közt érthet ő, 
a NEP ezeknek a hibáknak a javítása és az irányzat teljes megváltoztatása volt. 
Sztalin szakított Leninnek ezzel a módszerével, a politikai változásokat —még 
a nagyokat is — a korábbi irányzat logikus következményeinek és megjavításának 
igyekezett beállítani. A sztalinizmus a szocializmus egész történetét folyamatos 
és helyes fejlődésként ábrázolta — sohasem fogadta el a folyamatosság hiányának 
tényét. Ez a kérdés azonban manapság nagyobb mértékben létkérdés, mint bár-
mikor is volt, helyesebben: a sztalinizmus leküzdési folyamatának problémáját 
jelenti. Hangsúlyozni kell a múlttal való folyamatosságot egy javulási perspektíva 
szövegkörnyezetében, vagy: megfordítva: az el őrehaladás a sztalinizmussal való 
erélyes szakítást jelenti-e? Én abban hiszek, hogy teljes szakításra v an  szükség. 
Ezért van nálunk ilyen nagy fontossága a történelmi folyamatosság hiányának. 

Kérdés: - Alkalmazná-e ezt saját filozófiai fejl ődésére? Hogyan értékeli 
ma a húszas években írt műveit? Van-e valamilyen kapcsolat az akkori és jelen-
legi munkái közt? 

Válasz: Korsch, Gramsci és én a húszazs években — mindegyikünk a maga 
módján, mechanikus interpretáció útján, ami egyébként a II. Internacionálé hagyaté-
ka volt — megpróbáltunk behatolni a társadalmi szükségszer űségek lényegébe. A prob-
lémát örököltük, de egyikünknek sem — még Gramscinak sem, aki talán a leg-
inkább rátermett volt — sikerült megoldani a kérdést. Egészen téves úton jár-
tunk, és ma a legteljesebb mértékben hiba lenne fölújítani az akkori munkákat, s őt 
bármiféle fontosságot tulajdonítani nekik. A Nyugaton olyan törekvések nyilvá-
nulnak meg, hogy ezeket a munkákat az „eretnekség klasszikusaiként" tüntessék 
fel, manapság azonban erre nincs szükség. Az évszázad húszas esztendei ma már 
a múltat jelentik, most a hatvanas évek filozófiai problémáival kell foglalkoz-
nunk. Most a „Szociális lény ontológiájával" foglalkozom, ezen dolgozom, és re-
mélem, hogy ebben meg tudom oldani azokat a problémákat, amelyeket korábbi 
munkáimban, részben a „Történelem és osztályöntudat"-ban is tévesen állítottam 
be. A szükségszerűség és a szabadság, azaz ahogyan mondani szoktam: a teleológia 
és az okozatiság közti viszony kérdése foglalkoztat. A filozófusok szinte hagyo-
mányszerűen vagy az egyik vagy a másik alapján fejlesztették ki rendszereiket, 
vagy a szükségszerűséget vagy pedig az emberi szabadságot vetették el. Acélom: 
rámutatni a köztük levő  ontológiai, benső  kapcsolatokra, és elvetni a „vagy-vagy" 
álláspontokat, amelyek alapján a filozófusok hagyományosan ábrázolták az embert. 
A munka koncepciója a támaszpontom. A munka nincsen biológiailag meghatá-
rozva. Ha egy oroszlán megtámad egy antilopot, magatartását biológiai szükséglet 
határozza meg, kizárólag ez. Ha azonban a primitív ember egy rakás k őre bukkan, 
kénytelen gondolkozni, melyik kődarab volna számára a legmegfelel őbb fegy-
ver, tehát altérnatívák közt kell választania. Az alternatívák megismerése az em-
beri munka szempontjából alapvet ő  fontosságú, mert ez a munka mindig cél-
szerű  — feltételezi acélt — és választás eredménye. Ebben jut kifejezésre az 
emberi szabadság. A szabadság azonban csak az objektív természeti er ők folya-
matával szemben létezik, amely er ők engedelmeskednek az anyagi világ okozati 
törvényeinek. A munka célszerűsége ilyen esetben mindig egybehangolódik a ter-
mészeti okozatisággal, és azt jelenti, hogy minden egyéni munka gyümölcse a ter-
mészetes okozatiság mozzanata minden más egyén teleológiai orientációja szem-
pontjából. A természet teleológiájába vetett hit teológia, a történelem immanens 
teleológiájába való hit pedig alaptalan volt. A teleológia azonban megtalálható 
az ember egész munkájában, kibogozhatatlan az anyagi világ okozatiságában. Ez 
a vélemény, jelenlegi munkám magva, eluralkodik a szükségszer űség és a szabad-
ság klasszikus ellentmondása fölött. Hangsúlyozom azonban, hogy nem szándékom 
egy mindenre kiterjedő  rendszert teremteni. A már elkészült m ű  címe — most 
másodszor nézem át az els ő  fejezeteket —: „Zur Ontologie des Gesellschaftlichen 
Seins" és nem „Ontologie des Gesellschaftlichen Seins". (A társadalmi lény ontoló-
giájáról, nem A társadalmi lény ontológiája.) A különbség nyilvánvaló. A munka, 
amelyhez hozzáfogtam, sok gondolkozó fejlődését mozdítja elő . Remélem, hogy 
munkámmal ráterelem a figyelmet a mindennapi élet szocializmusának ontoló-
giai alapjaira. 

Kérdés: — Hogyan tekint korábbi irodalmi kritikai munkáira, els ősorban 
a „Regényelmélet"-re? Miben látja történehni jelent őségét? 

Válasz: — A „Regényelmélet" az első  világháború alatt rajtam eluralkodott re-
ménytelenséget fejezi ki. Amikor a háború megkezd ődött, ezt mondtam: — Németor-
szág és az Osztrák—Magyar Monarchia minden bizonnyal legy őzik Oroszországot és 
romba döntik a cárok uralmát — ez jó lesz. Franciaország és Anglia biztosan le-
győzik Németországot és az Osztrák—Magyar Monarchiát, lerombolják a Hohen-
zollernek és a Habsburgok trónját, ez is jó. De ki véd meg bennünket ezután az 
angol meg a francia kultúrától? A kérdés reménytelenségére nem találtam választ 
— ez a „Regényelmélet" háttere. A választ természetesen Október . adta meg. Az 
orosz forradalom a dilemmám világtörténelmi megoldását jelentette: megakadá-
lyozta az angol és a francia burzsoázia diadalát, amelyt ől tartottam. Mégis azt 
mondhatom, hogy a „Regényelmélet" — minden hibája ellenére - felszólítás volt 
annak a világnak a leküzdésére, amely a könyvben vizsgált kultúrát megteremti. 
S ezzel magátál értet ődőleg együtt járt a forradalmi változások szükséglete. 864 



Weber 

Kérdés: — Annak idején barátja volt Max Webernek. Mi a véleménye róla? 
Társa, Sombart, kés őbb nemzeti szocialista lett. Gondolja, hogy Weber — ha élet-
ben maradt volna —megbékélt volna a nemzeti szocializmussal? 

Válasz: — Nem, sohasem. Meg kell értenie, hogy Weber a végs őkig becsü-
letes ember volt. Például nagy megvetéssel nyilatkozott a cárról. Egy ízben, egy 
magánbeszélgetés során azt mondta, hogy a németek nagy-nagy balszerencséje, 
hogy a Hohenzollerneket nem végezték ki, mint mások a Stuartokat és a Bourbo-
nokat. Azt hiszem, belátja, hogy egy egyszer ű  német tanár nem mondott volna 
ilyesmit, még kevésbé 1912-ben. Weber teljes ellentéte Sombartnak. Például soha-
sem tett engedményt az antiszemitizmusnak. Engedje meg, hogy elmondjak egy 
esetet, amely nagymértékben jellemzi Sombartot. Egy német egyetem felszólí-
totta, hogy tegyen javaslatot, kikkel töltsék be az új tanári tisztségeket — ugyanis 
új előadókát szándékoztak kinevezni. Weber három tekintélyes és érdemes tanárt 
ajánlott. És hozzátette,. hogy bármelyikük is a legteljesebb mértékben megfelel 
a katedrafőnöki tisztségnek, remek emberek, de — mondta el őre — nem fogják 
megválasztani egyiküket sem, mert mind a három zsidó. Tehát még egy listát 
mellékelt, ezen is három név volt, de gyengébbek, mint a korábbiak, akik közül 
kétségtelenül legalább egyet megválasztanak, mert egyikük sem zsidó. Ezzel szem-
ben — tudnia kell — Weber meggyőződéses imperialista volt, liberalizmusa dönt ő  
jelentőségű  volt annak a meggy őződésének a szempontjából, hogy szükség v an  
egy eredményes imperializmusra, amelynek képességeit kizárólag a liberalizmus 
szavatolja. Esküdt ellensége volt az októberi és a novemberi forradalomnak. Nagy 
képességű  tudós volt, de meggyőződéses reakciós. Schelling és Schopenhauer késel 
irracionalizmusa benne talált legméltóbb követ őre. 

Kérdés: — Hogyan reagált Weber az ön állásfoglalására az októberi forra-
dalom iránt? 

Válasz: — Azt hiszem, hogy ezt mondta: Lukács meggy őződésében és esz-
meiségében alapvet ő  fordulat történt, megkülönböztetésül Tollertól*, az utóbbinál 
zavar és szentimentalizmus nyilvánult meg. 

Kérdés: — A háború után részt vett a magyar kommünben, közoktatásügyi 
népbiztos volt. Hogyan értékeli ma, 50 esztend ő  elmúltával a kommunizmus ta-
pasztalatait? . 

Válasz: — A kommün közvetlen oka az úgynevezett Vyx-jegyzék** és az 
Antant Magyarországgal szembeni politikája volt. Ezt szem el őtt tartva, a magyar 
kommünt összehasonlíthatjuk az orosz forradalommal, ahol a háború befejezésé-
nek döntő  szerepe volt az októberi forradalom létrejöttében. Amint a Vyx-jegyzéket 
kézbesítették, a következmény a kommün lett. A szociáldemokraták kés őbb tá-
madtak bennünket a kommün megalakításáért, közvetlenül a háború után azon-
ban nem létezhettünk volna a burzsoá politikai rendszer határai közt. Arra volt 
szükség, hogy a rendszert felrobbantsuk. 

Bolsevik vezetők 

Kérdés: — A kommün bukása után delegátusként vett részt a Komintern 
III. moszkvai kongresszusán. Találkozott ott a bolsevik vezet őkkel? Milyen benyo-
mást szerzett róluk? 

Válasz: — Tudnia kell, hogy egy kis delegáció kis küldötte voltam—nem hol-
miféle fontos személyiség, természetes, hogy nem folytathattam hosszas megbeszé-
léseket az orosz párt vezet őivel. Lunacsarszkij mutatott be Leninnek. Teljes mér-
tékben lelkesedtem érte. Alkalmam volt látnom, hogyan dolgozik a kongresszus 
bizottságaiban. A többi bolsevik vezet ő  — meg kell mondanom — ellenszenves 
volt. Trockijt mindjárt meggyűlöltem: pozőrnek tekintettem. Gorkij emlékiratai-
nak egy részében megírta, hogy Lenin a forradalom után elismerte Trockijnak 
a polgárháborúban tanúsított szervez ő  képességeit, de kimondta, hogy Trockijban 
Lasalle bizonyos jellemvonásait fedezte fel. Zinovjev, akinek a Kominternben ját-
szott szerepét kés őbb teljes mértékben megismertem, közönséges politikai mani-
puláns volt. Buharinra vonatkozó véleményemet megtalálhatják az 1925-ben meg-
jelent írásomban, amelyben Buharin marxizmusát bíráltam — abban az id őben, 
amikor Sztalin mellett a párt elméleti szaktekintélyének számított. Sztalinnak a 
kongresszuson játszott szerepére egyáltalán nem emlékszem — amint nem em-
lékszem sok más külföldi kommunistára sem —, nem voltam tudatában milyen 
fontos helyet foglal el az orosz pártban. Radekkal valamivel gyakrabban beszél-
gettem. Azt mondta, hogy véleménye szerint a németországi márciusi akcióról 
szóló írásom a legjobb ábrázolása az eseményeknek, teljes mértékben helyesli. 
Később, amikor a Párt elítélte a márciusi eseményeket, természetesen megvál-
toztatta véleményét, és ő  is támadásba ment át. Szemben mindegyikükkel, Le-
nin nagy benyomást tett rá. 

Kérdés: — Hogyan reagált, amikor Lenin megtámadta a parlamentarizmus 
kérdéséről írt cikkét? 

Válasz: — Ez a cikkem teljes egészében hiba volt, úgyhogy minden lelki- 
ismeretfurdalás nélkül megtagadhattam. Leninnek „A balolda пság a kommunizmus 
gyermekbetegsége" című  könyvét még cikkem bírálata előtt elolvastam, és már 
akkor teljes mértékben elfogadtam a parlamentarizmusra vonatkozó érveit. lrásom 
bírálata tehát már nem sok változást okozott bennem. Kezdett ől fogva tudtam, 
hogy nincs igazam. Bizonyára tudja, mit mondott Lenin ebben az írásában — 
azt, hogy a polgári parlament a proletár tömegek forradalmi szerveinek, a szov- 
jeteknek a megszületésével — teljes mértékben elveszítették világtörténelmi jelen- 
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* Ernst Toiler (1893-1939) a 
német expresszionizmus 
egyikjeles  képviselője, a 
két háoг í közt közismer-
ten antifasiszta magatartást 
tanúsított. 

** Vyx ezredes 1919. március 
20-án ultimátumot adott át, 
amely elrendeli a Magyar 
Tanácsköztársaságnak, hogy 
vonja vissza csapatai[ a ke-
leti frontról. Ezzel kezd ő-
dött Kđrolyi Mihály kor-
mányának válsága. 



felszámolták őket, elsősorban a nyugati tömegek nem bíztak többé bennük. Ennél-
fogva a kommt іni'  táknak a parlamentben és a panlamenten kívül kell tevékeny-
kedniük. 

Kérdés: — 1928-ban közzétette a munkások és parasztok demokratikus dik ,  
tatórájáról szóló írasát, amelyben meghatározta a Magyar Kommunista Párt stra 
téglai céljait, kapcsolatban az ismeretes Blumm-féle tézisekkel. Az írást opportu 
nistának értékelték és önt eltávolitották a Központi Bizottságból. Hogyan véle-
kedik ma minderről? 

Válasz: — A Blummféle tézisekkel járultam hozzá a pártban megnyilvánuló 
szektásság elleni harchoz, ezzel igyekeztem cáfolni azt a tételt, hogy a szociál-
demokrácia a fasizmus ikertestvére. Amint tudja, ez a végzetes politika kísérte 
nyomon az osztályharc és a proletariátus diktatúrájának sürg ős létrehozásáért 
vivott küzdelmet. Időszerűsítettem és alkalmaztam Leninnek a munkások és a pa-
rasztok demokratikus diktatúrájáról szóló 1905. évi jelšzavát, igyekeztem kiutat 
találni abból a helyzetből, amelybe a Komintern VI. kongresszusa után a Magyar 
Kommunista Párt került, azzal acéllal, hogy sokkal reálisabb politikát folytasson. 
Nem volt sikerem. A párt és Kun Béla elitélte a Blumm-téziseket, és Kun hívei 
eltávolitottak a Központi Bizottságból. Abban az id őben teljesen magamra ma-
radtam. Értse meg, mégazokat sem sikerült meggy őznöm, akik korábban egyet-
értettek velem a Kun Béla szektássága elleni harcban. Ekkor bírálatnak vetettem 
alá a téziseket. Nagyon cinikus dolog volt ez: kénytelen voltam beleilleszkedni 
ebbe a helyzetbe. Tulajdonképpen nem módosítottam véleményemet, ellenkez őleg: 
teljes mértékben meg voltam gy őződve áјkispontjaіш  helyességéről. A történelmi 
események később teljes mértékben igazolták a Blumm-téziseket. A munkások és a 
parasztok demokratikus diktatúrája, amely mellett 1929-ben állást foglaltam, 1945 
és 1948 közt konkrét formában megvalósult Magyarországon. Sztalin 1948 után va-
lami egészen mást csinált — ez azonban már más história. 

Lukács és Brecht 

Kérdés: — Milyen viszonyban volt Brechttel a harmincas években és a há-
ború után? Mi a véleménye róla? 

Válasz: — Brecht nagy költő  volt és későbbi művei, a „Kurázsi mama", 
„A szecsuani jólélek" meg a többi — kiválóak. Természetesen a drámáról és az 
esztétikáról szóló elmélete teljesen zavaros és téves. Ezt meg is magyaráztam 
„A modern realizmus jelentősége" című  írásomban. Brecht téves elmélete nem gya-
korolt befolyást későbbi munkájára. 1931 és 1933 közt Berlinben éltem, az Iró-
szövetségben dolgoztam. Az idő  tájt, hogy pontosabb legyek: 1930 közepén, Brecht 
egy cikket írt ellenem an expresszionizmus védelmében. Kés őbb, moszkvai tartóz-
kodásom alatt, Skandináviától az Egyesült Allamokig terjed ő  körútja közben —
a Szovjetunión keresztül utazva — fölkeresett és ezt mondta: — Vannak emberek, 
akik azt akarják, hogy összevesszek önnel, aminthogy vannak olyanok is, akik 
önt akarják összeveszíteni velem. Egyezzünk meg, ne engedjük magunkat provokál-
ni, és ne veszekedjünk fölöslegesen. —Ett ől kezdve jól megvoltunk egymással, 
és a háború után, amikor csak Berlinbe utaztam — nem is egyszer — rendszerint 
fölkerestem és hosszú beszélgetéseket folytattunk. Mindvégig јó barátok voltunk.` 
A felesége megkért, hogy én is szólaljak fel a temetésén. Mégis sajnálom, hogy 
Brechtnek a negyvenes években megjelent m űveiről nem írtam tanulmányt: hiba 
volt ez, abban az időben azonban más munkákkal voltam elfoglalva. Mindig nagy-
ra becsültem Brechtet. Nagyon okos ember volt, rendkívül fejlett érzéke volt a 
realitások iránt. E tekintetben szöges ellentéte volt Korschnak. Amikor megvált 
a német párttól, Korsch szakított a szocializmusért vívott harccal is. Tudtam, hogy 
így van, mert akkor nem vehetett részt az lrószövetség antifasiszta harcában —
a Párt nem engedte meg neki. Brecht egészen más valami volt. Tudta, hogy 
semmit sem lehet tenni a Szovjetunió ellen, amelyhez élete végéig hű  maradt. 

Кérdés: — Ismerte Walter Benjamint? Mit gondol, lehetett volna bel őle 
meggyőzđdéses marxista? 

Válasz: — Nem, nem ismertem Benjamint. Bizonyos körülmények folytán 
sohasem találkoztam vele, láttam viszont Adornót Frankfurtban, 1930-ban, amikor 
a Szovjetunióba utaztam. Benjamin rendkívül tehetséges ember volt, a sok új 
probléma mélyére látott. Alapos vizsgálatnak vetette őket alá, de nem talált 
belőlük kiutat. Véleményem szerint további fejl ődése bizonytalan lett volna, annak 
ellenére, hogy barátja volt Brechtnek. Jusson csak eszébe, milyen súlyos id ők 
voltak azok — a harmincas évek tisztogatásaira meg a hidegháborúrar gondolok. 
Ebben a légkörben Adorno holmiféle „nonkonformista konformista" lett. 

Kérdés: — A fasizmus németországi gyđzelme után Oroszországban élt, a 
Marx—Lenin Intézetben dolgozott Rjazanovval együtt. Mit csinált abban az id őben? 

Válasz: — Moszkvában, 1930-ban, Rjazanov megmutatta  Marx  kéziratalt, 
amelyeket 1844-ben Párizsban írt. Elképzelheti felindulásomat: a kéziratokat olvas-
va megváltozott a marxizmus iránti viszonyom és filozófiai nézeteim. Egy német 
tudós dolgozott ezeken a kéziratokon, kiadásukat készítette el ő. A kéziratokat 
megrágták az egerek, sok helyütt nemcsak bet űk, hanem egész szavak is hiá-
nyoztak. Filozófiai ismereteimre való tekintettel velük együtt dolgoztam, igyekez-
tem megfejteni a megsemmisített címek és szavak értelmét. Gyakran p bet űvel 
kezdődött egy szó és t-vel végződött, meg kellett tehát fejtenem, milyen bet űk 
hiányoznak a két betű  közt. Az volt a véleményem, hogy igen hasznos lesz, ha 
a kézirat megjelenik — tudtam, hogy így lesz, hiszen magam készítettem el ő  
a kiadását. Rjazanov volt a felelős ezért a munkáért. Kiváló filológus volt, nem 
elméleti, de mégis kiváló. Miután félretették, az intézet munkája teljesen leállt. 866 



Emlékszem , egyízben azt mondta , az intézetben van  Marx Tőkéje tíz füzetének 
kézirata , amelyet sohasem jelentettek meg. Engels a T őke II. és III . kötеtének 
előszavában közli, hogy ezekben megvannak Marx kéziratának azok a füzetei is, 
amelyeket a Tőkén dolgozva készített el. Rjazanov ki akarta adni az egész anya-
got, de még mind a mai napig nem. jelent meg. 

A harmincas évek kezdetéig sok filozófiai vita folyt a Szovjatunióról, én 
azonban nem vettem bennük részt. Akkortájt volt id őszerű  az a vita, amelyben 
Deborin munkáját bírálták. Egyéni véleményem szerint sok kritika indokolt 
volt, noha elsődleges céljuk az volt, hogy megalapozzák Sztalin filozófiai els őbb-
ségét. 

De hiszen ön is részt vett a harmincas év еkben a Szovjetunióban folytatott 
irodalmi vitákban! 

Munkatársa voltam a Lityerarnij Kritik című  folyóiratnak, méghozzá hat 
vagy hét éven át, és igen következetes politikát folytattunk az akkori dogmatizmus 
ellen. Fagyejev és csoportja támadták a RAPP-ot (Rosszijszkaja asszociacija pr o-
leterszkih piszatelj — A proletár írók orosz szöv еtsége), de Oroszországban vere-
séget szenvedtek, mert Averbach és a többiek trockisták voltak. Gy őzelmük 
után tovább fejlesztették saját RAPP-izmusukat. A Lityerarnij Kritik mindig elle-
nezte ezt az irányzatot . Sok cikket írtam ezzel kapcsolatban , három Sztalin idé-
zetet is fölhasználtam — ebben az id őben kihagyhatatlanok voltak Sztalin mon-
dásai —, mégis közvetleniil Sztalinnak az irodalomról alkotott koncepciója ellen 
szóltam. Tartalmuk minden esetben Sztalin dogmatizmusával állt szemben. 

Lukács politikai pályafutása 

Kérdés: —Tetében tíz éven át volt politikailag aktív — 1919-t ől 1929-ig —, 
amikor teljesen abba kellett hagynia a politikai tevékenységet. Nagy változás 
volt ez egy meggyőződéses marxista életében. Az 1930-ban bekövetkezett váratlan 
változás után gátolva, vagy ellenkez őleg: felszabadultnak érezte magát? Milyen 
kapcsolatot lát életének ezen szakasza és gyermekkora, illetve fiatalkora közt? 
Ki hatott önre abban az időben? 

Válasz: — Politikai pályafutásom vége semmiképpen sem tölt el sajnálat-
tal. Meg voltam róla győződve, hogy teljesen igazam volt az 1928-ban és 1929-ben 
folytatott pártvitákban — .semmi sem gy őzhetett meg ennek ellenkezőjéről; Vi-
szont a pártot sem sikerült meggy őznöm álláspontjaim helyességér ől. Ezt gon-
doltam: ha igazam volt, s mégis vereséget szenvedtem, ez nem jelenthet semmi 
mást, minthogy hiányoznak a politikai képességeim. Igy aztán minden nehézség 
nélkiil fölhagytam a gyakorlati politikai munkával — megállapítottam, hogy nincs 
hozzá tehetségem. Az a tény, hogy eltávolítottak a Magyar Kommunista Párt 
Központi Bizottságából, semmiben sem változtatott azon a véleményemen, hogy 
a'párt szektás politikája ellenére is eredményesen harcolhat a fasizmus ellen 
a kommunista mozgalom keretén belül. Semmit sem változtam meg. Mindig 
úgy vélekedtem, hogy jobb élni a szocializmus legrosszabb körülményei ,közt, 
mint a kapitalizmus legjobb formái közt. 

Az a tény, hogy 1956-ban részt vettem Nagy Imre kormányában, nem áll 
ellentétben a politikai tevékenységr ől való lemondásommal. Nem osztottam Nagy 
általános politikai meggyőződéseit, amikor azonban az október el őtti napokban 
a fiatal emberek a vállukra akartak emelni bennünket, így szóltam hozzájuk: 
— Nehezebb fölkapaszkodni a lépcs őn tőlem Nagy Imréig, mint eljutni Nagy 
Imrétől hozzám. — Amikor 1956 októberében felszólítottak, hogy vállaljam a kul-
tuszminiszteri tárcát, számomra ez erkölcsi, nem pedig politikai kérdés volt, 
Igy hát nem utasíthattam el a jelölést. Amikor aztán letartóztattak, és Romániába 
internáltak bennünket, a román és a magyar elvtársak fölkerestek, véleményem 
iránt érdeklődtek Nagy Imre politikájáról éspedig azért, mert tudták, hogy nem 
értek egyet álláspontjaival. Ezt mondtam nekik: — Ha ő  is meg én is szabad 
emberként járhatnánk Budapest utcáin, ő  is boldog lenne, ha nyíltan, teketóriázás 
nélkül elmondhatnám neki a véleményemet. Mindaddig azonban, amíg fogoly, 
az iránta való egyetlen viszonyom csak egy lehet: a szolidaritás. 

Azt kérdezte, hogyan éreztem magam, amikor szakítottam a politikai pálya-
futásommal. Azt kell mondanom, hogy elveim talán nem is túlságosan modernek. 
Elmondhatom azt is, hogy sohasem éreztem frusztrációt vagy terhet valamilyen 
komplexum miatt. Tudom mit mondok, hiszen ismerem a XX. század irodalmát, 
olvastam Freudot. A gyakorlatban azonban mindezt nem tapasztaltam magamon. 
Ahányszor csak tudatára ébredtem téves, hibás lépéseimnek, igyekeztem túl 
tenni magamat rajtuk és más irányt vettem. Crgy 15-16 éves lehettem, amikor 
Ibsen és Hauptmann stílusában modern színdarabokat írtam. Tizennyolc éves 
koromban ismét elolvastam őket és úgy találtam, hogy tűrhetetlenül rosszak. 
Akkor határoztam el, hogy sohasem leszek író és a kéziratokat elégettem. Nem 
sajnálom őket. Ez a korai tapasztalat nagyon is hasznos volt számomra. Ahány-
szor csak olyan helyzetbe kerültem, hogy egy teljesen rossz szövegr ől elmondhat-
tam: „ezt én is így írtam volna", tudtam, hogy rossz az írás. Megbízható mérce 
volt ez. S ez volt az első  írói tapasztalatom. Politikailag legkorábban Marx hatott 
rám és — számomra ez a legfontosabb — Ady Endre, a nagy magyar költ ő  
versei. Ady forradalmár volt, legel lelkesítette, noha sohasem fogadta el Hegel-
nek azt a tételét, amelyet én is kezdett ől fogva elutasítottam — „Versoehnung 
mit der Wirklichkeit"-jét — megbékélést a létez ő  valósággal. Nagy fogyatékossága 
az angol kultúrának, hogy nem hatotta át Hegel. Mind a mai napig lelkesed-
tem érte, és azt a munkát, amelyet Marx kezdett el — a hegeli filozófia mate-
rializációját — egyedül rajta keresztül lehetett folytatni. Megkíséreltem mindent 
elmondani az Ontológia egyes fejezeteiben. A végén, amikor már mindent el-
mondtunk, állapítsuk meg, hogy csak három igazi nagy gondolkodója volt a 
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predrag vranicki 

a marxista filozófia 
különböző  
változatainak 
szükségességérő l* 

tézisek 

1 
A filozófiai gondolkodás lényegét tekintve történelmi gondolkodás. Amennyi-

ben a történelem az emberi gyakorlat összessége, a filozófia, mint e gyakorlat 
értelméről való gondolkodás, maga is a praxis elért szintjét ől függ. 

2 
Az ember történelmi gyakorlatának sokfélesége és összetettsége a praxisnak 

és a benne felmerülő  kérdéseknek sokoldalú megközelítését feltételezi. 

3 
Ezen okokból (függetlenül a többi, történelmileg különböz ő  feltételektől, 

mint pl. az osztályfeltételezettség) a filozófiának mind ez ideig szükségképpen 
különfélének kellett lennie; még egyazon elméleti alapvetésen belül is a hozzá 
állások sokfélesége mutatkozott meg a történelem komplex szövetében. 

4 
E tézisek az 1968 szeptem-
berében, Bécsben megtartott 
nemzetközi filozófiai kong-
resszuson hangzottak el. 
Szerbhorvátul el őször a 
szerző  Marksističke time c. 
kötetében (Razlog, Zagreb, 
1973) jelentek meg. 

Ugyanez vonatkozik a marxizmus filozófiájára is. A történelmi helyzetek 
ma is mélyrehatóan változnak, s így a történelmi kérdések és feladatok terén igen 
fontos eltolódások jönnek létre. Ha a filozófia (ez esetben a marxista) mint a társa-
dalom legérzékenyebb barométere nem képes reagálni ezekre az eltolódásokra —
történelmi szempontból irrelevánssá válik. „Egyidej ű" lesz ugyan, de nem „törté-
nelmileg jelenvaló" is. 868 



5 
Az ilyen összetett helyzetekben képtelenség egyetlen módon történelmileg 

jelen lenni. Az emberi alkotómunka sohasem tartja magát el őírt keretekhez. 

6 
A legdialektikátlanabb döntés az volt, amikor a marxista filozófia egy lehet-

séges formáját egy párt elméleti alapjává kiáltották ki, és e pártnak megadták a 
döntőbíró szerepét a filozófiai kérdésekben. Ez óhatatlanul nemkívánt következ-
ményekkel járt, és tragikus pangást idézett el ő . 

7 
Az ideológiai dogmatizmus nem képes belátni, hogy a történelemben mindig 

adottak a kérdéseknek bizonyos eltolódásai, és hogy egy-egy filozófiai koncepció-
nak, mely bizonyos id őszakban történelmi rezonanciát váltott ki, nem kell okvet-
leniil valamely más időszakban is ugyanilyen szerepet betöltenie. 

8 
A történelmi és emberi kérdések komplexumához való közelítés potenciálisan 

Oly sokféle lehet, hogy a marxista filozófia legkülönfélébb koncepcióit eredmé-
nyezheti, s őt ezeknek egymástól való éles elhajlását is, noha külön-külön mind-
egyik jelentősen hozzájárulhat az emberi és történelmi kérdések tisztázásához. 

9 
Messze vagyunk attól, hogy megoldjuk a dialektikának mint történelmi, vagy 

természeti-történelmi, vagy csupán kritikai elméletnek a koncepciójában jelent-
kező  éles kontroverziákat. Ez pedig nem pusztán elméleti kérdés. 

10 
Mindez arra int, hogy maradéktalanul el kell vetnünk az egyetlen marxista 

filozófiának, pontosabban e filozófia egyetlen struktúrájának álláspontját, és tu-
domásul kell vennünk különféle változatainak szükségességét. 

11 
Minden filozófiának, így a marxistának is alapvet ő  és legfontosabb kérdése, 

hogy milyen mértékben gondolati kvintesszenciája a maga korának, illetve hogy 
mennyire fejezi ki és anticipálja a kor alapvet đ  kérdéseit, elméleti és gyakorlati 
törekvéseit, távlatait. 

12 
A marxisták főként interpretálták Marxot: arról van szó, hogy a marxi 

szellemben történelmi és emberi módon gondolkozzunk, s ekképpen Marxszal magát 
869 Marxot is meghaladjuk! 



gái 
iászió 

versei 

jókívánság estefelé 

jó hitet kívánok az eljöv ő  
új szerelmeseknek 

én szeretem 
a megtört öregeket akik még 
nem felejtették el a vén akácfát 
az ablak előtt s hogy átölelték és 
zokogtak keservesen mert volt 

egy leány 
jó hitet kívánok az eljöv ő  
új csalódottaknak 

én szeretem 
az eltörött porcelánfžgurákat 
megragasztom őket és nézegetem 
és mindig csak a sebet látom azontúl 
csak a sebet csak a ragasztást 

jó hitet kívánok az eljöv ő  
új törtetőknek 

én szeretem 
szegény szžszifuszt és a követ is 

és a hegyet 
és hogy tolja tolja tolja felfelé 
és hogy lehull megint 

azt is szeretem 870 



összegező  

mögöttem semmi 
előttem semmi 
most már megdllni 
most már pihenni 

utána semmi 

hetven fölött 

hetven fölött 
az ember több mint hetvenéves 

hetven fölött az ember roskatag 
elüldögél a lámpafény alatt 
nem vár jöv ő t csak emlékezžk 

hetven fölött 
egy kisgyerek a gondja 

de foghíjas már az emlékek sora 
ráncos a kedve sárga a mosolya 
s száraz könnycseppek hullanak szeméb ől 

hetven fölött 
az ember több  mint  hetvenéves 

már ismét gyerek de keser ű  de vén 
el eltűnődžk egy virág nevén 
s lebontott utcákban barátokat keres 

igen a barát 
de már arca sincsen 

köd szállingózik a hetven év fölött 
hogy is volt csak a múzeum mögött 
valami fontosat mondtunk de mit 

mert hetven fölött 
az ember több mint hetvenéves 

kiáltana de tudja csak motyog 
legyint könnyezik felzokog 
s nem tudja miért volt és van-e még 

anyám 

nem jutott hely neki 
ebben a világban 
kivándorolt szegény 
szép ausztráliéba 

nem sok jutott neki 
szép ausztrálžából 
kivándorolt szegény 
az egész világból 871 



program vers 

ötven év óta menetelek 
jaj emberek én annyira hittem 
jaj emberek én annyiszor hittem 
jaj emberek bocsássatok meg 

ötven év óta menetelek 
jaj emberek én megbotlottam 
jaj emberek én nagyot estem 
jaj emberek én megbocsátok 

aki öregember 

ledöntött vén házban szól a régi csengő  
csikorog az ajtó régen eltüzelték 
jönnek a barátok ez halott az is holt 
aki öregember mindig csak velük van 
s mindig egyedül van 

nagyokat kacagnak akkor veszi észre 
csak a kopott tükör nevetgél feléje 
még szólna valamit nagyon nagyon halkan 
azt hogy öregember mindig egyedül van 
mindig egyedül van 

néha vézna karja ölelésre tárul 
csókot lopna rég holt kedvese ajkárul 
megfürdetné nyelvét illatos óborban 
meginná nem ízlik merthát egyedül van 
mindig egyedül van 

menne de hová  is  maradna de minek 
szót is szólna talán de nincsen már kinek 
hajnalodik már kint belül csak este van 
aki öregember mindig egyedül van 

k. j. emlékének 

ordítanék 
de visszajönni akkor sem 
se meghallani 
se rámnevetnž 

fog 

i 

le a fejjel 
ő  szokta volt ezt mondani 
le a fejjel 
lesz ez még rosszabbul is 
le a fejjel 

ordítanék 
de le a fejjel 872 



utasi Csaba 

tiz 
ev 
után 

gá1 lászló költészetérő l 

Az utóbbi tíz-tizenkét esztend őben építette meg költészetének f ő  tartóoszlo-
pát, amely nélkül torzónak kellene látnunk egész korábbi művészetét. Természe-
tesen nemcsak arról van szó, hogy hosszú költ ői odisszeája után végül is hazaér-
kezett, s azóta elmélyültebben szólaltathatja meg alapvet ő  élményeit, hanem a visz-
szafelé" kiteljesedő  életmű  problémájáról is, arról, hogy a magára talált költ ő  
versei még régebbi korszakainak egy-egy zsákutcája és megtorpanása is fényt 
vetnek, s bár semmiféle utólagos esztétikai korrekciót nem végezhetnek el, mégis 
hathatósan tompítják mindazon ellenérzéseket, amelyek például traktoros-plakátos 
művei kapcsán vertek gyökeret irodalmi köztudatunkban. S épp e tagadhatatlan 
tény következtében ma már másként láthatjuk és ítélhetjük meg az 57 vers (1949) 
költészeti félresiklását is: már nem szerepvállalásnak tartjuk els ősorban, hanem 
egy hivő  ember spontán, fenntartásokat s kételyt nem ismer ő  szó- és örömlává-
zásának, felszínborzoló hullámverésnek, mely abszolutizált voltánál fogva magában 
hordja önnön szükségszerű  halálát, vagy talán inkább csipkerózsikaságát, hogy 
csakis akkor éledhessen fel újra, természetesen igazabb költészetként immár, ha a 
költđ  a mélységeket is meg tudja mozgatni, ha hosszú évek múltán, megannyi ta-
pasztalattal gazdagodva, maradéktalanul vállalni meri önmagát. S minthogy erre 
kivételes intenzitással sor került, szólamköltészetének darabjai ma már valóban 
helyet követelnek maguknak az opusban, jóval nagyobbat, mint amekkorát a Rozs-
dás esték (1972) biztosíthatott számukra, hiszen minél inkább ürül költészete a 
negyvenes évek második felében és az ötvenes évek elején, s minél szorongób-
ban figyeli az ember a költői megvalósulás és a naiv hit közötti nagy-nagy kont-
rasztot, annál tisztább az öröme a Szó a szélben (1968) vagy a Tenyerünkön a hold 
(1970) telitalálatait, maradandó sorait olvasva. De nem csupán az életm űben felerő-
södött sajátos visszahatás szól amellett, hogy költészetileg elhibázott versei fölé 
is újra odahajoljunk, hanem egy másik fontos mozzanat is, az tudniillik, hogy 
Gál László versvilága szinte kezdett ől fogva rendkívül szoros, közvetlen kapcso-
latban áll a társadalmi valósággal, els ősorban annak a jeleként, hogy költ őnk 
a verset sohasem pusztán intellektuális játéknak, a „beavatottak" szellemi táplá-
lékának fogta fel, hanem az emberért vívott küzdelem teljesebb formájának, még 
akkor is, amikor már a költ ői szó hatalmába vetett hite végképp szétforgácsoló-
dott. A valóság tartós, állandó intenzitású vonzása, amely persze perzsel ő-vacogtató 
magányt feltételez, olyannyira jelenvaló Gál költészetében, hogy joggal állapíthatta 
meg Bori Imre: „Ha azt a benyomást szerezzük, hogy Gál László költészetének 
nincs »fejlődése« s nincsenek a költ ői életművekre jellemző  fázisai, s hogy a hori-
zontális költői terjeszkedés fogalmát nála nem lehet használni, akkor ezt a sa-
játos »Gál László-i« költői effektust világképének... állandóságával magyaráz-
hatjuk elsősorban. Aszó szokványosabb értelmében vett költ ői »története« nincs 
tehát: életműve mindenekelőtt egyetlen, számtalan versként megjelen ő  költői inten-
zitás kifejeződése, amely csak a »mélység« dimenzióját ismeri az élet »rondabugy-
ránaku képzetével egyetemben" (a Rozsdás esték utószavában). Bori itt a góli 
költészet leglényegibb sajátságait nevezi meg, s őt úgy véljük, nagy vonalakban e 
költészet megközelítésének a kulcsát is megadja. Nyilvánvaló ugyanis, hogy ha 
Gál költészetére nem a „horizontális költ ői terjeszkedés" a jellemző, hanem 

873 az „egyetlen költői intenzitás" különböző  szintű  és mélységű  kifejeződése, az egyben 



arra is utal, hogy életműve „költői" korszakok helyett „emberi" korszakokat 
kínál elsősorban, vagyis azon mozzanatok fürkészésére irányítja figyelmünket, ame-
lyek a valóság és a gáti irodalom közvetlen összefonódása, illetve megütközései 
során lehetővé tették, hogy egy-egy motívum , gondolati mag eljussan a művészi 
kiteljesedés fokára. 

Tíz esztendővel ezelőtt, a Tarldvirdg (1962) megjelenése után is szemmel 
látható volt már, hogy Gál László költészete két sorsdönt ő, olykor szélsőséges 
formában megnyilatkozó lelkiállapot szülötte: a teljes hité és a roncsoló hitetlen-
ségé. A Tarlóvirág sebtében megszerkesztett anyaga azonban jórészt csak a hat-
vanéves költő  jubileumát tudta jelölni, csak a költ ő  előtti tisztelgés szerepét vál-
lalhatta, minek következtében ez az akkor még egészen ki sem lombosodott köl-
tészet elemi összetevőire bomlott a kötetben, s a lényegi összefüggések bels ő  rend-
szerét nem tudva felmutatni, olyan diszharmóniát eredményezett, amelynek sem 
kiváltó okaira, sem „logikájára" nem lehetett megnyugtató módon fényt deriteni. 

A Bori Imre szerkesztésében és utószavával megjelent Rozsdás esték fő  erős-
ségét éppen ezért abban látjuk, hogy m іndvégig az életmű  egészével számol, s így, 
annak ellenére, hogy a begyűjtött termés, a prezentált anyag, mint értettük is 
már, semmiképpen sem tekinthetб  „összegyűjtött versek"-nek, kétségkívül plasz-
tikusan domboгftja ki e költészet minden fontosabb dimenzióját. Annál inkább, 
mert Bori nem tartotta magát szigorúan az összegy űjtött versek szokásos rend-
szerezési elvéhez, nem merev időrendi közlést alkalmazott, hanem attól többé-
kevésbé eltekintve olyan ciklusokat épített fel, amelyek maradéktalanul összhang 
ban vannak költőnk „emberi" korszakaival. S ennek kapcsán hadd jegyezzük meg, 
hogy a kötet elolvasása után támadó kisebb hiányérzet oka, err ől különben futó-
lag értekezett már a kritika, mindenekel őtt abban keresendő, hogy a szerkesztő-
válogató nehezen megoldható dilemma elé került: vagy magasra emeli a mércét, 
s egy tömény, minden sorában maradandó válogatást tesz az olvasó asztalára, tehát 
az „esztétikai" princípiumot érvényesíti közvetkezetesen, vagy pedig az opus meg-
csonkítását elkerülendő, közlési teljességre tör. A Rozsdás esték arról tanúskodik, 
hogy Bori Imre kompromisszumosan oldotta meg feladatát. Az els ő  alternatívát 
valószínűleg azért vetette el, mert oly módon, a h űvös tökély érzetét keltve, köl 
tőnk világának nem egy árnyalata, vonatkozása nyugtalanító homályban maradt 
volna, a második út választásában viszont az idđnként talán mégis működésbe 
lépő  válogató-hajlama mellett az akadályozhatta, hogy öreg hibánkba esve, tavaly 
ismét csak a költő  közelgő  jubileumát tartottuk szem el őtt, s nem ismertük fel, 
vagy ha igen, hát későn, annak igazoltságát, mi több szükségességét, hogy egybe-
gyűjtsük Gál László összes verseit. Igy aztán e bonyolult, id őigényes feltáró mun-
kára Bori Imre hamarjában nem is vállalkozhatott volna. 

Függetlenül azonban attól, hogy a Rozsdás esték jellegzetesen „félúton meg-
állt" kötet, hiszen az összegyűjtött verseknél kevesebb, a válogatásnál pedig jóval 
„több", érdemes és izgalmas a benne felkínált nyomokon elindulni, különösen ha 
meggondoljuk, hogy talán egyetlenegy valóban számottev ő , fundamentális Gát-
verset sem hagyott „felfedezetlenül". 

A kötet első  ciklusában, tehát azokban a versekben, amelyeket a már haza-
érkezett költő  ír, első  pillantásra szembeötlő  egyfajta leltározó törekvés: a harmin-
con még alig túljutott Gál visszafelé tapogatózik az id őben, egészen gyermekkora 
ködbe vesző  tájaiig, s a múltakat kutatva, rezignált, lemondó hangon énekel, mintha 
halni készülődne már, s nem megváltani hitét. E korai megtorpanás, lefékez ődés 
mögött „külső" és „belső" indítékok egész láncolata húzódik meg. Nyilvánvaló, 
s erre Bori is nyomatékosan figyelmeztet, hogy a „kilencszázkettesek" élettapaszta-
latai döntб  módon esnek itt latba, hiszen e „háborús nemzedék"-et, melyhez köl-
tőnk is tartozik, megfosztották gyermekkorától az id ők, a belázasuló kamaszképze-
letet a vér, a szenny, a nyomorékok látványával ostromolták szakadatlanul, hogy 
aztán bukott forradalmak képeivel szuggerálják a „nincsen remény"-t. S számít-
suk hozzá e megalapozáshoz azt is, hogy a harmincas években, amikor, egy meg-
nyugvást nem hozó olaszországi bolyongás id őszakát is maga mögött tudva, kbl-
tőnk megérkezik Vajdaságba, itt sem lel tényleges hazára, mégpedig nem kizá-
rólag a fennálló társadalmi viszonyok miatt. Szül őföldjéhez nem megélt, életre-
szóló gyermekkori emlékek kötözik, hanem csupán apja sírja, ott a kovilji teme-
tőben, s ez is a múlt felé löki, taszítja. Annál inkább, mert épp akkortájt végképp 
felbomlik a család: bátyja után, aki „húsz éve ... messze v an", „Sydneyig meg 
sem állott", édesanyja is kivándorol Ausztráliába. Sotthontalanság-érzetét, félel-
mét, kiszolgáltatottságát csak növeli, hogy szerte a világon újra fenik a kardokat, 
a sötétség erői „hogy volt"-ot kiáltoznak, érlel ődik a minden eddiginél szörnyűbb 
katasztrófa. 

Minden összeesküdött tehát költ őnk ellen, úgyannyira, hogy a jelent nem 
vállaló múltba fordulását, menekülését szükségszer űnek kell látnunk, bár az 
értett kényszeritő  mozzanatokkal aligha magyarázhatjuk meg e korai versek 
hangvételét is, még abban az esetben sem, ha elfogadjuk Bori Imre feltételezését, 
miszerint a fiatal Gál „szép ráfogásokkal" f űszerezett elkeseredettségét költ ői 
síkon a magasirató, pózos Ady-versek éppen úgy táplálhatták, mint a húszas évek 
költészetének egy vonulata, amely a „»megfáradta fiatalemberek önsajnálkozását 
hirdeti". Akár Gál életének eseményei, ezek a ráhatások is csak tények, illetve 
tények lehetnek, ám a költ ői tájékozódás miértjére végső  fokon mégsem derítenek 
fényt, minthogy költőnk nemzedékének nem egy tagja éppen az ellenkez ő  irány-
ban indult el, amikor is szenvelgő  panaszkodás helyett a jövő  dalait énekelte. 
Gondoljunk csak Csuka Zoltán példájára: alig néhány évvel korábban mekkora 
erővel és kedvvel himnuszozott életet a „télbehullt" bácskai falvak és kisvárosok 
egére, pedig ugyancsak bejárta ő  is a „kilencszázkettesek" összes poklait. ЕppeП  
ezért arra kell következtetnünk, hogy a Gál László-i könnyes múltidézésnek lelkialka-
ti komponense is van, s valóban, nem is kell túlságosan mélyre ásni, hogy két há-
ború közti verseiben felfedezzük ennek kisugárzását. A legegyszer űbben talán fel f o-
kozott hitre való hajlamként nevezhetnénk meg ezt a lelki összetevőt. Költőnk 
Ugyanis azok közé az emberek közé tartozik, kik szomjúhozzák a hitet, s csakis 
akkor érzik és tudják magukat „biztonságban", ha a létb ől elkeríthetnek legalább 
egy parányi pontot, amelyre építeni lehet, amely tehát az „egyetemes értelmetlen-
ségben" az egyén életének értelmét megadhatja. Más szóval: Gál László olyan 874 



hitre áhítozik, melynek alapja akár irracionális is lehet, de irracionalitásában is 
„racionális" fogódzót, talpalatnyi földet jelent, ahol megkapaszkodva nem fenye-
getnek lépten-nyomon az önámítás rémei. 

Mondd, hát vélünk vagy, felelj, felelj... 
Vgy szeretnék csak egy gyertyányi világot. 
Aztán... hát bánnám is én ezt a csúf világot, 
ha megint imádkozni tudnék este — 

írja Vers című  költeményében, gyermekkora +kételyekt ől mentes hitbéli bizo-
nyosságát áhítva vissza. Természetesen nem az az érdekes ebben a versben, hogy 
a számára immár halott istent faggatja benne („Én nem vagyok Veled s Te nem vagy 
velem"), hanem éppen a gyertyányi világ, az abszolút érvény ű  pont fölemlegetése, 
amely nélkül költőnk aszó szoros értelmében talajtalan, elveszett ember. Ez pe-
dig félreérthetetlenül arra utal, hogy ekkor még nem tudja „túltenni" magát az 
élet abszurditásán, s így nem is nyújthatnak neki menedéket az afféle hitek, ame-
lyek az emberi történelem válogatott szörny űségei ellenére, s valószínűleg az 
egészséges életösztön parancsára, ismételten kimondják, hogy a világ megváltá-
sáért küzdeni kell és érdemes. Az ő  értelme előtt a „kinti” élet tényei átmeneti-
leg lezárták az utat, s mert lezárták, nem mer „alaptalanul" bizakodni, az már 
öncsalás lenne, s azt eredményezhetné, hogy a világ után önmagát is elveszti. Ezt 
megelőzendő  indul el aztán egy olyan úton, a teljes hitetlenségén, amely valójában 
nem vezet sehova. Figyeljük meg ennek az útnak egy-két állomását. 

Olyan ez a világ, egy bolondos, 
furcsákat álmodó, izzadó kamasz: 
mindig hisz és mindig elsöprž hitét 
ez a tavasz vagy egy másik tavasz — 

vallja Olyan ez a világ című  versében, itt még csak érintve élete legalapvet őbb 
kérdését: higgadtan „tényeket" közöl, „törvényszer űségekre" mutat rá, amelyeket 
fölismert már, de uralmukat még nem rettegi. A kis zsidó című  verse azonban 
már arról ad hírt, hogy alászállása során kicsúszott a lába alól a talaj: 

A gyengét mindig megverik, 
a hitét hitbe nem veszik, 
ez ősibb, mint az ember — 

szögezi le, mintegy súrolva azt a pontot, ameddig a sötétségben egyáltalán el-
merészkedhet, anilkiil, hogy fejével kellene fizetnie. Hiszen itt már függetlenedik 
a gonoszság, egyféle időtlen istenséggé lényegül, korlátlan hatalommá, amely 
ellen éppen ezért oktalan és hasztalan lenne a küzdelem. S a súlyosan megélt 
kiszolgáltatottságnak ez az állapota természetszer űleg nem is vethet fel más alter-
natívákat, mint a haláléit: vagy belenyugszol az ősi és örökös rontás gondolatába, 
és szellemi vegetálásra rendezkedsz be, ami maga is lassú halál, vagy pedig 
az értelmetlenséget még nagyobb értelmetlenséggel ellensúlyozva, véget vetsz 
életednek. 

S hogy ez utóbbi dilemma valóban nagyon is foglalkoztatta költ őnket, arra 
ismét egyik verse, a Nem akarok 33 éves lenni című  a legszebb bizonyság. Ebben 
a kulcsfontosságú „leltározó" költeményben ugyanis egészen közvetlen módon 
fogalmazza meg a mélypontra jutott lélek tanácstalanságát, elveszettség-tudatát: 

Kezdjük elölr ől? Nem lehet. 
Folytatni? Igy? Hát érdemes? 
Meghalni? Túl gyáva vagyok: 
hát igen... élek. 

Mindez azt bizonyítja, hogy a korai Gál -verseknek rendkívül komoly „hát-
terük" volt, s ilyenformán magasirató panaszkodásukat, érzelg ősségbe át-átcsapó 
teatralitásukat csak másod- vagy harmadsorban magyarázhatjuk egy költ ői divat 
erős hatásával. Úgy véljük, sokkal inkább arról van szó, hogy a mozdulni immár 
semmilyen irányban nem tudó költ ő  kétségbeesésében maradéktalanul az olvasóra 
próbál támaszkodni: vele szeretné megosztani válságának kínjait, abban az ősi 
reményben, hogy ha a teher cipelésében társakra talál, részben meg is szabadul. 
Ilyen indítékoktól vezérelve olyan lever ő  vonásokat hoz előtérbe és túloz el ön-
arcképén, amelyek hipertrofált voltuknál fogva érdekl ődést, sőt talán részvétet is 
kelthetnének. Egy „roppant hivatal"-ba nyerünk bepillantást, nyilván a Sorséba, 
ahol „sok kis könyvelő" körmöl, épp most veszik el ő  költőnk lapját, amelyb ől 
feltételezésünknek megfelel ően kiderül, hogy „szörnyű  sok" a hitele, „ellepi a 
csőd", „csak tartozik, semmit sem követel",sebb ől az alaphelyzetb ől indulnak ki 
aztán körkörösen a sajnálkozást keltend ő  önjellemzés hullámai: egy hajlott hátú, 
rossz fogú „aggastyánnal" szembesülünk, aki az élet nagy aukcióján eladásra kí-
nálja az „első  ámuló csodát", az „els ő  hitet", harmincnégy évét, vagyis: „ami 
még nincs megírva s nincs befejezve: magam". 

Sajnos, nem talált „vev őre"! Csakhamar be kellett látnia, hogy tájunkon, 
ha egyáltalán vannak, mérhetetlenül közönyösek az olvasók. „Nincs barátunk, csak 
poharunk van / és senki soha nincs velünk", panaszkodik a jugoszláviai magyar 
költőkről szóló versében (Harmincdináros kisistenek), másutt pedig így sóhajt 
fel: „oh, olvasó, hol vagy s ki vagy?" 

Mégis, mit tehet s hova jut ezután, ha egyszer sem élnie, sem meghalnia 
nem lehet, és ha a tettp бtló írás sem hagy már egérutat? Létezik-e ösvény, melyen 
mégis megtarthatja magát a szakadék fölött? — Persze, tudjuk, fölösleges kérdé- 
sek ezek, hiszen egy mai nap is friss hajtásokat hozó életm ű  szól ellenük, mégis 
jólesik kihasználni elodázó szerepüket, mert a válaszban már arra kell rámutat- 
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László munkásságának, s modernné teszi knilönben hagyományos eszközökkel épít-
kező  költészetét, ez pedig a hitetlen hit. 

Abszurd fogalom: a jelző  látszólag teljesen kizárja a jelöltet, megtagadja, 
újra és újra kétségbe vonja létezését, ám ennek ellenére ez a furcsa hit latvatta 
el annak a keskeny pallónak a szerepét, amelyen Gál László végül is hozzánk 
megérkezett. E fogalom és a mögötte lappangó energiák valahogy Miljkovi ćot 
idézik, az ő  „maréknyi friss hamuját", mely nem a tűz végét jelzi, hanem új-
bóli fellobbanásának állandó lehetőségét. Hamu alatt parázs e hit tehát, melyre a 
kor rendíthetetlenül szórja és ontja az újabbnál újabb szürke rétegeket, csakhogy 
ezek soktonnás terhükkel nem csupán szorongatják a parányi magot —óvják is 
egyúttal. 

ezt az egynéhány hitvány évemet 
hivő, szent hittel élem azóta, 
amióta semmit sem hiszek — 

nyilatkoztatja ki költőnk oly sokatmondóan Ma is hžszek című  versében, mely 
már a lélek visszaútjáról, keservesen megteremt ődő  egyensúlyáról ad hírt. Az 
„amióta semmit sem hiszek" arra figyelmeztet paradoxonunkban, hogy végérvé-
nyesen leszámolt minden illúzióval, „odakinn" csakugyan nincs már mit vesztenie 
és mire számítania, az ellenpont érték ű  „hivő, szent hit" pedig azt sejteti, hogy 
felnövőben van  benne a dac, az ellenállás, a csakazdrtis, vagyis kirajzolódnak nála 
lassan egy új abszolút érvény ű  pont körvonalai, melyet teljes kiszakadottságában 
most már csakis önnön húsában és vérében lelhet meg. Az „átváltozás" tehát jel-
legzetes súlyponteltolódással jár. Míg korábban, a hitetlenség felé haladva, isme-
telten az elvesztett kinti valóságban kísérel meg „ellen őröket" felfedezni, amelyek 
útját állnák, sőt lefegyvereznék a veszélyes térségeken, addig az „utolsó faltól" a 
hitetlen hitig visszapattanva már lemond ezekr ől a külső  támaszokról, hatványo-
zottan befelé fordul, de ugyanakkor — s ez az eddigiekb ől logikusan következik —
ismét nyitottá válik a valóság felé. 

Természetesen költészetében is nyomon kísérhetjük e változást: a maga 
sirató gesztusok leépülnek, háttérbe szorulnak fokozatosan, és a versek jeleni tar-
talommal töltődnek föl. A szegények, az elesettek, az úri cechek örökös fizet ői 
mellett s a háború, a világbitorió ostobaság, a megaláztatás eiien áll ki, egyszoval 
a szociális költészet egy lehetséges modelljét alkotja meg, anélkül azonban, hogy 
az agitatív líra leegyszerűsítő  képleteit magáévá tudná tenni. S nem véletlenul: 
amint erősebb, magabiztosabb hangot üt meg, $ verse „fegyverre" kezd hasonlí-
tani, hitetlen hite azonmód közbeszól, kéraójeleket sorakoztat fel, proféciákat 
kényšzerít a tolla alá arról, hogy „nem lehet többé tavasz", hogy a Golgotára 
vezet „minden új út és minden indulás". Szakadatlan birkózásnak vagyunk tehát 
tanúi, melynek során a hitetlenség mindvégig sakkban tartja a hitet, meggátolja, 
hogy abszolutizálódjon, aminek feltehet őleg az lett volna az egyenes kovetkez-
ménye, hogy költőnk előtt kettéhasad a világ: gonoszságra és jóságra, feketékre 
és fehérekre, minekutána már könny ű  a küzdelem, de vajmi keveset ér a vers. Mint 
valami vége-hossza nincs rémálomban, úgy küzd egymassal hitetlen hitének két 
komponense, a hitnek azonban nem jut ki a mesék кtrályfijának erejéb ől, ki végül 
mégiscsak olyan mélyre vágja a sárkányt a földbe, hogy aztán már könny űszer-
rel levagdoshatja mind a tizennégy fejét. Itt nincs gyoztes, s éppen ezért lehet 
mozgásban ma is közvetlenül a háború előtt és alatt írt költészete, annak elle-
nére, hogy a küzdelemben megismétlődő  „fogások", variációk bizonyos mértékig 
lerontják egymást. Az igenek és nemek sorozatos interferenciája ugyanis nemegy-
szer fárasztóvá válik, annál inkább, mert költ őnk szántszándékkal nem is kutatja 
a komplexebb költői kifejezés módozatait. 

Mióta tábornok lett a krumpiiieves, 
a falat kolbász, a tegnapi kenyér, 
már réges-régen túl vagyok azon, 
hogy a sok szép szó vajon mennyit dr... 

— írja a Zsírtábornok és a többžek című  versében, mintegy tudtára adva a világ-
nak, hogy a pokol elől esze ágában sincs a „szépség" váraiba menekülni, hogy az 
adott helyzetben a „szépség" hajszolása nem más, mint önáltatás. S valóban, 
hiába keresnénk versei közt a félelem, a kiszolgáltatottság „költ ői" megvalósulá-
sait, a szavak tömkelegéb ől elrekesztett, többszörösen áttételes, áradó poézist, 
mindenütt egyenes beszédre bukkanunk, egyszer ű, lineárisan épülő, meglehetősen 
rövid versekre, melyek „költőiség" helyett „mindóssze" elemi élményiséget szállí-
tanak. Mintha naplót olvasnál, olyanok ezek a versek: magukba rántanak, könyör-
telenül megéletik veled a bennük foglaltakat, akkora distanciát sem hagyva, hogy 
objektiválódott „más valóság".nak vehesd őket. A költő  lélegzetének párája gyön-
gyözik rajtuk, annyi év után  is,  és pontosan ebben rejlik annak a különös jelen-
ségnek a titka, hogy a közhelyeket, rovidzárlatokat, ismétl ődéseket nagyon gyor-
san elfelejti az ember, és a verseket külön-külön, cím szerint nem is tartva szá-
mon, egyetlen folyamatosan kiegészülő  „költemény" részesévé válik. 

Azaz mégsem egészen. Gondoljunk csak Subotžca című  versére, melynek 
bizonnyal ott lesz a helye minden eljövend ő  antológiánkban is. Milyen tiszta üveg-
hangot szólaltat meg már első  sorában: Semmi — hogy aztán mindenestül ennek 
a hangnak rendelje alá a verset. Higgadt, tényekre szorítkozó megállapításokat 
rétegez egymásra, csupa negatív el őjelűt, mígnem végül is a szemünk láttára szök-
ken lombba az „idetespedt" alföldi város semmijének fája. A vers egyetlen rész-
letén sem fut végig repedés, a nagyhideg Semmi testét nem hálózza be a Valami, 
a Minden utáni nosztalgia erezete, egyszer űen azért, mert itt a költ ő  kívülrekedt, 
s ily módon megteremt ődhetett a nagy verseknél általában adott alkotó — m ű  —
olvasó háromszög. A Subotžca tehát kittön „nézőszöget" követelve önmagát reali-
zálja, miközben a költőt „eltaszítja" magától. Úgy tetszhet, hogy játékot űzünk 
a szavakból, de nem, a Subotžcát olvasva valóban mindegyre az a jóérzés tölt 
el, ki ne lett volna már részese közülünk, ami akkor kerít hatalmába bennunket, 
ha egy jó verset, egy jó képet stb. nem egyedül kell befogadnunk, ha a m űalkotás 876 



nem marad egyetlen elszigetelt szemlél ő  esztétikai élménye, hanem egyidej űleg 
közvetlen kapcsolatot teremt két-három, egymástól különben kétségbeejt ően távol 
levő  ember között. Márpedig a Subotžca ilyen médium. Ha egyedül olvasod is, 
akkor sem maradsz egyedül: mindvégig ott a költő  melletted, és érzékelhetőbb 
közelségben, mint azon műveiben, amelyekből az őt ismételten próbára tevő , 
megtépázó és rabul ejtő  végső  kérdések nem engedték idejekorán „kimenekülni". 

A két háború között és a második alatt írt versek érintett kérdésköreinek 
ismerete híján nagyon nehéz megérteni azokat a gyökeres változásokat, amelyek 
a felszabadulást követ ően költészete „tartalmában" bekövetkeztek. S őt, az előzmé-
nyek számbavétele nélkül határozott ellenérzést válthatnak ki ezek az újabb ver-
sek, mint általában az olyan szellemi megnyilatkozások, amelyek a teljes ember 
eszményképét dédelgetik és hirdetik, ám ugyanakkor mégis egyoldalúságot és so-
rozatos leegyszer űsítéseket engednek meg maguknak, vagyis önnön céljukat rom-
bolják akarva-akaratlan. Hiszen ezek a versek oly örömösen lobogtatják a tavasz 
színeit, mintha tél valójában nem is lett volna s többé nem is lehetne már. 
Egyfajta túltengő  magabiztosságot sugároznak, vitathatatlan jeleként annak, hogy 
költőnk habozás nélkül háttérbe szorította az egzisztenciális kérdéseket, s kéte-
lyeitől megszabadulva, teljességgel a jelenhez tapadt, a jelennek adta át magát. 
Elfogadta a szocrealista „társadalmi megrendelést", vélhetnénk, mint véltük is soká, 
ez azonban csak részben áll. A „megrendelés" mellett ugyanis egy intenzív bels ő  
követelménynek, kényszernek is engedelmeskedett a költ ő, amikor az 57 vers da-
rabjait papírra vetette, s ez annyit is jelent egyúttal, hogy felszabadulás utáni 
költészetéből nem egy másik Gál Lászlót ismerünk meg, még kés őbben pedig egy 
harmadikat, hanem mindenkor ugyanazt az embert, aki azonban „azonosságát" 
csak sajátos vargabetűk árán tudta megóvni, majd pedig teljes érték űen kifejezni. 

Nagy kár, hogy a tizenéves Gál László nem örökítette meg a rajta átrángó 
pillanatokat. Kár, mert ily módon mindössze meggy őződéssé érlelt feltételezésünk 
re támaszkodhatunk, midőn „szocrealista korszakának" szükségszer űségére kívá-
nunk rámutatni. Igaz ugyan, hogy „leltározó" verseiben megrajzolja a kamasz-
költő  vázlatos arcélét is, látjuk őt, amint társaival együtt „végigénekli" a pesti 
körutat, hogy „a vérb ől már éppen elég, / hogy éppen elég a nyomorékból, / hogy 
építeni akarunk és nevetni, / hogy nem bírjuk a béna-vakokat" (Nem akarok 33 
éves lenni), de ez az utólag rögzített „életprogram" nem mutat és nem is 
mutathat túl a pacifizmuson, minthogy a vers a harmincas évek Jugoszláviájában 
született. Eppen ezért mindenképpen hozzá kell gondolnunk azt a másik számot-
tevő  tartalmi vonást is, amelyet egy versbe nem foglalt tény jelez, az ti., hogy 
„énekes" fiatalemberünk többször-többször ugyanazon a villamoson döcög végig 
reggelente, mint Kun Béla, s ilyenkor szintén dalol, de befelé, rajongó ámulattal. 
Nemcsak háborúellenes hangulatokat táplált tehát, hanem egyszersmind nagyra 
nőttette „ember-hitét" is —kéjesen borzongó, óriás illúzió-virágokat nyitva. Ekkor, 
a fiatalság tiszta és naiv lázaiban jött létre hitszomjának els ő  abszolút érvényű  
pontja, amely azonban csakhamar alapjában rendült meg, hiszen a Tanácsköztár-
saságot megbuktatták, még miel őtt eredményeivel a góli hitre ilyen vagy olyan 
módon visszahathatott volna. Beteljesületlenséget hagyott tehát maga után, amely 
megszázszorozza a fájdalmakat, a nosztalgiát. S ha a két háború között a Semn іі  
vonzáskörében építkezett, ebben éppen az „el nem nyert éden" intenzív áhítását, 
hogy úgy mondjuk, közvetett követelését kell látnunk, nem tévesztve természete-
sen szem elől a mindinkább elboruló világ költőnkre gyakorolt nyomását sem. 

Nem nehéz most már elképzelni, mi minden játszódhatott le Gál Lászlóban, 
amikor a háborús kálvária végére jutva mégis, széttekinthetett a felszabadított, 
forradalmas országban. Aszó szoros értelmében visszafiatalodott, s a kezdeti naiv 
lelkendezéssel ünnepelhette az élet diadalát: volt már közössége, melyhez tarto- 
zott, és volt olvasója, aki hasonlóképpen vagy ugyanúgy élte meg a történelmi 
változást, mint ő . Ugyanakkor azonban heveny lelkifurdalás is kínozta, amiért 
nem szegődött egyértelműen, szellemi és testi erejét is latba vetve, azokhoz a for-
radalmi erőkhöz, amelyek nem kételkedtek, nem hátráltak meg, nem estek két-
ségbe azonközben, míg ő  „kishitűen" és „tétován" a hitetlen hit pályáin bolyon-
gott. 

1 
Kispolgár voltam, óvatos duhaj, —
csöndes fejcsóválás partján tévelyegtem; 
bámész-tudatlan ittam nagy id őket: 
csodálkoztam 

és rossz verseket énekelteim. 

Színes, apró dalokat dünnyögtem; 
jól elhelyeztem igét és f őnevet. 
Néha megírtam: ej, rosszul van ez így... 
esetleg, netán, másképp is lehet — 
Spanyolországban roppant seregek 
Petőfi-dalt daloltak véres és vörös viharban 
és én — magyar költ ő  —, 

a harctól ismét. megfutottam. 

A Számadás című  versében szólal meg így, és nincs rá semmi okunk, hogy 
holmiféle megjátszott önkritikára gyanakodjunk, még az esetben sem, ha mai 
szemmel nagyon is igazságtalannak tartjuk önostorzó kifakadásait. A vers ilyen 
jellegű  túlkapásai onnan eredeztethet ők, hogy a pillanat erős fényében költőnk 
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telkedni vagy tétovázni merészeltek a közelmúltban. Vétkesnek, mert messze-
menően gátolták annak a társadalmi valóságnak a mihamarabbi eljövetelét, amely, 
ha rengeteg áldozat árán is, de lám, mégis megteremthet ő. A tartozás, a talán 
bepótolhatatlan mulasztások kínzó gondolata ébresztgette tehát Gál László lelki-
ismeretét, s kölcsönzött neki olyan impulzusokat, amelyek spontánul feltör ő, ha-
tártalan ujjongását észrevétlenül nem vágyott vizekre sodorták. Már a nagy-
sokára meglelt haza miatti öröme is teljes hittel vértezte fel, amely aztán a lelki-
ismeret háborgása, megújuló figyelmeztetései következtében végképp abszoluti 
zálódott, s végső  soron a költő  ellen kezdett működni. Elhitette vele, hogy az 
alkotónak a társadalom valóban azt a szerepet osztotta ki, mint a közéleti dol-
gozóknak, sebből kifolyólag részben társadalmi munkának is tekintette a vers-
írást, mely közösségi szócs őként, közösségi szóhasználattal, közösségi gondokat és 
célokat fogalmaz meg. Egy tragikus félreértés, talán nem túlzó e fogalom, áldozata 
lett tehát; amikor a költészet funkciójáról és sajátságairól megfeledkezve, szolgá 
latba kívánta kényszeríteni azt. Nem látta be, hogy bármily nagy is a pillanat, 
bármily sorsdöntő  is, óhatatlanul újabb pillanatok fogják követni, amelyeket senki 
sem láthat előre pontosan. Persze nem állítjuk, hogy „megálljunk"-ot kiáltott vol-
na, sбt, ő  maga szögezte le, hogy ahol vagyunk, „Nem Kánaán még, nem paradi-
csom", ám ennek ellenére szinte minden ekkortájt írt verse azt üzeni mégis, hogy 
csak dolgozni, munkálkodni kell „százélű  ekénkkel", s az ígéret földjét elérjük, 
talán már holnap. Maradványokkal és megfáradókkal, eltévelyed őkkel és kép-
mutatókkal, közönyösekkel és karrieristákkal, de a világban és világunkban ható 
különféle erővonalakkal, determinánsokkal sem számolva, egyenes vonalú, folya-
matosságában zavartalan forradalmi fejl ődést tételezett fel, abszolutizált hite murn-
kájának oly beszédes tanúságaként. 

Bűntudatos öröme így költészetellenes költemények tucatjait hozta nap-
világra, és érdekes módon pontosan ez a rendkíviil er ős, költőnkben akkor még 
nem tudatosodott kontraszt tereli rájuk ma is a figyelmet: miközben a hars szí-
nek, programos hujjázások és közhelyek indáin át bukdácsolsz, légszomjjal küsz-
ködve, újra meg újra elborzadsz az ember megváltásáért harcba vetett vak erők 
nagyságától, de ugyanakkor részesévé is válsz a költ őt okkupáló látszat-harmó-
niáknak, a világgal való valószer űtlen nagy megbékélésének, a lélek kérészélet ű  
boldogságának, amelynek csúnya-szép végletességében már az ébredés utáni fe-
szülés is üzen. Nemcsak versért esedezel tehát e korszakának termését bön 
gészve, de többször-többször félt őn fel is kiáltanál: ne tovább, legyen vége már, 
hiszen minél huzamosabb a varázslat, annál nagyobb lesz a zuhanás. 

Másokba e zuhanás belefojtotta a szót, megtépázta versíró kedvüket, le-
szerelte álmaikat, téveteg, zsémbes szellemi vénekké degradálta őket, s talán épp 
I  tünetértékű  jelenség bizonyíthatja legfrappánsabban, persze csak közvetve, hogy 
Gál László szocrealista kalandja mindenekel őtt a szív naiv kalandja volt, s csak 
másodsorban népnevelő, „társadalmi érdekű" feladatvállalás. Mert igaz, megtánto-
rodott ő  is, és irányát vesztve kisebb-nagyobb megszakításokkal majd tíz éven 
át hallgatott, ám végül mégis elegend ő  erőt gyűjtött ahhoz, hogy feltámassza ma-
gában a költőt, aki egyre tisztább, egyre mélyebb versek sorával haladhat majd 
az öregség felé, sikerrel ellensúlyozva több évtizedes „készül ődésének" megannyi 
torzóját. 

Zuhanás utáni befeléfordulásának els ő  kézzelfogható jeleit az ötvenes évek 
második felétől kezdődően figyelhetjük meg költészetében: a nemrégi magabiztos 
mindentudást látó szemlélődés váltja fel, s a versek kitáguló őszi tájai felett a 
melankólia ökörnyála száll. Előző  korszakának „rekedt rézkürt hangja" . (Mégžs) 
fokozatosan elnémul, s átadja helyét a messzenéz ő  töprengésnek. Helyzetére újra 
a kívülállás lesz jellemző : partszélre vetett, gazdátlan öreg csónak látványa 
ihleti, mely „mintha élő  volna, olyan egyedül van", a „piros nyeri napok örömét 
feledte", öreg nyárfával barátkozik, csendéletet fest az „üvegtemet őbe" zárt „fe-
kete ínyű  tulipánról", egyszóval felfedezi az ember „alatti" életet, az elemek és 
tárgyak világát, hogy hozzájuk fordulva és róluk énekelve, önnön válságáról ad-
hasson hírt. 

Ez újabb termékeny válság, határozott költ ői magábafordulás okainak 
„mindegyikét ma még nyilvánvalóan nem lehet kifürkészni, els ősorban távlatlány-
ból következően", állapítja meg Bori Imre, majd a már most is világosan meg-
mutatkozókról szólva mindenekelőtt azt a válságot emeli ki, amely „az egész ju 
goszláv irodalmat átjárta, következésképpen Gál László költészete is tükrözte", 
s amely abból eredt, hogy az irodalom az ötvenes évek elejét ől kezdve fokozatosan 
elveszítette a felszabadulás utáni id őkben élvezett társadalmi súlyát, jelent ősé-
gét. Ezt az objektív feltételezett válságot aztán csak elmélyítette költ őnkben a le-
feléindulással, az öregedéssel jelentkez ő  érzéseknek a köre. Vitathatatlanul így 
van, de egy harmadik, legalább ennyire fontosnak tetsz ő, az előbbiekkel persze 
szorosan összefüggő  mozzanatról sem feledkezhetünk meg, arról, hogy az abszo-
lutizált hit szétroncsol бdásának folyamatában felszabaduló energiák egy olyan ma-
gaslatra röpítették költ őnket, ahonnan már az egész életet belátni. 

Láthattuk, s hadd térjünk még egyszer vissza rá, hogy Gál László életét 
és költészetét kora fiatalságától fogva egy csontig fájó, minden egyéb vonatkozást 
és törekvést háttérbe szorító tartalom determinálja: az emberhez méltó élet, 
az „elérni egymást" felfokozott vágya s az a verseiben nem mindig szembeötl ő , 
sőt néha önmagát tagadó remény, hogy e célt el is érheti, ma, holnap, holnap-
után, de mindenképpen az idő  alatt,, míg a földön „vendégeskedik". Naiv hit ez? 
Igen, naiv, de naivitásában is lenyűgöző : mekkora fájdalom táplálhatta, ha év-
tizedeken át fenn tudta magát tartani! Nélküle Gál László alkalmasint a megfon 
tolás, a világgal s önmagával való kiegyezés, a „bölcs" belátás ösvényeire lépett 
volna, s ma aligha melegedhetnénk költészetének tüzénél. Ha a világ rettenetes 
boldogtalanságával nem elemi élményei nézetnek vele farkasszemet els ősorban, 
hanem a viszonylagosságok mérlegelésében, latolgatásában rendszerint kiútra lel ő  
ráció, nyilvánvalóan langyos maradt volna a költészete. đ  azonban nem alkudott, 
nem keresett középutat, s verseit nem tudta a h űvös értelemre bízni: amikor 
vágyait és reményét a legagresszívebben tapodta a világ, paradox módon végigjárta 
a lélek poklainak és purgatóriumának összes stációját, fenékig itta a méregpoha- 878 



rat, csakhogy életben maradjon, majd miután a háború vége nemcsak a fel-
szabadulást, de a szocialista forradalom gy őzelmét is meghozta, naiv hite a vég-
telenbe lendült. Itt kell keresnünk válsága els ő  csíráit. Abban a mozzanatban, amit 
talán úgy fejezhetnénk ki képletesen, hogy társadalmunk „nem gy őzte" a góli 
iramot. Az újjáépítés tavasz-lázában még tej fej mellett haladhatta к, ám abszo-
lutizált hitétól sarkallva költ őnk a késöobiek során is megtartotta „kezd ősebes 
ségét", érzelemvilágában egészen a „vágyott"-ig rohant el őre, amire a realitásokkal 
szembesülő  és azokkal újra meg újra megKüzdő  társadalom természetszer űleg 
nem volt és nem is lehetett képes. Rohant el őre, anélkül, hogy közben oldalra vagy 
hátranézett volna, anélkül, hogy utópisztikus képzeteit valóságunk tényleges p шa-
natnyi lehetőségeivel összemérte volna. Csöppet sem véletlen hát, ha végul is 
arra kellett ráéorednie, hogy üres térségeken bolyong — és újra egyedül. Ez az 
egyedüllét azonban több vonatkozásban más jelleg ű, mint első  korszakának egye-
dülléte volt. Akkor még, a jelennel viaskodva, ifjuságának „befejezetlen pillanatá-
ra" emlékező  hitetlen hite szüntelenül az eljövend ő  időket pásztázta, az ötvenes 
években viszont már éli az áhított jöv őt, sőt ki is „fut" belőle, s mert „kifut", 
előbb-utóbb el kell indulnia visszafelé, a törést hozó számvetés elkerülhetetlenné 
válik. Szó sincs persze arról, hogy az új társadalmi rendb ől, annak eszméiből, 
célkitűzéseiből ábrándult volna ki. Nem, a kiábrándulás elsősorban a benső  vi-
szonylataiban játszódott le: miután meggy őződött róla, hogy a szocialista forra-
dalom sem válthatja meg máról holnapra a világot, s az emberek sem változnak 
meg egy csapásra, mélységesen csalódott abszolutizált hitében, és nyesegetni kezdte 
annak burjánzó hajtásalt. 

Mintha „százéves" álomból riadt volna fel, úgy nézhetett körül. Mert ne 
feledjük, nem pusztán a felszabadulást követ ő  néhány évének, hanem szinte egész 
eddigi életének és költészetének a tanulságait is le kellett vonnia. Nemcsak a 
„magam hiténél jobban hittem" időszak vált ugyanis problematikussá számára, 
hanem bizonyos mértékben a korábbi is, hiszen az abszolút hit gyökérzete, akár 
a teljes hitetlenség, akár a hitetlen hit formáját öltve, de szerteágazóan behá-
lózta azt is. Alapja volt, tűzmagja, mely miután kedvező  körülmények közé jutott, 
hatalmas lángokat vetve fölemésztette magát.. A lélek legintimebben s legkitartób-
ban  őrzött „egyenese" tört meg tehát ekkor, zúzódott ízzé-porrá, s a pusztulás után 
hirtelen kitágult költ őnk körül a tér és az idő . Tudata, melyet huzamos időn át a 
hamar megváltás vágya tartott görcsben, most végre megszabadult, a nehéz sza-
badság birodalmába jutott, oda, ahol már minden relatívvá válik, összetettségé-
ben mutatkozik meg. 

milyen kényelmes volt 
azt mondták ez fehér 
azt mondtam ez fehér 
azt mondták ez fekete 
azt mondtam ez fekete 
milyen kényelmesen szürke volt minden 

túl sok a szín ezen a világon 
és minden színnek ezer árnyalata — 

írja Színek 2 című  versében, meggyőző  bizonyságaként annak, hogy a „végtelen 
szivárvány"-ra lépett. E verse a közelmúltban született, ami természetesen nem 
azt jelenti, hogy felismerése is a közelmúltból származik. Egy öt esztend ővel ez-
előtti interjúban arra a kérdésre, hogy mi az ára és következménye hajdani 
elkötelezettségének, költ őnk így válaszolt: „Szégyenkezem. Ne értsenek félre, nem 
az írásaimat szégyellem. Csak azt, hogy fenntartás nélkül, szinte gondolkodás nél-
kül, hinni tudtam. Mindent és mindenben. Ennek a szégyenkezésnek súlyos árát 
és következményeit azóta is »ki szeretném írni« magamból." A szégyenkezést ille-
tően semmiképpen sem tudunk egyetérteni az interjúalany Gál Lászlóval, szá-
munkra csakis a költő  Gál László megvallása lehet mérvadó: „hogy mindent tudtam 
hinni akkor / papok hiténél jobban hittem / hogy tej és méz csurog majd itten / nem 
bántam meg és nem szégyellem / hogy mindent tudtam hinni akkor" (Eget f estet-
tem kékebbre). Függetlenül azonban attól, hogy szégyenkezésre valóban nem volt 
és nincs oka, sőt talán „joga" sem, fennáll a tény, hogy „azóta" sok mindent „ki 
kellett írnia" magából, hiszen a törést nem lehetett belátható időn belül elfelej-
teni. Éppen ezért majdnem mindegy, hogy ma is tartó harmadik „korszakában" 
hol kutatjuk a válságát megvilágító nyomokat, mindenütt rájuk fogunk bukkanni, 
azzal a nem mellékes különbséggel, hogy errefelé haladva ezek a nyomok elmélyül-
nek, élesebbé válnak — nem kis mértékben az öregedés impulzusainak hatására is. 

Az ötvenes évek közepén, Emlékez ő  című  versében fogalmazza meg talán 
először a tudásról és acélról alkotott, vagy inkább nehezen kiküzdött új vélemé-
nyét, amely már a költészete el őtt szabaddá vált utak kezdetét jelzi. 

Be sokat kellett megtanulni, 
míg nem tudni megtanultam; 

—  sóhajt föl, s ebben a paradoxális nemtudásban a legsúlyosabb tudás jelzetét 
fedezhetjük fel, azét a tudásét, amely biztos pontok híján újra meg újra rá-
kényszerül, hogy önmagát ellensúlyozandó oázisok után kutasson a „megn őtt" 
életben. Legelőször a végső  célt teszi kérdésessé. 

Tán ez a szép: elindulni 
s nem érkezni soha célba — 

879 tűnődik el, majd évekkel később egyértelműen el is dönti a kérdést: 



menj túl a palánkon vagy fejszét ragadj 
döntsd vágd rombold öld meg a pontot 
szomorú kín acélba találni 
és ha nincs több jobb szebb másabb 
és ha már onnan úgysincs tovább 
nem volt érdemes odajutni 

(Vers a célról) 

A meg nem állásban, a szüntelen küzdésben, az újra továbban szeretné 
tudni magát, mint ahogy ebben lel rá forradalom-definíciójára is: 

a forradalom 
dal amelyet tovább énekelnek 
hang amely nem hal e1 soha 
lépés mely után lépni kell egyet 
cél amely eljut és megint 

(Dal a forradalomról) 

Az így meghatározott forradalom válik most már legféltettebb kincsévé, 
amelynek elvesztése, ha egyáltalán elveszthetné, legalább akkora rontással járna 
ránézve, mint amikor abszolút hitét ől kellett megválnia: 

és megpihent és jaj hogy megpihent 
jaj isten ember és forradalom 
ha megpihen ha jaj ha megpihen 
se értelem se világos se nap 
csak csúszómászók megvadult vadak 
ha megpihen ha jaj ha megpihen 

(A teremtés) 

A vers szaggatott lélegzése, ideges szívdobogása, döccen ői, remegése mind 
mind azt az érzetet keltik, hogy költőnknél egyenlőségjel kertilt az élet és a for• 
radalom közé, hogy csakis a meg nem pihen ő  forradalom adhatja meg immár 
élete értelmét. De e néhány sorban lappang egy másik vonatkozás is, s ez még 
inkább elmélyíti a hatást: az isten megpihent a hatodik nap után, s így egy 
rút világot hagyományozhatott csak ránk, melyet azonban megszépíthet a nem 
fáradó forradalom. A forradalomnak esélye van arra, hogy isten fércművét ál-
landóan javítsa, teljesebbé tegye; a forradalmár nem szorul rá a „küzdj és bízva 
bízzál"-szerű  égi szózatokra, ő  önmagában leli föl a küzdéshez szükséges energiá-
kat, abban a képességében, hogy az istenénél jobb világot teremthet. 

Igen, csakhogy itt újra a végtelennel találja szembe magát az egyes ember, 
egy hosszú-hosszú időszakkal, melynek távoláb an  ködbe mosódik akarásainak min-
den majdani eredménye. A majdcsaknem „id őtlen" meg nem pihenésre támaszko-
dik, neki azonban mindenképpen meg kell pihennie — végérvényesen. A „véges 
test" és a „végtelen szellem" között tátongó szakadék tehát ismételten el akarja 
nyelni a megtalált értelmet: a gyorsan lejáródó, halálra ítélt , ;anyag" egyre két-
ségbeesettebben követel ődzik, valamely bizonyosság fölmutatására unszolja a „szel-
lemet", melynek segédletével a nemlétt ől megmenekedhetene. Makacsul a „szel-
lemmel" való kiegyenlítődésre törekszik, s mert ez objektíve lehetetlen, elhatal-
masodik a „harc közöttük" —egészen az együttes pusztulásig. 

Súlyos tudás az öregedő  Gál Lászlóé. Az összes homokzsákot kihajigálta 
már, s mégsem tud fölemelkedni. Megvan az irány, a távlat, s mégis, akárcsak 
Babitsnak, neki is fel kell tennie a maga „esti kérdés"-ét: 

de miért nevet a nap 
de miért haragszik az esőfelhő  
de miért kék a zöld messzir ől 
de a hangyák miért nyüzsögnek 

a keményre taposott kerti úton 
miért nyüzsögnek a hangyák 

(Hangyák) 

Felelet nincs. Nem Mehet megtenni az utolsó dépést, amely után föloldozás 
következhetne, nem lehet kimondani a végs ő  szót, amely váratlanul mindeneket 
bevilágíthatna fényével. 

A lét és nemlét határmezsgyéjén, a „miért és kinek" kérdését ől zaklatottan, 
az „elérhető  elérhetetlent" fiirkészi nap nap után. Olykor megfárad, lemondón 
szétnéz, el akarja hitetni magával is, hogy valóban belenyugodott a süket válasz-
talanságba, de aztán újra nekivág az elkeskenyiilt útnak. Talán meg is találhatja 
a keresett szót, mely egyszer már a „szájamon volt a szemembe és a szívemben", 
talán megtalálhatja még, „a hold ma oly kerek", hiszen költ őink közül nálánál 
mélyebbre senki sem ereszkedett az emberi lét sötét kútjába. Talán megmenthet 
bennünket is ... 

Gál László költészete lélek és törvény szerint bontakozott ki az elmúlt 
évtizedekben, s ma már olyan fokú teljességet ért el, hogy majd minden verse 
többszörösen visszhangzik életművében. Írásunkban azonban mégis szinte kizárólag 
hi t-problémáinak vizsgálatára szorítkoztunk, s most, amikor besz űkülő  munkánk-
ban kétkedve letesszük a tollat, csak az vigasztal, hogy újabb tíz év után, a 
magunk egyre erőszakosabb „miértjeivel" is gazdagodva, talán közelebb keriilhe-
tiink majd a „szép soha" költőjének világához. 880 



koncz 
istván 

versei 

rulett 

Harmžnchét változatban 
láttam akkor, 
de 
megtartotta 
a szomszéd mulató 
biztos ütemét, s a piros 
csak akkor nyert, 
ha elfordította rólam 
tekintetét. 

Az ördögi forgás mindig 
eltalálja a 
kiszámított halált. 

második virágének 

Az a varázs 
a verset ígérte, 
Ibolya a varázs és vers. 

Megneveztem a verset, 
színes története ez 
az életnek, vagy pusztulásnak. 

A halált ždézž-e a dal, —
remekm ű  születhet 
az ölelés várása közben. 

Visszaszámolható az id ő, 
aranyló verőfény 
rám bizonyítja a verset. 

Bűn-e az a verő  f ény, — 
dadog az álom, 
papagáj szerep csak a visszhang. 

Úgy szeretni, 
mint ahogy a láva tetvet életet, 
ezt nem adhatja vissza már senki. 881 



ártatlan szövegek 

I 

Most azt mesélem el, 
hogy milyen, amikor szabadulni akar... 
Vád nem érhetž, — van, hát elvesztheti; 
beláthatja, aki akarja, — 
vele lépcs őz a f eny ő, tobozát 
hűlt napba hullatja s zölden 
sunyít a rigó: „jövevény, jövevény, 
hadd utazzak veled én is!" 
Mese ez, a magányon tz lról, 
egy pillanat alatt benépesedik 
a tükör: 
csillogd skarlát és arany és gyémántkehely 
és gyémánt statiszták; 
hexaméterben rímel ő  gladiátorok 
elemésztžk magukat, — 
völgybe bukik a Hold, 
beláthatja, ha akarja, 
saját sugara után fut; — 
jó helye van e kitér őn is, de 
tovább is mehet, mesén és magányon túlra. 

II 

Ma, meg virágos indulat, 
Otthelo kedve... 
Szép az este, f űszeres balzsam 
öröklétbe kíséri az illatos 
kezet, 
meleg tapintás az áhított 
test elvarázsolt gyümölcse; 
Csipke-Rózsika-(ördög) bújt bele; — 
remeg a kedves, 
nem is hinné, ha nem tartaná 
kezében; 
a márvány-nyak cédrusként 
tör egyenesen a f elhők fele; 
égi pamlag, — 
és újra kezdi az ölelést, —
Otthelo kedve, az égi pamlagon: 
Csipke-Rózsika ébredj! Na! 
Még nincs vége .. . 

III 

Ő  elő tte járt itt . 
Ha választhatna hangulatot, 
most Brutust egy csapszékbe 
ždézné: „megöltem atyámat". 
A morál csak hasonlat, benne megbízhat, 
körül a datolyapálmák sírnak; 
a sivatag 
már barátja az eltévedt tevének .. . 
Szívdögleszt ő  idill a kulissza titka, —
Caesarok, poharak, lányok 
virágoznak, s úgy halt meg, 
fiatalon, mint aki hiába várja, 
hátha visszatartja 
valami képtelen babona. 
A morál csak hasonlat, benne megbízhat, —
képmása 
a tökéletes arc: itt járt, 
s vele együtt álmodott .. . 
... Ha választhatna hangulatot... 882 



IV 
Egyre elvontabb táj; 
önkényes m űvész képzeli makacsul, —
színes kövekb ől a 
kedves képére mintázza 
boldogságot, — 

(ó, sok köve volt a bolondnak). 
Így ígért távlatot, pedig 
fáradt szeme olyan boldogtalanul 
várt 
abban a pillanatban; —
a kép adjon bizonyságot, 
minden k ő  helyett szól; —
bíborát hullatja a tündöklő  
csoda 
s némán kérdez, — a táj mozdulatlan, 
kérdez a szem, szöveg, 
zenéjét az eszel ős akkord 
rábizonyítja, a szerelmes 
tenger eszmél s 
ő  vele van. 

dubrovnik 1973 

Lám, 
visszatalál az alkalom, —
alkalomnak nevezhet ő  
a szabadulás 

Tékozl б  mind, 
aki első  éjjel 
nem öli meg szeret őjét. 

királynő  és az üstökös 

Biztos, a pokol, ott a test színét utánozza. 
üstökös versenyezik a kiábrándult tanúval. 
Beleépül a lélek, homloka tenger. 
Felesel a szem, arca is a királynő  mintázása. 

Vad viharok oldják a szomorú bájt. 
Szakadék felett, biztos a pokol és káprázat. 
Győző  üstökös kísér a vereség. 
Lepke és bánat, úgy kopogtat, mint aki hazatért. 

Zúdul a lélek, vele a szándék gyatra hit csupán. 
Tengere, vadonja a szűz nimfát ígéri. 
Egyre tombol a vihar, és égre rajzolja a királynő  képét. 

Biztos, a pokol jó megoldás, mint maga a test. 
Szlvarvány szene a verset visszaadja. 
Így a vers mindig megmarad a költ őnek. 

a kereszt 

Ha elfelejtettem a verset... 

Szent kereszt, 
Kisázsióban, 
vad férfiak haltak érte 
a középkorban. 

Ibolya fekteti így, okosan 
mutatóujját 

883 	ajka szigorú vonala előtt 



játék 

a hajaddal 
végtelen hínár szelíden 
borítja el az elmét 

a szemeddel 
ha a mindent megértő  örvényt megtöri 
a tegnapról ottfelejtett mosoly 

a száddal 
csók-börtön hallgató 
indulat-jelkép a makacs vonal 

kezeddel 
az ismerős ismeretlen egy 
önálló világ 

a drága hússal 
szent humusz amely 
egyaránt terem és teremt 

játék 
az élettel 
életemmel 

dilettáns 

Csinálom az életet, — 
a pongyola mondat 
jelentheti azt is, hogy párzok, 
valójában, elviselem 
minden évszak 
idő  járását. 

Így kell csinálni! 

Ha egyszer, 
istent láthatnám 
meztelenül, 
kan dühöm 
biztos 
visszahívná az elnemért lányt. 

Így kell csinálni! 

én-vers, vagy líra 

Én, Koncz István, ezerkilencszázharminchét 
augusztus huszadikán 
születtem, és 
azóta sem 
törődtem 
bele a világba. 

Jópofa a világ, 
kelleti magát, 
olyan mint a túl korán 
elért szerető, 
mit tartogathat, hát még 
a világ számomra. 

Az Ibolya, 
kívül a világon, 
megígértette velem, hogy 
megölöm, 
és maradunk, 
Én és Világ. 884 



törvény 

I 

Járhatatlan út-e 
a bálvány megtalálása? 
Pogányságnál kezdi, 
aki Napot, diadémot akar, 
királynő t 
céda trónra, — 
zagyva cél, zagyva szellem... 
Nem utazó: 
országot akar; ködös 
szeme most Machiavellijét 
mintázza 
s lába reszket: 
nem csalódhat tulajdon bálványában! 

Higgyen jóságban, 
akit még nem bántottak, 
amikor a lelkét adta... 
Engem agg Faust ördöge szólítson, 
alapításra, vagy pusztulásra. 

II 

Caesar, 
uralma s sorsa, 
egyben 
bűvölet, amelyben 
népét hagyja el. 
A bálvány híveket 
kap cserébe, s ő  maga, 
egyedül marad ördögével. 
Ki, kit követ hát? 

A Szépséget alkotom, 
nem lady Machbetet, vagy Madonnát. 
Kontár diadala bosszulja, 
s ölni, vagy szeretni 
sose tudjon 
ha trónusát elhagyja. 

III 

Az ország létezik: 
akár a test alakja. 
Borzongtató vadon, s 
törvénye zsarnok. 

Eszel ős, kalandor 
hódítók útján, 
úgy vállalom, mint 
régi próféták, 
túlélni a halált, 
vakon s 
mert ellene mit se 
tehettek volna. 

Szépség, 
most érted, 
hogy úgy csodálhassalak, 
lelkemet eladom, és 
véremet is, hogy út se lehessen 
vissza, 
mint forrás, 

885 	törvényednek zálogba adom. 



a vers utánzása 
Mžért 
tér vissza a részeg hajó, 
orkán, 
a ki f ejezéstelen álom, 
szem; 
utána a 
szárazföld homokba építi 
Babilon zagyva 
jövőjét. 

Miért, 
az ágyék képtelen 
sivatag-panasza, 
az orkán, 
a kifejezéstelen szem, 
utána 
szédül a táj 
és a jövőt, ha kell, 
visszaadja. 

Mžért, 
a pohár, vers 
épít várat, gyereket; 
a felhő  
mestere öl, 
gyilkos — 
az anyag befolyásos 
majd megbosszulja. 

Mžért, 
a várakozás és a halál, 
bohócok diadala; —
csak a nevetés, 
elpusztíthatatlan ötlet 
és megtörik fonákján 
a betemagyarázott 
szabály. 

Miért, 
a társadalom, vele 
biztos a szándék, 
a szerető  bár 
sose bocsát meg, 
játék, 
barát, az esőn túl 
visszatalál az évszak. 

Miért, 
a könnyelm ű  sírás, 
élni derekabb, 
csillag-sors lehet 
a f égy; 
fénye átvilágítja 
a rossz anyag 
szerkezetét. 
Miért, 
a kiábrándult vándor 
szajkó szeretése, 
félti talán, 
hogy az az ünnep, 
lázad a tor, 
vele majmoltatja 
a verset. 
Miért, 
kell hazudni, 
elfogadod, 
a vihar, a f elhők, 
az alacsonyan szálló felhők, 
habzó ürügy-e csupán, —
alattunk úsznak a felh ők. 

Mžért? 886 



fehér kálmán 

mirogoj 
(Egy távoli temető  közelében) 

Jel 

A Folyam megállt 
Csepp a Cseppben 
Forgószélben Papírfüzér 
S egy Hajó Deszkaszála 
Kháron kezéb ől mégis kiesett 

Kék Erdő  
(Sinkó Ervin) 

Fekszel Itt, 
S Ott is Valahol 
Egy Végs ő  Formában —
A Szép Zöld Vetést beérve 
A Féreg Férgét elfeledve 
Hold é Csillagok 
Kék Ég és Napsugár 
Elemek és Anyagok 
Legszabadabb forgásában: 
Hol Kapillárisok bolyhoznak 
Hol IÍjabb Vegyülések alakulnak 
Kih űlt Tüzed, 
Olvasztott бlom és Papiros 
Hamurakás Hegyeiben. 

De nyugtalan Atomjažd 
LÍjból kísérleteznek: 
Helyetted és Veled 
Jtve Kpnyszerítenek 
(Íjabb Kapcsolódást — 
Ismét csak vállalva a Nagy Szerep, 
E Kék Erd ő  Fáž alatt 
Kilépett Hallgatását. 

Utcára néző  Ablak 

Öszž Esőkben 
Az Id ő  visszatér — 
Csendes Csontsereg 
Fanatikus Csapata 
Kopog 
S elhagyott Álmaink 
Kitört Ablakán 
Csattogva újra bevonul 887 



bányai jános 

a szó-ihlet 
versszervező  
szerepe* 

(füst mllán: az új szobrászhoz) 

Füst Milán esztétikájának legfontosabb tétele szerint „a m űvészet egyik 
legfőbb törvénye", hogy „a valóság, a jelenségek varázslatát át kell váltani a 
szavak, a nyelv varázslatává." (aláhúzta F. M.) Az esztétika több helyütt értelme-
zi, bizonyítja ezt az állítást, példákkal és elmáleti megfontolásokkal is. Többek 
között az Oszi sötétség első  verse a Nyilas-hava két mdítósoráról: 

Ősz van, korán sötétül és künn esik. 
Vénül az id ő  s könnyež szakállára peregnek: 

mondja: „Legjobb hasonlata életemnek, pedig semmi pontossága nincs.", ami 
azt jelenti, hogy a vers nem a valóság-kép megfelelje, hanem egy autotelikus szer-
vezet, melynek belső  arányossága és harmóniája van és értékei az átváltásnak, 
az átcsúszásnak a függvényei. Attól függnek, hogy milyen mértékben, a teljesség 
milyen arányaiban valósítja meg ez a nyelvi szervezet az átváltást a valóság 
varázslatából a szavak varázslatába. Ez az átváltás a Nyilas-hava első  két sorá-
ban hasonlat útjain történt meg. Egy egész hasonlatsor figyelhet ő  meg ebben 
a két sorban: az „ ősz van" a „vénül az idő" hasonlója, a „korán sötétül és 
künn esik" pedig a „könnyei szakállára peregnek." szóegyüttesnek. Az átcsapás 
a valóság síkjárol a szavak síkjára azonban nem ezen a szinten történik meg. 
Jóval rejtettebb, s esztétikai hírértéke ezért nagyobb. Az átcsapás az 
„idő" szó többszörös kötöttségének a szintjén figyelhet ő  meg. Az „idő  a 
megszemélyesítő  „vénül"-lel szorosan kötődik az őszhöz, éppen nyelvi tuda- 
tjink  feltételezi ezt a köt ődést, de megszemélyesített formájával az id ő  az 
„öregember" asszociáciбs köreit is felkelti, mégpedig a „síró öreg emberét", aki-
nek „könnyei szakállára peregnek", s ez az utóbbi képsor újra az „ ősz van" 
versindító megállapítás köreit hozza el őtérbe, hiszen ehhez a síráshoz hasonlatos 
az őszi esőzés. Nem lehet egészen pontosan megállapítani, hogy e két sor melyik 
szava töltötte be az ihlető  szerepét, nem valószínű, hogy az egész nyelvi „varázs-
lat" középpontjában álló „id ő" szó, sűrű  használata és „elhasználtsága" miatt, 
inkább maga a kép, aminek „semmi pontossága nincs", de ez a kép — a hason-
latok sorából szervezett költ ői kép — az ihlető  szerepét osztja ki az „id ő" szónak, 

* Részlet egy hosszabb 	mégpedig azzal, hogy az egész szerkezet középpontjába helyezi. A szó ihletnek 
tanulmányból 	 tehát egy sajátos formája figyelhet ő  meg a Nyilas-hava két indítósorában, de ez 

a sajátosság nem áll egyedül Füst Milán költészetében. 888 



A szó-ihletnek jóval közvetlenebb példája látható meg az Oszi sötétség mása 
dik versében, az Arménžában, ahol a vers címe közli az ihlet ő  szót. Az Emlékezés 
egy ifjú költ őre, aki voltam című  tanulmányában számol be Füst Milán az Őszž 
sötétség negyedik darabjának az Egy bánatos kísértet panasza versnek az ihle-
téséről. „S hogy mi indította el bennem ezt a dalt? Ennek már nemigen vagyok 
mestere, ennek már alig-alig tudok utánajárni. Az utcán hallottam egy szót —
s hogy mi tetszett benne nékem? A hangzása-e, a hangszíne, vagy oly csodálatos 
világokat ébresztettem bennem, ez az, amink titkát, sajnos, akkor se tudtam 
felfedni magamban, ,ma se tudom. Ha ma visszaidézem 'ezt a szent furcsaságát 
életemnek, éppoly értetlenül bámulok a világba, ahogy akkoriban bámultak 
rám azok, akiknek e furcsaságot elmeséltem. Egy alkalommal például az a szó 
hatott rám ilyen ihlet ő  erővel, hogy: rigó. Ebb ől származott egy egész vers, s ez 
így kezdődött: 

Épp egy rigó fütyült a téli fán. 

A rigó, tudjuk, sosem fütyül télen, már azért sem, mert vándormadár. De mit 
törődtem én ezzel! — illetve nem is jól mondom. »Der Drang nach Wahrheit und 
die Lust am Trug« — mondja a költészetr ől a mindent tudó Goethe. Engem is 
boldoggá tett, ha sikerült olyat hazudnom, ami tetszett nekem. Boldogan folt' 
tattam tehát: 

Gyönyörű  volt a télž világ, s én eltöprengtem éppen: 
Ki égetž vaj' a havas utak sárga tüzét? 

Vagyishát: játszadozni akartam én. A havas útnak nincs is sárga tüze. De én 
énekelni akartam. Szilajul és szabadon, ahogy az indulataim vezettek, úgy. Hadd 
áradjon, ami áradni akar, s dagadjon az ária, s vigyen el engem olyan messze-
ségekbe — bárhova, ahova csak vinni akar." 

Két kérdéses ponját emeli ki a versnek Füst Milán, az ihlet ő  szót, a rigót, 
mely — vándormadár lévén — nem fütyülhet a téli fán, és a „sárga tüzet", amit 
aligha kereshetünk a havas utalton. Két csomópontja ez a versnek, az els őből 
származott az egész költemény, az utóbbi pedig már folytatása és meger ősítése 
az első  pontban jelzett költ ői gyakorlatnak, a verstermő  helyzetek intellektuális 
úton vagy a képzelet játékaként való megteremtésének/megalkotásának. Füst 
Milán szerint nem azt kell megítélni, hogy milyen a valóság, hanem hogy mi-
lyen a vers. Feltételezhetjük, hogy a versben megjelen ő  valóságelemek és a vers 
nyelvi valósága között mindig bizonyos távolság v an. Ez az a távolság, amelyen 
az átcsúszás megtörténik. S kimondhatjuk, hogy minél nagyobb ez a távolság, 
és mégis lehetséges az átcsúszás, az átcsapás, annál nyilvánvalóbb a vers nyelvi 
valóságának teljessége és integritása. Olyan képlet ez, mely egyrészr ől megőrzi a 
nyelvnek, a szavaknak a társadalmasított formáját: tekintet nélkül arra, hogy 
a rigó, vándormadár létére, télen fütyül a versben, a valóságban és nyelvi tusta-
tunkban megmarad vándormadárnak, másrészr ől viszont egy mélységes regresszión 
megy át, elszakad társadalmasított jelentéssíkjaitól, s ezáltal egy új valóságsíkon 
jelenik meg, a vers nyelvi valóságában, ahol már nem az a kérdés, hogy a rigó 
vándormadár vagy sem, hanem az, hogy milyen szerepet tölt be a vers teljes nyel-
vi szexvezetében, és hogy ez a szerep esztétikailag és poétikailag igazolt-e. A vers 
e két sík ;között állandó feszültségben létezik. 

De meg kell figyelnünk, hogy hol történik meg az átcsapás az Egy bánatos 
kísértet panasza első  sorában. Láttuk a rigó helyét a szó társadalmasított alak-
jában és a vers nyelvi integritásában. A költeménynek nem az ihletés, hanem 
a struktúra szintjén, nem a rigó a központi szava, hanem a versindító , ;épp" 
időhatározó, hiszen a pillanat művéről van  szó a versben, akkor amikor „éppen 
gondolám" és amikor „korcsmából jöttem épp", „elgázoltak engem", tehát a 
halál pillanata a vers id őtere, amit csak kiemel, hogy mindez ,éjfél után" tör-
ténik, a kísértetek idejében. A vers jelentésstruktúrájában tehát a kísértetjárás 
különös, földöntúli, nem valóságos ideje (id őképzete) a domináns mozgató-er ő , 
s ennek az erőhatásnak a feszültségterében jelennek meg az éjszakai út sárga 
tüzei, és a téli fán fütyül ő  rigó is, egy olyan feszültségtérben, mely a versen kí-
vül nem létezik. A vers szavainak két síkja között az átváltást is ez az er őtér fel-
tételezi. Az az erőtér, mely csak a szavakban létezik. 

Nyilván szó sincs egyszerű  játékról: a rigó a vers nyelvi valóságában reali-
tás, amint realitás a kísértetjárás téli éjszakája is. Ezért hathatott a költ őre ez 
a szó ihlető  erővel, és ezért beszélhetünk Füst Milán költészetében a szd-ihlet 
kategóriájáról. Kétségtelen, hogy az ilyen költ ői gyakorlat eredménye: a vers, bele-
tartozik a valóság elsajátításának módozataiba és egyúttal a költ ői világkép kiépí-
tésének is alapvető  eszköze. 

Figyeljük meg Füst Milán költői nyelvének sajátos természetét és a szó-
ihlet működését egy egész vers példáján, az Ószž sötétség ars poetikának is tekint 
hető  ötödik versén, Az új szobrászhoz! című  nagy költeményen: 

Hidd el: egy kovácsra már régen gondolok! 
Ki magános s egy országútnál tartja műhelyét 
Еs patkolván a sziklás hegyvidék sok zömök állatát: 
Ha jő  valaki, alázatos ő, de elméjében rátarti és ravasz 
S ha fáradt, lepihen és sárga almabort iszik... 

Barátja alig van, csupán egy hórihorgas pék... 
Két korcsmáros arra Tegyen, ráfok sem hederít... 
S ha borús az ég és villog a víz, pisztrángot fog a hegyi patakban... 
Rablókkal szigorú... S hová a hollók leülnek, 
Kelszál hajadonfővel az alkonyi mez őkön: 

E kovácsnál, gondoltam, veretek egy hárfát, 
— Mert megvolt bennem a vágy, hogy muzsžkát tanúljak, 
De ennek vége már ... s ezért, ki szobrászi kalapácsért, régi kovács, 
A pörölyöd sutba vetetted: a kedvemért felejtsd el az egyszer búsongó 

[világodat s készits 
Tréfás csoportokat inkább, — tar kedvemhez ami ill őbb ... 
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Mert sžép a kidolgozott k őnek nagy tömege — s terved: 
Két tüzes ifjú, pallossal leveg őben viv ő, —szép terv! 
De ki lesütött szemmel jár, apró vizeket lel az erdőn: 
S ha megitatja vele lelkét, í g y alkothat k e d v e s remeket! 
Lásd most egy méla dallam fuvolára jobban meghat, 
Erősebb zenéknek hangos dallamánál... 
Tedd meg tehát a kedvemért: a lánykám mostanában oly borús... 
Almodd meg őt e kedves arcot, tengerszín szemét 
S éjszín haját, amint gy űrűzve kibomlik, akár a forró füst karikái... 
S képzeld e1 könny ű  kezét s készítsd el aranyból. 

Bori Imre kivételes alapossággal vizsgálja az Őszi sötétség ciklusát, s ebben 
joggal — a magyar költészet egyik legkülönösebb eredményét, mégpedig az objek-
tív lírai látásnak az elidegenedéssel rokonítható és azonosítható eredményét látta 
meg. Közelebbről a ciklus versei közül az Arméniát vizsgálja, mert szerinte „az 
Öszi sötétség többi darabja (összesen hat) az Arméniában feltűnt motívumokból 
épült", valamint A részeg kalmárt, az Egy kísértet panaszát és a Nyilas-havát, 
míg a ciklus két záróversét, Az új szobrászhoz és az Egy beteg lélek búcsúja című  
költeményeket csak érinti. Az utóbbiak közül a ciklusban betöltött sajátos szerepe 
(ars poetica-szerű  felépítése), és aszó-ihletnek sajátos megvalósulása miatt külö-
nösképpen az idézett Az új szobrászhoz kíván közelebbi elemzést. 

A vers Füst Milánnak a történet-struktúra rendez ő  elvei szerint készült 
költeményei közé tartozik. A „rágondolás" vidítja a verset, mint Füst Milánnak 
jó néhány más költeményét is, többek között az oda egy elképzelt m űvészhez („ltad 
gondolva töltöttem el az éjt ...) címűt. A „rágondolás” a költői megszólalásnak 
még egy sajátos „alkalma", hiszen alevél-formájú versek, a történélmi vagy a 
képzeletszülte alakokat megelevenít ő  versek, sőt a műfajt választó költemények 
is a „rágondolás" köreiben lelenhetnek meg. A „rágondolás" itt azonban nem pusz-
tán a költői megszólalás verstermő  helyzete, nem pusztán lírái szituáció, hanem 
egyúttal a vers struktúráját meghatározó mozzanat is. Hiszen éppen a „rágon-
dolás" osztja a verset a történet-struktúrán belül két szerkezeti egységre: „egy 
kovácsra már régen gondolok" helyzete indítja a vers els ő  képteremtő  és leíró 
szerkezeti egységét, s ugyanez a helyzet: „E kovácsnál, gondoltam, veretek egy 
hárfát" áll a második, a költ ői ars poetica urai elemeit kifejt ő  szerkezeti egyseg 
élén. Maga a „rágondolás" urai helyzete már eleve a megtörténés közlése felé 
irányítja a verset, de a vers történet-jellegét a versindító második személy ű  meg-
szóпtás („Hidd el") emeli ki valójában. Ez a megszólítás az elmondás, az elbeszélés 
egyik leggyakoribb megjelenési formája. Semmit sem tudunk err ől a második 
személyről, nem ismerjük tehát a vers megszólitottját, s egyben a vers felvev ő-
alanyát, ami kétségtelenül a vers általánosító tendenciáira utal, de ugyanakkor a 
költői közlésnek egy sajátos körülményére is figyelmeztet: a megszólított alany 
ismeretlensége bizonytalanságot (homályosságot) eredményez, s ez a vers hatás-
impulzusainak a körébe tartozik, a vers szóegyüttesének esztétikai er őterét bő-
víti/mélyíti. (Csak jegyezzük meg, hogy a Változtatnod nem lehetben közölt ver-
set Füst Milán Kaffka Margitnak ajánlotta, viszont aligha lehetne őt valóban 
a megszólítottnak tekinteni.) A „rágondolás" versterm ő  helyzetével áll tehát szoros 
kapcsolatban (szemantikailag is) a versindító bizonytalan alanyú megszólítás, s ez 
a két mozzanat együtt alkotja meg a vers strukturális felépítését meghatározó 
történet-sík első  rétegét. Erre az els ő  rétegre épül a vers lírai h ősének, a kovács-
nak a „leírása". Ez a leírás a sz őlőműves, az aggastyán, a kísértet stb. lírai h ő-
sökével azonos. Ugyanakkor azonban a vers —éppen a történet-sík els ő  rétegére 
épülő  leírással — kapcsolódik Füst Milán prózájához, els ősorban novelláihoz, me-
lyeknek mindig egyik alapvető  építőeleme a hősök megelevenítő  és érzékeltet ő  
leírása. 

A „rágondolásnak" azonban nemcsak a versindító helyzet és a vers struktú 
ráját megszabó mozzanat jelzésében v an  elsődleges szerepe, hanem a vers máso-
dik szerkezeti egységében is, mégpedig azon a síkon, ahol az ars poetica mozza-
natai és elemei sorakoznak fel. A szobrásztól a verset el őadó, elmondó lírai én 
nem azt kéri, hogy „nézd meg", „lásd meg", hanem, hogy „gondolj ra : „Álmodd 
meg őt ..." S ez arra mutat, hogy Füst Milán versszemlélete szerint a m űvésznek 
(a költőnek, a szobrásznak) nem az a feladata, hogy a valóságot szemlélje, éppen 
ellenkezőleg, a művész „lesütött szemmel jár", tehát a valóságra is „rágondol", 
„megálmodja" azt. Füst Milán rendszeres esztétikája is erre a tételre épül: vers-
ben nem a valóságot, hanem a verset szemléli. Vagyis, ennek a szemléleti kö-
rülménynek — a költő  elméleti állásfoglalásának — képi realizálása Az új szob-
rászhoz! második szerkezeti egysége, és ennek a képi realizálásnak a központi, 
strukturáló eleme a „rágondolás". A versnek ezen a síkján ismét az átcsúszásnak, 
az átcsapásnak egy sajátos formáját látjuk meg: a versindító és versszervez ő  „kül-
ső" körülmény, a történetet el őrejelző  megszólítás és „rágondolás" helyzete csap 
át a költői tevékenységet definiáló helyzet síkjára. A vers „egyik tartalma" a 
„másik tartalomnak", a szövegben. nyelvi formával nem rendelkez ő  „metafizikai 
minőségnek" a formája, ugyanakkor viszont a lényege (jelentése) is; a „rágon-
dolás” a vers egész felépítését el ő legezi és ezzel az előlegezéssel (ennek formá-
jával) a költői (művészi) tevékenység lényegének közlése is. 

A „rágondolás" versteremt ő  helyzete ily módon határozza meg a vers egész 
struktúráját, de meg kell figyelnünk, hogy milyen konkrét elvek alapján rendezi 
el a vers nyelvi anyagáz. 

A két élesen különválasztott szerkezeti egység két eltér ő  nyelvi (gramma-
tikai) síkon jelenik meg. Ez az éles különválasztás látszólag két m űalkotásra 
bontja á verset: egybetartozásukat a „rágondolás" azonos mozzanata feltételezi. 
Az első  szerkezeti egység teljes nyelvi anyaga az elmondás, a leírás szavaiból 
épül ki. A „magános" kovács élete elevenedik meg, mégpedig azokból az érzékít đ  
nyelvi elemekből bukkanva elő , amelyek a kovács nem mindennapi, egyszeri alak-
ját a második szerkezeti egységben megjelen ő  tevékenység-váltásra elökészítik. A 
nyelvi anyag nem részletez, de részleteket emel ki. Olyan részleteket, amelyek 
egymášsal szoros kapcsolatban vannak, ugyanakkor azonban el is különülnek és 
elkülönült formájukban jelképes jelentéssel bírnak. A kovács leírása magánossá-
gának köznapi közlésével indul, és a leírásszerkezetét a magánosság képi közlése 
zárja: „S hová a hollók leülnek, /Kószál hajadonf ővel az alkonyi mezőkön", s 890 



ez a költői :kép a második szerkezeti egységbe való átcsúszás nyelvi előkészítése 
is,  hiszen a második szerkezeti egység már egészében túllépve a leírás nyelvi jeleit 
a költői megvalósítás nyelvi jeleiből épül fel. Lassan és a részletek lépcs őfokait 
követve halad a vers a köznapi közlést ől a képi közlés felé, s ezen az úton halad 
a leírás történet -struktúrája is a vers képi struktúrája felé. A részletek mind 
sorra a tevékenység , a cselekvés köreibe tartoznak , ami leíró jellegüket húzza alá. 
A kovács tehát az emberi létezés legfontosabb síkján , a gyakorlat síkján jelenik 
meg. Ez a megjelenés nyilvánvaló emelked ő  tendenciát mutat : a köznapi cselek-
véstől a nem mindennapi cselekvés síkja felé halad . A nem mindennapi tevé-
kenység is a megtörténés formájában jelenik meg , amire a „ha" időhatározó 
mutat , az időt , a pillanatot kódolva be a nyelvi szövegbe, mint a véletlen, az 
esetleges megtörténés jelentés -rétegét, de ezek a részletek (a pisztrángolás és a kó-
szálás) sem maradnak meg az esetlegesség szintjén, hanem jelképessé válnak, 
mégpedig a „borús az ég" Füst Milán költészetében gyakori id ő  mozzanata és 
a „kószál ige sűrűn előforduló jelentésárnyalása közvetlen hatására . Különösen 
tanulságos ebben a szövegkörnyezetben a „kószál" funkciója . Figyeljük meg mi-
lyen szövegösszefüggésekben fordul el ő  ez aszó Füst Milán más verseiben . Az бszž 
sötétség hatodik verse, az El innen, el ... kétszer használja: 

Az édes és végtelen tengeren, 
Lobogj én lelkem,  mint  a kósza szél... 

. és: 

Légy vendég köztünk, láthatatlan 
Kósza szellem , mely tüzet 
Keres, hogy megtisztuljon abban 

Az Objektív kórus első  versében , a Gyász-karban: 

бrjás boltívek homályán siránkozó mécs alatt ki térdelsz 
S zokogsz elhagyottan, míg az orgona búg, mint a kiszakadó sírás, 
Látom b űnöd innen kósza lélek én, ki véletlen hogy erre járok 

és az tУtra kelni, messzi menni című  versben: 

S örökre búcsút int az égnek kósza népe 

Jellemző, hogy a szó legtöbbször jelzős formában fosul elő, s kivétel nélkül min-
dig a szótári értelemben , ami egyrészt arra mutat , hogy ezt aszót és képkörét 
a költészet gyakori használata még nem merítette ki, másrészt pedig arra, hogy 
Füst Milán költészetében mindig azonos szóösszefüggésekben , azonos szókörnye-
zetben jelenik meg, mégpedig akkor , amikor a bolyongás , a kísértetjárás, az 
elvágyódás költői képeit togalmazza meg. Különösképpen az El innen, el ..:ben, 
a kósza szelet és a kósza szellemet nevezve meg, látható a szónak ez a jelentés-
funkciója . Valószínűleg nem véletlen a két vers közelsége : Az új szobrászhoz! az 
őszi sötétség ötödik , az El innen, el... pedig hatodik verse. Ez a közelség arra 
mutat, hogy a két versben, a két vers eltérő  szókörnyezetében ezek a szavak azo-
nos jelentéssíkon jelennek meg, amib ől az következik , hogy az „új szobrász", a 
kovács is akósza népek ", a „kósza szellem" jelentésközegébe tartozik, amit 
csak aláhúz , kiemel , s ezáltal egészen nyilvánvalóvá lesz a költ ői kép másik köz-
ponti eleme , a kép hely-mozzanatát közl ő  „hová a varjak leülnek", mert a varjak 
a köznyelvi tudat szerint a szellem, a kísértet jelképe. A Gyász-karban el őforduló 
„kósza lélek" иіég inkább igazolja ezt a feltételezést , mert ott — a vers idő- és 
térmozzanatait véve szemügyre — már a versteremtő  helyzetet is a halál, a kísér-
tetjárás képzeletbeli vidékein kell meglátnunk. 

Vagyis a vers első  szerkezeti egysége, a történetindító leírás nem pusztán 
a kovács részletekkel közölt egyénítő  tevékenységének a leírása, hanem átcsap 
egy másik minőségbe is, a metafizikai minőségek jelentésköreibe , s ezzel még 
szorosabbá teszi a kapcsolatot a második szerkezeti egységgel , melyben egészében 
már ezek a metafizikai min őségek jelennek meg képi гor.,.aoan , mégpeuig a ko-
vács tevékenység-váltását készítve elő, azt hogy „... ki szobrászi kalapácsért, régi 
kovács, / A pőrölyöd sutba vetetted ..." Más szóval, a történet-struktúra leíró 
rétegében már megvannak a tevékenység-váltásnak a feltételei , s a részletekkel 
közölt jellemzést is ennek a váltásnak a szempontjai irányítják . Többszörös, több 
rétegű  kötődést mutat tehát a vers leíró rétegének a nyelvi anyaga : egyrészről 
a „régi kovács " jellemzése a reális közlések sorával, másrészt a részletek jelképes 
jelentésének kiemelésével önmagában már „metafizikai min őség", „másik tarta-
lom", harmadsorban pedig — s ez a mozzanat számunkra a legfontosabb — el ő-
készítése a második szerkezeti egység nyelvi szintjének , de annak a jelentésszint-
nek is , aminek nincs nyelvi formája . Nyilván a többszörösen funkcionált nyelvi 
anyag természetéb ől következhet egy újabb feltételezés, mégpedig az, hogy az 
első, leíró szerkezeti egység a nyelv eszközeivel megformált szobor, egy másik 
műalkotás, aminek a részletek és a jellemzések csak küls ő  formái . A szobor a 
valósággal szemben egy újabb valóság , s ez a kettősség mutatkozik meg Az új 
szobrászhoz! első  részében. 

Nincs törés tehát az els ő  szerkezeti egység és a második között . A műalko-
tásként felfogott els ő  részhez természetszerűen épül hozzá a műalkotás lényegét 
és az alkotás gyakorlatát megfogalmazó második . Az első  részt , a nyelvi szféra 
„másik tartalmaként" szobornak vehetjük: a kovács szobrának, míg a második 
rész a szobornak mint m űalkotásnak a funkcióját fogalmazza meg. 

A második szerkezeti egység ugyanazon a jelentéssíkon szólal meg mint a 
Szellemek utcája első  szakasza: 

— Mert megvolt bennem a vágy, hogy muzsikát tanuljak, 
De ennek vége már .. . 

891 mondja Az új szobrászhoz!, az T Уjak indítóverse pedig: 



Minden  ellenemre van. Еn nem kivárok többé táncokat, 
Olyat nem tudsz mutatni pajtás, — nem, olyat a knidoszi 

[táncmesterek se tudnak feltalálni, 
Sem zenét, — minek nekem? 

Aligha múlhatott véletlenen a jelentéssíkok megegyezése: még egy példa arra, 
hogy Füst Milán verseiben ugyanazok az indulatok működnek. S ezeknek az indu-
latoknak a forrása a „rejtélyes elmúlás" (Szellemek. utcája). Csakhogy lényeges 
a kцlönbség a két vers azonos síkjának nyelvi felépítése között. Az új szobrasz-
hoz! a nyelvi áttételek egész során át rejtegeti az indulatnak a közlését, míg a 
Szellemek utcája egészében erre épít: ezért zárja a verset az indulat megneve-
zésével. A Szellemek utcájában már lezárult Az új szobraszhoz! reménységköre; 
már elmúlt a kedvhez illő  tréfás csoportok ideje, a lélek már nem kíván méla 
‚-tallamot „fuvolára", s „kedves remeket" sem „lánykám" képére: „szerettem egykor 
sokmindent" (Szellemek utcája). Nincs már sziikség a szoborra: „ennek vége 
már..." Csakhogy a Szellemek utcája is múalkotás, tekintet nélkül a „semmit" 
megfogalmazó jelentéssíkjaira, éppen olyan, mint a „szobrászi kalapácsért" a pö-
rölyét sutba vető  „régi kovács" műve. Vagy azé, aki „lesütött szemmel jár". 

Éppen a két vers közötti szoros köt ődés igazolja, hogy Az új szobrászhoz! 
című  verset ars poeticának tekintjük. A Szellemek utcájában a lírai alany már 
nem kíván „táncokat", „zenét" sem, a „hajósok énekét" sem, emitt viszont ép-
pen azt várja el a szobrász művétől, ezt várja el a műalkotástól. Ami azt jelenti, 
hogy a műalkotás funkcióját fogalmazza meg mindkét vers, az egyik a lemondás, 
a másik az óhaj érzelmi többletével, bár az Őszi sötétség verse is múltról beszél, 
és a „tar" kedvről. 

Az új szobrászhoz! kettős síkon fogalmazza meg azt a szerepet, amit a mű  
alkotás betölt. És e kettős sík között nyilvánvaló az ellentmondás. Egyik oldalon 
az alkotó síkja, a másikon a befogadóé. Két elléntétes pólus, attól függetlenül, 
hogy az alkotó „busongó élete" és a befogadó „tar kedve" azonos szemantikai 
mezőt képez. Mert az alkotónak más a terve és a befogadónak más a kívánsága. 
A terv a „kidolgozott kőnek nagy tömegére" vonatkozik, a kívánság pedig a „méla 
dallam fuvolára" és a „tréfás csoportokat" alkotó-létrehozó m űvészi tevékenységet 
sürgetné. Еppen a kettős sík, és a síkok közötti ellentmondás jelzi, fogalmazza 
meg képek formájában, azt amit — Lengyel Balázs gondolatmenetét követve —
list Milán költői gyakorlata legfőbb meghatározójának tekintünk, azt a felisme-
rést, mely szerint a versteremt ő, a műalkotást létrehozó egzisztenciális szituációk 
intellektuális úton, és. a képzelet játékaként is megteremthet ők, létrehozhatók. A 
szobrász busongó életéből állíthat a tréfás csoportok megalkotására, terveit ől 
elállhat a lánykép méla dallamának megformálásáért. S ehhez nem kell más, mint 
a beleélés, az azonosulás, a „rágondolás" képessége. A versnek ezen a síkján csap 
át a versstruktúrát és a vers nyelvi felépítését meghatározó körülmény, a „ гб-
gondolás", a versen „kívüli" jelentésnek, a „másik tartalomnak", az ars poeticá-
nak a megfogalmazásába: a vers szövege itt, ezen a szinten válik teljessé. 

Kiválasztható-e az ily módon értelmezett és megfigyelt vers egész felépí-
téséből az a szб, mely a verset ihlette? A megszólító és versindító „hidd el" gaz-
dag érzelmi tartalmával tölthetné be az ihlet ő  szó szerepét, annál is inkább, mert 
— láthattuk — valójában azonos a „rágondolás" versszervez ő  szerepével. Még-
sem tekinthetjük a versihlet alapvető  körülményének, mert lényegében külső  ko- 
гülmény, még akkor is, ha szorosan kötődik az ars poetica megfogalmazásához. 
Ihlető  szó lehetne a „kovács", s a versnek egy sor érve támaszthatná alá ezt a 
feltételezést. Többek között az, hogy a kovács valóban a vers jelentéstartalmának 
magja, s az ars poeticát hirdet ő  résznek is legfontosabb alkotóeleme: az alkotás 
valóságos körülményeinek tárgyi megfelel ője. De a „kovács" szó nem töltheti 
be aszó-ihlet szerepét, mert éppúgy, mint a „hidd el" esetében, ennek is els ősor-
ban versszervező  funkciója van, hiszen az első  szerkezeti egység leíró síkján egy 
másik műalkotás, a szobor formájában jelenik meg, a második szerkezeti egység-
ben pedig a viszonyítás pólusa, s ily módon „kiválik" a vers teljes rendszeréb ől. 
Az ihlető  szót tehát máshol kell keresnünk. 

Két lehetőség közül kell választani. Ha ars poeticának fogjuk fel a verset, 
akkor a vers nyelvi anyagában csak közvetve megjelen ő  „szobor" szót kell ihlető-
nek tekinteni, s ugyancsak az ars poetica teszi lehet ővé, hogy a „műhelyt" és 
a „hárfát" vegyük ihlet őnek, mert ez a három szó szoros összefüggést mutat, 
és összefüggésük távlatából az egész vers felépítése belátható. A három szónak 
a versben megmutatkozó jelentése találkozik. A „szobor" és a „hárfa" egyaránt 
a műalkotás konkrét neve, a „műhely" pedig a műalkotás forrásvidéke. Ebb ől 
a három tényezőből találkozásuk pontján nő  ki a vers teljes szóanyaga. A vers 
első  szerkezeti egységét egy szobor leírásának kell tekintenünk, mégpedig a kovács 
szobrának, a második szerkezeti egységet pedig a hárfa szobrának, mert a fel-
kérés a hárfa elkészítésére teszi lehet ővé, hogy a „régi kovács" a „szobrászi kala-
pácsért" felhagyjon mesterségével, egy új mesterséget válasszon, ugyanakkor az 
egész második szerkezeti egységen a dallam és a zene szavai dominálnak, ami 
nцΡndenképpen kiemeli a hárfa szerepét. Központi helyen azonban a m űhely van, 
a műalkotás megteremtésének legfontosabb mozzanata. A kovácsm űhely „egy or-
szágútnál" az első  szerkezeti egységben a kovács-szobor részlete, a második szer-
kezeti egységben a kovács tevékenységváltásával maga is átmin ősül, mégpedig a 
„busongó világ" és a „lesütött szemmel jár" szóegyüttesének alakjává. A m űhely, 
mely az első  részben csak részletez ő  és leíró funkciót töltött be, a máso-
dik részben elsődleges lesz, mert a műalkotás érzelmi és intellektuális mozzanatá-
nak terévé minősül át. Vagyis a második szerkezeti egység legtöbb költ ői képe 
valójában a műhely, az átminősült és átértékelt műhely tárgyi megfelelője; ezért 
határozza meg közvetlenül a vers teljes nyelvi anyagát is. 892 



A másik lehetőség, amit választhatunk, az hogy a vers nyelvi anyagából 
eltűnt, kikopott az ihlető  szó. S hogy mennyire reális ez a feltételezés, bizonyítja 
az Egy bánatos kísértet panasza, ahol az ihlető  „rigó" szó csak közvetve vesz 
részt a vers strukturálásában, s e közvetettség miatt könnyen ki is veszhetett volna 
a versből. De bizonyíthatja ezt az Arménia! példája is, melynek ihlető  szava az 
anya, meg sem jelenik a versben, s ezért semmiképpen sem tekinthetjük anya-
versnek. Lehetséges tehát, hogy valami más, egy olyan szó volt Az új szobrászhoz! 
ihlető  körülménye, mely felszívódott a vers szóanyagába, de ha ez történt, akkor 
ezt a szót valahol a műhely —szoba, — hárfa jelentésének találkozási pontjában 
kell keresnünk. S ebben a pontban legközelebb a keresett szóhoz a műhely, vagy a 
műhely körébe tartozó valamely más szó állhat; ebben aligha van okunk ke ~el-
kedni. Különösképpen azért, mert a m űhely szó (vagy valamely változata) mutat-
hatja meg legpontosabban a versnek és általában a művészetnek azt a meg-
határozó vonását, amit Füst Milán szavaival elemzésünk elején idéztünk. A mu-
hely, amikor a vers második sorában megjelenik: 

Ki magános s egy országútnál tartja műhelyét 

még szorosan a kovács alakjának leírásához tartozik: tér-mozzanat, amit a való-
ságban kell meglátnunk. Minden további megjelenési formája viszont már a nyelv 
varázslatának a körébe tartozik. Ezért maradhat ki szó szerinti alakja a vers 
későbbi soraiból, de éppen ezért lesz a második szerkezeti egységnek meghatá-
rozó eleme. Az ars poetica közlésének a szintjén viszont egészében a „rágondolás" 
körülményével lesz azonos. A tér-mozzanatként közölt műhely a vers második 
részében a versteremtő , a múalkotást létrehozó „rágondolás" mozzanatává alakul 
át. Ez az átalakulás pedig a nyelvben, a nyelv varázsában történik meg. Az „ál-
modd meg" felszólítás áll a második szerkezeti egységben a m űhely szó helyett. 
Mert a műhely szorosan kötődve a szobrász és a kovács tevékenységéhez, a mű-
vészi tevékenység (az ars poetica) megnevezés еkor természetszerűen alakul át, s 
ez az átalakulás a voltaképpeni forrása a vers teljes nyelvi anyagának. Mert az 
átalakulás visszahat a vers második sorában el őforduló szóra is. Ennek a vissza-
katásnak a következtében a műhely már nem (nemcsak) a tevékenység helyének 
valóságos tere (és neve), hanem egyúttal másik tartalom is: mindennem ű  alku. 
tás helyének metaforája. Tehát az átváltás a valóság varázslatából a nyelv varázs-
latába már itt, a vers els ő  soraiban megtörténik, ami még határozottabban mutat 
г  . arra, hogy a vers minden megtörténése a nyelv síkján látható meg, és hogy 
a vers nem más, mint ezeknek az átalakulásoknak a sorozata. Az „álmodd meg" 
és a „képzeld el" az a hely, ahol a művész (a költő  és az új szobrász) a „kedves 
remeket" elkészíti. 

Arra a kérdésünkre adott választ ez az elemzés, hogy milyen módon hatá-
rozza meg a vers felépítését és struktúráját az ihlető  szó, még akkor is, ha a vers 
szóanyagában közvetlenül (szó szerint) nem jelenik meg, s csak nyomaira akad' 
hatunk rá, ugyanakkor azonban éppen a szó ihletnek a természete igazolta legmeg-
győzőbben a képzelet útján létrehozható-megteremthet ő  verstermő  helyzetek fel-
ismerését Füst Milán költészetében. Mégis, legfontosabb tanulsága ennek az elem-
zésnek az, hogy Füst Milán költészetének anyaga csak a nyelven belül, csak a 
költői nyelv rendszerében vizsgálható, hiszen forrását aszóban, aszó ihlet ő  kö-
riilményében ismertük fel. 

S ez nyilvánvalóan meghatározza Füst Milán költészetének természetét, de 
kortársaihoz való köt ődéseire is figyelmeztet. Nemes Nagy Agnes figyelte meg 
Tóth Árpád Elégia egy rekettyebokorhoz című  versét elemezve, hogy „ioth Árpia-
nak a rímihlet állandó eszköze, számára a rim a félig tudatos gondolat verstani 
arca." A rím, mely minden más versformáló stilisztikai és poétikai eszközzel együtt 
nyelvi eredetű, aszó-ihlethez hasonló módon határozza meg a vers anyagát és a 
vers felépítését. És ezek azok az elemek, amelyek egy-egy költ ői világképet egyé-
nítenek, sajátossá tesznek. A Tóth Arpád költészetében megfigyelhet ő  rímihlet 
lényegében nem más, mint az itt vizsgált szó-ihlet egyik (talán legs űrűbben) elő-
forduló példája: Füst Milán költészetében aszó váltja ki a verset meghatározó 
asszociációk egész körét, s határozza meg a vers képi felépítését, ahogyan azt 

műhely példája világosan megmutatta, Tóth Arpád költészetében pedig a rím-
hívó szó tölti be ugyanezt a szerepet. Joggal mondja tehát László Zsigmond, ép-
pen Nemes Nagy Agnes elemzésére hivatkozva, s Füst Milánnak Somlyó Zoltánra 
való emlékezéséből idézve, hogy „ ... a »rímkeresés« közben felbukkanó rímlele-
tek a költő  szuverén világának összetev ő  elemei: az ő  rímei és az ő  élményének 
kifejezését szolgálják." Annyiban térünk el László Zsigmond nézetét ől, s ez —
úgy látszik —lényeges eltérés, hogy szerintünk aszó, mely a vers ihlet ő  körül-
ménye, nemcsak olyan értelemben sajátja a költ ői világ szuverenitásának, hogy 
szolgálja az élmény kifejezését, hanem aszó maga ez az élmény, s nincs költ ői 
élmény a szón (a nyelven) kívül. Illetőleg csak annak az élménynek van a költ ői 
világképet meghatározó szerepe, amelyik formát nyert a nyelvben, és a forma-
adás — a szobor elkészítése, a vers megírása — olyan tevékenység, mely nem 
az élmény hiánytalan közlésére, hanem a m űalkotás integritására figyel. 

Ezt bizonyítja Füst Milán Henrik király című  versének zárószakasza is: 

De minek a szó? Nincs többé dolgom itt. 
Akár az álmodó, a másik oldalamra fordulok. 
De nem álmodom már tovább. Mert nincs is mit. Minek a szó? 
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pap 
József 

versei 

rendhagyó halászás 

Háló híján horoggal 
Próbálok szerencsét. 
S csalétek nélkül. 
Mégse túl ostobán 
És nem is elbizakodottan 
Dobálok e helyen, 
Amit a mesterek messze elkerülnek. 

Ahogy reményem úgy n ő  a zsákmányom. 

(1973. aug. 7-én) 

négy sor a világról 

Mert nem gondolhatja senki végig 
És én se mondhatom ki csak félig 
Miáltalunk lesz színe változása 
Végeszakadatlan az ember mása. 

(1973. aug. 1 -én) 894 



végezetül 

Lesz az utolsó lélegzetvétel 
Mely félúton elakad 
És összekuszálódnak szemedben 
Távol es ő  képei 
A mennynek és pokolnak 
Noha a jót és rosszat mindenkor 
Állhatatosan szétválasztottad 
Minden szándékodban 
És mindenki cselekedetében 
Mert idejében kitapasztaltad 
Hogyan telik el az emberélet 
Egyik pillanatban pokolra szállás 
A másikban mennybemenetel. 

(1973. szept. 3-án) 

piszkozat 

Nem lesz ma versírás. 
Ma szó sem lehet versírásról. 
A család úgy döntött, hogy a mai napot 
A hernyók pusztításának szenteljük. 
Már így  is  késésben vagyunk! 
Egész parcellákat lekopasztottak 
A medveszöv ők. 
Allig fegyverben vonulunk ki ellenük. 
Tűzzel-vassal pusztítjuk őket. 
Egész évi fáradozásunk odavesz, 
Jövőre vághatjuk ki már a fákat is. 
Szörny ű  pusztítást végeznek. 
Nem maradhatunk tétlenek tovább! 
Nincs többé piszmogás, pepecselés, pžszlicsárkodás, 
Se badmingtono гás, se horgászás se más efféle 
Henye idő töltés. 
A versírás is várathat magára! 
Különben, miről is akartam írni? 
Igen, találtam egy sort kedvenc költ őmnél, 
Amivel nem értek egyet: arról beszél, 
Szinte kérked őn, hogy ő  kevés volt, 
Hogy ő  gyenge volt, hogy néki csak a 
Szemlél ődés jutott. 
Hát nem Jánoskám 
Annyira nem hagyjuk el magunkat mégse! 
Ire a példa: ezek a telhetetlen hernyók. 
Méghogy a gyümölcsösöket letarolták, 
De már a virágoskertünket se kímélik. 
Nem lesz ma versírás. 
Igaza van M.-nek. (Nem mondja ő  különbe; г  
Egy szóval se, hogy a versírás 
Haszontalanság, időpocsékolás stb.) 
Nincs érvünk ellene, hiába is berzenkedünk. 
Ezért ma nem lesz versírás. 
Ma pusztítás lesz. Harc t űzzel-vassal. 
Felelet a kihívásra! 
Már indulunk is, 
Csak befejezem ezt a piszkozatot. 

895 (1973. szept. 8-án) 



Akár a szólni képtelen 
Földi giliszta 
Mélyéb ől kifordítva 
S darabokra szabdaltan 
Rándul és vonaglik 
A képzelet akaratlan folyása 
Mígnem egy bölcs isten 
Vagy gyarló teremtmény 
(Уtját végleg ridlija 
S kipréseli titkait 
S akkor megdermed az ég 
Akkor a f öld se mozdul. 

(1973. július 30-án) 

kert 

Sűrített derű . 
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(1973. aug. 2-án) 

rođenje pesme 

Za Rudolfa Bručija 

Iz guguta 
(Ili krika) 

Poleti 

Nerođena 
Besku ćnžca 

Ko da  ii  ljubi 
Ko da je prepovija 

Dok se ne sjati 

S gugutom 
(Iii krikom). 

a vers születése 

Rudolf Bručinak 

Egy sikoltásból 
(Vagy gerlebúgásból) 
Kipottyan 

Gyámoltalan 
Otthontalan 

Ki teszi tisztába 
Ki veszi pártfogásba 
Míg szárnyra nem kap 

Egy sikoltásban 
(Gerlebúgásban). 



sáfrány imre 

hamu 

részlet a jegenye gambit című  kéziratból 

Tegnap Belgrádban szépen sütött a nap. Tizenkett ő  után repültünk föl a 
bárányfelhők fölé, és százötven perc múlva, áttörve a vastag felh ősávokon, száll-
tunk le a földre. 

A kávéház előtt metróállomás. A Hotel de Ville egyik lejárata itt van az 
ablak előtt. Odébb a Notre-Dame profilja. Ott jöttem el a homlokzata el őtt. Meg-
álltam a főbejáratnál, és néztem egy kicsit az el őbújó napfényben a dómot. 

Jól vagyok és boldog vagyok. Itt hol süt a nap, hol esik az es ő . Most fog-
kefe után nézek, valahogy kimaradt a csomagból, és poharat is kell vennem 
meg ruhaakasztót. Emellett még hideg víz sincs a szállodaszobámban. Meleg az 
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Teljesen elhanyagoltam volna az orvosságszedést, ha otthon, Szabadkán nem 
csomagolom szét az egészet hatvan kis stanicliba. Így most reggelenként csak be 
kell nyúlnom a cipősdoboz orvosságraktárba, kihúzni egy staniclit és a mellény-
zsebbe, csúsztatni. Az orvosság mellett becsomagoltam egy kocsiderék kéziratot is. 
Ha nehezemre esik az írás, majd olvasok. 

Péntek van. Reggel. A Isiserben. Az ember, aki az imént a kávét elém tette, 
kérdésemre, hogy hány óra, ezt válaszolta: „Öt perccel múlt fél hét". 

A képek elszenesedett halma még most is ott áll a padláson. Több mint egy 
hete már, hogy égtek. 

Kegyetlen hét volt ez. 
Estén.ként, ami:kor már mindenki elaludt, asztalhoz ültem, és megkísé-

reltem leírni, mi minden is volt a műteremben. 
A képanyagot a műterem tőszomszédságában levő  padlásrészbe a tűz előtt 

Agy héttel kezdtem átpakolni. Amit a műterem sarkában álló hosszú asztalon fel-
hatmoztam, mintha költözködésre készen állt volna. 

Zsineggel átkötött csomagok tornyosultak az asztalon, egészen a mennyeze-
tig. Szerettem nézni a műteremnek azt a sarkát. 

Mintha az évek, az elmúlt, az eddig átélt évek álltak volna ott kötegekben, 
egymás hegyén-hátán, nehezen szétszedhet ően, kibogozhatatlanul. 

Legyek őszinte? Mindent, ami megtörtént velem, meg annál sokkal többet is el 
tudok képzelni, hiszen képzelőerőben itt nincs hiány. De azt, hogy egyszer ezekb ől 
a megszenesedett festményekb ől tárlatot rendezek, nem. tudtam elképzelni. 

Füstölt a tető . A tűz megtette a magáét. 
Az az asztal egész hosszában az utca fel őli falhoz támaszkodott. Rengeteg 

kép volt rajta. A legfelső  sorban levőket úgy tudtam csak odarakosgatni, hogy 
felálltam a székemre. Az asztal Újvidéken ragadt rám, amikor még gaszpagyin K 
intézte a műteremügyeimet. Gaszpagyin P. emigráns orosz úr volt, és csodálatos 
rutinja volt a lakásügyek intézésében. Az ő  segítségével költöztem Újvidéken m ű-
teremből műterembe, Párizs után. Nemcsak hogy mindig jobb m űtermet talált, 
de egyidejűleg újabb pácienst is, aki tőlem az ideiglenes adásvételi szerz ődéssel 
megvásárolt lakásrészt átvette. 

Furcsa volt hallani Szabadkán, a Kultúra Székházában, ahol még mindig 
ott a padláson a hamu, a megszenesedett vakkeretmaradványok, az elégett fest-
mények egy-egy darabkája, az elégett gobelin gyapjúja, az elégett és szétmosott 
rajzok piszka, és a hamu, hamu, a hamu, és az égett holmi szaga a harmadik 
emeletre vezető  léptsóházban, hallani ott, hogy a tuzet észrevev ő  munkást nagy 
jutalomra terjesztették el ő. Még a kár sincs (nem is lesz) felbecsülve, még a t űz 
csiholója sincs megfeddve, de már azt, aki a füstöt el őször megszagolta, jutalmaz-
zák. Eszembe jutott: megjutalmazták-e azt a japánt, aki azon a távoli égen, hu-
szonöt évvel ezelőtt megpillantotta a Hirosima felé tartó magános repül őgépet? 
A mi jó lögikánkkal ő  is busás jutalmat érdemelt volna, mert legalább annyira 
megmentette a felkelő  nap országát, mint amennyire a Kultúra Székházát ez a 
jutalomra előterjesztett. 

A szomszédos műteremfalhoz két szekrényt és egy kisasztalt állítottam. 
A kisasztalon kalapáltam fel, kis kék fej ű  szegekkel, a vakkeretekre a vásznat. 
Tudom, kalapács ás volt az asztalon és egy piros reteszes dobozban szegek. Kis 
kék fejűek. Sok. Sok kis kék fejű  szeg. És többféle vászon. 

Mert nem mindegy az, hogy milyen vásznat feszít az ember a vakkeretre. 
Vigyázni kell az elindított pontra. Tudni kell, pontosan tudni, meddig fut 

a vonal. Máskülönben megbokrosodik a pont, és mint ijedt ló, összetörheti a lábát. 
Az éjjel jót aludtam. Egyszer álmomban egy ilyen megbokrosodott ponttal 

bajlódtam. Már attól .tartottam, kitépi a fékezni igyekv ő  kezemet. 
Tegnap újra találkoztam a Gitanes-val. 
Az erősebbel. A füstszűrős Gitanes-on is táncos cigánylány fekete árnyképe 

látszik, de a celofán sokkal kékebb rajta. 
A Bastille táján egy fáradt, kissé italos ténferg ő  az orrom alá dugd 

egy doboz frissen vásárolt Gitanes»t. Néhány másodperc múlva értem csak föl 
ésszel, hogy rá akar gyújtani, nincs gyufája, és nem tudja szófogadatlan ujjaiva_ 
a lapuló celofánból kiszabadítani a táncosn ővel ékesített dobozt. Eloltottam a 
kezemben füstölgő  niši Kentet, letéptem a Gitanes celofánját, és a dobozt a ha-
ver kezébe nyomtam. Igazán hősnek éreztem magam, hiszen az én ujjaim se 
voltak éppen engedelmesek, ám ez olyan kivételes alkalom volt, hogy szót kellett 
fogadniuk. A haver felnyitotta a dobozt, megkínált és maga is vett egyet. Ser-
cent a gyufám, rágyujtottunk, ő  odaállt a sankhoz, én meg az újra megtalált 
kék füstbe feledkezve kigondoltam, hogyan fogom Madame  D.-nek dedikálni a 
velem együtt odaröpült Várnak az Apostolokat. 

Ma kedd van. Újvidéken vagyok. 
A múlt pénteken megvártam a bírót. Kilenckor jött. Rögvest bizottság is 

alakult. 
Eleinte még ügyeltem rá, mit adok Duranci elé a hatalmas halom fest-

ménymaradványból, és figyeltem a szavát: „Jednaslika srednje veli čine iz ciklusa 
šamani! Jedno malo cvece! Potpuno uništeno. Jedna stara uljana slika! Potpuno 
uništena!" Am az ilyen és ehhez hasonló szöveg elhúzódott a végtelenségig. Csak... 

Csakhogy aközben, amint itt fekszem a söröspohár kádban, a levendula-
illatú hab szabályos máglyaként pattog a fülemben, és állok a téren, lángoktól 
megvilágítottan. Sok kép már parázs. 

Parázs az a vörös nász a puszta anyaföldön, szürke éjjel a háttérben. 
egymásba olvadó két test legfels ő  pontja a két női térd. A kép felső  fele 
jobb és bal oldalának legközepében. Az el őtér legközelebbi pontja a két fő . 
Iskolázatlan festészet ez a nyers szenvedély. Odakent vörös. Két test, de egyféle 
vörös Odakent barnán. Odakent szürke el őtt. Ha hirtelen vonul az értelem elé. 
barna horizonton szürke ég el őtt valami vörös hullámzik. Meleg ritmus. Semmi 
más. 

Csak az. 
Az önarcképek már régen elégtek. A legkisebbet Márta őrizte meg. Valahol, 

tiszta térben, az almáriom oldalára szegezve él. Pici. Már nem is tudom, milyen 
doboz fedeléből vagy aljából téptem vagy vágtam. Hússzor húsz centinél nem 
volt nagyobb. A vörös hajú, már-már hízásnak indult legényke ingben, kigombolt 898 



nyakú ingben van odamaszatolva. Jó vastagon, olajfestékkel. Most halottnak lá-
tom e kis portré modelljét. Fiatal, mokány, fel-feltámadó halottnak, aki már na-
gyon vén a pici hamuherőcékké göndörödött, fekete pasztellpapírra mintázott, cso-
dálkozó szemekkel a tдikörben saját szemébe bámuló gyerk őchöz viszonyítva, és 
nagyon fiatal ahhoz, aki zsineggel kötözi magára a házban található legrosszabb 
zakót. Hiszen az életet őrizni: ez parancs, a világ egyetlen szívesen elfogadható 
imperativusa. Hetyke nemtör ődömséget kell mutatni a madzag öv ű  zakó felett, 
és vigyázni, nagyon, de nagyon vigyázni, hogy senki meg ne lássa a ritkuló vörös 
haj mögött feszülő  korpás fejbőr alatt a végtelenül makacs, szalonnaréteg mögé 
bújt, pózok mögé, alázatos szolgálatkész maszk mögé megbújt perszónát, aki 
a világ, az általa ismert világ legnagyobb akarásával akarja a festéket nagyon 
jól és annál még jobban vászonra, kartonra kenni. Hunyorog ez a viharvert alak. 
Szemüveg nélkül. Hit nélkül. Távlat nélkül. Kis körbe zártan. Nagyon közel a 
Jegricskához. Szinte benne. Egy azokkal, akik ott a partján, a két méter magas 
parton, két méter mélyen pihennek. 

Tudtam, hogy a Trocadéro utáni állomáson kell leszállnom, csak az ke-
rülte el a figyelmemet, hogy egy másik vonalon. Igy jutottam el a Spiridon helyett 
a Viktor Hugo térhez és a téren az íróról elnevezett vendégl őbe. 

A tér felé jövet találkoztam el őször Jézus Krisztus Szupersztárral, plakáton. 
Újra a Gare de Lyonon vagyok. Ha kiáll az ember a bejárat elé, a néhány 

idetorkolló utca jó látvány így a délutáni fényben. Becsületesen kiírták a szobám 
ajtajának bels ő  felére, hogy a helyiség a H kategóriába tartozik. Igy senki se 
méltatlankodhat, hogy a padlót vörös, repedezett, hatszöglet ű  kőlemezek borítják, 
hogy a vécé nem működik, hogy a hideg víz csapja hiányzik, hogy csupán egy 
facér villanykörte az éjszakai fényforrás. De azért mindennap szépen megágyaz-
nak, és a hamutartóból eltakarítják a csikkeket. 

Két hétig itt maradok, ha már el őre kifizettem, és utána következhet a rep-
rezentáció. Virág. Orly. Lóri. 

Már éppen három napja ténfergek itt, de még semmi érdemleges turista-
programot sem hajtottam végre. 

Az állomás toronyórájára pillantva elindítottam és el őrecsavartam az órá-

Nagy bőröndökkel, táskákkal érkeznek a jó vidékiek. Mintha magamat lát-

Délután végre újra kisütött a nap. Eddig a Louvre-ban leltároztam. 
Van, amit megtaláltam, van, amit még nem. Elfáradtam. Bevirsliztem, azt 

hittem, az éhségtől csikorognak szekerem tengelyei. De nem. Az éhséget elvertem, 
a kókadtság maradt. 

Vasárnap van, és újra süt a nap. Reggel fél tíz. 
Jó szendvics és kávé. 
Irtam Szabadkára az orvosomnak egy üdvözl őlapot, jelzem, hogy javul az 

egészségi állapotom. Párizs egyre kevésbé tántorog. 
A párizsi önarckép der űlátó emberről késziilt. Mintha lett volna valami 

a szemében onnan, ahol most látható: kis vörös-szürke maszatok tömkelege min-
tázza meg a puha archúst, a felesleges zsírt a b őr alatt, a homlok akkor formá-
lódó fekvő  hármasait, a tömpe husos orrt, ajkakat és a hunyorgo szemek re Ј Le ~ t, 
alig jelzett, rezgőn megjelölt, félig lecsukott héjait. A már er ősen kopaszodó 
koponya két oldalán felfelé kunkorodó vörösesbarna hajtincsek, egy kicsit szarvak-
ra emlékeztetnek, de mégis puha melegbarna foltukként töltötték ki a portré ágas-
kodó téglalapjának két fels ő  sarkát. Valami meleg zöld, okkerrel tömítve, vezette 
a tekintetet a borosták szövevényén át a vörös ing alól kikunkorodó mellsz őrzet 
barnái felé. Igy utólag, a tükörbe nézve, kicsit se hasonlítok erre a portréra. 

Ez az önarckép sokáig a m űterem falán lógott, az ajtón belép ő  jobbja fe-
lől. Két kép közé akasztottam. Az egyik néhány lila nefelejcs volt pohárban, a má-
sik a nemzetközi út kanyara a régi topolyai m űvésztelepnél. Az önarcképet, a ne-
felejcset és a kanyart is temperával festettem. Két utóbbit az 1955-0s Párizs 
után. A nefelejcset azért szerettem, mert Párizsból hazajövet, azt festettem meg 
először. Vigyáztam is rá kegyetlen féltéssel, mindig ott virított, ahol éppen dol-
goztam. Árnyéka lett a fest őállványomnak e tizenöt éven át. A lilák tették képpé 
ezt a nefelejcs-csendéletet. Gyönyör ű  lilák voltak a Párizsból hozott tempera-kollek-
cióban. De az is lehet, hogy az itthon sohasem látott lila ég, az párizsi eg életre 
szóló élménye tette olyan széppé számomra ezeket a lilakat. Az is lehet, hogy 
azért vigyáztam annyira a képet, mert festése közben megcáfoltam attól való 
rettegésemet, hogy Párizsból hazatérve majd nem tudok vagy nem merek masza-
tolni. Széles szájú pohárban pompázott az a néhány szál nefelejcs. Határozott, tö-
mör lila foltok, különböző  lilák jelezték a szirmokat. Ezektől a foltoktól csak 
a bibék és a porzók voltak vastagabb, illetve a finom árnyékoktól itt-ott zöldben 
derengő  sárgával odakenve. A széles szájú poháron és a háttéren meg azon a terí-
tőféleségen, amelyen a pohár állt, a lazúrzöldek voltak túlsúlyban. A virágokon 
kívül a pohár volt az egyetlen széles, áttetsz ő  kontúrral definiált forma; ebben 
a furcsa, széles és a szirmok finom íveit hangsúlyozó kontúrban volt egy adag kék 
is, amelyből jutott valami a pohár kékülő  vizébe. Ezt a festményt annyira a ma-
gaménak tartottam, hogy nem is írtam alá, és az évszámot sem tüntettem föl, 
hiszen csak magamnak festettem. 

Az önarckép és az ajtó között lógott a Kanyar. Az út élménye állandó együtt-
hatója létemnek. Kéziratok, képek születtek azokon a sokfelé vezet ő  utakon, me-
lyeket végigjártam. Most is úton vagyok. A rudicsi villamosmegállónál ülök, a kis 
cukrászdában, és a második kávét rendelem. Kés őbb kivillamosozom a piros házig, 
és onnan elgyalogolok Kópéhoz. 

Voltam a Louvre-ban. Szimpla vasárnapi program. 
A csemegék zárva. 
Megtaláltam Madame D. utcáját. És a házat is. A padlásszobák most is 

Ott  sorakoznak a tető  alatt. Persze véletlenül se hasonlít semmi arra a régi-régi 
helyre. Egy árukihordó igazított útba. Egy vég nélküli hídon kellett átgyalogolnom, 
majd egy másik alatt vonultam végig, ahol tébolyult autók futkostak. Leültem 
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sava babić  

levél ohridból, 
tartalom nélkül, 
címmel és 
kommentárral 

tolnainak írom, sáfrányra gondolok 

1. 

Ú'tközben megnéztük Sztobit. Furcsa példája a nagyvárosnak, amelynek rom-
jain nem épült város, s őt semmilyen más emberi település sem, mint általában 
szokás. Az emberek makacs állhatatossággal régi alapokra építkeznek: a már meg-
levő  építőanyag és a kitűnő  hely miatt-e, mint a pozitivisták állítják, vagy pedig 
mert a hely meg van szentelve és házi szellemek lakják, mint vallják a metafizi-
kusok? Sztobi környéke elb űvölő. A föld alól egy komplett város egykori nagy-
sága és roppant méretei sejlenek föl. Gondos és türelmes ásatás, centiméterr ől 
centiméterre. Еs miközben néztük, hogyan megy a munka, naivul úgy t űnt, hogy 
abban a pillanatban is, amikor véletlenül oda érkeztünk, a munkások felfedeznek 
valami kulcsfontosságú darabot, táblát, világos feliratot, és fény derül az ősrégi 
település minden titkára. De hiába szurkoltunk az alatt a fél óra alatt, dramai 
meglepetésként csupán egy kígyófiókát fedeztek fel, egy körülbelül 15 centiméter 
hosszú erdei siklót. 

Türelmes munkával talán már néhány évtized múlva város áll majd ezen a ro-
mokon, a kutatók monográfiákat írnak róla, és mindent megmagyaráznak: a püs-
pöki bazilika, hatalmas felületű, ennyi és ennyi centiméteres mozaikjával, ekkor 
és ekkor épült, így és ekkor átépítették és hozzáépítettek, erre és erre szolgált. 
Talán valamelyik regényíró is ide akarja majd helyezni m űvét, egy ilyen város 
térségébe, amely felgyújtja a képzeletet. 

De még akkor is számos megoldatlan emberi kérdés marad, amely továbbra 
is ellenállhatatlanul furdal majd bennünket. Megfigyeltem, hogy ezen a területen 
minden régi városra és településre egy varázslatos formula érvényes — a Via 
Egnatia nevű  fontos út mentén terültek el, amely egykor az Égei-tengert össze-
kötötte az Adriával. Mentséget hozó formula. Arra is gondolok, hogy a jöv ő  nem-
zedék, ha továbbra is érdekli majd őket Sztobi, talán ismét ásni fognak a medd ő  
földhányásokban, amelyeket a mostani kutatók félretolnak. Sáfrány itt és ma is 
bizonyítékot találhatna az ornamensekr ől és díszítésekről szóló téziséhez, amelye-
ket mi már nem is értünk meg, ha egyáltalán van bennünk valami, amit a logika 
nyelvére fordítva meg kell érteni. 

Mindezen kérdések mellett, amelyekre talán kielégít ő  választ is kapunk, meg-
döbbent a mindenkor makacs tény, hogy ennyi emberi munka maradt a föld-
rétegek által eltorlaszolva és beborítva: minden csiszolt k ő , minden mozaikkövecske 
maradvány, túlél ő  maradványa egy hatalmas munkának, csupán apró része az 
emberi kéz végezte lassú, kínos, milliméterr ől milliméterre haladó munkának, ám 900 



ezekről az emberekről valójában semmit sem tudunk. Még akkor sem tudunk 
meg róluk semmit, amikor majd megíródnak a Sztobiról. szóló monográfiák. Az 
egykori dallam eltűnhet, a kéziratok, tudjuk, tönkremennek, elpusztulnak — de 
ezzel valahogy megbarátkoztunk és megbékéltünk. Valószín űleg helytálló ugyanis 
a gondolat, hogy semmi sem pusztul el teljesen, hiszen átalakulva legalább rész-
ben megmarad, más formában, csak nem mindig tudjuk követni az igazi nyo-
mokat. Mégis, az ilyen kövek, az ilyen maradványok láttán, amelyekb ől sejteni 
lehet az egykori terv nagyságát, megdöbbent az emberi munkára való elkerül 
hetetlen, közvetlen, kézzelfogható figyelmeztetés. Itt már nem spekulatív gondolat 
ról, elvont emberi műről van  szó, mint fentebb, amely létrejöhetett volna, hanem 
egy egészen konkrét megvalósítás maradványáról. Err ől győz meg minden lépés 
ezen a pusztán, ahol nem n őhetett ki egyetlen fa, egyetlen megnemesített lomb 
sem, és sehol semmi árnyék a nyári forróságban. 

Az egykori és mai Sztobi nagy terútete arra figyelmeztet, hogy megannyi 
megoldatlan kérdés van  még lépteink alatt. 

Miközben a szökőkutakat, az oszlopokat, az oszlopf ők halmait, a mozaikokat 
és az amfiteátrumot néztük, a turisták egy csoportja, talán egész id ő  alatt, valami 
sárkányhoz hasonlót eregetett a romok pusztasága fölé, a magasságokba bámult, 
s az árkokat, a lefektetett oszlopokat és a földhalmokat átugrálva fényképezte a 
furcsa szerkezet lebegését. Olykor mi is felnéztünk Sztobi egére, habár ott nem 
tudtunk semmilyen megoldást találni arra, ami alattunk volt. 

 

Pedig az antropokozmizmus idejében élünk. A régészet valamikor az amat őr 
rajongóknak volt fenntartva meg az ő  dús fantáziájú kombinációiknak, míg a 
tudomány óvatos volt és akadémikus. Ma, úgy látszik, kedvez az id ő  az amatőr 
antropokozmológusoknak és feltételezéseiknek. Ki tudja, talán a tudomány is a 
nyomdokukba lép. 

Engem is ellenállhatatlanul vonzanak ezek az elméletek, valósággal elb űvöl-
nek egyszerűségükkel, mintegy ellenállásként a túlzott óvatossággal és a számos 
rejtély tiúlságosan lassú megválaszolásával szemben. Mi sem szebb annál, mint 
amikor a körülöttünk levő  összes kérdés szorításából egyszerre feltörünk a ma-
gasba, és globálisan, nagy vonalakban megadjuk a magyarázatot mindarra, amit 
másként nem is tudunk megmagyarázni. Többé nem két-három századról van szó, 
hanem évezredekről. Ilyen „szuverénül" mozogni a térben, a magasból mérlegelni 
a civilizációkat és az embert — kellemes érzés, még ha szakadatlanul tudatában 
vagyunk is annak, hogy még nincs igazunk, hogy ez valami abszolút, érdek nél-
küli ellenvetés. Ć)nelégültség, miért ne? 

Ezért is olvasom mohón Hamvas Béla minden — jó és rossz — szövegét. 
Ezért nem mertem, mihelyt megkaptam, belekezdeni az olvasásba, Várkonyi 
Nándor könyve olvasásának kalandjába, nehogy megtörténjen, mint oly gyakran, 
hogy mohón olvasok, ahelyett, hogy elvégezném a szükséges munkámat. Várkonyit is 
nyárra hagytam, az évi szabadságra, Ohridra. Mint ahogyan a nem olvasók Balzac 
összes műveit megveszik, vagy Faulknert félreteszik nyugdíjas korukra, úgy én is 
egyes fontosabb és nagyobb könyveket nyárra hagyok. Várady Tibor, olvasom, D-
nikennek szurkol. A rokonszenv kétségtelenül a dús képzel őerejűek oldalán áll, 
akik fejest ugranak az ismeretlenbe, és még a bizonytalanság talaján is logikus 
világot építenek módszeresen, a miénket, megmagyarázva minden aránytalan-
ságát és logikátlanságát. Ez még az a terület, amelyet a jó irodalmi munka és 
általában a művészet is felölel. 

Várkonyi könyvével nem sok szerencsém volt: jelent ősége, úgy látszik, jóval 
kisebb a visszhangnál, amelyet annak idején kiváltott és amely más írók m ű-
veiben megtalálható. Mégis el kellett volna hoznom Bányai könyvét és békében 
elolvasni, mint ahogyan kezdetben terveztem. 

 

A nyaralásra, az álruhás emberek e modern karneváljára gazdáikkal együtt 
a kutyák is elindultak. Vajon a levegőváltozás nem tesz jót a kutyáknak is? tldü-
lés és egészség mindenekel őtt! Kutyák a strandon, az autókban. A tulajdonosok-
aak nem volt barátjuk, nem volt bizalmuk a barátjaik iránt, nem merték rájuk 
bízni kutyáikat. Jusson eszükbe Sartre egyik megjegyzése: az állatok iránti túlzott 
szeretet mindenképpen az emberszeretet kárára van. 

A nyaralás több mint divat és több mint szükséglet, amelyet az egészség 
érdekében elégítünk ki. A nyaralás és a nyaralásra való utazás pszichózis. Egy-két 
hétig álruhában élni, más valakinek lenni. Ljuba Nenadovi ć  már régen meg-
figyelte egyik útleírásában, hogy úgy indulunk világnak, annyira elcsúfítva, aho-
gyan otthon sohasem öltöznénk fel. Összetev ő  része ez az álarcos farsangi mulat-
ságoknak, amelyek minden nyáron lezajlanak. 

Normális lakáskörülményeink között teljesen elvesztettük az értelmét és 
szükségletét annak, hogy szomszédunk legyen. A többemeletes házban nem tudjuk, 
ki lakik mellettünk, megeshet, hogy éveken át nem is találkozunk vele. Pedig 
egymás mellett alszunk, alig tizenegynéhány centiméter vastagságú fal választ el 
bennünket. Sebaj, a nyaraláson bepótoljuk. Bolondosan meghittek leszünk. Egész 
előadást játszunk: jobbak vagyunk, mint valójában, legalább a nyaraláson ennyit 
ki tudunk bírni. 

Szkopjéban, ahol Ohrid felé utaztunkban megháltunk, egy nemzetközi tömeg- 
jelenet tanúi voltunk. A motel mellett berendezett területre már délután érkezni 
kezdtek a táborozók, e mode rn  nomádok. Egy véletlenszerűen alakuló, fényűző  
emberváros kezdett növekedni előttünk: különféle színű  és különféle formájú 
lakókocsik, a lakosok kölcsönös méricskélése és közeledése, akik csak ezt az 
egy éjszakát töltik majd együtt, kis zugok teremtése, sajátos légkörrel. A város 
egészen késő  éjjelig növekedett. Éjfél el őtt érte el tet őfokát, azután lecsen- 
desült, hajnalban pedig megkezd ődött a felbomlása. A kocsik egymás után hagy- 

901 ták el a hálóhelyet, és indultak a következ ő  város felé, amely estére megnövekszik. 



Azt vártam, hogy a tarka város helyén szomorúság üti fel fejét, hiszen itt mégis-
csak megszűnt valami. Olyasféle szomorúság, amely a vásárterek fölött lebeg, ahol 
tegnap éhjel tartották az utolsó cirkuszi el őadást. De nem. Minden véletlenszer ű  
volt és ideiglenes. Semmi sem történt, a tábori élet nem cél. volt, csak mellék-
állomás. 

 

Az elfeledett istenségek című  könyvben Vojin Matić  a Szveti Naum kolostor 
egyik freskó-reprodukcióját is közli. Érdekes a magyarázat, hogy a freskóba ötvöz-
ték Volosnak, az aprójószág régi istenének kultuszát. itt azonban megtudom, 
hogy a freskó nem véletlenül van  a kolostorban: a kolostor önnépe el őtt a kör-
nyékbeli nép oda vándorol, és aprójószággal, juhval ajándékozza meg a szentet. 
Noha nem ismerem a részleteket, az egész ügy Tadeusz Breza Bronzkapu cím ű  
könyvének egyik nagyszerű  leírására emlékeztet: egy olaszországi kolostorban pre-
cízen fejlődik egy jóval régebbi szokás az állatok megszentelésével kapcsolatban. 
Akkor még egészen valótlannak tűnt, amikor a Vatikánról szóló könyvet olvastam. 
Most egyszerre látom, hogy ki tudja, miért, valami hasonló f űződik a Szvéti Naum 
kolostorhoz is, egy jóval régebbi, kereszténység el őtti állattenyésztési szokás. 

S a kolostor körüli állatvásárban a hiv ő  nép sokaságára, amely valaha 
évente egyszer a kolostorhoz jött, bizonyára roppant nagy hatást gyakoroltak az 
arányos épület és a tökéletes ikonok. Az oltárfal néhány ikonja ma is elragad-
tatást kelt. A szemek mindent kifejeznek: térdre kellett hullni el őttük. Egyik 
állandó témánk az is, vajon szükség van-e a m űvészetre, illetve, enyhébb meg-
fogalmazásban: mit szolgál, ha már megvan. Hatása a közönségre. Ez is téma, 
amelyről szépen és hosszan, veszekedés nélkül lehetne vitatkozni, Sáfrány régi 
mosolya mellett. 

 

A dolgok elégtelen ismeretében könnyen hibázunk. De mintha sehol sem 
lenne annyi becsületes és hősies, tragikus alak, akik, noha hasonló körben éltek, 
olyan mértékben individualizáládtak, hogy leny űgöző, úgyszólván mítoszi figurává 
növekedtek nemes emberi tulajdonságaikkal, mint Ilinden idején Macedóniában. 
A legkimagaslóbbak egyike Goce Delcsev. Meglep, zavarba hoz, de nem vált ki 
ellenérzést, sőt végül logikusnak is tűnik, hogy sírja a hírneves szkopjei Szveti 
Szpasz templom árnyas udvarán kapott helyet: a forradalmár, a 70 évvel ezel őtti, 
eltűnt idők nemzeti hőse templomban, egyfajta k őből faragott szarkofágban. Töké-
letesen egyszerű, sehol semmi nyoma a pompának, patetikának és grandomániá-
nak. Mintha ismét felcsillant volna az ősrégi kőfaragó művészet. 

 

Úgy tűnik, hogy a magyaroknál senki sem tudhatja jobban megérezni a mai 
macedón nemzeti lényét. A nemzeti lény szétbomlása valóban hasonlóságokat mu-
tat. Manapság Macedónia csak része a macedónoknak, a többi rész a két szom-
szédos országban v an  és szétszóródott a világon. S ez nemcsak látszathasonló-
ság. Van, illetve talán lehetne bizonyos hasonlóság például Magyarország és Erdély, 
valamint Macedónia és Égei-Macedónia között, továbbá a kulturális fejl ődés sejt-
hető  távlatai között is, amely itt korábban nem tudott teljesen kibontakozni. 

A vita itteni barátaimmal a kultúráról, a m űvészetről és az irodalomról úgy-
szólván majdnem ugyanolyan, mintha Újvidéken lennénk. Azzal a különbséggel, 
hogy a nyelv és az irodalom itt még mindig egy kissé rendkívüli helyzetben van. 
Mindaddig, amíg lesznek, akik kétségbevonják Macedóniát és a macedónokat, a 
nyelv és az irodalom bizonyíték arra, hogy ezek tévednek és Macedónia valóság. 

A mai irodalom e sajátos helyzetének megvannak a fogyatékosságai is, vagy 
mint ahogyan egy sikeres író mondta, a végs ő  következtetésig vive a kérdést: a 
legszabadabb az az író, akinek a legkevesebb olvasója van. Úgy t űnik, itt az 
írónak az a benyomása, hogy nélkülözhetetlen a társadalom számára, ez azonban 
némileg hasonlít ahhoz a helyzethez, ami másutt található: az író teljesen feles-
leges. A hasonlóság abban van, hogy mindkét esetben nagy veszély, a fogyatékos-
ságok lappangó forrásai fenyegetnek. 

Engem a még ki nem égett nyelv fenoménje vonz, mindig frissen hat, még 
ha közönséges frázisokat ont is. Annyi jó embert ismertem meg, hogy szüntelenül 
kísért a gondolat: a rendkívüli feltételek éppen itt, a macedón irodalomban rend-
kívül értékes műveket szülnek majd, amelyek ehhez a tájhoz köt ődnek. Talár 
mindenekelőtt itt hódíthat tért a művészek között a felismerés, hogy nem kell 
kritikátlanul és divatmajmolón az európai eredményeket hajszolni, hanem tudato-
san, nemzedékek szerint legalább, meg kell próbálni egy hiteles erej ű  irodalom, 
tehát nem a kuckó megteremtését hazai anyag alapján, azzal a történelmileg meg-
határozott tudattal, hogy sajátos területen vagyunk, amely lényegét tekintve min-
denkor közelebb volt a Kelethez, de arra törekedett, hogy a Nyugat mércéivel 
mérjék. 

 

A házigazdához, ahol laktunk, betért egy öreg oltó. Manapság, mondja, leg-
inkább díszcserjék beoltására kérik. Most is azért jött, hogy a vadrózsát nemes 
szemmel oltsa be. Az oltó olyan foglalkozást űz, amelyről már meg is feled-
keztünk, pedig nemes, mert megnemesít ő  cselekedetet végez. Ćosić  Deobájában 
van egy alak, az öregoltóé, az el őadáson az elkerülhetetlen Slavko Simi ć  játszotta. 
Gyermekkoromból én is emlékszem néhány oltóra, mindig öregemberek voltak, 
s az volt a furcsa, hogy nem voltak gorombák és mérgesek a gyerekekre, s őt: 
türelmesen magyarázgatták, hogyan dolgoznak, mintha szerették volna munkájuk- 
nak önzetlenül megnyerni az új kezeket. 

Megfeledkeztünk az oltókról, elidegenülve nem ismerjük fel a fafajtákat, 
nincs alkalmunk rá és így nem is tudjuk, mit jelent gyümölcsfát ültetni és leszedni 902 



első  termését. Egyedül mintha az erd őtelepítők mozgalma igyekezne megszüntetni 
ezt az elidegenülést. Gyümölcs van a piacokon és az üzletekben, de hogy hogyan 
jutunk hozzá, az mások gondja. Ez is valami európai, valami távolság a facsemete 
és az ember között, akinek legalább egy gyiimölcsfát el kellene ültetnie és figyel-
nie, hogyan növekszik és fejlődik. 

Nemrégen Pap Jóskánál jártunk. Közös barátunkról, Sáfrányról beszélgetve 
— sohasem találkoztunk úgy, hogy ne beszéljünk róla is —, sétálgattunk az udva-
ron, ahol egy igazi nagy kert terül el. Sokfajta virág és bokor, s őt egy-két gyü 
mölcsfa is. Pap alig kibújt, arasznyi diófát mutat —emlékeztet az aratáskor búzá-
ban sarjadó diófákra, amelyeket diótolvaj varjak ültettek akaratlanul. A diónak sok 
időre van szüksége, hogy igazi fává cseperedjen. Nemzedékkel mérve: az apa 
unokáinak ülteti. Pap tudja ezt, s mégis diót ültetett: elnézi majd növését és 
bízik benne, hogy valakinek jól fog jönni a fa nyújtotta árnyék. 

 

Egy város valóságához, még ha elegend ő  olvasnivalót viszek is magammal, 
hozzátartoznak a könyvkereskedések is, hiszen nem lehet elmenni mellettük anél-
kül, hogy be ne térnénk. Költők gyűjteményes köteteit lapozgatva észrevettem, 
hogy elég sok ohridi ihletésű  költemény van, és jó lenne válogatást készíteni mind-
abból, ami e tóhoz és partja szépségéhez köt ődik. 

Ohridban tizenöt évvel ezel őtt jártam. A különbség óriási. Ohrid kiépült, ren-
dezett strandok kilométerei, gyönyörű  árnyas helyek, szálloda szálloda mellett. Szinte 
fájt, hogy semmi sem változott meg a Csinartól a városi strandig terjed ő  szaka-
szon, abban az utcában, amelyen tizenöt évvel ezel őtt a központba jártunk. Sze-
génynegyed, omladozó házak a központ közelében. Úgy t űnik, hogy ha új kétsávos 
utat törnek Sztruga felé, akkor sem fog semmi megváltozni, csak ez a negyed 
többé már nem tűnik szembe. Aztán a könyvesboltokban vettem néhány macedón 
könyvet, — ma már annyi van bel őlük, hogy könyvtárba kell mennem és ott elolvas-
nom, fellapoznom, ami érdekel. 

Gyűjtögetem a tóról szóló írásokat, útleírásokat, költeményeket — valóban 
igen jó szöveggyűjteményt lehetne összeállítani err ől az ősrégi és modern város-
ról. Siniša Stankovi ć  könyve, a tóról és élővilágáról szóló tanulmány, kiváló pél-
dája a tudományos szabatosságnak, amely még százalékszámaival sem fáraszt el, 
sőt a százalékarányok költ ői mellékzöngét kapnak. A szigorú, cseppet sem ter-
jengős szöveg egyetemes kulcsává válik nemcsak a víz él ővilága megértésének. 
Stanković  szövegeinek részeit a költ ők sorai közé kell szúrni: remélem, hogy 
olvasható lesz és a költői sorok is nyernek vele, úgyhogy a tudományos szöveg 
nem veszít értékéb ől. Ha ez a két irány nem ütközik össze, akkor megoldódott 
egy gyűjtemény problémája, amelynek kerete a tóban tükröz ődő , szüntelenül ki 
hívó és ihlető  dimenziók. 

 

A Szveti Jovan Kaneo kolostor architektúrája, azt mondják, az örmény hatás 
egyedüli példája. Hogyan, honnan — titok. Mindenesetre egy nép tragikus sorsára 
emlékeztet, amelyről valahogy keveset tudunk. Egy ősrégi kultúrára, amelyet kímé-
letlenül elpusztítottak népével együtt, s az szétszóródott a világban. Csak enciklo-
pédiai adatokat tudok, de azok szárazon és id őrendi sorrendben felsorakoztatva 
olyan ijesztőek, hogy elborzadok, ha bármi is az örményekre emlékeztet. Újvidé-
ken is a városi múzeum csupán egy sírboltot őrzött meg és újított fel az egykori, 
ma már nem létező  örmény templom előteréből — a templom már nem létezik, 
csak a régi festők vásznain. Itt sem volt szerencséjük, sorsuk tovább tart. 

Egyedül Sáfrány szereti magáról azt mondani, hogy örmény, gondolván, 
hogy ily módon saját üzleti ügyességét hangsúlyozza. 

 

Már néhány napja kiegyenlítődött a tó és az ég kékje. Sehol egy felh ő-
foszlány. Zaza és Bodan egy kevéske pénzt sem tudnak keresni: anyjuk 10-10 
dinárt ígért nekik minden felh őért, amelyet a látóhatáron felfedeznek. Még a leg-
békésebb helyzetet sem lehet elfoglalni — nem lehet hanyatt feküdni és órákon 
át bámulni a fehéres felh ők játékát. 

A tó által ihletett költészet alkalmazhatóvá válik magának a tónak a kör-
nyezetében. Az ohridiak nem tudják, mi minden jót írtak a tóról és szépségeir ől, 
senki sem gyűjtötte össze. Mintha az anekdota szerint viselkednének: minek o] 
vassanak, ha egyszer közvetlenül élvezhetik mindezt. Pedig vannak sorok, amelye-
ket pannókra, a házak oromfalára kellene írni, fölragasztani, mint az Ohridi Nyár 
előadásainak plakátjait, mert ez a költészet is el őadás, amelyet szét kell hinteni 
partjain, próbára kell tenni, hadd mérje magát a szépséggel, amelyet ihlet. Kez-
detül és befejezésül próbát kellene tenni az ohridi Vidoe Vidicseszkinek ezzel a 
költeményével: 

Déli emlék 

Vigyétek magatokkal, barátaim, kék szeletjét 
e békés déli tájnak. 
A lányok itt valóban szégyell ősek, 
de nem fognak haragudni, ha 
tavunk kékje emlékként poggyászba kerül, 
úgy tűnik majd, meglátjátok, 
egy darabkát belőlük is magatokkal visztek. 

ohrid, 1973. június 19. 
hornyik györgy fordítása 903 



vlada urosevics: 

a tó 

 

A világ legközepén van egy tó. Ott szunnyad, 
mint a f öld köldöke, mint egy harmadik szem. 
Alszik a víz a tóban, mint kovában a szikra, 
s várja, hogy fellobbantsa valami éj, valami isten. 

Senki a világon nem tudja, hogy is tudná, 
mit forral az eszében ez a hétalvó tó. 
Mélységét 1e nem mérte semmilyen kötél, serez lánc, 
vizéb ől eddig csak szivárvány kortyolt. 

Tükre bezárul, és csak nagynéha rezzen. 
Benne, valahol Zent, talán kígyó, talán sötétség. 
Itt csak kérdések vannak, egyetlen felelet sem. 
A tó makacsul hallgat, rejti a mélyét. 

 

Így áll a tó, mozdulatlan, žd ő tlen időkt ől, 
és mindig új meg új fények gyúlnak ki rajta. 
Mindig új mérők jönnek, hasztalan, a hamuszín ű  völgyb ől, 
s vonszolják köteleik a fövenyen, az iszapban. 

All a tó, és ijeszt őn nő  benne a sötétség. 
A legjobb szem legfeljebb két ölnyit csen a homálytól. 
A kötél elvész a mélyben, már nem látni a végét, 
a fáradt mérők elbóbiskolnak, de ajkuk mindegyre számol. 

És akkor jövök, lassú léptekkel, én, a magányos mér ő , 
a kezem üres, mér őszerszámom nincsen. 
Csak azt tudom, te örök tó, én a tegnap óta élő : 
hogy valami titkos örvény húz Ze, a mélyeidbe. 904 



mateja matevszki 

a tó 

Te vagy hát ez a tó. Ez a víz-virág ég-virág 
homorulat a f öld testén madár a hegyek karja közt 
Te vagy-e ez a vén ez a nap ez aszó 
mely parttól partig hullámzón jön felém 

Rég kereslek tó de hol  is  vagy 
hullám szemében szikla torkán 
megbúvó harmat a hegy tenyerén 
rég kimondott szó a vizek hamujában 

Te tó te karcsú fényes nyest-prém 
farkas-fog nyírfa-levél kolomp-bégetés 
te tó te nyugalom és lázadás gyapja 
mikor birsalma-testtel rád száll és megejt 

És mégsem vagy itt soha te olvadt szikla 
nap szemével szél sóhajával olvasztott 
meg nem élt nyarak eleven ezüstje 
te kaszált széna te pipacs te hab-virágzó 

Ti  vagy az az ikon mely réges-rég levált 
a nap palettájáról valami szerzetes ajkáról 
te hétéves katona te sírig vándorút 
te menyasszony medd ő  epedés lassú e1 f onnyadás 

Te vagy ez a tó. Te vagy most nekem ez 
Fűben elfekv ő  sziklán illatozó 
de a hullámod madár árnyéktalanul szálló 
s már csupa hab és szél és szivárvány 

És mindig tó vagy. Itt vagy és sohasem vagy 
egyetlen partod körbe fut szemem fojtogatja 
egy csúcson egy mélyben egy bokorban 
melyb ől a titkos vad minduntalan eliszkol 

Te vagy nekem ez a tó. Ez a szépség ez az asszony 
Dél sivatagja. Árboc leejtett szárnya 
Azt hiszem itt vagy. De a part tele habbal 
mintha nem volnál tó és nem is lettél volna 

És mégis te vagy ez a föld testébe vájt bánat 
hegy ölelése nap örökre elárvult 
egyetlen parttal egyetlen gy űrűvel egyetlen pillantással 
mely csak magába néz mint a k ő  mint a láng. 

905 	 ács károly fordításai 



végel 1ászló 

nyomozás 

Éjszaka szálltál le a tengerparti repül őtérre. 

A légfút kihívás, kockázat, amit ől rettegsz, a tenger az egykori lehet őség, 
amelyről volt időd eleget gondolkodni. A légfút az utazásnak egy koncentrált for-
mája: az út összezsugorodik, az élmény megduzzad. Bens ődben még nem vált 
életérzéssé az utazás, és máris megérkeztél, apránként rekonstruálod a fejedben 
az egész utat, a •tájat, amit nem láttál, a falvakat, amelyeket nem pillantottál 
meg, a réteket, a hegyeket, amelyeket a kisablakon keresztül lestél. 

A repülőgép által az utazás desztillálódik, párlata a rettegés és az utólagos 
élmény. 

Éjszaka van. Lesel az ablakon át: hol a tenger? Hol van a lehet őségek haty-
tyúdala, ez az egészen légies forma, amely egykoron segített tájékozóuni és el-
igazodni, amely enkölcsi éthoszod volt és a komolyságod. 

Szép az a lét, amelynek a végtelen a biztos pontja. 
Tekingetsz a sötétben lefelé: szakadékot látsz. Minél mélyebbre törsz a kép-

zeleteddel, annál jobban érzed a csöndet, és kitapogatod a szakadék fenekét. 
Hol a tenger? Hol vannak a lehetőségek, amelyeket a tenger képviselt? 

Vagy amikor szembenéz egymással a kockázat és a lehet őség, akkor te ebben a 
kétes egyensúlyban, tántorogva a valóság után kapkodsz, és megdöbbenve veszed 
tudomásul — visszagondolva az életed menetére —, hogy mindig körülvett, hogy 
mindig volt, hogy akkor is vele voltál, amikor álmodtál. 

Zuhansz: a lehetőség valósággá válhat, de a valóság nem válik lehet őséggé. 
Az órádra pillantasz. Talán még néhány perc és hallod a hullámok mora-

ját, örülsz, hogy szerencsésen megérkeztél/visszatértél/megmenekültél. Visszatértél, 
hová? Neked a tenger sohasem volt kikötőd, vele kapcsolatban sohasem jutott 
eszedbe a megérkezés. Benne találkozott a forma és a lehet őség —miért gondolsz 
arra, hogy megérkeztél. 

Vajon a megérkezés egy kétértelmű  jelenségnek tartható-e? Mondhatod-e 
az út ópiшnának, mondhatod-e a valóság fegyverének? El őször azt hitted, hogy 
a valóság nem más, mint a föld, a víz, a fák, az egész természet, a másik ember, 
az emberek közötti viszonyok, a közösséged. Aztán tudtad be — amikor már le-
rakódott benned az idő , amikor már barátságot kótöttél vele —, hogy az id ő  ad 
a fenti dolgoknak valóságjelleget. 

De mit tegyél most? Néked a tenger személyes végtelened volt, hogyan 
harcoljon ez a végtelen a másikkal; az id ővel. Aruló lettél talán? Beláttad, hogy 
a •két végtelen között lebegsz. Alag/utad irányát e két végtelen szabja meg, s ez az 
alagút a valóságod. 

Félsz megérkezni? Mi lesz a kezedben? Opium vagy fegyver, esetleg mind 
a kettő . 

Az út távlata megkoszorúzza a tengert. Lesz id őd gondolkodni. 
Nem menekültél meg. Nem érkeztél meg. Nem tértél vissza. Ezt gondolod, 

míg úton vagy. 
De míg a végtelenek közt hánykódol, tudod, hogy nincs igazad. 
Tudod, hogy néhány perc múlva bűnbánóan, alázatosan nézed a tengert. 
Merre 'vezet tántorgó léted? Mit tartasz kezedben mindenek után? 906 



boško ivkov 

а  tengerrő i 
, 

Hajnalban pillantottam meg a tengert, amint kialvatlanságtál és utazástól 
füstösen, felcsattanó vonatfüttyel hirtelen kifutunk az alagútból és az éjszakából. 
Јgy tűnik elém, mint valószerűtlen fehéres ködszitálás, mint vastag ködgomoly, 

mely pirkadatkor lecsorgott a sziklákrál, s megkerülte a hegy alját. A tenger! —
ocsúdok fel. A tenger! — kiáltok, s megidézem azt a másikat, mely hónapokon 
át kisfiúk s lányok mellkasában morajlott, sós illattal tört át az iskola olajos 
padlózatának bűzén meg a tinta savanykás leheletén. Azt a tengert, mely éjente 
lidérces álomba ringatta őket, miközben a természetrajz ábráiról fehér és karcsú 
madarak röppentek föl vijjogva. A tenger, a tenger, suttogtuk egymásnak, orrun-
kat sóváran az ablakra tapasztva, s ujjongtunk, hogy pillantásunktól kékre válik 
az üveg. 

Nyomasztóan egyhangú kaland, amint a tenger vizébe merülök, mélyen, 
szinte eltűnök. Lábamat, törzsemet körülöleli a víz, súlyukat kiszippantja, meg-
semmisíti őket. A rájuk való emlékezést is kimossa tudatomból. Nincs többé 
törzsem. csak parányi fejem, mintegy ráültetve az óriási vízfelületre, mely sze-
memmel néz s orrlikaimon prüszköl, szipog. Kezem a hullámok fölé nyúl, de ez 
a fehéren villamló húsdarab sem képes a megmenekülés útjára segíteni, ellenkez ő -
leg, görcsös csapkodással sustorgó habfalat burjánoztat körém, elzárja el őlem 
a kilátást és a világot, a menekülés lehet őségét. Oltalom nélkül s csupaszon, köz-
vetlenül a napkorong el őtt a fejem. A víztükör síkján lebeg, a fénysugarak kénye-
kedve iszonyú próbára teszi. 

Homályos sejtelmem sincs, merre a víz közepe vagy a part szegélye — távol 
a világtól, csonkán és elveszetten, magatehetetlenül a víz ostromában feleszmélek: 
hát egyedül lennék, egyediil? E víztömeg előbb létezett, mint én, s majdan bugy-
borékolni fog azon a résen is, melyet az életb ől kihulló testem foglal el. Miköz-
ben reménytelenül lemerülök, és tulajdon húsomban, csontomban sehogy se lelek 
támpontra, mert a víz ural teljességgel, akad-e vajon valaki valahol, legyen bár 
köztünk a tér és feledés fala, ki nevemet véletlen kiejti, hogy hangjával kiemeljen 
a víz fölé, a fénybe, a leveg őbe. Hiába hallgatózok. Kérdésem visszhangjaként ta-
gadó válasz koppan a fülemben. Az ijedtségtől borzongva görcsösen kiemelkedek, 
majd összecsuklok hirtelen, furcsamód megrövidiilt kezeimmel rémülten hadoná-
szok a part felé, integetek neki, hívogatom. Végül is kiperdülök a leveg őre, á гn 
ez cseppet se hoz helyre. Mert megmenekülve, itt a sziklán, most is egyedül va-
gyok. Kiúszva sem szabadultam meg, magányom most még súlyosabb, legy űr-
hetetlenebb. 

2 

Az őseredet lényegét rejti a tenger, egyértelm űen utal nemrégi keletkezé-
scinkre s közeli végünkre. Formába nem iktatható, a megmérhet őtől és végestől 
kifut valahová a láthatár mögé, szétárad a végtelenbe. Az égbolt pereme sokkalta 
Felfoghatóbb, mint a víz láthatatlan partja, és még a végtelen id őt is biztonságo-
sabban kényszerítjük dátumok közé, semmint hogy számadatokba pántoljuk a ten-
ger felületét. Megállíthatatlanul szétömlik térben és tudatban, ezért is tenger. 

Vallatjuk kezünkkel, ám a kezet körülnyaldossa. Szavakkal ostromoljuk, 
hol így, hol úgy nevezzük, hátha egy véletlen mondatszerkezetb ől előbukkan viola-
szín teste. Vélt üzeneteket olvasunk ki bel őle, jelentésekkel ruházzuk fel, mert 
tulajdonképpeni mibenlétét nem ismerve azt akarjuk, hogy általunk létezzen. 

A víz roppant nagysága megvilágítja, de homállyal is övezi a tenger fizikai 
lényegét. Еrzékeinkkel felfogható jelenségként áll ugyan el őttünk, de mivel látó-
körünkön túlnő, képzeletben sem tudjuk kerek egésszé formálni, nem vehetjük 
úgy, mint tárgyat, így aztán a metafora síkján kezdjük mélyebben megismerni, 
kifejezni. Tehát mint olyan jelenséget, melynek anyagszer űsége olyannyira meg-
foghatatlan, hogy határait csupán az anyagtalanság, az álom, a látomás nyelvén 
tudjuk körvonalazni. A túlzott elragadtatás pillanataiban, az érzelmek és a tudat 
lázában olykor-olykor hasonlíthatunk hozzá dolgokat, de a tengert sohasem hason-
líthatjuk semmihez. Annyi verssor hangzik így: ... a kár a t e n g e  r,  de tán 
egy se úgy, hogy a tenger, mint... 

A tenger konokul kívül marad megismerésünk körén, sérthetetlenül terjed 
túl a véges lét határain. Meglehet, hogy a térrel összefonódik, de az id őben a leg-
következetesebben végtelen: nem folytatódik, nem újul meg, nem v  01  t, és nem 
1 e s z, hanem mindig van, olyasféle időben létezik, melyben megszűnt a múlt és 
jelen, s mely nem adatott meg nekünk. 
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böndör ра 1 

eclzésiehetőségek 

Fába vagy kőbe vagy acélba az istenek szakállát, 
megszorozni a bögréket, tányérokat, lábasokat, 
a megsárgult csipkefüggönyöket ragozni, 
megfordítani a lemezt 
az asztalterítő  feneketlen mélységežben 
vžlláraszúrnž azt a legszebb amforát, 
a mindig kitalált táj 
narancsait átfesteni cseresznyeszín űre, 
ököllel szétverni a központi raktár 
össz margarinosládáit, ötször enni naponta 
és tíz órát aludni; 
hatkor megszólalnak a gyári szirénák, 
a cukrász felemeli a félelmetes habver ő t, 
kezd ődhet a végső  leszámolás, 
délelő tt;;edzés, délután edzés, 
az apja lakatos, a nagyapja, a dédapja, annak az apja, 
a gyíkok váratlanul eltűnnek a falakról, 
a neon-éjszakák sápadt állatai 
előbújnak sötét odúikból 
dögszagot hoz a tenger, 
bevonja olajréteggel a kavicsokat, 
a mesterek összegöngyölik a lila tapétákat, 
zongoraszó, 
kitépett lapok és súlyos szövetek, 
újabb edzéslehetőségek, 
a karmester felemeli a dugóhúzót, 
ökölbeszorulnak a gondolatok, 
megszólalnak a gyári szirénák, majd elhalkulnak, 
még a dobpergést hallani egy ideig, 
a csatatér kiürül, 
a várótermeket felsöprik, 
hogy aztán újult erővel megszólaljanak a csengők, 908 



a patentzárak kattognak, f élrecsúsznak a nyakkend ők, 
az izzadt testre felkerülnek a melegít ők, 
az éjféli vonatok és autóbuszok, jaj, 
az utolsónak ébrenmaradt korrektor 
hullarészegen bukik az asztalra, 
a szemafor összevissza jelez; 
akkor újra bemelegítő  mozdulatok, 
az emelődaruk letérdelnek, 
néhány zsák széthasad, 
a szél szétfújja a cementet, 
a halászok kihúzzák hálóikat, 
a rendőrök hatalmasakat ásítanak, 
a koránkélők más időbe lesnek át, 
egy szót hallani: titok, 
sugdolódzás, titkos szövetségek, 
az edz ő  letörli izzadt homlokát, 
Optimista kijelentéseket tesz, 
a szív majd kiugrik helyér ől, 
első  köhögős cigaretta, első  kiadások, borotvaszappan, 
úgylehet, a végs ő  leszámolás napja; 
az apja pincér, a nagyapja tanító, 
a dédapja munkás, 
ő  ökölvívóbajnok, m űvész, 
hajnaltól délig 
a postás némely házakat messze elkerülve 
szétosztja, ami a táskájában, 
az üzenetek a mosdó kékít ős vizébe tocsannak, 
a gyári szirénák megszólalnak, 
szorgos kezek szétgöngyölik a zsírpapirost, 
a melltartóhirdető  falragaszt letépik, 
az ellenőrző  bizottság idő  előtt befejezi munkáját, 
az edz ő terem megtelik reménnyel, 
az órás kezébe veszi az érzékeny kronométert, 
a gyárkapu megnyílik, kezdetét veszi a terepfutás, 
a halak messze elkerülik a holdat, 
a győztes horogra akad, 
ötször eszik naponta 
és tíz órát alszik, 
szó esik a kibernetikáról, 
a trombitaszó beleütközik a villamosba, 
a hangulat a stadionban nagyszerű, 
a kopaszra borotvált gladiátorok kávét főznek, 
felharsan a himnusz, mindenki feláll, 
most, most, 
újabb edzéslehetőségek után kell nézni, 
a közvetítésbe bekapcsolódnak 
a külföldi rádió és TV-állomások, 
egyesek nem vallanak színt, gyáván várakoznak, 
mások hülyén belemennek a szurkolásba, 
táborokra oszlanak a szobafestők, 
kávéf őzők és hagszerkészít ők, 
az erőnléttel még mindig bajok vannak, 
a fehér figurák pozícióelőnyhöz jutnak, 
a hangosbemondó a lakásproblémáról beszél, 
a tömeg nem mozdul helyér ől, 
a második félid őre felinjekciózzák a csüggedteket, 
senki sem maradhat közömbös, 
néhol új munkaidőre térnek át, 
végre megszületik az egyenlít ő  gól, 
tarkaság hattól kilencig, bő  választék, jutányos árak, 
kedvezményes nyaralás, 
rendszeres kompjáratok a szigetekre, 
ötször enni naponta és tíz órát aludni, 
mérőszalaggal becsületesen kimérni a távot, 
nem lankadni, 
a tus alá állni, 
az esőfelhő  alá tolni a kulisszákat, 
egy-kett ő, egy-kett ő; 
mélyen lélegezni, 
a jegyzetfüzetbe beírni a másnapi edzés id őpontját, 
lélegezпž, lélegezni. 909 



aleksandar tišma 

világ 
legnagyobb 
szakértője 

3 világ legnagyobb szakért őjét utazás közben ismertem meg Zürichben, egy 
sportklubban, amely a helyi Limmat folyócska nevét viselte, s abban az id őben 
tömegszállássá alakították át. 1957 tavaszán ugyanis, alig néhány hónappal a buda-
pesti lázadás után a zürichi szállodák, a legdrágábbakat kivéve, tele voltak magyar 
menekültekkel, s így a turisztikai hatóságok pótszállásokat létesítettek befogadá-
sukra és más, be nem jelentett utasok elhelyezésére. 

Limmatscheimben, ahova az állomásról sajnálkozva engem is küldtek, a kül 
földieket egy nagy tornateremben helyezték el, amelyet erre az alkalomra deszka-
fallal férfi és női osztályra osztottak, majd hamusziirke sperlemezekkel fülkékre 
darabolták őket, a szobák elkülönítettségét felidézendő . A fülkék falai azonban 
a terem magasságának csak a feléig értek, a közös mosdók pedig mindkét felükön 
voltak, s így a fennmaradt szabad térb ől kialakult sajátos folyosókon emberek 
és asszonyok járkáltak állandóan, zörgés és kiáltozás hallatszott az alacsony fala-
kon át, rendetlenség és túlzsúfoltság benyomása érz ődött. 

Azon az estén, amikor megérkeztem, az elcsigázott és ezért rosszkedv ű  por-
tás jobbra vezetett a folyosón, ahova a fülkékb ől és a mosdókból félmeztelen fiatal-
emberek ugráltak be, nyakukon a törülköz őkkel; felületesen bekopogva az egyik 
utolsб  fülkébe vezetett, amelyben hat ágy állt összezsúfoltan a falak mellett. Két 
ágyon, balra, mezítláb és komótosan, pizsamás fiatal magyarok társasága ült és 
kártyázott; jobbra, a fülke mélyén, rendesen a hóna alá húzott takaró alatt, fehér 
ingben, az ágya fölött vállfára akasztott ruhával egy öregember feküdt, ő  volt a 
világ legnagyobb szakért ője. 

Akkor még nem tudtam, hogy az; csak azt láttam, hogy nagyon öreg — 
s jól kellett látnom, mert a portás az övé mellett álló ágyhoz irányított, és mert 910 



annyira elütött ettől a fiatal, élénk társaságtól —, meg hogy teljesen ősz, kopasz, 
sápadt, beesett arccal, ráncos, bütykös, szepl ős öreg kezekkel, amelyeknek át-
látszó ujjai szórakozottan doboltak a takaró gy űrődésein. Köszöntem, egyedül neki, 
mert a fiatalemberek rám sem pillantottak, óvatosan, az itt hivatalos német nyelven, 
s ő  azonnal és szívesen viszonozta, élénken bólintott a párnáról, úgyszintén né-
metül köszönt, öregségtől reszketeg hangon, de hibátlanul, tiszta irodalmi kiejtés-
sel. Azután beesett világoskék szemével éberen figyelte, hogyan rakom ki a holmit 
az ágyra és kóréje, s mihelyt tekintete találkozott az els ő  utasgondoktól meg-
szabadult pillantásommal, beszélgetésbe kezdett velem. Megkérdezte, hová való va-
gyok, mivel foglalkozom, és látható érdekl ődéssel fogadta válaszaimat; az er ő l-
ködéstől nyögve oldalra fordult, és fejét egyik reszkető  kezével alátámasztva, másik 
kezének mutatóujjával türelmetlenül dobolva a takarón megállapította, hogy akkor 
biztosan ismerek egy bizonyos Richard Schwartz nevű  urat, aki úgyszintén jugo-
szláv és annak idején tanulmányt tett közzé Beethovenr ől. Mondtam, hogy sajnos, 
az említett urat nem ismerem, de büszkén hozzátettem, hogy a kiadóvállalat, ahol 
dolgozom, kiadott egy másik könyvet Beethovenről, Romain Rolland ismert monog-
ráfiájának fordítását. Erre csak legyintett, mondván, hogy Rolland m űve a nagy 
zeneszerző  iránti rokonszenv szempontjából jelent ős, de dokumentáltság tekinteté-
ben régen elavult; nyomban ezután bizalmasan közölte, hogy jómaga is már több 
mint négy évtizede dolgozik egy Beethovenr ől szóló könyvön, és Zürichbe fontos 
új dokumentumok után kutatva érkezett: csakhogy váratlan betegsége — egy két 
hét előtti szívroham —ágyba döntötte és arra kényszerítette, hogy ideiglenesen 
ezen a vendégszeret ő  szálláshelyen húzódjon meg, ahol pihenve fel fog épülni. A heves 
magyarázás bizonyára túl sok er őfeszítésébe került, mert beszéd közben köhögni 
kezdett; arca elvörösödött, lélegzete felgyorsult, szaggatottá vált, vissza kellett 
hanyatlania a párnára. Láttam, hogy fokozatosan sápad, homlokát és halántékát 
pedig kiveri az egészségtelen hideg verejték. Megkereste a zsebkend őt a párna 
alatt, megtörölte homlokát, ami bizonyára ismét kimerítette, mert behunyta a sze-
mét, és sokáig mozdulatlanul feküdt, hangosan lélegzett, id őről időre szárazon 
köhécselt, nyögött és sóhajtozott, röviden és gépiesen, egészen gyenge hangon, 
mint a haldoklók. 

Fokozatosan mégis jobban lett, lélegzetvétele lassúbbá és halkabbá vált, s 
úgy gondoltam, miután megkönnyebbültem, mivel furdalt a lelkiismeret mint 
a baj akaratlan előidézőjét, hogy elalszik. Ez azonban lehetetlennek mutatkozott. 
A szomszédos ágyakon a fiatalemberek kíméletlenül verték a kártyát, megjegyzéseket 
és kijelentéseket tettek, és egyébként is a fülkékben mindenütt beszélgettek, kiál-
toztak, sipítoztak, nevettek, s így az öreg hol ett ől, hol attól a zajtól rezzent 
fel szendergéséb ől, csámcsogott fogatlan szájával, homlokához nyomta a zsebken-
dőt, hogy felitassa a verejtéket, és amikor a mi fülkénk ajtaja is nagy csattanással 
kinyílt, és belépett rajta egy farmernadrágos, magas, nagy fej ű  fiatalember, egé-
szen felébredt és tágra nyitotta búzavirágkék szemét. Mérges voltam a betolako 
dóra, már készültem is rá, hogy feddő  pillantással illetem, amikor azonban támo 
gatást kerestem az öregember arcán, nagy meglepetésemre láttam, hogy szemei 
zavartalan, úgyszólván gyermeki kíváncsisággal néznek a fiatalemberre; a fiatal-
ember üdvözlését, amelyet gúnyosan az egész társaságnak vetett oda, szívélyes me-
kegéssel fogadta, és miután az újonnan jött egy a többi ágytól messzebb állóra 
dőlt, még hozzá is fordult. Kikérdezte, megismételve és leegyszer űsítve a mondato-
kat -- mert az ifjú egészen gyatrán tudott csak németül —, hol, merre járt a 
nap folyamán, jóváhagyólag bólogatott a válaszaira, felhívta figyelmét a város 
nevezetességeire, amelyeket elmulasztott észrevenni, s így ment ez mindaddig, amíg 
egy újabb köhögési roham rá nem kényszerítette, hogy megnyugodjon és behuny-
ja szemét. Beláttam, hogy igen szívós haldoklóval van dolgom. 

Ez rövid ismeretségünk alatt beigazolódott. Rövid volt ez az ismeretség, 
nemcsak zürichi tartózkodásom idejét — mindössze két napot — tekintve, hanem 
azt az időt tekintve is, amelyet ezen a zajos és visszataszító szálláson töltöttem 
a teljesen idegen város megpróbáltatásai után, ahol az új iránti kíváncsiságom 
kielégítése mellett feladatok is vártak rám. Még ugyanezen az estén kimentem a 
városba, sétáltam az ismeretlen utcákon, majd betértem egy kávéházba, azután 
egy másikba, harmadikba; amikor visszaérkeztem a klubba, a terem mennyezetén 
már le voltak tompítva a lámpák, s annyira fáradt voltam, hogy alig vártam, 
hogy kitapogassam az ágyat, levetk őzzem és álomba merül.iek. Reggel siettem he-
lyet foglalni a közös mosdóban, hogy azután miel őbb eltűnlek a napfényes reggel-
ben, amely elárasztotta a termet, így hát az öreget csak úgy mellékesen néztem 
meg, mint hanyatt fekszik, lezárt szemmel, talán mert rosszul töltötte az éjszakát, 
vagy mert védekezni akart a körülötte lev ő  nyüzsgéstől. 

De ebéd után, amikor bementem a klubba és a fülkémbe, hogy megpiheniek, 
további közeledésünk elkerülhetetlenné vált. A lakók ekkor még munkán voltak, 
vagy pedig munka után kutattak; a fülkék körüli folyosók üresek voltak, a mi 
fülkénkben egymaga feküdt az öreg, úgy tűnt, felfrissülve a magánytól és a pihe-
néstől, beszélgetésre készen. Mihelyt beléptem, megkérdezett, mint az éjiel azt 
a nyakiglábat, hogyan töltöttem a délel őttöt a városban; amikor elárultam neki, 
hogy egy kiadót látogattam meg, további unszolására pedig, hogy a Manesse nevíí 
cégről van  szó, nem törődve az erőfeszítéssel, nyomban felkönyökölt, kinyújtotta 
ráncos nyakát, előretolta összeaszott fejét, amely körül az elfeküdt, rég nem nyírt 
haj égnek áll, mint valami fehér taréj, és hófehér szemöldökeit beesett kék szemé-
től a homloka közepéig mozgatva felkiáltott: 

— Manesse! Hisz az kitűnő  kiadó, uram. Azt hiszem, hogy éppen ezekben 
a napokban találtam valami nagyon érdekeset Manesse bibliográfiájában. Igen, 
igen, éppen Manesse-nél, egészen biztos vagyok benne. 

Máris oldalra fordult, és kinyújtott kézzel kotorászni kezdett a folyóiratok 
és könyvek halmazában, amely a feje mellett egy széken állt, felemelte az egyes 
számokat, azután visszatéve őket a halomra, másokat emelt fel, egész kötegeket 
húzott a takarójára, hogy mélyebbre áshasson, úgyhogy hamarosan teljesen be- 
temette a megsárgult, poros papír. Felálltam ágyamról, hogy segítsek neki, habár 
nem láttam értelmét az er őlködésnek; megkérdeztem, mit keres tulajdonképpen, 
és ő  megmondta: a tíz vagy tizenkét nap el őtti Züricher Zeitungot, így hát együtt 
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hangosan olvasva a címüket és a dátumot. Meglepett; milyen sokféle kiadvány 
volt itt: két-három svájci és legalább ötfajta német kiadvány, az Arts néhány 
száma, a Times Literary Supplement; de m ind az év különböző  szakaiból és kü-
lönböző  évfolyamokból, rendszertelenül egymásra téve. Kiderült azonban, hogy ez 
nem minden; az öreg, nyilvánvalóan segít őkészségemtől felbátorodva ;  türelmetlenül 
felszóНtott, hogy hajoljak le az ágy alá, ahol egy kis vászonkoffer mellett valóban 
felfedeztem még egy csomó újságot és folyóiratot, amelyet ki kellett húznom a 
napvilágra. Ebben a rejtett tartalékban végre megtaláltuk a Züricher Zeitungot, 
amelynek dátuma körülbelül az volt, amit állított; diadalmasan felkiáltott, amikor 
kisilabizálta; lázasan, köhögve, reszket ő  kézzel szétnyitotta a lapot, és kékes körm ű , 
száraz, meggörbült mutatóujjával dobolva rámutatott az egyik utolsó oldal aljára, 
ahol sok piros ceruzás aláhúzás volt: 

— Itt van, hát nem mondtam? Tudtam! Tudtam! 
A szokásos apró betűvel nyomtatott újság-bibliográfia volt ez, amelyben 

Unger úr — ez volt az öreg vezetékneve —aláhúzott minden számára érdekes 
egységet, közöttük a zürichi Manesse Verlag egyik kiadványát is, valami Geschichte 
der 1Vlusik des Barocks-ot vagy Geschichte der Musik im Barock-ot, amelyek szer-
zőjét elfelejtettem, mihelyt elolvastam. 

O  azonban folytatta az eszmecserét a könyvr ől, tekintettel a szerző  hírnevére, 
amely számottevő  a zene-, főleg pedig a Beethoven-kutatók világában; bizonyíték-
ként felsorolta az illető  két-három korábbi művét, amelyeket maga is olvasott, 
tanulmányozott és amelyekb ől igen hasznos jegyzeteket készített; csak ezek, tette 
hozzá sajnálkozással, most nincsenek kéznél, a könyvhöz szükséges többi anyaggal 
együtt abban a kis magánszállodában vannak, ahol munka közben a szívroham 
érte, s így lakhelyét ott kellett hagynia, a magas panzióár miatt, hiszen svájci tar-
tózkodását kezdetben alig néhány napra tervezte, rövid kitér őnek útban Milán(: 
felé, ahol a levéltárat úgyszintén szándékában áll átkutatni. Milánóból Angliába 
megy majd, ahol már fontos publikálatlan anyag várja. Csak fel kell gyógyulnia 
és megkapnia a Beethoven-alapítvány havi segélyét, amely a váratlan címváltoz-
tatás miatt bizonyára kallódik valahol. 

Magyarázatát itt egy látogatás szakította félbe, ami lehet ővé tette, hogy 
betekintést nyerjek Unger úr magánéletébe is. Az ajtón félénk kopogtatás hal-
latszott, s amikor mindketten eldünnyögtük, hogy „szabad", oldalvást bejött rajta, 
a figyelmességtől szinte csúszva és nem lépegetve, egy piros arcú, kerek kép ű , 
teljesen ősz öregasszony, rendes fekete ruhában, karján, mint valami tálcán, 
kivasalt és összehajtogatott fehér férfiinget hozva. 

— Јбnapot, Albert —üdvözölte csicserg ő  hangon, ugyanolyan tiszta német 
kiejtéssel, mint ami Ungerre is jellemz ő  volt. — Hogy érzed magad? 

Az öreg meglepetten ránézett, mintha nem lenne el őtte elég világos, honnan 
került ide egyszerre, azután felületesen odavetette: —Jól érzem magam, jól érzem 
magam — majd ismét hozzám fordult, s hosszú mesébe kezdett a levéltárakról, 
kiadókról, alapítványokról, amib ől az a benyomás volt szerezhet ő, hogy az in-
tézményeknek ez az egész tömege csak azért áll fenn, hogy lehet ővé tegye a Beetho-
venről szóló legjelentősebb monográfiának, vagyis az ő  monográfiájának a meg-
jelenését. Am, ennek csak így kellene lennie, fosztott meg meggy őződésemtől Unger 
úr, egy pillanatra harciasan felfújva beesett arcát, felrántva ősz szemöldökét. 
A valóság az, hogy a kiadók sürgetik őt, az alapítványok zsarolják, azt követelve, 
hogy azonnal kezdje meg a munkát a bejelentett könyvön, és err ől kész szöveggel 
nyújtson bizonyítékot, mert egyébként megszakítják vele a szerz ődést és meg-
szüntetik a havi segélyt. — De én ezeknek az uraknak megmondtam — fenyege-
tőzött, meglendítve összeszorított öklét —, megmondtam nekik, hogy bel őlem nem 
csinálhatnak engedékeny bábot, nem vagyok én akárki, hanem a Beethovenre vo-
natkozó anyag legkitűnőbb élő  ismerője, és ha igazi könyvet akarnak kapni, szolid 
könyvet, akkor meg kell várniuk, míg a kutatómunkát teljesen befejezem. — Az 
erő  itt ismét elhagyta, köhögött; aztán megismétl ődött minden, mint előbb is: 
hanyatt feküdt, levegő  után vágyódva tágra nyitotta fogatlan száját, és lehunyta 
fáradt szemét, úgyhogy rejtély maradt, vajon az urak meghátráltak-e vagy sem 
éles hangú válasza előtt. 

Az öregasszony aggódó arckifejezéssel figyelte Unger kitörését, még mindig 
az ajtó mellett állt, kezében a kivasalt inggel, s amikor a beteg köhögési rohamba 
fulladt, topogva hozzá lépett, letette az inget a széken álló újsághalomra, és az 
ágy fölé hajolt. — Komm, komm — dünnyögte, aztán szemrehányón-sajnálkozva 
cuppogott a nyelvével, s miközben váltakozva megismételte a „komm, komm"-0t 
és az aggódó cuppogást, apró szamaritánusi munkába kezdett körülötte. Keresni 
kezdte és a párna alatt megtalálta a zsebkend őt, letörölte a beteg homlokát és 
nyakát, kezét lassan madárfeje alá nyomta, felemelte, megigazította a párnát, szo-
rosra húzta a takarót. Azután hosszasan álldogállt mellette, kerek hasán össze-
kulcsolt kézzel, türelmesen várakozva, hogy lélegzetvétele megnyugodjon. Aztán 
megkérdezte: — Akarsz vizet? — Az öreg ki sem nyitva szemét, nemet intett 
a fejével. — Bevettad az orvosságot? — Most bólintott. — Ki kell menned? — Ta-
gadólag ingatta a fejét. — Akarsz valamit enni? — A válasz ugyanez volt. —
De nem ettél, Albert. —Egyáltalán nem. válaszolt. — Akarod, hogy megmelegít-
sek egy kis tejet? — Nemet intett. Most ismét mellette állt sokáig, szótlanul, talán 
azon gondolkozva, hogy mit kínáljon még. — Akarod, hogy vegyek neked valami 
frisset a városban? Vagy főzzek Migro-levest? — Az öreg ezúttal tágra nyitotta 
a szemét, és élesen, ellentmondást nem t űrő  hangon megszólalt: — Hagyj békén, 
nem kell semmi. — Az asszony aggodalmaskodva megingatta a fejét. — De enned 
kell valamit. — Megfordult, és első  ízben megszólított. Igy van ez, látja, állan-
dóan, amióta itt vagyok. Semmit sem eszik, pedig az orvos azt mondta, hogy 
a legfontosabb az, hogy visszatérjen az ereje. — Еs talán felbátorodva részvéttel-
jes helyeslésemtől, ismét hozzá fordult: — Albert, ma kell enned valamit, tudod, 
mit mondott az orvos. — Talán megpuhította az orvosra való hivatkozás, vagy 
a kívánság, hogy megszabaduljon tőle, mert engedékenyen dünnyögte: — Rendben 
van. Akkor egy levest, de kés őbb. Most hagyj békén. 

Mérgesen, türelmetlenül nézte tágra nyílt búzavirágkék szemével a párnáról, 
amelyen arca sápadtabb volt a vászon fehérségénél, és én kényelmetlenül éreztem 912 



magam , úgyszólván meg voltam sértve az asszony helyett az indokolatlan durva-
ság miatt . Az öregasszony azonban tántoríthatatlan maradt , sőt nyugodt is, kissé 
meggörnyedt készségében , hogy segítsen , türelmes és aggodalmas mosolyával, 
amely mintha megfagyott volna kövérkés , egészséges arcán , és egy cseppnyi 
szemrehányás nélkül csillapítólag ezt felelte : — Jó, jó. Csak még tiszta inget adok. 
Kimostam és kivasaltam . — Aztán ismét felém fordult , és megmagyarázta rossz-
kedvűen, de nyugodtan, mint minden háziasszony, aki beletör ődött kötelességeibe: 
— Itt olyan nehéz a fehérneművel. Meleg víz nincs, és a fülkékben nincsenek fel-
szerelve csatlakozók . Felmelegíteni vagy megfőzni valamit csak a portásfülkében 
lehet , az ottani személyzet azonban — mosolyodott el — nem mindig egyformán 
készséges. 

Igyekeztem meggyőzni , hogy teljesen megértem nehézségeit , aztán felálltam, 
hogy ne lássam az öreg kínos átóltöztetését , és elbúcsúztam . Unger úr kiábránault 
elhatározásomon , hogy távozok . — Már? — emelkedett fel ismét könyökére, szin-
te ijedt arckifejezéssel . — Ah, persze , ön még nem nézte meg Zürichet . Semmi-
képpen se mulassza el az állami levéltári múzeumot , egyedülálló dolgokat talál ott. 
— Barátságosan intett, a legcsekélyebb • jele nélkül iménti ingerültségének, amely 
azonban, tudtam, ismét a jóindulatú öregasszonyra zúdul majd, mihelyt kiteszem 
a lábam. 

Ezen az estén ismét kés őn tértem aludni — a színház után hosszú sétát 
tettem Limmat rakpartjain —, s így a Limmatscheim termébe , amelyet csak 
falilámpák világítottak meg, lábujjhegyen lopódzkodtam be, nehogy bárkit is fel-
ébresszek . Ami azonban a mi fülkénket illeti , az óvatosság felesleges volt . Ajtaja 
félig nyitva volt, s amikor lábujjhegyen beléptem , egy elemlámpa fényétől zaklatott 
helyiséget találtam , a fényt valakinek a karja ide-oda mozgatta , ébren levő  arcokat 
helyezve előtérbe mindenfelé az ágyakon . Megálltam és belenéztem a fényes kavar-
gás gócába : Unger úr ágya fölé hajolva , félig-meddig eltakarva őt, kezében lám-
pával egy ember állt , akiben felismertem a Limmatscheim nagy hasú házigazdáját. 
Kissé távolabb az öregasszony állt — most már biztos voltam benne, hogy Unger 
felesége — pohárral a kezében. Csendesen hozzáléptem , és inkább tekintetemmel, 
mint szavakkal megkérdeztem , mi történik , mire félhangosan megmagyarázta, hig-
gadtabban, mint vártam: — Albert rosszul van, nyugtató cseppeket adtunk neki. 
— Ekkor , a házigazda is hátralépett , és egy pillanatra a lámpa fénysugara alatti 
félhomályban megpillantottam az öreg kemény arcélét , úgy tűnt , görcsösen össze-
szorította szemét, és csak ekkor, talán félig nyitott fogatlan száját látva, hallot 
tam meg hörgő  lélegzését . Furcsának tűnt, hogy egy ilyen nagybeteget szakszer űt-
len segítségre bíztak , és habozva körülnéztem , hogy szóljak-e valakinek . Az ágya-
kon szomszédaimat láttam, amint fészkel ődve felemelik fejüket a párnáról, majd 
ismét visszahanyatlanak , pokrócaikat a fejükre húzva , s egyszerre magam is 
igen álmosnak és fáradtnak éreztem magam , és hozzájuk hasonlóan megállapítot-
tam, hogy nem kell beavatkoznom ; nem marad más hátra , mint hogy takaró 
alá bújjak és megpróbáljak aludni . Meg is tettem , gyorsan levetkőztem az öreg-
asszony háta mögött , ahová az elemlámpa fénye már nem hatott el. Azután egy 
ideig még álmosan figyeltem a neszezést az öregember ágya körül , majd amikor 
meghallottam a házigazda baritonját , amint elégedetten megállapítja: „alszik", 
befelé fordultam, és behunytam a szemem. 

Reggel későn ébredtem; a napsütötte fülkében csak az óriás magyar volt, 
a hátizsákjában levő  holmi átrakásával foglalatoskodott , Unger úr ágya pedig szét-
túrva és üresen állt. „Meghalt", gondoltam bűnbánó és kíváncsi borzadállyal, ami-
kor azonban megkérdeztem a magyart , megtudtam , hogy ellenkezőleg, az öreg ma 
reggel jobban van, és a felesége kivezette, valószín űleg a vécére vagy a mosdóba. 
Valóban , az Unger ágya fölötti falra pillantva , a szögön csak a csupasz vállfát 
láttam ruha nélkül, padig korábban összehajtogatva rajta lógott . Felkeltem és 
kimentem , hogy felkészüljek, de az öreggel és az öregasszonnyal nem találkoztam 
a közös helyiségekben — talán a női osztályra húzódtak —, s miután visszatértem 
a fülkébe a kabátomért és köpenyemért , Unger ágya még mindig rendetlenül állt. 
Elköszöntem a magyartól , aki újságot olvasva feküdt az ágyon , és kimentem. 

Ebéd után ismét visszatértem Limmatscheimbe , hogy összecsomagoljak, mert 
késő  délután vonatom volt Basel felé. Mint mindig , ha valamely helyiségből távo-
zom, a. válás szomorúságát éreztem , ami elnézőbbé tett a kellemetlenségek iránt, 
amelyeket benne addig megfigyeltem . Ettől a szomorúságtól a sportklub egykori 
tornatermében berendezett tarka, ideiglenes szálláshely is vendégszeret őbbnek 
tűnt , a portás, akinek kifizettem a számlát , kevésbé morózusnak, a fülkében pedig 
Unger úr — akit egyedül találtam régi helyén, az ágyban — közelállóbbnak és 
rokonszenvesebbnek , mint máskor . Tegnap éjjel szenvedett, könnyen megbocsátot-
tam hát kizárólagosságát , sőt durvaságát is, melyet előző  nap kinyilvánított —
egyébként is más iránt —; őszintén megkérdeztem , hogy érzi magát . Azt felelte, 
hogy jól; az éjjeli roham nem szívbetegségének , hanem gyomorrontásának a követ-
kezménye volt , s ezért nem kell túlságosan komolyan venni ; mégis észrevettem, 
azonban, mennyire megváltoztatta őt az incidens ; még mélyebbre nyomta perga-
menfehér arcát és halántékait, szemét a gödrökbe , és megtörte a hangját . Természe-
tesen az ellenkez őjét jelentettem ki: magam is látom, hogy jobban néz ki, ő  azon-
ban, türelmetlenül legyintve kezével , félbeszakította a beszélgetést. 

— Ma reggel nem láttam önt — változtatott egyszer űen témát . — Mindegy, 
időközben szóltam az asszonynak , hogy keressen meg valamit , ami önnek mint 
kiadónak bizonyára felkelti érdeklődését . — Megpróbált oldalra fordulni, de ki-
merülten visszahanyatlott a párnára , és kezével rámutatott az ágya mellett állá 
újság- és folyóiratkötegre . — Abban a kék borítékban , abban mindent megtalál. 

A köteg tetején valóban egy nagy kék boríték hevert , igen piszkosan és 
kopottan a sok érintést ől, és pukkadásig tömve volt . — Nyissa ki nyugodtan —
bátorított Unger , amikor azonban felvettem a borítékot , és leültem ágyamra, 
hogy gondosan kiürítsem , kikapta kezemből , és reszketeg , csontos ujjaival maga 
kezdte előhúzni tartalmát . — Nézze — mondta —, mind eredeti , egyedül előttem 
ismeretes dokumentumok Beethovenről és legszűkebb köréről. — Forgatta a lapo-
kat, a nagyokat és kicsiket , az összehajtottakat és egyeneseket , a tisztákat 
és piszkosaжat , azután megállt az egyiknél . — Romain Rolland-t említette, tessék, 
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lehetett betűzni az idő  által megfeketített, tintával írt bet űket: „Tisztelt Unger 
úr" megszólítással valaki azt közölte franciául, hogy Beethoven von Sternberg 
úrnőhöz írt levele, amely iránt a mélyen tisztelt doktor úr érdekl ődik, Brüsszel-
ben van egy magángyűjteményben, ennél és ennél az úrnál, majd pedig az utca 
és a házszám következett. Az alján ez állt: „Fogadja őszinte jókívánságaimat, Ro-
maira Rolland", igen kivehetően, úgyhogy hitelességében nem kételkedtem volna 
még akkor sem, ha nem tudtam volna a híres író levéltárak iránti érdekl ődéséről. 
Unger azonban nem engedte, hogy eleget csodálkozzak levelezésének e kincsén, 
elvette a lapot, félretette, és tovább lapozott. — Biztosan tud Stefan Zweigr ől. 
Tessék, itt van  egy levele, amelyet Heloise Rutckliff állítólag hiteles portréja al-
kalmából küldött. És Deckinget ismeri? Itt v an  négy levele a Kreutzer-szonáta 
keletkezéséről. Ez pedig Prudhomme-nak, Franciaország legjelesebb Beethóven-
kutatójának egy rendkívül fontos levele... 

Lapozott a levelek között, némelyiket átnyújtotta, azután kirántotta a kezem-
ből, hogy egy másikat nyújtson át, olykor elolvastam egy-egy mondatot, tolmá-
csolta a levelek indítékát vagy jelent őségét — egyre gyorsabban, egyre szenvedélye-
sebben, míg — számomra már nem váratlanul — el nem fogta az a száraz, rekedt 
köhögés, és lehunyt szemekkel hanyatt nem fektette a párnán. 

Én akkor — miközben ő  a megszokott módon pihent —összeszedtem a 
takarón szétszórt leveleket, és betettem a borítékba: nem akartam egyedül olvasni 
őket, ellenőrzése nélkül, attól tartottam, hogy ez nyugtalanította volna. Valójában 
nem is érdekelt külön-külön a tartalmuk. Megdöbbentett, szinte levert egyszer ű  
létezésük, mert feje tetejére állította az Unger úrról kialakított elképzelésemet: 
valami ködös; befejezhetetlen munka rajongójának, a levéltárak megszállottjának 
hittem, aki már régen és örökre hátat fordított a valóságnak. Ezek a levelek 
azonban, most már ismét a nagy kék borítékban, amely kihívóan hevert az újság-
csomó tetején, éppen az ellenkez őjéről beszéltek: a valóságról, a kapcsolatokról, 
a sokéves módszeres munkáról, amely Ungert igazi szakért ővé teszi, talán valóban 
a legnagyobbá a maga területén, ami kétségkívül feljogosítja arra, hogy megírja 
a könyvet, a legteljesebbet Beethovenr ől. Ez a felismerés azonban semmiképpen 
sem volt összeegyeztethető  azzal az állapottal, amelyben az öreg feküdt el őttem, 
kimerülten, tehetetlenül, szemmel láthatóan halálos betegen az átutazó vendégek 
szálláshelyén, átutazóban maga is újabb városok felé, amelyekbe, ki tudja, lesz-e 
ereje valaha is eljutni. Bs mintha most az lett volna a legfontosabb, hogy meg-
tudjam: sikeriil-e neki és mennyire fog sikerülni; némán ültem hát, türelmesen 
vártam, míg a roham le nem csillapodott, és mihelyt kinyitotta a szemét, meg-
szólítottam: 

— Unger úr, van-e önnek valami készen Beethovenr ől? Gondolom, könyve 
vagy valami más szövege? 

Meglepetten nézett rám, zihált, talán még mindig a rohammal volt elfoglalva, 
de nyomban ezután arca megfeszült a büszke, félig zavart mosolytól. 

— Hát van, van, hogyne lenne — felelte. —  Ott...  a kofferban... — muta-
tott le az ágy széle mellett görbe mutatóujjával. —Húzza ki, és keresse meg az 
alján... 

Letérdeltem az ágy elé, és alatta megpillantottam a kis vászonkoffert, amely 
tegnap az újságok és folyóiratok kötege mellett magára vonta figyelmemet. Ki-
húztam és kinyitottam: tele volt fehérnem űvel. — Az alján — szólalt meg ismét 
a fejem f$l tt Unger hangja, és láttam, hogy remeg a türelmetlenségt ől a meg-
görbült mutatóujja. Némi .tétovázás után széttúrtam a fehérnem űt, és valóban, 
a koffer alján ujjam beleakadt egy régi; megsárgult újságba. Kihúztam — a koffer 
megmutatta csíkos papírral beragasztott fenekét —, és felemeltem Unger felé. 

— Ez? 
— Ez, ez — mondta, és tartózkodó lassúsággal összekulcsolta kezét a ta-

karón, mintha most visszavonulna és átadná nekem a teret. — Nyissa ki a tizen-
kettedik oldalnál. 

Ágyamra ültem, és szétterítettem az újságot. A Rhein њлder Zeitung kopott 
példánya vot, 1934-es dátummal (a hónapra már nem emlékszem), vastagságáról 
ítélve ünnepi szám lehetett, amit a lapok margóin lev ő  cicomás arabeszkek is 
megerősítettek. A tizenkettedik oldalt, amelyet feny őgallyak szövevénye díszített, 
egyetlen írás foglalta el, Beethoven Weimarban címmel. Félbehajtottam az újságot, 
és olvasni kezdtem az írást. 

Beethoven egyik weimari látogatásáról szólt, és ennek kapcsán a város kül-
sejéről és arculatáról a zeneszerző  ott-tartózkodása idején. A tényeket meglehet ő -
sen kicsinyes és fárasztó pontossággal sorakoztatta fel (egy egész bekezdés sorolta 
fel az ottani gimnázium tekintélyes diákjait a század folyamán), az életadatok 
azonban ismét teljesen általánosítva voltak, leírás helyett olyan díszít ő  jelzőkkel 
alátámasztva, mint például gyönyör ű , csodálatos, istenadta stb. Mindent össze-
gezve, jellegzetes vasárnapi írás volt ez egy jellegzetes vidéki újságban, talán csak 
még naivabb azoknál, amelyek ma jelennek meg ebben a nyugtalanabb világban: 
olyan cikk, amely alkalmas arra, hogy a polgár.délutáni pihen őjébe a megnemesá-
tettség érzetét cseppentse. Alatta pedig vastag bet űkkel állt az aláírás: dr. Albert 
Unger. 

Sokáig haboztam, összehajtsam-e a már elolvasott lapot és felemeljem-e 
róla tekintetemet. Nem attól féltem, hogy Unger kiábrándulást pillant meg sze-
memben, mert kiábrándulást nem is éreztem. Ellenkez őleg, elégedett voltam, 
nem rosszindulatúan, de mégis önzően: mert meggyőződtem e hosszan tartó munka 
meddőségéről, amelyet kezdett ől fogva ilyennek is ítéltem, tehát nem csalatkoz-
tam ítéletemben és ösztönömben. Mert most nyugodtan, lelkiismeret-furdalás nél-
kül elutazhatok, hiszen nem veszélyeztetett értéket, hanem csak tévedést hagyok 
magam mögött. Elégedettségemet azonban, amelyet bizonyára nem tudok és vala 
jóban nem is akarok leplezni, mert meg szeretném mutatni, csak éppen hamis 
jelentéssel, szembe kellett szegeznem, még ha csak néhány pillanatra is, Unger 
búzavirágkék szemével, amelyben, tudtam el őre, nem lesz semmi hamis, semmi 
önző, hanem a tudás nyújtotta boldogság tiszta, ragyogó fénye világlik benne. 
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gun nándor 

az 
asztalos 

Kora reggel érsz haza, és az els ő , amit észreveszel, hogy Szent Balázsnak 
leesett a feje. Egészen kicsinek látszik most Szent Balázs a könyvszekrényen — 
egyélaként is legfeljebb tíz centiméter magas k őszobor, fej nélkül azonban csalt 
kilenc centiméter magas, de most ennél is jóval kisebbnek látszik —, talán azért, 
mert a szakálla még mindig a mellére omlik, a feje ugyanis pontosan a szájánál 
tört el, a szakálla tehát ott maradt a nyakára és a mellére ragasztva, amit ől 
olyan, mint egy barlangi törpe, vagy inkább, mint egy erdei remete, mivel a sza- 
káll alatt egy kis kereszt is van a mellén, a hátán meg egy jóval nagyobb kereszt, 
ezenkívül a jobb keze furcsán meredezik valahonnan a derekából, mint valami 
elszáradt faág. Mivel Szent Balázst els ősorban a méltósága miatt szereted, a 
fejét gyorsan visszateszed a nyakára, s őt még „Samuel Pepys naplóját" is a szobor 
alá helyezed, hogy még legalább két centiméterrel nagyobb legyen, aztán leülsz az 
ágyra és alaposan szemügyre veszed. Nem vagy megelégedve, a fej kissé ferdén 
áll, a csúcsos sapka — nyilván püspöksüveg — mintha félrecsúszott volna, ami 
sokat ront a méltóságteljes tartáson. Ismét felkelsz és megigazítod a csúcsos 
siivegű  fejet, de most még rosszabb, Szent Balázs pontosan feléd mereszti a sza- 
kállát, ugyanakkor azonban mintha a szoba ellenkez ő  sarkába nézne. Ideges le- 
szel, bosszúsan igazgatod a kis kőszobor fejét, és végül. amikor Szent Balázs 
határozottan a „Háromméteres Nyakú Hölgyre" emlékeztet, akit egy otromba 
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gint az ágyra ülsz, szomorúan nézed Szent Balázst és vágyón sajnálod, hogy 
annak ideén, amikor még rendesen vissza tudtád helyezni á fejét, nem ragasz-
tottad rá a nyakára. 

Szent Balázsnak már réges-rég letört a feje: egereket dobáltál vele egy 
padlásszobában  egy mosókonyha felett — tulajdonképpen nem is padlásszoba 
volt az, csak elreкesztett paálásrész, ahová egy létrán kellett felmászni, amely 
létra legfelső  fokára az előző  lakó, egy Jasna nevű  lány felakasztotta magát, 
egyesek szerint azért, mert terhes volt, és mert a fiúját börtönbe csixkták garázda 
ság miatt, mások szerint elkényeztetett gazdag lány volt, aki nem fért össze 
a szüleivel, mindenesetre felakasztotta magát, miután természetesen senki sem 
akart többé abban a padlásszobában lakni, te viszont örömmel beköltöztél, alig 
kellett érte fizetni valamit, és Agnes is ott lakhatott, . senki sem tör ődött veletek, 
leszámítva azt az asztalost, aki a mosókonyha mellett lakott, és esténként kiült 
az ajtó elé, bort ivott és hegedült; ő  néha meghívott benneteket vacsorára, és 
örült, ha lemásztatok a létrán és leültetek, mellé, amikor hegedült, ilyenkor a fele-
ségétől még egy üveg bort kért, és. azt közösen mégittáto ј~. Alapjában véve jól 
érezted magad abban a padlásszobában, Ágnes a, falakat beborította csomagoló-
papírral, hozott két kockás takarói az ágyakra, egy kovácsoltvas állólámpát zöld 
ernyővel, továbbá a budapesti Mátyás-templom kicsinyített mását, két üvegvázát, 
és ő  hozta Szent Balázs szobrát is, amit egy külföldi lovastisztt ől kapott aján-
dékba, amiért türelmesen végighallgatta annak az el őadását arról, hogy lovakkal 
csak az foglalkozhat, aki megtanul lóul gondolkozni; szóval .:egészen kellemes 
hely volt az a padlásszoba, csupán az egerek zavartak, éjszakánként el őbújtak 
a falból és a régi újságokat rágcsálták a sarokban. Agnes nem hallotta azt, ő  
nagyon mélyen és nyugodtan aludt, te azonban mindig felriadtál a mocorgásra, és 
ilyenkor Szent Balázst az egerek közé dobtad. Egy éjszaka nyilván ügyeuenúl 
dobhattad, Szent Balázs fejjel repült a falnak, akkor tört le a feje pontosan a 
szájánál, de reggel megkerested és visszaillesztetted a fejét a nyakára, olyan szé-
pen, hogy nem is látszott, hogy le van törve, és : ettől kezdve esténként lárnpa-
oltás előtt a fejet mindig gondosan egy üres gyufásdobozba^helyezted, s éjjel, 
ha jöttek az egerek, Szent Balázst fej nélkül dobtad közéjük, reggel pedig ismét 
visszaadtad a fejét, és Szent, Balázs napközben épségben, méltóságteljesen állt 
az asztal szélén. Ha akkor visszaragasztod a fejét, Szent Balázs örök id őkre meg-
őrzi a méltóságát és nem emlékeztetne a „Háromméteres Nyakú Hölgyre", aki 
egy hosszú kályhacs ő  előtt tartotta a fejét, mintha a kályhacs ő  lenne a nyaka, 
és ostoba kérdésekre válaszolgatott. 

Egyre szomorúbb leszel, Szent Balázs szemrehányóan néz rád a püspök-
süveg alól, jó volna most lefeküdni és kialudni magad, de egész éjjel bort ittál, 
és ha sok bort iszol, akkor nem tudsz aludni, ezért elhatározod, hogy táviratozol 
Agnesnek. Mielőtt elment volna — el kellett mennie, mert várta a fogorvosa, aki 
házasságot ígért neki megegyeztetek, hogy ha valamelyitek egyszer nagyon 
lerobban, felad egy táviratot, és a másik azonnal eljön hozzá. Másokkal is kö-
töttél ilyen egyezséget, de eddig még hiába táviratoztál, nem jött senki, még csak 
nem is válaszoltak, illetve egy falusi tanítónő, aki mindig büszkén előretolt állal 
járt az utcán, küldött egy halvány rózsaszín ű  levelet, amelybe piros tintával 
Shakespeare XXI. szonettjét írta — ma sem érted, hogy miért éppen Shakes-
peare XXI. szonettjével válaszolt a táviratodra. De Agnes el fog jönni, bi-
zonygatod magadnak, keresel egy üres gyufásdobozt, beleteszed Szent Balázs fejét, 
aztán zsebrevágod a gyufásdobozt meg a fejetlen szobrot, és elmész a postára. 

A postán egy pillanatra felvetődik benned, hogy talán nem is Agnesnek, 
hanem F.  A.-nak kellene táviratoznod, F. A. biztosan eljönne, bár ővele ezt nem 
ígértetted meg, hiszen elszöktél t őle; de hát mit kezdenél, ha egyszerre meg-
jelenne, bizonyára csak dadognál és nagyon szégyellnéd magad, meg aztán F. A. 
nem is tud semmit Szent Balázsról, a padlásszobáról és az asztalosról, aki estén-
ként egy régi ház udvarán, a konyhaajtó el őtt hegedülni szokott. Mégis Agnesnek 
táviratozol hát, utána pedig lassan elballagsz a városnak abba a részébe, ahol 
csupa régi, földszintes házak állnak még, s az utcákban egyirányú a forgalom. 
Belépsz az egyik földszintes ház udvarába: a létra ott áll a mosókonyha falán ~.l, 
a padlásszoba ajtaja nyitva v an, lentről, az udvarról is láthatod, hogy már csak 
a nagy, faragott asztal maradt a padlásszobában, az ágyakat elvitte az öre-
asszony, aki annak idején nagyon olcsón bérbe adta neked a szobát. Felmész a lét-
rán a padlásra, Szent Balázst az asztalra helyezed, a gyufásdobozból kiveszed a le-
tört fejet, még egyszer megpróbálod a helyére illeszteni, de a szobor most még 
inkább a „Háromméteres Nyakú Hölgyre" emlékeztet. Elfordulsz t бle, körülnézel 
a szobában: a falakon megsárgult a csomagolópapír, az egyik sarokban nagy kupac 
szétrágott újság; az egerek alapos munkát végeztek. 

Kimész, leülsz a létrára, a kikövezétt udvaron nincs egy lélek sem, az öreg-
asszony, egykori szállásadód, aki nijndig a szobájában gubbasztott, lehet, már 
meghalt azóta, az asztalos dolgozik, a felesége talán ebédre valót vásárol, meg 
esetleg bort, amit majd az asztalos este hegedülés közben elfogyaszt. Elhatáro-
zod, hogy ott maradsz a létrán, amíg Agnes meg nem érkezik. A nap melegen süt, 
kimerülten izzadsz, tompán hallod az utcai zagyokat, lehunyod a szemed, és át-
bóbiskolod az egész délel őttöt. 

Arra riadsz fel, hogy az asztalos hangosan rád köszön. Lenn áll az udvaron, 
a létra mellett, nevetve csóválja a fejét, tiszta, világosszürke ruha van rajta, 
mintha nem is munkából jönne. A kezei is tiszták, de még a létráról is érzed, 
hogy enyvszagúak. Szereted az enyvnek a szagát. 

— Visszaköltözik? — kérdezi az asztalos. 
— Nem, csak eljöttem — mondod zavartan. 
— Nem lakott itt senki, amióta maga elment — mondja. 
— Pedig jó hely — mondod. 
— Az egerek miatt. 
Bólogatsz, utána megkérdezed t őle: 
— Szokott még esténként hegedülni? 
— Persze — mondja nevetve. A konyha felé néz, és int a kezével. — Ebé- 

deljen velünk. 
— Nem lehet — mondod. — Várok valakit. 916 



Fél óra múlva megérkezik Agnes. Kicsi és sovány, talán még soványobb, 
mint amikor itt lakott a padlásszobában. Szó nélkül feljön a létrán, leül melléd, 
és akkor megkérdezi: 

— Mi a baj? 
— Nem tudom visszailleszteni Szent Balázs fejét. 
— Hol van? — kérdezi. 
— Az asztalon. 
Felugrik, bemegy a szobába, vagy tíz percig piszmog a szoborral, azután szo-

morúan visszajön, és megint leül melléd. 
— Mit csináltál vele? — kérdezi. 
— Semmit. Ma reggel, mire hazaértem, már leesett a feje, és nem tudtam 

rendesen visszailleszteni. 
— Részeg voltál? 
— Bort ittam — mondod emelt hangon, mintha valami rossz verset sza-

valnál —, sok bort egy kocsmában, ahol egy karikás ostor és egy fokos van 
a falon... 

— Brtem. 
... és miközben ittam, F. A: ról meséltem. Mindenkinek elmondtam, hogy 

ő  a leggyönyörűbb lány a világon. 
— Ki az az F. A.? 
— Nem ismered. De tényleg ő  a legszebb lány a világon. 
— Milyen a haja? 
— Fekete... Vagy barna. Nem tudom pontosan. 
— Akkor elhiszem, hogy ő  a legszebb — mondja Agnes. — A kocsmában 

Persze kiröhögtek. 
— Igen. Nyomták az ilyenkor szokásos szöveget: F. A. is bizonyára olyan, 

mint a többi, mutassam csak meg nekik, és közülük bárki lefekteti két-három 
nap alatt. 

Mire te? 
— Fogadást kötöttem öt-hat nagypofájúval, hogy ha -bárki fél éven belül le-

fekteti F. A.-t, én a falon lev ő  fokossal felszeletelem a nemi szervemet. Nyilváno-
san. 

— Hülye! 
— Írásba adtam. 
— Tényleg hülye vagy. 
— F. A: ban jobban megbízom, mint bárkiben a világon. Ezért is szöktem 

meg tőle. 
— Értem — mondja Ágnes halkan. — Akarsz mesélni róla? 
— Nem. Szeretném, ha az asztalos hegedülne ma este. Tulajdonképpen 

ezért hívtalak. 
— Hegedülni fog — mondja Agnes. És mi majd lemegyünk hozzá, és bort 

iszunk vele. 
— Nem biztos — mondod. — Ha én lemegyek hozzá, lehet, hogy nem fok 

hegedülni. 
— Miért? 
— Egyszer legurítottam egy pasast innen a létráról... Te már akkor nem 

voltál itt, elmentél ahhoz a nyavalyás fogorvosodhoz, és egy este, amikor az asz-
talos szokás szerint a konyhaajtó el őtt borozgatott és hegedült, én meg a pad-
láson gubbasztottam, bezörgetett hozzám egy pasas. Nagydarab, sápadt fiú volt, 
talán akkor jött a börtönb ől, ahol garázdaság miatt ült, és a Jasna nev ű  lány 
után érdeklődött. Mondtam, hogy a lány meghalt, de nem hitte el, furcsán csil-
logtak a szemei, és mindenáron be akart jönni a szobába. Beengedhettem volna, hi-
szen nem volt nálam senki, gyorsan meggyőződött volna, hogy nincs ott a lány, 
de ideges voltam, és elküldtem a fenébe. r'élre akart lökni, és én akkor gyomron 
vágtam. isszecsuklott és legurult a létrán. Megijedtem, hogy a nyakát töri, de 
nem történt semmi baja, gyorsan felállt, csak éppen imbolygott egy kicsit. Az 
asztalos meg odament hozzá, elvezette a konyhaajtóhoz, bort adott neki és hege-
dült. Sokáig ültek együtt, és a pasas kés őbb is eljött néha borozgatni az aszta-
lossal. És attól kezdve, ha én lementem, az asztalos mindig félretette a heged űt. 
Kedves volt, adott bort, meg beszélgetett velem, de sohasem hegedült, ha ott vol-
tam, pedig tudta, hogy azért megyek. 

Agnes felkel, és bemegy a szobába. Nem nézel arra, de tudod, hogy ismét 
Szent Balázs fejét igazgatja. Sokáig kínlódik vele, aztán visszajön, és azt mondja: 

— Ronda ügy. Kár .. . 
— Nem kellett volna elmenned ahhoz a nyavalyás fogorvoshoz — mondod. 
— Kivárjuk az estét — mondja Agnes. —Talán, ha mindketten lemegyünk, 

akkor nem teszi félre a hegedűt. 
— Talán. Ezért hívtalak. 
Agnes hozzád bújik ott a létrán, és csendben várjátok az estét. Gyorsan 

múlik az idő, ha Ágnes melletted van, mindig gyorsan múlik az id ő . Az asztalos 
felesége csakhamar kiteszi a széket az udvarra, aztán kihozza a bort is. Lassú 
mozgású, jókedélyű  asszony, sokat nevetnek a férjével, de sohasem jön ki olyan-
kor, amikor az az udvaron hegedül és a borát issza; a nyitott konyhaajtón keresz 
tül szoktak beszélgetni. 

Megjelenik az asztalos is a hegedűvel. Előbb tölt magának egy pohár bort, 
kiissza, és akkor hegedülni kezd. Halkan játszik, számodra teljesen ismeretlen, 
egyhangú dalt. 

— Gyerünk — mondja Agnes. 
Lementek a létrán, az asztalos mosolyogva üdvözöl benneteket, és besz ć ; 

a feleségének a konyhába: 
— Vendégeink vannak. 
Az asszony kihoz még egy üveg bort és két poharat. Az asztalos félreteszi 

a hegedűt, és tölt a poharakba. Iszik veletek, de utána nem nyúl a heged űért. 
Agnes kétségbeesetten néz rád, te pedig eloldalogsz onnan, felmászol a létrán 
a szobába, Szent Balázs fejét beleteszed a gyufásdobozba, zsebre vágod, aztán 
kézbe veszed a kis, fejetlen k őszobrot, és várod az egereket. Hátha el őjönnek a 
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várady tibor 

totalitás 

részlet 

Balogi Lászlót már hetek óta a totalitás problémája foglalkoztatta. Еs a to-
talitás lehetőségei. Néha egyszerre kapcsolta be a tévét, a rádiót, a táskarádiót, 
és nézte Belgrádot, hallgatta Újvidéket, Pestet, a BBC-t, Szarajevót, a Szabad 
Európát, Moszkvát, Amerika Hangját, és kezdte azt érezni, hogy az információk 
valamilyen körülsimogatható teljességgé alakulnak. Hasonló érzése volt, amikor 
kisegyüttesekben először kezdték használni a bariton-szaxofont. Amíg a szólók 
főleg trombitaszólók voltak, Balogi érzett az egészben valami érces férfiasságot, 
de kényelmetlenséget is —állandóan éles szögletekben végz ődött minden. 

Alapjában véve becsülte a trombitásokat. (Annak ellenére, hogy többségük 
eredetileg hegedülni tanult, és így nemcsak magatartás-, de jellemváltoztatást is 
fel lehetett volna nekik róni.) Becsülte és irigyelte is őket. A szögletességüket is. 
Sokáig eszében járt az a meleg és játékos szemrehányás, amit Aranka tett, ami-
kor egy szünetben odasimult a trombitáshoz: Jaj de nyom a mundstiklid! ... 918 



A szaxofonszóló egészen más volt. A tenorszaxofonban (nagyobbára az alt-
szaxofonban is) több volt a spleen, az előrehaladó éjszaka melankóliája, és alkal-
mazkodóképesség a bár vagy egyéb tánchelyiség bels ő  architektúrájához. De hi-
ányzott a trombita — néha kissé kirívó —célratör ő  fárfiassága. 

Balogi a baritonszaxofonban látta a megoldást, egy teljesség kikerekedését. 
Megvolt benne a szaxofon kényelme és alkalmazkodóképessége, de — ha nem 
is egészen oly módon mint a trombitánál — valami gorombább férfiasság is. Tel-
jesség. 

Egyre inkább számon tartotta az ilyen és hasonló példákat, és fel-felcsillant 
előtte annak a lehetősége, hogy az alternatívák között ne kelljen mindig válasz-
tania, hogy a dilemmák, a szembenálló értékek, emberi szerep- és munkakörök 
a valóság egyik halmazállapotát jelzik csak, mely képes átalakulni, és talán éppen 
most alakul át valami mássá. A szemszögön kellene változtatni —érezte néha 
Balogi —, vagy talán elvetni a szemszögeket általában, hogy a dolgokat totalitásuk-
ban érzékelhessük. A specializálódás talán már túljutott a csúcspontján, és a kö• 
zeljövőben olyan szakemberekre lesz szükség, akik a folyamatok egészét képesek 
átlátni. És talán nem is szakemberekre. Az új áramlatok lehet, hogy közelebb 
sodorják az embereket egymáshoz, és elvesznek a választóvonalak a szakmabeliek 
és az illető  szakmában (vagy általában) laikusok között. Környezetünk megsz űnik 
keskeny hozzánk tartozó csíkok és nagy idegen felületek mozaikja lenni, egysé-
gessé, mindenhol érinthet ővé válik. 

Ezek a gondolatok egyre sűrűbben tértek vissza, és egy reggel, amikor 
Balogit négykor telefoncsengés ébresztette, és senki sem szólt, amikor felvette 
a kagylót, ő  a néma telefont már nem ugratásnak, ízetlen tréfának min ősítette, 
hanem az antikommunikáció úttörésének, mely kiegészíti egymást a kommuni-
kációval. 

Balogi úgy érezte, hogy a teljességhez nem kell már lehetetlenül nagy teret 
befogni, a távolságok demisztifikálhatóak. 

Sok minden tényleges természeti vagy társadalmi okok nélkül, csupán ön-
magáért vált naggyá és idegenné. A jogot a jogászok maguk fújják fel, a filozó-
fiát a filozófusok, a diplomáciát a diplomaták. Az NKVD-nek is például els ősorban 
nem egy távoli összemberi boldogság, vagy egy közeli embertelen zsarnokság miatt 
volt szüksége a rengeteg kivégzésre, bebörtönzésre, a „minden bokor mögött egy 
kém" hangulatra, hanem f őleg önmaga miatt — hogy értelmet és okot mutasson 
egy hatalmas apparátus fenntartására. 

Le kell tehát leplezni az önmagukért való dimenziókat, kiszúrni, mint a 
léggömböket, és azonnal kisebb, áttekinthetőbb lesz a világ, érintkezési és kom-
munikációs hatósugarunkon belül kerülnek az emberek és gondolatok. 

Balogi igen bízott a művészetben is. Igazat adott ugyan Tolsztojnak abban, 
hogy Beethoven IX. szimfóniája nem egyesíti az egész emberiséget, hanem egy 
kis csoportot, melyet elválaszt a többiekt ől, de úgy látta, hogy ezen túl lehet 
lépni. Ú'gy érezte, hogy néhány új színházi próbálkozás, néhány vers, talán happe-
ning, talán más kifejezési formák, talán a klasszikus festmények a csokoládédobo-
zokon, talán a zene, sőt talán maga a IX. szimfónia is, ha pillanatnyilag még 
nem is szélesítették lényegesen azt a bizonyos csoportot, más lehet őségeket is 
rejtenek magukban. 

Azon is sokszor tűnődött, vajon a művészek képesek-e totális kapcsolatban 
lenni a világgal, hogy képesek-e erre esetleg az ezermesterek is, vagy senki sem, 
mert minden aktivitás csak specializálódás, részlet. Néha ugyan az is eszébe ju-
tott, hogy talán egy-egy (minden) szakmán, aktivitáson keresztül el lehet jutni 
a teljességig, hogy nem kell egyszerre minden vonalat tartani. 

Az egész gondolattömb még meglehetősen zavaros volt. Balogi nemegyszer 
azon kapta magát, hogy sok mindent összekever, és hogy felfokozott érdekk$désé-
ben hajlamos mindent, ami számára értékes vagy kellemes, a totalitás megnyil-
vánulásának tartani. 

Határozottan hitte azonban, hogy alapjában véve jó irányban tapogat, és 
hogy a totalitás előbb-utóbb a lehetőségek határain belül kerül. 

Amikor vasárnap délelőtt szokásos sétájára indult (ezúttal franciasapkát 
és esernyőt is vitt magával), éppen azon gondolkozott, hogy a totalitás és a vég-
telen valahogy egyformák-e. Mint osztálytársainak legnagyobb részét, őt is elszé-
dítette annak idején (25-30 évvel ezel őtt) a kérdés, hogy van-e vége a világminden-
ségnek, és ha van, mi van azután. Az a meggy őződése alakult ki, hogy mindaddig 
lesz értelme az összes vallásnak, amíg a tudomány felfoghatóvá és érzékelhet ővé 
nem teszi a semmit és a végtelent. Talán ha eljutna a totális gondolkodásig .. . 
ami néhány pillanatra sikeriilt is már egypárszor... És — amint az újságok is 
írják — Bobby Fischer már totálisan sakkozik, az Ajax totalisan futballozik. 

Balogi a torony és az árkádok felé vette útját. Az es ő  nem esett erősen, 
így ernyője teljes védelmet nyújtott, nyugodtan és módszeresen szemlélte alóla 
az embereket, kocsikat. Néhány fiatalabb emberrel találkozott, aki el őre köszönt 
neki. A volt fatelep mellett elhaladva konstatálta, hogy még mindig üres a telek 
annak a rozoga vályogháznak a helyén, melyet még elemista korában csodált. 
A fal kifelé dőlt, 75 vagy talán 60 fokos szöget zárva a járdával, és deszkaablakai 
voltak. Valahányszor hallotta a „d űlő  falhoz ne támaszkodj!" szólásmondást, min-
dig pont erre a házra gondolt, és nem is ment soha a fal közvetlen közelébe. 

Nem emlékezett rá, hogy mikor bontották le. 
A város központjába érve elhaladt az els ő  hivatal előtt, ahová az érettségi 

után került és dolgozott három évig. Ezekre az évekre nagyon ritkán emlékezett 
csak vissza. Érdekes módon az uzsonnával való problémái maradtak meg legélén-
kebben az emlékezetében. A fiókokat még nem érezte annyira a magáénak, hogy 
fesztelenül odatehette volna, az asztalon még kevésbé merte hagyni. Nylon tás-
kájában kellemetlen szagot vett fel. Emellett állandóan olvadt. Lehet, hogy így 

919 szokott le Balogi az uzsonnáról. 



Az árkádok alá érve sok ismer őst talált. Néhányan rendszeresén ott álldogál-
tak vasárnaponként; mások az es ő  elől húzódtak meg. Valamennyien megvették 
a vasárnapi újságokat. 

Sokáig csak az esőről volt szó, majd Kappengut(h) áttért a sportra. 
— Csapatunk technikailag igen jól fel van keszülve, csak krónikusan gól-

képtelen 	rejtegette. 
-. Én mimig a jobbik csapatnak szurkolok —szólt egy vörös hajú, nyak-

kendős fiatalember, aki biciklivel jött, egyik kezében a kormányt, a másiKban 
egy sötét-lilás színben játszó eserny őt tartva. 

Durrell elővette a hóna alól a háromlábú ö ѕszérakható bőrüléses vadász-
székét, felállította, ráült, és maga köré intette az embereket: 

A közös beruházásoknak tulajdonképpen négyféle változatát különböz-
tethetjük meg — fejtegette, igen sokáig fenntartva jobb mutatóujját, a kérdés 
fontosságát hangsúlyozva. — Az els ő  eset az, amikor egy tőkés vállalat invesztál 
egy szocialista országban, befektethet azonban t őkés vállalat egy másik kapita-
lista országban is. A harmadik eset az, amikor szocialista vállalat fektet be tókés 
országban, és végül invesztál' egy szocialista ország vállalata egy másik szocialista 
országban is. 

Durrell mindezt konkrét példákkal is alátámasztotta. 
Balogi érezte, hogy érdekes és tartalmas vita kerekedik ki, és javasolta, 

hogy menjenek székekért. Rögtön ott az árkádok alatt egy bank volt, és a társaság 
egyik tagja — egy Lodenheim nev ű  bőrdíszműves —jól ismerte a portást. Az 
ülésteremb ől sárga, szögletes székeket hoztak és körbe rakták. Körülbelül húsz-
huszonöten lehettek, és két koncentrikus körben ültek' a részvev ők. Csak Durrell 
maradt egy kevéssel a sorokon belül háromlábú székén, mely alacsonyabb volt 
a többinél. 

Csatlakozott hozzájuk a portás is. 
Miután elhelyezkedtek, egy nő  vette át a szót, akit Balogi nem ismert. 

(Ú'gy látszott, a többiek sem.) Esernyő  nélkül jöhetett, de valószínúleg nem mesz-
sziről, mert nem nagyon ázott meg. Kosztümkabátja sem nedvesedett egészen át, 
csak elszórtan csillogtak rajta az es őcseppek. Egy értelmiségi nő  hanyagságával 
leállította kézitáskáját maga mellé a földre. 

— Én mindig azt mondtam — kezdte, míg leoldotta fejér ől a kendőjét, meg-
simította haját és a kend őt az ölébe terítette —, mindig azt mondtam, hogy 
jobb, ha valaki megmondja az ember. szemébe az igazat, mint hogyha mindent 
szépítgetni akar. 

Balogi úgy érezte, hogy ezen a ponton bele kell kapcsolódnia a vitába, hogy 
komplexebbé tegye a hozzáállást a kérdésekhez. 

— Egyezem mindazzal, ami eddig elhangzott 	szólt, és kissé lejjebb húzta 
franciasapkáját, hogy bele ne kapjon az id őről időre felerősödő  szél —, meg kell 
azonban jegyeznem, hogy a dolgokat tulajdonképpen nem lehet máról holnapra 
csak úgy eldönteni. Mindemellett, az igazság kedvéért, ki kell azt is hangsúlyoz 
nom, hogy ártalmas lehet a túlzott késlekedés is. 

A legtöbben egyetértettek Balogival. 
Az eső  közben egyre sűrűbben becsapott az árkádok alá, majd zuhogni kez-

dett, elérve a vitázókat és a széksorok szorosabbra vonása sem igen segített. 
Egy Ranivuković  nevű, zöld kalapos fiatalembernek támadt el őször mentő-

ötlete. kagasztópapír volt nála, elkérte a körben ül őktől az újságokat, és négy 
lap vastagságú újságkockákat egymás mellé ragasztva, lassan falat húzott az árká-
dok köré. Segítségére volt az asszony, aki az imént beszélt, egy nyugdíjas, aki 
nemigen szokott felszólalni, egy sárga pulóveres fiú, vállig ér ő  hajjal (hatalmas 
lábfeje miatt Netzernek becézték) és vadászszékét elhagyva Durrell is. A falat 
úgy építették, hogy inkább a hirdetések, tv-műsorok, esetileg éjféli hírek néztek 
a vitázók felé, a kül- és belpolitikai legf őbb eseményeket pedig az utcáról lehetett 
olvasni. Vagy két méter magas lehetett a hírfal. Ajtót nem hagytak, úgyhogy újabb 
emberek már nem csatlakozhattak az utcáról. Igen sok ragasztópapírt kellett el-
használni, mert egyébként összeesett volna az es őtől elnehezedő  papírtákolmány. 

Az utolsó simításokat Kappengut(h) végezte el. El ővette zsebéből a KLICK-
KLIPPER-t, és szertartásosan lehúzta róla a fehér alumínium tokot, úgyhogy a 
jelenlevők megbámulhatták a két párhuzamos karvalyorrszer űen hajló acélpálci-
kát és a közöttük előreugró tűt. A KLICK-KLIPPER nemcsak asszociatív kapcsolat-
ban volt a TELEREST-tel, melyet Kappengut(h) szintén mindig magánál hordott. 
Nemcsak egy világnézetet és magatartástípust világítottak meg teljesebben, több 
oldalról, hanem tisztán fizikailag is komplementárisak voltak. Kappengut(h) el ő-
ször mindig a TELEREST-et tette zsebébe, és a TELEREST tetején az enyhe haj-
latú félkörbe pontosan bele lehetett illeszteni a KLICK-KLIPPER-t. A kett ő  együtt 
majdnem pontos négyzetet alkotott. 

(A TELEREST-et egy kanadai túrán szerezte Kappengut(h), ahol mint kar-
énekes szerepelt. Ha nem akarta kézzel fogni a telefonkagylót, vagy ha kezei 
éppen el voltak foglalva — és hogy a fejét se kelljen természetellenesen mélyen 
a válla fölé hajlítani a kagyló rögzítéséhez — egyszer űen a vállára illeszthette a 
TELEREST enyhe félkörbe hajló oldalát, a másik oldalához pedig kitűnően oda 
lehetett nyomni a telefont a nyak minimális balra hajlításával.) 

A KLICK-KLIPPER-rel játszi könnyedséggel lehetett pontos derékszögekben 
ablakokat vágni az újságpapír falon. Meg kell azonban állapítani, hogy kitekinteni 
így is csak a papírfal felett lehetett, mert az ablakokat elállták a befelé bámuló 
kíváncsiskodók. Különösen miután az es ő  már elállt. 

Az eszmecserét egy nadrágos, igen jó alakú, szemüveges, kissé nagy orrú 
lány folytatta. Nadja. 

— Manapság már több az autómechanikus, mint az orvos. Több gondot 
fordítanak az autók egészségére, mint az emberekére. 

— fgy van! —szólt most egy ősz hajú, hátracsapott tengerészsapkás férfi, 
selyemsállal a nyakán, akit mindenki Kapitánynak nevezett. — Pontosan így van! 
És engedjék meg, hogy tovább folytassam, mert a helyzet ennél is rosszabb, mi 
pedig makacsul megtagadjuk, hogy tudomást vegyünk róla. Az ipar ma már nagy-
részt önmagáért van. Hangsúlyozom, önmagáért! Mítosszá alakul, mely sérthetet-
len, és saját szükségleteinek felel csak meg. Mindnyájan tudjuk, ugye kedves 920 



társaim, hogy mi .a termoszüveg. Néhány évvel ezel őtt nem tudtunk volna sem-
milyen utazást elképzelni: nélküle, de vajon v őit-e igazi szükség rá? Semmi szükség 
nem volt rá. Ha lett volna, akkor ma is csak termoszüvegekkel utaznánk — ezt 
azonban már senki sem teszi. 

— Engedjék meg, kedves társaim —: folytatta öblös hangján és teatrálisan 
felállva a Kapitány -, hogy elmondjak egy anekdotát. Elnézését kérem azoknak, 
akik esetleg már ismerik. Az volt a. helyzet ugyanis, hogy • egy tehetséges, sikeres 
és gazdag üzletember megállt egy halász el őtt, aki délelőtt az árnyékban aludt 
Miért alszol? — kérdezte az üzletember. —Miért ne aludnék? — felelte a halász 

— Ha többet dolgoznál, jobban élhetnél. 
— Hogyhogy? 
— Hát először is, vehetnél magadnak bárkát, ha még többet dolgozol, eset-

leg házat a városban, nem kellene itt a tengerparti kunyhóban laknod, és ha 
még... 

— Mindig csak dolgoznék? - szakította félbe a °  halász. 
- Dehogy. Víkendeken egy kis házikót eszkábálhatnál magadnak a parton, 

és pihenhetnél.  

— De hát minek az egészet végigcsinálni, amikor én már most is itt tartok?! 
A Kapitány hosszú, harsogó nevetéssel zárta a történetet. 
— Kitűnő  anekdota, ugye társaim? És fölöttébb tanulságos. Egész életünk-

ben szélmalmokat hajszolunk. Szélmalmokat! És közben tönkretesszük az életün- 
kit 

A körben ülők nagy többsége elismer ően és némi melankóliával bólogatott. 
Egy hirtelenszőke fiatalember látható izgalommal egy kis háromdecis ásványvizes 
üveget húzott elő  a viharkabátja zsebéb ől, felbontotta, félig kiitta, majd maga is 
belekapcsolódott a vitába. 

— Еs milyen kicsiny az ember a kozmoszban ... —szólt. 
— Bizony — mondta a Kapitány, akiben még nem engedett fel a fellépés 

feszültsége, nem vedlett még vissza a hallgatóság tagjává, annak ellenére, hogy 
befejezte volt már a felszólalását. 

Közben kint, az "újságpapír falakon túl, egyre gyülekeztek a néz ők, sorban 
állva az ablakok előtt. Akik közvetlenül az ablak el őtt álltak, néhány újságpéldá-
nyért engedték csak át a helyüket. Ezzel az eljárással néhányan annyi újságot 
gyűjtöttek már, hogy ha egymásra raknák őket, és térdelve is kényelmesen benéz-
hettek az ablakon, amikor ismét rájuk került a sor. Egyre nagyobb id őközökben 
lehetett azonban már csak sorra jutni, és a türelmetlenebbek igyekeztek maguk-
nak saját ablakot vágni. Akkorát csak, hogy a fejük átférjen rajta. Az új abla-
kok, ha nem is voltak olyan szabályosak és kényelmesek, mint azok, amelyeket 
Kappengut(h) vágott a KLICK-KLIPPER-rel, megfeleltek rendeltetésüknek. (Az 
új ablakmetszők egyszerű  zsebkéseket vagy zsiletteket használtak, s őt az egyik 
fémvonalzót.) 

Vagy húsz ilyen egyszemélyes ablak született, és a néz ők feje szövegillusztrá-
cióként hatott az újságszövegben. 

Durrell folytatta a vitát. 
— Az egyszerű  embereket szeretem — mondta meggy őződéssel —, mert azok 

olyan őszinték. 
— Igen — kapcsolódott most bele a vitába az els ő  női felszólaló, aki levette 

volt a kendőjét —, és azt is hozzátenném, hogy nekem teljesen mindegy, hogy 
valaki szerb, magyar, német, román, angol vagy hottentotta, f ő  az, hogy ember 
legyen. 

Többen bólogattak. A Kapitány tapsolt is. 
— Amit én szeretnék mondani — szólt most Durrell —, az talán eretnek 

gondolat. Magunk közt legyen mondva, de nekem az a személyes véleményem, 
hogy Thor Heyerdahl nem nevezhet ő  igazi tudósnak aszó egzakt értelmében. 

Egymást érték a felszólalások és nagyobbára igen rövidek voltak. Egy n ő  
beszélt csak még hosszabban, körülbelül annyit, mint a Kapitány, rövid megszakí-
tásokkal, hogy közben kisfiát csitítgassa. Arról beszélt, hogy nem kedveli azokat 
az embereket, akik egyszer így, más alkalommal pedig úgy gondolkoznak és be-
szélnek. 

Balogi nem _ szólalt fel többet, de mindent nagy figyelemmel és kellemes 
izgalommal kísért, .majd a végén segített visszahordani a székeket a bank ülés-
termébe. 

Azután lassan elindult a vállalata felé. Tartota még benne az események 
lendülete, rugalmasak és céltudatosak voltak a léptei. Az aszfalt helyenként már 
világosszürkére szikkadt, de még egészen friss volt a leveg ő; és Balogi néhány PE-
PERMINT-et is szopogatott. Eserny őjét ütemesen himbálta, itt-ott megszakítva a 
ritmust, hogy egy teljes kört írjon le vele a leveg őben. 

— S égnek lelkemben kis rőzse-dalok — mondogatta magában. Érezte ugyan, 
hogy a vers nem vág egészen ide, de azért mégsem volt véletlen asszociáció. 
Valójában kis őrtüzeket sejtett itt is, ott is felcsillanni, és a pillanat magasbaíve-
lése kétségtelenül hozott lirizmust is magával. Volt a hangulatában némi nosztalgia 
is, de annak inkább ösztönző , mint passzivizáló válfaja — mint ahogy udvarlásra 
igen serkentőleg hat például egy nosztalgikus zeneszám. Volt benne valami, talán 
babonaságból elfojtott öröm és büszkeség, hogy indulnak, alakulnak és valószí-
nűleg beteljesülnek a dolgok. Ezt a vonalat er ősítve helyezte át Balogi öntudat-
lanul is jelenidőbe a verssort. 

A sor az eredetiről leválva, egyre szervesebben illeszkedett bele az új kör-
nyezetbe. 

— Égnek lelkemben kis rőzse-dalok ... — mondta újra —, már égnek lel-
kemben kis rőzse-dalok .. . 

Mindenfelé halk tüzek, energia szunnyad, csak össze kellene érinteni a pó-
lusokat. 

Talán most kellene megpróbálkozni a listával. Egy listával, melyen nyak-
lánchoz hasonlóan sorba lennének f űzve a szempontok, vagy az elemek, és  magi-

921  tol adódik majd az érintkezési pont, melynél megszületik az áramkör. 



— Rgnek lelkemben kis rőzse-dalok —ismételte Balogi, és lekanyarodott 
a cukrászüzlet mellett a Konstantinápoly utcába, ahol a vállalati irodák voltak. 

— Szevasz! Felébresztettelek, mi?! —üdvözölte tréfásan a portást, és köz-
ben tudta, hogy ez a kis vicc —habár egyrészt nem más, mint hajszálvékony tol-
dalék a bejáratnál elhangzó tréfáknak egyébként is értelmetlenül egyenesen a 
magasba meredő  oszlopán — egy más szempontból nézve, komplementáris a már 
felszikkadt járdafoltokkal, folytatása annak a mozdulatnak, mellyel ma is a fele-
sége felé hajolt, hogy elmenet megcsókolja, és talán része annak a görbének, me-
lyet ma az az ásványvizes felszólaló kezdett rajzolni, aki hangsúlyozta, hogy mi-
lyen parányi az ember a kozmoszban. 

Balogi fiatalos lépésekkel ment fel a második emeletre, bement a nyitott 
irodaajtón, a gépírón ő  asztaláról elvett néhány félív papirost (vékonyat, mert nem 
volt kedve jobb minőségűt keresni), és töprengés nélkül írni kezdte a listát. 
Érezte, hogy a kis egyenes rovások enyhe hajlatot hordoznak magukban, hogy 
egymásra illesztve őket, feltűnik a befelé tartó görbület, és már csak kitartáson 
múlik majd, hogy megszülessen az érintkezési pont, kirajzolódjon a teljes kör. 
Egyszerű  ceruzával írt: 

Felöltő , férfi 	 1 db 

" , munka 	 5 db 
tálca, fém 	 3 db 
bőrtáska, aktáknak 	 1 db 
törülköző 	 50 db 

zászló, állami 	 1 db 
zászló, klub 	 1 db 

ásványvizes üveg, literes 	 23 db 
terítő , csipke 	 1 db 

függöny, csipke 	 1 db 

doboz, fém 	 1 db 

szenesláda 	 8 db 

beszámolók, fűzve 	 11 db 

balta, nagyobb 	 2 db 

párna, toll 	 1 db 

csavarhúzó (sráfciger) 	 2 db 

pohár, vizes 	 50 db 

tálca, plasztikus 	 3 db 

villa, vas 	 2 db 

csésze, feketekávés 	 40 db 

fűrész, kézi 	 1 db 

lámpa, petróleum 	 10 db 

hegesztő, 350 W 	 1 db 

kancsó, vizes 	 4 db 

pohárka, pálinkás és lik. 	 10 db 

nadrág, posztó 	 1 db 

pecsét, gumi 	 2 db 
pecsét, kerek 	 3 db 

lakat 	 2 db 

pocokfogó 	 1 db 

futószőnyeg 	 46 МЕTER 

cipő , női 	 11 PAR 

hamutálca, agyag 	 5 db 

áramelosztó, sukó 	 4 db 

Kihagyott helyet, hogy folytathassa, majd aláírta: 

Barátai egymás közt egysze-
rűen csak Lacinak hívták. Balogi László — Laci' 	922 



bognár antal 

overkill 
(töredékek az öl c. novellából) 

Mit ér, hogy nem látok embert, 
Ha — magamat lator... 

(Vajda János) 

Irtóztató, irtóztató! 

Valaki sötétség közepében. Nem tudni, hol. Fenn, fenn, magasan. 

Valaki, sötétben fényl ő . 
Hosszú szakálla torkára horpad. Agbogas ujjak, mint ezek. 

Seholsincs-lény! Éjbe hullva orcád túlnan feldereng. 
Titok ez. Nem innen való. 

923 	Maradj, maradj, könyörülj! 



Forró szelek jönnek, nagy földek ködein keresztül. 
Körül a vas hatalmas gombolyagjai, félig eltemetve. 
Tornyos máglyában szédeleg a láthatár. 

Senki, senki! 

Rejteked a szakаdék! Barlang a sziklafalban. Onnan szólsz. 
Rejteked a víz! Onnan nézel. 
Kövek,..vizek ura, mindenütt-jelenvaló! 

El, el! 
Valaki homály közepében. Holt vidéken: él ő . 
Messze, messze, lenn. 

Rn Uram, én, Uram, én! 

Mit ér, hogy nem látok embert, ha magamat látom. 

Tiltottál magadtól! —érjem be azzal, amivel meglop téged az álom. Tud-
hattad, hogy nem nyughatom: keresni foglak égen és földön. Nem miattam, 
magad miatt szorítottad a fogad össze. Azt hitted, ha semmihez nem érsz, a tár-
gyak majd maguk közé befogadnak — magadat féltetted mindig: hogy sebet 
ejtenek rajtad — a halál ára is .ez —, és a fájdalom feléleszt! Akiket semmibe 
vettél, a tárgyak élni akarnak! đrzik a képed. đrzik a hangod. 

Mit ér, hogy nem látsz embert, ha magadat látod. 
Tiltottál magadtól! — és most megfutamodsz. Leoldod magadról a hangot, 

képedből iszapba bújsz, magamra hagysz, szemben a sziklafallal, szemben a víz-
tükörrel. 0, mért nem hagysz el egészen! Legyek, amivé saját képedre tettél, 
zsákmánya a földnek. 

Hát semmi másra nincs er őd, csak arra, hogy kínodra tartsd bennem 
a lelket? 

Arcod fogyatkozóban. 

• 
Innen a tetőről látni, hogy a füst sűrű  felhői leszorulnak a talajra, mint 

a szurok, tömören. Egészen beborítják. Amit az elszabaduló forgószelek moz-
dítanak rajtuk, az alig észrevehet ő, csupán lassú felszíni gomolygás mutatja 
a kavargást a mélyben. De a felszínéről a szél alig tud elragadni egy-egy világo-
sabb foszlányt. Valami lassú hömpölygése mégis lehet, valami mégis mozgatja, 
mert ahol a füstfolyam a hegyoldalban feltüremlik és széles sávban, vastagon 
kihányja partjaira a korom tajtékját, ott az eme І tedések innenső  oldalára jóval 
több rakódik. S ahogy többszörösükre duzzadva már olajos feketeséggel felfény-
lenek, meginognak, és egész partrészeket magukkal rántva nagy robajjal bele-
zúdulnak a füstbe, amely körülöttük meglobogva tárul. 

De a vakdtó gőzfelhők gyakran s váratlanul törnek fel: a fekete massza 
megemelkedik s azon nyomban meghasad, és gyűrűvé visszahajló szélei közt 
vastag fehér sugárban felvágódik süvöltve a g őz, pezsegve, magasra, és nem jó 
a közelében lenni akkor, mert ha megérint, szúr és éget. 

Bs a hegy mögül másféle felhők zúdulnak sebesen, s ilyenkor a kövek közé 
kell furakodni, mert a szörnyű  és gyors feketeségben ömleni kezd belőlük az ég 
vize, s a borzalmas villanásokban egy pillanatra látni, hogy horpadoz nagy hullá-
mokban a füst, s ahol lecsapnak rá, hogy szippantják a felh ők a feketeséget. A 
korom a partokon sűrű  rétegekbe ázik, s ha elcsendesül e zuhatag, melynek csepp-
jeitől hólyagos lesz a bőr, megszikkad, szétrepedez. 

Messzebb, ahol kifordult a föld, a mélyedésben összesült, szenes gumókat 
találtam. 

• 

• 

• 

Irtóztató, irtóztató! 
Minek kövült belém, ami nincsen? 
Bs ha belémkövült, mért hullott ki bel őlem koppanva, mint egy ismételhe-

tetlen bronzöntvény, ahogy kihűlt és magába huppant e nagy izzásból; miért hul-
lok én darabokra, ahogy lefeszítenek róla, mint utolsó szorításban görbül ő  ujjak 
pántjait egy kincs- és nincs-kilincsr ől? 924 



(ISZONYÚ PÁROS TEKINTET! EGYMASBA NYILAZD-NYILALL Ő  KET 
T(УкöR! NEM TANŰSKODHAT MAS, CSAK EZ A MONDAT. KIVÜL SZAKADT 
ÉS MAGABAH BESZÉL, RAGOZ, SZBLt7TöTTEN.) 

• 
„Megszűnik a föld és ég, de nem az én szavam" — ezt hajtogatta néked 

az Isten — a te Istened, aki megálmodott és aki megjelent álmaidban — mell-
veregetve. 

Nézz csak körül! — és nyomd talpad a számra, tapaszd be füled két ke-
zeddel: ezekkel a szavakkal döngetek tébolyultan mellkasodon! 

Kinyaklott mögülük a mindenható szószátyár és te nyakadba kötötted őket, 
talizmánnak, patinás pajzsuk mögé költöztetted a lelked, halld most: lyuk van 
a pajzs közepén, tölcsér ez, óriás •kürt ő , örvényes kráter, feléd fordítva, s nem 
a te hangod röpíti, a rendező  igét pántlikázza, hanem ezt a végs ő  motyogási 
gyűjti, töpörödött, süket angyal .fülébe a hallózó imát, hogy holtodban is hallhasd: 
megszűnik a föld és ég, de, ó, jaj, nem az én szavam! 

Volt honnan elvonulnod — a bajnokok és gondnokok feltámadásba nyúló 
tivornyáiból, almával peckelt, asztalf őnél felmutatott nyakas disznóf ők végelátha-
tatlan sora elől, a körülhordozott sültgalambok el ől, az erszényesek földrésznyi 
terülj asztalkám!-abroszokra hágó kovásztalan erekciója, a majonéz, szafaládé, 
puding holtágai elől, a farsangi trófeák, vénuszdomb-skalpok közül: néhány apró-
ságot batyuzva lekuporodni valami tenyérnyi zugba, és — táncoló tojás fülledt 
inkubátorból tyúkseggnyi hűvös kehelybe —lábujjhegyen, és csupán a szögleteket 
tapogatva szétmeresztett ujjakkal, kétoldalt, behátráltál e feneketlen verembe, 
mint egy csónakba, mindenre készületlenül: innen kiáltok, pokoli dióhéj verg ődő  
férge: támassz szelet! 

Vagy sóhajts legalább. 

• 
Kisszerűbb vég, sokkal kisszerűbb. Haláltusának is gúzsba kötött. 
Sem áldozati füst, sem égszakadás. Csak homokból támadó homok. 
És a homokban fémhurok erd ő, törmelék-lavinák a lejtőn, huzalok indás, 

tépett kosarában lengő  oszlopok az omladékokon, és mindent beborít valami 
színes, ragacsos, sűrű  iszap. 

Csonka árnyékokon botlok át. 

Ha el találok esni, ki emel fel? Ha elémáll valami rettent ő  torlasz, amit 
lehetetlen megkerülni, ha kékre dagad a bokám, ha semmit sem látok már örökké 
könnyező, vaksi szemeimmel, ha görcs áll kisebesedett ujjaimba, ha nyelvem már 
lilán harangoz kiszáradt szájamban, csipkét ver homlokomra a láz, nyomorult 
testembe telepszenek az üveges kínok, csontjaim vájataiban térdemt ől sarkamig 
minden mozdulatra megzörrennek a le-fel guruló csontsörétek, b őrömet hosszában 
gyalulni kezdi valami szörnyű  kór, a csomókban meg-megakadva — ha nem tűr 
meg hátán e holt hasábokban álló világ: mi lesz velem? 

Hideg élek sziszegnek, öles rések ásítanak mindenfelől. 
Odú mélyéből: rám szakadhat — pusztaság közepébe, tányéros síkról: alat-

tam megindulhat — barlang oltalmába, futok. És talpam alatt csattogva növekszik 
üldözőm: az út. 

Jaj, a tilalmak is ismeretlenek! 

• 
Almomban is karhossznyi fémrudat szorongatok, minden omlásra, zuha-

násra fel-felriadva. Körömszakadtáig védem a szégyenedet. 

Kizártak minden megoldásból. A kést, ollót, gyufát, alighogy értük nyúltál, 
kikapták kezedből, tanácstalan aggodalmukban, égbevesz ő  polcokra raktak, zse-
bükbe süllyesztettek mindent, ami elérhet ő , elszedték tőled a tűt, a bimbónyi gom-
bokat, az esszenciákat és fiolákat, kulcsot és radírt, hogy szájadba ne vedd, 
elrontották már gyűrűs kezüket is, mint sikerüket féltő  szemfényvesztők, és 
sűrű  pépeket tömtek beléd naponta ötször, egymást váltogatva. 

És te hagytad. 
Ajtók sora zárult mögötted, hogy végül a zár kattanása se hallatsszon át 

rajtuk, anélkül, hogy kilincseiket akár csak egy ujjal is érinthetted volna. 
Kizártak minden megoldásból: kifelejtették a glóbuszos vállalkozásból az 

esélyüket: azt, aki túléli önmagát, fájdalommentesen. 

. 

Micsoda eksztázis: önnön testedet érinteni! 
Micsoda kétféle 3üktet ő, remegő  gyűrű: az ujjak és a test találkozása, ha 

tiéd a test, és tiéd a kéz! (önmagát leüt ő  billentyű, saját hátán sercenő  gyufa! 
925 Bordák vagy a két kar pólyával elszorított, halál-elfeküdte láncszeme, melyet két 



erő  feszít, súly és támaszték minden látóhatárokon Lúl, képzelt és emlékezet végs ő  
határán, s melynek csatornáiban most ébredez a vér zsibbadt jege, s legöngyö-
lődik, mint egy piros szőnyeg, a tüskés fájdalom fogadására. 

Gerjesztés és gerjedés páratlan illeszkedése: az orrlyukban kéjesen köröz ő  
mutatóujj, az ajkak közé tövig beszopott hüvelyk! 

• 
El kellett hagynom a domb környékét. A szenes gumók fogytán vannak. 

Mióta a domb tövében található sárgás gyökerekb ől ettem, és nedveik miatt 
napokig mozdulni se tudtam, csak a tagjaim kaszáltak verg ődtek a kíntól, le 
gyengültem, és nincs bátorságom földb ől ásott étekhez nyúlni. 

• 
Ha ébren tudnék maradni, míg el nem alszol! 
Ha aludni tudnék, ng fel nem ébredsz! 

Nem tudlak belehazudni téged egy sziklába, és kiiktatni se magamból. A 
néked szánt tárgyak itt maradnak a tenyeremben, összetákolt k őoltáron ott hever 
a levált köröm, elhullott haj, kitépett sz őrzet. Pedig már nem fél szemmel lesett 
csalétek. Ds hiába túrom fel keresztül-kasul az omladékokat, nincsen holmi, amit 
itt feledtél volna, ékkő, illatos szalag a hajból, egy könyvb ől, amit tűnődve el 
hullajtanál távozóban; sehol a megváltó kézjegy, tiltakozó ujjlenyomat. Mindenre 
a saját szagom telepszik. Elviselhetetlen. Amit magadhoz veszel, annak neve —
nincs. S ami birtokomra, e hártyavékony síkra t őled hullhat, nem az arc, csak 
a vetülete, levetett köpenyed, kiterített árnyék, ingaóra-mér őón kúpos süveged 
csak a semmiből végtelenbe pulzáló fekete pont, vagy széles ívü szárnycsapás nap-
közelben. 

igy lehet, rajtad állok. 
És áshatok az idők gyökeréig, beáshatom magam a világ közepébe, el nem 

érhetlek, hogy el ne érj. 
Taposhatlak inam szakadtáig, nem szegheted meg a föléd nőtt törvényt: 

ami törékeny, eltörik, és szétken ődik, ami lágy. Еs ami ellenáll, szilárd. 

• 
Távolabb, a felhasadt tartályok alján valami s űrű, zöldes szósz maradt, 

horpadt dobozokban. lze nincs, de ehet ő. Amit csak találtam, összeszedtem. Tíz 
napi élelem. 

• 
Rád éhezik itt minden. Lúgok és savak készenlétben, hogy lemintázzák 

minden porcikádat, párnának, új lélek alá. Nélküled minden visszahull önmagába. 
Felfalnálak, ha volnál. De csak saját tagjaim rághatom, elorozva a földt ől, ami-
vel helyetted beéri. 

• 
Nem kiáltottam. 
Követ se dobtam a szakadékba. 
Nem harangoztam vaslemezzel. 
Csak feküdtem itt, és újra szólt a sziklafal! 
Mégiscsak a másik lennél? 

• 
Itt ültem, és megszólalt megint. 
De aztán hiába vártam, semmi se történt. 
A dobozokat félig eltemette a felülr ől lezúduló törmelék. 
Jobb helyet kerestem nekik. 

. 

Valami járt itt! Valami csupasz! 
Megláttam, hogy a dobozokban turkál. 
Amikor észrevett, elfutott. 
Csupasz volt és kisebb. Láttam. 
Nem mertem elaludni. Nem jött vissza. Semmi se mozdult. 

• 
Valami les. Nem tudni hol. Közel, közel. 
Valami, sima. 
Él. 

Öl, öl, öl. 

(Emlékezet és képzelet ölelkezése e világvégi szentháromságban): 
tanú, bíró, hóhér egyszemélyben.) 926 



ladik katalin 

mesék 

éjfél, este, hajnal 

— Miféle legény vagy te, hogy eperfával jöttél a világra? 
Megfordult erre a legény, két k őszikla közé állt. Megforrasz-

totta elvágott nyakát, mint a mez őn felejtett tök. Olyan er ős lett, 
hogy besüppedt alatta a f öld. 

— Mi van a sz űröd ujjában, mert ha nem mutatod meg, bele-
betegszem. 

— Hát egy erd ő . 
— Miféle erd ő? 
— Azé, akié a malom. 
— Miféle malom? 
— Amelyiknek nincsen teteje. 
— Na akkor itt van a fülemben egy pálca, üssed meg a 

malomnak mind a négy oldalát, mert ez olyan malom, hogy soha-
927 	sem sikít alattad. 



a bátor fiú 

A tehén rálehelt, lett belőle hideg kút a saját testében, 
úgyhogy meg is találta az ő  kedves fia holttestét. 

a süket szabó 

Megy az ördög a vásárra. 
— Mit visz kend a kosarában? 
— Lószart a földžeperbe. Lovastul. 

hogyan kerül agyag a tó fenekére 

Vasárnap reggel felvágták a tésztaburkolatot. 
Olyan rettenetes sok gőz és pástétom áradt ki belőle, hogy 

ráültek a keményre sült alsó héjára, és azon vitorláztak haza. De 
bizony megpuhult a kémény a vízben, ki is kötöttek a tó túlsó 
partján. De csak nem lett világosabb. 

Azóta van agyag a tó fenekén. 

aranyerdő  

Két gyermek járt a tehénnel, amelynek hátul is szeme volt. 
Mondja a tehén a fiúnak, csavarja ki a szarvát, aztán rálehelt, 
visszament a fára. 

— Miért nem hagysz békét annak a fának? 
A  /a  összeszorult, aztán megette. Amikor a zsebkend ő  vér-

zett, kiemelte fejét a földb ől, mert a vér mind megaludt körülötte. 
De egyszer csak vége lett a fénynek. 

— Édes fiam, hogyha ide nem jövök, sohasem ébredtél 
volna fel. 

a csodálatos daráló 

Amikor eljött az id ő, megrázkódott, ment a vízbe fürödnž. 
Ő  volt az, akinek a teste lángot hányt. Keresi a ruháját, de ez 
neki nem fájt. Utoljára jött egy gyönyör ű  hattyú. Hátára tette, 
hogy felforrjon.  Eljött az id ő, de nem árulta el. Gondolta, hogy 
elpusztult. 

Arra ébredt, hogy valaki rugdossa a ház falát. 
— Darálj gyertyát! 
— Darálj sört! 
— Darálj kását! 
A ház mellett volt egy nyírfa. Oda járt sírni éjszakánként. 

Olyankor levetette ruháját. Fényes daráló volt. 928 



a gonosz leány 

Befut a cinege a házba, beteszi az ablakot. 
Drótból fontam keiidermagot, 
Vizet teszek, babot rakok, 
Három kancát megpatkolok, 
Három kantárt legyintek rá, 
Három kanca, három leány. 

Akkor látta, hogy két feje van a lánynak. 

a griffmadár 

Megette a madár a húst, kérdezi a fiútól: 
— Mi járatban vagy? 
Megette a két medd ő  tehén húsát, a hajó felett lebegett, 

és az edényeket javította. 
— A fiam szobáját akarom kifesteni, de ő  csak zuhan 1ef elé, 

mint az elhajított k ő . 
Ekkor felhúzta cip őjét, és emberré változott. 

mindent járó malmocska 

A királyfi fehér ruhácskájában volt. Megkívánta az ökröcs-
kéket, hát isten neki, odaadta. Egyszerre csak elsötétült el ő tte a 
világ, olyan nagy fekete kalap volt. 

Cseréltek. Akkor jöttek a rablók. Jókedvibe volt, hát kiug-
rott a zsákból. Amikor hazaért, elkezdett őrölni. Volt is meleg 
kenyér, füstölt szalonna, amennyi beléjük fért. A szegényember 
megette a fekete kalapot meg a botot, és elment a királyfihoz. 

Ez akkor történt, amikor kihúzta az ökröcskéket a sárból. 

a feneketlen kút 

— Na, kedves fiam — mondja a király a legkisebb fiának, 
amikor a lyukba értek. Hozott is lábától való üvegeket, aztán el-
kezdett köhögni. Csak elhajította magát, mint a béka. Mindjárt 
hétszerte erősebb lett. Utoljára ő  ment fel a kötélen, mintha meg-
halt volna. De már olyan sötét volt, mintha egy bika hajlott volna 
be a kerítésen, és leverte volna a körtét. Térdig verte a földbe. 
Kicserélte a fejét ől, mert a három királykisasszony mind egy test-
vér volt. 

Hét napig tartott a mulatozás. 

a parázna menyecske 

— Te asszony, láttál-e egy rókát? 
— Honnét láttam volna, mikor csak testem s lelkem van! 
Jaj, édes kicsi rókám, tedd azt még egyszer velem! 929 



podolszki józsef 

a 
mítosz 
partján 

Olvasmányaimat különös szempont, a könyvek mérete és alakja szerint vá 
logatom/válogattatom össze. Zsebkönyvek. Mégpedig aszó szoros értelmében vett 
logikai jelentés szerint azok: zsebbe férhet ő  könyvek, hordozhatóak. Csak ezen 
követelményeknek eleget tevő  könyveket olvashatok viszonylagos folyamatossággal. 
Ez hát a legalapvetőbb föltétel. A másik: a hozzáférhet őség. Igy kerülnek egymás 
mellé Faulkner, Cocteau, Montherlant könyvei. Mit kezdhetek velük s egyáltalán 
van-e valamilyen összefüggés közöttük azon túl, hogy mostanában olvastam őket 
a műalkotás befogadására nem éppen kedvez ő  körülmények között? Vegyessalátát 
tálal kitörni készülő  írásingerem, avagy csakugyan kitapintható egy, a három 
regényt (Míg fekszem kiterítve, Vásott kölykök, Az én uram a gyilkos) egybeszöv ő  
titkos hálószövedék? S ez a kérdés már önmagában is eléggé izgalmasnak ígér-
kezik, hogy megnyissam a zsilipeket. Hogy miért? Egyszer űen, mert írni van ked-
vem hosszú szünet után. 

E színpad szereplői közül egyik sem tudta, hogy szerepet játszik, még 
az sem, aki néző  volt. A darab épp ennek az ősi öntudatlanságnak kö-
szonhette, hogy örökké ifjú maradt. Anélkül, hogy sejthették volna, a 
darab (...) mindig a mítosz partján ringatódzott. 

Cocteau 

Anse és gyerekei; Elisabeth és Paul; Exepierte, Saint-Gisten és Flaszter 
egytől egyig furcsa, különös figurák, kiválnak saját környezetükb ől, etikai nor-
máik, életfölfogásuk és gondolkodásmódjuk határozottan elüt a normálisnak te-
kinthető  és tekintendő  átlagemberétől. Rendhagyó személyiségek, rögeszmékkel 
terheltek, már-már az őrület határán. De nem őrültek, logikai rendszerük, ha 
a beteges hajlam jeleit is viseli magán, még egységes, rendet tud tartani. Mi 
több, ez a rend, ez a sajátos bels ő  világ- és életrend er ősebbnek bizonyul, mint 
a vele szemben álló szabványos társadalmi rend. Az árral szemben úszva is érvé-
nyesül, nem nyomja el, nem szívjó föl a kor és a hely törvényesített értékhierar-
chiája. Mindaddig nem, amíg működnek a motiváló erők, amíg a rögeszme jelen 
van, érvényesülhet a környezet lényegében más értékrendjén belül, bár annak el 
lenére. 

Szigorú egyensúlyhelyzetük tartja a felszínen a h ősöket, szigorú, de kényes 
egyensúly, melyre saját világuk, vagy ahogy Cocteau mondja, „a szoba géniusza" 
vigyáz. Egy misztikus erő , amely maga is a rögeszme szerves eleme, összetev ője. 
Mert a rögeszme számára létfontosságú ez az egyensúly — alapfeltétele. Az ő i  930  



hordozó hősök életképességét szavatolja. Amennyiben meginog ez az egyensúly, 
amennyiben megszakad a kapcsolat a reális világ és a rögeszme között, akár úgy, 
hogy a rögeszme az őrület lázképeiben megvalósul (Elisabeth), akár pedig hogy 
egyszerűen kihullik a hős tudatából (Anse), a szerepl ők irodalmi hős élete is 
lezárul. A termékeny, cselekvő  feszültség hiánya az egyik vagy a másik, a rögeszme 
szempontjából már érdektelen élettérre kényszeríti a h őst, illetve megsemmisíti. 
A mítosz partja keskeny határterület az egészséges, szabványos és szokványos 
tömegélet és a realitástól fteljesln elszakadt 1atszatélet, a mítosz között. A mítosz 
partja a rögeszmék élettere. 

Elisabeth a gyerekkor továbbélésével jut el a mítosz partjára, öngyilkossága 
pillanatáig játssza a Nagy Játékot; Anse-t felesége utolsó kívánsága kényszeríti 
halottat cipelő  kálváriajárásra, a kívánságot mindenáron való, esztelen teljesíteni 
akarás; Exepierte-t túlfokozott pszichoanalitikai érdekl ődése, érzékenysége veti 
ki a szokványos életből. A reális világon belül mindannyian egy rögeszméik spa-
nyolfalából épített külön világban élnek s ennek törvényei szerint: pszichopatolo-
gikus esetek. Jellemző  és igen fontos mozzanat, hogy nincsenek tudatában beteges 
hajlamaiknak, hogy a világba épített másik spanyolfal-világot mint realitást érzé 
kelik és élik át, hogy természetes lételemük a kett ős burkolatú lét. S még Exe-
pierte-re is érvényes ez a megállapítás, Exepierte-re, aki „az én neurózisom"-ról 
beszél, és pszichológiai elemzéseket végez. Mert Exepierte rögeszméje nem az, 
hogy ő  neurotikus, hanem hogy Freud elmélete szerint kell élnie; ha a Bevezetés 
a pszichoanalízisbe segítségével nem magyarázhatja meg tetteit, magatartását, 
érzés- és gondolatvilágát, akkor már nem is teljes ember, nem egyéniség. 

A rögeszme és a reális világ állandó súrlódása pedig elkerülhetetlen. És 
nem ártatlan összet űzésekről van szó, a következmények tragikusak. Anse csa-
ládja fölbomlik, gyerekei egymás után esnek áldozatául makacs kitartásának. Eli-
sabeth és Paul öngyilkosok lesznek, Exepierte elmegyógyintézetben végzi. A tra-
gédiák mindegyikének a mélyén pedig ott lapul a b űn. Anse bűne nyilvánvaló, 
amit csak nyomatékosít, hogy családjából egyedül ő  találja meg a megnyugvást, 
rendezheti életét; Elisabeth nemcsak öngyilkos, hanem Paul gyilkosa is; s bár 
Exepierte esetében a b űn már sokkal nehezebben mutatható ki, hisz természetes 
italállal hal meg, a regény címe Az én uram a gyilkos minden kétséget eloszlat. 

Ennek ellenére Faulkner, Cocteau és Montherlant h ősei közül egyet sem 
állíthatnánk a polgári bíróság ítélőszéke elé, a velük szemben illetve az általuk 
elkövetett bűnökről mit sem tudnak a törvénykönyvek. De legalább ennyire fon-
tos jellemzőjük e bűnöknek, hogy maguk a hősök sincsenek tudatában ők döb-
bennének meg a leginkább, ha valaki b űnről, bűnösségről beszélne előttük. Hisz ők 
csak a saját, számukra egyedül természetes életszabályok szerint éltek és csele-
kedtek: a mítosz partjának a törvényei szerint. 

Ezen törvények struktúrája pedig rendkívül bonyolult, a lélek fonalából 
szövődő , minden esetben specifikus. Egyéni életrendet föltételez és követel meg, 
mégpedig olyan egyéni életrendet, amely már nem illeszkedhet bele a környezet 
rendjébe, nem idomulhat hozzá. És a környezet, ha tetszik a társadalom, szempont-
jából nincs is más kivetni való benne, mint hogy különös, szabványellenes. Nem 
is iát mást benne a közösség, csak különcködést, rendetlen vagy irracionalis élet-
módot, félőriiletet. S ezzel többé-kevésbé elintézettnek véli a problémát, legföl-
jebb megvetni való vagy szánalomra méltó, de nem b űnös életnek tartja. 

Ugyanakkor a mítosz partján él ők nem látják a szakadékot, mely a „ren-
des emberek" világától elválasztja őket, s még kevésbé tudják, hogy egy közösségi 
normarendszer ellenére élnek, igyekszenek megvalósítani rögeszméiket. S ha föl 
is sejlik bennük, hogy ők más emberek, akkor ez a más voltuk teherré válik, 
az akklimatizáládas igényét ébreszti föl bennük. Nem lázadó típusok, csak egy 
közösségi átlagrend határain kívülre került, kitaszítódott személyiségek. 5 bűnuk. 
épp ez a kívülrekedtség, melynek végeredménye leggyakrabban az önpusztító er ők 
fölszabadulása. 

Egy egészséges társadalom nyilván nem sokat tör ődik „rákos kinövéseinek' 
pusztulásával, mi több, természetesnek és magátólértet ődőnek tartja, hogy nem 
életképes tagjain beteljesül sorsuk. Az egészséges társadalom, ha szükségesnek 
tartja, még küzd is az ilyen beteges jelenségek ellen. És lényegében csak igy 
foghatja föl és értelmezheti a mítosz partjára kerültek b űnösségét: saját egész-
ségét félti tőlük. 

Zavaró körülmény azonban, hogy a mítosz partján él ő  hősök nem negatív 
hősök. Ellenkezőleg: minden esetben elnyerik az olvasó rokonszenvét, együttérzé-
sét. A mítosz partjáni lét vonzóvá válik, a normális élet ellenértékeként affirmá-
lódik. S ez csak azért lehetséges, mert a rendhagyó, rögeszmés életek a rendes, 
értelmes élet korlátaival, merevségével, ürességével, anomáliáival feleselnek, azokra 
mutatnak rá közvetett módon. Arról nem is beszélve, hogy végs ő  soron minden 
esetben ez a magát egészségesnek tartó közösség a felel ős azért, hogy a hősöк  
a mítosz partjára űzettek. Így, ha bonyolult áttételek egész rendszerének a révén 
is, a rögeszmés lét mindig társadalombírálat is, és egy életforma megkérd őjelezését 
jelenti. 

Hatását pedig csak fokozza, hogy a hősök kisarkított gondolkodásmódjában, 
felnagyított érzéshullámaiban, végigcsinált cselekedeteiben mindig ott lappang 
magát egészségesnek tartó olvasó gondolat- és érzéscsírája, cselekedési ingere is, 
hogy kisebb vagy nagyobb mértékben magában is a mítosz partja felé sodródót 
ismeri föl. 

Ezek a regények a bomlás regényei. Jelent őségük és hatásuk nem az egyéni-
ség felbomlását bevilágító erejükben van, hanem hogy egy-egy nyilvánvalóan cél-
talan és beteges létformát állítva szembe az egészségesnek vélt adott közösségi 
létformával, rámutatnak annak bels ő  rákfenéire, lazaságára. Szinte kiegyenlít ődik a 
két létforma s ez nem a közösségi élet- és értékrendnek kedvez, bár ugyanakkor 
a mítosz partjármi lét sem nemesül új min őségű  értékké. A kiegyenlít ődés apokalip-
tikus világérzést és szorongást ébreszt. Szorongást, mely gondolkodásra késztet 
és cselekvésre ösztönöz. A mítosz partja nem menedékhely, nem lehet megoldás, 
de megismerésével közelebb kerültünk az egészséges lét ismérveinek a rögzítéséhez. 

épp ezért csöppet sem tarthatjuk véletlennek, még kevésbé pusztán a kor-
divat hatásának és eredményének, hogy a mode rn  nyugati prózairodalom tartós 

931 érdeklődést tanúsít a mítosz partjáni lét iránt. 



kiss Jovák ferenc 

szópróba 
(Előhang és alkotás) 

ІV1®ttó: 
lelke kimerült 
nyomorával hivalkodik 
kérkedik 
üresbe ürül a szó 
agyalágyult kelleti 
faszaragi félti 
őrzi fétisét 

Előhang 

Az elszokványosodott (banalizált és kiszipolyozott) fogalmakat egy szavakban tet-
ten nem érhető  „sejtelemtöbblet" sugározta túl. Nem merném leszögezni, 
hogy a fogalmak átlényegüléséről, átértékeléséről »van szó«, inkább ta-
lán egy merőben új, ösztönszerű  rálátásról, ráérzésr ől, mely mind ez ideig a 
fogalmak világában még gyökeret nem ereszthetett. Lényegbevágóakról úgy teg-
nap, mint ma teljes érvényűen és maradéktalanul vallani lehetetlen. S e hiány-
érzetet — nyilvánvaló — embernek hozzáférhet ő  eszközzel (gondolati rendszerrel, 
miegymással) behelyettesíteni, áthidalni — mese habbal. A nyelv mind jobban 
és jobban otrombul. Tehetetlenül, tanácstalanul verbalizál. Szeszélyváltakozó tá-
maszai, tudvalevő, csak látszólagosak. Mind nehezebb kikezdhetetlen fogódzót 
találni. A mai művészet kínkeserves kísérletezése, hogy anyontudatosodott létünket 
megnevezze, leálcázza, koronatanú erre. Mindezért ragaszkodom a szópróbához, s 
az itt kinyilatkoztatottat is épp emiatt fenntartás nélkül semmiképpen alá nem 
írhatom. 

Az alkotás szópróbája 

(Arról, hogy egyesek közülünk még mindig és újtent úgy vesznek-tesz- 
nek, mintha legalábbis elveszíthetik, mit nem találnak, nem találtak 

mit nincs hol, nem volt, nincs miért, és nem lesz hol s mégis 
keresnünk.) 

A hosszújáratúra kevesen másztak fel. Kis társaság, nem válogatós. Tapasztala-
tokkal edzettek. Ki leült, ki állva maradt. Bár volt ül ő-álló és álló ülő  is. Mi több 
olyan is, ki sem nem állt, sem nem ült, épp csak ide-oda ütődött a száktámlákhoz 
s a talpon állókhoz. Egymással mit sem törődött senki sem, bár nemtörődöm 
egy sem nem. Azaz igen. S köztük én az önműködő  kiszálló közvetlen közelében, 
leugrásra készen. Egy lépcs őfokkal lejjebb. Mert én sem tudtam hova utazunk. 
Így a vezető  már az első  üres megállón lefékezett, utat nyitott. Nem nekem. Én 
maradtam, ő  pedig... zenélőórát húzott. Nem figyelmeztetett senkit, csak fel-
húzta. Еn maradtam. Igaz, csak lett erre valami mormogás a történészek közt. 
Am ez mellékes. . 
Robogtunk tovább. 
Nem volt leszálló. Megálló megállót ért, de nem és nem. 
Nyikorogtak, sivalkodtak a fékek, nyíltak és záródtak a lehet őségek, tompán csat-
tant aszó. Megint maradtam. És ez volt a kezdet. 

Ez pedig lehetne a folytatás. 932 



gerold 1ászló 

a glembay-trilógia 
a jugoszláviai 
magyar 
színpadon 

1. 

A színházak szeretik a jubileumokat. Számukra ugyanis a drámairodalom 
jelentős dátumai elsősorban ún. biztos pontot jelentenek egy-egy évad — különben 
nemegyszer véletlenszer űen és talányosan összeásó — műsortervében. Csak elvétve 
találkozik az íróhoz vagy a műhöz kötődő  évforduló és a tartalmi .meg formai 
szempontból újat, időszerűt mondani akaró és tudó színjátszói, rendez ői elképze-
lés, hozzáállás. Holott csak így válhat egy-egy jubileum a színházhoz, a m ű  
a színjátszás igazi feladatához méltó ünneppé, így nyer igazi tartalmat az író 
és műve előtti tisztelgés. 

A 80 éves Miroslav Krležának —úgy tetszik — ezúttal szerencséje volt a 
rendezőkkel. A munkás környezetben játszódó Golgotát (Kálvária) a zágrábiak 
az egyik legnagyobb szerszámgépgyár munkacsarnokában, a szerz ő  expresszionista 
hangvételű, fiatalkori művét, a Kolumbus Kristófot pedig Dubrovnikban, a Santa 
Maria-szerűre átalakított, az előadás ideje alatt a vízen haladó hajón „vitték szín-
re", miközben a közönség egy része az el őadás aktív részeseként a fedélzeten fog-
lalt helyet, másik — nagyobb — része pedig a kiköt őben hallgatta a sohasem 
nyugvó, a csillagoknál is messzebb tör ő  parancsnak-fantaszta annyira jellegzetes 
krležai tirádáit. A Glembayak záródarabját, a Lédát az év elején a Horvát Nemzeti 
Színház mutatta be, megszokott környezetben ugyan, de az eddigi megjelenítések-
től eltérő  felfogás szerint, amely szó szerint értelmezve a m ű  alcímét — farsangi 
komédia —elsősorban a vígjátéki mozzanatokat húzta alá, s a harsányabb meg-
oldásoktól sem riadt vissza. 

A jubileumi megjelenítések három legmarkánsabb példája mellett másokat 
is említhetnénk, sőt az év végéig nyilván még jó néhány eredeti vagy eredeties-
kedő  megoldással találkozunk majd. Köztük —reméljük az el őbbiek közt — lesz a 
Szabadkai Népszínház magyar tagozatának Golgota-el őadása is, amelyet Virág 
Mihály állít majd színre. 

A Golgotában a hivatásos szintű  jugoszláviai magyar színjátszás közönsége 
magyar nyelven még nem játszott Krleža-m űvet ismerhet meg. Színjátszásunk 
majd három évtizedes történetében eddig csak a Glembay-trilógia három darabja 
került közönség elé. Az alábbiakban a jugoszláviai magyar színpadon megtartott 
három Krleža-bemutatóval foglalkozunk. Arra keresünk választ, hogy milyen fel• 

933 fogásban, rendezői beállításban, koncepció szerint játszották a Glembay urakat, 



az Agóniát és a Lédát, s ezzel a vizsgálódás kereteit óhatatlanul is színház-, s őt 
művelődéstörténeti vizsgálódás irányába tágítjuk. 

A Glembayak három drámájából kett őnek a megjelenítése alkalmi jubileum-
hoz kötődött. Az 1953-ban bemutatott Glembay urakkal és a tíz évvei kés őbbi 
Lédával a 60, illetve a 70 éves Miroslav Krležat kívánta köszönteni a Szabadkai 
Népszínház magyar társulata. Csupán a topolyai Járási Magyar Színházban 1956 
bán színrekerült Haláltusa (Agónia) nem köt ődött évfordulohoz. De éppen a to-
polyai premierrel vált teljessé a Glembay-ciklus a jugoszláviai magyar színpadon. 

2. 

Itt, noha messze visszanyúló múltra tekint vissza a magyar nyelv ű  színjátszói 
hagyomány, 1945 októberéig állandó hivatásos társulat nem volt. 1818461 kerek száz 
éven át vidéki magyar vandortársulatok bérelték a színhá7at, a színiel őadásak 
rendezésének jogát szabadkán. 1918-tól a felszabadulásig pedig csak öntevékeny 
színjátszas létezett. 1945. október 29-én tartotta els ő  bemutatóját a nem sokkal 
előbb alakult Vajdasági Magyar Népszínház, a mai Szabadkai Népszínház el ődje. 

A színház műsorpolitikáját már az indulás pillanatában a többfelé figyelés 
kényszere határozta meg. Ki kellett elégíteni a jó szmháztól, a tartalmas m űvektől 
évtizedekig megfosztott, eltiltott — kisszámú, de mégis létez ő  — közönséget, s 
ugyanakkor bizonyos engedményeket kellett tenni az operetteken, népszínm űveken, 
rossz polgári vígjátékokon nevelkedett —jóval népesebb — rétegnek is. Új közön-
séget kellett nevelnie, anélktil, hogy azokat, akik már színházhoz szoktak — jól-
lehet lényegesen másmilyenhez, mmt amilyent az itteni els ő  magyar nyelvű  profi 
társulat csinálni akart — elveszítse. fgy keriiltek egymás mellé értékes és csak 
szórakoztató művek, megjegyzendő  azonban, hogy arányuk az els ő  években az 
előbbiek javára alakult igen kedvez ően. Majd módosult, változott, romlott ez az 
arány, amihez hozzájárult a mozi, majd évekkel kés őbb a tévé térhódítása mellett 
a szubvencionálás megváltozott módja, formája és nyilván aránya is. A zavar-
talan anyagi létezéshez mind többet kellett a színháznak önálláan megkeresni, s 
így a produkció fokozatosan kereskedelmi áru lett, amit a rentabilitás érdekében 
minél több vásárlónak kellett eladni, tehát az el őadásokat kezdték kifejezettebben 
a közönség ízléséhez igazítani. Vidékjáró színház esetében, mint amilyen a topo-
lyai s később a szabadkai magyar társulat volt, még hatványozottabban kifeje-
zésre jutott a kényszerhelyzet düktálta m űsorpolitikai irányváltozás. Ezzel éppen 
azt a funkcióját vesztette el a színház, amelyet közvetlenül a megalakulása után 
olyan gyakran és szívesen hangsúlyoztak a társulat vezet ői: feledte az indulás 
éveiben lelkesen hirdetett népnevelési szempontját. 

Alakulásakor a jugoszláviai magyar színház egyrészt a megváltozott köz-
tudatnak akart közvetítője, hirdetője, tudatosítója lenni. Olyan korszak volt ez, 
amilyen ritkán adódik a színjátszás történetében: a színház és a társadalmi köve-
telmények egymásra lelése, termékeny id ő, amelyben a színház rátalált legigazibb, 
legszebb feladatára, amelyben rövid id őre olyan szoros ölelésben fonódott össze 
a korral, mint például a görögöknél vagy az Erzsébet-korban történt. Másrészt 
viszont ezt a feladatát úgy kívánta maradéktalanul ellátni, hogy megújhodásának 
ihletője és táplálója az a nép legyen, amelyet a színjátszás útján, eszközeivel ta-
nítani akart. „A Népszínház föladata — olvashatjuk az els ő  évad végén íródott 
cikkben, amely a Hídban jelent meg —, hogy a színházi kultúra segítségével emel-
je a vajdasági magyar nép kultúrszínvonalát, b ővítse ismereteit és tölszínre hozza, 
tudatossá tegye azokat az értékeket, amelyek lent a mélyben, a népben szunnyad-
nak." Nevéhez és vállalt szerepéhez méltón a nép színháza akart lenni, amelynek 
,)demokrátizálódott nézőterét" szocialista eszmeiséggel tölti be. 

Az első  évadok műsorát szemlélve, az elmarasztalás legkisebb szándéka nél-
kül, megállapíthatjuk, hogy mai szemmel, mai igények szerint jónéhány ma már 
naivnak ítélhető  darab kapott helyet akkortájt a műsorban, de ennél a korral 
változó szemléletnél lényegesen fontosabb, hogy a színház sakkal jobban benne 
élt az időben, kielégítette :az akkori korszer űségigényt, mint ezt napjainkban teszi. 
Ez a divatos játékstílus a realista játék meghonosításában és a vele szorosan össze-
függő  darabválasztásban egyaránt kifejezésre jutott. Ahogy a közönség különböz ő  
igényszintjeit kellett összebékíteni, ugyanúgy ügyelni kellett arra is, hogy a reper-
toár a műsor arculatának megfelel ő  irányelveket kövessen. Ezekről a műsorpoh-
tikai „iтányelvekről" szerezhetünk tudomást a Pajzs Pállal, a Vajdasági Magyar 
Népszínház igazgatójával készült interjúból: „Ismertetnünk kell a haladó világira 
dalmat, a Szovjetunió kiváló színpadi szerz őit, a délszláv nemzetek irodalmát, a 
magyar népi színpad termékeit s ezzel fejl ődésnek indítani a jugoszláviai magyar-
ság haladó színpadművészetét. Végin szórakoztató darabakról is keli gondoskod-
nunk, hogy az újjáépítésben dolgozó tömegeink felüdülést nyerjenek a színházban 
is." (7 Nap, 1946. szept. 13.) Újból, régiből úgy kellett tehát válogatni, hogy össz 
hangban legyen a kor társadalmi kívánalmaival, irodalmi, színházi példával bizo-
nyítani annak az egészséges átalakulásnak eszmei-művészi indítékait és hátterét, 
amely a valóság síkján lejátszódott vagy éppen lejátszódóban v an. Más szóval: 
olyan darabokat kellett műsorra tűzni, amelyek vagy a letűnt társadalmakat bí-
rálták, leleplezve azok ellentmondásait, vagy az alakuló, formálódó új min őségi 
különbségét, emberi el őnyeit emelték ki, esetleg amelyek mindkét feladatnak 
egyszerre tesznek eleget. 

Ilyen szempontok szerint keresték a legmegfelel őbb, a kitűzött célt legtel-
jesebben szolgáló (vagy szolgálni vélő), különböző  problematikájú — ellenállás, 
fölszabadulás, földkérdés, paraszti élet, értelmiség helykeresése, a nép fiainak er-
kölcsi győzelme, általános emberi gyarlóságok, a szocialista fejl ődés hősi lendülete, 
négerkérdés, imperialista mesterkedés, a let űnt polgári-úri-arisztokrata világ le-
leplező  bírálata, régi és új harca — magyar, szerbhorvát és világirodalmi m űve-
ket, amelyek a stílusosan színházavatóvá választott, a partizánellenállásnak szép 
drámai emléket állító Balázs Béla-színm űvet, a Boszorkánytáncot követve, az iro-
dalmi értékskála egyes fokait összekötve alkotnák a jugoszláviai magyar szánház 
műsorát. Hogy szerzőkkel is jelezzük ezt a műsororientációt (a műsorpolitika tel-
jes áttekintésére, a részletek megvilágítására ez az írás természetesen nem vállal-
kozhat), álljon itt mutatóba Nušić, Háy Gyula, Móricz Zsigmond, Rahmanov, sár- 934 



közi György, Skvarkin, Moliére, Csehov, Heijermans, Shaw, Szimonov, Beaumarchais. 
Katajev. Dickens, Gorkij, Jonson, Ibsen, Sterija, Bródy Sándor, Csíky Gergely, 
Strindberg, Macchiavelli, Goldoni neve. A kezdetben hatarozott repertoárprofil fo-
kozatosan fellazult, az ' irodalmilag rangosabb, eszmeileg súlyosabb m űvek meg-
ritkultak, a reális parasztábrázalás helyett a betyárromantika, a polgári társadal-
mat leleplező  darabok helyét viszont a tipikus polgári szórakoztató m űvek és az 
operettek foglalták el. Az els ő  Krleža-mű, a Glembay urak bemutatója idején, 
1953-ban már erősen felhígított, fölöttébb vegyes m űsor jellemezte a szabadkai 
repertoárt. 

A Glembay urakkal nyilvánvalóan a hatvan esztend ős Krležát akarta köszön-
teni a jugoszláviai magyar társulat. Tudni kell azonban, hogy Krleža neve és 
egy-egy műve (Glembay urak, Agónia) már évek óta a színház szélesebb, ún. keret-
tervében szerepelt. Először 1946 áprilisában, a Laták István igazgatóval készült 
interjúból értesülhetünk arról, hogy Miroslav Krleža Agónia cím ű  drámáját Skvar-
kin Fattyújával, Csehov Jubileumával, Katona Bánk bánjával (részleteket), Madách 
Tragédiájával (részleteket), Moliére Kényesked ők-jével és Képzelt betegével, Ben 
Jonson Volponejával, Szigligeti Csikósával és Móricz Zsigmond egyfelvonásosaival 
együtt műsorra akarja tűzni a Népszínház. Ugyanabban az évben, december-
ben több cikk és tudósítás is jelzi, hogy színre kerül egy Krleža-dráma, de most 
mar a Glembay urakat említik: „Januárban három igen nehéz m űvészi feladatot 
kell színházunknak megoldania. Színre kerül ugyanis Molnár Ferenc Liliom c. 
legendája, Krleža A Glembayak cím ű  dramája, valamint Kacsóh Pongrác János 
vitéze". (7 Nap, 1946. dec. 24.) Pajzs Pál igazgató tájékoztatója szerint a következ ő  
év (1947) márciusáig bemutatásra kerül ő  művek listája az említett három darab 
mellett Katajev: Hajrá!, Szolovljev: A csendháborító, Heijermans: Remény, Ben 
Jonson: Volpone, Gergely Sándor egyik színm űvével és a Nebántsvirág cím ű  ope-
rettel bőviilt. A bejelentett darabok nagy része valóban megérte a bemutatót, a 
Glembay urak azonban nem. Ez annál inkább meglep ő , mert Pajzs másik nyilatko-
zata szerint a színház a „Glembay urakra fektet nagy súlyt... Ezt a drámát úgy-
szólván próbakőnek szánta a Magyar Népszínház úgy a művészek, mint a közönség 
számára... irányadója lesz a színház további fejl ődésének". (Híd, 1946. 9. sz.) Majd 
két év múlva, 1948 szeptemberében az évadnyitást megel őző  informatív írásban 
találkozunk Krleža nevével és ismét a Glembay urak bemutatási szándékával, de 
a bemutató ezúttal is elmaradt. Ezt követ ően a hetedik munkaévet bejelentő  cikk-
ben fordul elő  a Glembay urak — „most Miroslav Krleža nagy drámáját, a Glem-
bay urakat veszi munkába még a f őszezonban" az együttes —, de színre állítása 
ezúttal is elmaradt, akárcsak 1952-ben, amikor már a m űsortervben ismét talál-
koztunk a Glembay-trilógia nyitódarabjával: „A Magyar Népszínház igazgatósá-
gának tervezetében ezek a darabok szerepelnek: Móricz Zsigmond: Úri muri, Ka 
tona József: Bánk bán, Fodor László: A templom egere, Jókai: Fekete gyémán-
tok, Vas Gereben: A nemzet napszámosa. (Mamuzsich István dramatizálásában), 
Csepreghy: Piros bugyelláris, Gerhart Hauptmann: Naplemente, Shakespeare: Mak-
rancos hölgy, Földes: A császár katonái, Zilahy Lajos: Zenebohócok, Moliére: Tar-
tuffe". (7 Nap, 1952. jún. 1.) Utoljára az 1953/1954. évi m űsorkeretben találkozunk 
Krležának ezzel a drámájával. 

Hogy évekig miért maradt ki a bemutatott darabok közül a Krleža-dráma, 
ma már nehéz lenne megállapítani, az egyes évadok repertoár-szerkezetét vizsgálva 
azonban világos, hogy a színház vezet ői a kifejezetten társadalomformáló, nép-
nevelő  periódusban már joggal foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy határozott 
képletű  tervükben helyet kell kapnia az Agóniának vagy a Glembay uraknak Ahogy 
erre a bemutatót megel őzően publikált dramaturgiai jegyzet retrospektíve utal is: 
„Krleža egy egész család életének fölfeléívelésében és alkonyában bizonyítja a t őkés 
fejlődés útját és kiúttalanságát ... Krleža igazsága besugározza tisztuló világnéze-
tünket". (Magyar Szó, 1953. dec. 16.) A világnézet tisztításának idején azonban 
nem kerül közönség elé a Glembay urak, hanem csak évekkel kés őbb, lényegesen 
más műsorközegben. Úgyhogy arról az évadról, amelyben hosszas nekifutás után 
a Glembay urak bemutatásra került, az Ifjúság cím ű  lap kritikusa már lelkesedése 
helyett csak aggodalmának adhatott hangot: „Úgy t űnik, hogy a program egyre 
inkább a pillanatnyi szükségletekhez alkalmazkodik és túlnyomórészt az olcsó 
szórakozást kedvel ő  közönség igényeit tartja szem el őtt. A nevelő, értékes dara-
bokat egyre jobban háttérbe szorította az ún. vegyes m űsor, a magasabb művé-
szeti és társadalmi hivatás helyébe már-már az ízléstelen tömegszórakoztatás lé-
pett ... Félő , hogy a tegnap még klasszikus m űvet megjelenítő  deszkákon mind 
sűrűbben fölbukkan majd az operett, idejét múlt népszínm ű, sőt holnap esetleg 
még bűvészmutatványra is sor kerül". (Ifjúság, 1954. jún. 11.) Hogy a kritikus 
háborgása nem alaptalan, íme az évad kerettervének szerz őlistája: Molnár Ferenc, 
Matija Poljaković, Shakespeare, Fauchais, Obernyik Károly, Tóth Ede, Gogol, Mus-
catescu, Maugham, Bíró Lajos, Hellmann vagy Miller, Bús Fekete László, Shaw, 
Pirandello, egy zenés ifjúsági darab és néhány új vajdasági m ű. Ebből így alakult 
az évad repertoárja: Kvazimodo Braun István: A Magdics-ügy, Hennequin: Három 
kalap, Krleža: A Glembay urak, Fauchios: Szegény Mavrier, Poljakovi ć : Napra-
forgók, Rettlom: A csizmás kandúr, Hellmann: Kis rókák, Molnár: Delila, Tóth: 
Az elhagyott szerető , Richter: Álarc nélkül, Dobri čanin: Közös lakás. Látható te-
hát, hogy mivé lett az a magabiztos közönségnevel ő  szándék, amelyről alig néhány 
éve az igazgató így nyilatkozott: „A közönség ízlésére els ősorban mi vagyunk 
hivatva vigyázni. Ebben a tekintetben semminem ű  engedményt sem tehetünk". (7 
Nap, 1946. ápr. 5.) 1953-ban pedig már mint szükséges rosszat, de így sem mint meg-
vetendőt, elmarasztalni való jelenséget említik a „sekélyes darabok" bemutatását, 
amelyekre — mivel „ezek a darabok biztosították a nagyobb bevételt" — a „szín-
háznak szüksége volt és jöv őre is szüksége lesz". És a következ ő  évad végén már 
a kényszerből vállalt műsororientációból esztétikai tételt kovácsolva védték is 
a leromlott repertoárt, a polgárivá hígult m űsortervet: „Egymás után nehéz dara-
bok kerültek műsorra, több a dráma, a sötéthangulatú darab, mint a vígjáték, az 
énekes, zenés színmű, a komédia, holott jól tudjuk, hogy a közönség szeret kacagni 
és nagyon szereti a muzsikát. A szomorújátéktól húzódozik a néz ő , s csak az nézi 
meg, akinek igazán művészi igénye van és a szórakozásnál jóval többre becsüli a 
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Ilyen a műsorpolitika, a repertoárkép abban az évadban, melyben a Glem-
bay urak bemutatásra kerül Szabadkán. (1953. dec. 19.) S így Krleža drámája 
mar csak valóban a jelent ős korszak végén kerül színre, hogy a Revizorral, a Pyg-
malionnal s még nénány klasszikus művel együtt lezárja ezt a korszakot, holott 
tartalmi vonatkozásai, művészi súlya, értéke folytán e periódus egyik jelent ős 
állomása lehetett volna. Ha a Glembay urak lezár egy korszakot színházunk 
műsorpolitikájában, akkor a tíz évvel kés őbb bemutatott másik Krleža-dráma, 
a Léda egy új korszak kezdetén kerül színre. A Léda a modern dramaturgia felé 
történt műsorpolitikai orientálódás idején Brecht, Svarc, Frisch, Kohout, Osbo rne 
darabjainak bemutatásával egyid őben kapott színpadot Szabadkán. (1963. jan. 31.) 
A színházi műsorpolitika e ket szakasza természetesen látható nyomot hagyott a 
két Krleža-mű  előadásának stílusán is, hiszen a kétféle játékstílus, amelyek 
közül az egyik az indulás éveihez kötődő  színpadi realizmus volt, a másik vi-
szont a hatvanas évekkel jelentkez ő  korszerű, intellektuális, kevésbé átélésnek, in-
kább megjelenítésnek minősíthető  játékmód, éppen a két Krleža-bemutatót elvá-
lasztó tíz évben vált el egymástól. És a jugoszláviai magyar színjátszásnak pon-
tosan ebben az útkereső  iaőszakában került színre (1956. nov. 29.) a topolyai Já-
rási Magyar Színházban a trilógia harmadik darabja, a Haláltusára magyarított 
Agónia. színjátszásunk akkori pillanatnyi állapota mellett a topolyai társulat pro-
filja, műsorának összetétele és nem utolsósorban a vidékjárásra épült, összponto-
sító színház jellegéből következik hogy az Agónia, amely Mil an  Вogdanovič  sze-
rint „lélektani agonia a társadahmi agóniában" (U agoníji, 1928.), a szabadkainál 
is vegyesebb mezőnybe, irodalmi érték tekintetében nagyobb oszcillációkat mu-
tató repertoárképbe -kényszerült beleilleszkedni, arra _volt hivatott, hogy Bús Fe-
kete László, A. Spaak, Fodor László, S. Geyer ellenében mentse, ellensúlyozza 
a színházi műsorpolitikát. 

3. 

A szerbhorvát drámairodalmat általános témákkal Sterija, Nuši ć, Begović , 
napi aktualitással pedig Dobri čanin, Gervais, Jože Horvat képviselte a magyar 
színház műsorán. Természetesen Krležán kívül, aki korban, de id őszerűségben is 
valahol a félúton helyezhet ő  el. A Krleža-drámák irodalmi érték, művészi szín-
vonal tekintetében viszont messze a játszott délszláv drámák élén járnak. A ma-
gyar színház számára azonban nemcsak irodalmi kvalitásai miatt jelentett (és 
jelent) rendkívüli feladatot és eseményt a Glembay-trilógia színpadra állítasa, ha-
nem azért is, mert a trilógia több magyar, pontosabban pannón vonatkozásával 
mélyebben ágyazódik az itteni talajba, múltba, mint más szerz ők művei, s talán 
mélyebben, mint Krleža többi —els ősorban drámai — alkotása. 

A glembayizmus, amit Krleža a szegénysorsbál gyilkossággal, csalással fel-
kapaszkouott Glembayak — egy egész salatos emberi magatarcas, életvitel tor-
malaként mutat be — alkonyanak három epizódjával — a hajótörés el őtti ршa-
nat (Glembay urak), a katasztrófa (Agónia) és a menekülési kísérlet (Léda) —
igyekszik értelmezni, kifejezni és minosítem, ahogy a krlezai opus egyik legjobb 
horvát ismerője, lvtarilan iviatković  írta, „nem csak holmi sajátos zágrábi tarsa-
dalmi jelenség, hanem az egész Duna-m еllék terméke". S ezzel a véleménnyel rí 
mernek Németh László 1940-ben írott sorai is: „Nemrég olvastam el Krležának, 
a nagy horvát írónak Glembajevi cím ű  munkáját. Felépítésében is érdekes könyv: 
három dráma, tanulmányokkal és novellákkal összekötve. Valamennyi egy család-
ról: a Glembayakról vagy helyesebben a glembayizmusról szól. Ami engem föl-
kavart, mégsem az érdekes írói módszer, hanem a magyar és horvát helyzet kí-
sérteties párhuzama. A Glembayak: egy paraszt- és keresked ősorból fölnyomult 
muraközi család; egy azok közül, amelyekkel a Habsburg-monarchia kormányozta 
az aljára került népeket. Eredete horvát,a belékevert vér révén osztrák—olasz—ma-
gyar—cseh; szerepe szerint a monarchia javára népellenes. Mialatt olvastam, a ma-
gyar s nemcsak a magyar: a cseh, lengyel, osztrák Glembayakra kellett gondol-
nom. Mlnda7, ami az utóbbi időben foglalkoztatott: ... egyetlen szóba futott ősz 
sze: Glembayak. A monarchia: a magyarságból és a magyarság ellen is kitermett 
egy csomó Glembayt és ezek itt vannak, a glembayizmus tovább él bennük, ha a 
császárság meg is bukott". (Most, Punte, Silta). 

A glembayizmus sajátos; hatásában és méreteiben provinciálisabb változata 
itt is létezett, virágzott. A Glembay-trilógia színrevitele ezért volt több, mint tisz 
telgés Közép-Európa egyik legnagyobb írója, ismer ője, krónikása előtt. De vajon a 
három dráma szabadkai, illetve topolyai megjelenítése érzékeltette-e, vagy legalább 
jelezte-e azt a bizonyos, számunkra fontos többletet, amit a közös emlékek jelen-
tenek; milyen koncepció szerint történt a trilógia egyes részeinek színpadra állí-
tása, melyek voltak az előadások sajátos színpadi-esztétikai, stiláris ismérvei, s 
hogyan értékelte a korabeli kritika az egyes produkciókat? 

Idéztük, hogy a színházi vezetés a szabadkai együttes egyik legkomolyabb 
feladatának tekintette a Glembay urakat. A vállalkozás jelent őségére a kritikák 
is utalnak. Vagy úgy, hogy a belgrádi színház háború el őtti szabadkai vendégjáté-
kára emlékeznek, amikor részt venni az el őadáson „nyílt állásfoglalás volt az ak-
kori társadalommal szemben (Magyar Szó, 1953. dec. 23.), vagy úgy, hogy az 1953. 
évi bemutató közönségének várakozó-megillet ődését tartják tontosnak megemlíte-
ni: „úgy ültünk be a néz őtérre, mint aki valóban nagy színházi el őadásra készült 
föl". (7 Nap, 1953. dec. 27.) De az eseményszámba men ő , ünnepi bemutató jelen-
tőségére vezethet ő  vissza az az elképzelés is, hogy a „függöny el őtt" „afféle be-
vezetőt" tartsanak, „mely illő  helyen és súllyal Krležát a magyar irodalomba ve-
zette be", nyilván a néz ő  drámairodalmi ismereteire gondolt a kritikus, arra, hagy 
a bevezető  a néző  tájékoztatását célozta. Ez kitetszhet abból a párhuzamból is, 
amely a monarchia „igazi mivoltának" bemutatóit Hašekben, Móricz Zsigmondban 
és Krležában jelölte ki. A színház számára valóban ügy, esemény volt a Glembay 
urak bemutatása, amit bizonyíthat, hogy három nappal a premiér el őtt a dráma-
igazgató a Magyar Szóban dramaturgiai jegyzeteket közöl, amelyben a Krleža- 
dráma műfaji sajátságai mellett hosszan foglalkozik a mű  eszmeiségével is. Ebből 
kiderül, hogy a társadalombíráló vonatkozásai folytán beleillik a Népszínház kez-
deti korszakának műsorképletébe, a megjelenítés stílusát illet ően pedig az első  né- 936 



hány szezon ún. színpadi realizmusának utolsó nagy bizonyítási, kiteljesedési lehe-
tőségét látták a Glembay urakban. De a stílus kérdése már az el őadás minősíté-
sének körébe tartozik. 

A kritika —jóllehet köszönti a vállalkozást, hangsúlyozza a feladat súlyát —
lényegében elmarasztalja az el őadást, úgy véli, hogy mind a rendezés, mind pedig 
a színészi teljesítmények nagy része alatta maradt a kívánt színvonalnak. Egye-
dül a Magyar Szó kritikájának írója (S. T.), aki alig néhány sorban foglalkozott 
a rendezéssel, nem talált kivetni valót Varga István munkájában. Szerinte a „ren-
áező  alapos és gondos munkát végzett ... a zágrábi színpad eddigi megvalósítá-
saiból is bőségesen merített". Ezzel szemben a 7 Nap Krónikása és a Naša scená-
ban Lányi István (1954. 71-72.) több elmarasztalni, mint dicsérni való mozza-
natot említ a rendező  munkájában. Lányi elöljáróban hangsúlyozza, hogy ez a fia-
tal rendező , a Gavella-tanítvány „els ő  komolyabb színpadi munkája", de felrója 
neki, hogy „vagy nem mélyedt el eléggé a jellemek tanulmányozásában, vagy ta-
nulmányozásának eredményét nem tudta színészeire is átvinni", továbbá hogy a 
konfliktusokat — kivéve a 2. felvonást — nem bontotta ki teljesen, s őt ezek lélek-
tanilag indokolatlanok is maradtak". Majd befejezésként magyarázni is igyekszik 
a rendezés tévedéseit, azzal érvelve, hogy a „rendez őnek nem volt kell ő  színpadi 
tapasztalata". A 7 Nap kritikusa is tehetségesnek tartja Vargát, aki ezúttal „megfe-
lelő  nekifutás híján roppant nagy feladatra vállalkozott". Kezdetben „keményen 
állta a sarat, jól megkapaszkodott (er ős és biztos talaj a szöveg) ... nem mondhat-
juk, hogy nem művészi igényekkel lépett fel, de nem tartott ki mindvégig ezek 
mellett". S ezután következnek a kritikus bíráló észrevételei: „A szereposztásban 
is, az alakrajzban is — olykor érezni lehetett — a jelenetek kidolgozásában is 
szabadjára engedte az önálló m űvészi stílussal rendelkez ő  színészeket. Ennek foly-
tán az öreg Glembay Ignác nem volt egészen mása annak a titkos tanácsosnak, 
akiről Krleža annyit írt", de a rendezés hibájának tudta be Castelli bárón ő , Sil-
berbrandt tiszteletes, az ulánus f őhadnagy alakjának téves értelmezését is, s leg-
főképpen azt, hogy voltak elnyújtott jelenetei az el őadásnak, melyek „sokhelyütt 
csökkentették a dráma feszültségét", például Leone és Angelika „csodálatosan szép 
és finom dialógusai után volt úgy, hogy szürke próza következett, mélység és 
művészi átélés nélkül, olyan hangnem, amely egyáltalán nem ebbe a darabba 
való. Titus Andronicus és Altmann párbeszéde olykor valósággal kizökkentették 
a darabot, Puba a legnagyobb jeleneteit kissé elsiette. . ." De ez már ismét 
a színházi teljesítmények értékelése felé vezet. 

A Glembay urak főbb szerepeit Pataki László (Dr. phil. Leone Glembay, 
Garay Béla (Náci — Ignjat Jacques — Glembay, bankár), Raczkó Ilus (Glembayné, 
Castelli báróné), Fazekas Piri (Angelika Glembay, dominikánus n ővér), Vujkov 
Géza (Titus Andronicus Fabriczy-Glembay), Szilágyi László (Dr. juris Puba Fabri-
czy-Glembay, ügyvéd), Fejes György (Dr. theol.  it  phil. Silberbrandt, a báróné 
gyóntatója), Szabó István (Dr. med. Paul Altmann, orvos) és Godányi Zoltán (Von 
Ballocsanszky, ulánus főhadnagy) alakították. 

VeRik, az ő  segítségükkel kellett az akadémiáról kikertilt fiatal, természe-
tesen kellő  tapasztalat nélküli rendezőnek, Varga Istvánnak megteremtenie az 
előadás egységes és hiteles légkörét, amelyben a Glembayak olyan otthonosan, ter-
mészetesen mozognának, mint legvalósabb életközegükben, meg a más és más 
stílust képviselő  színészek stilárisan harmonikus összjátékát. Noha tetszetós para-
doxonnak is tűnhet, mégsem az, hogy pannón jellege ellenére itt is, Zágrábban 
és Pesten, meg Szabadkán is nagyon nehéz feladat a glembayizmus színpadi érzé-
keltetése, kifejezése. Annak a színpadi/valós atmoszférának a megteremtése, szín-
padra varázsolására gondolok, amit a Krleža-művek legértőbb rendezője, Branko 
Gavella önmaga elé állított mércének így fogalmazott meg: „hozni kell azt az 
erejében és méreteiben lenyűgöző, muraközi, csupán küls ő  megnyilvánulásaiban 
szalonira idomított fékezhetetlen állati elementaritást, melyben még minden a 
glembayi emelkedés véresen b űnös levegőjét árasztja, nyomairól tanúskodik". 
(Branko Gavella: Miroslav Krleža i kazalište) S magától Gavellától tudjuk, hogy 
a glembayizmus eszményi megjelenítése — szerinte — neki sem sikerült. Logikus, 
hogy apályán éppen csak elinduló rendez ő  előadása fölöttébb sok kívánnivalót 
hagyott maga után. S ehhez hozzájárultak a darabban fellép ő  színészek játékára 
jellemző  stiláris eltérések, amelyeket a fiatal rendez őnek kellett egymással össze-
békítenie. 

A felszabadulással meginduló jugoszláviai magyar hivatásos színjátszás gyö- 
kerei a két háború közötti m űkedvelésbe és a még régebben itt fellép ő  vidéki 
magyar vándortársulatok meghonosította színjátszói hagyományokig nyúlnak visz- 
sza. A műsorában inkább a polgári szórakoztató színházzal kacérkodó, mint a 
realista színjátszás talaján álló m űkedvelés — ennek a hatása nyilván er ősebb volt 
az első  világháború előtt itt vendégszerepl ő  vándortruppokénál — a legerősebb 
szálakkal a romantikus-teatrális, az operettes-álnépszínm űves színjátszói iskolához 
kötődött, részint a repertoár logikus függvényeként, részint viszont a pesti szín- 
házakat, divatot utánozni akaró vidéki igyekvés velejárójaként. A Szabadkai Nép- 
színház színészei közül többen, kivált azok, akik az els ő  néhány évadban a főbb 
szerepeket alakították, hosszabb-rövidebb színészi múltjuk természetes velejárója- 
ként magukkal hozták a társadalmi változással egyszerre túlhaladottnak tekintett 
stílust. (A profi színjátszásban fokozatosan megtörtént az átváltás, az amat őriz- 
musban azonban egészen napjainkig nem veszett ki a régi műkedvelés rossz ha- 
gyománya, a múlt kísértéséhez hozzájárul, hogy az amat őr egyiittesek legtöbbjé- 
nek műsora is kísértetiesen emlékeztet az álnépszínm űves-operettes-polgári hagyo- 
mányra.) Ettől a stílustól kellett megszabadulni, s ez nem ment egyszer űen, hi- 
szen szinte kizárólag olyan színészekr ől volt szó, akik a mesterség alapjait nem 
iskolában, hanem a gyakorlatban sajátították el, tehát nem tanult, hanem csak 
ösztönös színészekként kerültek a pályára, s az ilyeneknél az alapozás, az els ő  
tapasztalatok nehezen alakítható szokásokká rögz ődnek. Gyakorlati kérdésekre 
térve: az új színház néhány évét a pátosz és az egyszer űség, a romantikus berög- 
ződések és az új társadalmi viszonyokkal, légkörrel jött új esztétikai követelmé- 
nyek, a legfőbb mércéül állított realista játék — bels ő  átélés, külső  valószerűség, 
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hozott, ami nemcsak egy-egy színész eszközein, hanem a társulat más-más tapaszta-
lattal rendelkező, más-más korú tagjainak játékán, következésképp az el őadások 
stiláris képén is érződött. 

A Glembay urak együttesében Garay Béla és Raczkó Ilus játéka köt ődött 
legerősebben a két háború közötti hagyamányhoz —évekig bírálták őket erősen 
gesztikulaló, teatrális játékuk miatt —, míg Pataki László és a többiek játéká-
ban, stílusában, lévén, hogy fiatalabbak voltak, kevésbé mélyen éltek a régi nyo-
mok, sőt volt, aki előtte sohasem játszott színpadon, tehát pályája kezdete egybe-
esett az új stílus térhódításával. A színészek tudták és vallották, „feladatunk, hogy 
a mai problémákat érintő  reális darabokat természetesen adjuk el ő". Ám azzal 
is tisztában voltak, hogy „ehhez — els ősorban - ,egy új szellemű  színészgárda 
nevelése sziikséges". (Brindza Károly: A m űvészet útján, interjú a színház néhány 
tagjával problémáikról, terveikről, Magyar Szó, 1946. dec.  .24-25.)  Mivel a neve-
lésnek semmiféle intézményesített formája nem volt (ma sincs!), így az új és 
a régi játékstílus szükségszerűen sokáig, tovább mint másutt, élt egymás mellett, 
sőt együtt, egy-egy színész játékán belül is. 

A Glembay-trilógia darabjai viszont a drámai matéria természete és az írói 
megmunkálás jellege folytán ösztönösen tiltakoznak minden romantikus elhajlás 
ellen, sőt az együttérzésnek, a toleranciának a legcsekélyebb jelét sem mutatva, 
kegyetlenül lelepleznek, elárulnak minden ilyen irányú színészi hajlamot, próbál-
kozást. Megjelenítésük a bels ő  lélektani gazdagság és az egyszer ű  kifejezési esz-
közök formanyelvén lehet a legteljesebb, ehhez csak a Lédabán — a szituációnak, 
ha az egyéni sorsok síkján nézzük, tragikomikus, ha társadalmi vetületében szem-
léljük, komikus jellege miatt — társul majd némi, de elmaradhatatlan groteszk-
ség. A három dráma színpadra fogalmazása mégsem olyan egyszer ű, amilyennek 
a tövetelmények pontos meghatározása után látszik, mert a Krleža-szövegek azzal, 
hogy hiányzik belőliik a külső  akció, melynek helyét rendkívül jól és ügyesen 
táplált, gazdag lélektani anyag és az érveló vitatkozó gy őzködés hangneme tölti 
be, egyrészt színészi segédeszközként a nagy gesztusokat és a fellengz ős hangot 
sugallják, másrészt viszont — a drámaiság természetéb ől adódva — tiltakoznak is 
minden efféle rájátszás, segédlet ellen. 

A kritikák egybehangzó megállapítása szerint az el őadás legjobb, legkiegyen-
súlyozottabb színészi teljesítménye a Leonét játszó Pataki László nevéhez f űződik. 
A 7 Nap Krónikása „színészi pályájának eddig egyik legnagyobb alkotásának" 
tartja — ami, ha tudjuk, valóban hány parádés szerepet játszott el őtte Pataki, iga-
zán kivételes dicséret — majd hozzáteszi: „egy fejjel magasabb volt a többinél". 
Mert: „Tekintete, hangja, keze mozdulása csupa élet, játéka m űvészi mértéktartás-
sal ívelt át •az egész tragédián ... Most láttuk, milyen finoman tud váltani hang-
nemet, gesztust és ha kell, játékot is ... sokszor képzeletet fölülmuló volt". Mind 
a két másik kritikus elismer ően nyilatkozik Patakiról, „nagyszer ű"-nek, illetve 
„pillanatokra éppenséggel ragyogónak" min ősítik alakítását. Ugyanakkor mindket-
ten több elmarasztaló mozzanatra is felfigyeltek, míg a 7 Napból csak arról érte-
siilt az olvasó, hogy Leone alakítója a „harmadik felvonás végén már egészen 
kimerült s elmaradtak a szövegkijátszásai", amit a Magyar Szó kritikusa szintén 
észrevett, ezenkíviil pedig arra akart figyelmeztetni, hogy „az első  felvonásban 
alakjának — Leone — dekadenciáját indokolatlanul elfojtotta és túl racionális 
társadalombírálót játszik, túlságosan haladónak mutatja be a betegesen deka-
dens" alakot. Hasonló meglátásai voltak Lányi Istvánnak is, aki szerint Leone —
Pataki tolmácsolásában — inkább pozitív, mint negatív figura volt, de a kritikus 
szerint ezért els ősorban a rendező  hibáztatható, az ő  koncepciójában volt a baj. 
Hasonló észrevételei voltak a többi színészi alakításokat illet ően is, vagy úgy 
tartja, hogy „nem eléggé kidolgozottak (Fejes György Silberbrandja, Vujkov Géza 
Titus Andronicusa, Szabó István Altmann doktorja, Fazekas Piri Angelikája), vagy 
hogy külsőségekre összpontosítottak és „mell őzték a -mélyebb lélektani ábrázolást" 
(Szilágyi László Pubája), esetleg téves szereposztás történt (Raczkó Ilus Castelli 
bárónő  szerepében), s mindez hozzájárult ahhoz, hogy az el őadásoknak nem volt 
,;következetesen megvalósított, egységes légköre". A Magyar Szóban és a 7 Napban 
megjelent kritikák már nem ennyire egyértelm űen elmarasztalóan ítélik meg a 
színészi teljesítményeket, jóllehet nem hallgatják el kifogásaikat sem. Garay „ki-
munkáltan alakította az öreg Glembayt", „a tragikus összecsapásban egykét na-
gyon finom momentumot adott", de „több vérb őséget vihetett volna néhány jele-
netbe", „figurában sokkal többet ígért, mint amennyit játékban adott... elmosó-
dott az alakja... nem volt elég nagypolgári, dölyfös pénzember ... halála nem 
tudott meggyőzően hatni". A nagystílűség hiányát Raczkó Ilus és Fazekas Piri 
alakításában is kifogásolták. Ezenkívül Raczkó Ilus nem:. találta fel magát szere-
pében, egyszerűsítette a figurát, „az a félvilági n ő, aki az egész Glembay csaIádot 
az ujjai köré csavarta és lábai közé gyűrte, sokkal finomabb és sokkal nagyvona-
lúbb kurtizán, mint ahogy... ebben a megfogalmazásban láttuk", emellett pedig 
széles gesztusai és skandáló, olykor iskoiás képletekben ismétl ődő  dikciója" foly-

tán kellő  kapcsolatot sem tudott teremteni szerepl őtársaival, állapítja meg a Kró-
nikás, aki szerint Fazekas Piri a „kisszöveg ű  szerepből olyan sokmindent hozott 
ki, hogy érezni lehetett... a drámai konfliktusok rezdüléseit ... Éreztük, hogy... 
apáca csuhája alatt ... asszony él ... mindvégig mint teljes ember volt jelen". 
Szilágyi az ügyvéd Glembay szerepében -az egyik recenzens szerint „merészen", 
„eltúlozva" játszott, karikírozó játéka gyengítette alakformálását, a másik szerint 
viszont Pubája ,;eredetien megfogalmazott idegember, csep űrágó jogász' , s amikor 
„nem beszélt túl gyorsan, nemcsak egy jelenetet éreztiink játékában, hanem a tel-
jes tragédiát ... nagy •triász, ha szólt — Leone, Angelika, Puba — visszhangja való-
ban  nem lehetett más, mint amit a szerz ő  akart: a döbbenet". Téves szerepértel-
mezést fedeztek fel Fejes György Silberbrandt páterében: „egy pap, akinek bárón ő  
az ágyasa, s mégis legfőbb tekintélye az ilyen barátokkal övezett családnak, nem 
együgyű, nem jámbor, és nem joviális, hanem ravasz diplomata", olvassuk az egyik 
írásban, s nem volt eléggé karrierista, nem jól színészkedett, holott ez nála tudatos 
magatartás, áll a másik, a Magyar Szó-beli kritikában. Ez a kritika azonban zára-
dékként szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy noha „túl sok helyet adtunk 
a bírálatnak ... az előadás dicséri a suboticai magyar együttes művészeinek megvaló-
sítását, tehetségét és lehetőségeit. A közönség pedig önmagáról mond majd bírá-
latot azzal, hogy hányszor tölti meg a Suboticai Népszínház néz őterét. Ez lesz 938 



a legjobb fokmérője a suboticai közönség színházi kultúrájának ." Hiába dicsérte 
meg Varga István vizsgaelőadására érkező  mestere , Gavella a produkciót — „amit 
láttam , az csakugyan színház volt" ha a közönség , ahogy a kritikus előre 
sejtette , nem fogadta jól az el őadást . Hogy ebben szerepe volt-e az elmarasztaló 
kritikának vagy inkább a színházi propag anda volt tehetetlen , közömbös, esetleg 
más befolyásolta a gyér érdeklődést , nehéz lenne megbízhatóan kikutatni. Tény 
azonban , hogy a Híd kritikusa (Lévay Endre : Krleža drámája magyarul, 1954. 1. 
sz.) kizárólag a közönséget okolja a darab elképeszt ően kis előadássz "ama miatt. 
Szerinte „a nagy drámának még ma sincs nálunk igazi közönsége ". S ezzel nyilván 
arra kíván utalni , hogy a Népszínház kilencedik évadjában feln őhetett volna már 
egy igényesebb közönségréteg is, de mivel ilyen nincs , kénytelen Szabadkát rossz 
értelemben vidéknek tartani, s kritika helyett cikkében a vidékiesség vizsgálatával 
és ostorozásával foglalkozik : „Hát mégis »vidék« vagyunk, ahol a provincializmus 
szelleme megfojtja a nagy kezdeményezéseket, eltemeti azokat, akik szépet akar-
nak?" Am valamiről megfeledkezik a bíráló, hogy színházunk — talán a körül-
mények alakulása folytán , talán kellő  erő , megfelelő  vezetés hiányában , meglehe-
tősan gyorsan feladta és feledte azokat az elveket, amelyeket az indulás éveiben 
olyan lelkesen vallott, s gyorsan, megállapíthatatlanul elindult a könnyebb szóra-
koztatás útján . Talán ennek a következménye a közönség érdektelensége, ha a 
Glembay urakhoz hasonló darab került m űsorra. Persze voltak rangos darabok 
is, amelyek szép sorozatot értek meg . Tény azonban , méghozzá szomorú tény, 
hogy a Glembay urak öt előadás után lekerült a műsorról. 

Ezzel a hihetetlenül alacsony megjelenítési számmal szemben már való-
ságos sikernek számít a topolyaiak néhány évvel kés őbbi Krleža-bemutatója, a 
Haláltusa , amit ez a merőben más profilú és lényegesen egyszerűbb közönségnek 
játszó — erre utalhat a - darabcím magyarázó szándékú magyarítása is — társulat 
tíz alkalommal vitt színre. 

A Haláltusa —használjuk ezt a címet, ha már így játszották — abban 
a műsorkonstrukcióban , amelyben inkább túltengtek a szórakoztató művek — a 
legkisebb településeket és a tanyavilágot is felkeres ő  topolyai társulat így is 
felmérhetetlen fontosságú missziót teljesített —, valóban merész m űsorpolitikai 
tett volt Krležának ezt a tán legkevésbé könny ű  művét játszani. 

Ez a dráma nem más, mint három ember két hosszú felvonáson át folyta-
tott pszichológiai dialógusa , s már ezért is olyan vállalkozás , amely csak körül-
tekintő  és alapos rendezői meg színészi munkával vihető  sikerre. Három ember 
haláltusája, melyben a „lélektani probléma határozott társadalmi momentumra 
támaszkodik, sőt ennek függvénye". (Mil an  Bogdanović : U agoniji, 1929.) A Glem-
bay-trilógia második darabja az el őzőben felsejlő , meginduló katasztrófa kitelje-
sedése. Három szereplője „egy osztrák báró , egykori dragonyos alezredes, most 
közönséges istállómester bizonyos héber milliomosnál , felesége, horvát arisztok-
rata és tábornagy lánya, aki most kalapokat csinál és indiai batikot árusít, és 
egy horvát nemes, a jogtudományok doktora, most pedig csupán egyszer ű  ügy-
véd". (Milan Bogdanović  i. h.) Hármuk kapcsolata meglehet ősen bonyolult: a 
nő  — érző, dekadens lélek — a két férfi között szenved. A férjében már régóta 
csalódott , egy életre , s a másikba akar megkapaszkodni , nem tudva, hogy ennek 
ő  nem több egy volt kalandnál . Egymást marva-vádolva-leleplezvв-megalázva és 
egymás nélkül élni mégsem tudva rohannak megállíthatatlanul -a katasztrófába. De 
egyéni tragédiájuk lényegében a társadalmi katasztrófa személyes síkon történ ő  
megnyilvánulása. 

Előtte Bús Fekete László: János, A. Rousen: Nina, A. Spaak: Rózsa a vihar-
ban, utána pedig Fodor László: Bölcs ődal, S. Geyer: Gyertyafény, V. Katajev: A 
kör négyszögesítése, V. Suboti ć : Emberek, M. Vasiljević : Boldogságrál álmod-
tunk került bemutatásra Topolyán . Nem túl rangos társaság — volt azonban a 
topolyaiak műsorán igényes színpadi mű  is —, éppen ezért igen figyelemre méltó, 
hogy a sajátos profilú, a faluszínház hagyományát megteremt ő  topolyai társulat 
közönsége tíz alkalommal —kétszer helyben és nyolcszor vidéken — volt kíváncsi 
erre az előadásra , amelyet a színház állandó vendégrendez ője , Garay Béla á11í-
tott színpadra. A rendez ő  a bemutatót megel őzően a Magyar Szóban cikket közölt 
a darabról , sebből látszik , hogy a Haláltusában elsősorban a hátteret látta fon-
tosnak kiemelni ; „súlyos kritikával és kérlelhetetlen analízissel " bemutatott, „ha-
lálra ítélt" társadalmat látott, a glembayizmusban „beteg és korhadt jelenségnek 
halálos vergődését" (Magyar Szó , 1956. nov. 28 .), ismerte fel. Egy letűnt kor le-
vitézlett társadalmának képét kívánta megjeleníteni, színpadra fogalmazni. 

Ebben Nagygellért János (báró Lenbach), Karna Margit (Laura Lenbach, a 
felesége), Sinkó István (nemes dr. Ivan Križovec), Gyuresics Erzsébet (Madeleine 
Petrovna grófnő, manikűröslány, orosz emigráns) és Boross Béla (süketnéma kol-
dus) voltak a rendező  segítségére . Ahogy előzetesnek szánt cikkében Garay Béla 
jelezte, mindannyian „alapos tanulmányozással igyekezetek elsajátítani" szerepüket. 

Igazi sikert majd a Lédával ér meg a Krleža-darabot játszó vajdasági ma- 
gyar profi társulat , a szabadkai , egyrészt mert huszonhárom alkalommal játsz- 
szák, másrészt pedig, mert fennállása óta másodízben is eljutnak a Sterija Já- 
tékokra . Abban az évben 14 színház 17 Krleža -előadással pályázott , s köziilük négy 
— köztük a szabadkai is —részvételi jogot nyert az ország legrangosabb szín- 
házi szemléjére. Ez mindenképpen siker, még ha a Sterija Játékokon tartott el ő - 
adás kritikái nem is a legkedvez őbbek . Legelmarasztalóbb a Dnevnik kritikusa, 
Jovan Vilovac , aki határozatlanságot és az invenciók hiányát rója fel , meg azt, 
hogy az együttes — jóllehet közismert kiváló összjátékáról — „lelkesedése mellett 
sem valósította meg az el őadás szokásos egységét ". Olga Božićković  a Politikában 
(1963 . május 11 .) már cikke címével is jelezni kívánta véleményét a szabadkaiak 
Lédájáról, „régiesnek" nevezte előadásukat , Draško Ređep viszont, aki a Književne 
novinéban naplót közöl a Sterija Játékokról , csak megemlítette , hogy május 9-én 
„Miroslav Krleža Lédáját a Szabadkai Népszínház magyar drámaegyüttese vitte 
színre Virág Mihály rendezésében " (1963. május 31.). Többet egy szót sem ír 
az előadásról . Csupán a Borba kritikusa , Slobodan Selinić  véli úgy , hogy a szabad- 
kaiak Lédája „szolid és professzionális szintű  előadás", ami arról tanúskodik, 
hogy az együttes komolyan végzi munkáját . Azt azonban ő  is fontosnak tartja 
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mert nem tud magyarul, hanem a stiláris eszközök, megjelenítési effektusok szo- 
katlan tónusa miatt is, ami annál inkább különös, mert a darab a monarchia 
történelmének egy része, s ennek lokális variációi a Vajdaságban sem ismeretlenek. 

A Léda, a trilógia befejező  része már a tragédiának komikumba forduló 
folytatása, záróakkordja, melyhez szintén nehéz megtalálni a legteljesebb színpadi 
megjelenítés kulcsát, receptjét; el őadni nagy vállakozás, komoly rendez ői és szí-
nészi feladat. Ismét Gavelidt kell idézni, aki szerint „a Lédában végre már át kel-
lene vinni a címoldalon olvasható »karneválosdit < a színpadra, színpadi történéssé 
változtatom." Mert a „véres karneváli alaphang megteremtése" fölöttébb nehéz, 
„csak úgy érhető  el, ha az utolsó felvonásban, a végleges demaszkírozást megel ő-
zően, a színészarcok szomorú fintorra váltanának, ezt viszont a színészi arcjáték 
lehetőségeinek tanulmányozásával lehetne megvalósítani". A szomorú fintorra azért 
van  szükség, mert a Léda nemcsak alcímében, de alaphelyzetében és jellegében is 
komédia, pontosabban tragikomédia. Nem azért komikus, mert a harc a hitvesi 
ágy körül, a szerelem ügyében folyik, hanem mert a Glembayak ide jutottak, 
hogy a hitvesi ágy körül csatároznak. Persze emberileg ez tragikomédia, de tár-
sadalmi jelenségként már inkább komikusnak tekinthet ő . És Krleža, aki a Glem-
bay urakban és az Agóniában még Ibsen követ ője a szerbhorvát drámairodalomban, 
a Lédában — nyilván a hangváltás, a tragikomédia felé való közededés követ-
keztében — a shaw-i szatíra eszközeit veszi igénybe, hogy nemcsak pizsamára és 
hálóingre vetkőztesse, hanem hogy lelkileg lemeztelenítse a kétszeres — magán-
életi és társadalmi — hajótörést szenvedett utolsó (vajon valóban utolsó?) Glem-
bayakat. 

Virág Mihály, a szabadkai előadás rendezője, saját Léda-képéről és termé-
szetesen a szmreállítás koncepciójáról a m űsorfüzet vallomásértékű  soraiban nyi-
latkozik: „Két f őmotívum rázkódtatja meg a Léda konstrukcióját. Az egyik, az 
üres emberi egzisztenciák blazírt élet világa, ahol a m űvészet a megalkuvás ipa-
rosodásáig süllyedve teljesen elveszti reális létjogosultságát. A másik motívum 
pedig tisztán az erkölcsiség megcsúfolásában megnyilvánuló szerelmi kapcsolatok 
visszataszító erotikája, melyben az egymás elleni vádaskodás groteszk komikumba 
fullad. Innen van  a gondolat, hogy a Léda kimondottan társadalmi szatíra. Ám 
ez csak részben az, s inkább csak olyan látszat, amely mögött egy beteges lírai 
sikoly hasít át a karneváli éjszakában, s ez a férfi és a n ő  kapcsolatábol eredő  
elementáris erő  vihara, mely visszatarthatatlanul sodorja alakjait a tragikum felé. 
Ezért jegyzi meg maga Krleža alcímként a Léda m űfaját — egy farsangi éjszaka 
szomorú játéka —, melynek igazi szimbólumát a rothadt narancsokban, vagyis 
a Glembay társadalom teljes széthullásában kell látnunk. A Lédában, e rothadó 
erkölcsi süllyedésben egyedüli igaz érzelmi akkord az alakok saját tehetetlen-
ségének beismerése. Az emberi tragikum szomorú meglátása ez Krležánál, s ez az, 
ami valóban elválasztja a Lédát az igazi komédiától. Ezért nem vígjáték a Léda, 
mégha szatirikus, sőt egészen komikus hangsúlyok is felbukkannak benne. Végül 
a mű  lezáró jelenetében mindenképp rá kell döbbennünk a szomorú valóságra, 
mellyel egyenként eltűnnek e krležai alakok, a rideg márciusi hajnali ködben .. . 
örökre". 

Virág koncepciója szerint, mely inkább társadalmi drámát, mint komikus 
felhangokkal bővelkedő  tragikomédiát lát a Lédában, az el őadás szereposztása a követ-
kező  volt: Pataki László (lovag O liver Urban), Fejes György (Klanfár iparmágnás), 
Heck Paula (Melita, a felesége), Szilágyi László (Aurel, akadémikus fest ő), Szabó 
Cseh Mária (Klára, a felesége) — ezt a szerepet kés őbb Tóth Éva vette át, a Ste-
rija Játékokon is ő  alakította —, Romhányi Ibi (Fanny). 

A kritikák a rendezésről nem ítéltek egységesen. Nagy József szerint Virág 
Mihály „jól vezette a ćselekményt, a komédiát nem a küls őségeiben, hanem a mű  
alakjainak bels ő  viszonyulásában kereste és ábrázolta, ennélfogva jellegzetesen 
krležai atmoszférát teremtett a színpadon, s olyan el őadást tárt a néz ők elé, 
amely méltán emelkedik az átlagteljesítmények fölé" (Dolgozók, 1963. febr. 3.). 
Ezzel szemben Dévavári Zoltán „meglehet ősen heterogén, nem eléggé egybehangolt 
együttes"-t látott, s koncepcióbeli hibát is, minek következtében „még jobban 
csókkent az amúgy is vontatott játék üteme, különösen a záróképben". (7 Nap, 
1963. febr. 8.). Vukovics Géza viszont így ír a Léda rendezésér ől: „A rendező  egyéb-
ként inkább a kis részletek kidolgozására helyezte a hangsúlyt, hatásos csatta-
nókat keresett egy-egy jelenetnek. Ilyen mondjuk a végs ő  függönyhullás előtt meg-
jelenő  utcaseprő  erőteljes szerepeltetése: olyan lendülettel lát munkához, hogy 
senkinek sem kell törnie a fejét, magától értet ődő, hogy a szeméttel egyútt jel-
képesen kisöpri az illetlen szerepl őket is. Ebben a részletezésben elsikkad a nagy-
vonalúság, s az a tény is, hogy egy karneváli éjszakán játszódik le a cselekmény, 
és ennek a lármás hangulatnak nyoma sincs az els ő  képekben. Vagy például a két 
barát — Urban és Auгel — viszonyában alig érezhető, hogy a felkapott festő  
gyenge, akarat nélküli, és csak Urban sziporkái, álbuzdításai tartják benne a lelket; 
ezért, mondjuk, valószínűtlennek tíínik erélyes szembeszegülése az utolsó felvonás 
utcajelenetében. A részletek kidomborítására épített beállításban lefokozódott a 
két női hős szerepe is, különösen Kláráé." (Magyar Szó, 1963. febr. 10.) 

A Sterija Játékokon történt fellépés után két kritika foglalkozik Virág Mi-
hály munkájával. Olga l3ožićković  szerint a rendezб  nem komédiának értelmezte 
a Lédát, pontosabban csak annyira komédiának, amennyire Csehov Három n ő-
vérje, mondjuk, vaudevi lle, s emiatt nem hibáztatható, inkább amiatt, hogy az 
előadás „úgy hatott, mint egy polgári szalondráma tiszta szerelmi intrij ~ával". 
Jovan Vilovac hosszabban időz a rendezés kérdésénél és megállapítja, hogy Virág 
Mihály „eléggé határozatlanul és kell ő  invenció nélkül próbálta életre kelteni 
a szerző  gondolatait... főleg a komikus jelenetektől tartott ... kitaposott úton 
haladt... tartózkodott a kísérletekt ől ... arra ügyelt, hogy a bels ő  összeütközés 
hagyományos kifejezési módján tárja elénk az erkölcsi zü ІІés legrejtettebb oldalát. 
Ennek megfelelően. a párbeszédekkel motiválta szándékát, de a drámaiságot a ki-
mondott szó csengésére redukálta, ahelyett, hogy a hangulat és az érzelmek lénye-
gét ragadta volna meg ... Ezzel csökkentette az el őadás tempóját is, a cselekményt 
lélektani szünetekkel nyújtatta meg ... Virág nem talált rá a leghitelesebb meg-  940  



oldására, hogy kifejezze Krlexa gondolatainak és hangulatának dramatikáját, ami 
éppen a Lédában nagyon változó , a kérlelhetetlen ítélett ől az enyhe ironizálásig 
terjed . A rendező  érdeme , hogy az időnkénti pontos megfigyelések, amelyek szín-
padi formában realizálódnak is az el бadásban ..." 

Akárcsak a tíz évvel ezel őtti Glembay urakban , a Lédában is Pataki László 
alakította az egyik f őszerepet . A kritika ezúttal is elsősorban az ő  játékát dicsérte. 
„Pataki Lászlónak sikerült a legkövetkezetesebben megmaradnia a krležai keretek 
között. Pár gesztussal , hanghordozással el tudta hitetni, hogy »le veritable grand-
seigneur«-nak született , egykori világfi , diplomata ... pillanatnyilag gunyoros mű-
kritikus ... Valóban a legtöbb jelenetben hitelt adtunk neki... elvártuk volna 
azonban , hogy nagyobb nyomatékkal , színesebben adja azt , ha lyukas is a nadrág-
zsebe, elméssége , ötletessége és iróniája elmaradhatatlan kelléke egész környeze-
tének , melyben minden a számításon alapul, s a kényszerházastársak életében 
nincs semmi érzés, őszinteség." (Magyar Szó .) A 7 Nap szerint is „szinte kifogás-
talanul formálta meg a mondén világ glasszékeszty űs parazitájának típusát, s bár 
olykor idegen elemeket is belevitt játékába , mégis magasan kiemelkedett partnerei 
közül ". Következetes alakformálását dicséri a Dnevnik kritikusa is, míg a Politi-
káé „jelentős belső  színészi volumenjét " ismeri fel alakítása nyomán , s azt, hogy 
szerepét „értően, jól árnyékolt lélektani eszközökkel , a színpadi játék részletes 
előtanulmányozásával " építette fel. Legrészletesebben a Borba kritikusa , Slobodan 
Selenić  foglalkozott Pataki Oliverjével . Bevezetőként leszögezte, hogy nevéhez 
az előadás legjobb színészi teljesítménye f űződik , pontosan tájolta be a krležai 
alakot, de jellegzetes ismérveit kissé mintha a „virtuóz színpadi technika mögé 
rejtette volna ". Végezetül azonban megállapította, hogy Pataki nemcsak „végtele-
nül érdekes jellemet hozott", hanem „új színt is tudott adni ennek az ismert 
színpadi figurának". 

A Glembay urak egy évtizeddel aze бtti együtteséb ől Fejes György kapott 
a Lédában is szerepet . Klanfart , az újgazdag iparmágnást játszotta , akit a glem-
bayi hajótöröttek megvetnek és lenéznek ugyan, de akibe — mivel pénze van —
úgy kapaszkodnak , mint egy utolsó szalmaszálba . Fejesnek ezt az anyagában ér-
dekes figuráját nem egyértelműen ítélte meg a kritika . Selenićnek tetszett benne, 
hogy a hagyománytól eltér ően Fejes „nem emelte •ki drasztikus eszközökkel Klanfar 
civilizálatlanságat". Božićković  nem is említi, Vilovac nem találta „eléggé meg-
gyбzőnek", Dévavári szerint „idegenül mozgott környezetében ... azt sem éreztük 
eléggé jellemzőnek a zágrábi újgazdagra , hogy szerinte a házasság jogi szerződés". 
Vukovics viszont, aki leghosszabban foglalkozott ezzel az alakítással , úgy látta, 
hogy „túl erőteljes és magabiztos iparmágnás volt, s megjelenítésével , maszkjával 
ellenkezést nem tűrő  fellépésével megbontotta azt az illúziót, hogy máról holnapra 
zöld ágra vergődött nagyiparos , aki szegénysorból emelkedett fel, s mindenáron 
magára akarja aggatni a régi világ pompájának díszes maradványait , s akár a hit-
szegés, megvetés árán is kész fenntartani a házastársi viszonyt kékvér ű  hitvesé-
vel, aki csak érdekből ment hozzá . A maga körül teremtett állandó feszültséget 
nem oldotta fel egy -egy pillanatra , ezért a kelleténél komolyabban hangzottak 
fenyegetései , magatartásából nem érz ődött ki, hogy legalább olyan szüksége van 
Melitára , mint Melitának őrá". 

Az előadás harmadik jelentős férfiszerepét, Aurelt, az akadémikus fest őt, 
aki lényegében tehetségtelen mázoló , s csak Oliver „műbírálatai "-nak és kétértelmű  
biztatásainak köszönhetőleg prosperál , Szilágyi László jatszotta , a vélemények 
szerint következetlenül, értelmesebbnek és érzelmesebbnek is, mint „amilyen való-
jában" egy divatfestő , nem eléggé hitesen , csak a harmadik felvonásbeli nagy 
jelenetében alakított „lenyűgöző  erővel". 

A két női szerepet hárman játszották . Melita, Klanfar felesége végig Heck 
Paula, Klara, Aurel felesége — mindketten Oliver ágyasai — a bemutatón Szabó 
Cseh Mária, később Tóth Éva volt. Mindhármuk játéka sok kívánnivalót hagyott 
maga után . Heck Melitájából „hiányzott ... a jellemző  nagyvonalúság és ezért 
nem lehetett hiteles képvisel ője egy letűnő , glembayi veretű  osztálynak" (Magyar 
Szó), a 7 Nap kritikusa elnéz őbb , úgy találta , hogy kiegyensúlyozatlansága ellenére 
is „elhitette , hogy gyötrődés ... a váradipusztai nemesi sarj számára együtt élni 
egy vályogvető  ivadékkal , akinek fogalma sincs , mi a civilizáció ..." Kétélű  dicsé-
retnek tűnik a Politika kritikusának megállapítása , hogy Heck Paula és némileg 
Tóth Éva olyan „színészi eszközöket használtak, amelyeket a némafilmekb ől is-
merünk . De tekintet nélkül arra , hogy az ilyen stílus elfogadhatatlanul régimódi, 
ők ketten ... annak a világnak a leheletét , ízét , színét hozták , amelyben a Krleža-
mű  keletkezett ". A két Klara közül Szabó Cseh Máriáé „szemmel láthatóan idege-
nül mozgott a megcsalt és hűtlen feleség szerepében" (7 Nap ), „bizonyára félre-
értette szerepét , s ezért Klarát magatehetetlen , hűvös és megközelíthetetlen bá 
buvá változtatta , pedig ... inkább számító , ravasz... nem félénk ... hanem kör-
mönfont ..." (Magyar Szó ), Tóth Еváé „inkább külső  megnyilvánulásában és hang-
hordozásával hatott" (Dnevnik). 

Ilyenek voltak , ilyennek ítéltetettek a jugoszláviai magyar K гleža-előadások, 
amelyeket a nem mindig következetes és megbízható , láttuk , egymásnak sokszor 
mennyire ellentmondó kritikák vallatásával próbáltunk megidézni . (Csak záгб-
jelben említjük a Lédáról a színház magyarországi vendégszereplése után Szolno-
kon és Szegeden jelent meg recenzió a helyi lapokban , de ezek az írások , sajnos, 
nemigen lépnek át a jólneveltség , a vendéglátó illedelmességének határain, noha 
kitetszik belőlük , hogy lényegében jó, valódi profi szintű  társulatot ismertek meg 
a szabadkai együttesben , amely szégyenkezés nélkül felveheti a versenyt a magyar 
vidéki színházakkal .) Voltak jobb, s voltak gyengébb produkciók is mind a szabad-
kai, mind pedig a topolyai színészeknek , de próbálkozásaik nem voltak hiábavalók; 
nemcsak közönségüket , hanem önmagukat is gazdagabbá tették a rendkívüli iro 
dalmi-drámai értékeket képvisel ő  trilógia megjelenítésével . A felemás eredmények 
ellenére is jelentős tettként kell emlékeznünk színjátszásunknak e három produk-
ciójára, melyek közül a szabadkaiak a Lédával eljutottak az ország els ő  feszti-
váljára és elkezdték azóta fel-felújuló sikeres magyarországi vendégjátékaikat. A 
Krleža-trilógia bemutatása színháztörténeti jelent őségű  esemény, megidézésével ezt 

941 kívántuk tudatosítani. 



tolnai ottó 

kőseb 

Brancusi Bölcsesség című  szobrát néztem, az ülő  figura hátát, a középen felhasított 
hátat, a hasadást, s azt mondottam, mintha azt mondottam volna: e nyílás valami 
lényegeset tár fel a szobrászatról, a k őről, akár mondjuk Homérosz ködb ől kélő  
rózsásujjú hajnala, vagy a Lautréamont boncasztalán párosított varrógép és nap-
ernyő  a költészetről... 
De miért mozdultam s mozdulok most is e hasadás mell ől, még ha Homérosz 
hajnala felé is? Hiszen valami megnyílt ott, felrepedt, kihasadt, mint egy érett 
termés, mint egy seb, vagy mint akármi, s hogy magától, vagy durva beavatkozás 
folytán-e, az egyelőre mellékes, a fontos az, hogy: rés keletkezett. 
Rés. Kemény Erős. 
Más, elementárisabb valami ez, mint például a Goya megfestette mély, avagy 
vak szemek, melyeket réseknek véltem, melyeken, úgy t űnt, valaki, egy másik 
figura leskelődik s amelyek előtt oly sokat várakoztam, várakoztam, mint macska, 
várakoztam, mint egér ... Itt, a bölcsesség rése el őtt kell várakoznom. Nem tudni, 
miért. Azért e, hogy teljesen kinyíljon s mint egy kagyló tenyerén mutassa igazát-
igazgyöngyét, vagy hogy igazságával-gyöngyével bezárkózzon? Nem tudni. Vára-
kozni kell. Várakozni, mert itt látok valamit, itt biztosan tudok valamit. A rést. 
Már évek óta nézem itt, falamon a Bölcsesség-figura hátát, mondhatnám így is: 
a Bölcsesség visszáját. A fényképen a hát még inkább hát, már-már monumentális, 
nem lehet körüljárni. A hasadás, a rés pedig egy sötét feliilet, csík. Ha nem tud-
nám, hogy a figura mindössze fél méteres, azt hinném, magasabb nálam, vagy 
legalábbis azt, hogy a hasadás az én hátamhoz méretett, az én hátamba vésetett, 
az én hátamon repesztett. ' 942 



Reverdy Homérosz rózsaujjú hajnala kapcsán mondja, hogy nem az egymás mellé 
illesztett elemek a lényegesek, hanem például a találkozási felület. Homérosznál 
és Lautréamont-nál is mintegy háttér, kulissza el őtt játszódik le ez a takdkoz-
tatás, pároztatás. 
Homérosznál a köd képezi e hátteret: 
és hogy a rózsauj jú hajnal kélt ki a ködből .. . 
Lautréamont-nál pedig a műtőasztal: 
Szép volt, mint egy varrógép és egy . napernyő  találkozása egy boncasztalon... 
A kulisszából, háttérből, bensőből, amit a szakemberek idegen, az egyik elemnek, 
jelenségnek sem megfelel ő  környezetnek is neveznek, valamint az el őttük össze-
illesztett elemekb ől alakul egy többanyagú, többréteg ű  sáv, amely, mint valami 
rés, nyílás tán fényt, tán sötétséget, tán valami egészen mást sugároz. 

Brancusi e gesztusa a kőre mutat — legalább olyan határozottan, mint Arany-
madara mutat valahová, valamire. De gesztusról van-e szó? Brancusi éppen a 
gesztustól áll látszólag legtávolabb, különösen a Bölcsességnél, ennél a „parasztos 
komolysággal kifaragott k őtömbnél", de csak látszólag, mert e hasadék nem 
biztos, hogy paraszti komolyságú csak. Mert van-e „maradaxndóbb" és „örökérvé-
nyűbb" gesztus, van-e még ily abszolút formája a gesztusnak, mint az Aranymadár? 

A hasítást, rést itt külön vizsgálom, nézem a Bölcsesség egészétől (az Ima című  
szobor, térdeplő  figura kettérepedt hátát nem is érintem), valahogy úgy, mintha 
a hát, a repedés egy külön műalkotás lenne, nem is műalkotás, hanem mondjuk: 
egy fal (már Leonardo is oly szeretettel vizsgálta a falakat), egy fal-repedés, repe-
dés-akármin, repedés-csak, tehát így most nem is lényeges a kritika és a szobrász 
véleménye e szoborról, a Bölcsesség egészér ől. Mondom, egy részletről van szó, 
ami legnagyobb, legismertebb alkotásain nem is lenne lehetséges, persze ez nem 
azt jelenti, hogy kisebb érték hordozója, s őt számomra minden, azaz a semmi 
hordozója, illetve nem is hordozója, magam sem tudom, mije... 

A műalkotás harakirije, vagy hátbaszúrása, ledöfése. 

A kő  magára mutat, azt mondja: kő . 

Szegény kő . 
Talán. 

Megnyílt a föld, mondom néha. 

Talán. 

Néha úgy tűnik, a penge, ha egyáltalán penge volt, egy Engr-figura hátát metszi 
fel, hallom a pergamen-bőr csörgését .. . 

Lafcadiora is gondolok néha .. . 

A gerinc mint lyuk, seb. Az ember (gerinc? gerinchúr?) mint lyuk, seb, rés a le-
vegőn... 
A Bölcsesség hasadékának sziluettje, fényképe akár egy Giacometti-figura — talán 
éppen e résen, kőkapun, kőseben lépkednek ki emberkéi ... 

Artaud azt írja az egyik Van Gogh-portréról, hogy mintha ágyúlövéssel festették 
volna a vászon legvégs ő  felületére — mivel ütötte Brancusi e rést, mivel ütötte 
a kő  a rést magán, mivel a leveg ő  e levegőnyi rést, lyukat? 

Mivel, miért? 
S így folytathatnám a végtelenségig, mint ahogyan biztosan folytatni is fogom 
e rés, lyuk körülírását, körbe-körbeírását, mérését, összevetését más sebekkel 
(piétők!), de most még csak a zenére utalnék afféle illusztrációt keresve. Adornót 
idézem: 

„A fényesség: sebeidből sugárzik" — George verssorát mintegy mottóként olvas-
hatjuk Mahler, a költő  idősebb kortársának művéhez. Hogy azonban Mahlernél 
a kudarc sebhelyei a kifejezőerő  forrásaivá, ezzel egy másodfokon megvalósuló 
siker serkentőanyagaivá alakulhattak át, nem csupán egyéni sajátosság .. . 

Néha a hajnal, ha nem is rózsásujjú, lassan a hasadékhoz ér falamon s látom: 
a bölcsesség nem maga a Bölcsesség, de a Bölcsesség felhasított háta „örök 
szobrászati gondolat", örök szobrászati gondolat arról, hogy nincs örök szob-
rászati gondolat —apropó a semmihez. 

Ко . 

Levegő . 

Szegény kő . 

Szegény levegő . 

Еs mégis valami rózsaszín derengés. Lautréamont hajnala: a boncasztal végtelen 
gumilepedője ... 

A kéz, az ujjak, akár Tulp doktor anatómiáján, kipreparálva. Kiszáradt s moz-
943 dulatlan a kéz, írja Bonnefoy A költészet m űvészete című  versében. 



thomka beáta 

a 
tájkép 
misztériuma 

»a tízezer tüneményt ecsetje hegyén zúzza szét —« 

Lu  Cs!  
' Nagyvilág. 1973/7. Marguerite Yurcenar novellájának, a Hogyan menekült meg Vang-Fonak' az alapja 

egy régi kínai taoista példázat. Az öreg fest őt, Vang-Fot, aki tanítványával, Linggel 
vándorolt, katonák tartóztatják le és a Császár elé vezetik. Vang Fi ellen maga 
a Császár emel vádat; elmondja, hogy tizenhat éves koráig a palota termeibe zár-
tan élt, amelyekben atyja Vang-Fo festményeit őrizte. Sohasem hagyta el a ter-
meket, s a világ, a tájak, az emberek csak Vang-Fo képeinek közvetítésével jutottak 
el hozzá. Amikor tizenhat éves korában megnyíltak az ajtók, és „megszervezett 
magányából" a világba léphetett, mérhetetlen kiábrándulás vett rajta er őt. Az ad-
dig ismert egyedüli valóság a Császár számára Vang-Fo képeinek valósága volt. 
A Császár, aki a küls ő  világot sosem látta, kételkedés nélkül hitt Vang-Fo festmé-
nyeiben. Kétely nem merült fel benne a képek valóságosságát, hitelességét, tükör-
szerűségét illetően. A kapukon kívül azonban egy merőben más világ tárult eléje, 
amellyel szemben a tájképek egy illuzórikus, külön világgal rendelkeztek. A fest-
mények sajátos bels ő  világa nem felelt meg annak a küls ő  világnak, amelyet 
a Császár érzékei regisztráltak. 

A felfedezés döbbenetet, félelmet, kételkedést váltott ki a Császárból. Úgy érezte, 
Vang-Fo árulásának áldozata lett. „Han királyság nem a legszebb királyság, én 
magam nem vagyok a császár. Az egyetlen birodalom, amely felett uralkodni érde-
mes az, amelyikbe te hatolsz be, öreg Vang-Fo, az Ezer Vonal és Tízezer Szín 
útján." A Császár arra ítéli Vang-Fot, hogy kiszúrják szemét és levágják kezét, 
amely által külön birodalmat teremthetett, s „az emberi érzékek határain túli 
viszonylatokba" behatolt. 

Attól a pillanattól kezdve, amikor a Császár kilép a palotából, már nem Vang-Fo 
az elbeszélés főhőse, hanem maga a Császár, s még inkább a Császárnak a való-
ság és a tájkép viszonyával kapcsolatos magatartása. A Császár döbbenetét az 
váltja ki, hogy egyszeriben két egymástól független realitást ismer fel. Útnak 
indul, hogy bejárja országát és felkutassa a festményekr ől megismert harmóniát, 
de az út, a tájak, a színek, a formák meger ősítik benne a sejtést, hogy hiábavalóan 
nyomoz Vang-Fo birodalma után. A kínai Császár problémája nem ott kezd ődik, 
amikor rájön, hogy a festmények rendje más jelleg ű, mint a tárgyak és a ter-
mészet rendje, hogy Vang-Fo jelképes „birodalma" más törvényszer űségeknek van 
alárendelve, mint saját birodalma, hanem amikor a két világot, a két realitást 
küíönválasztja és függetleníti egymástól. Tragédiája és Vang-Fo büntetésének oka 
is ebből a tévedésből vezethető  le és érthető  meg: 

A kínai történet sajátos módon veti fel a m űvészi ábrázolás kérdéseit és a Császár 
példája arra figyelmeztet, hogy az alapvet ő  összefüggéseket éppen ott kell keres-
nünk, ahol a Császár számára megszűntek az-összefüggések. 944 
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„A gyűjteményemben, ahol a te műveidet tartom, van egy csodálatos festmény, 
amelyen hegyek, a folyók torkolata és a tenger, természetesen végtelenül lekicsi-
nyítve, +de olyan magától értet ődően van jelen, hogy az több, mint a tárgyak puszta 
létezése” — mondja a Császár Vang-Fonak. A novella egész további cselekménye 
a köré a pont köré rendeződik, amelyet a tájkép misztériuma jelent a Császár szá 
mára. A kínai történet a művészet mágikus erejének példázására a tájképet hasz 
nálja fel, amely Vang-Fonak szimbolikus menekülést biztosít, s ezzel a parabola 
a maga jelképes nyelvén a valóság — művészet, külső  realitás — művészi ábrázo-
lás, természet — tájkép, naturalizmus — idealizmus relációit is felveti. A végleges 
feleletek kijelölése azonban már nem a parabola feladata, amely hogy szét ne 
feszítse a műfaji kereteket, csak a h ősök cselekedeteihez és magatartásához szer -
vesen kapcsolódó megoldást sugalmazhat. 

antik és modern tájkép 

»A tájkép olyan tárgy, mely az örökké változó 
természet szépségével van felruházva.« 

Tang Hou: A f estésztit elmélete 

Hamvas Béla Antik és modern tájképe című  esszéjének alapkérdéseit ugyanazok 
az összefüggések képezik, amelyek M. Yourcenar novellájában felmerülnek. Ham-
vas Béla fejtegetése ott kezdődik, ahol a kínai Császáré abbamarad. A tájkép ala-
kulását vizsgáló esszében megfogalmazást nyernek azok a lényeges mozzanatok, 
amelyeket a novella csak megvillantott. A kiindulópont azonban mindkét esetben 
egy egymáshoz közelálló megállapítás: a táj és a kép között megszűnik a hason-
lóság. 

„Az antik tájkép kezdetben igen egyszer ű  volt. Egyetlen hullámvonal s alatta 
egyetlen hal, semmi több, ez volt a tenger. Amint látszik, nem volt olyan kép, 
amilyen a mai felnőtt ember ízlésének megfelel. Jel volt mindössze. Jelkép. Mint 
az írás, a hieroglif, amellyel rokonságot tartott. 

De ha az ember a modern festményt jól. megnézi, Corot, Van Gogh, Constable vagy 
Claude Lorrain tájképét, meglep ődve fogja látni, hogy ez se más. Csak a jel vál-
tozott meg. Megszoktuk, hogy a művész varázslatának engedünk és elhisszük, hogy 
amit elénk tesz, a friss reggeli erd ő  vagy a levegős olajfaliget hűséges utánzata. 

Nem is olyan régen akadt egy pillanat, amikor észrevettem, hogy hol van az a rés, 
amelyen a művész keltette illúzióból ki lehet bújni. S amikor kibújtam — mert 
nem álltam meg, hogy meg ne tegyem, — a táj és a festmény között semmi ha-
sonlóságot nem láttam. Így azonban pontosabb: a hasonlóság nem volt nagyobb, 
mint az antik tájképnél, amikor a tengert a hullámvonal s a hal jelentette. 
Jelek ezek is itt mind és nem is nagyon érthetetlenek." 

Az antik tájkép két hullámos vonalba s űrítette a tenger képét: egyik vonallal a 
tengerre utalt, a másikkal a hal jelét vonta meg. A „szelektív látás" szerepe, amit 
Hartmann a megformálás előfeltételének tart, már itt, ezen a primitív képen ér-
vényesült. Az antik festő  nem másolt, hanem ösztönösen kiválasztotta a két leg-
megfelelőbb vonalat, melyet jelképpé sűrített. đsztönösen határozott így, mert 
feltételezhetően még nem tudatosodott benne, hogy látószerveink, érzékszerveink 
sem regisztrálják a dolgok, jelenségek, a természet extenzív totalitását, tehát a 
művészi ábrázolás eszközei sem képesek a küls ő  valóság egészének a reprodukálá-
sára. A jelek, jelképek megteremtése ezért el őfeltétele volt a művészi ábrázolás 
megjelenésének. 

A táj és kép, a dolgok és ábrázolások közti hasonlóság kérdése pedig már a 
legelső  képeknél eldőlt: a kezdetleges, hieroglifszer ű  vonások éppúgy kialakították 
jelrendszerüket, bels ő  törvényszerűségeiket, „saját világukat", mint a kés őbbi 
korok tökéletesebb festményei, és ezzel a látásunk által felölelhet ő  formákat ki-
emelték a külső  összefüggésekb ől, tehát a hasonlóság vonzásából is. A tájkép töké 
letessége nem azon múlik, mennyire felelnek meg színei, formái a tenger, a fák, 
a hegyek alakzatának, hanem azon, hogy a jelképekké transzformálódó körvonalak, 
felületek mennyiben válnak reprezentáns jelleg űvé. ,, ... egyetlen hegy is több ezer 
hegy jelentését és magatartását gy űjti össze magán", olvassuk a tájkép tökéletes-
ségéről a régi kínai esztétikai írásokban. A tájképnek az „egyetlen hegy" kiválasz-
tásával minden hegy mondanivalóját kell kifejeznie, s ezért szükséges bels ő  jel-
rendszerének hibátlan funkcionálása. A tájkép akkor tesz eleget rendeltetésének, 
ha öntörvényűen kialakított jelrendszerével beférk őzik közénk és táj közé, és 
kezdetleges, primitív jeleivel, hullámvonalaival vagy kifinumoló technikájával és pre-
cíz megfigyeléseivel a tájat mind összetettebb jelentések hordozójává teszi, s ez-
által az „érzékek határain túli viszonylatok", a jelenség mögötti lényegi össze-
függések érzékeltetését eléri. A tájkép, ha mindezt megvalósítja, nem mélyíti 
az érzékelhet ő  jelenségek és a köztünk jelentkez ő  szakadékot, mint a kínai Császár 
meséjében, hanem ellenkez őleg: túllépi azt, s ebben az esetben már nem a ter-
mészet és tájkép, hanem a naturalizmus és absztrakció kérdéskörébe tartozik, 
hogy ezt a külső  formák pontos utánzásával, vagy a formák szétrobbantásával 

945 érte-e el. 



a jelek mozgása 

A táj és a kép kapcsolatában a jelek változása, a jelképek fejl ődése érdekes össze-
hasonlításokra nyújt alkalmat. „Az antik táj nem egyéb, mint jelkép. De a modern 
se más. Tudjuk, hogy a festmény soha nem is lehet más, mint jel" —írja Hamvas 
Béla. Ha a legelső  tájképeket olyannak képzeljük el, amilyennek Hamvas Béla 
leírja, tehát amelyen a tengert a hullámvonal és a hal jelenti, vagy melyen az 
erdőt egy faág jelképezi néhány levéllel (ahogyan ez a barlangfalon felbukkant), 
akkor az „őstájkép" primér jelei a k őre, fára, bőrdarabra vetett egyszer ű  körvona-
lak. Primitív jelek, de a tájat jelentik, magát a tájat, egyértelm űen, mint a kép-
írás kép-betűi. A táj később megszűnt magát a tájat jelenteni: az európai festé-
szetben az ókortól a reneszánszig nem volt önálló mondanivalója; dekoratív 
mozzanattá süllyedt. Az el őtérbe helyezett portrék, Madonna-arcok mögött a táj 
a háttér messzeségéből (mert az arcot és a tájat végig nagy távolság különítette 
el) árasztott idillikus hangulatot, és a túlvilági harmóniát volt hivatott az evilági 
formák, domborzatok, lankák, patakok, felh ők közé lehozni. Ember és táj itt tá-
volodott el legjobban egymástól, épp itt, ahol hosszú id őn át együtt jelentette 
a képet. A tájkép jelei ennek ellenére a középkori festményeken már lényegesen 
kifinomultabbak, ravaszabbak, mint a korai tájrajzokon. 

Hamvas Béla szerint a táj előléptetése a háttérb ől Dürernél kendődött, aki mikrosz-
kopikus fű-, bogár-, virág-képein els őnek méltatta a természet dolgait közvetlenebb 
megfigyelésre. „A természetet a kés őbb általánosult alakban először Dürernél 
találtam meg. Nem mint nagy képet, mint végleges és biztos megoldást. Olyan 
hangsúlytalan kis rajzai és vázlatai, mint a bogarak, virágok, füvek a modern 
tájkép csírái. Természet után és úgynevezett h űséggel másolt. A modern illúziót, 
a természetességet itt látom felmerülni." A tájat a „természetesség" igénye hozta 
a kép előterébe. De hogy ez a természetesség is csak illúzió volt, más jelleg ű  
ugyan, mint a háttérbe szorított idealizált táj illúziókeltése, azt a tájkép további 
fejlődésirányai bizonyítják. Már Dürer nagyobb tájképein is megjelennek a kék 
lombú fák, a felhőkkel egybeolvadó kék lombkoronák, amelyek a kézzelfogható 
természetességtől máris egy távolodó irányba mutatnak. Dürer maga kijelölte 
az utat, amely a „természethű" másolás iіúzióј  .bál egy új illúzióteremtés, egy új 
táj-koncepció felé mutat. 

A következő  lépés az impresszionizmusé. A természet „mint jelenség, mint érzéki 
benyomás" diadalmaskodik. A táj megszerzi önállóságát, amilyennel a kínai festé-
szetben a legrégibb koroktól rendelkezett. Az impresszionista fest ő  érzék-mikrosz-
kópja megszámlálhatatlan tarka pontra bont napfényt, árnyékot, es őcseppet, virág-
szirmot, háztetőt. A tarka pontok olyasféle pontok, amilyeneket — tudatunktól 
függetlenül — látómechanizmusunk szemhártyáinkon regisztrál. Soha ennyi fény, 
ennyi szín, mint az impresszionista tájakon. „Ezeken a képeken sajátságos érzék-
misztika van, szemben az antik tájfest ő  ideamisztikájával. (...) A modern tájkép 
nem másol. A jelenséget ábrázolja" — olvassuk Hamvas Béla esszéjében. Milyen 
távol vagyunk már Dürertől, aki a másaláshoz, a hasonlósághoz nagyon közel 
eső  ponton jelölte meg a festmény lényegét. 

A jelek tovább mozognak, és kiszakadnak a „természethűség", a jelenségábrázolás 
törvényszerűségeiből. Az impresszionizmus után mindinkább a nonfiguratív festé-
szet jelrendszere kerül el őtérbe. Vlaminck piros fatörzsei még a valóságos fa-
törzsek vonalát követik; piros színükről a nyárra asszociálunk. Cézanne Jas-de-
Bouffan-i táján már felismerhetetlenek az évszak jelei; aszürkés-zöldes fák ta-
lán őszi, talán tavaszi tájra emlékeztetnek. A színek után a formák is fokozato-
san önnálósulnak. A tájképek felosztják a teret, mind kevésbé vesznek tudomást 
a perspektíva „korszakalkotó" felismerésér ől. A hagyományos tájkép perspektívá-
ját új látószögekkel helyettesítik be, amelyek nyomán sosem látott dimenziók 
bontakoznak ki. Lur~at Éjjeli kertjének virágai precíz körvonalaikkal, hajszálpon-
tos erezetükkel Dürer füveire emlékeztetnek, pedig kozmikus virágok, melyeknek 
megfelelőit semmilyen kertben, semmilyen herbáriumban nem találhatjuk meg. 
Az éj kilenc sötétlila téglalapjából bújnak el ő , s a csillagok közöttük, felettük, 
alattuk ragyognak. Az égbolt és a föld ismer ős felületei itt egymásra csúsztak. 
A szürrealisztikus tarka bagoly egyszerre repüli át az eget és a földet: repülésének 
íve virágok és csillagok között húzódik. 

Max Ernst A tenger és a nap c. tájképe pedig már egy nagyon ismer ős pontra 
érkezik. A képen egy nagy, majdnem sima és töretlen felület jelenti a tengert, 
fölötte egy valamivel kisebb, érintetlen, téglalapszer ű  terület az eget, melyen a 
napot egy szabályos, egyszerű  korong jelképezi. Ismerős jelek ezek, és ismer ős 
a nyelv, amelyen a sima felületekké, geometriai formákká redukálódó alakzatok 
megszólalnak. A jelek mintha visszaérkeztek volna a kiindulópontra. A modern 
tájkép, amilyen a Max Ernsté, a dekoráció, az idealizálás, a természeth ű  ábrázo 
lás, az érzékmisztika fázisai után egy olyan tendenciát mutat, amely az „ őstájkép" 
egyszerűségét és egyértelműségét idézi. Hanyatlás, fáradtság nyomai lennének 
ezek? Vagy azé a felismerésé, amely a táj mondanivalóját sem a naturalista, sem 
az idealista tájkép nyomán nem rekonstruálhatta, hanem kizárólag a hullámvonal 
és a hal jelbeszédének, hieroglifszer űségének közvetlenségéb ől? A külső  formákat 
merészen leegyszerűsítő, destruáló absztrakt festészet minden bizonnyal azért 946 



keriilt közelebb a tájjal még nem manipuláló legrégebbi tájképekig, mert itt találta 
meg a táj n3 elvének legautentikusabb megszólalását, amelyre csak a hullámvonal 
és a hal formájában megvalósuló tájkép ismerte a választ. Lehet, hogy a mode rn  
tájkép egyik vonulatának csíráját Dürer f ű-rajzai hordozzák magukban. Tény 
azonban, hogy a modern  festészet másik ága a korai tájkép hullámjeléért nyúlt 
vissza. 

tájkép és elégia 

Hamvas Béla az antik és a modern  tájkép közötti különbség szemléltetésére el ő-
ször két költői kép között von párhuzamot: az egyik kép Kalüpszó nimfa kertje, 
Verhaeren költői tája a másik. Az egybevetés által olyan közös mozzanatokat fe-
dezhetünk fel, amelyek hasonló módon befolyásolták a „leírás" alakulását a költé-
szetben és a festészetben egyaránt. Az Odüsszeia idealizált kertje éppúgy szemben 
áll Verhaeren „lidércnyomásos víziójával", mint egy klasszikus kínai tájkép Brue-
ghel- vagy Bosch-témájával. A művészi láttatás a szellem síkján fölébe emelkedik 
a költői leírásnak és a festői ábrázolásnak, és meghatározza jelrendszereik ala-
kulását. 

A tájkép esetében azonban még egy jellegzetességet megfigyelhetünk: a tájképek 
tipológiáját a költői formák alapján is felállíthatnánk. Köztük is akadnak ódák, 
himnuszok, panaszdalok és ünnepi költemények, balladák és rapszódiák, lírai tö-
redékek és elégiák. A kínai példa bizonyítja legtökéletesebben a tájkép és elégia 
közelségét, egymásbaolvadását. T őkei Ferenc árja a régi kínai esztétikai írásokat 
tartalmazó A szépség szíve' c. kötet el őszavában: „ .. a költészet egyik legfonto- ' Gondolat, Bp. 1973. 
sabb műfaja Kínában az epikolírai tragédia, a tájkép pedig tartalmilag is, formai 
sajátságai tekintetében is afféle megfestett elégia." 

Tőkei Ferenc megállapítását a kínai festményeken túl a tájképek jelent ős részére 
kiterjeszthetnénk, s a tájkép elégikus voltának felismerésével a tájkép világának, 
atmoszférájának egyik alapvető  jellegzetességét emeltük ki. A legtöbb tájképen 
a táj mozdulatlan. A mozdulatlanság pedig elégikussá teszi a képet, mert mozdu-
latlanságával mindig az emberrel helyezkedik szembe. A mozdulatlan táj hatal-
massága előtt az ember rádöbben kiszolgáltatottságára, kicsinységére. A mozdu-
latlan tájképeken az ember sosincs jelen. 

Az, ami a tájkép-elégiák állandó velejárója, azok az évszak jelei. Az évszakok 
jelentése olyan egyértelmű, hogy a mindennapi beszéd közhelyeihez, banális szim-
bolikájához hasonlítható. A tavaszi tájkép harmonikus, pasztell-szín ű, virágos. Alap-
jelentése az ébredés, megújulás. A nyári táj ég ő , piros, tarka, meleg. A tavaszi, 
nyári tájat az ember cinkosává tette. Az őszből már menekül, idejének meghatá-
rozottságára asszociál. A téli tájban pedig csak nagy ritkán bukkan fel egy-egy 
eltévedt vándor, vagy kóborló, magányos vadász képében. A téli táj kitölti a képet 
és kirekeszti belőle az embert. Talán Brueghel volt az els ő , aki újjáértelmezte 
a téli tájat, a havas hegyek, erd ők, befagyott patakok világából lehozta a falu kö-
zelébe és, ami a legfőbb, benépesítette. A dehumanizált téli táj transzformációját 
pedig ő  sem végezhette volna el, ha nem egy egész korcsolyázó falut és egy haza-
térő  vadászcsoportot épít bele a tájba. Csak a kép benépesítésével oldhatta fel 
a téli táj eredeti jelentését: Brueghel téli képe ellentmond a tél egész szimbólum 
rendszerének. A tél alapszínét, a fehéret Brueghel az ég és a befagyott vízfelület 
szürkés-zöldjével váltotta fel, megrendítette a tél uralmát, és új arcát mutatta fel. 
Az ember, akit a tél eddig visszavonulásra kényszerített, behatolt a képbe. A tél 
elégikus hangulata feloldódott. 

Brueghel téli tájának érzelmi telítettségét a korcsolyázók, a zsákmánnyal hazafelé 
igyekvő  vadászok adják meg. Az ember beleavatkozott a természetbe. Az emberi 
beavatkozásnak egy másik formája, amikor a természetb ől önkényesen kiragadott 
tárgyakat asztalán rendezi el. Ez a kép a csendélet. A nature morte és a tájkép 
jelentése elválaszthatatlan attól a közös bázistól, amit a természet jelent. Míg a táj-
kép része marad magának a természetnek, a csendélet már csak emlékezés a ter 
mészetre. A nature morte kizárólagos jelentése: természet, halál, csend, élet. Jelei: 
az erdő  helyén egy tál gyümölcs, lelőtt fácán, a mező  helyén egy csokor virág, 
és a váza, csésze, asztalterít ő , drapéria mesterséges formái, színei. A megmerevített 
tárgyakból nem a táj mozdulatlansága, hanem a természet teljes elidegenítése be-
szél. A tájképnek is megvannak a halált, csendet kifejez ő  jelképei. Ezek a jelek 
azonban nem válnak el a tájtól, hanem vele szerves összefüggésben, t őle elválaszt-
hatatlanul jelennek meg. A tökéletes tájképen a hullámvonal és a hal jelének 
tömörségével utalnak a természet csendjére, a halálra. A természetb ől kiszakított 
és megszervezett környezetében a virág, a gyümölcs elveszíti eredeti jelentését, 
és a természetre alig emlékezve mást nem is jelenthet, mint azt, hogy: csend és 
halál. Ha a tájkép „megfestett elégia", a nature morte tehetetlen harmóniája a 
természettől, tájtól búcsúzó gyászdal. A tájképen az ember magára ismer, a nature 
morten soha. Az ember a tájhoz csak a tájkép által kapcsolódhat, s ennek a kap-
csolódásnak a lényege a hegy és a víz illeszkedéséhez hasonló. 

;,A víz a hegy ütőere, a füvek és fák a hegy haja, a ködök és felh ők pedig a hegy 
arckifejezése. Igy a hegyet mindig a víz teszi él бvé, a füvek és fák teszik ékessé, 
s a ködök és felhők teszik kecsessé és bájossá. S megfordítva, a hegy a víz arca, 
a lugasok és kioszkok a víz szemöldöke és szeme, s a halászó emberek a víz lelke 
Igy a vizet mindig a hegy teszi bájossá, a lugasok és kioszkok teszik nyílttá és 
vidámmá, s a halászó emberek teszik távlattal bíróvá és szabaddá. Ezek a hegy 
és víz egymáshoz való illeszkedésének elvei." (Kuo Zso-hszü: A tájkép tökéletes- 
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Beethoven utolsó kvartettjeir ől beszélni nem azért nehéz, mert bennük a 
számunkra ismert legmagasabb zene szólal meg. Ez a zene se lefordíthatatlan. 
Nyelvi megfelelője azonban csak a művészet néhány rejtett helyén található. 
A Faust második részének, az Oidipusz Kolonosnak, Shakespeare Viharának világa 
ez. A Kunst der Fuge, az öreg Tolsztoj és Cézanne éppen úgy idetartozik, mint 
az aggastyán Platón, Hérakleitosz és Laotse. 

Mi az, ami a kvartetteket a korábbi m űvektől elválasztja? Ugyanaz, ami 
elválasztja a Phaidrost a Nomoitól, a IV. Henriket a Vihartól és a Karenina Annát 
a Kreutzer szonátától. És ugyanaz, ami a korábbi m űvekről lerobbantja, mások 
öregkori műveivel olvasztja egybe. A kései művek rejtélyes analógiája ez. Az 
öregkori művekben metafizika és festészet, költészet, dráma és zene nyelvt ő l, 
kortól, néptől, időtől függetlenül azonos világról beszél. A zene nyelvi meg-
felelője itt van, Beethoven utolsó kvartettjeir ől előbbi művei alapján beszélni 
csaknem lehetetlen. De nemcsak lehet, hanem kell beszélni róluk, ha az ember 
az öreg Goethe és Szophoklész, az öreg Platón és Bach m űveiről szól. 

 

Mindenekelőtt az öregkori táj. 
Szophoklész Kolonost nem írja le. Mindössze annyit mond: 0, a világnak e pá-

ratlan helye! Mégis, az egész művészetnek érzékelhet őbb helye alig van. Inkább 
sík vidék ez, ahol a magas helyek csak a látóhatár szélén emelkednek. Enyhe 
és szélesen hullámzó halmok. Kolonos ilyen halom. Gyéren öreg fák állnak 
rajta s a kis erd ő  szélén cserje, bozót, fii és bokor. A dombról a síkságra látni. 
Kisebb tanyák, néhány falu s egészen messze mintha város lenne. Mély és ki-
egyensúlyozott távlat. 0, a világnak e páratlan helye! 

Liget? Igen, de milyen liget! Még aki sohasem hallott róla, ide belépve 
az is halkan kezd beszélni. A leveg ő  illata egészen más. Még az anyaga is. A fák 948 



ebben az intenzív levegőben csendesen égnek. Sima táj, selbst der Gedanke gleitet 
ab, ahogy Goethe mondja: még a gondolat is lecsúszik róla. Megfoghatatlanul 
van itt és kiszámíthatatlanul, érthetetlenül és megmozdíthatatlanul. Nincsen ben-
ne semmi rendkívüli. De lépj be és meg fogsz borzongani. 

Kolonos szent liget, ahová az istenek Oidipuszt meghalni küldik. De inkább 
megdicsőülés ez, mint halál. „Az istenek az aggastyánt, aki mint ifjú elesett, is-
mét fölemelik". 

Különös, hogy Oidipusz vak, mégis az egész kolonosi dráma látással van 
tele. Theseus azt mondja Oidipusznak: A te látnok er őd sohasem tévedett. Oidipusz 
így szól: Most már tisztán látok. Ismén pedig: Abban, amit mondasz, a látnok 
hatalma szól. 

Oidipusz, amikor látott, sorsának vak rabja volt. Most itt Kolonosban a vak 
látni kezdett. „Most már világosan látok". Nemcsak a halálba vezet ő  szakrális 
ösvényt, nemcsak az embereket. Isménét, Antigonét, Theseust. A megdics őülés lige-
tébe lép. Megkérdezi, hogy hol v an. De az arcába áramló leveg őn úgyis tudja, 
hogy ez Kotonos, ahol róla az élet sötét és véres gyalázatát most visszavonhatat-
lanul lemossák. 

Az öregkori táj nem magas és nem sziklás hegység. Ez a magányos bölcseké. 
Az öreg pedig se magányos, se bölcs. Az öreg öreg. Az öregkori táj nem a ten-
ger. Ez a szenvedélyeseké, a kalandoroké, a sóvárgóké. Nem az erd ő, mert 
az erdő  az aszkétáké, a misztikusoké, a vadászoké. Nem a sivatag, mert a sivatag 
a lovasoké, a rablóké s a remetéké. Az öregkori táj csaknem üres tér, kevés 
fa, éppen csak hogy kiemelkedő  halom, gyér árnyék és fájdalmasan mély távlat. 
Szegényes, egyszerű, sima, szenzációtlan és fest őietlen. Semmi rejtett hatás. 
Semmi színpadi. De ezen az üres, csaknem sivár, gyér és hatástalan helyen a le-
vegő  illata és anyaga egészen más s aki ideér, az önkéntelenül halkan beszél. 
Itt nem lehetne házat építeni, falut, még kevésbé várost. Ezen a helyen az életet 
senki se bírná ki. Itt nem lehetne kiabálni és veszekedni. Semmi sem lenne lehe-
tetlenebb, mint Kolonosban a vásár. Nem embernek való. A hely a magasabb 
létezés állandó jelenlétét ől felfokozott forróságban ég. 0, a világnak e páratlan 
helye! Semmi csinosság, semmi cukor. Ez a csaknem üres tér kegyetlenül józan 
és megrázóan egyszerű. Beethoven kolonosi muzsikájában, Cézanne kolonosi ké-
peiben, Laotse filozófiájában ez az öregkori táj. 

 

Előbbi életéből néhány kétértelmű  emléket hozott. Az egyik ezek közül 
a Négy Szürke Asszony. Sohasem hagyták el, de nem azért, mintha szerették 
volna. A Négy Szürke Asszony nem szeret senkit. ik csak ott vannak és mindig 
és nincsen hely, ahová el ne kísérnék. Ha egyedül van, ha kedvesével, ha barátai 
val. Álmában is megjelennek, a hangtalan árnyak, a Szegénység, a Gond, a Beteg-
ség, a Szükség. Most is itt vannak valahol. Már nincs hatalmuk, de itt vannak, 
sírja mellett is ott fognak állni és távozó lelke után fognak nézni, különös szo-
morúsággal és szenvtelenül. Volt eset, hogy küzdött velük, ha tudta is, hogy 
reménytelen. Megkísérelte őket elűzni. Akkor még fiatal volt. Kés őbb megszokta, 
nem őket, hanem jelenlétüket. Még kés őbb sajnálta, nem önmagát, hanem őket. 
Mit akarnak? Mit lesnek folyton? Olyan remek zsákmány ő , hogy ilyen kitartóan 
ott vannak reggel az ágy mellett és mozdulatlanul állnak a kietlen szobába 
Mindig várnak. Mire? Tűrhetetlen ez a türelem. Várnak kíváncsiság nélkül, áll-
hatatosan, csaknem gonoszul közömbös arccal. 

A másik emlék az, hogy recept nélkül. Még egészen korán több tucatot 
kínáltak neki. Igy leszel gazuag. Így leszel boldog. A tiszta erkölcs a legjobb. 
Az eredmény végül is diadalmaskoiik. A tudás hatalom. Egyik se tett rá külö-
nösebb hatást. Egyetlen se volt vonzó. Inkább komikus. Aztán rafináltabb recep-
teket kínáltak a tudomány és a vallás örve alatt. Bonyolult boldogsággal kecseg-
tették. Soha eszébe se jutott, hogy bármelyiknek is felüljön. Recept nélkül. El-
dobni a kormányt és ki az óceánra! A többiek a kiköt őkben csücsültek és re-
cepteken törték a fejüket, hogy ha majd esetleg mégis elindulnak, milyen metó-
dus szerint fognak hajózni és hova utaznak. Persze a kikötőt sohasem 
hagyták el. Recept nélkül egyedül az óceánon. Bárhová ért, mindenütt idegen 
volt, mert mindenütt azonnal azt kérdezték, hogy mi a recept. Neki pedig nem 
volt. Kizárták és megfigyelték. Azt hitték, hogy a titkos varázsrecept birtokában 
van  és ki tudja nyitni az összes rejtett kincseskamrákat, csak nem árulja el. 
A dolog végül is unalmas lett. Egyedül maradt. Néhány n ő  kíváncsian körülötte 
ólálkodott, hogy titkát kicsalja. Volt eset, hogy be hagyta magát csapni néhány 
csókért. Nem volt különösebben érdekes. Miért pont ezt a két emléket cipeli 
magával? 

 

Ez az egész létezésnek egyik legintenzívebb helye. Hívják pedig Logos 
Mennyországnak. Azért hívják így, mert az ember bizonyos határon túl a köz-
használatban levő  nyelvet kénytelen felfokozni és mágikus fogalmakkal operálni. 
A Logos Mennyország ilyen mágikus fogalom. 

Más kifejezéssel szó-megdics őülésnek is lehet nevezni. Ellentéte fel ől pe-
dig aránylag igen könnyen megközelíthet ő. Az ellentét az, amit általában és 
elég régen irodalmiságnak hívnak. Az irodalmiság nyelve tulajdonképpen holt, vagy 
idegen, vagy kölcsönnyelv, vagyis nem nyelv, hanem legfeljebb chiffre, legfeljebb 
slang, vagyis terminológia. Az irodalmár az igazi nyelv parazitája. Ezért olyan 
végtelenül szó-szegény s ezért kell olyan gazdagnak mutatkoznia. Az egész mind-
össze néhány szó. E szavak külsőségei mágikusak, de csak küls őségei. Szeretnének 
mantrák, vagyis varázsigék lenni, amelyeknek értelemteremt ő  és válságfeloldó 
hatalmuk van. Az irodalmiságot azonban éppen az jellemzi, hogy nem mantra, 
hanem terminológia, vagyis nincs értelme és a valóságot meg sem tudja köze-
иteni. Az irodalmiság nyelvszurrogátum és pontosan az olyanok igényének felel 
meg, akik vagy nem tudnak, vagy nem akarnak, vagy nem mernek valódi életet 
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Az irodalmiság szemfényveszt ő  és látszólagosan gazdag szóhasználata bonyo-
lult rafinéria eredménye. Az irodalmár tulajdonképpen kontár, éspedig a leg-
veszedelmesebb, a rutinié kontár. Nyelve ízetlen és ízléstelen. Zenéje nincs. Er ő-
szakos, mesterséges, triikkös és nyegle. Az irodalom nem valódi, hanem m ű- és 
al-szavakkal operál. ,Ezért hat úgy, mintha stílus lenne, holott a süketnéma jel-
beszéd egy faja, mint minden slang és terminológia. Az igazi stílus pedig liturgia. 

A szó-megdicsőülés az irodalmiságnak csaknem pontos ellentéte. A nyelv 
félelmetes és forró .varázshatalmától való ittasságnak az a tartós állapota ez, 
amelynek rövid felvillanásait a művészek és a gondolkozók ihletnek vagy sugal-
latnak nevezik. A szó-mámor a létezésnek egyik legintenzívebb helye. A tudás 
egyetlen eszköze aszó. A legtöbbet err ől a helyről az öreg Herakleitos tudja, aki 
ebben a transzcendens logos-enthuziazmusban élt. Err ől az enthuziazmusról szol 
Origenés nagy logos-metafizikájában. Ez az irtózatos heve János evangéliumának, 
amikor azt mondja: Kezdetben volt a Szó és a Szó Istennél volt és a Szó Isten 
volt. 

0 igen, amíg az ember aszót nem éli és nem érti, azt sem értheti, hogy 
fézus Jánost, Pétert és Jakabot miért nevezte el boanérgesnek, vagyis a Menny-
dörgés fiai-nak. De ha tudja, hogy hatalmuk volt a lelkek fölött, éspedig szavuk 
által, de főként, ha meghallja a Kezdetben volt a Szó és a Szó Isten volt szavai-
nak dübörgését, akkor egyszerre érteni fogja, a szavak nem szólnak, hanem 
a szavak igazi ereje mennydörög. A boanérges mágikus fogalom. A szómámor-
ból fakadt a logos. A szómámor az üdvözlés egyik legmagasabb lehet ősége. Az 
ember átlagosan folytatott életéhez képest ez az állapot az őrület egy nemének 
látszik. Van abban valami eszeveszett, amikor az öreg Cézanne azt mondja, hogy: 
festés közben akarok meghalni. Aki a szót megízlelte, azért imádkozik, hogy a 
küszöböt a logos-enthuziazmusban léphesse át. A festmény és a szobor és a 
zene természetesen éppen olyan mantrákat mond, mint a költemény, vagy a gon-
dolat. A mantra az értelemteremt ő  és válságfeloldó varázshatalom. 

Ha az embert a szó-mámor elkapja, felismerhetetlen jele van. Ez a m ű-
kicsapongás. A szenvedélyes munkaláz őrülete, fájdalmas és gyönyörű, kínos és 
káprázatos, mint együtt a szerelem éš a betegség. Mint a szerelem, teles-tele 
kínzó  kéjjel, és mint a betegség, sötét izgalommal. Aki .err ől a kicsapongásr 
nem tud és nem akar lemondani, de akinek a fenyeget ő  és bűnös homály ki-
tisztul, az a Logos-Mennyországba érkezik. Ez a létezés egyik legintenzívebb helye. 
Ez a logos mágikus hatalmának birtoka. Semmi rafinéria. Semmi rutin. Semmi 
irodalmiság. Nem parazita. Van eset,. amikor a logos-extázis olyan, mint az 
üvöltő  dadogás. Hérakleitos mondja Sibylláról, hogy tagolatlan szavakat nyögött 
s kiáltott és e szavaknak oly értelme volt, amely évszázadokra szólt. A szó-
mámorban az ember mantrákat mond, értelmeket teremt és válságokat old fel és 
titkos aktus birtokába jut, amely minden rejtett helyet megnyit, minden zárt 
szívet felold, minden némaságot megszólaltat, minden süketet hallóvá tesz, béná-
kat és sántákat gyógyít, hegyeket megmozgat, vihart lecsillapít és a vizet borrá 
változtatja. A logos-enthuziazmus a létezés egyik legintenzívebb helye. 

 

Szűnj meg, varázs! 
Ez a búcsú aszó-megdicsőüléstől. Amikor Shakespeare a Viharban kimond-

ja, a Logos-Mennyországból kilép. A Vihar még tele van az üdvösség visszfényével, 
de már csak visszfényével, mert a szavaknak önfény ű  ragyogása nincs. A világos-
ság eltompul. A hang szürke lesz, sajátságosan és félelmetesen eltompul. A Faust 
második részének és a Kunst der Fuge-nak hangja ez, de sehol se érezni job 
ban, mint a Taotekingben és Beethoven utolsó kvartettjeiben. 

Pihenj, varázs — azt jelenti, hogy az ember a logos-paradicsom angyalait 
békével elbocsátja. A mámornak csaknem bántó hiánya ez, különösen az izzó 
mantrák után, a megrendít ő  izgalmak és a csontig ható gyönyör után, a lán-
goló enthuziazmus után. Beethoven kvartettjeinek alaphangja olyan, mint az 
Oidipusz Kolonos-ban az aggok kórusa, rekedt és mély, kopott és fénytelen, olyan 
lyukas hang ez, amelyben semmi mágia nincs. A varázs megszűnt. 

Ez még az előbbinél is intnzívebb hely. Ez a hátborzongató színtelenség. 
Ha az ember helyesen él, veszteségeinek arányában n ő. Lemondani. Aszóról is 
lemondani. Lemondani, szól Laotse, annyit, mint egésznek maradni. Görbének 
lenni annyi, mint egyenessé válni. Q'resnek lenni annyi, mint megtöltetni. Szét-
tépettnek lenni annyi, mint megújulni. Az öregkori m űvek fénytelen hangjában 
és kopár színtelenségében ez a lyukas görbeség, ez a széttépett üresség, — itt 
áll Oidipusz akkor, amikor azt mondja: Csak ha a Semmi vagyok, akkor vagyok 
Hatalom? Igy látszik, le kell mondani és görbének és üresnek és széttépettnek 
kell lenni és megkopni és elszíntelenedni és lyukasnak és szürkének kell lenni. 
Csak akkor vagyok Hatalom, ha nem vagyok Semmi? 6, nincs könnyebb ennél, 
mondja Goethe, de e könnyűnél nincs nehezebb! Ez a kései művekben a csak-
nem hangtalan mély és monoton basszus, az egész létezésnek még a Jogos-para-
dicsomnál is intenzívebb helye. 

 

A kvartettek előadásából ezt kihallani s ezért megérteni rendkívül nehéz. 
Miért? Mert a kvartetteket az obligát irodalmisággal adják el ő, mint a Kunst 
der Fuge-t, az Oidipuszt, a Vihart és a többi nyilvánosan el őadható kései művet. 
Egészen természetes. Bizonyosan semmi sem lenne nagyobb botrány, mint egy-
szer az a-moll kvartettet a maga színtelenségében és szörny ű  kopottsagában, le-
rongyolt harmóniában és összetört hangjaiban, csaknem süket tónusában, a ben-
ne levő  valódi tartalom szerint el őadni. Mindenki káromlásnak tartaná. S az is 
lenne. Mert nincs olyan előadó, aki az öregkori művek halálközelségétől felfoko-
zott létének olyan elképzelhetetlen erejét ismerné, mint Beethoven, Bach, Shakes-
peare, Szophoklész, Laotse ismerte. Nincs és nem is képzelhet ő  el olyan előadó, 
aki tudná, hogy itt már egyáltalán nem gyönyörökr ől és szikrázó izgalmakról, 
bűvészetrđl és káprázatról van szó. A varázslat megpihent. Az ember soha nem 950 



remélt szabadságban él, mert a mágiának még legmagasabb alakjától is meg-
szabadult. Elküldte őket. Minden művészet, még a legmagasabb mélyén is van egy 
kevés, bármilyen kevés komédia. Most ez eltűnt. Csak akkor vagyok Hatalom, 
ha nem vagyok Semmi? Nincs könnyebb ennél, de e könny űnél nincs nehezebb. 
Nincs több kábulat és maszk és parádé. Az állandó haláljelenlétt ől felfokozott 
létből minden salak kiégett. Mi az, ami megmaradt? A valódi. Ez a valódi. A 
többi úgyis szemét volt. Szemét és lárma.. Ez a csend egy neme. Kétségbe kellene 
rajta esni. De hol van  már a kétségbeesés! Das Leere lernen, Leeres lernen? —
megtanulni azt, ami üres, az ürességet tanulni? Schweige still — hallgass csen-
desen. Búcsú a varázshatalmaktól. Ez Kolonos. Az élet nem hatvan, nyolcvan év, 
hanem örök létezés és nem úgy kell élni, hogy az ember a végén megsemmisül, 
hanem úgy, hogy még ha akarna se tudna soha megsemmisülni. Megtanulni azt, ami 
üres, ahogy Goethe mondja. Csak azt megtartani, ami valódi, ahogy a kvartettek 
teszik. Pihenj varázs. Elkopni és görbének lenni és lemondani. Ez a kései m űvek 
melankóliája, amely az egész létezésnek még a Logos-Mennyországnál is inten-
zívebb helye. 

 

A közértelem az életet rendkívül megkönnyíti. A létezés fontos területeit 
feltérképezi. Persze, hogy szűk egy kicsit, de éppen jó annak, aki nem akar 
messze menni, csak úgy a ház körül, legfeljebb jó sétányira. Van aztán a tudo-
mány, amely a térképezést az ismert területeken túl is folytatja, nem túlságosan 
megbízhatóan és rendkívül fontoskodva, de mégis. Ahol a tudomány megáll, a 
művészet megy tovább.: Ez sokkal élvezetesebb és egzaktabb térkép, itt az embert 
ritkán éri csalódás, annál több kellemes meglepetés. 

De mi történik akkor, ha az ember létezés olyan helyére ér, ahol el őtte 
még senki se járt? Igen, mi történik, ha az ember olyan szavakat hall, amelyeket 
még senki se hallott és senki se mondott ki és kimondhatatlanok, ha olyan ké-
peket lát, amilyeneket még nem látott senki és lefesthetetlenek és olyan látomá-
sai és tapasztalatai és olyan álmai és megrázkódtatásai vannak, amelyeket senki 
sem ismer s amelyekról hiába is ír és beszél, és fest, senki se tudja, merre van-
nak és vannak-e egyáltalán? Mi történik akkor, ha az ember a létezésnek olyan 
helyére ér, amely az emberi térképeken ismeretlen és egyedül marad, tökélete-
sen tanácstalanul és társtalanul és egyedül? Ilyenkor az ember mell ől még a 
melegszívűek is elhúzódnak és gyanakodni kezdenek és félnek. Annyira félnek, 
hogy még azt se merik mondani rá, szegény. Még azt se, hogy bolond. Ins Un-
betretene, nicht zu betretende. Ins Unerbetete, nicht zu erbrittende. Mi történik 
akkor, ha az ember belép oda, ahová belépni tilos és mi történik, ha belép a 
beléphetetlenbe? 

Azt mondják, hogy ez a halál. Fehér sötétség. Ott és pontosan mellette. 
Annyira mellette, hogy már átlát, mint a szomszédba. Ahonnan már áthallani 
valamit. Nem érti, de azért hallja. Ahová már át lehet kiáltani. Ez a kérlelhetet-
len? Onnan, ahová belépni tilos, hűvösség árad. Fagyos huzat ez, de oly különös! 
Beleborzong, de olyan forróság lepi meg, hogy a csontja égni kezd. Sebek? Dia-
dal? öröm? Legyőzetés? Kiábrándulás? Kudarc? Nincs. 

Az élet úgy van megalkotva, hogy bármilyen keser ű  legyen, bármilyen 
zaklatott, vagy sötét, nyomorult, vagy piszkos és mérgezett, van benne egy csepp 
áldás, egy csepp méz. Enélkül az édes csepp nélkül nem lehet élni. Egyetlen csepp 
kell. Nincs olyan komisz és züllött és léha és aljas ember, akiben ez ne lenne 
meg. És az életet sohasem lehetett annyira megalázni, hogy ezt a csepp mézet 
elveszítse. 

Az ember életében az utolsó el őtti csepp méz az öröm a n ői szépség fölött. 
Az utolsó előtti hatalom, amely ellen nem lehet védekezni. Az utolsó a melankólia. 
A hangtalan és fájdalmas gyönyörűség az élet értelmetlen és érthetetlen elmúlása 
fölött. Ez az utolsó csepp méz. Ez a tikkasztó édesség a fehér sötétség küszöbén. 
A melankólia a mulandóság utolsó cseppje, a létezés térképén, a megismerhe-
tetlen határán az utolsó állomás. Ez az a hely, ahol az öreg Laotset még egyszer 
és utoljára látták és felismerték s ahol megkérték, hogy tudását írja le s ahol 
a Taotekinget megírta. A létezés helyeinek feltérképezésére csak egyetlen mód 
van és ez a szó. 

 

A melankólia nem a kedély dolga, nem érzelem, nem lelkiállapot, nem be-
tegség. A melankólia a mulandóság végs ő  állomása az élet utolsó, legeslegutolsó 
csepp méze. Ez a végső  gyönyörűség és a legvégső  tudás. Ez az édes szomo-
ruság az élet utolsó csábítása és az ember utolsó elragadtatása, ez az utolsó 
bizonyosság és az utolsó veszély. A közértelem számára idegenszer ű  és félelmetes, 
a tudomány számára patholog, a m űvészet számára szakrális csoda. De mind-
egyik számára elérhetetlen. A melankóliának saját nyelve van, minden nyelv 
között a legkimondhatatlanabb, saját festészete és zenéje, minden festészet és 
zene között a leglefesthetetlenebb és megírhatatlanabb. Saját látomásai vannak, 
saját álmai, megrázkódtatásai, saját magánya, tanácstalansága, félelme, titka, bi-
zalma, saját sebe és öröme és kudarca. Az egész élet az utolsó csepp mézbe 
mártva. Az ember tudja, hogy nincs több, ez az utolsó. Ez a holtbiztos tudat, hogy 
az utolsó, ez a melankólia. Az a tudat, hogy nincs több, ebben a cseppben benne 
van mindaz, ami megmaradt, ez a melankólia. Igy látszik, soha nem volt édesebb 
még a szenvedés sem, mint most. Soha még ilyen csábító nem volt, ilyen remény-
teleniil és hiábavalóan csábító s mégis olyan megrendít ően édes. 

 

Beethoven utolsó kvartettjeinek süket ugrálása és fakó éneke szörny ű  és 
utolsó erőfeszítés. Még egyszer. Még egyszer, aztán soha többé. Itt az el őbbivel 
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Sok ér#elme nincs: Ogysem érti. senki és valószín űleg soha senki se fogja meg-
érteni. Ez itt nem szép, nem káprázat és semmi sincs, ami kevésbé lenne vi-
gasztaló. De olyan kényszer rohama nyűgözte le, hogy azt kell hinnie, nincs fon-
tosabb, mint ezt megcsinálni. Még ezt. Még ezt az egyet. Még egyszer és soha 
többé. Nem valakinek, vagy valakiknek. Csak úgy. Hogy legyen. A létezést csak 
szavakkal lehet feltérképezni. A szám is szó, a szín is szó, a h ang is szó. A fes-
tészet és a zene is nyelv. 

Egészen pontosan tudja, hogy ezt a hangulatmenetet így kellene kidolgozni, 
Igy megformálni, így befejezni, de nem csinálja. Elgörbíti és kihagy bel őle, hogy 
végül csak a jelzőkarók maradnak meg. Milyen üres és kietlen! Olyan görcsös, 
korhadt és lyukas, mint egy kolonosi fatörzs. Ki érti? Én nem. Én csak csinálom. 
Biztosan beleőrülnék, ha nem csinálnám. 

A lassú és ünnepi dalba egyszerre csak belerúg. Nem bolondság ez? De az. 
Előbb lenyúzni róla a szépséget, hogy recsegjen és ha kopár, csak akkor jó. Köz-
ben groteszk víziói vannak és kínosan vigyorog. Az áhítat kell ős :kozеpén turesa 
öreg embert lát futni, hóna alatt két leped ővel. Az egyik sötétlila, a másik na 
rancsvörös és mind a kettő  csupa rongy. Hallja, hogy az öreg valamit kiabál, 
mintha azt mondaná, hogy várja meg. Furcsa hang! Leírja. Bele az áhítat köze 
pébe. Látomás és közönségesség. Szenilitás és infantilizmus. 

Nem fél semmitől. Attól sem, hogy az ima közepén trágárul káromkodjék 
és a szerelmes asszony arcába beleköpjön. Borzalom. Egyszer mintha hangot hal-
lott volna, régesrégen egyetlenegy hangot s amióta hallotta, tudja, hogy ezek utan 
neki semmi újat nem mondhatnak. Már semmi baja sem történhet. Ez a hang be-
oltotta minden tudatlanság és csalódás, hazugság és remény, képzel ődés és kaland 
és varázs, álom és óhaj és bölcsesség és szenvedély ellen. 

Mi értelme van annak, hogy egész életében a magas szépséget és ízlést, 
komolyságot és tiszta stílust m űvelte és most ilyen éretlen csínyeket csinál? 
Egész zenei logikáját összemorzsolta. Tanácstalanul áll és gondolkozik, de nem 
inog és nem kételkedik. Csinálja tovább. 

10. 

Az öreg Cézanne képein látható, megvan a Faust második részében, a Taote-
kingben, de sehol sem annyira, mint Beethoven utolsó kvartettjeiben. Mintha 
egymáshoz nem tartozó darabokból lenne összerakva, még inkább összedobálva. 
Talán az anyag nem akart összeállni s az öreg a részeket mégis egymáshoz kény-
szerítette volna. Erőszakosan, türelmetlenül és szenvedélyes sietséggel. Cézanne 
utolsó képein vad és vastag vonalak futnak át. Repedések. Mintha az öreg indo-
kolatlan mérgében a képet előbb összetörte volna s úgy festette volna meg.  Beetho-
ven  kvartettjeiben zsúfolt összefüggéstelenségben témák torlódnak. Az egész, mint 
Cézanne képein, azt a benyomást kelti, hogy a vén bolond eszét most már tényleg 
teljesen elvesztette, és egymáshoz nem tartozó gondolatokat akar mindenáron 
összetákolni. Mindenáron, igen, jegyzeteket és ötleteket, papírkosárba való frag-
mentumokat, kiérleletlen szeszélyeket. Ostoba kísérletezés, amelynek a m űvé-
szethez semmi köze. Alig kezd valamibe, máris abbahagyja, paradox ideákat ékel 
bele azzal a szándékkal, hogy a feszültséget majd kés őbb kidolgozza és feloldja, 
de az egészet úgy hagyja, ahogy v an  és nyargal tovább. De nem így nyargal, sokkal 
inkább iránytalanul és kiszámíthatatlanul hol erre, hol arra ugrál úgy, hogy az 
emberben nyugtalanságnál és ijedelemnél egyebet alig kelt. Aki hallgatja, leveg ő  
után kapkod és nem tudja, füle mondta fel a szolgálatot, vagy értelme bomlott 
meg (been justled from your senses). 

A melankólia nem egyszerű. Egyáltalában az öregkori melankóliánál bonyo-
lultabb és sokszerűbb állapot nincs. Az ember nemcsak jelen életének valamennyi 
kórszakát éli egyszerre. Mintha azoknak, akik lélekvándorlást tanítják, igazuk 
lenne. A melankóliában az elmúlt és a jelen és a jöv ő  karmái torlódnak. Az 
ember szimultán egy tucat, még több, sorsot él, egymáshoz alig tartozó, külön 
bökő  eredetű, korú, foglalkozású, fajú, fejlettség ű, vérmérsékletű  ember sorsát 
ugyanabban az órában és percben és pillanatban. Еszvesztő  gazdagság és ész-
vesztő  bonyodalom. Néha két sors benne egymás mellé kerül, az egyik három-
negyedes andante fisz moll, a másik aha breve con brio g-dur. Mit kezd vele? 
Mindkettő  egyszerre szól. Olyan, mint a macskazene. Bele kell őrülni. 

Az öreg Cézanne egzakt ember volt. Nem sokat tör ődött azzal, hogy ki mit 
szól hozzá és ki mit ért bel őle. Neki az volt a fontos, hogy azt fesse le, ami van, 
pontosan, úgy, ahogy van. Ha a részek nem tartoznak egymáshoz és a dolgokat és 
a látóteret fekete villámok cikázzák át, akkor ezt a valóságnak megfelel ően így 
is kell ábrázolni. Több sors fut egyszerre. Tíz emberélet torlódott össze s ő  tíz 
ember helyett lát. A valóságot Beethoven sem vette éppen semmibe. Ha torlódás 
van, akkor torlódás van. tJgy látszik, mintha egymáshoz nem tartozó darabokból 
lenne összetákolva eszel ős sietségben. Erről kérem nincs szó. Soha olyan gonddal 
és lélekjelenléttel nem szerkesztett. De a valóság ez, ilyen zsúfolt, ilyen .össze- 
törtnek látszik és az egyes részek között ilyen brutális fekete villámok égnek. 
Egészen heterogén anyag, ébred ő  és félig alvó lelkek benne, okosak és züllöttek, 
szerelmesek és iszákosak, gonosztev ők és fanatikusok, tékozlók és kéjelg ők és 
rejtélyesen és kinyomozhatatlanul mind egyszerre van. 

Van  olyan idő, amikor úgy látszik, mintha a torlódás az egész emberi létezés 
anyagát felvetné. De nem. Amit felvet, abban éppen az a különös, hogy minden 
részéhez, vagyis minden karmához és minden sorshoz külön olyan személyes 
köze van és mindegyikben annyira legérzékenyebb. saját személyében v an  érintve 
és érdekelve, hogy a tévedés ki van zárva. Ez nem valami általánosság. Itt mind 
ténylegesen róla van szó. Még ennél is több. Ez itt mind valóban és ténylegesen 
ő  maga. Ha paradox, hát paradox. Ha úgy tűnik, hogy összehányt jegyzet, hát úgy 
tűnik. Ha ijedelmet kelt, hát kelt. Mintha össze lenne törve? Összefüggéstelen? 
Mégis így van. 

A kolonosi aggastyánok kara mondja: Irtózat ez, öreg, minden régmúlt szen- 
vedést álmából felriasztani! 	 . 952 



 

A melankólia állapotára jellemz ő, hogy kettős. A szkizoidhoz természetesen 
semmi köze sincs, mert semmi köze sincs a pathológiához. A melankólia az em-
beri életben az utolsó áldás. A melankóliában az ember szüntelenül legalább dupla 
helyzetben van és ez magyarázza meg azt, amit áthallásnak kell hívni. 

Az áthallás néha a mű  felépítésében van meg. Ez az eset az a-moll kvartett-
ben, a Taotekingben, az Oidipusz Kolonosban és a Faustban. Másutt a m űvészetben 
több hang üt át, mint a Viharban, vagy a Kunst der Fuge-ban, vagy Platónnál 
és Tolsztojnál és valahányszor átüt, minden alkalommal úgy van, hogy az egész 
mű  egzisztenciáját felborítja. 

Az alapszint, amelyre a kései mű  áthall, rendesen a kolonosi aggastyánok 
kara, a tétova és fakó, rekedt és monoton basszus. tJgy látszik, ez az az érzékeny-
ség a hangoltság, amely alkalmas arra, hogy az emberinél megmérhetetlenül ha-
talmasabb erőt fel tudja fogni. Erre a szintre valamilyen kísértetiesen tiszta és 
élesen metszett hang hallatszik át. Néha csak úgy, mint egy ütés. Néha fátyo-
losan. Ha ütés, akkor az egész m ű  ingani kezd. Ha fátyol, az ember megretten, 
mert az az érzése, hogy a fátyolban a m ű  elmerül. A Faust második részében e 
hangok roppant számban törnek át. A Viharban az els ő  mozgató  Arid  l és a színen 
megjelennek Ceres és Iris és tündérek és hárpiák és szörnyek. E hangok a vám-
pírok, a tündérek, a kövek, a halak. Az Oidipusz Kolonosban a hang arányosan, a 
mű  szövetének minden sejtjét áthatja. Úgy tűnik, mintha az egész Oidipos áthallás 
lenne s az egész Oidipusz anyagtalanul valahol a levegőben lebegne. 

Az a-moll kvartettben a helyzet egészen különös. Van egységes és hosszú 
részlet, főként a lassú tétel, amely az áthallott idegen zenét elképzelhetetlen kon 
centrációval az emberi zene nyelvére fordítja. Hangról hangra, pontosan ütemr ől 
ütemre, minden hangsúlyt, fokozást, lankadást, kitörést, áradást a mai földi ze-
nének nyelvére hangszerel át. Hasonló teljesítmény az emberi világban nincs. 
Beethoven ebben az id őben már teljesen süket volt s így nem tudta, de nem is 
tudhatta, hogy milyen hangokat hall. Emberieknek értelmezte azokat. Ha még 
nem lett volna süket, e hangok fülét biztosan széttépték volna. 

Ennek semmi köze a hallucinációhoz. Nem látomásról és álomról és imagi-
nációról van szó. Ez az emberinél megmérhetetlenül hatalmasabb valóság meg-
nyilatkozása. Das stárkere Dasein, ahogy Rilke mondja: amelyben, ha teljesen 
át tudnánk lépni, létünk elolvadna. És ha már álmokról és hallucinációkról s káp-
rázatról van  szó, nincs kétség afelől, hogy ez a mi életünk a varázslat, ez a káp-
rázat és az álom és a hallucináció. We are such stuff as dreams are made of, 
ahogy Shakespeare a Viharban mondja: abból az anyagból készültünk, amelyb ől 
az álom. And our little life is rounded with a sleep. Szegény kis életünk az alvás 
óceánjának közepén úszik. Ez az álom itt, amelyben mi élünk, ez a jelen életünk 
és erre az álomlétre halljuk át a valóságot. A varázslatnak vége. „Now my charms 
are all overthrown" (búbájam elpárolgott). „This rough magie I here abjure" 
(e durva varázst ma megtagadom). 

A varázslat a legnagyobb, amelynél csak egy nagyobb v an, a valóság. Bs 
nem káprázat a probléma, nem a földi lét, nem az itt, nem a látszat, a rejtély, 
a végzet, a szenvedély, nem! A probléma az éppen az egyszer ű  hatalmas lét, a 
túlnan, a világosság, a valóság. Ez a nehéz. Ez a könny ű. 0, nincs ennél könnyebb 
s e könnyűnél nincs nehezebb. 

 

Ha a művész a hangoltságot, amellyel az igazi valóságot át tudja venni, 
megszerezte, munkája véget ér. Nem minden művész szerzi meg. Kevesen vannak, 
Szophoklész, Goethe, Rilke, Beethoven, Tolsztoj, Shakespeare, Bach, néhány gon-
dolkodó, Platón, Hérakleitosz, Laotse. Megszerezték életük végén és most már 
tudják, mit kellene tenni. Tudják és ezzel a tudással vadonatúj életre lenne szük-
ségük, hogy amit tudnak, meg is valósítsák. 

Az öreg Tolsztoj élete legvégén írt naplójában és leveleiben embertelenül 
szenved. Már tudja. Mit? Tudja, amit Oidipusz, hogy ez az élet itt így sötét és 
véres gyalázat. Megmentette az utolsó csepp mézet s az utolsó áldást és a tudást 
az igazi életről és a valóságról megszerezte. Kezében van és íme nyolcvanéves. 
Mit tud belőle megvalósítani? Megkísérli, hogy a valódi életet hirdesse? Mint az 
öreg Platón, aki pontosan úgy, mint az öreg Tolsztoj, megszerezte a tudást és 
mialatt megszerezte, nyolcvanéves lett. Mint Goethe. Mint Laotse. A valódi való-
ságból az igazi létezésnek már hangjait áthallja és most meg kellene csinálni, 
nem a művet, hanem az embert. Meg kellene csinálni a valódi embert és a valódi 
életet és hozzá kellene fogni a világ átalakításához és az egész emberiséget meg 
kellene tanítani arra, hogy ezt miképpen kell csinálni. 

Mit tehet? Dolgozzon tovább? Tovább a munkakicsapongásban éljen? Mint 
Cézanne, aki azt mondta, hogy festés közben akar meghalni. Az öreg Michelangelo 
szobrot farag és félbehagyja. Másikat. Azt is. Beethoven az egész valóságot emberi 
zenére hangszereli. Rilke az angyalok létének hatalmáról szól. Szophoklész azt kér-
dezi: csak akkor vagyok Hatalom, ha nem vagyok Semmi? Ez a kései m űvek 
melankóliája. Elnyerni a tudást és nem használni tudni. Eddig vak volt, de most 
mint Oidipusz, tisztán lát. „Most már világosan látok." Túl van a káprázaton. Pi-
henj varázs. ,Értelméb ől kizökkent" (been justled from your senses). Megkopott 
és megszürkült, de sohasem volt ilyen hatalma, mint így üresen és széttépve. 
Már semmitől sem fél, mert itt van közvetlenül a kérlelhetetlen kapujában. Köz-
ben az élet elfogyott. A mű  nagyobbik felére nincs idő . Menni kell. Most! Éppen 
most! 

Az öreg Tolsztoj szavaiból világosan látszik, hogy ő  a dolgot nem így értette. 
Azt hitte, hogy az igazi életet meg kell keresnie és ha megtalálta, át kell adnia 
az embereknek. Az embereknek, igen, kivétel nélkül mindenkinek. Ha tudta volna, 
ha megtalálja, senkinek sem adhatja tovább! Ha tudta volna! Hiszen nem neki 
kellett, neki Tolsztojnak, hanem nekik, az embereknek, mindenkinek! Nem magá-
nak szerezte meg. S most a markában marad. Ez a kései m űvek melankóliája. 
Senkinek sem adhatja tovább. Senkinek, az egész földön senkinek. 

Ez Kolonos, a világnak e páratlan helye. Szegényes, sima, fest őietlen, semmi 
953 csinosság, semmi cukor, csaknem üres tér, kegyetlenül józan és egyszer ű. 



danyi magdolna 

az öregség 
beszéde 

1. Вevezető  kérdések az öregség beszédéhez 

Mindenekelőtt a kérdés (tegyük fel mi, hogy ne másoktól halljuk vissza; 
magyarán s „farriszálás" nélkül, ha lehet, védekezzünk el őre): írhatunk-e mi az 
öregségről? írhatunk? Már az els ő  kérdést is pontatlanul tettük volna fel? Van-e 
hozzá látószögünk? De hiszen rólunk van szó — felelnénk azonnal —, hiszen ki 
sem kerülhetjük a vele való szembenézést; egyéni használatra történik mindez: 
az idegenkedés, a csodálat, a hitetlenkedés, a megdöbbenés, az értetlenség s a 
megértés,_ a felfogás vágya, kényszere is. Vagy éppen, mert túlságosan is fiatal-
ságunk önzését szolgálja? Mert tán fiatalságunknak szüksége van egy képre: ez az 
öregség, ezzé lesznek; lehetséges, skatulyára lenne szükségünk, hogy átkötve azt 
— borzongással vagy lelkesedéssel, egyremegy elrejtsük valami biztonságos 
helyre, ahol nem ötlik egykönnyen a szemünkbe? Úgy, ahogyan a halál létezésé-
vel néztünk szembe, valamikor, még gyerekként, hogy azután sok tennivalónk 
között igyekezzünk újra megfeledkezni róla? 

„Térjünk csak gyorsan vissza otthonunkba, mert mit ér a játék, és mi hasz-
na az élvezeteknek, ha jövend ő  aggságom már bennem lakozik" —így Buddha, 
mikor még Sziddhartra herceg volt és fiatal, s egy aggastyánnal összetalálkozva. 
rádöbbent, mi vár minden emberre. 

Vajon elégséges indok-e az — már nem „kifelé" védekezünk, a kérdést min 
denképpen fel kellett tennünk —, hogy az öregségben saját sorsunkra ismertünk, 
s vállalni akarjuk azt? Lobogónak, gesztusnak —elég! A legkevesebb, amit meg-
tehetünk. Csakhogy ami Buddhának, istensége révén, lehetséges volt, lehetséges-e 
nekünk; más szóval, ami az ő  szájából általánosan — igaznak t űnik, igaz-e úgy 
is, ha egyéni igazságunkká akarjuk megtenni, ha a racionális gondolkodás számára 
akarjuk lefordítani? Buddha isten volta a bizonyíték arra, hogy nem igaz. Buddha 
„istenként" vállalhatta az emberiség sorsát „önmagában lakozóként", s — legyünk 
tiszteletlenek vele szemben isteni kötelessége is volt figyelmeztetni bennünket 
sorsunkra, de az ő  igazságát át kell faragnunk emberi igazsággá, hogy — a ver-
balizmuson túl — valamit kezdhessünk is vele. 

Mert nem lakozik bennem jövendő  aggságom. Le kell mondanom az „is- 
teni", az irracionális felismerésr ől; tudatom és egész lényem tiltakozik ez ellen, 954 



hiszen még holnapi „én"-em sem lakozik bennem, ćsupán lehetőségként adott 
számomra. Hogy hogyan gondolkodom majd, hogy mit felelek egy holnap feltett 
kérdésre, mit teszek, készülhetek el őre, igen, tervezhetek, pontosabban: tervez-
hetem magam, igen, törekedhetek valami felé, igen; ez teszi azt számomra: élni, 
kapcsolatot teremteni — fenntartani — jelenlegi énem és az id őben konstituálódó 
— változó —énem között, valamiképperi irányítani — jelezni csak, hogy tudok 
róla? — az idővel való viszonyomat, az id őben való létezésemet. Legvilágosabb 
perceim is csak azt teszik lehet ővé, hogy jelenlegi magam láthassam, attól „piciny-
két" eltávolodva magam szemlélhessem, és hogy szándékaimra, énemre rákérdez-
zek: mi lesz veled, emberke, mit is akarsz kezdeni ezzel az „énnel", mifelé hajtod, 
hajtanád, s miért, s miféle indulatok ezek benned? S hogy a környez ő, a körülőt 
tern tapasztalt világra s annak szándékaira rákérdezzek. Ennél többet nem adhat 
nekem a legvilágosabb pillanatom sem: aggságom hát nem lakozik bennem. Nem 
is lakozhat bennem, mert nemlétez őként létezik. Így hát szembe sem nézhetek vele? 
Nem. Aggságom, vagyis majdani, a maihoz képest megöregedett, tehát megválto-
zott énem, amég-nem-létez ő  énem az időben, a még-nem-létez ő  időben van, vala-
hol a jövőben, amit Hartmann a képzelet tréfájának is nevez. Hozzá való köt ő-
désem, vele való kapcsolatom? A képzelet tréfálkozhat! — nem ismerem, nem 
én vagyok. A jövő  a szabad választási lehet őségek összessége; jövőm, amit ezekbő l 
meg tudok valósítani. Amit tudok: nem választott lehet őségként, létein kibékít-
hetetlen ellentmondásaként, foglaltatik benne a halál is; jöv őm hát véges, 
s ha nem halok meg fiatalon, ott leselkedik rám az öregség is. Egy kis öregasz-
szony? Ellenszenves és idegen nekem ez a kép, nem vagyok halandó magam 
azonosítani vele. 

Vagy mégis? Hiszen mondhatjuk: „Szikár s bölcs aggastyán akarok len-
ni..." A képzeletünk eljátszhat a képpel, s már említett skatulyázási természe-
tünkből következően meg is tehetjük, meg is tesszük. El őre készülhetünk rá, mond-
hatni, felfoghatjuk öregségünket úgy is, mint valamit, amit nekünk kell majd 
megvalósitani. Bárhogyan van  is, tudnunk kell beismerni, hogy viszonyulásunk 
mindkét esetében egyrészt védekezésről van szó, másrészt viszonyulásunk az öreg-
séghez létünk egészéhez való viszonyulásunkat jellemzi. 

Magunkról beszélhetünk hát, ahelyett, hogy az öregség beszédét engednénk 
szóhoz jutni, ha már a kezdet kezdetén nem figyelmeztetjük magunkat: amir ő l 
gondolkodnunk, azon alapvetően kívül vagyunk, s óvakodnunk kell attól, hogy bár-
mit is belemagyarázzunk a példákba, amit az öregség irodalma kínál. Durva hiba 
lenne az előadó szerepére feltornázni magunkat, mert így megfosztjuk magunkat 
attól a lehetőségtől, hogy külső , de nem közönyös szemlélőként, talán, leleplezzük 
az öregség beszédét. 

Az emberi gondolkodás egyik leg ősibb és máig alapvető  kérdése az élet 
értelmére rákérdez ő  kérdés. S ha tudjuk is, hogy az élet értelme az emberben 
adott, az egyént ől elválasztva az életnek nincs értelme, az élet értelme csak az, 
amit az egyén annak megválaszt; s ha tudjuk is, hogy életr ől sem beszélhetünk, 
csak a létezésünkhöz való viszonyunkról, — ez csak további, szüntelen kérdezésre 
késztet bennünket. Az élet értelmét keres ő  kérdezés kényszere a válság-helyzetek-
ben, tehát amikor valamilyen oknál fogva a létezés megsz űnik magától értet ő- 
dően „értelmesnek" lenni, erősödik. S ha az egyénből indulunk ki, az egyén „ter-
mészetes", magában-adott léthelyzeteib ől (eltekintve a kívülről jövő , a társadalmi 
létünkből adódó/adódható válság-helyzetekt ől), a válsághelyzetre különösen léte-
zésünknek két szakaszában kerülhet sor. Egyforma intenzitással vet ődhet fel a kér-
dezés kényszere a fiatalság magára ébredő  öntudata számára, amely most választ 
értelmet létének, s az öregség öntudata számára, mely mögött „választottként" 
s „túléltként" tornyosul élete. Különös intenzitással élhet ez utóbbiban a kényszer, 
ha választása elhibázottnak bizonyult. бvakodjunk attól, hogy nyugtalanító kér-
dések nélküli bölcsesség korának tekintsük, az öregséget. Egyike ez azoknak a 
képeknek, amelyekkel képzeletünk szívesen eljátszadozik. „A hajlott kor kétség-
telenül kegyetlen: csakis bölcs nyugodtsággal viselhet ő  el. Ronccsá válik az ember, 
függetlenül attól, mekkora személyes bátorsággal igyekszik folytatni az aggastyán 
a nagy utazást" — írja Susan Sontag az öregségr ől szóló tanulmányában. A böl-
csesség — el kell fogadnunk itt a kifejezést anélkül, hogy megvilágíthatnánk, mit 
is jelent valójában — a válság legy őzését szolgálhatja s a feleletadás lehetőségét, 
de a kérdezés kényszerét semmissé nem teheti. A kérdezés kényszere alól csak 
az érelmeszesedés mentheti fel az embert, önmaga teljes elveszítése; az egyén 
teljes veresége ez önnön létezésével szemben. 

A szenilitás fecsegő , de fecsegése voltaképpen hallgatás, a mégsemmisülés 
öntudatlan beismerése a fizikai halál bekövetkezése el őtt, az emberi teljes aber-
rációja. A szenilitás fecsegése szánalmas, egyetlen lehetséges viszonyulásunk hozzá 
az idegenkedést legyőzni tudó humánum, részvét. Magába süppedt járkáló csont-
váz,Tavaly sem haltam meg, s még az idén is élek ...", bólintgat, mint akinek 
a sok mozdulatból, egész életéből, csak ennyi maradt meg. 

Az értelmét megőrző  öregség beszéde szüntelen kérdezés és válaszadás a 
létezés kérdéseire. Van-e _hozzá látószögünk? Kérdeztük. Igen, van. Kívülállóként, 
de saját kérdezési kényszerünk által érdekeltté téve, kísérel,jük meg kiolvasni kér-
déseit s válaszait. Nem átélni hát, de amennyire lehetséges, odafigyelni. 

S ezek után talán megkockáztatható a feltevés, hogy az öregségről igazán 
csak az emberi lét két szakaszában sikerülhet valami közelebbit elmondani. Ak-
kor, amikor magunk éljük át, s őt már valamelyest túl is éltük; s akkor, amikor 
még teljesen kívül vagyunk, amikor még fiatalságunk válságából sem lábaltunk 
ki egészen. 

Az öregségnek nagy irodalma van. Az emberi történelem fölött, kart karba 
öltve, megszakítás nélkül, egymástól átvéve a dallamot, s azt minden esetben saját 
korához, helyzetéhez egyénítve, más-más fejtartással, tartja oratóriumát önmaga 
fölött az öregség. Egymás mögé szorosan felzárkózó s egymástól mégis végletesen 
elszigetelt „sarkvidéki utazók" írják pontos számadásaikat — gondolati jegyzet-
ben, versben; prózában — az öregségbe forduló, a bezáródás sarkpontját is lát- 
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Tudnunk kell, hogy egyetemes válaszokat nem kínál fel önmagáról az öreg-
ség beszéde. Az öregseg irodalmát olvassuk, az öregség létélményén gondolko -
fiunk, anélkül, hogy meghatározható lenne számunkra, mi az öregség. Az öreg- 
ségről sok minden elmondható, az öregség végtelen sok szempontböl szemlélheto 
és körülírható, anélkül is, hogy immanensen élnénk át, csak éppen definitive —
gondólkodásunk számára nem ragadható meg, nem nevezhet ő  meg. Sartre az 
óregséget a „felfoghatatlan dolgok" közé sorolja, mely váratlanul tör ránk, anél-
kül, hogy a cogito számára lehetséges lenne ,.önmagáért való módján" átélni a be-
következett változásokat; Simon de Beauvoire az öregséget mint más-létet elemzi, 
s a megöregedett ember saját öregségével való azonosulásának nehézségér ől, az 
azonosulás válságáról szólva arra tanít bennünket, hogy egyetlen lehet őségünk, 
melyre törekedhetünk, megérteni, hogyan éli át az ember az öregséget, hogyan 
mutatkozik meg az általános emberi az öregség beszédében. 

Mert az öregségre kérdezve rá, végs ő  fokon nem másra figyelünk, mint arra, 
hogyan alakul a léthez való — a világhoz s a világban való léthez való — viszony 
önmaga bezáródása előtt, hogyan teszi fel á maga kérdéseit a cogito, egy szüntelen 
kérdezéssel a háta mögött, az emberi létnek abban a szakaszában, amikor — bár-
hogyan felel is — vaskos bohóc-igazsággá lesz a korábban kétségbeesett vagy álszent 
komolysággal feltett kérdés: „Hát nincs reménye, s élni tud azzal a gondolattal, 
hogy meg tog halni egészen?" 

Illyés írja a Kháron ladikjá-tan: 
„Életünk öröklét igényű. A halál bármilyen elfogadása tehát öngyilkosság. 

Az öregség elfogadása is az. Holott mi a választás, ha nem fogadjuk el? Akkor 
is rajtunk. Hallgatólagos beleegyezésünkkel. 

Az öregség voltaképpen az egyetlen kérdése minden elképzelhet ő  filozó-
fiának. 

Ez a konstans ellentmondás." 

Irodalmunk első  összefüggő  magyar nyelvű  szövege egy egyházi szöveg: 
a Halotti Beszéd. „Latiatuc feleym sumtuchel mic vogmuc ...' A Halotti Beszéd 
tudós és kegyetlen ravaszságú megfogalmazója, a keresztény egyház, a halált mu-
tatja fel zokogó és megfélemlített híveinek: íme, a leleplezett emberi sors, küzdé-
sed értelme, meghalsz, imádkozz, féreg! 

öregség és halál ellentmondanak egymásnak. Az öregségben csak annyira 
van  jelen a halál is, amennyire egyáltalán az életünkben benne v an. Kibékíthe-
tetlen ellentmondásaként életünknek. Van  — nem több. Nem tud nekünk semmit 
sem mondani, azon túl, hogy állandó rettegésben tarthat bennünket, állandó vi-
gyázzállásban. S róla sem sikerült meg senkinek semmi közelebbit mondani. „Óh 
jaj, meg kell halni, meg kell halni!" — ez a legtöbb, ami a költészet nyelvén róla 
elmondható. A halálról szóló, azzal szembenéz ő  irodaom — ha jól odafigyelünk, 
tapasztalhatjuk — szüntelenül az életr ől beszél. S a filozófia? Úgy tűnik, Szókra-
tésznél többet, érvényesebbet ma sem mondhat a filozófus. „Mert két dolog 
közül egyvalami a halál: vagy abból áll, hogy a megholt semmivé lesz és egyáltalán 
semmit .sem érzékel már, vagy pedig — ahogy mondani szokták — abból, hogy 
a lélek itteni helyét egy más hellyel váltja fel és máshová költözik." Vagyok —
nem leszek. S erről a nem-létről gondolati bizonyosságaim éppen úgy nem lehet-
nek, mint ahogy érzékelni nem tudom. Majdani nem-létem értelme és küldetése 
számomra, hogy létem e nem-lét szorításában, fényében-árnyékában éljem, s te-
kintsem. Ónmagában hát érdektelen a számomra. 

Mennyivel izgatóbb számunkra az a kérdés, amit az ítélet kihirdetése után 
tesz fel magának Szókratész, ez a fiatal Platón szemeivel látott és felmagasztalt 
csodálatos öregember: „Hát csendben és nyugodtan maradva, nem léssz képes élni, 
Szókratész, ha tőlünk távozol?" 

S a lélegzetelállító ellentmondás Dante agg Odüsszeuszának tiltakozásában, 
a pokolbéli hajós antiheroikus pátoszában? „Hát arra születtünk volna, hogy csak 
kérődzzünk, mint a barom, és alkonyi érzéseink maréknyi maradékát ne szenteljük 
a merész vállalkozásnak, hogy kihajózzunk nyugatra, túl a Herkules oszlopain, 
ahol emberek nélkül folytatódik a világ? ..." 

Az értelem, az emberi történelem micsoda kerül őutai kellettek ahhoz, hogy 
többé —mióta az emberi tudat kételkedni kényszerült, lemondott a halálon túli 
lét hitéről — az emeri sors értelmét ne a halál leplezhesse le. A Lear király nem 
egyszerűen öregember, akit vénsége megfosztott józan itél őképességétől, s önnön 
esztelenségének áldozatává lesz. A Lear király egy lehetséges felelet a világ dol-
gaira. Shakespeare két nagy példát állított az emberiség elé: Hamletet és Leart; 
s míg Hamletet azonnal magáénak tudta az emberiség, Leart — nem lehet vélet-
len — teljes valóságában csak századunk ismerte fel. Az egyenes utat Lear király-
tól Beckett drámáiig Jan Kott mutatja fel. Beckett öregjeiben az emberiség sors-
víziója tudatosul, az általános emberi dadog és nyög és nyáladzik bennük: meg-
öregedve. És Füst Milán IV. Henrikje, a szertelen és bölcs, megöregedett király, 
amikor fegyvertelenül fia, az ellenkirály táborába megy, akiben — ő  ne tudná? —
tulajdon fiatalkori szertelensége és hatalomvágya él, ám az övénél torzabb, okta-
lanabb, silányabb alakban, —mir ől beszél nekünk? Nem a halálról, az bizonyos. 

2. A bölcs öregség kétféle beszéde 

T. S. Eliot Goethéről írott tanulmányának ezt a címet adta: Goethe, a Bölcs. 
„A bölcsesség olyan tehetség —írja itt —, amely velünk születik — a tapasztalat 
csak érleli és alkalmazza — intuitív tehetség a dolgok, leginkább az eleven dolgok, 
mendenekelőtt az emberi szív természetének megértésére. Vannak, akikben szeszé-
lyesen és alkalomadtán nyilvánul meg, vagy csak egyszer az életben, valamilyen 
boldogító vagy rettenetes, páratlan élmény elragadtatásában: az olyan embernél, 
mint Goethe, állandónak, szilárdnak és derűsnek látszik. ... a bölcs ember az, 
akinek bölcsessége szellemi forrásokból ered, s aki a tapasztalatokból tanulva el-
jutott az emberi lények megértéséig, és szert tett arra a legmagasabb szeretetre, 
ami abból következik, hogy megérti az emberi lényeket vérmérsékletük, jellemük 
és körülményeik minden változatában." 956 



Nincs még egy alakja az irodalomtörténetnek, akinek egyénisége és m űvé-
szete Goethééhez hasonlítható elválaszthatatlan egységet képezne. Nem gondolha-
tunk Goethe művészetére, anélkül, hogy ne kísérelnénk meg elképzelni mögötte 
a weimari hercegség költő  fejedelmének alakját; Goethe egyénisége — a kép, 
amit az irodalomtörténet ránk hagyományozott — s m űve egymástól kapják fé-
nyüket. Taszít és vonz .bennünket egyszerre ez a nagyság, tágasság — a bölcses-
ség —, ami belőle sugárzik. Goethe bölcsességében sok a mephisztopheleszi elem. 
Goethe mindent megért, keresztényi szelídséggel, vagy mondjuk így, megért ő  
jóindulattal szemlél minden létez őt, s ugyanakkor, ahogy egy versében írja, „sem-
mibe veszi a világot", —bölcsességének egyetemes žrónžáјdn keresztül tekinti azt. 

Goethének megadatott az isteni aggastyán-lét, minden küls ő  méltóságával, 
pompázatosságával — megérdemelt jutalmaként a páratlanul-hatalmasan termé-
keny életben. Az öregség azonban az ő  számára sem élete betet őződése s még 
véletlenül sem a boldogság kora. Persze, ismerheti-e egyáltalán a boldogságot az, 
aki ugyan jóindulattal szemléli a világ dolgait, ám anélkül, hogy lelkesülne értük; 
aki mindent az irónia távolságtartásával fogad el, s dolgait szüntelenül belengi a ni-
hil hideg lehelete? De ha nem is a boldogság kora, der űs-e bár, kiegyensúlyozott-e 
ez az öregkor? Az öregkori költészetéb ől kiolvasható válaszok szerint egyáltalán 
nem az. Nem mintha hiányozna innen a der ű, a kiegyensúlyozottság, csak éppen 
szüntelen erőfeszítések eredményeként van jelen. Nem a kiegyensúlyozottság de-
rűjében, hanem az egyensúlyozás képességében érhetjük tetten Goethénél az öreg-
ségéhez viszonyuló bölcsességet. 

„Mennyi rezignáció nehezedhetett e látszólag beteljesült és boldog emberi 
élet végnapjaira! Életműve, jóllehet szinte emberfölötti volt, egészében mégis töre-
dék maradt — keveset mondtunk, ha azt mondjuk, „nem érlel ődött meg minden 
virágos álma".. „Azt mondhatnók, szelleme sokkal hatalmasabb volt természeté-
nél, alkotó erejénél, s a számára organikusan engedélyezett id őnél, s megértjük 
féktelen halhatatlanság- és megújulás-követelését, amely lénye nagyszer űen-démo-
nikus megnyilatkozásai közé tartozik: a természet köteles új testtel ruházni fel 
őt, így fakadt ki, ha ez a test már nem képes hordozni szellemét" —írja Thomas 
Mann Goethe és Tolsztoj című  tanulmányában. 

„Az öregkort nem megélni, 
elviselni művészet" — olvassuk a Szelíd Xéniák-ban a fiatalságnak, a ta-

nítványoknak szánt bölcs utasítást. Goethe valóban „művésze" volt az öregség 
elviselésének. 

Az öregség legyőzését, azt, hogy a szellem itt is csonkítatlanul őrizze meg 
önmagát, fölényét, a lemondás tudása s a megújhodás követelése, az állandó újra-
születni-tudás teszi lehet ővé. A goethei magatartásban ez a két egymásnak ellent-
mondó tudás nemcsak hogy egymáshoz békül, de kölcsönösen kiegészíti egymást, 
— s minél inkább sikerül felismernünk e kétféle tudás egymást kiegészít ő  miben-
létét, annál közelebb juthatunk az ő  emberfölöttinek tűnő  — Thomas Mann „iste-
ninek" nevezi, „pogány istennek" —szellemiségéhez, s ahhoz a bizonyos mephiszto-
pheleszi bölcsességhez. Fedi-e a valóságot, ha azt mondjuk, a lemondás-éthosz 
és a szüntelen megújhodás képessége juttatja el őt az egyén goethei szabadság-
helyzetéhez a léttel s világgal szemben, ami humánus szellemiségének „ember-
fölötti" — korokon fölötti — dimenzióit kölcsönzi, s hogy itt kell keresnünk az 
utat bölcsességének „transzcendens természetességéhez" is? 
kzu«zébágbanenfhézcakinekávx j fe,y- 

Goethe lemondás-éthosza nem az életr ől, pontosabban, nem az „esse" (levés) 
szabad megvalósításáról való lemondást jelenti —öregkorában sem azt. Sohasem 
mondott le az élet élvezéséről, semmi sem állt tőle távolabb, mint az önmegtar-
tóztatás, az aszkézis. Szerelmi életében sem. Ha semmit sem tudnánk is életér ől, 
öregkori költészete — a költészet közvetettségével — tanúskodhatik nagyszer ű  
élet-szeretetéről, életének élményekben való gazdagságáról. A lemondani-tudás egy 
magasabb/mélyebb szinten valósul meg. 

„Ellenállhatsz végzetednek, 
ámde olykor ökle sulykol; 
utadból ha félre nem megy, 
ej! hát térj ki te az útból!" 

(Xéniák és epigrammák, Memento) 

A vérébe ivódott műveltség, a humanista bölcsesség, a formálás, mely egzisz-
tenciális sorsává lett, mond le itt az eksztatikus élni-tudásról, a barbár nyerse-
ségében kitárulkozó élet-szenvedélyr ől. Nagyon nehéz — lehetetlen —elképzelni 
őt „pőrén" az élettel szemben, —iróniájának „jóindulatú kajánsága" nélkül. A gát-
lástalanul szeretkez ő  talán csak egyszer perzsel ődik meg — a hetvennégy éves 
aggastyán szerelme az alig húszéves Ulrike von Levetzow iránt —, hogy majd 
azonnal meneküljön is, szabadságát féltve — meg őrizve. De mennyire kellhetett 
ehhez a már-már groteszk „kalandhoz" is sebezhe ~etlenségének élőtudata! — leg-
alább olyan mértékben, amennyire az öregség korlátait nem t űrő  szellemnek az új 
élmény általi megujhodás-vágya. 

A merevedésre hajlamos öregség jogait nem ismeri el önmaga fölött; a 
mindig friss szerelmi élményben születik újjá. Megírja a Nyugat-keleti díván 
verseit .....Keletre menekül a napóleoni háborúk nyugtalanító közelsége el ől. De 
ez a ideiglenes menedék második otthonná válik abban a pillanatban, 
amikor új érzéki-szellemi szerelme (Marianne von Willemer!) egyenesen meg-
követeli Goethe tájékozódásának keleti elhajlását, amikor a romantika keletiesked ő  
divatja és áhítata, az új keleti filológia eredményei megszólaltatják világának 
évek óta haílgató keleti összetev őjét, amikor a perzsa Háfizban felfedezi a maga 
tökéletes keleti alakmását. ... Soha még német költ ő  ennyire meg nem fiatalo-
dott Kelet fürdőjében és soha még nem érezte magát ennyire nyugatinak benne. 
Soha még német költő  nem volt ilyen mértékben derült érzékiséggel és bölcs ön-
kívülettel teljes ..." (Turóczi-Trostler József) 

A goethei magatartás másik nagy tanulsága: az ént rabságban tartó múlt, az 
emlékek megtagadása. Nyitottként akarja látni jöv őjét, — nem hajlandó visszafelé 
fordulva élni. Arccal előrefordul, csakhogy az aggastyán-lét — az övé sem — nem 
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Ha lemondás-éthosza a szellemet a világgalléttel szembeni függ вblenségéhez 
juttatja el, úgy ez, az ugrás képessége ahhoz — az emberileg szinte lehetetlenhez 
—, hogy önmagát szüntelentil „átallépje", — a megújhodást követel ő  szellemi lét 
önmaga elleneben is őrzi szabadságát. 

„A legnagyobb vágyam tudod, mi? 
Tulajdon árnyam átugorni." 

— a Szelíd Xéniák-ból vett idézet tiszta ragyogása bevilágítja Goethe viszonyulá-
sát öregségéhez, létének egészéhez. 

Harc ez, a javából. Megnyugvás nélküli, emberfölötti küzdelem a lét teljes 
értékűségéért, a halhatatlanságért. 

„Nyugodtan nézem: a tömeg 
hogy hurcolja elő  
levedlett kígyób őrömet. 
Š az újat is levetem, ha kell, 
s ifjan megyek tovább —
újjászületve érem el 
az istenek honát." 

(Szelíd Xéniák) 

„Tolsztoj egyéniségének egyik vonása életfelfogásának örök ős frissesége volt. 
Ez magyarázza, miért nem tudott megbékélni a dogma pedantizmusával és miért 
keriilt vele állandóan összeütközésbe. Kés ő  öregségéig mindig megcsodálta az 
élet jelenségeit, mindazt, amit már korábban is sokszor láthatott. Mindig észre-
vette a szokványosban az újat. Az ő  példája ismét igazolta azt az igazságot, hogy 
a világ szépsége csak annak szemében kopik, aki lelkében megöregszik, de aid 
észre tudja venni, annak mindig fiatal marad. »Végtelenül kellemes tavasz. Minden 
egyes alkalommal alig hiszek magamnak.« Néhány sor csupán, amelyet egy nyolc-
vankét éves ember írt naplójába, de benne v an  a művész egész lelke." B. Mejlah 
Tolsztoj-könyvéből (Tolsztoj futása és halála) idéztünk, aki sokoldalúan elemzi 
Tolsztoj életének utolsó szakaszát, szökését a Jasznaja Poljana-i családi házból, 
szökésének előzményeit, lehetséges indokait s halálát, felszakítva a Tolsztoj élete 
köré szövődött legenda sűrű  pókhálóját. Tolsztoj aggastyán-létének legendás vita-
litása Goethe-ével mérhető  csupán. Goethéhez hasonlóan ő  is megélte az aggas-
tyánkor méltóságát: az orosz nép „atyuskája" s „pátriárkája", — de megélt valami 
mást is: a kételkedés, a vívódás — egy már egészen XX. századi —létélményét. 
.A nagy tanító, a tolsztojánus erkölcs — hit prófétája élete végén mind gyakrabban 
kényszerül szembenézni tanításának elégtelenségével; az általános szeretet hirde-
tése — a „szeretet törvénye", mint lehetséges felelet a világ dolgaira, mint erkölcsi 
magatartás —elégtelennek bizonyult a cári terror országában, ahogyan Mejlah 
írja, „világnézetébe betört a történelmi valóság", s érvényességét veszélyeztette 
annak az eszmének, minek tökéletesítésén egész életében munkálkodott. Tolsztoj 
számára —életének utolsó esztendeiben — minden kérdés újra aktivizálódik. 
Jasznaja Poljana-i családi élete, a nemesi életmód pókhálószálai rácsként fogják 
át, s kívül a hatalmas méretűvé, egyetemessé nőtt embertelenség, amellyel szemben 
a „szeretet törvénye" nem jelenthet hatékony ellenállást. A rések, a kételkedés 
hasadékai mind szélesebbek. Munkabrása leny űgöző, de van benne valami —
nagyon is észrevehető  — „lázasság". 

„Késő  öreg korban azt gondolják az emberek, hogy a halál küszöbén van-
nak, pedig ez nem igaz: éppen akkor végezzük a magunk és mások számára foly-
tatott élet legértékesebb, legnélkülözhetetlenebb munkáját. Az élet értéke fordítva 
arányos a haláltól elválasztó távolság négyzetével" —írja naplójában, 1906-ban, 
négy évvel halála előtt. Tolsztoj öregsége: versenyfutás az idővel, az időben, ahol 
semmi sem magától értetődő  többé, ahol az ellentmondások robbanásig feszültek, s 
Tolsztoj hihetetlen energiája arra lesz jó, hogy egybetartsa az ellentmondásokat. 

Maga a „létezés" sem magától értet ődő  már, sokkal inkább a haláltól kapott 
— kicsikart — ajándék, melyhez a lehetséges egyetlen viszonyulás a minden-hely-
telen, minden-erkölcstelen tagadása. Megtalálta-e Tolsztoj élete végéig a helyes fe-
leletet a kérdésre, hogyan kell éh!?, — vagy azoknak lenne igazuk, akik úgy tart-
ják, „effélét ő  csak mások számára talált, s kielégítette vele őket. đ  maga azon-
ban bizonyosan sohasem szabadult meg az elementáris lény tagadó és semleges 
magatartásától." Gorkij írja a Tolsztojjal való találkozásáról beszámolva: „Bár 
sokat beszél kötelező  témáiról, érződik, hogy még többet hallgat. Mást — senkinek 
sem mondhat. Valószínűleg vannak olyan gondolatai, amelyekt ől fél." 

Blétének utolsó évében az erkölcsi kérdések mellett az irodalmi forma kér-
dését is felülvizsgálja, új művészi kereséseiről való törekedés feljegyzései azt sej-
tetik, hogy — talán minden tagadása közül a legnagyobb jelent őségű  tagadása árán 
— egy olyan új forma lehetőségét látta meg, amelyben a modern irodalom „for-
mátlanságra" esküdő  formaelvét ismerhetjük fel. „Minden forma nélkül szeretnék 
írni: nem cikket, fejtegetéseket, nem is szépirodalmat, hanem mindent együtt 
elmondani, ahogyan tudom" — jegyzi fel naplójában. Új művészi kereséseiről 
Csertkovnak is beszélt: „TXjabban nem tudok szépirodalmi dolgokat régi formá-
jukban, természetleírással olvasni vagy írni. Egyszerűen szégyellem magam. Va-
lamilyen új formát kell kitalálnom. Kigondoltam egy munkát, de aztán meg- 
kérdeztem magamtól: mi is ez tulajdonképpen? Sem elbeszélés, sem vers, sem re-
gény. Mi hát akkor. Bppen az, ami kell." 

A tolsztoji ugrás egészen más minőségű, mint Goethénél láttuk. A széthuІó-
ban  levő  rend kételkedésre, tiltakozásra, tagadásra készteti. Megszökik Jasznaja 
Poljanából, menekül, hogy megmentse magát, azt, „ami olykor ha csak kis mér-
tékben is, de megvan bennem". Szökése közben meghal, a csodálatos „halál-ugrás" 
közben, de még halála előtt el kellett, hogy érkezzen ahhoz a szabadsághoz a léttel 
szemben, amit —másként — Goethe magatartásában tapasztaltunk. . 958 
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a soronkívüli VI 

4. a tett-pótlék: az grás 

  

Minél intenzívebb lett a tett-nosztalgia, tett-kényszer, annál sürget őbbé vált 
a sajátságos „önvédelmi mechanizmus" kiépítése: a cselekv ő  létből kiszakadva is 
értelmes lehet az individuum élete .. . 

A nem-tevékeny létforma miatt rossz közérzetet már a krisztiánus Sinkónál 
is az írás tudata próbálta ellensúlyozni. „Az író ma elszigetelt ember, és minden 
pillanatban megtámadhatja a kétség, hogy szociálisan jogosult-e, amit csinál, il-
letve nem csinál" — jegyzi be a krisztiánus soronkívüli a bécsi naplóba' annak 
a nyilvánvaló tanúságaként, hogy tudatában v an : az izolált író-egzisztencia szociá-
lisan, tehát etikailag is problematikus egzisztencia, mert az írás mint egyetlen, 
kizárólagos tett eleve azt jelenti, hogy miatta az ember elhanyagolja, mell őzi a 
közösség szempontjából talán összehasonlíthatatlanul hasznosabb tett-lehet őségeket. 
Teljes felelősséget akar vállalni mindazért, amit elszigetelt krisztiánus íróként csi-
nál, illetve nem csinál, s e felelősségtudat ellenére is szenvedélyesen vallja, akkori 
nagy példaképére, Kierkegaard-ra hivatkozva: „ Вn is hiszem, hogy minden ember-
nek megvan a maga fatális posztja, melyen ki kell tartania. Az enyém az írás 
és minden, ami ezzel együtt jár: az egyébként való hasznavehetetlenség, a szub-
jektivitás, a magányosság és a kívülről nevetséges szituáció: egy emberiség nevé-
ben feleselni és küzdeni Istennel anélkül, hogy az emberiségt ől erre legcsekélyebb 

959 megbízást is kaptam volna ..." 

1  Lásd Еn, te, 8 ... címen 
az Oj Symposion 1968/33. 
számában. 



A „fatális posztnak" e szenvedélyes vállalása mögött nem nehéz felismerni 
a gyakorlati, tevékeny, a forradalmi létformával nemrég szakított embert, aki 
harcban van  még új, nem-cselekvő  pozíciójával — hisz szükségét érzi az önigazo-
lásnak —, azonban szubjektíve nem tud mást tenni, mint megállapodni az egzisz-
tenciális alibinél: szociális-politikai tettek helyett, mindennemű  társadalmi közös-
ségből kiszakadva s bármiféle „társadalmi megbízatás" nélkül az alkotói tettel, 
az írással is a közösségnek, a sokaságnak, az emberiségnek szolgál... Kett ős irá-
nyultsága volt ennek az alibinek: egyrészt a közelmúlt — a Forradalom soraiból 
való disszidálás — etikai igazolására volt hivatott, másrészt pedig a jöv őt a 
programatikusan vállalt csak-író létformát — kellett volna el őre is „jóváhagynia". 

Amint krisztiánus esztétikájánál láttuk, e csak-írói s a közösség szempontjá-
ból mégis értékesnek feltételezett életforma két alapvet ő  programtétele a művészet 
révén történő  szeretet-hirdetés és nevelés volt. Az általa jórészt igazságtalanui 
fart pour lart-nak min ősített avantgardizmus és az agitpropos „tendenc-m űvészet" 
között foglalni helyet, s a pontforradalmi valóság egyetemes dezilluzionáltságával 
szemben „egy építő, a szellemi káoszban rendet teremt ő, nevelő, pozitáv művésze 
nek munkása lenni": ezt az igényt képviselte a soronkívüli ember krisztiánus 
magánesztétikája. 

A szociális-politikai, közvetlenül is társadalmi jelleg ű  tett pótlására hivatott 
harc helyett — és a dezilluzionista Nihil helyett — szeretetet példázó krisztiánus 
irodalmi tett az alibit keres ő  soronkíviili tudatában kezdetben valóságos próféta-
pátosszal volt övezve. A fájdalmas Isten egyik nagy-versében, Az Isten számvev ő  
szeme alatt című  verses dialógusában az Ik és a szolga párbeszédéb ől ez közvet-
lenül is kitűnik. Az (Jr  ti. inti szolgáját: 

tán látás hegyének tövéig se jutsz, 

de feléje vidd a népet, 

jól, bízván, míg erővel bírja lábod. 

L7r vigyázza népét, a néped. 
Terelő  pásztor, tereld, énekelj, 

míg ki nem osztod, mi adatott néked 

s míg az fÍr, jó szolga, nem hív el. 

S a „jó szolga" vállalja is a fényt adó, útmutató, sötétbe világító profétiz- 
must: 

mehet a lábom, hegyen, vízen, messzi, 

tehet a kezem, hogy tette tengernyi, 

a távolt kimérni, a tengert kimerni, 

nem mondhatok semmit, mi több, mint az esti 

sötétben világot kereső  lobnyi láng. 

E profétizmus vállalása voltaképpen nem más, mint a régi, egykori Tanító 
proféciájának ismételt beteljesülése a tanítvány személyes életsorsában. A világ-
háborúval léte legmélyéig megcsalt, becsapott, megcsúfolt ifjú ex-szociáldemokrata, 
az Éjszakák és hajnalok dacos esztétizmusba és programatikus individualizmusba 
burkolózó poétája, a megszállott szabadkai nietzscheánus akár tudatosan, akár 
ösztönösen, de mindenképpen az „alkotó útjának" Zarathusztra által definiált els ő  
szakaszát járta: „»Aki keres, az maga is könnyen elvész. Minden magányosság vé-
tek«: így szól a nyáj. Еs te sokáig tartoztál a nyájhoz. (...) Ma még a sokak 
miatt szenvedsz, te magányos, ma még megvan bátorságod s reményed egészen." 
S ugyanígy, A tett és a Ma, illetve az Internacionálé szabadkai munkatársa is 
egyféleképp a Tanító — az időközben maga mögött hagyott Tanító — proféciájá-
nak jegyében élt, az „alkotó útjának" második szakaszát járva: „De egykoron 
elbágyaszt majd a magány, büszkeséged megtörik, bátorságod dúl, fúl. Egyszer 
csak kiáltani fogsz: »Egyedül vagyok!«. Ez a kiáltás az immár ex-nietzscheánus 
tanítvány esetében a sorbaállást, a forradalmi „meggyötört, szent Sokaság" sorai-
ban való oltalomkeresést jelentette, hogy végül a már krisztiánus soronkívülit, a 
Testvér szerkesztőjét s A fájdalmas Isten kierkegaard-ista íróját alkotói útján 
még egyszer utolérje — az „Antikrisztus", az egykori Tanító szava: „Igazságtalan-
ságot s piszkot szórnak a magányosra: de atyámfia, ha csillag akarsz lenni, ezért 
csak úgy kell nekik is világítanod (...) szereteteddel és alkotasoddal vonulj a ma- 

3 L. Nietzsche: Zarathustra gányba, atyámfia ..."Z 
Bp. 1922) Az alkotó útja  C.  

fejezetét. 	 A krisztiánus tett-pótlék — az izolált alkotói magányban foganó, egyetemes 
szeretettől izzó, „profétikus" írás - nem bizonyult azonban végleges alibinek. 
Élet és írás, mozgalmi és alkotói tett, társadalmi és írói harc, küzdelem, cselekvés-
forma kettőssége, ellentéte, néha pedig kifejezett ellentmondása is föl-fölsejlik a 
soronkíviili ember etikai, a különféle értelmiségi magatartásformákat vizsgáló esz-
széjben. Uj, krisztiánus-írói pozícióját — akárcsak, mint láttuk annak idején, 
krisztiánus etikáját egészében is —újra és úrfa bizonyos „modellekhez" méri, 
viszonyítja, miközben saját értelmiségi-írói pozíciójának létjogosultságával is sza-
kadatlanul viaskodik. 960 



3  Testvér, 1925/1. sz. 

4  Testvér, 1925/7-8, 9. és 10. 
sz. 
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Korunk,  1926. 175-185. 1. 

Az első  ilyen „magatartásmodell" — mint részben már láttuk is — a háborús 
őrjöngést konzekvensen tagadó Ady Endréé volt. A gy űlölet könyvei' című  heves, 
polémikus kinyilatkoztatás teljes mértékben azonosul Ady háború alatti írói maga-
tartásával, s voltaképpen nem is más, mint szenvedélyes, szubjektív variáció a 
költő  két sorára: „Akik még vagytok őrzőn, árván, / őrzők: vigyázzatok a strá-
zsán" ... A mindennemű, jobb- és baloldali fanatizmussal pörlekedő  vallomás 
Ugyanis azt hirdeti, hogy nem könnyű  ugyan mai (1925-beli) írónak nem gy űlölni, 
de mégsem szabad, hisz ha valami értelme van a mai harcnak, az csak a leend ő  
béke lehet, addig pedig az íróknak, a „mégoly kis embereknek is, mint amilyenek 
mi vagyunk", nincs fontosabb szolgálata, mint a harcosok embersége, az emberi 
lélek tisztasága fölött őrködni ... S az 1914-1918-as Ady Endre strázsa-pozíció-
jával való teljes azonosulás programjában nem az a lényeges, hogy történelmileg 
inadekvát, hisz nem 1914-ben, hanem 1925-ben íródik; a sinkói életút alakulása 
szempontjából az a fontos, hogy már ekkor —ötévi soronkívüliség után — ilyen 
éles ellentét formájában merül fel gy űlölködés és szeretet, társadalmi harc és 
írói (béke)harc viszonya, s hogy a krisztiánus íróember — természetesen saját élet-
érzésével és világnézetével összhangban — rendületlenül hirdeti a proletariátuc 
és az emberiség iránti írói szolidaritást: „azt gondolom én, hogy nem lehet a költ ő-
nek az emberiséggel — de még a proletariátussal sem — messzebbmen ő , nagyobb, 
mélyebb szolidaritást vállalni, mintha h ű  templomőrként — nem Szent István 
templomáról, hanem a nagyobbról, az emberi lélek tisztaságának templomáról be-
szélek — nem hagyjuk el a templomot még akkor sem, ha húsz lépésre t őlünk 
vér folyik is." 

S ugyanígy, A modern kaland születése, élete és jelené-ben` felvillantott má-
sik nagy írói „magatartásmodell" — a rousseau-i —esetében sem az a lényeges, 
hogy a példa nincs kellőképpen továbbgondolva és aktualizálva; a lényeg az, hogy 
irodalom és élet, világ és ,írás viszonyának problémája a Vallomások kapcsán 
borotvaélesen definiálódik: „a szó önmagában nem elég közeg lélek és világ kö-
zött. A világgal pedig már nem lehet beszélni, mert a világ absztrakttá vált." 

Az Existencia és látszat 5, ez az 1926-beli álobjektív, látszólag személytelen, 
voltaképpen pedig nagyon is szubjektív esszé, szintén jelent ős dokumentuma a 
krisztiánus-írói magánpozícióval való viaskodásnak. Sinkó kiinduló problémája eb-
ben a burkolt vallomások a Szókratész—Platón ellentét, ti. az  eszme élésének s az 
eszme és élet leírásának az ellentéte. Vajon Szókratész a maga kérdéseire az 
egyetlen lehetséges feleletet adta-e azzal, hogy „csak" élt, vagy pedig a lehetséges 
feleletek közül való a platonikus életforma is, ti. az  ideák utáni vágynak a műben, 
s nem pedig a személyes, múló élet médiumában való kifejezése? — Ezt az alap-
kérdést vonatkoztatja aztán Sinkó a voltaképpeni intim problémájára, a krisztiá-
nus életforma és krisztiánus művészet viszonyára: lehetséges-e olyan m űvészet, 
amely szellemi valóságában olyan duplikációja a vallásnak, hogy azonossá, 
egyenértékűvé válik azzal? Nem inadekvát kifejezésr ől van-e szó mindenütt, ahol 
a vallási tartalom az esztétika médiumában jelenik meg? — E nyilvánvalóan ön-
életrajzi kérdés eldöntésében Sinkó újabb írói „magatartásmodelleket" idéz meg: 
Tolsztojt és Kierkegaard-t, akik őszerinte a vallás, vallásos életforma mellett való 
döntést elkerülhetetlenül az esztétika ellen való döntéssel azonosították. S ezen a 
ponton — lévén hogy az így értelmezett tolsztoji, illetve kierkegaard-i pozíció saját 
krisztiánus-esztéta pozíciójának a tagadása is egyúttal — Sinkó elrugaszkodik a 
nagy dán példaképtől is, aki „az esztétikában talál rá a sátán mai arcára, mai 
kísértésének legnagyobbjára", s burkolt önvallomása konklúziójaként a doszto-
jevszkiji írói „magatartásmodellnél" állapodik meg. Benne találja meg ugyanis azo-
kat az elemeket, amelyikkel a leginkább igazolhatónak, leginkább kivédhet őnek 
tartja saját, krisztiánus-esztéta pozícióját, amelyet nem más, de — ő  maga vont 
ismételten kétségbe ... A — legalábbis pillanatnyilag — kielégít ő , megnyugtató 
Dosztojevszkij- és magán-apológia tehát így hangzik: „a konfliktus esztétika és vallás 
között Dosztojevszkijnél megoldódik. Sztarec Zoszima mindennek orvosságul a te-
vékeny szeretetet ajánlja (...) és óva int a »gyors h őstettek«-től, a cselekedetektől, 
melyek esztétikai tartalmuk és varázsuk következtében megigéznek, de állhatato-
san nem bírunk kitartani mellettük." 

A krisztiánus-írói alkotói tett mint az egykori társadalmi (mozgalmi) tett 
pótléka mindaddig megtarthatta pótlék-voltát, amíg a krisztiánus írónak és szer-
kesztőnek megvolt az illúziója, hogy az egyetlen — szellemi — tettel, amelyre 
a Világforradalom s önnön nagy kataklizmája után még képes maradt, szintén egy 
emberi közösséget, egy „népet" szolgál. Amint azonban megkezd ődik krisztiánus 
illúzióinak általános kiégése, ez arész-illúzió is szertefoszlik, s ezt a folyamatot 
kétségtelenül siettette A fájdalmas Isten fagyos fogadtatásának emléke, valamint 
a Testvér gazdasági cs ődje és megszűnése a kellő  számú előfizető  híján. Bebizo-
nyosodott, kézzelfogható, le nem tagadható ténnyé vált, hogy az Dr ama jó szol-
gájának irodalmi profétizmusát, „az esti sötétben világot keres ő  lobnyi lángot" 
az Úr világháború és bukott forradalmak utáni népe nem igényli, hisz ha igényel 
is valami látszólag hasonlót, az a kába, intézményes, klerikális „vallásosság", s 
nem pedig a kierkegaard-i ... Nem véletlen tehát, hogy a krisztianizmus kiégése 
idején és a „senkiföldi" időszakban merőben eltérő  módon jelentkezik az írói 
egzisztencia problémája. Az írásnak mint lehetséges tett-pótléknak a kritériuma 
ugyanis egyértelműen az lesz ekkor Sinkó számára, hogy van-e, létezik-e egy tény-
leges emberközösség, nép, osztály, nemzet, amely igényli is ezt az írást, s amelybe 
az író ily módon szervesen és tevékenyen —írói tevékenységével — beletartozhat. 

Ez a kifejezettebben szociális jellegű  problémafeltevés a Korunkban publikált 
Kleist-esszében б  jelentkezik első  ízben. A porosz junker, aki az elementáris Kant-  6 Heinrich  von кlel t. кo- 
élmény után, immár Rousseau-tanítványként szükségképpen megszakít minden kap- 	runk, 1927, 814-817. 1. 

csolat maga és kasztja között, s ezután nem talál, nem is találhat osztályt vagy 
961 kasztot, mely őt befogadhatná s amelynek létalapját a magáévá tehetné: ez a 
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Kleist a kívülálló Sinkó Ervin számára nyilvánvalóan nemcsak irodalmi konkré-
tum, hanem egyetemesebb jelentéssel bíró példa is; a kívülálló íróember egziszten-
ciális talajtalanságának példaja. „Kleist existenciája az els ő  fatális testet-öltése 
a paradoxiának: költ ő , akinek nincs népe, nincs organikus. valahovátartozandó 
sága" —általánosítja S1nКÓ az egyedi életsorsot, s e „fatális paradoxia" következ- 
ményét abban látja, hogy az ilyen írói egzisztencia viselőjének eleven közösség 
híján nincs lehetősége „cselekedetre, értelmes világi m űködésre", s íróságának 
eredményei ezért csupán individuálisak, személyi érdekszférákba visszaszorítot 
tak és behatároltak. Az efféle „közösségtelen, de cselekvéshez hajtott szubjekti-
vitás" aztán az ún. szépirodalomban kompenzálja magát ;  holott nyilvánvaló: „Köl-
tészet, mint magatartás, mint életmunka — ha a költ ő  nem áll benne egy eleven 
közösségben — csak monománikus őrjöngés, melynek nincs foganatja, légüres tér 
be beleteremtett meredt alakok életeinek nemzése." S e légüres térnek sors-
döntő  hatása van  a költő  egész életsorsára. Goethe, aki a természethez való köt ő  
dés és a praktikus tevékenység révén tartja fenn magát, Hölderlin, aki meg őrül, 
Novalis, aki a puszta költészet „leere Unendliehkeit"-ja el ől a katolicizmus fiktívvé 
vált közösségébe menekül s Kleist „existenciájának szörny ű  absztrakeióját" nem 
bírja elviselni s öngyilkos lesz — e nagy magányosok Sinkó számára kivétel nél 
kiil azt példázzák, hogy a költészet, amennyiben nem egy eleven közösség é1 іt-
erejével táplálkozik, akkor önmagában nem teremthet a költ ő  számára levegő t, 
teret és igazolást az élethez. 

Íme az íróember, aki mások példáján első  ízben mered rá, amúgy isten-
igazából, saját egzisztenciájának „szörnyű  absztrakciójára", s ezáltal annak az 
illúziónak az illúzió voltára is, hogy végletesen izolált írói „tevékenysége" egyen-
értékű  a valós, közösségi tevékenységgel. Nem kétséges ugyanis, hogy Kleist, e 
„magába-szakadt és magára szakadt, kizárt és magába-zárt individiialitás", a 
„közösségtelen, .de cselekvéshez hajtott szubjektivitás", a költ ő, akinek „nincs népe, 
nincs organikus valahovatartozandósága", hisz közte és régi kasztja között szük-
ségszeгűen megszakadt minden kapocs, egy új, őt a magának befogadó osztályt 
vagy kasztot pedig képtelen találni —, nem kétséges, hogy ez az életsors a „senki-
földi", a krisztianizmus szintén fiktívvé vált, szintén fikcióként létező  közössé-
gétől ez idő  tájt már gyorsan távolodó Sinkó Ervin számára az önsors, a saját 
„leere Unendlichkeit"-ja felismerésének az objektuma is volt egyúttal, s nem puszta 
„esszétéma". Mint ahogy az sem kétséges, hogy Kleist és a nagy magányos-sors-
társai ürügyén az osztályból, népb ől, nemzetből, mindennemű  eleven és éltet ő  
közösségből szintén kiszakadt világtalan emigráns magánsóvárgása szól itt az egy-
szer volt, de elveszített Éden, illetve egy új, íróságának létalapot, életének „leve-
gőt, teret és igazolást" kölcsönző  „organikus valahovatartozandóság" után. 

E nyilvánvalóan szubjektív hiány, amás-sorsba belelátott önsors felpanasz-
lása talán még egyértelműbb az Alekszandr Blok tanuhnányairól írt kisesszében. 7  
„Békétlen, boldogtalan gondolkodó — vallja Blokról, s nyomban kit űnik, hogy 
nem csak őróla —, ki koránák egyetlen jelenségével szemben sem képes teljes 
szívvel, osztatlanul igenlőnek lenni. Ahol nem-et mond, ott egyértelműen, haidlo-
san biztos, megingathatatlan, de mi az, amit így tudna igenelni?" S ha netán e 
kérdésből még nem hallatszana ki eléggé egyértelm űen az önéletrajzi tartalom, 
a ;,gazdátlan világ" peremére szorult, kívülálló Sinkó önváddal fölér ő  dilemmája, 
a következő, az értelmiségi és a nép viszonyának „teoretikus, absztrakt" kérdését 
bloki szubjektivitással fölvet ő  életkérdés minden kételyt eloszlat a tekintetben, 
hogy a probléma a legintimebb, legszemélyesebb problémája-e a soronkívüli, „sen-
Кiföldi" Sinkó Ervinnek is: 

„Én egyes ember, aki szépségek és bölcsességek garmadáját gy űjtöm össze 
lelkemben képekb ől és könyvekb ől, szobrokból és zenéb ől s aki magam. is 
költő  vagyok, tehát egy különös talentummal, tehát egy külön mžsszžóval 
megáldott valaki, mi az én tennivalóm ma, az adott pillanatban ;  háborúban, 
forradalomban, mikor az élet bestiális vžtus-tánca kényszeríti b űnbe, vérontás• 
ha,  pusztulásba azt a sok százmilliónyi testvéremet, akik nem tudnak az én 
könyveimr ől és képeimről, akiktől a szellem ‚engem eldifferenciált, kikkel konk-
réten együtt menni nem tudok, de lelkiismeretem szava és szívem szerint 
és a szellem paradox követelménye szerint hozzájuk tartozom, életem csak 
bennük nyerhet jogosultságra igazolást?" 

E sajátjaként felfokozott szubjektivitással fogalmazott bloki kérdésnek Sinkó 
felvázolja atársadalmi-kulturális hátterét is: az egyik oldalon százötvenmilliónyi 
ember, az orosz nép, a másikon pedig a könyvírók, könyvolvasók, könyvekr ől be-
szélők, az egymás számára, de csakis egymás számára szépeket álmodók szek-
tája ... Ez a szociális-műveltségi „háttér" teszi Sinkó számára szükségszegy űvé; 
hogy a bloki értelmiségi embernek nemcsak a saját — szellemi — munkájában 
rejlő  immanens problémák megoldása a kérdés, hanem kérdéses — etikailag prob-
lematikus — a maga egész tevékenysége, egész élete is, mihelyt azt nem a saját 
kasztja, hanem a milliók szemével nézi ... A bloki probléma ezen aktualitás-társa-
dalmi vetülete mellett Sinkó a kérdés történelmi távlatát is körvonalazza. A pla-
tonikus, az empíria megváltási akaratához hűtlenné vált kultúra ősének rossz lett 
ugyan a lelkiismerete az ő  gyönyörűséges barlangjában, de az ideák csillagaitól 
mégsem tudott elszakadni, hisz ha a rabszolgákkal, az empirikus világ szénvedé-
seivel és megváltási akaratával szemben ájulásnak kellett is tudnia, hogy ő  a bar-
langjában mennyei hangokra figyel, ugyanúgy ájulásnak, önmagával, rendelteté- 
sével szembeni ájulásnak kellett volna tudnia azt is, ha nem épp azt tette volna, 
amit tett. S mióta Európa pogány népei számára lehetetlenné vált egy. organikus 962 
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népi kultúra kifejlesztése, s .nép és kultúra különvált, a platonikus kulturális 
individuum mindenkor ezt tette: az ideák igézetében izoláltan élt és alkotott. Egy 
ilyen társadalmi és történelmi távlatból szemlélve nyilvánítja Sjnkó fordulópont-
nak Gogol, Tolsztoj és Dosztojevszkij munkásságát, mely „az eleven ember min-
denekfelett való realitásának felfedezésével" halálra sebezte a platonikus szelle-
met, s ennek az antiplatonikus értelmiségi-írói „magatartásmodellnek" az jgézeté-
ben szenvedélyesen hirdeti, hogy „mint minden cselekedetet, minden életformát, 
az írást, az intellektuel életformáját is etikai mérlegre kell tenni". Nem kétséges, 
hogy a társadalmilag hasznos tett pótlékaként számon tartott (krisztiánus) iro-
dalmi tett átértékelésének, revíziójának szubjektív kényszere fogalmaztatja Sinkó-
val e kategorikus követelést, az viszont, amit eközben —látszólag amolyan objek-
tív kultúrtörténeti reflexióként — papírra vet, voltaképpen nem más, mint e re-
vízió végrehajtása saját írói gyakorlatán is. „Az individuum, az intellektuel lebeg, 
mint Isten lelke a vizek fölött. Az Isten lelkének azonban nem kell haza. (...) Ez 
a platonikus kultúra héroszokat nevelt; ég ő  városokban ülni és végezni a munkát, 
melyre rendeltetést érez az ember, nem tör ődve mással, mint a neki rendelt fel-
adattal: ez heroizmus. De ez a hérosz rossz lelkiismerettel már nem hérosz, ha-
nem ájuló és képmutató" —állapítja meg Sjnkó, s e konstatációban ki ne js-
meгné fel az önkritikát, a bécsi naplójegyzet vagy A gy űlölet könyvei azon ki-
nyilatkoztatásának bírálatát, hogy nem lehet a költ őnek sem az emberiséggel, sem 
a proletariátussal intenzívebb szolidaritást vállalni, mintha az emberi lélek tiszta-
ságának templomőreként akkor sem hagyja el a templomot, ha húsz lépésre t őle 
vér folyik is? 

Az írásnak mint lehetséges tett-pótléknak az a kritériuma, hogy létezik-e 
egy közösség, melynek életében az alkotói szó tevékeny hatóer ővé válik: a Kleist-
és Blok-esszének nyilvánvalóan e tudat fixálásában, meger ősítésében van a jelent ő-
sége Sjтіkó további életútja szempontjából. 

Az írva-élés, vagy ahogy a Kleist-esszében megfogalmazta, a költészet mint 
magatartás, mint életmunka: 1919 nyarától ez volt a gyakorlatilag és deklaratíve 
egyaránt s egyforma következetességgel demonstrált életprogram a krisztiánus, 
majd „senkjföldi" időszak egész tartama alatt, egészen a Sorba való visszatérés 
első  komolyabb kísérletéig, a moszkvai útig. S e tett-pótló programon belül e más-
fél évtized alatt vannak ugyan árnyalati eltérések, lényeges hangsúlyeltolódások 
is, maga a program azonban két lényeges szempontból egységes, monolit egész 
marad. 

A kontinuitást elsősorban az bizonyítja, hogy Sjnkó kisebb vagy nagyobb 
mértékben, de változatlanul aktív funkciót szánt tett-pótló írói tevékenységének. 
Mint láttuk, krisztianizmusa „h őskorában" — a Testvér megszűnésével zápuló 
fél évtized alatt — ennek az aktivizmusnak a határát az „épít ő , a szellemi káosz-
ban rendet teremtő , nevelő, pozitív művészet", de természetesen csakis a szeretet-
hirdető, „Szent Ferenc-i" szellemiségű  művészet affjrmálása képviselte. A pontfor-
radalmi, gyorsan restaurálódó kapitalizmus dezillúziójának vagy az „esztétikai 
kultúra" posthedonjzmusának tagadása; krisztjánus prófétizmus vagy strázsa-
pozíció: bármely jellegzetességét is vesszük figyelembe e krisztiánus ars poeti-
cának, nem a magát makacsul függetlenít ő , a „külvilágtól" sötét szemellenzővel 
gondosan elzáró „abszolút autonóm" artista tudat munkálkodása t űnik szembe, 
hanem azé az alkotói öntudaté, amelynek önmagán kívül mindig vannak más szent-
ségei is, melyelvet szintén szolgálni akar. 

Ilyen szempontból nem történik semmi radikális változás a „senkiföldi" 
pozíción sem. Mint a krisztianizmus feloldódásának s aszóban forgó új pozíció 
kivívásának néhány dokumentumánál már láttuk is, az eltérés lényegében abban 
van, hogy a magát dogmatikusan soha nem abszolutizáló artista tudat az Abszo-
lútum-szolgálásnak egyre inkább antimetafizikai, „antropomorf", szociális objektu-
ma után kutat, s ennek a folyamatnak a kiteljesedése jellemz ő  írásaira a továb-
biakban is. A Shaw—Adler vita 1927-es komme лtárjábane például Sinkó azt hangsú-
lyozza, hogy a szocialista-párti Bernard Shaw „kisiklása" — Mussolini védelmezése 
— aszóban forgó vitában voltaképpen nem is kisiklás, hanem egy egész szelle-
miség szükségszer ű  konzekvenciája: „az intellektualitás, mely önmagát élvezi az 
alkotásban, ahelyett, hogy egy konkrét etikai akarat szolgálója volna, elkeriilhetet-
lenül komolytalanná válik, még hogyha az az intellektualitás oly ragyogó is, mint 
a B. Shaw-é". S a Gergely Sándor könyvéről írt 1928-as ismertetőben' is e „konkrét 
etikai akarat" szolgálásának igényével vallja, hogy „az olyan regény, mely ma 
íródna s nem a k a r n a regény voltán túl valamit, nem volna elolvasásra érde-
mes". Mindezek után a moszkvai út el őtt írt, s az Europe-ban közölt önéletrajzi 
esszé`° ars poeticája úgy hangzik, mint az elmúlt másfél évtized hasonló programa-
tikus megnyilatkozásainak újravariálása, azzal a különbséggel, hogy a politikum 
írói vállalása itt a leghatározottabb: „írni csak a szolgálatnak egy módja. Ilyen 
értelemben hiszem, hogy ma nincs politikamentes irodalom és ez az oka, hogy egy, 
a világban ma hazátlan nyelven, író maradtam. írni, mert van egy végtelen adós-
ságom, melyet, tudom, sose fogok leróni — de egy ilyen adósságnak jegyében élni 
és dolgozni erkölcsi igazolást adhat egy gyenge ember életének is." 

A tett-pótló írói tevékenység, a „gyenge" — ti. a harcos, politikai cselekvésre 
képtelen —életnek is erkölcsi igazolást adó írás aktív funkciójának mindenkori 
hangsúlyozása mellett egységességet biztosít a soron kívüli íróember programati-
kus megnyilatkozásainak az is, hogy mivel és hogyan nem hajlandó ezt az akti-
vitást szolgálni. 

Kгisztiánus-esztéta vallomásaiban, mint láttuk, nemcsak a dezilluzionista he- 
donizmust, az „esztétikai kultúrát" és fart pour fart-os örökséget tagadta követ- 
kezetesen, de a „proletárkultúrás m űvészetet" is. Elismerte és méltányolta ugyan 
a szimplán-tendenciózus proletkult azon törekvését, hogy egy reális közönséghez 
— a proletariátus osztályához — akar szólni, de konzekvensen szembeszállt a 
kulturális örökség proletkultos, „forradalmi" tagadásával. S ugyanígy, respektálta 
a proletkult elvi programját, hogy az igazán új m űvészetben az lehet, mi — a 
„desillusionált legmodernebbekkel" ellentétben — nem a káoszról kiabál, hanem 
a rendet adja vagy a rendhez mutat utat, azonban e programelv gyakorlati meg- 
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agyonpolitizált — ahogy egyik krisztiánus polémiájaban írta: „az osztályharcról 
és a kommunista kiáltványról, csak err ől" szóló —költészetet tévútnak tartotta. 

Ars poeticájában ilyen vonatkozásban sem tapasztalható radikális eltérés 
a krisztiánust követő  „senkiföldi" időszakban. Egyik 1926-os, Korunk-beli glosz-
szájában" például az írott szó „médium-nélküliségenek" illúziótlan tudata ellenére 
is azt vallja, hogy az irodalom az etikus szolgálat érdekében sem tehet enged-
ményt, nem tehet erőszakot öшnagában, bármennyire is izolálja a közeg-nélküliség: 
„Amíg lesz író, ki hinni tud a szubjektivitás örök értékében, addig, na még oiy 
szűk Кörre szorul is olvasóközönsége, ennek a szubjektivitásnak jegyében fog dol-
gozni és nem tekint se jobbra, se balra." S a platonikus irodalmi és kultúr- кaszt 
кritjkáján inszisztáló Block-esszében is a maga „se jobbra, se balra" nem néz ő  
„harmadik útját" érvényesíti: mint tárgytalan, szóra sem érdemes szellemi kacatot 
veti el a fart pour fart m űvészetet, de ugyanakkor elutasítja a platonikus kaszt- 
ból való kitörés azon kísérletét is, mely a m űvészetért való művészet helyett a 
pártért való művészetet teszi meg eszközül; ez utóbbi törekvés képvisel őiről Blok-
kal egybehangzóan vallja, hogy voltaképpen sem a pártot, sem a m űvészetet nem 
szolgálják. S a Hidat vernek ismertetöjében is akceptál ugyan egyféle pozitív 
regényírói tendenciát, de felrója a szerz őnek a módot, ahogyan ezt a tendenciát 
érvényre juttatja: a regény himnikus szépség ű  részletei sem tudják eltakarni a ra-
cionális szándékot, a külön írói célt ... A szolgálat e sajátos, „se jobbra, se balra" 
nem tekintő  válfaját hirdető  dokumentumok közé tartozik SinКÓ 1930-as, Babits Mi-
hályhoz írt levelel2  is. A levélben segélyt kér a Baumgarten-alapítványból, s a se-
gélyre való alkalmasságát és jogosultságát bizonyítandó azt hangsúlyozza, hogy 
„pártoktól független tiszta irodalom a törekvésem. Ha nem így lett volna, ha 
csak némi kompromisszumra is hajlottam volna, nem kellene ma ezt a levelet 
írnom s lennék jól dotált pártkölt ő ." Hogy azonban a „tiszta irodalom" számára 
nem fart pour fart irodalmat jelent, s egyáltalán, hogy a rá való hivatkozás nem 
a segélyért esengő  ember „taktikai" húzása csupán, azt a fenti kijelentéshez f űzött 
magyaráгatban diszkréten bár, de mégis egyértelműen a címzett tudatára adja: 
„Nekem az írás mindig szent dolog volt és inkább koldultam, de egy szót se írtam 
le, amit a lelkiismeretem előtt szégyelnem kellett volna." Mindezek után aztán 
már természetes, hogy az En face du Juge szolgálat-programját sem a pártiroda-
lom akkori, hivatalos értelmezésének a jegyében fejti ki — noha erre komoly 
programatikus oka lett volna: az Optimisták négy évig írt kézirata párizsi vagy 
moszkvai, de mindenképpen baloldali kiadóra, szerzője pedig a szovjet útlevélre 
várt ... Mindezek ellenére az önéletrajzi esszé a szolgálást, az elkötelezettséget, 
a nem-apolitikus irodalmat úgy értelmezi, mint az író saját alkotói erkölcsiségé-
vel szembeni felelősség kérdését: „Talán a legtöbb, amit ember elérhet, hogy épp 
igazságkereső  útjának minden kerülőjével, minden ellentmondást megpróbálva, se 
maga, se más előtt semmit el nem titkolva, válik tanúságtétellé egy igazság mel-
lett." 

Egy igazság jegyében élni-írni, az alkotói magán-egzisztencia pragmatikus é г-
dekein túl egy közösséget is szolgálni — a krisztiánus id őszakban az unio mystžcát, 
a „senkjföldi" poszton az unio humanát — de nem úgy, de nem olyan módon, hogy 
ez a szolgálat a szubjektív —bármennyire is ellentmondásos — igazság elhallgatá-
sával, megtagadásával vagy éppen meghazudtolásával legyen azonos: a sinkói ars 
poetica állandó és monolitást biztosító követelménye volt az egész, negyedszázados 
emigráció idején. 

S amit időközben megírt, az csakugyan tanúságtétel volt, személyi és törté-
nelmi vonatkozásban egyaránt. A forradalom krisztiánus-etikai krónikája,  Az  út 
című  kiadatlan könyve; az Aegidius útra kelése, az Optimisták és a Tizennégy nap; 
egy-egy vaskos kötetre rúgó etikai-filozófiai esszé, illetve vers és novella, meg 
az Egy regény regénye dokumentációs anyagául szolgáló moszkvai és párizsi napló, a 
boszniai naplójegyzetek — a negyedszázados emigráció irodalmi terméséne к  leg-
java egyaránt a huszadik század forradalmi és ellenforradalmi valóságáról, de nem 
kisebb mértékben e valósághoz való sinkói viszonyulásról tanúskodik. Megörökí-
teni, dokumentálni az életet és nem-életet, amelyért és amely ellen a maga „fa-
tális —írói —posztján" valóságos fegyverrel, mozgalmi harci eszközökkel ugyan 
nem, de az elkötelezett, szolgám akaró írói tevékenységgel maga is készséggel 
küzd: nemcsak programatikus szándék, de a két és fél évtized alkotói termésének 
megvalósított tendenciája is volt ez. 

S hiába. Az ilyen tendenciájú, felsorolt műveket — ha jobbára kiadatlanul 
is — legnagyobbrészt a magáénak tudhatta már, amikor a Tžzennégy napot írta, 
s e történelmi-önéletrajzi regény mégis maga a megtestesült egzisztenciális hiány, 
a majd két évtizedes írói —csak-írói — létezés keser ű, de bevallott konklúziója: 
az írói tett, az alkotói tevékenység a század véres valóságában mégsem lehet 
a társadalmi tett, a mozgalmi harc azonos értékű  pótléka. 

Bollert Mihaly, a regénybeli regényíró tökéletes prototípusa a ,;senkiföldi", 
soronkivüli megteremt őjének. „Marx után Tolsztoj, forradalom után vallás meg 
metafizikai légtorna" — ez jellemzi az ő  útját is, s ahogy erre a megtett útra 
visszatekint, úgy tűnik neki, hogy mindez csak bizonyítéknak kellett a számára: be-
bizonyítani önmagának, hogy van  egy hely, melyet az emberi közösség életében 
pótolhatatlanul épp neki kell betölteni. S az egy évtizeddel el őbbi bécsi naplójegy-
zetet — a „fatális posztot" — variáló Bollert Mihály kezdetben elégedett is evvel 
a maga választotta élet-hellyel. Amint szaporodnak regényének, a Barakkország-
nak az oldalai — amelyben amellett akar történelmi tanúságot tenni, hogy mi 
történt egy egész nemzedékkel a forradalom kataklizmája után —, átmenetileg 
képes a maga megnyugtatására, meggy őzésére, a viszonylag egészen szilárd érve-
lésre: íme, a sok gyötrelmes szellemi keresgélésnek végre itt az eredménye, a m ű , 
az alkotás, mely bens ő  biztonságot és örömöt kölcsönöz, hisz a betöltend ő  hely 
megtalálását, acél meglelését jelenti, mellyel betöltheti további életét; a szület ő , 
jól haladó alkotás azt bizonyítja, hogy neki, Bollert Mihálynak megvan a ráter-
mettsége önmagával és a világgal békességben a megtalált cél megvadósításdn, s 
ezzel saját életének növelésén, gazdagításán munkálkodni; az emberi jelz őre igényt 
tartó élet feltétele, hogy minden elmúlt nappal gyarapodjon, növekedjen az, ami 
majd az utolsó napunk fogytán „megőrzi ittjártnnk nyomát, értelmet ad annak, 964 



hogy mi is láttuk sütni a napot" ... — Bollert érvelése — az Alkotás, a M ű  him-
nikus dicsérete — meggyőző , megnyugtató, sőt felemelő  — egy időre. Pontosabban 
addig, amíg sikerül megőriznie önkéntes alkotói szobafogságának hermetikus el-
szigeteltséget, az illúziót, hogy a „külvilág" dolgai nem őrá, nem az alkotói poszt-
jához és csakis ahhoz hű  emberre tartoznak. Amint azonban a „külvilág" esemé-
nyei Sallai és Fürst likvidálásának fasisztoid el őkészületei — egyre hevesebben és 
agresszívebben ostromolják az ő  egzisztenciális, az Alkotás misztériumával övezett 
varát is, annál inkább veszíti hatékonyságát az alkotói inkognitó gondosan felépí-
tett védelmi mechanizmusa. A kínkeservesen megteremtett alkotói harmónia a m ű , 
a világ és önmaga között fokozatosan felbomlik, szertefoszlik, s Bollert Mihály 
meghasonlott egzisztenciává lesz: az alkotói tett-kényszer s a „külvilág" által egyre 
hevesebben szuggerált társadalmi tettvállalás imperativusa kimarja, fel őrli egzisz-
tenciális egyensúlyát. Az írást, az írva-élést, írva-küzdést így ismét védenie kell 
önmaga elott: „Megmutatom nemcsak a rend őrségen kapott, hanem minden sebei-
vel az embert — ez nem tiltakozás? Csak az volna tiltakozás (...), csak az tilta-
kozás, ha ökölre megyek? Ha tüntetni megyek, ha ablakokat meg fejeket verek 
be?" — Bollert evvel az önvédelmi kirohanással voltaképpen az Egy regény re-
gényének azon sorait anticipálja, amelyek épp az ő  élethelyzetére, a 1'izennégy nap 
keletkezésének körülményeire tekintenek vissza: „az embernek napról napra, s őt 
óráról órára küzdenie kell azért, hogy meg őrizze hitét a saját hivatásához való 
jogában, az arra való jogosultságban, hogy minden legjobb erejét látszólag feles-
leges versek, regények és drámák írására fordítsa egy világban, melyben emberek, 
a hozzá legközelebb álló emberek igazi sebekt ől igazi vérrel véreznek az élet meg-
szépítéséért és az emberi igazság gy őzelméért vívott küzdelemben." Bollert egy 
ideig még váltakozó sikerrel küzd e hitért, a saját hivatásához való jogért, azért 
a meg-megkérdőjelezett meggyőződéséért, hogy az embersebek írói felmutatása 
éppolyan ertékes tiltakozó aktus az igazság, az emberség, a társadalmi haladás 
mellett, mint az ablak- meg fejbevevés ... Küzdelme azonban végül is megtörik, 
az alkotói és társadalmi tett ekvivalensségének bizonyításában kapitulálni kénysze-
rül: „mégiscsak önámítás az, hogy egy gondolatmegformálás, vagy szép meg jó 
gondolatokkal írni tele fehér papírlapokat — cselekedet." S a hajdan vállalt „fa-
tális poszt" vereségével felér ő  ezen bevallása után már csak a halvány reménye 
marad: kiszámíthatatlan kerül őutakon, távoli időben, amolyan palackba zárt és 
tengerbe dobott üzenet formájában „talán átváltozik a szóba állt gondolat fizi-
kai valósággá, mozgatóerővé". S ez a „talán" a „fatális poszt" emberének gyenge 
vigasza; ez a majdan — talán —realizálandó üzenet nem azonos a tényleges tettel: 
„A cselekedet az más, az az életbe való közvetlen beavatkozás érzéki, látványos 
öröme." 

Az írás mint tett, illetve nem-tett: a negyedszázados emigrációban e két 
véglet között hánykódik a soronkívüli ember artista tudata, s ha helytálló az 
általánosítás, hogy a XIX. század derekától a „totális transzcendencia" két for-
mája, a művészet és a forradalom képezi az értelmiségi-ember „megszállottságá-
nak" domináns abjektumát 13, akkor e sinkói hányattatásban is általánas törvény-
szerűség érvényesül. Anélkül, hogy ekét „totális transzcendencia" közül az egyik-
nek ne szolgálna — mint látuk —, nem tud meglenni, illetve az Abszolútum-szol-
gálás elementáris kényszerének engedelmeskedve írói egzisztenciája sohasem tud 
egyik vagy másik Abszolútumnak — a művészetnek vagy a forradalomnak —úgy 
áldozni, hogy eközben ne akarna áldozni a másiknak is. Emigrációja egész tartama 
alatt voltaképpeл  kettős hűségre törekszik: hű  lenni saját, szándékosan választott 
„fatális posztjához", de úgy, hogy eközben ne legyen hűtlen az ember, az „igazi 
sebektől igazi vérrel vérző" ember ügyéhez, s fordítva: úgy szolgálni ezt az ügyet, 
hogy érte ne kelljen feláldozni a „fatális poszt" etikai autonomitását, íróságának 
immanens — s nem „kívülr ől", pl. politikai dekrétumokkal és programokkal el őírt —
erkölcsiségét, a teljes megnyilatkozás, a mégoly ellentmondásos szubjektív igaz-
ság feltétlen kimondásának etikai szükségletét sem. 

E harmonikus kettős hűség azonban jobbára csak programként, csak törek-
vésként volt jelen írói útkeresésében: a harmóniát, mint láttuk, ismételten ki-
kezdte, s végül — a Tizennégy napban — szét is rombolta a felismerés, hogy saját 
„fatális posztja" egyik Abszolútumának áldozva képtelen oly mértékben áldozni 
élete másik Abszolútumának, amilyen mértékben azt a m űvészinél, alkotóinál nem 
kevésbé intenzív szociális-etikai imperativusai diktálják. 

A művészet lényeges törekvése azonos a forradaloméval: a világ és ember 
megemberiesítése. S mégis, a művészi tevékenység nem lineárisan és abszolút mér-
tékben kapcsolódik a praktikus-forradalmi tevékenységhez; az alkotóember m ű-
vészi tette nem automatikusan, nem feltétlenül és maradéktalanul járul hozzá a 
forradalom erősítéséhez, sőt, adott pillanatban ellentétbe is kerülhet annak aktuál-
érdekeivel: „a forradalom a történelemben, azaz relatív aktusként valósul meg, 
a művészet pedig a totális időben, azaz abszolút aktusként. A konkrét és abszolút, 
statikus és dinamikus, időbeli és totális feloldhatatlan ellentéte ez, s az artista tudat 
autentikussága épp abban nyilvánul meg, hogy közvetlenül és a maga teljességé-
ben éli ezt a feloldhatatlan összeütközést." 14  Más szóval, az artista tudat képtelen 
hűtlenné válni saját „médiumához", de felismeri és tudatában van annak, hogy 
e művészi közeg bonyolult és ellentmondásos, néha pedig éppenséggel negatív 
kapcsolatban van a forradalommal. Innen van aztán, hogy ezt a viszonyt tragikus 
viszonyként éli, miközben állandóan kísérti a hiányérzet, hogy „az artisztikus te-
vékenység elégtelen, amennyiben nem hatja át a forradalmi aktivitás, mely a m ű  
vészet potenciális egyetemességét — Bollert Mihály „tengerbe dobott palackja"! —
valóssá változtatja." 15  

Sinkó Ervin negyedszázados írói tevékenysége az emigrációban arról tanús-
kodik, hogy az artista tudat e „transzcendenciák" közötti szükségszer ű  hányódásé-
nak „szabalya" alól ő  sem képezett kivételt. Az általánosban azonban az volt az egye-
di, hogy a kettős hűségre való törekvés őt végül is az arisztotelészi etika platform-
jára sodorta, ti. akénytelen-kelletlen beismeréshez, hogy az alkotás és a cselekvés 
két különböző  dolog és a művészet szükségképpen az alkotáshoz, s nem pedig a 
cselekvéshez tartozik... S nem kétséges, hogy a negyedszázados útkeresésnek e 
konklúziója — a tett-pótlékként vállalt írás elégtelenségének a tudata — az egyik 

965 döntő  motívuma volt újbóli sorbaállásának. 

13  Erre vonatkozóan 1. Stnko 
Lasić : Sukob па  kп jžževпoj 
ljevžci 1928-1952 с . könyvét 
(Liber, Zgb. 1970) 

14  $ . Lasič , i. m. 
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Szeretném, ha eszembe jutna egy érdekes, a figyelmet szüntelenül ébren 
tartó kis játék, amelyet ha kezünkbe veszünk, minden pillanatban változik, újat 
mutat önmagából, érintésünkre átváltozásainak szinte kiapadhatatlanul gazdag 
skáláját pergeti előttünk, ugyanakkor minden alkalommal mégis ugyanaz, pon-
tosan felismerhet ő : egyetlen, örökös mozgásban lev ő  KONTINUITÁS. Szerte-
ágazó vonatkozásai ellenére is tömör egész, minden alakjában tökéletesen ön-
maga ... 

Kezdetben valami színekkel és formákkal teli kaleidoszkópra emlékeztetett 
Marko Ristić  Mérték nélkül című  könyve, ahol nemcsak egy-egy új fejezet vagy 
oldal, hanem a váratlan képek, egy különös szókapcsolat, akármi átfordíthatja 
a kialakult képet. Kés őbb képzőművészeti alkotásokra hasonlított, mobiliákra, 
különböző  fényforrásokat variáló kis szerkezetekre, aztán meg azokra a rozsdás 
vastraverzekre, amelyeknek id őjárástól, megvilágítástól függően változó képére 
Antoine Roquntin figyel néha naplója fölött. De rá kellett jönnöm, mindez TÚL 
KONKRÉT, és hamisítást követnék el bármiféle hasonlítással, akkor is, ha csak 
a könyv módszerére vonatkoztatnám, mert a Mérték nélkül mint egyetlen egész 
minden porcikájában és minden törekvésében épp annyira módszer, mint tarta-
lom, a kettőt itt még egy hasonlat erejéig sem lehet különválasztani. 966 



Hogyan kerüljek ennek a mérhetetlen írásnak a belsejébe? Hol üssek rést 
rajta? Hisz mérhetetlensége folytán nincsenek. partjai, nincs :kezdete és vége: 
itt minden. pontról utak indulnak. Hogyan forgassam, hogy tudjam szóra bírni? 

„Ez a könyv nem fejez ődik be, nem ér véget utolsó oldalán. Nem marad 
abba utolsó szavainál. Еrtsék, ahogy akarják. Ha most ismét elolvassák az els ő  
oldalt, nem az első  oldal lesz, vagy nem lesz ugyanaz az els ő  oldal" — közli 
egy helyen Ristić . 

Amikor például Andrić  könyveit olvassuk, sohasem érzékeljük, hogy ezek 
a könyvek »íródtak«, pontosabban, hogy MEGÍRTA őket valaki, az írás itt észre-
vétlenül vált át alakokká, gondolatokká, életérzéssé, egyetlen fény és szépség 
nélküli térséggé, a višegradi híd háromszáz vagy ötszáz évvel ezel őtti képévé, őrül-
tekkel, bűnösökkel és ártatlanokkal teli elátkozott udvar színterévé. Itt sohasem 
gondolunk magukra a szavakra, amelyekb ől hús-vér alakok teremt ődnek, itt em-
berek élnek, szenvednek, győznek, buknak el, itt sohasem születnek meg az írás 
önmagáért való közjátékai, itt hallgató világok OBJEKTtV csöndje, létezések OB-
JEKTIV kilátástalansága teremt ődik meg. E könyvek lapjain az ÍRAS ATVALTO-
ZASA TöкÉLETES. 

Éppen ez az, ami Selimović  Dervisének nem sikerül. Írása, amelyben igyek-
szik maradéktalanul kifejezni önmagát, id őről időre ellenáll, azaz kijátssza íróját, 
NEM HAJLANDO ATVÁLTOZNI, nem lesz a dervis megtestesítője, hanem, jórészt 
csak szavak halmaza marad, amely nem tudja a dervis autentikus egyéniségét 
magában foglalni. Andrkl könyveiben az írás a teljés elt űnésig vereséget szenved, 
léte egy pillanatra sem tud közvetlenül érvényre jutni. A dervisnek minden lépés-
nél meg kell küzdenie az írással, s vallomása egészét tekintve végül is ebb ől 
a küzdelemből az írás kerül ki győztesen: az önmagukért való szavak, amelyek 
nem hajlandók feladva magukat MASSA változni. 

Ristić  könyvében MAGA AZ YRAS indul a valóság leleplezésére — meg-
ragadására. Az írás, amely egyedül csak önmaga vállalására hajlandó, s melynek 
mint ilyennek nincsenek már önmagán belül határai, amely önmagán kívül senkit 
és semmit sem képviselhet, annyira nem, hogy bele sem megy a játszmába, 
fel sem veszi a küzdelmet. Ristić  könyve a regényformát töri szét s enged utat 
az írás önmagán belül elválasztó gátakat nem t űrő  fólyamának: egyetlen egységen 
belül egyaránt tartalmazhat, verset, prózát, drámát és esszét is. Maga az írás 
vállalja a valóság megragadását ennek a könyvnek minden részletében és minden 
szereplőjében, egyáltalán minden közlésében. A Mérték nélkül nem tartalmaz 
külső  eszközöket, a világ, a valóság megragadásának igénye közvetlenül jut ki-
fejezésre, nincsenek »ürügyül« szolgáló, íráson kíviili közvetít ő  elemek, az eszköz 
itt minden áttétel nélkül maga az írás. Maga az írás igyekszik beférk őzni az 
álarcos világ maszkja mögé, maga az írás akarja lehántani róla a puszta formává, 
szokássá, konvencióvá és hazugsággá vált véd őburkokat, hogy kitágítsa a »meg-
engedett valóság szűk láthatárát«. 

Valamiféle írásra kész lesbenállásból születhetett ez a könyv, de nemcsak 
puszta lesbenállás, hanem dacos kihívás, nemcsak a megragadás igénye, hanem 
az ellene való tiltakozás és lázadás teremtette. 

Ristić  írása a világot keresi, és ebben a konokul rejt őzködő  és szökő  vi-
lágban minden benne foglaltatik: írójának személyisége a maga teljességében 
éppúgy takarva van, éppannyira ismeretlen, mint minden más: 

„Én a fehér oldalon vagyok, a szél és a sötétség keresztútján, ott vagyok 
jelen, ahol nem akarok, onnan hiányzom, ahol lenni szeretnék, és csak értelmet-
len beszélgetést szíthatok a füsttel, hallgatással, a karavánokkal, amelyek a füs-
tön és hallgatáson át lomhán haladnak keresztül pusztaságomon. Egy kis ablak 
nyílott a homok és a távollét, az örökös távollét áttekinthetetlen síkságára." 

Hol és hogyan ragadható meg ez a világ? 
Ristić  könyve nem próbálkozik a mindennapi valóság megfejtésével, meg-

ismerésével, az írás itt, azzal, hogy tisztán önmagát választja, lemond a történet-
ről, lemond regényhősök gondolatainak és cselekményeinek közvetítésér ől („ábrá-
zolásáról"), s ezzel együtt lemond az úgynevezett mindennapi valóság, a reáliák 
ábrázolásáról, önmaga megvalósítását egy reálisan nem létező , olykor szürreális, 
de mindenképpen a különös közegében keresi. 

Ristić  könyvében a világ megragadásának igénye tulajdonképpen annyi, 
mint írás útján felfedni a védőburkaitól, hordalékanyagaitól megszabadított világ 
egy eleven darabját. Ez az írás nem is törekszik áttekinthet ővé tenni a való-
ságot, hanem érzékletessé akarja tenni, nem egészét, csak egy-egy tiszta szeletét. 
Nyilvánvaló, hogy törekvése csak a „megengedett” mindennapi valóságon KÍVTJL 
(mindegy, hogy felette vagy alatta) valósítható meg. 

Nem szándékozom az „automatikus írás" termékeként foglalkozni Risti ć  
könyvével, annak ellenére sem, hogy számtalan vonatkozásban kevésbé meg-
közelíthető , sőt elválaszthatatlan a szürrealista törekvésekt ől és írójának az irány-
zattal való kapcsolatától. De amikor a könyv önállósult, szabad írását követem 
nyomon, lényeges vonatkozásait nem fogom, nem is lehetne megkerülnöm. 

Amikor az Elátkozott udvar önmagától szabadulni akaró Kamil efendije 
megőrül, egy reális világot s benne tulajdon reális létét érzi elviselhetetlennek. 
A regényben az elfogadhatatlan valóság nemcsak Kamil eszméletének szintjén, 
hanem még őrületének síkján is világosan kirajzolódik. Itt még az őrület sem 
teremt egy valóságon kívüles ő  világot. Kamil olyannyira benne gyökerezik egy 
valóságos világban, hogy semmi áron sem menekülhet bel őle. Camus Közönyében 
már Meursault sajátságos látásán keresztül jut tudomásunkra a világ, megfosztva 
legfontosabb kellékét ől: az értelemt ől. Beckett Malone haldoklik című  regényében 
pedig az egész világ egyetlen, hasznavehetetlen limlomokkal zsúfolt szobára zsugo-
rodik. Malone többnyire a saját tulajdon létezésében is kételkedik, a világról 
egyáltalán nincs megbízható tudása, de szobájának haszontalan holmijai, azzal, 
hogy néven nevezhetők, azzal, hogy valamikor használhatók voltak, egy reális 
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Ristić  könyvében még ilyen töredékesen sincs jelen a reális valóság, milyen-
ségére az írás heves tiltakozásai és ellene való lázadása utal: 

Nem, nem érdekelnek többet a statisztikák, sem a közösségek, sem a 
kivételes egyéniségek patologikus sz őlőfürtjei, írják össze, gyűjtsék egybe, ren-
dezzék, szedjék be az adót mások, irtózom ett ől a számvetéstől, besorolástól, et-
től az oltványozástól, ettől a mesélgetéstől, a modern pszichiátria unalmas alkal-
mazásától, amely ott húzódik az én kertelésem alatt, megengedem, hogy szabadon 
komplettározzátok a herbáriumaitokat, numizmatikai gy űjteményeteket, hogy 
klasszifikációkkal és gyűjtögetéssel enyhítsétek filatelista szenvedélyeteket; mert 
a tébolydák is az istenfélő  lakosság nyilvántartásába tartoznak. 

A FENÉBE EZEKKEL A MAGYARÁZATOKKAL IS!" 

Ez az írás meg sem kísérli a valóság síkján szóra bírni a mindennapi vi-
lágot. Milyen lehet hát az a világ, amely a Mérték nélkül mögött meghúzódik, 
s amely ellen annyi dühös szenvedéllyel lázad ez a könyv? 

Talán nem is borzalmas, nem is elviselhetetlen, csak egyhangúsága, színte-
lensége, jellegtelensége folytán egyszerűen felfoghatatlan: ÜRES. Talán épp a 
kifejezéstelensége teszi, hagy nem lehet kapcsolatba kerülni vele, hogy létezése 
csak egy más síkból nézve válhat érzékelhet ővé. 

A Mérték nélkül, mint említettem már, a világ megragadására a KÜLöN đS 
közegét választja: 

„Vannak, íme, olyanok, akik egész más módon akarták felfogni azt, ami 
őket magához az élet aktusához köti, vagy benne valamely tárgyhoz, ahogy az 
eső  kötődik a felhőhöz, az ablakhoz, amelyre ráesik, ahogy az üdvözlet kapcsoló-
dik a távíródróthoz, amely viszi vagy elveszíti. Köt ődik? Vagy leválik? Valami 
összetört félúton a szívek és a tájak között, az ész és a társadalom között, és 
úgy hangzott fel a sötétségen és szenvedésen keresztül, hogy minden alvó felébredt 
hirtelen fekhelyén és megértette, hogy az az éjszaka testre és üvegre osztódik, 
harmatra és vérre, az utolsó csepp tintára és a mérhetetlen áradás els ő  villá-
maira. Nem félek a hazugságtól és az álomtól, sem a képzelet összes határától, 
nem félek a félelemtől, sem a jótól, sem az összes szótól, amely emberemlékezet 
óta vési az eget és a Iöldet. Az égen és a földön át érkeztem az életbe, és 
a még föl nem virradt természetfeletti életbe, más hanggal az emlékezetemben, 
mint ez a tompa hang, mely visszhangzik a nappalon át." 

Ez a „más hang" szól Ristić  könyvéből, ez a más hang teszi egyetlen egész-
szé számtalan ágú vonatkozásait, ez a más síkból való láttatás hatja át minden 
részletét. „Mondom nektek — jegyzi meg egy helyen Risti ć  —, ennek a könyvnek 
az egysége sokkal mélyebb, mint amilyen akár a hangnem, akár a tartalom egy-
sége lehetne." 

Hogyan törekszik tehát érzékletessé tenni a világot ez az írás? 

Andrić  prózájában az ember az, aki a lét óceánjába vettetik, az ember az, 
akinek az áttekinthetetlen világban önmaga meghatározósara kell törekednie, aki 
azzal, hogy létezik, „úszni kényszerül". Risti ć  könyvében maga az írás kényszerül 
önmaga meghatározására, az önálló, szabad írás, amely önmagán kívül senkivel 
és semmivel sem vállalhat teljesen közösséget, amely nem válhat soha MASSÁ, 
mindig csak önmaga lehet. 

Ristić  könyvében a világ alapvető  tulajdonsága a DISZKONTINUITAS, az 
írás azonban nem akarja folyamatos, összefügg ő  egésszé tenni, nem akar rendet 
teremteni benne, hanem lépten-nyomon harmóniájának hamis látszatát igyekszik 
szétzúzni. Ez az írás sohasem teremt határhelyzetet, amikor hirtelen nyilvánvalóvá 
válhatna az összefüggéstelenül heverő  részek összefüggése. Azzal, hogy ez a könyv 
magát az írást veti a „lét óceánjába", a meglev ő  világ rombolása mellett foglal 
állást. Az, hogy megtagadja az írással való közösséget, hogy nem hajlandó meg-
szabadítani önmagától, nem hajlandó történetté, szerepl őkké átváltoztatni, annyit 
jelent, hogy nem hajlandó a DISZKONTINUÁLIS VILAGOT valamiféle KONTI-
NUITÁS feltevésével kiegészíteni: „Az a véleményem — írja Risti ć  a Mértélc 
nélkül egyik fejezetében —, hogy éppen azok, akik regény útján akarják bírálni 
a társadalmi helyzetet, amely számukra elfogadhatatlannak t űnik, lényegében egy 
még sokkal elfogadhatatlanabb szellemi állapot fenntartásában való részvéte ЈЈeí 
gyanúsíthatók. Az, hogy alkalmazkodnak a tetszés szerinti szabályokhoz, fogy 
mesterségesen megelevenítik a klasszikus pszichológia kellékeit, hogy »történetet 
játszanak«, mint ahogy rablót és pandúrt lehet jatszani, nem nagy bizalommal 
tölt el." Ristić  nem hajlandó ebbe a látszatvalóságba, ezek közé a kulisszák közé 
szorítani a maga mondanivalóját, még akkor sem, ha így a teljességigényr ől, a vi-
lág megismerésének lehetőségéről kell lemondania: „Lehetséges, logikus, érthet ő , 
szükséges, hogy annak, ami már önmagában is elkerülhetetlenül részlet, valami-
nek a része, meghagyjuk fragmentum-fellegét. Mit mondanak nekünk a világ 
legkikerekítettebb tragédiái? Menjetek és keressetek magatoknak máshol ebédet." 

Ezen a ponton válik igazán érthet ővé, hogy ez a szemfényveszt ő  játék az 
önálló, szabad írással mélyen és lényegretör ően az őszinteséget szolgálja. Risti ć  
nem hajlandó kontinuitást kölcsönözni annak, ami alapvet ően diszkontinuális, nem 
hajlandó rendet, értelmet hozzáhamisítani ahhoz, ami rendetlen, értelmetlen, szét-
hulló: a valósághoz. Ezért nem lehet ez az írás a szerz ő  kényelmes vallomása 
a világról és önmagáról sem. 

Mint említettem már, Risti ć  könyve nem is igyekszik áttekinthetővé tenni 
a világot (azaz nem hisz áttekinthet őségében), csak rést ütve „egyhangúságának, 
jellegtelenségének áttekinthetetlen falán", egy eleven darabját akarja érzékletessé 
tenni. És , ebben a törekvésben minden kikerekített történet és folyamatos szerz ői 
vallomás elszegényedéshez vezetne, e törekvés megvalósításához valóban fel kell 
szabadítani az írást önmagán kívül minden mástól, valóban „önállósítani" kell: 
„Szorgalmasan alkotom ezeket az oldalakat, ahol semmi sajátomat, semmit a 968 



magam világ- vagy nem-világfelfogásából nem jegyzek le, maga a tollam kíséri 
ennek a szövegnek. az  épülését. Pillanatnyilag nem fordulok folyása, zuhataga, 
sem őmaga felé, sem áradásának célja, sem torkolata felé, hanem folyásától 
függetlenül, távol tőle (és mégis, íme, benne magában) pillanatnyilag épp arra 
fordulok, ahol van és látom, hogy mindenképpen az, els ősorban az: szöveg, ol-
vasmány és semmi több ... Ezek nem az én emlékeim. Bizonyos adatok, bizo-
nyos álmok, bizonyos pillanatok, festői sikerei valaminek fölöttem, azt kérték, 
hogy újrateremtődjenek ebben az olvasmányban ... Nincs szándékomban, hogy fény-
képezőgép elé állítson engem." 

Mit jelent egy szerzői tulajdontól, történetekb ől, szereplői életsorsoktól meg-
fosztott írás számára önmaga megvalósítása? Természetesen nem lehet újabb, 
más történetek, szerepl ői életsorsok vállalása. Ez az írás pusztán önmagára ítél-
tetett, s ezzel a világ dolgainak és eseményeinek mesterséges kapcsolatát hivatott 
szétzúzni. Megfosztja tehát olvasóját a beleélés kényelmét ől (lehetőségétől is), 
megtagad tőle minden huzamosabb kapcsolatot, így teszi érzékletessé a világ át 
tekinthetetlenségét, értelmetlenségét, diszkontinuitását, ám mindez csak eszköz, 
nem cél, nem önmaga megvalósítása. 

Az írás önmegvalósítása, azaz a maszkjától megfosztott valóság megraga-
dása, érzékletessé tétele nem történhet abban a közegben, ahol rombolása, min-
denképp csak egy más szférában, a mindennapi valóságon kívüli térségeken va-
lósítható meg. 

„Megérintem az illúziók, tévedések, mítoszok h űvös és zárt körét, amely 
csak akkor mutatkozik meg az ember el őtt, ha lemond önnön látszólagos szel-
lemi személyiségének ápolásáról, felszínes hiúságáról. Hagyjátok abba önmagatok 
mímelését, hagyjátok el a lélek erőszakos kontúrjait, ugorjatok ki önéletrajzotok 
kisvárosi vicinálisából! önmagatok mélyén, a lemondás mélyén rátaláltok arra 
az általános csodára, amely csak a sajátotok, de amellyel megérinthetitek a misz-
tériumok mindent átszövő  hálóját, amely az emberiség közös java." 

Ezen a ponton éri el célját a szemfényveszt ő  játék a mindennapi világ ha-
zug tartalmaitól megszabadított önálló, önmagáért való írással, itt, ezeken a va-
lóság mögötti tiszta tereken, csak itt, a mindennapi világon kívül válik lehetsé 
gessé a világbeli ember számára önmaga díszletek és jelmezek nélküli valódi meg-
ismerése, csak itt teremthet kapcsolatot, persze csak az érzékelés erejéig a világgal, 
amelyben élete zajlik. Ezen a ponton válik az immár megvalósult írás Risti ć  
könyvében a valóság megragadásának eszközévé. S most lássuk, mi lehet a világ 
érzékelésének maximuma ebben a könyvben. 

Említettem már, hogy Ristić  írása „nem hajlandó feltevésekkel kiegészíteni" 
a darabokban heverő , kusza valóságot, írása, önmegvalósító törekvései során so-
hasem teremt rendet, újra meg újra a világkáoszt reprodukálja a maga nyelvén, 
a maga eszközeivel. Érzékelhet ővé tehát ez a világ csak önmagán kívül válhatik. 
De mit jelent ez a világonkívüliség? Mindenképpen olyan közeget, amely nem tar-
talmazza a valóság szabályait, jellegét, tulajdonságait, amelynek épp az az alap 
vető  sajátsága, hogy nincs tere és ideje. A Mérték nélkül épp ezt, az ember világ-
beli mércéivel meghatározhatatlan közeget szándékozik meghódítani, az emberi 
lét tér és idő  nélküli formáját, minden hordaléktól megszabadított tiszta pillanatát: 

„Elvárom magamtól, akár az írás formájában is, ha ez a ifajta tevékenység van 
számomra leghamarabb kéznél, hogy megszabadítsam az igaz tragédiát, amelybe 
minden megtestesülés beletartozik, minden összeütközést ől, amelybe belekevered-
hetnék ebben a században, bármennyire fájdalmasan zengjenek is bennem, mert 
az örökkévalóság hangjára kellene, hogy figyeljek, amelynek visszhangját, látom, 
mennyien milyen gondosan elnyomják magukban, ha egyáltalán valamikor is ké 
pesek voltak meghallani." 

Ristić  könyvében tehát egyáltalán nincs lehet ősége az embernek, hogy mint 
eredendően világbeli lény, mindennapi életében, pontosabban születésétől haláláig 
tartó létezésének akár egyetlenegy pillanatában is a maga életterén belül meg-
ragadhassa létezésének közegét s ebben a közegben önmagát. Ez a könyörtelenség, 
a reménységnek ez a tökéletes hiánya is az őszinteséget szolgálja, azt a nyers, s őt 
fáj.dalmas őszinteséget, amely egyetlen gyönge illúzió erejéig sem hajlandó mente-
getni a világot. Am a lét, a világ s benne önmagunk érzékelésének tiszta, id őtlen 
pillanata vajon nem gyökértelenség-e csupán, teljessége vajon nem tökéletes 
hiány-e ugyanakkor. Lehet-e ez a tiszta id őtlen pillanat több a hallucinációkig foko-
zott képzelet illuminált játékánál? Ez a világból való méltóságteljes, büszke ki-
vonulás vajon nem kétségbeesett menekülés-e, ez a felülemelkedés vajon nem 
halálugrás-e a mélységekbe? 

A Mérték nélkül, mint már említettem, nem hajlandó összefügg ő  története-
ket, szereplői életsorsokat kifejezni. Történetek, életsorsok nélkül akarja meg-
ragadni a valóságot, pusztán úgy, mint írás, a maga közvetlen, tárt és határtalan 
voltában. De ez a minden idegen anyagtól megtisztult, szabad írás, kikerülve az 
értelmét vesztett, áttekinthetetlen valóság kötelékeib ől, vajon nem veszíti-e el 
létezésének valódi értelmét és jogát: a jelentését? Vajon fenn tudja-e tartani a 
maga tartalmát egy világon kívüli közegben? Hisz értelme és jelentése csak magá-
ban a világban lehetséges, csak ott értelmezhet ő , vonatkoztatható, mérhet ő  és vi-
szonyítható. A világon kívül már nem lehet más, mint önnön szabadságának rabja, 
értelmezhetőségének, vonatkoztathatóságának, mérhet őségének közegét elveszítve 
nem lehet más, mint RAB: a „semmi rabja": 

„Kinyílik egy más planéta vízi üvegszeme. A csillagos boltozaton körözve, a 
szellem csillagokkal tel boltozatán, a gondolat hirtelen és észrevétlenül rátalál 
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• 	a VЕLETLEN és az ELKERY7LHETETLEN 
Innen nézve az emberi utak sorra veszítik tulajdonságaikat, mígnem az örömittas 
csalódás mélyén mindinkább átitatódva céltalansággal és megmagyarázhatatlan-
sággal, el nem veszítik az egymás közötti kapcsolatuk utolsó illúzióját is, el nem 
veszítik a maguk csalóka értelmét vagy vigasztaló értelmetlenségét " 

A Mérték nélkül szabad írása vereséget szenved, ez a "vereség azonban nem 
az írás természetéb ől következik, hanem magából a valóságból. Mivel Risti ć  köny-
ve nem hajlandó feltevésekkel és illúziókkal• kiegészíteni az adott világot, írásának 
szükségszerűen meg kell ISMЕTELNIE a világ vereségét. Lázadása, tiltakozása kö-
telezi, hogy ne oldozza fel á valóságot vétkeitől: 

Ez az írás pontosan ismeri önmagát: a gy őzelmében benne rejlő  mély vere-
séget, vereségében továbbélő  ragyogó győzelmét. Tudja jól, hogy csak hajszálnyi 
távolság vagy talán semmi sem választja el a cipollai önpusztító varázslattól: 
r. 

„Vezettem kocsimat jobbra, balra, gondolván, hogy hengergetésével utat húzok, 
de. csak a teremtés és pusztítás meghatározott vágányán haladtam. Ez az a könyv, 
amely önmaga halálos ítélete ..." 

A Mérték nélkül tanulsága szerint az embernek nincs is helye a mindennapi 
valóságban, pontosabban, csak látszólag lehet jelen, önnön világbeliségét ugyan 
(mert ez az adottság puszta létezésénél fogva a sajátja) lázadása vagy menekülése, 
világtól való dacos elfordulása árán sem tagadhatja meg, de ugyanakkor ki sem 
bontakoztathatja, hiszen a világ a konvenciók, hazugságok vastag b őre alatt hall-
gat, nem hajlandó érintkezésbe lépni vele. A Mérték nélkül világában az ember 
megvalósulása valóban csak önmagán belül lehetséges, ám ez a befeléfordulás 
nem önkényes elzárkózás, nem gyáva vagy szeszélyes menekülés, hanem a világ 
elutasításának következménye. 

1Js mégis, megtalálni önmagunk csodáját, érzékelni létünk tiszta, id őtlen pil-
lanatát, éppannyira bels ő  tartalmaink ragyogó győzelme, mint amennyire hontalan-
ság, emberi megvalósulásunk keser ű  kudarca, s talán nem is több, mint a mene-
külő  szellem utolsó életjele. . 

De a mélységes vereség érzését nem is az ember túlságosan is szubjektív 
képzeletével, álmaival, csodáival szembeni bizonytalanság ébreszti; hanem a világ 
ból való kívülrekedés, a hontalanság tudata. Mert az elutasító, taszító valóságból 
való kitörés következtében, egy világon kívüli közegben, ahol vágyaink és gondo-
lataink nem ütköznek a vaskos reáliák ellenállásába, ebben a súlytalan, áttetsz ő  
közegben a szabadság is értelmét veszti, itt szükségszer űen minden tartalom neut-
ralizálódik: 

„Mintha nem léteznének többé azok az éles határvonalak, amelyek alapján 
felépítették a világot: él őlények, holt dolgok. A forma tartalommá lesz, megsz űn-
nek a könnyelmű  különbségek, eltűnnek a tudatlan, önkényes felosztások ott, 
ahol nem is sejtenénk. Nem tudok mindnek formát adni, életet adni. Létezik? 
Nem létezik?" 

Van azonban a Mérték nélkül világának egy pontja, ahol mind az írás, mind 
pedig a megvalósulásra törekv ő  ember veresége győzelemre váltódik. Mert a vi-
lágból kitaszított ember a maga világon kívüli közegében mégis érzékeli a világot, 
hiszen SZELLEME teremtette meg ezt a közeget. Mert ez az egész nem más, mint 
a TEHETETLENNЕ  VALT SZELLEM utolsó önfenntartó er őfeszítése, ez a mély-
ségesen komoly játék az álmokkal, csodákkal, az idegen anyagoktól, értelmüket 
vesztett tartalmaktól megszabadított szavakkal, a tehetetlenné vált szellemé, amely-
nek ahhoz, hogy fenntarthassa magát ebben az észbontóan áttetsz ő, szabad tér-
ségben, sohasem szabad megfeledkeznie világra vonatkozó súlyos tudásáról és 
emlékeiről. A tehetetlenné vált szellemnek ez az önmagára vonatkozó súlyos tu-
dása szab irányt és értelmet Risti ć  könyvében az írás önállóságának és szabad 
ságának. 

Abban a világban, amely a Mérték nélkül mögött húzódik, a szellem ter-
mészetéből következően értelmet és jelentést -keresett, és szükségszer ű, hogy 
kudarcot kellett vallania, szükségszer ű, hogy ki kellett belőle szorulnia: az a vi-
lág minden. értelmezhétőségnek ellenáll. Arn a szellem a mindennapi valóságoü 
kívül, száműzetésben sem feledkezhet meg önmagáról, s így minden megnyilvá- 
nulásában reprodukálnia kell a létet meghatározó kett ősséget: a világgal való 
súlyos tudását és a világból való kirekesztettségét, a szellem tehát nem választ-
hatja a TANÚ kényelmesebb szerepét, ugyanakkor GINKOS sem lehet, hisz a 
világ nem vette föl a játszmába. Ez a feloldhatatlan kett ősség fejeződik ki az 
írás magányában, mindent ől és mindenkitől való távolságban: 

„Mint arany, mint vas harapófogók vájkálnak a szavak akaratom nélkül, 
átélt és át-nem-élt remegéseim véres árkaiban, és ezzel a tudatalattiból kitépett 
puha vassal, most már mint szerszámok és nyersanyagok, álmok és matériák 
osztatlan amalgámjával, szavak, ezekben a szavakban öltenek alakot. Megmaradva 
így annak, amik voltak, azzal ámítva engem, hogy én adtam nekik életet. Mintha 
jóllakathattam volna őket a saját, már meglevő  életrajzom elemeivel, még ha 
csak szellemem életrajzáról lenne is szó! Ellenkez őleg, ők most az én életem 
teremtői, és önkényesen faragják ezt az anyagot, mely nélkülük nem is létezne." 

A disszidens szellem megmaradásának alapvet ő  feltétele, hogy őrizze a maga 
tapasztalatait, emlékeit, egész „életrajzát" is, és valóban nem korlátozódhat írói 
vallomásra, történetekre, befejezett, kikerekített események ; elmondására, hiszen 970 



létének csak mindezeken való felülemelkedése árán, határtalanságának, MÉRHE-
TETLENSÉGÉNEK érvényrejuttatásával szerezhet hitelt, csak így fejezett ki KÍ-
VtJLREKEDÉSE ELLENÉRE IS világra vonatkozó autentikus tartalmakat. 

A világ áramköréből, vonzásából és taszításából kikerülve, a szellem fel-
szabadulhatott, ám járható utak helyett egy végtelen, minden ellenállás nélküli 
térségre jutott, ahol cél és irány nélküli, „életfogytiglan tartó szabadság" vár rá, 
és nem szabad elfelejtenünk: nemcsak az álmok, látomások, hallucinációk, csodák 
felmerülésének lehet őségét jelenti a szellem számára ez a szabadság. Ha csak egy 
pillanatra is megfeledkezik magáról, máris összecsaphatnak felette a határtalan 
semmi vak hullámai. 

Ristić  könyve nemcsak a világ értelmezhetetlenségét, diszkontinuitását tette 
érzékletessé, legfényesebb pontjain a tehetetlenné vált szellem elemezhetetlen 
szépségű  LATOMASAI ragyognak. Jeladásainak fényénél új konstrukcióba szerve-
ződnek a. világ alkatrészei. S ezekben az id őtlenné emelt tiszta pillanatokban a 
„mulandóság és az unalom értelme között", ahol „az elképzelt pingvin alszik", 
„élet és élet közt felakasztva", az életfogytiglan tartó szabadság chiricóian kietlen 
térségein, ahová „manekenekkel telt kis piros villamos" érkezik az éjszaka meleg 
sötétjéből — MEGSZОLAL végre a világ. 

Van  Ristić  könyvének egy olyan vonatkozása, amelyr ől mindeddig nem esett 
szó, pedig minden sorában kimondva vagy kimondatlanul benne lappang. 

A Mérték nélkül a világot akarta írás útján megragadni, érzékletessé tenni, 
ám maga az írás még így is, hogy minden idegen anyagot száműzött magából, még 
így is TÚL ZART ahhoz, hogy érzékletessé tudja tenni magát az eleven, szüntelen 
mozgásban levő  valóságot. Hiszen mérték-nélküliségének maximuma is csak önnön 
határainak végsőkig való kitágításáig érhet el, s így is változatlanul CSAK IRO-
DALOM marad, sohasem lesz maga a világ: „Mert irodalomról van szó, amelyet 
nem lehet irodalommal elhatárolni, mint ahogy a valóságot sem lehet valóság 
által meghatározni." 

A Mérték nélkül az állandóan változó, örökös átalakulásban lev ő  világot 
akarta egy pillanatban tetten érni: „Csak elkapom menet közben az els ő  marék 
kötetlen vizet, egy épp most kezd ődő  folyó áramlásának szétpattanó, csillogó. 
csöppjeit. Nem léphetsz — mondja Hérakleitosz — kétszer ugyanabba a folyóba, 
mert mindig új vizek fognak füröszteni. Bolyongok az ég mindig új vizein, ame-
lyek nem mozdulatlanok többé felettünk, hogy kimentsem magam a tovahaladó 
folyó áramlásából, saját szavaimból, a múló évszakok ligeteib ől, a szántásból, 
a hajladozó búzából." 

De vajon mi lehet ez az egyetlen érintés az egész befogadásához képest, vajon 
érzékletessé teheti-e legalább a mérhetetlenségét, állandó változásban lev ő  „ingatag 
fogalmát"? Semmiképp. Hisz a valóság is, az irodalom is más-más anyagból terem-
tődik, az irodalom nem alkothatja újra a világot, az irodalom maximális tártsága 
ellenére sem lehet több, csak keskeny kis csövecske, oly keveset lehet rajta át-. 
húzni, beszippantani a világból! És a mérhetetlenség valójában sohasem hozzá, 
mindig magához a világhoz tartozik. 

önmaga határainak biztos ismeretében íródott ez a könyv: saját medrének 
szorító ellenállásában és a kitörni akarás feszültségében. 

„Micsoda nyomor az az érzés, hogy mese kezd ődött. És mégis folytattam 
valahogy alattomban, valahogy ferdén, valahogy suttyomban, valahogy szégyen-
kezve, mert kitalálok valami sémát, hogy úgy-ahogy elsüssem a hamis pénzt. 
Kit csaptam be?" 

Ebben az egyidejű  vonzásban és taszításban van e könyv tártságának végső  
határa, és ezen a ponton már nem lehet különválasztani a csalást és az őszinte-
séget. 

A valóság megragadásának ebben a törekvésében nemcsak az értelmet, vilá-
gosságot kereső  emberi szellem ítéltetett vereségre , hanem maga az irodalom is, 
amely maximális tártságának csúcsán sem lehet más, mint elévült konstrukció, 
amely abban a pillanatban, amikor létrejött, máris hamissá, merevvé, végs ő  
soron áthatlanná lett, mivel nincs módja a valóság további befogadására és kive-
títésére, állandósult üregeit és alakzatait a világnak csak egy parányi részecskéje 
tudja átjárni és feltölteni a maga fragmentális jelleg ű  tartalmaival. 

Ez a könyv, amennyire csak lehet, az írás diadala, de ugyanakkor minden 
szavában önmaga ellen intézett alattomos támadás is, varázslat, de egyben a „cso-
da", a „trükk" kíméletlen leleplezése, az írás mélységes tisztelete, de egyben ke-
gyetlen elárulása is: „Ez azonban Regény regény nélkül. De engem a Régény 
sem érdekel. Becsaptam magamat, mesterséges légzéssel tartottam fenn tör-
ténetének hazug egészét." 

Mélységes bizalommal, tisztelettel és hűséggel fordul a Mérték nélkül írása 
a szavakhoz, ám szükségszerűen ugyanakkor bizalmatlannak, tiszteletlennek és 
árulónak kell lennie velük szemben: önmegvalósítása útján nincs más választása, 
tudja jól, hogy végső  soron hiábavaló, eleve vereségre ítélt próbálkozás a szavak 
akár legváratlanabb, legszókatlanabb összekapcsolása is, mert kapcsolatuk leg- 
váratlanabb, legszokatlanabb konstrukciója sem tudja egészen magába fogadni 
és kivetíteni a világot, nem tud versenyre kelni a  I  u і vtоіюs átváltozásban, szün- 
telen áramlásban levő  világgal, nem hajlandó puszta torina lenni, s minden pilla- 
natban újratöltődni a világ tartalmaival. Ezért a m аkж  c ellenállásért kényszerül 
a világ megragadására törekv ő  írás időről időre féljelenteni, elárulni a sza'Ja~at, 
bár tudja jól, rajtuk kívül nincs más eszköze, és minden lépésnél meg kell gy ő- 
ződnie: nincs a világon fogalom, amely teljesen magába tudná foglalni a saját 
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rege húzódik a dolgok és jelenségek mögött, s a legjobb esetben is csak csök-
kenteni lehet a távolságot szó és gondolat között, de nincs gondolat, amely testet 
öltve, szóvá átváltozva azonos maradhatna önmagával. Nemcsak írni, megszólalni 
is annyi, mint vállalni ezt a tökéletlenséget. 

Amikor Beckett alakjainak beszélgetését vagy morfondírozását halljuk, 
rögtön fel kell figyelnünk arra, hogy mennyire jól megformált, életes, a minden-
napi beszédben otthonos szavakat és mondatokat használnak, hogy mennyire sza-
bályosak a kifejezéseik, de ugyanakkor azt is rögtön észre kell vennünk: ezek az 
olyannyira otthonos, életes, árnyalt szavak és mondatok tulajdonképpen semmire 
sem vonatkoznak, mintha csupán itt felejt ődtek volna, meg sem próbálnak jelen-
teni valamit, vonatkozni valami valóságos meglev őre, de ez már nem a szavak 
följelentése, hanem az egész emberi lété. Mert Beckett alakjai beszélnek ugyan, 
mint ahogy esznek és alszanak is, de beszédük mögött a némaságot választják, ki-
mondott szavaikhoz nem a kifejezhetetlen, a regisztrálhatatlan súlyos tömege kap 
csolódik, ezeket a precízen árnyalt, otthonos szavakat és mondatokat csak a két-
ségbeesés karcsú pengéi szegélyezik, mögöttük pedig semmi sincs, csak a csönd 
végeláthatatlan térségei. 

„Magukbбl a szavakból keletkezik ez a tragédia —írja Risti ć  a Mérték 
nélkül című  könyvében —, mert a szavak nem az őket megelőző  gondolat ruhái, 
nemcsak formát jelentenek, hanem forrást és lényeget, elkerülhetetlenséget és 
az elkerülhetetlenség megvalósulását. 6, gondolatom, nélkülük nem létezel, ahogyan 
kimondalak, ahogyan megnevezlek, olyan is leszel." 

Ezzel a mély vereségtudattal választja Risti ć  a szavakat, s képes a leudü-
letre, hogy a kifejezhetőségnek ezeket a tökéletlen kis épít őkockáit új, elevenebb 
kapcsolatba állítva egymással, időről időre elcsenjen valamit a megnevezhetetlen 
hatalmas birodalmából. 

A Mérték nélkül írásának gazdag szövevényében id őről időre kirajzolódik 
egy, a többinél markánsabb vonal: a Regény pályája. Helyenként ugyanis Risti ć  
megszemélyesíti az írást, és kihívóan Regénynek nevezi. Ha figyelemmel kísérjük 
a Regény pályáját, szembetűnik, milyen gyakran vezet keresztül útja egy-egy m ű-
alkotáson. 

„0, Otrantó kastélya, a Regény a te halott kapuid felé tart" — olvashatjuk 
egy helyen. 
Vagy: 

„Mert nem annak a boldogságnak a pillanatnyi megvalósítása volt az Proust-
nál, amely a jelen egy pillanatát egyesíti a múlt egy pillanatával, hogy az embert 
időtlen lénnyé képezze át, hanem a személyiség kettéválasztása, felbomlasztása, 
így a Regény számára lehetetlenné vált, hogy beleélje magát ebbe az idegen, ra-
gyogó, szétzúzott és örökkévalóvá tett életbe." 

De nemcsak irodalmi műveket közelít meg vagy jár be a Mérték nélkül 
Regénye, hanem képz őművészeti vagy zenei alkotásokat, az író beszélgetés-élmé-
nyeit, átélt vagy elképzelt élethelyzeteit egyaránt: 

„Látta magát ... , ahogyan összekeverte a gy űlöletet és a végtelen szerel-
met, amely legrejtettebb életébe van belevés ődve, és amely eléggé tépi a szívét 
ahhoz, hogy megmentse a földi robot monoton óraütéseit ől, látta magát széttárt 
karokkal, derékig meztelenül, piros nadrágban, ahogyan viharosan átöleli az a n ő , 
aki előtte térdel, mint egyetlen állandó és elkerülhetetlen a maga változékonysá-
gában, és áttetsz ő  csontjain keresztül, átlátszó mellkasa mögött látni lehetett 
az odvas szív ijesztő  és sárga abroncsát." A könyvet kiegészít ő  Jegyzetekben írja 
Ristić  a következőket: „ ... a szerelem... amely eléggé tépi a szívét ahhoz, hogy 
megmentse a földi robot monoton óraütéseit ől. Reminiszcencia André Breton egy 
mondatára, amelyet akkor mondott nekem, amikor életemben el őször láttam, 
lakásán, a Fontaine utca 42. száma alatt a Montmartre-on, 1926. december 23-án 
este..." 

Az idézett mondatot követ ő  rész, szintén a Jegyzetekb ől tudjuk, Max Ernst 
egyik képnek pontos leírása. 

„Töltsd el azt, amit nem mondtál ki, a sima madárban. Nem! id őzz el 
azzal, amit nem mersz kimondani ebben a kristály-remegésben." — kezd ődik a 
Mérték nélkül első  fejezete. 

A Jegyzetekben mondja el Ristić, hogy az a bizonyos „sima madár" Brancusi 
egyik szobra, s hozzáf űzi: „töltsd el azt, amit nem mondtál ki", mint ahogy 
azt szokás mondani, „töltsd el a nyarat", vagy „töltsd el az estét' ; a „sima ma-
dárban", ahogyan azt mondanánk: „fürd őben" vagy „színházban" .. . 

De nemcsak a Regény útját követve érkezik a Mérték nélkül olvasója egy-
egy műalkotás belsejébe, szerkezetébe, tartalmába, alkatrészeinek súroló közelébe, 
más alkotásokból kiválasztott idézetek sokasága szövi át az egész könyvet. És itt 
szólnunk kell Marko Ristić  írásának (és ez az egyes számú írás Risti ć  valamennyi 
írását magában foglalja, de err ől majd később) arról az alapvető  sajátságáról, 
„technikájáról", amely már itt, a Mérték nélkül című  könyvében is világosan 
felismerhető, de önálló műfajjá, módszerré csak kés őbb tisztul. Mielőtt nevet ad-
nánk neki vagy csak hasonlitanánk is Risti ć  írásmódszerét, azt is el kell mon-
danunk, hogy a Mérték nélkül Rimbaud-, Lautréamont-, de Sade-, Breton-, Gide-, 
Walpole- stb. idézetei sohasem pusztán bevezet ői egy-egy fejezetnek, hanem kivétel 
nélkül mindig Ristić  könyvének szerves részei, nem utalások, hanem a Mérték 
nélkül közvetlen tartalmát képezik: Maldoror énekének néhány soros idézete épp-
úgy a Mérték nélkül írása, mint a Regény monológja, vagy a prózai szöveget meg-
szakító Ristić-versek. Max Ernst képének pontos leírása, a Bretonnal folytatott 
beszélgetésre született reminiszcencia, vagy az Ivan Nevesti ć  úrnak írt levél, 
amelyben Ristić  az illető  kritikus egy konkrét cikkére válaszol, éppúgy alkotó-
elemei a Mérték nélkül írásának, mint például egy darab újságpapír vagy egyéb 
használati tárgy Braque, Miró, Picabia vagy Ernst kollázsain, annyira ugyanaz 
az írás, ugyanaz az alkotás, mint Duchamp readymade-jei. Irodalom az irodalom-
ban? Műalkotás a műalkotásban? Aligha lehetne ilyen mereven meghatározni Mar-
ko Ristić  írásmódszerét, sokkal többr ől van itt szó. A Mérték nélkül tulajdon- 972 



képpen egyetlen hatalmas kollázs , de nemcsak irodalmi , nemcsak általában művé-
szeti kollázs , hanem a világot megismerni , megragadni akaró szellem ÍRASBОL 
KÉSZüLT kollázsa , olyan szellemé , amely érvényt akar szerezni önmagának s 
erre az írást , aszót használja fel. Mindenek felett ezért érezzük „tartalmán és 
hangnemén túl" egységesnek a Mérték nélkül írását : minden részecskéje egyazon 
szellemiség autentikus sajátságait hordja magában , ahol csak megérintjük, ugyanaz 
a szellemiség vall magáról , legyen az egy Chirico-kép ihletett leírása , amerikai 
sorozatfilm tartalma , Milan Dedinac verssora , mindig ugyanaz az írás , ugyanaz 
a szellemiség . Irodalom ez még vagy már nem az, nem is lényeges . Egy alkotó 
szellemiség megnyilatkozásáról van szó, amely önkifejezése eszközeként az ár őst 
használja. 

Noha Marko Ristić  nem teremt több , Mérték nélkül című  könyvéhez hasonló 
alkotást, „tartalmon és hangvételen túl" valami ezeknél sokkal több egységessé, 
mindig világosan felismerhetően „ugyanattól az írótól" valóvá teszi írásait, pon-
tosabban : írását . Mert Ristićnél az írás mindig az önkifejezés KöZVETLEN, ÖN-
ALLO és SZABAD eszköze, mindig önmaga és mindig eszköz, annak kimondására, 
amit az író gazdag és tárt alkotói szelleme a világra figyelve önmagában „tölt el". 
Ha nem ismernénk a Mérték nélkül című  könyvét, valószínűleg sohasem sike-
rülne a maga valódi mélységében és mérhetetlenségében megismerni Risti ć  írását, 
mélyrétegei bizonyosan nem tárulhatnának elénk. 

Az El őszó néhány megíratlan regényhez címet viseli Marko Ristić  egyik esz-
széje. Aki nem ismeri a Mérték nélkült, talán szemébe sem tűnik ennek az esszé-
címnek a különösségén , szokatlanságán túl a PONTOSSAGA . Mert önmagán túl ez 
az esszé valóban regénytémák intonálása is, és ezekben a leütött alaphangokban 
folytatódik valahol az elkezdett és befejezett esszé mögött az írás , az az írás, 
amely a Mérték nélkül lapjain kezdődött s folytatódik ma is , amelynek nincsenek 
határai , amely egyszeri , megszakítás nélküli , állandó és mérhetetlen . Az az írás, 
amely a Mérték nélkül című  könyvben az élmények, álmok , hallucinációk, láto-
mások, műalkotások egy-egy közegében „tölti el" önmagát, ugyanaz az írás itt 
a szuggesztív témaintonálás után az elhallgatást választja jelenléte formájául, az 
olvasón múlik , hogy elfogadja-e az intonált témát, hogy tovább „írja-e", hogy 
él-e az írás megadott lehet őségével vagy sem . Ez az elhallgatás jelenti a Mérték 
nélkül írásmódjának , kollázstechnikáј  .nak a letisztulását , elmélyülését. 

„Ma is érvényesnek tűnik számomra , ma is igazoltnak látszik —írja Risti ć  
— az a pretenzió, hogy az én könyveim átömlenek határaikon , és hogy sohasem 
álltak le, sohasem állnak le, hogy sohasem hagytam abba összes m űveim írását, 
körülbelül , ahogy Goethe jelentette ki egyszer és én többször idéztem. Igen, 
mérték nélkül ugyanattól az írótól . Tovább folytatódik." 

„A macska alszik a napon " — ezzel a látszatra jelentéktelen mondattal kez-
dődik Ristić  egyik legmélyebb , legsokrétűbb esszéje, az Éjszakából éjszakába című . 
S ahogy szóról szóra haladunk tovább az olvasásában , ahogy újabb és újabb tér-
ségeit tekintjük át ennek az írásnak , ez az egyszerű, jelentéktelen kis mondat 
észrevétlenül mélyül bennünk , s az elolvasott szavak mögül egyre érzékletesebben 
tör tudatunk felszínére a napon alvó macska éjszakai mély öntudatlansága, ez 
a tudaton túli állati álom a nyárutó kacér , búcsúzkodó napsütésében, az egyete-
mes, felszámolhatatlan „éjszakának" ebbe a kis meleg, alvó állati testbe koncent-
rálódott sötétsége , s a bizonytalan , tünékeny , könnyű  ragyogás körülötte: a déli 
ég fénye . A fénynek és a sötétségnek ez az els ő  mondatban leütött hangja varn-
lódik különböző  alakokat öltve az egész esszén át, hogy önmaga csúcsain az 
egyetemes fény s az egyetemes sötétség eldönthetetlen küzdelmévé emelkedjen, 
egymás vonzásának és taszításának elválaszthatatlan együttesévé. 

„Kilátástalanul és végérvényesen , a gyűlöleten át is szeretni kell a maga 
kínos és kínzó sötétségét annak , aki meg akar szabadulni rontásától , saját ron-
tásától , hogy megoldja talányát , kozmikus talányát az ember szívében . Tudni kell 
megadnunk és visszatartanunk magunkat ett ől az éjszakától ugyanabban a pilla-
natban , alá kell szállnunk sötét szívébe, az éjszaka szívébe, az éjszaka éjszakájába, 
éjszakázni kell benne , ott, ahol minden átváltozás lehetséges , s ahol minden valóvá 
gos ami lehetséges ... " 

Ezt a vaksötét éjszakát érzem magam körül, amikor Risti ć  írását olvasom, 
fénylőn kígyózó vonalát figyelem , ahogyan minden szavával mélyebbre hasít az 
éjszaka határtalan felületébe , s ment ki egy-egy kis szeletet a megnevezhetetlen-
ből, valahogy úgy, ahogy Clouzot Picasso-filmjében lehet látni a filctoll magányos 
vonulását a papír üres felületén , ahogy lassan feltölti és meghatározza a semmi 
üres , tiszta térségeit .. . 

Ristić  könyveit olvasva mindig ugyanazt az írást olvasom, megszakítás nél-
kül ugyanazt . Látom , ahogyan újra meg újra fényt hasít a megszüntethetetlen 
éjszakák sötét felületén , hisz nem más ez az egész, mint: „ugyanaz a lépés, 
megszámlálhatatlanul ugyanaz a hullám, mérhetetlenül ... " 

Egy nemrég készült interjú alkalmával megkérdezték Marko Risti ćtől, hogy 
vajon az irodalom jövője nem az irodalommal való szakításban van-e. 

„Az irodalom jövője az irodalommal való szakításban ? Ki szakít az irodalom-
mal?Valójában az irodalom szakít saját magával , az irodalommal "— válaszolta Ris-
tić. — „Mert ha maga az irodalom szakít saját magával, megmarad e szakítás 
cselekvő  részesének, megmarad állítmánynak , ha alanyként el is tűnt . Eltűnik 
és megmarad. Önmagától való megfosztása által megmaradva biztosítja jöv őjét. 
Veszít ugyan valamit kiváltságaiból , szuverenitása valamennyire meginog, kori 
nája félredől, integritása és önállósága is veszélyben forog, de mit számít. Valódi 
élete még csak ez után a látszólagos öngyilkosság után kezd ődik." 

Irodalom? Nem irodalom? 
Amikor Marko Ristić  írását olvasom , nem tudom, hol vannak a határok. 

Еs nagyon jólesik nem tudni , újra meg újra nem tudni . Egyetlen biztos fogódzóm 
van  csak : maga az írás , az az írás , amely minden részecskéjével a totális meg- 
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domonkos istván 

ingókő  

Másem, nem akarom elkezdeni, nem akarom kimondani. Soha nem fogom 
megmondani. Veszni hagyom. 

Másem, figyelj! Azt mondtam, elmegyek. 
Másem, az éjjel ismét kirángatott az ágyból. Hogy milyen volt?! 

Te kérded? Szüzanyám, Másem! Menj a fenébe te is meg az a segg levia-
tánod is, a te híres , ;kézbesítőd", vagyis lábközbesítőd. 

Meg kell mondjam, Másem, nem hagy békén. A hülye egyenruhás Inogi, a 
márványpapírarcú markoláb, az a babbánya, törkölylefolyó. 

Állandóan az ajtómban üldögél. Minden éjszaka. Másem, mondd meg neki, 
hogy a fia meakulpázik, hogy mázlista, mondd meg neki, hogy engem, vagyis ... 
engem az osztozkodás nem érdekel, a fiát nem érdekli az osztozkodás, nem ér- 974 



dekli a rövidke rudacska sem, nem érdeklik a keresések, a találatok, á céllövészet, 
a részfeladatok , mondd meg neki , hogy térjen észhez, szálljon a földre, mert kü-
lönben jövök a sextánssal , jövök a tésztaszaggatóval. Mondd meg neki , tényleg 
mondd meg neki, Másem, hogy ha még egyszer hozzád nyúl, velem gyűlik meg 
a baja . Másem, én édes Másemem ! Hidd el, hogy engem tényleg nem érdekét az a 
talajvázban álló, omladozó , penészes „cölöpépítmény", mondd meg neki, hogy a 
fia paszkonca bár, de ő  maga meg seggfej, veszett rollerista, ráncos susulyka, 
meakulpázok , mindent megtarthat magának, mondd meg neki, hogy én elmegyek, 
de ha még egyszer kést emel .rád, vagy lelök az ágyról, Másem, menj a fe лébe, 
ugyan meg tudnád-e mondani , rnidrt kell nektek közös ágyban, közös szobában 
aludnotok, ígért meg, hogy kiteszed, hogy kizavarod a nyárikonyhába a priccsre, 
amennyiben megígéred , küldök egy szép kalapot , vagy ruhát , vagy amit akarsz. 
Rögtön küldöm. Esténként, szépen kérlek, zárd be mindig az ajtót ... bontsa le 
a falat, ne engedd be a szobába, verje csak be az ablakokat. A nyújtófa, ,Ésnyám, 
a nyújtófa legyen a kezed ügyében, pörkölj a szeme közé, ha zavarni merészel, 
vágj az arcába, verd szét azt a sz űk homlokát a tanbetyárjának. Mert elég volt. 
Nem tüsszеntőporozzuk tovább. Vérválasztékot a koponyájára, Másem! 

És miért kell ezen picsogni, hisz mindketten szeretjük, mondd meg neki, ha 
fél évig nyugton lesz, kap t őlem egy villanyborotvát ajándékba. 

Szégyenlem, nagyon szégyenlem magam, valahányszor jódliztatni kezd az 
udvaron. Ha még egyszer 'le :merészel lökni az ágyról, Ésnyám, annyira elegem 
van  már a krumplistésztás jelenetb ől, ha még egyszer lelöki Ésanyámat az ágyról, 
akkor hazajövök és örökre kirántom a támgerendáját , méghozzá a torkán keresz- 
ti 1. Új menetet vágok rá! Egy véletlenül kezem ügyébe kerül ő  hegyes tárggyal 
átszúrom, testsúlyát a földhöz közelítem, és ezzel kellemetlen érzést okozok majd 
neki, ezenkívül hosszúra fogom nyújtani a térben, belekapaszkodom megmaradt 
szőrszálaiba, és erős fájdalmat okozok neki,  mire  majd valószínűleg igen kelle-
metlen, elnyújtott hangon énekelni kezd, fogainak az állkapocsból kiálló zománccal 
védett részét letördösöm, gyógyintézetbe a fekv ő  betegek elhelyezésére való helyi-
ségbe juttatom, szorosra húzott hurokkal, vagy csomóval valamihez rögzítem, 
cselekvési szabadságát így korlátozva , a szálak összesodrásával kötözéshez készült 
igen vastag eszközzel , a vérségi kapcsolatról megfeledkezve . Erkölcsi alapon meg-
szabott köteles teendőm teljesíteni fogom, miatta bátran vállalni fogom az erkölcsi 
és jogi következményeket (átérzéssel növelt köt еlességtudás) és te majd ott allsz 
Еsanyám és a felsőruhád elülső  részét védő  ruhadarab csücskével szemed gömb 
alakú testét dörgölgeted, mindenre falfigyel őn, hogy majd miután távoztam, a 
szerelmi közeledés szándékával összenézz еtek, az igazság látszatával szándéko-
san megtévеsіtve egymást, őrizkedve a nemi élettel kapcsolatos mozdulatoktól... 
ó Másem , de minden hiába lesz és van, semmi sem fog sikегiil іі , a nók viselte 
alsónemű  (biborszínű? fekete ? rózsaszem ?) nem fog soha már az alsó lábszáraknak 
hátul kidomborodó, húsos részére csúszni, labiodentális érintkezés еkre nem fog 
sor keriiJni, a fáradt, petyhüdt testek súlypontja nem fog megtámasztási pontjuk 
fölé tolódni, az eldőlést megálőző  iszonyú-szép imbolygás elmarad , a hasfalnak 
alulról a csípőkig terjedő  háromszög alakú része sohasem fog csupasszá válni, 
Másem, a szeméremtest és környéke örökre rejtett marad , a női külső  nemi szerv-
nek a szeméremrést köriilfogó része is , a medencecsont kétágú elüls ő  része is, a 
külső  nemi szerv fölötti domborulat is, a n ői hüvely nyílása is , ó Másem ... 

A vuklis vörösbegy .. . 

Másem , húsboltja nyitva volt .. ,  a világ dolgait változatlan jelenségekként 
vizsgáló módszere .. . kirángatott az ágyból. 

Miután álltából ülő  helyzetbe ereszkedett , szaggatott lélegzés és jellegzetes 
hangok kíséretében könnyeket kezdett hullatni. Valaminek kellemetlen ,következ-
ménye miatt szenvedett szemmel láthatólag . Víztől lággyá , híggá, ragadóssá vált 
föld tapadt bőrből készült lábbelijére, amelynek a lábfejet köriilvev ő  zártabb fels ő-
része volt. 

Melegbe kerülve megszűnt reszketni, túlzott reményekkel tölthette el, hogy 
lakásomba beengedtem. Lelkiismerete tiszta elehetett, mint a szabadban hajnalban, 
vagy alkonyatkor lecsapódó légköri nedvesség . A szobában tartózkodó fejlett hang-
adó szervű, kistermetű, nikotint tartalmazó gazdasági növényt élvez ő  női házas-
társat (billentyűk leütögetése nyomán keletkez ő  batűkkel író gép billentyűinek 
ütögetésévеl kereste kenyerét , korábban : szőr, tyúkszem stb. a szervezetb ől való 
eltávolításával) erélyesen beszédhangok képzésére szólította fel. 

Másem, elmegyek, nem győzöm fizetni a gyászmiséket. Miért nem hagy bé-
kében bennünket, miért lök le minden éjjel az ágyról? Kérdezd meg t őle szüksége 
van-e villanyborotvára , mondd meg neki, hogy a házrész nem érdekel, örökre le-
mondok róla. 

975 	Másem, örökre eltávozom az ingók ő  a1ó1! 



maurits ferenc 

versei 
mari húgom 

húgommal egész nap egyedül voltunk 
anya dolgozott 
nyáron nagyon sok munkájuk volt 
bátyáim és nővéreim a gúszakon kapáltak estig 
húgommal már kora reggel az utcán kézenfogva 
egy-egy darab zsíroskenyérrel 
megindultunk 
húgom örökké kapaszkodott belém 
nem hagyott klžkkereznž 
ordított mikor fejeseltem a sodrosban 
ordított mikor loptam a barackot 
ordított mikor éhes volt 
sokszor szégyelltem is magam miatta 
mert tátotta a száját ha valahova bementünk 
nézte az ev ő  emberek száját 
nézte torkukban a falatokat 
legrosszabb volt mikor kaptunk is valamit 
olykor pofon is vágtam 

rózsi. néni 

kitett bennünket a világra 
ügyesen 
anyánk ránk se nézett 
ordítottunk 
ordítottunk 
pelenkánk se volt 

tanító bácsi 

rettegtünk tőle 
rücskös arcát 
belénknyomta 
énekórán 

& 

balázs bácsi 

balázs bácsi egy kisfejszét szeretett 
jól köszörült kisfejszét 
zsákban hordta még a boltba is 
peti kakassal 
és az egerekkel beszélgetett 
még a gilisztákat is gy űjtötte 

deda 

deda a tengerész 
elhagyja örökre a monitorokat 
elhagyja az olajos csukapartokat 
rohadt fűzfákat 
azt a sok kék-fehér legényt 
levették róla a majicát is 
most indulna 
ha volna tenger is 

kinnmaradtunk az utcán 
porral tömve zsehünk 
bőregerekkel tömve sapkánk 
csak a nyolcórai harangszót vártuk 
a vizes ostort 
a vizes ruhát 976 



szombathy bálint 

az alasz design 
ellentmondásai 

matko meštrovi ć  és manfredo tafuri munkái alapján 

Az 1968-bari megtartott milánói triennálé óta az olasz design fejl ődése a tár-
sadalomban elfoglalt sajátságos szerepének és helyzetének megfelel ően több irány-
ba mutott, reflektálva egyben az olasz társadalomban végbement változásokat is. 
A New York-i Modern lvlűvészetek Múzeumának szervezesében nyílt meg tavaly 
Italy: The New Domestic Landscape néven a legismertebb olasz formatervez ők 
kiállítása, melynek részben felelnie kellett az európai design folyamatait érint ő  
kérdésekre is. 

Emilio Ambasz, a Modern Művészetek Múzeumának kurátora azonban han- 
goztatta, hogy az olasz design problematikája szociokulturális belebonyolódásánál 
fogva a világ összes ipari formatervez őjének a sajátja is. Az a felismerés, hogy a 
fogyasztásra szánt esztétikai min őség irreleváns olyan általános problémák mellett, 
mint a társadalmi nyomor, a városok pusztulása vagy a légkör szennyez ődése, az 

977 olasz design utait is lényegesen befolyásolta. Az olasz példákból Ambasz a követ- 



kezőkre szeretett volna választ kapni: a) milyen helyzetben v an  a formatervező , 
ha a figyelem gyújtópontja a környezet összességére irányul, b) hogyan megterem-
teni a viselkedés és a szabadabb élet új képleteit és c) a formatervezést ől várt 
szociális változásokba vetett hit megingása talán azt jelenti, hogy a formatervez ő  
feladata politikai téren lesz vázolható. 

Az olasz jelen társadalmi-politikai és kulturális erjedésével összhangban 
Ambasz a formatervezéssel szemben három alapvet ő  álláspontot 'rajzol fel: a kon-
formizmust, a reformizmust és a kontesztációt. Az els ő  nézet axra a gondolatra 
épül, hogy a formatervezés autonóm tevékenységi forma, amely felel ősséget csak 
öгnnagával szemben érez, oda vezethet ő  le, hogy a már megrögzött formákat és 
funkciókat igazítja ki, tökéletesíti. A második nézet nyugtalanságot és zaklatott-
ságot fejez ki a formatervez őnek egy olyan társadalomban elfoglalt szerepe miatt:, 
melyben a fogyasztás jelenti az egyéni boldogság egyetlen forrását. Az a meg- 
győződés tartja magát, hogy a társadalomban eszközölhet ő  strukturális válto- 
zásokig a formatervezés sem újítható fel, ezeket a strukturális változásokat a 
designerek viszont egyedül nem képesek befolyásolni, s még kevésbé elindítani. A 
harmadik szempont az adott helyzet valóságos szembesítésén fáradozik és „kész 
arra, hogy halasztást mondjon ki a fennálló rendszer folyamataiban való bár-
milyen együttműködésre". Jellemzője még, hogy gyakran válaszútra téved a filc 
zófiai szemlélődésre levezetett politikai akció és a tárgyakkal megvalósítható aktív 
kritikai közvetítés között (a tárgyak itt nem izolált entitások, hanem interakciók 
kezdeményezői a haszonélvezővel). 

A New York-i kiállítás fő  részét százötven, lakásban alkalmazható tárgyból 
állították össze, és Ambasz három osztályba sorolta őket. Az első  csoportot olyan 
tárgyak képezik, amelyek formai és te čhnikai előnyűek, a második kategóriába 
azokat sorolta, amelyek a szociokulturális belekeveredés szempontjából fontosak, 
melyeknek formai sajátosságuk meghatározott jelentések szemantikai manipulá-
ciójától motivált (pl. virágállvány). Az utolsó csoportba elhelyezett tárgyak funk-
cionális hajlékonysága és el nem kötelezettsége a viselkedés szabad és nemkon- 
vencionális képletére mutat rá. A környezet vagy az environment definíciója sze-
rint azok a körülvevő  dolgok, feltételek és behatások halmazai, melyekben az élet 
bizonyos rituális mintát követ. A kiállítás programja felveti a szociogazdasági struk-
túrák viszonyainak kérdését is az érték- és gondolatrendszerekkel szemben és 
Lefebvre mindennapi egzisztencia-magyarázatára hivatkozik, mint olyan terepre, 
melyen a társadalmi struktúrák kezdetüket veszik. A gyakorlat és az elmélet inten-
ciója alapján olyan viselkedésformákat kell kifejlesztenünk, amelyek a ma fel-
lelhető  közösségi disszociáció helyett az egyéni integráció feltételeit építik majd ki. 

Akik posztulátumként a formatervezést fogadják el — Sottsass, Colombo, 
Roseш, Zanuso — transzformábilis és transzportábilis környezeti egységeket aján-
lanak teljesen integrálható felszereléssel, miközben a végs őkig fejlesztik a struk-
turális és funkcionális összetettség ésszer űsítésének elvét. Az antidesign szószólói 
csoportokban dolgoznak és álláspontjukat grafikai és szövegezett kiáltványokban 
fektetik le. A firenzei Archizoom szerint „az avantgarde építészet célja többé nem 
az, hogy a ma létező  városoknál jobbakat építsen". Funkcionális feladata, hogy 
a városi középosztály ideológiájának provokálásával felfedje a kérdéses osztály 
hitegető  szerepét, hogy a várostervezést mint rendszert más használati követelmé-
nyeknek vesse alá. Engels gondolatát idézik, hogy az új város a mai inverziójából 
fog megszületni. A firenzei Superstudio véleménye, hogy a formatervezés tisztán 
a fogyasztás ösztönzését szolgálja, a tárgyak státuszok szimbólumai, az uralkodó 
osztály által ajánlott minták kifejez ői. Hozzáférhetési feltételeik is az uralkodó 
osztály stratégiájából erednek, melynek az osztályharc elkerülése acélja „az egyen-
lőség kedvéért". A tárgyak birtoklásának tudat alatti motivációja ésszer ű  anahzis-
sel megszüntethet ő, és hózzá kell fogni e motivációk megsemmisítéséhez. A Super-
studio munkatársai szerint a jöv ő  „magától" fog eljönni, ezért minden tevékeny-
séget a minimumra kell redukálni. Nézetünk szerint a lakóterekben majdan ki-
fesziilő  energia- és információmezők lehetővé teszik a munka nélkiili életet a 
„potencionalizált" humanitás szintjén. „Elmúlt az id ő, amikor az eszközök ötle-
teket, az ötletek viszont eszközöket általánosítottak, most az ötletek jelentik az 
eszközöket. Ezekkel az új eszközökkel az élet szabadon formálódik a kozmikus 
tudatban." 

Ezzel a technológiai transzcendenciával és negatív utópiával Olaszországban 
a társadalmi feltételek konkrét analízise és a torinói Sturm csoport pozitív utó-
piája áll szemben: „Olaszországban az embereknek nincs lakható otthonuk, so-
kaknak pedig egyáltalán nincs otthonuk..., fedélhez csak szervezett politikai moz-
galmak segítségével juthatnak". Az említett politikai mozgalmak tisztában vannak 
azzal, hogy kizsákmányolásuk és megrövidítésük az uralkodó osztály szempontjá-
ból mennyire funkcionális. A jelen hiányosságait csak szervezett tevékenységgel 
lehet eltávolítani, de nem olyannal, _ amilyenre a mai társadalom támászkodik. Az 
„utópia" felfedezése provokatív tettet jelent, ez a mai termel ői rendszer objek-
tivitásának tagadása, intervenciós eszköz, mely közvetlenül is köt ődik a tőke ter 
vezett leépítésének szervezett harcához. 

Enzo Mari, az , ~új irányzatok" egykori ideológusa szerint a formatervez ő  
számára ma egyedin a kommunikáció problémája a fontos, „a társadalmi, viszo-
nyokban és azok evolúciójában a kommunikáció a legjelentősebb tényező ." Azon. 
ban  Mari számára sem világos, milyen stratégia kell a valóban forradalmi ered-
ményekhez. Nála a politikai tett dönt ő  fontosságra tesz szert. 

Argan szerint az olasz design a Bauhaus els ő  világháború után megfogalma-
zott elméletének szélesebb fejlődési terében helyezkedik el: „A  design...  a demok-
ratikus társadalom jellemző  esztétikai tevékenysége, pontosabban a hierarchikus 
és autoritativ társadalmi struktúra funkcionálissá alakulásával megegyez ő  eszté-
tikai tapasztalat jelentésbeli és min őségi átalakulási folyamata. Mivel Olaszország 
ban ez az átmenet a fasizmus utáni id őszakra esik, ebben a válságos helyzetben 
az olasz design még egyszer a formatervezés alapprincípiumaihoz kanyarodott 
vissza, mondja Argan. 978 



Vittorio Gregotti az olasz design háború utáni id őszakának fejlődését és sze-
repét abban látja, hogy elősegítette az ország általános újjáépítését, még akkor 
is, ha a társadalom és a munkaerő  mozgóképességének növekedése részben az 
audiovizuális médiumok által megsegített kommunikációs forradalomnak köszön-
hető . Gregotti állítása alapján ez nem csupán a jövedelmek növekedésének, hanem 
a politikai harcok lanyhulásának következménye is volt egyben, a szolgáltatási 
harcban viszont szokás- és értékkrízis jött létre. A népi kultúra tömegjelleg űvé 
alakulása annak a reménynek a vereségét jelentette, hogy a design része lesz a 
nemzeti élet valóságának. Gregotti részben az ötvenes évek eleje óta uralkodó 
baloldalt teszi felel őssé, mert kultúrája nem teremtette meg azokat az adekvát 
elméleti és gyakorlati alapokat, amelyek a formatervezést a társadalom progresz-
szív újjáéрitésének eszközévé tehették volna. Ha a design ideológiája végérvé-
nyesen a kapitalista hatalom ideológiájának az integrális része lett, nem volt in 
herens a kérdéses fokozat ellentmondásaival és természetével. „Ha más nem, 
annak a közösségi tehetetlenségnek volt a következménye, hogy a design az osztály 
harc fegyvere legyen, ahelyett, hogy a priori elvessék." 

Úgy látszik, ez a kérdés napjainkig nyitott maradt: „ .. látható, hogy a 
formatervezés tudományága a gondoskodó megfontoltságot és a termelés tel. 
dési irányát követi, másrészt azonban ott vannak az ország igényei sok bels đ , 
eddig megoldatlan kiegyensúlyozatlansággal, és a tapasztalat két típusa közötti 
csere a gyakorlatban virtuálisan lehetetlen". Ezeket az igényeket ugyanis nem lehet 
beleszonítani a gazdaságfejlesztési tervbe, ahogy azt egyes ipari menedzserek 
elképzelik, amilyen Ruggero Cominotti is. Az Olasz design és a társadalmi-gazda-
sági tervezés című  esszéjéből idézünk: „A gazdasági tervezés az ipari konszernek 
által kidolgozott öncélú határozatmeghozatal módszere, ez céljaik elérésének elja-
rása és módja ... A gazdasági tervezés lendületet vett, mert megfelel a modern 
ipar jellegének, hosszú el őkészítési időszak valaminek a kidolgozására és előállí 
tósára, nagy beruházások, tekintettel a termék egyedi el őállítási költségére, és az 
egyik területről való áthelyezésének lehetetlensége másik teriiletre, mindez veszte-
ség nékül". Cominotti korszer ű  államában a gazdaság a társadalom „f őszereplője" 
lenne, és az egész társadalmi tervezést is ő  végezné , ami nem más, mint az állam 
és a tőke tényleges szimbiózisa. 

Italo Solera a lakáspolitikáról és az olasz design céljairól értekezett. Nini 
hiszi, hogy a nem hiteles, téves és néha nem is létez ő  olasz lakáspolitikát a forma-
tervezők képesek lesznek megváltani, amíg enteri őrök díszítői lesznek. Abban is 
kételkedik, hogy az olasz design eléggé hatásos er őt vagy általános helyzetet ké f:-
visel az olasz háztartásban, „ez inkább kivétel, mint szabály". Solera szerint ez 
a nézet mindaddig tartani fogja magát, ameddig azt hiszik, hogy a forma min ősége 
képes lesz megoldani a formai tényez őket megelőző  és követő  problémákat: „A 
design nem egyszerűen a termék másmilyenné formálása .. , a design a lakás más-
milyensége kérdésének a része abban a társadalomban, melyet a fogyasztás és a 
többlet nem fog többé befolyásolni. És ezen a ponton jóval túlszárnyaljuk a lakás-
kérdés kapitalista megoldásának és az olasz középosztály bels ő  lakásdekorációjá-
nak a kérdését is. 

Az olasz design tehetetlenségér ől írva, Alessandro Mendini az okokat abban 
látja, hogy a termelést befolyásoló szubjektumok is a fogyasztói gazdasághoz 
szimplicit módon kapcsolódó (és általa meghatározott) termékek: „Az ún. társa-
dalmi formatervezés iránt nem mutatkozik semmilyen érdekl ődés, pedig pártfogója 
a közösség, a kommuna, nem pedig valamelyik egyén vagy nagyiparos, itt a tárgy 
meghatározott szolgálatot végez, nem pedig m űvészi igényeknek tesz eleget." A 
design Olaszországban zárt gazdasági körforgásba van bekapcsolva és els ősorban 
technológiai-formális problémákra összpontosul, az olasz design mai rendszere 
nem képes megteremteni annak a lehet őségét, hogy a kommuna vegye át az aktív 
szerepet, az önigazgatás eszméjének megvitatása még kevésbé lehetséges, ... az 
ún. kultúrközösség és a valódi közösség közötti viszony az álláspontok nagy kü-
lönbségét mutatja: amennyire az els ő  elidegenült, a másik annyira képtelen egy 
új akcióra. Mendini sem talál megoldást a kultúrélet és a munkásosztály közti 
viszony rendezésére. A demokratikus tervez ő  közösségek eszméjét csak megfelele 
társadalmi-politikai feltételekben lehet majd megvalósítani, ilyenek viszont mos. 
még nem léteznek. 

Germano Celant kritikája részben Mendinire is vonatkoztatható: „Az az öt-
let, hogy a formatervezésnek új ideológiai és operatív dimenziót adjunk, hogy 
megszűnjön az olasz neokapitalista beszivárgás eszköze lenni, az ötlet népszeru-
sített »szocializációjába« ment át. Így els ősorban a legfejlettebb technológiának 
adtunk előnyt, amely valóban kész arra, hogy megfeleljen a szerkesztés és a ter-
melés új feltételeinek. De nem az építészet és a design új viselkedési koncepció-
jának is . .. A design és az építészet funkciója és helyzete nem változott és sem-
milyen ideológiai vagy politikai kérdést nem indított el. Minden az iparosítás, 
a versengés, a styling és a középosztály fogyasztói társadalma népszer ű  jelszavá-
nak a felszínén ment végbe". Mivel sem a design, sem az építészet nem rendelke-
zett világos, tartalmas, néhány évre el őre elkészített működési tervvel, képtelenek 
voltak befolyásolni látszólagos szociális és esztétikai feltevéseik fokozatos elvesz-
tését. 

Ay olasz formatervezést ért er ős kritikák ellenére is hiba lenne nem meg- 
látni az utóbbi tíz évben elért eredményeket, s őt mi több, éppen kulturológiai fer- 
mentálása tette lehet ővé a kritikai gondolatok széles ív ű  kiteljesedését. A design 
a neoavantgarde gyújtópontjába keriilt a tervezésben, feladatául t űzte ki, hogy 
táplálja az egész emberi környezet újjáépítésér ől szőtt reményeket. Ezzel az ellen- 
tétek még jobban elmélyültek, hiszen amint a tervezés (mint ideológiai kategória) 
a kapitalista fejlődés egyik alapintézménye lesz, kénytelen lesz minden, a múlttal 
összekötő  szálat elvágni és elveit feladni . „Szükségtelen emlegetni, hogy a kapita- 
lista rendszerben nincs megszakadás a termelés, az elosztás és a fogyasztás között", 
írja Tafuri az „új technológia" területeit érintve. „Olyan új technikák bevezetése, 
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matervező  számára is új aktivitást tartogat majd, különböz őt attól, amilyet eddig 
hagyományosan hordózott. A formatervez ők igyekezete, hogy a termelés tervezé-
sében vezető  szerephez jussanak — követelmény, melyet az olasz ipar még az 
iparosítás alacsony fokán elvetett —, ma már egészen idejét múlta, tekintettel az 
automatizáció jelenlegi fejlődési szintjére." 

manfredo tafuri: formatervezés és technalógiai utópia 

Az olasz design háború előtti és utáni jellegzetessége 1960-ig egy történel-
nuleg meghatározott tényben van, amely még ma sem bontakozott Ii teljesen. 
Nem véletlen, hogy a Franco Albini és a BBPR cég dekorativitásában jelenlev ő  
ellentét időtálló alapot teremtett 1936-40. között, bel őle bontakoztak ki a háború 
utáni olasz design „szürrealista" irányzatai. Tafuri itt els ősorban Albini „emberek 
számára készt. lt szobájára" gondol, erre a tudatosan alakított „funkcionális elkor-
csodásra", melyet az 1936-os biennale lakáskiállátásán mutattak be: egyensúlyoz-
ható ággyal egy levegőben lógó evezőszerkezeten, ruhaszárítóval, mely egyben 
lépcső  is, tetős szekrénnyel, melyen járkálni lehet stb. Ezt egyesek csak „veszé-
lyes területre való betörésként" tolmácsolták, a tárgy autonomitásának lerombolá-
sát látták benne, kísérletet arra, hogy kikerüljék az akkori politikai helyzettel való 
szembenézést. „A tárgyak elleni lázadás" azonban nem az avantgarde költ ői elvei-
nek fenntartását szolgálta, s a „technológiai kiábrándulás" tünete sem lehetett: a 
tárgy valódi jelentésétől idegenedett el. A tárgy önmagába való er őszakos vissza- 
húzódásának érzése az épít őipar és részei autonomitása felosztásának eredménye 
lehetett, ez mind hatással volt a háború utáni avantgarde formatervezésének „ke-
gyetlen eleganciájára". 

Az olasz építészet legfejlettebb pontjain azonban már megmutatkozott a 
design elidegenedése a kialakult irreális platformtól, újabban az az igyekezet ka-
pott hangsúlyt, hogy megváltoztassák azokat a feltételeket, melyeket a meghala-
dott termelési rendszer egy meghatározott ideológiával teremtett meg. Ha ezt 
az ideológiát akár nagy vonalakban fel akarjuk vázolni, a mitológiai források 
újjáéledését kell megemlíteni, melyeket annak idején a történelmi avantgarde 
annyira keresett, „a gyermekkor utáni nosztalgia (úgy látszik) mindig jelen van, 
a formatervezés mindegyik, még legkorszer űbb kutatásában is". Azok a kísérletek, 
melyek a tárgyat mesterségesen kialakított térrel akarták az automatizmus fede-
zékéhől kihúzni, kétértelmű  választ adtak csupán, alapjában véve a tudat alatti 
realizmus egy fajtája ösztönözte őket. A VIII. triennálé QT 8 negyedét azért 
kell figyelembe vennünk, mert az, jó vagy rossz értelemben, az építészet el őállí-
tási módszereinek bels ő  szétesési folyamatában döntő  pillanatot jelentett. Eltekint-
ve a szerves egészben mutatkozó hiányosságoktól, a tervben átvett tipológiai ku-
tatások anarchizmusának naiv javaslataitól, a QT 8 a harmincas évek európai 
avantgarde-jónak vívmányait követte. Bár a formatervezés különböz ő  szinteken 
található egységesítési elvei érvényesülésének lényegében nincs módszertani jelen-
tősége, értékét abban kell látnunk, hogy az ipar és az építés egysége mellett szállt 
síkra. A korszerű  várostervezés eredményeihez képest ez a program egy cseppet 
sem volt avantgarde. Ernst Mel Siedlunger (Lakásfejlesztés) nev ű  munkája 
1925-30 között Frankfurtban a tárgy el őállításának teljes bekapcsolását célozta az 
urbanisztikai terv paramétereivel ellen őrizhető  keretekbe. Ehhez hasonlóan a 
„frankfurti konyha" is a két háború közti európai design egyik legjobb „radikális" 
példája. A design bekapcsolásának elve az építés egész komple хumába konkrét 
kifejezést tehát nem a Bauhausban, hanem Frankfurtban kapott 1924-28 között, 
nem számítva a német szociáldemokrata rendszer urbanisztikai és építészeti poli-
tikájának valós hiányosságait. 

Tafuri szerint a QT 8 terv, nem pedig valóság. Botoninak és munkatársai-. 
nak milánói negyede abból a szemszögb ől bír történelmi jelent őséggel, hogy ész-
szerű  tervet fejlesztett ki a globális el őállítási folyamat részeinek egyenkénti el- 
helyezésére. A QT 8 abban a gazdasági kontextusban volt intellektuálisan elképzelt, 
melyben az előállítási és technológiai átszervezés nem játszott semmilyen szerepet, 
hiányossága viszont az volt, hogy miután elfogadta a realizmus rövid lejáratíj 
politikáját, a hosszú lejáratú tervben ezért „fizetnie kellett". Tafuri valószín űnek 
tartja, hogy az „átszervezés id őszakából" Milánóban egyetlen másik tervet sem 
találunk, amely annyira utópisztikus a várostól való elszakadásában, s amely 
ugyanakkor olyan nosztalgikusan néz vissza a múltra, mint a QT 8. 

Ami az olasz design mai helyzetét illeti, nyilvánvaló az olasz t őke szándéka, 
hogy az átszervezés idején stratégiájával meghatározza azokat a feltételeket, me-
lyekben a design ideológiai programja utópisztikus lesz. Azt vesszük észre, hogy 
a formatervezés rendszere és az építészet feldarabolt el őállítási befogadóképessége 
közti alkalmazkodó folyamat fenn kell, hogy álljon. Az ötvenes évek elején tapasz-
talt válságban, amit a lakásépítésbe befektethet ő  tőke hiánya, a privatizációs 
törekvések és az az állami segély jelentettek, amely utóbbi inkább jótékony csele-
kedet, mintsem az építőanyag segítésének megoldása volt, a berendezésipar is 
alkalmazkodási folyamaton ment át, hogy egy vonalba kerüljön az épít ői szektor-
ral. Az építői szektor a legkevésbé vetette alá magát a tervnek, melyben a személyi 
tulajdon luxusigénye dominált. Ezen a téren az el őállítás összetettsége még jobban 
visszaszorította a szervezés egyesítését. 

Az állami segély- és kölcsönrendszer hibáit még jobban felbontották a terme-
lést. Tafuri „bummot" emlegetett, amely az építésben a technikai tényez ők állan-
dóan alacsony színvonalára helyezte bázisát. Felesleges hangsúlyozni, hogy ez .a 980 
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szervezésben tapasztalható hanyatlás mennyire szorosan köt ődik a fejlettebb terü-
letek tőkekoncentrációjához. Az urbánus problémák elmélyülése (f őleg a hatvanas 
évek elején volt észlelhető  egyes területeken , de még ma sem oldották meg) a házi 
használatra készült tárgyak el őállítását serkentette . Mivel nem talált olyan politikai 
törekvést , amely a lakást , a házat tömegfogyasztási terméknek tekintette volna, 
az olasz ipar olyan piac felé fordult , 1) amely nem követelt alapvet ő  technológiai 
felfedezéseket , 2) amely pozitív módon „levelezett" a kisipar „minőségi termelésé-
ben" jelenlevő  hagyományos értékekkel . Ennek következményeképpen vált el egy-
mástól a lakás - és ipari formatervezés , amely a tömegelőállítási tárgyak kreatív 
formáit a korszerű  technológia kereteiben kereste. A modern termelés vagy 
a piac igényelte korlátozás hiánya olyan utak keresését segítette, melyek a for 
mális kritika „szabadon kapott kombinációjának " újbóli felfedezését jelentették. 
Ez tette lehetővé azt is, hogy a formatervezés Olaszországban megint a harmincas-
negyvenes években képviselt formákat tegye vizsgálat tárgyává. 

1957—б l között aztán láthatók lettek azok az irányzatok is, amelyek az 
olasz design kétértelmű  oszcillációinak összebékítésére törekedtek. Oszcillácioi 
alatt Tafuri a design „nosztalgikus flörtjeit" érti a sznob hisztoricista törekvések-
kel „és a modern mozgalom kijelentéseiben megtalálható ortodox heterodoxiához 
való odaadással", melyet a csodálkozás reakciója fogadott. Az új nemzedék ravasz-
sága és önelégültsége Milánóban és Torinóban az olasz építészet kétértelm ű  fej-
lődésére nehezedett , egy álmozgalmat hozott létre „új szabadság" (téves) elneve-
zéssel. 

A játék , a mágia, a beszéd miszti жusságának és a tárgy kétértelműségének 
témáival az olasz észak új nemzedéke az ötvenes évek végén találkozik , egészen 
az 1960-as Osservatore della arti industriali cím ű  milánói kiállításig. Éppen a tárgy 
témája az, amely az új irányzatoknak lehet ővé teszi pozícióik pontos elfoglalását. 
Vittorio Gregotti problémája az volt, hogyan vezesse be az árnyék b zonytalansá-
gát a fény nagyságának ellenében : „Ki bír , míg székemben ül, valahogyan is 
sírni? A belső  formaterv elkészítése annyira lehetetlenné vált, mint egy kép meg-
rajzolása, hogy a szobát díszítsük vele — lehetetlen, hogy egy tisztességes ember 
ezt szégyen nélkül vigye véghez". Guido Canella pszichológiai álláspontja az „ab 
szolút nyitottság" volt , amely már meglevő  képek újbóli lerajzolását teszi lehet ővé, 
mint allúzió , mellyel az ember elhagyhatja a valóságot . Lényegében a „dolce vitát'' 
képviseli . Az Osservatore delle arti industrialin kiállított berendezések közös jel 
lemzője az volt, hogy homályos allúziókért lelkesedtek, szadista érzések szim-
bolikus formákra való emlékeztetése jelentkezett . Ez az irónia már régebben ki-
taposott útja, a mesterségbeli min őség élvezete: „Ez a gyanús (kétértelmű) hisz 
toricizmus, teli nosztalgiával és igyekezettel, hogy egyenlbvé tegye az életrajzi vat-
lomást az elidegenedéstől való menekülés lehetőségével , a krízist éppen az indivi-
duális reakciók árfolyamában rejtette el (amit Fellini Nyolc és félje részben be-
mutatott). Ennek az életrajzi és felelevenülő  irányzatnak saját kikiáltott tartalma 
van. Albini vagy a BBPR ezoterikus mutatványai és az autentikusnak ez a neuro-
tikus keresése lényegében a formatervezés és a termelés rendszerének hiányos-
ságait hozza nyilvánosságra . A szövegközben néhány fiatal milánói és torinói forma-
tervező  munkája negatív értelemben vett búcsút az utópiától. A mode rn  mozga-
lom központjától való eltávolodás egy illúziókkal teli világ állandó ismétl ődését 
jelezte , melynek hazugságait a valóság tárja fel. Egyben a néz ő  szerepének a fel-
vételét is jelentette , aki csúfolódik vagy ironizál (esetleg fordítva ), aki arra tö-
rekszik , hogy ellentmondjon a valóságnak , éppen azért , hogy »kaméleon módjára« 
átvegye külső  arcát." 

1958-65 között az építkezésben tapasztalható ellentmondások egy részvev ő -
jének sem sikerült munkájának céljait definiálni a technikai entellektüel képes-
ségei szerint . Ezért — „a tisztán üzleti okokat felülmúlva" — az új „árfolyam" 
hívei északon terveiket rögtön mintha üzleti kontextusban látták volna. A tárgy 
reprezentatív jellegének felelevenítése volt akkor a legvalószer űbb javaslat : , Elég;  
ha az Osservatore delle arti industriali kiállítás tárgyait (melyek szürrealista el-
szigeteitségükben olyan hangosan csendeseik voltak) a XII. milánói triennale for-
matervének felosztásával vetjük össze . Kívülrбl szemlélve két ellentétes irányzattal 
állunk szemben, mint festménnyel a tükörben, háttal egymásnak. Lényegében mind-
kettő  ugyanazt , a design impotens , nem-alkotói jellegét mutatja." Erre a helyzetre 
világít rá Giulio Carlo Argan kijelentése is 1960 januárjából : „A Rinescenta Arany 
iránytűjét odaítélő  nemzeti és nemzetközi bizottság egyöntet űen állapítja meg, 
hogy a formatervezés krízisben van: ez a krízis minden olyan országot érint, 
amely ennek a problémának külön figyelmet szentel . A formatervezés szemmel 
láthatóan egy helyben topog, s őt elhagy bizonyos, korábban elfoglalt pozíciókat is; 
mindez a formatervez ő  és a termelő, ezek és a fogyasztó .közti kapcsolat 
felelőtíenségéhez vezet, ezt a helyzetet t6bbek :között szervezési és didak-
tikai rendszerek hiánya okozza . A válság főleg abban ölt alakot , hogy a design olyan 
periferikus és felületi problémákra összpontosul , mint a belső  díszítés, jelent ős 
módszertani problémák helyett , amilyen az építészet iparosítása . A formatervezés 
nek a társadalmi célok szélesebb tartalmain belül is ki kell fejl ődnie". 

Olaszországban a kritika koncentrációja is megfigyelhet ő , ide tartozik Dorf- 
les, Eco , Garoni néhány tanulmánya is a kommunikáció , a nyelv és a fogyasztás 
témájára. Ezekt ől a tanulmányoktól azonban elüt Max Bense írásainak hang- 
vétele a technológiai esztétikát érint ően . Az entrópia és az esztétikai információ 
szemantikai kétértelműsége viszonyának elfogadását a formálís gyakorlatok ú.j 
programjának képviselői „világítótoronyként" üdvözölték. A kérdéses tanulmányok- 
ban felvázolt kiindulópont , hogy a design a tárgyakon keresztül kommunikálva, 
függetlenül kerüljön ki a válságból, állandóan ismétl ődik. A kommunikáció-elmélet- 
ről készített elemzések azonban igyekeztek kikerülni a technológiai esztétika, a 
szimbólumelmélet és a fejlődés kapitalista elméletei közötti szilárd kapocs elszakí- 
tását és az ideológiai kiegyenlítés szerepét vették át. A kommunikáció és a fo- 
gyasztás , valamint a technológiai és lingvisztikai újdonságok elmélete közötti vi- 
szonylatelemzések leggyakrabban tetszés szerinti ajánlatot adnak . A reklám vilá- 
gába közvetlen úton bevezetett formatervezés, mint az információ széls őséges 
rendszere , egyfajta aktivitásként van jelen , benne a szemantikai restrukció meg- 
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ban felmérni mekkora hatást fejtett ki a szemiideológiai és strukturalista irodalom 
az olasz formatervezésre, de tény, hogy a formatervez ők „válaszoltak" a tárgy 
reszemantizációjának felhívására, misztikájának visszahívási kísérleteire. Szürrea-
lista utat követve tulajdonképpen a meg nem oldott formális kétértelm űség és a 
termék területei felé haladtak. 

A design a neoavantgarde gyújtópontja a tervezésben. Csak az építészeti 
mikrokozmosz kompozíciójában lehetséges ma ígéretet tenni (annak igénye n 
hogy hinni kelljen benne) a szubjektív felszabadításra, ami az „ember" és a dol-
gok „lelke" közötti kibékülésben reflektálódik. Az, hogy a design és a környezet-
tervezés a szürrealizmus és a pop poetikáj .hoz ment közel, a behozatali figuratív 
kifejezések felszíni asszimilációját jelentette csupán. A termelés kereteiben való 
további egzisztálás (amely a termelés törvényszer űségeiről már nem vesz tudo-
mást) a „mesterséges paradicsom" szublimált kozmoszába hívó privát és szubjek-
tív hangnak tesz eleget, a szürrealista etika alapjaiban így található meg a fel-
szabadítás utópiája, amely majd a „szükség hatalmát" váltja fel. 

Az, amit a nem objektív irányzatok a formatervezésben ténylegesen felfedez-
nek, valójában az öntudatlan emlékezetet bizonyítja, hogy minden szemantikai nyo-
mot gyorsan kitöröljön. A „jelet mint jelet" mutatni be, elidegenítve saját fizikai 
jelentésétől és koordinátáitól, amelyek csak a technológiai űr mindent átfogó 
horizontjára vonatkoznak, közvetlen ragaszkodást fejez ki ahhoz a kommunikáció-
elmélethez, amit Max Bense a „forma terméke" és a „technológiai determinizmus" 
horizontja közti feszültségnek nevezett meg. Olyan programról van hát szó, amely 
saját esztétikai és technikai, kibernetikai és etikai „haldoklásában" a tömegokta-
tásban találja meg tárgyát és az „irracionális" ellen őrzését követeli az „adott" 
valóság teljes fejlődése érdekében. 
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