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rniroslav krleža 

sixtusi 
intermezzo* 

A szemem világát nem vesztettem el. A klinika és tizennyolc napi szigorú 
rendőrségi zárka után, »rendbontás miatt nyilvános szórakozóhelyeken«, elutaztam 
Olaszországba: csavargásak és kirá пdulások Umbriában és Perugiában, tavasz Sien-
nában, húsvét Rómában. Olaszországi utazásom s különösen római tartózkodásom 
és minden azzal a buta sixtusi incidenssel kapcsolatban utóbb isrnét stenjevacil bot-
ránnyá vált korlátolt zugainikban: azt mesélték, hogy a Sixtusi kápolnában minden 
kétséget kizáróan dührohamot kaptam, felugrottam a f ő  áldozóoltárra, ahonnan 
Michelangelo Utolsó Ítélete alól dobálózni kezdtem az óriási ezüst gyertyatartók-
kal, megsebesítettem egy idős angol hölgyet, és természetesen kényszerzubbonyt 
húzva rám, becsuktak az elmegyógyiпtézetbe. Mindez éppenséggеl nem felel meg 
a tényeknek. Az egész nem más, mint szóbeszéd által .kiforgatott baljósdatú látszat, 
mely a különös körülmények folytán képtelen igazsággá változott, s valójában 
csakugyan odavezetett, hogy megfigyelés alá helyeztek, és kisvárosunkba a minden 
szakszerű  és klinikai forana4itásokkal elllen őrzött kétségtelen őrület bélyegéve] 
megjelölve tértem vissza. fine, milyen sorrendben követték egymást az események. 

A gyönyörű  sangimignani és siennai kara tavasz után húsvét el őtt érkeztem 
Rómába, amikor a tornyok körül már csiviteltek a fecskék, minden teljes húsvéti 
pompában virágzott és illatozott, a röpködő  galambok árnyaival és a madarak 
titokzatos szárnycsapdosásával, mely úgy suhog a templomablakokon át az isten 
házának félhomályában (a tömjén vízszintes gomolyagjai fölött, a kövezet és a 
templomi sírok fölött), mint suttogás mindannak a túloldaláról — ami csúnya, 
rút és visszataszító az emberi életben. 

Ahelyett, hogy patetikusan örökkévalóságát bizonyította volna, Róma minden 
lépésnél arról beszélt nekem, hogy semmi sem állandó, hogy minden mulandó, min-
den eltűnik, elvész a visszahozhatatlanságba és elsüllyed az id őben, akár a meg-
zavart galambok csapdosásának árnya a templomablak üvegén, amikor csend v an  
és a súlyos viaszgyertya merőleges kormosan pattog és füstöl a halott pápa sírja 
felett, mint egy véres máglya sötét és kísérteties emlékjele. Róma, az örökké-
valóság és állandóság jelképe, számomra minden lépésnél éppen legizgatóbb bizo-
nyítéka volt annak, hogy nincs és nem is volt soha oltár, melyet nem döntöttek 
le, s hogy egyetlen olyan építmény sincs, mely ne azt bizonyítaná, hogy feltétlenül 
szükséges volt annak a másiknak a lerombolása, amely el őtte ennek az örökké-
valóság csodálatát kiváltó mainak a helyén állott. A templomokkal, .mint minden-
nel, amit ember alkotott, eljátszik az id ő , a fellegekbe hordja őket, akár a szél 
az őszi levelet, s minden emberi erőfeszítés szertefoszlik a térben, mint az út 
pora, melyen az ember jár, nem tudván tájékozódni e kuszaságban, abban a meg-
gубződésben, hogy emberi útja különös, magasabb értelean szerint v an  elrendelve, 
és azzal a legalapvetőbb feltételezéssel áltatva magát, mintha az élet értelme 
az emberre összpontosulna, vagy a haszontalan emberi el őítéletekre. 

Minden egyes téglájával azt bizonyítja Róma, hogy az emberi er őfeszítések 
történetében sosem volt egy sem, melyet ne fenyegetettek volna, s valójában csak 
addig létezett, amíg volt ereje ahhoz, hogy a fenyeget ő  veszedelemnek ellent tud- 
jon állni ... A római építészet nem más, mint véd őbástyák összehordása, falak és 
tornyok emelése, szélkakasok kit űzése, zászlólobogtatás, dobszó és örökös, mindent 
megoldó birtokbavétele egyedül mentd értékének, »világnézete« monopóliumá- 
nak . A Pantheontól a Templomi Propagándáig az összes római szent és isten, az 
összes római emlékmű, könyvtár és áldozóoltár árhullámként folyik el, mindezt 
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nek, romboló elemként gördülnek el őre, mely mindent magával ragad, áradatként, 
ahogyan Petrarca is megénekelte Triumphusaiban; s Petrarca után mi érdekeset 
lehetne még mondani az időnek erről a diadaláról az ember felett? A barakk 
római előadás, ez volt a hang utolsó rezgése, a krisztusi harang kimúlása a hal-
dokló Rómában (Luthertől az utolsó körlevelekig, melyekben a marxizmusról van  
szó), s ez az örök Róma, az isteni származású magas csášzári f őméltóságok pala-
tínusi •lakóhelye, a Názáreti Otthona, az тУг  Pásztorainak Városa ma csak egy 
a sok közül unalmas holdfénnyel az idegeneknek .szóló operettzene mellé, akik 
bárgyún topognak ebben az ódon európai temetőben, akár a kecskék, melyek 
évszázadokig a Palatinuson legeltek, amikor azt még Mónte Capriccinó пak hívták, 
s nem is volt más jelentősége, mint ami valójában volt is: kecskelegel ő . Bvszáza-
dokon át. 

Egész római hangulatom, mely emelkedett volt, mintha mai történéseinket is 
a barbár évszázadokból szemlélném, amelyek (kétségtelenül) közelednek, s ame-
lyek a mai, korszerű  európai értékekkel szemben sem értelmet, sem megértést 
nem fognak tanúsítani akkora mértékben, úgyhogy számukra a mai Európa is 
a legközönségesebb kecskelegelő  lesz, az egész alapvető  — Monte Capriecino —
hangulatom — tehát —, a kiegyensúlyozott és nyugodt rezignáltság hangulata, eleve 
kizárt (és minden vitán felülivé •tett) bármilyen különösebb izgatottságot, f őleg 
olyan őrült beszámíthatatia гіságot, melyet tulajdonítottak nekem: hogy felugrot-
tam a sixtusi oltárra, és egy nehéz, ezüst gyertyatartóval megsebeztem egy el ő -
kelő  angol hölgyet. Azon a májusi reggelen, amikor az a kellemetlen s valójában 
szégyenteljes incidens történt Sixtusban, objektíve inkább álmos voltam, mint-
sem izgatott. Kinn tavasz, teljes napfényes virágzásban, a templomban pedig 
félhomály: a mennyezetfreskó egyharmada állványokkal és ponyvákkal belepve, 
ott, a fejük fölött. valami szobafest ői pofa •tangót fütyörész. A templom elüls ő , 
elválasztott részének mélyén ültem, a rácsoknál, figyelve a gallokat, teutonokat 
és barbárokat, amint patásokként tülekednek az Utolsó Ítélet el őtt. 0riási sorok 
haladnak el az oltár fölötti kép el őtt már évszázadok óta: vidéki káplánok breviá-
riummal és messzelátóval, sovány, rövidlátó angol vénkisasszonyok két-három ezer 
fontos évi jövedelemmel szerény négy és fél százalékos kamatlábra, egy apró, törpe 
termetű  asszony, golyvás torzszülött a francia csoport végén, melyet egy herma-
phrodita módon mekegő  és kezével .mutogató idegenvezet ő  kalauzol, arról próbál-
ván meggyőzni hallgatóit, nyakkendő- vagy szardíniakereskedőket, hogy Pmturiccio 
— bizonyára — gondolt valamire, amikor megfestette ezeket a képeket a jobb 

vagy bal oldali drapérián. Haladnak a barbárok Michelangelo el őtt, »világnézetük« 
legkülönfélébb zománcozott jeleivel, melyekkel nyilvánosan büszkélkednek, mint 
virággal a gomblukban: háromszínű  lobogók, liktori horogkeresztek, kerékpárok, 
labdák, csillagok, földgömbök, liliomok, keresztek, mind-mind egy fejét vesztett 
kor szimbóluma, melynek sem intellektuális, sem erkölcsi, sem esztétikai arculata 
nincs. Ez a kor hozza létre a +kerékpárokat és az éjjeliedényeket, ez a kor találta 
fel a golyóstollat és az eszperantót, s egyetlen ismertet őjele: minél rövidebb idő  
alatt minél nagyobb mennyiség ű  éjjeliedény és eszperantó, minél olcsóbb pénzért 
a piacon, s ugyanakkor minél kifizet ődбbben ... A kor, melyben Krisztus gondo-
latét is rezesbanda és cserkészegyenruha segítségével hirdetik, négysorosokban, 
cintányérral és nemzeti lobogókkal (mint valami katonai, spártai testedz ő  gya-
korlat, tűzóltákkal és népi mulatsággal: tűzijátékkal), ez a kor rendszerességgel 
kigúnyolja mindazt, ami az emberben emberi. Magasfokú tervszer űséggel semmisíti 
meg az emberi törekvéseket az emberben, ötlettelenül majmol saját hülyeségének 
farkával játszadozva, s hová tartanak ezek a vademberek zománcozott jelképeik-
kel gomblyukukban, miért tagozódtak uniformizált és bádog »világnézetük« cso-
portjaira és alcsoportjaira, és mit keresnek itt Sixtusban? 

A szín mélyén, az áldozóoltár fölött óriási kékeslila és sötét feketebarna ára-
dat omlik a sziklákról a tátongó mélységbe, mint sötét vízesés, mely izgatott hajó-
töröttek tömegét húzza magával a feneketlen szakadékba, amely az oltár mögött 
tátong, a pokolba. Ennek az elátkozott zuhatagnak a démoni-elvarázsolt áramá-
ban, az árnyakkal teli félhomály fölött izgatott vízbefultak arcképe lebeg, egy egész 
meztelen emberiség húsos sz őlője hull ennek a térnek a torkán át a semmiségbe, 
felrugaszkodott, mint a sasmadár, repül, szabadulni próbál, kér, könyörög, kiabál 
és istentelenül ordít, s mindez valójában a kékesfekete zászló lobogása, mellyel 
egy néhai eltűnése elбtt titokzatos jelzést adott le nekünk: meglobogtatva még 
egyszer sötét feketebarna zászlaját, elt űnt a semmiben... 

— Eltűnt a semmiben? Egy ilyen elme nem porladhat el. Nem tűnhet el a 
visszahozhatatlanságban.  ‚re,  ott ül a padon a rács alatt, egy stájer pár és két 
angol vénkisasszony között, és melankolikusan hallgat, nem tudván feltalálni magát 
e pletykás kecskék patái között, melyek a múltban már letarolták a Palatinust és 
a Forumot, s melynek éppen úgy fognak elhullani és mekegni minden évszázadok 
sírja felett, mint ahogyan a tegnapi sírok felett is mekegnek. 

Kinn csivitelnek a fecskék. A galambok árnya rárajzolódik az ólomkeretes 
ablaküvegekre, napsü.téses római májusi reggel harangozik, itt meg h űvös van, 
mint egy sörpincében; akár Brzezinka kis vasútállomásán, Černovica előtt, amikor 
kivagonírozták a lovakat, visszhangzik e kétlábú turisták barbár patáinak a meny-
dörgése, kik valódi marhákként tülekednek, s orrcimpáikat nyalogatva hallgatják 
a nemzetközi Hljestakovot (Cicerónak hívják), amint óránként öt uráért elugatja: 
»Le plafond, qu'on peut examiner plus commodément avec les miroirs, a été 
commencé par Michel Angle le lo V. 1508».  it  achevé le 31 octobre 1512.« 

A Bernini-oszlopsoron ta'láltam magam, a77al a szándékkal, hogy felmászom 
a Sixtusi kápolnához, de itt lándzsájával leállított a svájci test őr, elmagyarázva, 
hogy a kápolnába már nem a lépcs őkön át — a Scale Reggien — van a .bejárat, 
hanem a sarok mögött, a Leon utcából. 

Igy másztam fel két apácan ővérrel a vatikáni múzeumba, a tobogánszer ű , 
értelmetlenül spirális új lépcs őházon át (melyen bármelyik fiákeresló is felmehet-
ne), s az új bejárat után, amely csakugyan méltó huszáros civilizációnkhoz, ahol a 
Vatikánba is márványportálokon kell belépni, mint valami g őzfürdőbe, átrohantam 
a könyvtáron, hogy mielőbb á Sixtusi kápolnába érjek. Ennek a vatikáni könyv-
tárnak borzasztó, valójában pompadouri settecentója azok a dilettáns módon meg-
festett tempera-képecskék, melyek a mennyezeten és az ajtók felett a pápák földi 
életét mutatják be, az emberiségnek ez az egész cs őcseléke, amely itt Sixtus 1078 



előtt tolong, mindez sötét és nehezen felfogható ellentmondás a gondolat és 
az anyag között. A Vatikán, amely Michel angelo Krisztusát hordozza zászlaján, 
a Meztelen Embert, aki sokkal közelebb á і1 Zeuszhoz vagy Prométheuszhoz, mint 
ezekhez az úriemberekhez, Krisztus tudományának korszer ű  trafikusaihoz (akik 
bevezették a villanyáramot a templomokba), a Vatikán alkalmazkodott a mai, tech-
nokrata »világnézet« ízléséhez, inert a Vatikánnak üzleti okokból sokkal fonto-
sabb a tömegcikkárusítás, mint aszóban forgó áru esztétikai értéke. A nemzet-
közi Teréz álláspontjáról nézve szebbek a dilettáns temperamotívumok szent-
képei: banális képeslapok: amint a Szentatya II. Józseffel sakkozik, mint Michel-
angelo, mert szebb lourdesd Szent Teréz fehér gipszszobra a fiókosszekrénykén 
akármelyik ógörög márványtorzónál ... 

Élképedve a vatikáni dekoratív borzalmaktól (mint kérdést ől, melyre nincs 
felelet), a Bernini-soron tett sétám után, amely vizeldére b űzlött (minthogy osz-
lopainak árnyékában már évszázadok óta az is), átvonszoltam, vagyis inkább át-
csempésztem .magam ezen a bűzlő  oszlopsoron, amelyet rabszolgák tisztítottak az 
éjjeli emberi ürüléktől és piszoktól, és összetörve a végnélküli folyosóknak leg-
teljesebb ízléstelenségét ől, a keskeny, szürke márványlapokkal kövezett folyosókon 
keresztül (melyek olyan ijeszt ően emlékeztetnek a kávéházi vizeldékre) elverg ődtem 
a Sixtusi kápolnáig. Egy lőrésen át útközben látható volt, amint két pápai vértes 
narancssárga-fekete csíkos tést őri egyenruhában (pontosan abban a mezben, mely-
ben Raffaello lefestette őket) felügyel egy láda Campari-Bitter kirakására egy 
nyolccilinderes Fiat teherautóból. Egy ferences a templom el őterében toledói illa-
tának legyezőjét hagyta araaga után: eszembe jutott negyvenhármas szobám, Valent 
Žgaпc, a börtön, az összes őrszoba, ahol átvirrasztottam fiatalságomat, s így alá-
merülve egy felebarátom testszagának párájában, odaálltam a nyílt kilátás elé, 
mely csakugyan méltó arra, hogy ennek a bűzlő  emberiségnek hétezer évenként 
egyszer megjelenjék. 

Az előadások, ahol a felvont függönyök olyan alkotói l еhetőségeket tárnak 
elénk, mint amilyenek ezen a sziklán valósultak meg, ezek az el őadósak annyira 
jelentős események, hogy az ember hajlamos lenne arra a merész feltételezésre, 
mintha életünknek mégis lenne egy mélyebb értelme is, mint amilyen példaul 
a kereskedelmi levelezés vagy a kereskedelmi kapcsolatokon . és a konkurrencián 
alapuló háborúskodás. Ezen a sziklán megállott az élet, egyszer űségében, mint 
amilyen egyszerű  ez a kép, s egyszerűségében ugyanakkor felfoghatatlan .is, aho-
gyan felfoghatatlan a könny, az es ő, a tej, a méreg, a felhők, a csillagok... Ho-
gyan volt rá képes és hogyan tudott köszvényesen, asztmásan, megbántva, elha-
gyatva és magányban, elkeseredve és lebecsülve id ős kezének egyetlen vonásával, 
egyetlen mozdulattal nem egy Olümposzt, de harmincezer Olümposzt teremteni 
olyan pompával, olyan mennydörgéssel, hogy ez a dörgés még ma is a Gangeszt ől 
Arizonáig visszhangzik... Az összes istenség az egyiptomia'ktál a jeruzsálemiakig 
és a rómaiakig, ez az összes óriási méretű, sötét, hebegő  meztelen gigász a fekete, 
széthasadt ég torkában, az elátkozott alvilágnak eme viharos szakadékai fölött, 
mindez mélységes, mint az óceán lélegzése, mint a hullámverés, a szél zúgása, 
a mennydörgés, a rózsaillat, a szívverés ... Hogyan tudhatta? Hogyan merte? Ho-
gyan volt rá képes? 

No jó! És honnan tudja a macska a gyógyszerészet ismerete nélkül, hogy 
rebarbarára vagy valami másfajta növényre van-e szüksége fejfájas vagy hasmenés 
ellen? S az a veréb Brzezinka állomás telefondrótján hogyan fogta fel, 'hogy ágyú-
tűzről van  szó, nem tanácsos ugyanazon a helyen maradnia? S miért úszik a mag-
szem ár ellen? Miért repülnek egyáltalán a madarak? S miért gy őzedelmesen? 
Miért úsznak a négylábúak anélkül, hogy valaha is úszni tanultak volna üres 
kabak segítségével? 

Mindez nyílt kérdés, és a Siхtusi kápolna nem válaszolja meg egyiket sem, 
de érezni lehet azt az elmét, amely elmerült ebben a kozmikus ;barnásfeketés 
anyagban, kés nem nézett az élet szurtos, vulkanikus torkába — sem az olcsó, 
mesterkélt trafikosi »világnézet« valamiféle bekeretezett ablakocskáján át, ha-
nem lezuhant ide Sixtusba, mint ahogyan a meteorok zuhannak, s akinek szimata 
van az ilyen dolgokhoz, megérezheti a sixtusi mésznek a • szagát a világ űri kén-
ben... Előtte pedig egy egész emberiség mekeg már évszázadok óta, mint a kecs-
ke, és bámulja az emberi szenvedélynek és elmének ezt az őséletien sötét hullá-
mát... A reggel római, napsütéses, tavaszi, a turisták hangjának zümmögése tola-
kodó, neveletlen, e tér .méltósága jelent őségénеk legcsekélyebb átérzése nélküli. 
A kérődzők borjú-, patás-, kecskehangjai, akik mancsukkal, patáikkal és patkolt 
alpinista cipőikkel rugdossák a deszkát, ugrándoznak, trilláznak, vihognak, me-
kegnek, nevetgélnek, fütyörésznek, mint gyengeelméj ű, rövidlátó kétlábúak, át-
kiabálván egymásnak, integetve kezükkel, messzelátóikkál, üvegekkel, tükrökkel, 
könyvekkel, vásári tömeg hosszú sorokban, e római kirándulás után visszatér ő-
ben hottentotta mocsaraiba, barbár istállóiba, kispolgári lopásaiba, gyilkossá-
gaiba... Hétezer félreértés egyetlen pillanatban, s minderr ől könyvet kellene írni ... 

— Minderről könyvet kellene írni — mondtam magamnak lehorgasztott 
fejjel üldögélve, magamba mélyedve, s belemerülve abba a sötét, viharos fest-
ménybe Isten Haragjaról, gyámoltalanul és elképedve felebarátaimnak ettél a bar-
bár áradatától... 

— Könyvet? — kérdezte t őlem a sixtusi árnykép a félhomályból, kíván-
csian, jóindulatúan, az irónia enyhe árnyalatávói, ahogyan a sírontúli hangok 
beszélnek, azok a hangok, amelyek a túlsó oldalról figyelik az élet történéseit, az 
apró, mindennapi fecsegéseken felülemelked ő  hangok. 

— Igen, könyvet mindarról, and itt történik! Korunknak mindeme ugyancsak 
bonyolult ellentmondásairól, mélyek oly durván nyilvánulnak meg egy-egy ilyen 
májusi reggelen ebben a templomban. 

— A könyvtáron át jött ide, uram? 
— Igen! Azaz: nem tudom ... Azokra a hosszú folyosókra gondol a sette-

cento szekrényekkel, melyek dekoratív külsejük szerint inkább valami ódivatú 
asszonyság piperecikkeinek meg őrzésére lennének alkalmasak, mint a vatikáni 
könyvekére ... Azokra a termekre gondol, ahol a sziklákon a Szentatya Еletét 
ábrázolták, egy üvegszekrénykében pedig Szent István koronáját őrzik mint a 
magyar katolikusok ajándékát XIII. Leó pápának? 

— Igen, ez a vatikáni könyvtár ... S mindazok után, amit ott szerencséje 
volt látni, még van annyi naiv bátorsága azt hinni, hogy könyvvel vagy festmény- 
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Miféle könyvеk? Mit mondhat egyáltalán valaki ebben a korban, mely a futbal-
labda átütő  és győzedelnes erejében hisz? Több mint négyszáz éve áll ez a temp-
lom e helyen, ugyanúgy, mint ma reggel is, és négyszázhuszonöt éve nem mon-
dott senkinek semmit. Még a Vatikán lakóinak sem szólalt meg soha egy szóra 
sem, hiszen birtokában vannak Sixtusnak, mégis hozzáépítették ezt az új vizelde-
szerű  átjárót, a szent könyveket kokett ládákban őrzik, virágocskákkal és á la 
Watteau képecskékkel, mit vár akkor ezekt ől a zarándokoktól, akikről (kü-
lönben helyesen) maga jegyezte meg, hogy úgy mekegnek, mint Monte Cap-
riccino kecskéi? Négyszázhuszonöt évig ez a templom senki számára egy szót 
nem mondott, azok a magányosok pedig, akiknek Sixtus mondhatott volna vala-
mit, azok legnagyobbrészt nem láthatták sosem, mert hogy megnézzék, nem volt 
elég pénzük. Azoknak, akiknek ez a szikla valamit mond, nem kellett vágyniuk arra, 
hogy négy évszázad teljen el, mert ilyenek akkor is voltak, amikor ezeket a szik-
lákat befestették, mint ahogyan ma is vannak, csakhogy ők nem azt jelentik, 
hogy az idő  múlik, ellenkezőleg, .fatális bizonyítékai annak, hogy az •id őben mint 
olyanban nem létezik a haladás fogalma. Minden áll. Az idő  is áll és az élet az 
időben kezdettől megteremtett, felállított és matematikai pontossággal megoldott. 
0гiási és apró egyidőben, fejlett és elmaradott, születik és ugyanakkor halálán van, 
az elején befejezett, a végén megkezdett, beteg és egészséges, nevet ő  könnycsepp 
és sírás és öröm ugyanazon a szájon, mint ahogyan a vidám és a szivárvány ugyan-
annak az égnek a jelensége, s ki mondhatná bölcsen, hogy az ég villáma hetven-
ezer év múltán nem lesz vidám, vagy ha valaki sírni fog a fájdalomtól a távod 
jövőben, hogy ez a fájd аiom nem fogja ugyanúgy bántani, mint ahogyan 

 is szaggat, ha sírunk. Festeni, amint írni is, egy korban azzal párhuzamosan 
is lehet, ami azt jelenti: ugyanúgy szemlélni a kort, ugyanazon divatos el őírásak 
szerint, mint ahogyan beszélnek, gondolkodnak és járnak. Bölcsek azok az egyé-
nek, akik nincsenek minden képesség nélkül, a természet pedig tehetséggel ru-
házta fel őket, úgyhogy korukkal együtt áltathatják magukat ... Egy különálló, 
a többitdl elszigetelt kor sokban a szép, fiatal és buta kurtizánhoz hasonlatos, 
aki meg van  róla győződve, hogy kizárólag miatta harangoznak a csillagok, éne-
kelnek a szökőkutak és utazik a térben a nap. Ahogyan Raffaello festett, az a 
legzseniálisabb, valójában iskalapéldája annak, hogyan kell gondtalanul festeni 
a saját korunk számára és a korral; amint az ember gitárt penget az erkélyen, 
vagy szelidített -majommal játszadozik ... Nem tudom, megfigyelte-e azt a relo- 
dramatikus pantomimot a stanzában: az árkádokkal körülvett szín közepén, már-
várnylapon, mint a győzedelmes pápai harsona diadalittas csapása, patetikus 
arany Feszület áll — szétvert antik má гványtoгzó fölött ... Igy csinálják ezt ma 
is...  Ma is ugyanígy ájulja magát az elme jobbra-balra, ez többé-kevésbé szakmai 
kereslet, divat, siker, ösztöndíj kérdése, de ha valaki éles késsel beszél vagy fest, 
ha meg akarja magát nyúzni, lehúzni magáról véres b őrét, mint egy piszkos tu-
nikát, ha fel akarja metszeni a hasát, hogy önmagába mélyeszthesse ujjait, a belei-
be, titkaiba, a húsába, ha meg akarja ismerni önmagát, itt van, sötéten és távolin, 
s a keménykalapos urak és magándocens еk nem tudnak vele mit kezdeni, nem 
szentkép ő  a fеloldozásokon, hanem a teliholdba, a csillagokba, az erkölcs kér-
déseibe belemerült problematikus személy, nincs neki »világnézete«, mert nincsen 
szüksége arra, hogy szabályok szerint nézzen a világra, amikor az ilyen ember 
látja a világot... Egyáltalán nem nézni kell, hanem látni, ebben rejlik az ember 
egész titka.. .  

— Das gеf~ llt mir aber goar und ganz netz ... Dös ist ja alles so dreckig 
und schmutzig, woas ist denn das alles, überhaupt? Verstehst du was Mutti davon, 
da schau mal her, der hat ja nur ein Aug - 

- Woas! Lass mich! Wie viel hast du für den Spiegel g'zahlt Franzi? Ich hab 
dir g'sagt, s' hat kimen Sinn den Spiegel zu kaufen ... 

— Schau mai her Mutti, wirst sehen, dös ist abar lustig: der Sokra-thes, der 
sitzt ja oben auf liner Wolke, ganz oben, schau mai - 

- Franzi, hoerst du, sag  ma!,  wie viel kostet der Spiegel? 
— Les fresques du haut sur les cőtes ont été exécutés vers 1480 par les prin-

cipiaux maitres florentines  it  ombriens de 1'époque ... A coté gauche vous voyez 
Moise voyageant en Egypte avec sa femme Séphora .. . 

— Le plafond, q'uon peut examiner plus coninodément avec les miroirs - 
- The main field of the Sixtine ceiling is divided  into  four larger alte rnat-

ing with five smaller fields. The fo llowing is the order of the subjects depicted 
in them: 1. the dividing of the light from the darkness, 2. The creation of sun, 
moon, and stars and of the herbage. 3. The creation of the waters. 4. The creation 
of the man. 5. The creation of woman ... 

—  h, doktor úr, ön az? Mit csinál itt? 
— Figyelem ezeket a disznókat és kecskéket magam köpül! Michelangelo nem 

ezek számára festette meg Dies-Irae-ját. 
— Vagy úgy? Kitűnő  ... ön, úgymond, élvezetét leli a művészetekben? S 

mióta van •már Rómában? Rómában marad? Ki hitte volna? Ilyen furcsa vé-
letlen .. . 

Golombek volt az a feleségével. Az Elvira nev ű  kétszerhájas svájci ementáli 
sajtkülönlegesség üzemének vezérigazgatója, a kétszerhájas Karl Golombek úr, 1080 



kétszerhájas feleségével , Elvirával , született von Goumbek . Ennek a sajtospárлak 
semmi különösebb oka nem volt arra, hogy túlzott mértékben kedves legyen 
hozzám , minthogy sem az arcomról , sem bármi másról nem lehetett arra követ-
keztetni , mintha megörültem volna ennek a különleges és váratlan találkozásnak, 
viszont rögtön, már az els ő  pillanatban feltűnt nekem, hogy ezeknek a kétszer 
hájas lényeknek egyike sem tisztelt meg kézfogásával. Tolakvón, mint a röfög ő  
malac, Karlo Golombek rögtön, mechanikusan egy csomó kíváncsi, valójában de-
tektívi kérdéssel árasztott el. Mikor érkeztem Rómába, hol lakom, meddig ma-
radok, honnan érkeztem, van-e valami postám otthonról, kivel tartok fenn kap-
csolatot , van-e tudomásom a legújabb eseményekr ől, hol voltam , melyik járattal 
érkeztem, mit csinálok, mit szándékozom tenni, tovább akarok-e utazni, igaz-e, 
hogy Amerikába utazom? 

— Amerikába? S miért éppen Amerikába? 
đ  azt olvasta az újságokban, hogy szökésben vagyok Amerikába ... Leg-

alábbis ezt feltételezik a rend őri hatóságok, sőt, ebben az értelemben adták ki 
a körözvényt is. A rendбrség ugyanis körözvényt bocsátott ki ellenem, mert ala-
pos a gyanú , hogy egy megátalkodott és szerteágazó pénžhamisító bandával állok 
kapcsolatban .. . 

Sixtusban, a barbár csőcselék között, a disznóknak és kecskéknek ebben 
a röfögő  és mekegő  tömegében egy kétszerhájas, rövidlátó gömböc azt magya-
rázza nekem, hogy egy nemzetközi pénzhamisító banda tagja vagyok, s hogy kö-
rözvényt bocsátottak ki ellenem, neki pedig abban a szerencsében volt része, hogy 
elcsípjen itt Sixtuѕban ... Remek. S miért kétszínűsködöm? Miért játszom a ma-
gasztos úriambert? Miért színészkedem, mintha mindehhez semmi közöm se lenne? 
Egy gentleman , akinek nincs vaj a fején , nem játszana meg semmiféle neuropatát, 
széplelket, aki a művészetekben leli élvezetét, hanem — ha lelkiismerete tiszta —
szépen a •hatóságok rendelkezésére bocsátaná magát , bizony, legalábbis jelentkezne 
a követségen... 

— Mindez hamis feltételezésekb ől indult ki ... Kétségkívül tévedés ... Ál-
landó kapcsolatban állok Kaminski doktorral, Kaminski doktor tudja a címem .. . 

— Látja, hogy hazudik! Látja, hogyan keveredik ellentmondásokba! Miféle 
Kaminski doktor — most egyszerre? Maga mondta egy perccel ezel őtt, hogy leg-
alább egy hónapja semmi híre sincs otthonról... Mindez mellébeszélés, kedves 
barátocskám! 

— Karl, az isten szerelméért, ne izgasd fel magad! Neked ehhez amúgy 
sincs semmi közöd .. . 

— Hogyhogy nincs semmi közöm, Mutti? Ehhez minden becsületes polgár-
nak köze  van...  Valójában rögtön értesíteni kellene a követséget .. . 

Szükségét éreztem annak, mély, elemi testi szükségét, hogy megforduljak 
еs eltűnjek. Gyors lépésekkel, hogy megszabaduljak ettdl a kullancstól. Hogy meg-
szökjek! Másrészt viszont zavart a gondolat , 'hogy ez a kretén csakugyan azt fogja 
hinni, hogy valamilyen szökésben levő  pénzhamisító vagyok, s amilyen tökfej, még 
majd riadóztatja az őröket, és üldözőbe vesz. Megpróbáltam tehát logikusan cse-
lekedni... 

— ön azt olvasta az újságokban, hogy körözvényt bocsátottak ki ellenem? 
Mikor? 

— Mikor? Mikor! Nevetséges kérdés! Épp három hete. 
— Úgy! Három hete! Es az újságok azt írják, hogy bankjegyhamisítás gya-

núja alatt állok? 
— Nem írták, hogy ön személyesen hamisít, azt nem, hanem azt, hogy kap-

csolatban van a hamisítókkal. 
— Úgy? S ön személy szerint azt hiszi, hogy én csakugyan kapcsolatban va-

gyok a hamisítókkal? 
— Hát kérem, miért ne? Aki revolvert rántott a jótev őjére? Aki rács mö-

gött ült ... Tudja, hogy  van...  In der Not ... kérdem én önt . . 
Megfordultam, hogy elmegyek , de Golombek impozáns , mészárosi jelensége 

elállta visszavonulásom útját. 
— Miért döbbent meg annyira? Miért remeg? Ne féljen! Nem fogom át-

adni a rendđrségnek! Ami engem illet, kérem, tessék, szabad az útja! De annyit 
mondhatok : szégyellje magát! Pfuj! 

Tenyeremmel belecsaptam a szemüvegébe , épp az orra .közepén, és bevé-
reztem őt is, magam is . đrök , vénasszonyok , idegenvezetők, gyerekek , nők, szerze-
tesek , jezsuiták, vértesek , carabinierik , a csőcselék , mely a vatikáni oszlopčsarnokok-
ban és folyosókon tolong , moraj és véres botrány . Az átvágott ütбér Karl Golom-
bek vezérigazgató úr orrán , cvikkerének üvege jobb tenyeremben , véres zsebken-
dők, véres vatta a vatikáni rend őrfőkapitányság elsősegély-szekrénykéjéből; alkohol-
szag, bekötött orr, flaszterok , kötszer egy szép ápolónő  gyengéd keze alatt, aztán 
pedig részletes kihallgatás Giacomo atya által a Jezsuita Rendt ől , aki Nobile di 
Aquaforte  it  San Pedro in Castello néven mutatkozott be nekem. 

Ez a Giacomo Nobile di Aquaforte  it  San Pedro in Castello vérteseinek kí- 
séretében , mint egy szuverén állam rendőrfelügyelője igen illemtudó , kellemes 
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vélyesen, emberséges közvetlenséggel végezte. Részletesen elmagyaráztam neki az 
egész esetet, és hangsúlyoztam, hogy csakugyan, becsületemre mondom, mérhetet-
lenül sajnálom, hogy éppen ezen a történelmi talajon, mely számomra a nemes 
érzések egész forrását jelenti, kényszerültem arra, hogy alávessem magam a sötét, 
állati ösztönöknek, de — sajnos — nem volt más választásom. 

Noble di Aquaforte  it  San Pedro in Castello a Vatikáni Rend őrfőkapitány-
ság nevében kijelentette, hogy ő  is sajnálja ezt a különös (a Pápai Allam törté-
netében oly egyedülálló) esetet, de minden megértése ellenére, melyet különleges 
helyzetem iránt tanúsít, bizonyos megállapodás értelmében, amely a Pápai Alam 
és az Olasz Királyság között fennáll, mégis kénytelen lesz kiszolgáltatni a carabi-
nieriknek, akik a szoba ajtaja el őtt várnak rám. Nobile di Aquaforte  it  San Pedro 
in Castello teljesítette kötelességét a nemzetközi megállapodás értelmében, és át-
adott az Olasz Királyság carabinierieinek, az Olasz Királyság carabinieriei pedig 
megbilincseltek és páncélautóba ültettek. A kerületi rend őrkapitányság átadott a 
rendőrfőkapitányságnak, a rendőrfőkapitányság visszadobott a határra, a határon 
határőrszerveink vettek át, ezek továbbadtak a rend őrségnek, a rendőrség az ál-
lami főügyészség követelésére a bíróságnak, a bíróság pedig megfigyelés végett 
az elmegyógyintézetnek. 

fülöp gábor fordítása 

1082 



juhé z erzsébet 

létélmény-variációk 
krležánál 

Crnjanski hősei, amikor felismerik, hogy a haza már nem tud otthont nyúj-
tani számukra, új térségek felé indulnak, abban az útjuk folyamán egyre fogyat-
kozó hitben, hogy máshol, valahol, akárhol létezik számukra egy jobb, egy élhet ő  
élet. Andrić  alakjai egyetlen »keskeny és sz űk, fény és szépség nélküli térségen« 
élik le életüket, de végérvényes egy helyhez valló köt ődésük, otthonlétük mélyén 
ott bujkál hontalanságuk kínzó tudása, a szabadulás reménytelen és beteljesülhe-
tetlen vágya. Minden biztos kudarcuk, minden hiábavaló álmodásuk ellenére is a 
haza és a hazátlanság, a vágy és a va ~láság kibékíthetetlen ellentéte, felszámolha-
tatlan kettőssége izzik Crnjanski és Andri ć  prózájában is. Krleža h ősei ezzel szem-
ben lemondva a vágy és valáság, haza és hontalanság egymásba játszó, a vikiggal 
való szembesülést elodázó kett ősségéről már-már kihívóan, szakadatlanul jelen van-
nak, azaz megszakítas né+lkül, folytonosan vállaljak egyetlen adott környezetben 
önmagukat. Krleža prózájában a világban való jelenlét egyszer és mindenkorra 
megadott szituació, amelyb ől nem lehet semmilyen áron sem kimenekiilni. Krleža 
hősei annyira jelen vannak az egyetlen adott valáságban, hogy már a puszta 16-
tezésük is állásfoglalasnak számít. S mégis minden megnyilván гΡгΡlásukban kiemel-
kednek a valáság szintjéb ől, mert ha mozdulnak: ellenében mozdulnak, ellenében 
gondolkodnak, ellenében éreznek, s mint teljesen jelenlev ők is ellenében vannak 
jelen. 

»Ahhoz, hogy az áró jál végezze munkáját, meg keli lennie a lehet őségneak 
arra, hogy bizonyos értelemben disszidens legyen...« — vallja Krleža. 

Az adott világgal szembeni disszidens magatartás КјvёиІІбvd teszi az em-
mert. Maguk a Krleža-alakok is szüntelenül kívülál'lók, soha sincsenek közvetlen, 
elementáris kapcsolatban a világgal, disszidens voltukat, kívülállásukat azonban 
a legteljesebb jelenlét teremti, ember és világ kapcsolatának hiányát tehát nem 
az egyén önkéntes kivonulása eredményezi, hanem a világban tökéletesen jelen-
levő  ember valósággal való szerves és lényegi együttm űködésének a képtelensége. 
Az egyén, aki teljes személyiségével jelen van, aki tudja, hogy nincs »túlsó part«, 
nincs egy másik »ígéretfёldje-világ«, aki gondolataiban és érzelmeiben sincs soha 
távol, lényegében üres néz őtér előtt vagy valami teljesen .indiferens, értetlen, 
sőt rosszindulatú és ostoba publikum előtt alakítja önmagát. Ilyen körülmények 
között nyilvánvaló, hogy vagy disszidenssé válik, vagy lemond önmagáról. 

Az örökös vándorlások szereplői mindenki kényének-kedvének kiszolgálta-
tott félig vagy egészen öntudatlanul él ő  emberkék, Crnjanski acsetlés-botlásaik, 
eltévelyedéseik, önámításaik adisszeájat kíséri végig, zatonyra futásuk, veresé-
gük felismeréséig. Krležánál, mint mondtuk, a disszidens, defetista írón szem-
lélet közvetlenül jut érvényre: alakjainak gondolati és érzelmi világában, olykor 
tetteikben is. đk maguk válnak disszidenssé egy adott környezetben való puszta 
jelenlétükkel és »lojális« előéletüket, ha létezett egyáltalán, az író csak f őbb vo-
nalakban vázolja, a mű  tényleges cselekménye már a szerepl ők disszidens maga-
tartására épül. 

»ötvenkét éves koromig a fiákeres és cilinderes polgár legegyhangúbb, leg- 
unalmasabb életét éltem — összegezi Az ész határán f őhőse „homo cylindria- 
cus"-i múltját —, rendszeret ő  senki voltam a rendszeret ő  szürke zérusak között, 
s a magam semmis feladatainak úgynevezett végrehajtásával múlatt đm az időmet, 
megtettem három és félezer vasárnap délutáni sétát a téglagyárig és 'a dics ő - 
ségig a kertben, a város határában, nyugodalmas és kimondhatatlanul unalmas 
házassági kapcsolatban éltem a törvényes feleségemmel, világra segítettünk há- 
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mint egy g$ripari vállallcozás jogi tanácsadójának, jogi képvisel ője voltam Do-
maćinski vailalatainak és kartelljeinek, egyszóval rólam, .az én személyes magán 
vagy közéletemről nem lehetett volna egyetlen olyan mondatot sem leírni, amely 
túllépett volna a legnormálisabb el őírásokon, azon a szürke és személytelen sé-
mán, amely szerint ezer és ezer cilinderes senki él ebben a mi szeretett hazánk-
ban és az egész földgolyó összes hazaszeret ő  oivilizációjában.« 

Krleža prózájában a világ milyenségére akkor derül fény, amikor az ember 
önmagaként kezd benne létezni, reagálni, gondolkodni, s ekkor egy csapásra nyilván-
valóvá válik, hogy itt a világ az ember számára bevehetetlen, minden egyes meg-
mozdulása a valósaggal va'lá viszonyának alapvet ő  sajátságát: a távolságot, a 
szembenállást fejezi ki. Kiemelkedni a vak, öntudatlan létezésb ől, egyéniségnek 
lenni ebben a világban annyit jeleni., mint ellenében létezni mindannak, amii 
körülveszi az embert. Krleža alakjai mindig vállalják ezt a velük szemben álló 
közeget, sohasem odázgatják el a világ milyenségének felismerését, nincs olyan 
tettük, érzésük vagy gondolataik, amely ne tartá'lmazná világra vonatkozó tu-
dásukat. 

Amikor az Elátkozott udvar főhőse, Kamil értelmileg és érzelmileg is 
eljut a világ ehiselhetetlenségének felismeréšéig, amikor tudomásul veszi a lété-
ben feloldhatatlanul bennrejlő  paradoxont, egyre rezignáltabbá válik, de őt ez 
a rezignáció nem kecsegteti, mint Kierkegaard emberét az ittléttel való kibékü-
léssel, és 'lemondva minden önmagára vonatkozó tudásról, őrúletében is ennek" 
az egyetlen, számára elviselhetetlen világnak a paradoxonjaira kell ráismernie. Az 
ész határán főhőse számára sem látszik elfogadhatónak a világ, de ő  Kamillal 
ellentétben vasmarkkal szorítja tulajdon értelmét, konokul és legy őzhetetlenül 
fürkészi a valáságot, s mert els ősorban értelmével reagál rá, ő  is a»szellem 
szférájába« emeli a világot, ahogyan Kierkegaard nál teszi a »rezignáció lovagja«, 
de nem úgy, hogy lemond róla, hanem vállalva az ennél sokkal nehezebbet: úgy 
emeli az értelmezhetetlen világot tulajdon szellemének szférájába, hogy meg őrzi 
annak alapvető  sajátságát: az értelmezhetetlenségét. Kierkegaard embere kivált-
ságos heyzetben volt: lemondhatott a világról, Krležánál a világ mond le az em-
berről. 

Abban a pillanatban, amikor Az ész határán f őhőse kimondja az első  őszinte 
szót, kiszakad az öntudatlan, bizonyos értelemben személytélen létezés kényelmes 
sötétségéből: szubjektivizáiádik, s ettől kezdve létezése minden pillanatban ösz-
szeütközés azzal a közeggel, azzal az egyetlen lehetséges és adott világgal, amely-
ben él. Mivel a világ számára áthatolhatatlan és értelmezhetetlen, a valóságra 
való reagalásának csak egyetlen lehetséges formája van: az undor. 

»Legkorábbi gyerekkoromtól kezdve szokatlanul intenzíven féltem a viasz-
szobroktól. Az emberi fejek vagy ikezek .vásárian befestett viaszimitációi az els ő  
napdktál kezdve, mióta az eszemet tudom, megmagyarázhatatlan gyomorgörcsöket 
váltottak ki belőlem, és a középiskola alsóbb osztályaiban mint gyerek szörny ű  
hasmenést ikaptam a panoptikumi undokságoktől... Ez a viaszpreparátum az élet 
értelmetlenségének, eszméletlenségének és tárgytalanságának az еszméletlen mo 
dellje, ez a kiszínezett szörny űség melankolikusan hat az ember agyára, és én 
nem tudok attól a benyomástól szabadulni, hogy az élet valóságának ez a viaszba 
öntött visszatükrözése, matematikai pontosságú mása, ez a h űséggel és gonddal 
imitált utánzat, tulajdonképpen az élet mintaszer ű  utanzata csak azért olyan 
visszataszító, mert benne objekti иizálódik az az eszméletlenségig, s őt tárgytalan-
ságig fokozódó undor, . amellyel az emberi agy reagál a létezés értelmetlenségére, 
mint olyanra általában.« 

Az ész határán főhőse is éppúgy, mint  Antoine  Roquentin, a vilagra való 
reagalásai során undort érez minden »esztelen létezéssel« szemben. Nagyon ér-
dekes, hogy a két mű: Sartre Undor című  műve és Krleža regénye is minden 
valószínűség szerint ugyanabban az időben íródott. Mindkét alkotás nagy el őz-
ménye a Filip Latinovicz hazatérése, amely nemcsak Az éšz határán h ősének sor-
sát alapozza meg, hanem (bár tényleges hatásról nincs szó, a mai olvasó tudatá-
ban, aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy ismeri Sartre és Krleža szóban 
forgó regényét is) Antoine Roquentin sorsát is, akinek ismeretlenül is Filip Lati-
novicz az elődje. 

»Abban a pillanatban, amikor a lovag rezignált —írja Kierkegaard —, em-
berileg szolva meggyőződött a lehetetlenségr ől, ez gondolkodásának eredménye 
volt, és volt elég energiája, hogy ezt végiggondolja ... az egyetlen, ami meg-
mentheti, az az abszurd, és ezt ragadja meg a hitben... A hit épp ott kezd ődik, 
ahol a gondolkodás megszűnik.« Az ész határán névtelen h őse és Antoine Roquen-
tin is rezignáltak, ám ők már egy istentől megfosztott ég alatt születtek: a gon-
dolkodáson túl semmijük sem maradt, az ésszel felfoghatón, az érzékszervekkel 
érzékelhetőn túl semmiféle hithez sem juthatnak el, amelynek révén ittlétüket 
megragadhatnák. A •kerkegaard-i abszurd hit helyett a valósághoz való viszo-
nyulás egyetlen lehetséges formája számukra: az Undor. 

E két undorérzet között mégis van egy alapvet ő  különbség: Antoine Roquen-
tin azokban a pillanatokban érez undort, amikor az értelmezhetetlen: tehát nem 
4étező  világ hirtelen feltárulkozik előtte s megmutatja önmaga lényegét: célta-
lanságát és értelmetlenségét, mindennel és mindenkivel szembeni fölöslegessé-
gét. Az ész határán f őhőséből viszont a valóság konkrét megnyilatkozási formái-
nak a tökéletes elértéktelenedése, a világ hiú ilyennek vagy olyannak látszani 
akaró hazug volta váltja ki az undor érzését. Értelmezhetetlensége, viaszbábuk 
panoptikumára emlékeztető  volta azonban Az ész határán h ősét elvezeti önmaga 
felismeréséhez. Abban a pillanatban, amikor eszével lényegi kapcsolatba próbál 
kerülni a valósággal, amikor először kimondja az igazat, rádöbben, hogy mind-
addig látszólag élt csupán, hogy lényegét tekintve tulajdonképpen nem volt jelen: 
»nem voltam több — mondja —, mint közönséges maszk a mi rövidlátó osto-
baságunk kerékvágásában«. Az ő  szemében a világnak csak az adott struktúrája 
veszítette el hitelességét és értelmét, nem pedig .maga a létezés. Amikor abba-
hagyja létezésének addigi fals alakítását, amikor önmagává válva valóban létezni 
kezd önmagát adva gondolataiban, megnyilvánulásaiban, érzéseiben és kijelenté-
seiben, éreznie kell a világ egyre növekv ő  ellenállását. A világ ellene való tilta-
kozása egyre biztosabban fordítja önmaga felé: megtanulja önmaga teljes vál-
lalását. Ebben az egyre növekv ő  szorításban jut el az ertelmet és értelmetlenség-
től elválasztó határvonal keskeny szegélyéig, s arról kell megbizonyosodnia, hogy 1084 



mindaz, ami értelmes, objektíve értelmezhetetlen, s mindaz nini objektíven ér-
telmezhető, szubjektíve: értelmezhetetlen. Gesztusait a világ nem hajlandó ér-
telmezni, mindaz, amit cselekszik, esztelenségként nyer csak objektív meghatá-
rozást, tényleges jelenléte tahót nem válhat érvényessé, visszautasítják. Ahogyan 
az Elátkozott udvar Kamiljának sehogyan sem sikerül megszabadulnia a világ-
tól, ahogyan Crnjanski bolyongó hősеinek nem sikerül az ígéret földjére rátalálni, 
Az ész határán hősének a hazatérés az, ami nem sikerül. Sorsának képtelensége 
abban rejlik, hogy legteljesebb jelenléte ellenére is távol marad, a világ egy-
szerűen nem veszi be a játszmába, »morálisan beteg jelenségnek«, őrültnek vagy 
egyszerűen semminek tekinti. Jelenlétének a legnagyobb bizonyítékát: az igaz-
ságát utasítja vissza, épp azt a többletet, amely révén a senkik és »intellektuá-
lis gitárosok« csordájában sikerült vaRakivé, azaz önmagává lennie. 

Az ittléthez való makacs ragaszkodásukból következik, hogy a Krleža-alakok 
többnyire egy erőteljes vonalakkal megrajzolt valóság díszletei között mozognak. 
Antoine Roquentin undora nem korlátozódik e vilag egy meghatározott sruk-
túrába szerveződött voltára, Domaćinski-szerű  gyilkosokra, primitív patikuslá-
nyokra, hamis igazságszolgáltatási procedúrákra, bel őle a minden létező  konkrét 
formától elszigetelődő  vagy rajta túlcsorduló jelеnvalósága váltja ki az undor 
érzését. Roquentin szemében a létez ők egymáshoz való viszonyát a fölöslegesség 
határozza ,meg: »Itt voltunk rni — mondja —, egy csomó létez ő , valamennyien 
zavartan, kínosan éreztük magunkat, tulajdon létünk zavart bennünket, egyikün3- 
nek sem volt oka rá, hogy ott legyen, mindegyikünk érezte, ha zavarosan is, 
hogy a többihez képest fölöslleges. Fölösleges: ez volt az egyetlen kapcsolat ...« 
Az ész határán főhóse a konkrét személyek és jelenségek fölötti undorán túl 
tarthatatlan struktúrák mechanikus összetartozásárnak tekinti a világot, amely-
nek alkatrészei között, ő , aki makacs jelenléte folytán lett benne szükségszer űen 
disszidenssé, jól látja, hogy a létezők között az egyetlen kapcsolat a kapcsolat 
látszata. A valósághoz való minden értelmi közeledés értelmét vesztette. A léte-
zés egyetlen engedélyezett formája: a létezés látszata, a gondolat látszata, az 
érzések látszata, a cselekvés látszata. 

»Hogy az ember kibékíthesse önmagában a saját ellentmondásait, hogy 
felül tudjon emelkedni az őt körülvevő  ördögien kuszáltallapotokon, rendet kell 
teremtenie önmagában és maga körül, értelmet kell lehelnie az érte'lmetlenségbe 
maga körül és saját magába is, bizonyos önvédelmi metódus alapján, amit vul-
gárisan, a mindennapi életben »világnézetnek« neveznek — mondja szarkaszti-
kus gúnnyal Az ész határán értelmi disszidense. — Minden félelem a megráz-
kódtatásoktól vagy bármilyen váratlan katasztrófától alaptalanná lesz, ha a pol-
gárnak az éjjeliszekrényén néhány doboz patentírozott »világnézete« van, ami 
helyrehozza értelme emésztését, elállítja lelkiismerete csuklását, tisztítja eszét, 
garantálja sikerét az @letben«. 

Kr~leža valóságvizsgálatának egy másik színtere Blitva. B'litva egy kegyet-
lenségig rideg, koromfekete, holt-fehér és nehéz-szürke térség, ahol az emberek 
jellegtelen tömegéből kiemelkedik élesen néhány figura: Barutanski, a zsarnok, 
Georgis, a bérgyilkos, Niels Nielson, a lázadó, Rajevski, a m űvész-prostituált, 
Knutson, az áldozat. Ahány alak, annyi valóságdarab. S ezekben a részletvilágok-
ban Niels Nielsen, a lázadó az, aki legkevésbé képes a meghonosodásra, s aki 
szubjektívé a legteljesebb, objektíve viszont a legfragmentálisabb közöttük. Az 
ész határán hősének megadatott ugyan a jelenlét, de tettei és gondolatai nem 
szerezhettek objektív érvényességet a világban. Hozzá hasonlóan Niels Nielsen 
is önmaga mellett foglal álast, önmaga megvalósítására, a maga igazságainak 
kimondására törekszik, de 'az ő  esetében az ellenállás az üldöztetésig fokozódik: 
könyörtelenül megfosztják attól a lehetőségtől, hogy akár a neve szerinti sze-
mélyazonasság erejéig is vállalhassa önmagát a világ el őtt. Létezése objektíve 
nem más, mint önmagától való megfosztottságának vég nélküli ismétl бdése. Mi-
vel teljes tehetetlenségre ít@ltetett, az ittlét számára az ittlét hiányának a tudása. 
Niels Nielsen, aki egész alkata, gondolatai és érzelmei alapján disszidens Blitvá-
ban, objektíve egyáltalán nem valósulhat meg ebben a környezetben, minden 
megnyilvánulásában meggátolják, rejtőzködnie, bújdosnia ke ll, arra kényszerül, hogy 
NE LEGYEN. Objektív létezésének gátoltságában döbben rá, hogy önmegvalósítása 
nemcsak Blitvában, hanem egyáltalan a világban mindenütt és mindenkor kép-
telenség, hogy bármit tenne is, egyetlen gesztusának sem lehetne jelentése, .mert 
mindaz, amit megtehetne, a szervezett emberi ostobaságok, kanonizált »vilag-
nézetek« üres •struktúráiba ütközne. 

»... de ebbel a konkrét blitván helyzetbál, ebb ől a bezárt földszinti szobából, 
ahol az ember már nem mer nyitott ablak mellett aludni, ebb ől a liftből, amely 
napról napra mélyebben száll alá a gaztettek véres mocsarába, s ebb ől a rossz 
emésztésből, ami a belek hangos korgásával jelentkezik, hogy ily módon az ülep 
szabjon irányt az értelemnek, szóval e lehetetlen helyzetb ől mégisesak fölmerül 
a kérdés: mit lehet tenni? 

írni? Mit? Frázisokat? Mindezt összehasonlíthatatlanul jobban megírták 
más variációkban már régen, de természetesen akkor is hiába. Beszélni? Kinek? 
Az egész emberiség már tízezer éve nem tesz egyebet, mint beszél. Szókratészt ől 
a Vatikánig csupa szószék vonul végig ... Kinyomtatni valamit? Kinek? A drága 
Karin Michelson asszonynak, aki egész éjszakákon át a könnyeit nyelve hall-
gatja az embert, aztán a kifejtett gondolatok másolatát átadja Georgisnak? De 
ilyen sebzetten, izgatottam, nyugtalanul igazán nincs értelme •az életnek. Mi marad 
még hátra? Hazudni? Legyen álnok szemforgató az ember és az legyen a leg-
nagyobb gondja, hogy a burgundit az el őírásnak megfelelő  hőfokon tartják-e és 
keskeny szájú pohárba töltik-e a konyakot ...« 

Az ész határán főhőse határozattan tudja: az a dolga, hogy mindenki 
ellenében önmaga megvalósítására törekedjen, az a térség, amelyben életét éli, 
szabályosaл  hasad egy külső  és egy belső  világra, s a kettő  sohasem játszik bele 
egymásba. Niels Nielsent a kételyek, a hiábavalóság, a vereség kínzó tudása 
rágja, nemcsak küls ő, hanem belső  tartalmaira is rá akarja er őszakolni a világ 
a maga szabályait. Niels Nielsenhez képest Az ész határán f őhőse szabad volt, 
őrültté nyilvánítottsága bizonyos értelemben nyugalmat és békét hozott számára. 
Nielsen az ellenséges világ egyre növekv ő  szorításában él, a jelenlétre egyálta- 
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Nielsen tudja, hogy a világból száműzötten is ennek az egyetlenegy világnak 
a rabja, tudja , hogy számkivetetten is csak ennek a vadóságnak a szabalyai dehet-
nek érvényesek rá, csak ezek a szabályok valószín űsíthetik vagy semmisíthe-
tik meg belőle ldszakadt életét. »Hol varurak azok a hidak, amelyeken át meg-
menekülhet az ember — veti fel küls ő  és belső , szubjektív és objektív létezésanek 
kérdését . — Az igazságban? S tulajdonképpen mi az igazság ? Igazság minden, 
amiről az ember úgy érzi, helytélen kimondani, nem okos dolog kimondani, mert 
a kimondott szó sohasem egyezik a mi apró , önző  pillanatnyi érdekeinkkel. Ez 
az igazság! Igazság az, ha az em ber .szükségét érzi , hogy mondjon valamit, amit 
személyi érvényesülése érdekében bölcs belátással jobb lenne lenyelnie. Ez az 
igazság ! S van-e egyáltalán valami haszna valakinek a kimondott igazságbál? 
Nincsen, mert az igazságot századok óta földszinti szobákban gyötrik, és várja, 
hogy lelőjék ...« 

Az egyetlen ember Blitvában, aki egészen az adott világ törvényem szerint 
él: Georgis . đ  az, aki vak engedelmességgel hajtja végre a rendeleteket , hivatás-
szerűen kémkedik , lvatásszerűen, szolgálatilag kínozza és gyilkolja az embereket. 
Mindaz, amit tesz, tökéletesen érvényt nyer, objektivizálódik :a valóságban. S őt 
Georgis a valóság 'legpontosabb jelz őtáblája. N:ielsen Georgis felt űnéséből ponto-
san kiolvashatja : élete forog kodkán . Georgis sohasem lázad . Ő  teljesen egynemű  
azzal a környezettel, amelyben él, vakon engedelmes, ha kell zokszó nélkül t űri 
a kínzást, ha kell, félismerhetetleл  húscafatokká veri szét a törvény szerint neki 
kijáró áldozatokat. »Az egyedüli ember, aki logikusan gondolkozott« — állapítja 
meg róla a holttestét nézegetve Barutanski. Georgis volt az egyetlen ember, aki 
Barutanski törvényei szerint élt , aki teljes következetességgel vetette bele magát 
egy valóságba , amelynek törvényszerúségeit Barutanski szabta meg. Blitvában 
egyetlen ember tudta megvalósítani önmagát: Georgis . Egyedid neki sikerült a 
jelexilét. Milyen áron? Úgy, hogy lemondott magában minden emberir ől: gép 
volt az öldöklésben, állat a kínzásokb an . 

Blitvában a zsarnok, Barutanski a legszabadabb. Törvényeket hoz, amelyek 
nem rá, hanem másokra érvényesek. Ő  többszörösen is törvényen kívüli, pontosan 
tudja, hogy a valóság csak üres struktúrák váltakozása: értelmezhetetlen. »Az 
életben az egyetlen létez ő  valóság az az ösztön, amely a Halál'lal szemben védekezik 
— vallja Barutanski. — Ez az ösztön görcsösen kapaszkodik mindenbe, ami él, 
mert létezésének minden titka abban v an, amíg él, hogy nem halt meg.. .« Még 
neki, a törvényhozónak is csak törvényen kívüliként sikered meghonosodnia eb-
ben a valóságban , s mert eleve nem az értelmet keresi a világ adott rendjéb еn és 
nem önmaga megvalósítását igyekszik elérni, a hazugságot tekinti a létezés egyet-
len lehetséges formájának, s így a világhoz és önmagához való alapv вtő  hozzá-
állását a felelőtlenség határozza meg. Barutanski számára a világ egyetlen markáns 
vonásra redukálódik: a hazugságra. »A hazugság úgyszólván kozmikus médium, 
még a csillagok is hazugságban úsznak az éterben, s hazugságból építették a vilá-
got és a századokat is. Јбinagam is igen jamborul hiszek a hazugság szükséges-
ségében. A hazugság a palgári társadalom anatómiájában tulajdonképpen a húst 
helyettesíti , amely a csontvázat takarja ., s ha nem lenne hazugság , az emberel: 
olyan undorító módon járnának, mint a pucér osontváz!« 

Georgis aláveti magát egy kegyetlen valóságnak , a csatlósává szegődik, egé-
szen a szabályai szerint él, Barutanski , mert pontosan: belülr ől ismeri, nem fo-
gadja el, énem veti alá magát, mint Georgis, ugyanakkor nem is veti el, nem 
lázad ellene , mint Nielsen , Baruitanski egyszerűen kijátssza. Kész, végérvényessé 
merevedett hazugságnak tekinteni a világot annyi , mint tudatosan lemondani az 
értelmezésérdl , tudatosan szemet hunyni az igazság felett, amely valahol mégis-
csak ott bujká'1 a hazugságok tetszet ős máza alatt. Am ahhoz, hogy az ember jdl 
érezze magat a hazugságok összkomfortos díszletei között , hogy személyisége ne 
induljon támadásba , hogy megszűnjön a feszítő  ellentét az emberi szubjektum, 
amely természeténél fogva jelent valamit, és a hazugnak min ősített vmilág között, 
amelynek mint ilyennek nincs valódi j еlentése , a szemelyisegnek csak két vá-
lasztási lehetősége van: vagy föllázad a világ elmerevedett , tartalmatlan formái 
ellen, vagy belesimul , feloldódik bennük , azaz mint egyéniség migszűnik. Baru-
tanski kiszáll a játszmából , nem vállalja önmagát s ezzel együtt a világot sem, 
ebből .következik, hogy én-je elvesziti kontiлuitását , mint személyység Barutan&ki 
nem tud számot adni önmagáról. 

»Miféle egyéni erkölcsi felelősség?« — mondja cinikusan , s ezt az »isteni fele-
lőtlenségéhez« szabott »világnézetet« a következőképp határozza meg: 

»Az „Én" többé nem „Én ", mint tartós , önmagát kifejező  „Én", amely áldandóan 
egyezik az úgynevezett „Énnel", mert ez az átkozott, ingatag fin" sziintelentil 
változik , vándorol , ezen a mi „Énünkön" számtalan más „Én" vonul és vándorol át. 
Az önálló , magára hagyatott , elszigetelt „Én" önmagában véve önnön temet őjét je-
lenti, ez a mi mai , pillanatnyi ,Énünk" önmaga temetőjében kering , az ,$n" 
önmagából ered , az „Én" úgy nб, mint az áradat •, az „Én" folyó és forrás egy 
személyben, az „Én" naponta meghal és feltámad, az „Én" alakoskodik és festi 
magát , mint valami kivénült színésznő , az „Én" állandóan cseréli parókáit és ál-
arcát ... S éppen a mi egyszerű, úgynevezett bűnös és szubjektív „Lényünk" emlé-
kezete rendkívül meggyőző  módon bizonyítja , hogy a mi földi és bűnös „Éneink" 
már számtalanszor kilehelte lelkét , és ebben az ő  jelentéktelen Szubjektív Halálá-
ban már annyiszor tűnt el az Úrban, hogy az embernek a saját erkölcsi felel ős-
ségének ítélőszéke előtt egy egész nyomozó apparátussal kellene megjelennie, 
amelynek a legtökéletesebb angol bejelent őhivatal mintájára birtokában kellene 
lennie minden szükséges bizonyítéknak , Saját Személyeink azonosságágiak b zo-
nyítására , mert a mi legegyszeгűbb , leghétköznapibb „Éneink" a megboldogult 
bűnösök egész nyüzsgő  tömegéből állt össze , s miután önmagunkban már szám-
talanszor meghaltunk , hogyan felelhetnénk azokért a b űnökért , amelyekért ben-
niinket az ismeretlen , teljesen •idegen, távoli halottak felelhetnének . S miután 
magunkat már számtalanszor megölteik és eltemettük , felelhetiink-e  azért, ha ta-
lán megöltiink ezenkívül még valakit , aki nem azonos velünk?« 

Ebben a gondolatsorában Barutanski egy bizonyos határig tagadhatatlanul 
őszinte , az eltűnő , majd újratöltődő , a meghaló , majd újraszülető  énnek kap- 1086 



csolatos megállapításai valában helytál бk lehetnek a személyiség zavaros blitvai 
jelenlétében, ám ha mindezt rá magára vonatkoztatjuk, észre kell vennünk, hogy 
az ő  esetében mindez csak felszín, me ііébeszéalés: a felelőtlenség takargatása. Ba-
rutanski személyiségének az az alapvet ő  ellentmondásossága, hogy egy zsarnoki 
hatalom testesül meg benne, de ugyanakkor maga is csak eszköz egy esztelen 
gépezet hatalmas mechanizmusában. 

Barutanskinak nincsenek, nem is Tehetnek kapaszkodái a világban, mégis 
szüntelenül jelen kell lennie benne, de mert nem hisz ennek a valóságnak a tör-
vényszerűségében, mert tudja, hogy körülötte minden csak hamis látszat, hazug 
rend, nem élheti bele magát abba a szerepbe, amelyet alakít, nem is lázadhat 
ellene, s míg énjémek percenkénti cserél ődéséről, elhalásáról és újrateremtődésé-
ről elmélkedik, csak attól a felismerést ől menekül, hogy ő  mint szubjelktum, mint 
önmagával azonos valaki nem létezik. Mindaz, amit vail, nem több, mint egy 
adag »patentírozott világnézet«, amely »helyrehozza értelme emésztését«, és »el-
állítja lelkiismerete csuklásán«. 

Barutanski Az ész határán névtelen doktorának tiszta ellentéte: ő  az, aki-
nek a jalenlétét, •mozdulatait, gesztusait, rendelkezéseitminden pillanatban ér-
telmezik és végrehajtják, akiknek létezése minden pilQanatban objektivizál бdik, 
önmagával azonos valakiként azonban, mint szubjektum, mint ember, aki ön-
magát választotta, tökéletesen értelmezhetetlen, megismerhetetlen, egyszer űen 
nincs. 

Krleža prózájában a látszat és valóság, hazugság és őszinteség, értelem és 
értelmetlenség kettősségében feszülő  világ rendszerint a látszat, a hazugság, az 
értelmetlenség oldalárál tárul elénk, pontosabban csak ez az oldala nyer objektív 
meghatározást. Ebben a fonákjára átbillentett valáságban mozognak K т+leža alak-
jai, a másik oldail, az igazi úgy villan csak be, mint valászer йtlenség, mint »hold-
világ«, mert egyedül a ilátszatokat, a hazugságokat lehet »sarokvasakba, dogmákba« 
szorítani, mindaz, ami ebben a világban valóságos, hiteles, бszinte, az megmfogha-
tatlan, előgomo2yog csak, majd szétfoszlik, mint a füst vagy a köd. 

Krleža novelláiban, regényeiben és drámáiban :is precízen körvonalazva, tel-
jes megvilagításban rajzolódik elénk a világ, ám amint kissé figyelmesebben szét-
nézünk benne, észre kell vennünk, hogy mindaz, ami ebben a fényben látható, 
nem több, mint a látszatok áthatolhatatian világossága, hogy az ember és a világ 
között semmi lényegi kapcsolat nincs,, hogy »az emberek bábuk, és úgy ülnek 
a különböző  civilizációkban, mint a kirakatban«. 

Krleža valamennyi alakjának a sorsa eleve adva van: vagy erre az áthatol-
hatatlan fényre születnek, ahol megvannak az el őre megszabott tengelyek, sarok-
vasak és dogmák, amelyek szerint mozognak, éreznek, cselekednek és gondolkod-
nak, vagy a világ homályos oldalán merülnek fel egyszer és mindenkorra kiszo-
rulva a dogmákból és sarokvasakból, a személytelenség páncéljából, arra ítélve, 
hogy önmaguk legyenek. 

»Ennek az egyetemes ostobaságnak a felismerése csak akkor tárul fel igazán, ha 
az ember előtt világossá válik, mi is tulajdonképpen az élet. Mit jelent az ott függni 
megkövesülve vagy felhúzni valakit és lzköpködni. A szenvedés és a cselekvés. 
S ezen fordul az egész dolog. Érezni, hogy másként nem lehet. Ez az egyetlen 
bölcsesség, látni, hogy van  cselekvő  és szenvedő  fél« — tűnődik Raćić, a Három 
honvéd című  elbeszélés egyik szereplője. 

A Krleža-elbeszélések, -regények és drámák alakjai valamennyien besorol-
hatók az ilyen értelemben felfogott »cselekv ők« vagy »szenvedők« egymástól 
élesen különváló csoportjába. 

Krleža rendkívül árnyaltan és sokféleképpen rajzolja meg cselekv ő  alakjait. 
A >сselekvők« azok, akik kezükben tartják a valóság szálait, akik otthonosan mo-
zognak á világban, akiknek sikerül objektíve jelen lenniük, és mégis érezzük e 
figurák minden megnyilvánulásábál, hogy nem egy eleven közegben, hanem csak 
holt díszletek között mozognak, hogy cselekvő  emberekként egy valóságos lét he-
lyett tulajdonképpen a semmit választották. 

Abban a fajta otthonosságban, ahogyan egy Puba Fabriczy-Glembay hajszolja 
a biztos jogi alapokat és bizonyítékakat a maga ügye számára, mar a komikumig 
fokozódik a látszatokhoz való alkalmazkodás, s nemcsak valamiféle személyiség, ha-
nem minden emberi teljes hiánya is. Krleža legtöbb »cselekv ő« embere valamivel 
emberibb, tehát esend őbb, mint ez a jogász kreatúra. Ratkovi ć-Tablanski száza-
dosnak, a Három honvéd című  elbeszélés »oslekvő« alakjának tudatában például 
gondolat és értelem nélkül végrehajtott tettei közben id őről időre mégiscsak meg-
mozdul valami, csömör, hiábavalóságérzet és keser űség lesz úrrá rajta, s ilyenkor 
észreveszi: nem érti mindazt, ami vele és körülötte történik. 

Amadeo Trupac, a Zászlók egyik szerepl ője nemcsak hogy •tisztában van a 
világ értalmezhetetlenségével; hanem egész személyes biztonságát és jólétét építi 
a valóságnak erre a sajátosságára. Trupac egyszer űen veszi a lapot: tisztában 
van  vele, hogy a hazugságok és látszatok üres világával nem lehet másként kapcso-
latba kerülni: játszani, csak hazugságok és látszatok üres produkcióival. Trupac 
a cinizmusig .tudatos minden cselekedetében, lépésről lépésre dolgozza ki az alka-
lomhoz illő  szerepeit, állandó mozgásban van a maga egymással összeegyezt еt-
hetetlen szubjektív és objektív létezése között. 

A Bistrica Lesnai csata esetlenül csetl ő-botló alakjainak történetében épp 
ez a két olyannyira összeegyeztethetetlen világ jelenik meg, két sohasem talál-
kozó párhuzamosként. Trdak Vid előtt életének utolsó pillanatában rémlik fel a 
maga tehetetlensége, az a homályos felismerés születik meg benne ekkor, hogy 
bármát tenne is, sohasem tudna kapcsolatba kerülni a világgal, s hogy tulajdon-
képpen légüres térben mozog: mindaz, ami körülötte v an, számára megfoghatatlan, 
nem létezik. Trdak Vid utolsó gondolatfoszlányaiban már a »szenved ők« oldalá-
ról tárul elénk a világ: 

»... még hallotta a verebeket, majd a kiáltást, hogy túl magas, amikor elködö-
sUdött előtte a világ, s hirtelen eszébe jutott, hogy annak a Márk téri doktornak 
elfelejtette megmondani: minél előbb kérje az ügye rendezését, de végül is, ha 
nem is felejtette volna el, a doktor úrnak úgy sincs ideje, . hiszen a Riz Abedie 
hülzniket töltögeti - Rutzner pedig megmondta, hogy semmi sem létezik ottan, 
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Milyen  •hát ez a »szenvedők« oldaláról látható világ? Alapvet ő  sajátsága 
az értelmezhetetlenség, a hozzáférhetetlenség. Krleža szenved ő  nem tudna.к  meg-
honosocnii benne, épp a világra vonatkozó tudásuk ,fosztja meg őket a jelenléttól, 
amelyre reménytelenül is szünt еlenil törekednek, s tulajdonképpen örökösen »két 
malomkő  között őrlődnek«, mert nem tudnak lemondani sem önmagukról, sem a 
vlágban való jelenlétük igényéről. Az objektív valóságtál elszigetelt létezésük egy-
szerre válik önmegvalósítássá és önmegsemmisítéssé ás. 

Jelenlétének szüntelen hiánya, talajtalanságának emészt ő  tudása fogalmazó-
dik meg Walterban, az In extrem.is  cцnű  elbeszélés hősében, amikor paradox mó-
don egy esztelen világért kiált: »Az életet nem szabad értelmetlenül élni, nem 
szabaa rögtönözni. Az életet egyik napról a másikra, m űvészi arányokban, határo-
zott tervrajz szerint kell felépíteni. Ám hadd legyen ez a tervrajz üres szálam, 
dogma, szentírás, paragrafus, formula, aranygyapjú, nyilvanvaló hazugság, legyen 
az a terv, ami csak tetszik, de alap legyen! « Ezek az ellentmondások •már nem 
az ember egyénileg talán feloldható elemmondásai, hanem a világ végérvényesen 
széthullott külső  és belső  valóságának a paradoxonjai. Az egyik oldalon emberek 
állnak, és csak sóvárogva nézegetik, tapogatják a dolgokat, a sötétségbe beszélnek, 
miközben érzik, hogy tehetetlenek és alkalmatlanok arra, hogy ebben az ellenükben 
létező  világban helytálljanak és győzhessenеk. A másik oldalon viszont seшm:i más 
sincs csak az üres látszatok jól elrendezett kulisszái, értelem és emberek nélkül. 
Ezek között a díszletek között jatszódik le Flip Latinovicz története is, az ő  gon-
dolataiban fogalmazódik meg legteljesebben a világ végérvényes kettészakadtsaga, 
a két oldal kapcsolatnélkülisége, örökös idegensége: »Az életvalóság iránti érzéke 
egyáltalán nem fejlődött ki — olvashatjuk a  Flip  Latinovicz hazatérése című  
regényben. —Sem a tárgyak és dolgok .tapintásának érzéke, sem a tárgyak és dol-
gok közötti egyensúly érzése. Flip félig rothadtan, ingadozón, mint n őszirom a 
szélben, álmában félt a halaktól, a halotti fogsoroktál, de különösen a nyúlsz őr 
alattomos fényétel a cilindereken. Mások érántették el őtte a dolgokat és tárgya-
kat, s az ő  ujjaiban veszett el az érintés érzéke az élet valóságával szemben.« 

Mindössze két alaknak sikerül a krležai vlágban a maga létezésének hatá-
ráig eljutni s erről a rnagaslatrál jelzéseket adni a túloldalra. Az egyiktik a szenve-
dők táborából való: štef Loborec a Bástrica Lesn аd csata egyik szereplője, aki 
halálának pillanatában megérzi, milyen elviselhetetlenül tojtogatja egy idegen, ki-
ismerhetetlen otromba világ, s ekkor, a maga esetlenül buta módján felfogja 
végre, hogy az ellenállás az életveszélyig fokozódott, s ekkor, abban a hiszemben, 
hogy felfigyelnek rá, hogy személy szerint vele akarnak l еszámolni, a harctér mm-
dent elborító lőporfüstjében, valaki épp бt vette célba, félholtan puskát ragad 
és esztelenül lövöldözni kezd: »Hát kinek vétett ő? Megfosztatták hathetes szabad-
ságától, a tulajdon feleségét puskatussal kergették el a kaszárnya kerítését ől. 
Véresre :marcangoltatták, kórházról kórházra hurcoltak, bakancsát ellopták, s 
most rája lövöldöznek? Ki az a disznó, aki őt veszi célba? No lássuk, meddig tűri 
még štef Loborec, hogy mindenki épp rajta verje el a port?« 

Loborec, aki a maga döbbenetes tájékozatlanságában mégiscsak pontosan 
felismeri a valóság kegyetlenül egymásnak feszül ő  ellentéteit, a maga szörny ű  veszé-
lyeztetettségét, a támadás, a lázadás, a tiltakozás elkerülhetetlen szükségét, ezzel 
a gesztusával túljut önmagán, túl a szenved ők .táborán, Loborec, életének utolsó 
pillanatában: kapcsolatba ken I a világgal. 

Talán nem .lesz érdektelen egymás tükrében felmérni Krležá és Andni ć  pro- 
zájának két eseményét: Loborce dühös, esztelen lövöldözését a Bistrica Lesna=i csa-
tában és Andrič  Axiika ádejében című  elbeszélésének azt a jelenetét, amikor Vuja-
din pópa értelmének utolsó szálávaá is elszakad a valóságtól, és tébolyodottan 
lövöldözni kezd. Ez a két esemény a két író valósághoz való viszonyulását is jól 
példázza. 

Kétségtelen, hogy Loborec lövöldözésében is van valami őrült vonás, hi-
szen személyes igazságokat száіnonkérni egy háborúban, ahol az ember mint 
egyén egyáltalán nem létezik, igazságtalanságnak, büntetésnek felfogná egy min-
den emberin •kívül álló általános pusztítást — alapvető, már-már őrült tévedés, 
és mégis: Loborec ezzel a gesztusával teremt életében el őször kapcsolatot a vi-
lággal, s bármennyire értelmetlen is ez a cselékedet, mégis eleven reagálás, válasz 
a támadásra, Loborec félig tébolyult, félig logikus tettével mégiscsak érvényesí-
tette jelenlétét: belépett a világba. Vujadin pópa lövöldözése ezzel szemben a pap 
búcsúja a világtól, már őrült•, akiben ekkor egy más, semmivel és semmihez 
sem mérhető  létezés veszi kezdetét. 

De ami .túlmutat önmagán ebben aszóban forgó két részletben, az a mind-
két esetben egyarást tűrhetetlennek ábrázok valósághoz való hozzáállásra vonat-
kozik. Bár Andrid és .Krleža alakjai is mindig egyetlén helyhez köt ődnek, egyetlen 
adott világban vállalják vagy veszítik el önmagukat, és sohasem •próbálkoznak új 
lehetőségekkel, sohasem vándorolnak el, és Krleža szenved ői éppúgy,  mint  Andrić  
alakjai, a hiányok jegyében élnek, az utóbbiak azonban lelkiik legmélyén szün-
telenül elvágyódnak, álmaikban, látomásaikban, illuminációikban elérhetetlenül és 
fénylőn ott húzódik egy másfajta világ, Krleža h ősei, akár a cselekvők, akár 
a szenvedők táborába tartoznak, mindannyian testestül-lelkestül egyetlen adott vi-
lágban élnek, akár egyik, akár másik oldalon álinak, tekintetüket mindig erre 
az egyetlen adott világra függesztik, ennek az egyetlen adott valóságnak a taszí-
tását vagy közönyét érzékelik, s bel őle felfogott impulzusaikon kívül semmijük 
sincs. Sem Krleža, sem Andri ć  alakjainak nem sikerül lényegi kapcsolatot terem-
teni a világgal ;  s ez mindkét prózában egyformán a valóság objektív átgondolhatatlan-
ságát, átélhetetlenségét példázza. Ez a felismerés Andri ć  Kamiiját az őrületbé taszítja, 
ahol -más díszletekkel és más szerepl őkkel, de ugyanazokra a törvényszerűségekre 
bukkan. Ugyanilyen szoritóba kerül Az ész ,határán névtelen doktora is, de ő  kö-
vetkezetesen megmarad a világ ellenében önmaga, őt a valóság nem tudja szám 
űzni az őrületbe, csak a józan ész legfels ő  határáig. Nem véletlen, hogy egyetlen 
Krleža-alak sem őrül meg soha. 'Kiűzhetik, lehetetlenné tehetik objektív létezését 
a világban, de így is és ekkor is egész lényével erre az egyetlen adott valóságra 
figyel, soha még álmaiban, látomásaiban és álluminációiban sem merül fel el ő tte 
egy másfajta világ. 

Hogy mi a lényeges kiilönbség Krleža és Andrić  valósághoz való viszonyu-
lása között, még pontosabban lemérhet ő  a két író Goyáról szóló írása alapján. 
Andrić  Goyája egy időtlen és mindenidejű  alkotóember, minden pillanatban szem- 1088 
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td1 szemben a halállal, aki csalétkül dobja alkotásait a halálnak, hogy elterelje 
magáról a figyzlmét. Goya életének ismert e'lien фmondásait Andrić  éppen csak 
érinti: 

»Láttam nehéz pillanatokban a tudatlan akarnokok, a »tett embereinek« minden 
nyomorát —írja a Beszélgetés Goyával cím ű  szabad esszéjében — s a toll és tu-
domány világának tehetetlenségét, gyengeségét és zavarát is. Láttam, hogyan osz-
lanak szét ködként gránitnál eгasebbnek látszó elvek és rendszertik a világ közö-
nyös vagy •káxöгveпdő  tekintete előtt, s hogyan születnek az .el őblxi valóságos 
ködből ugyanazon rideg tekintetek •l đtt gránitnál er ősebb, szent és sérthetetlen 
elvek. S báхmeшiyit láttam, hallottam, gondolkodtam is, nem találtam meg min-
dennek az ételmét, sem a tervét, sem acélját. Egy negatív végkbvetkeztetéshez 
mégis eljutattam: a mi személyes gondolatunk nem •sokat jelent és semmin sem 
változtathat, s egy .másik pozitívhoz is: vallatni ,kell a legendákat, az évszázado-
kon át tartó kollektív emberi igyekezetnek ezeket a nyomait, és segí.tségükkel •meg-
fej4eni, amennyire .lehet, sorsunk értelmét.« 

Krleža Goyája sokkal konkrétabb Goya, elválaszthatatlan a fest ő  konkrét 
terétől és idejétől. Nem véletlen, hogy Krleža Goya lényének alapvet ő  ellentmon-
dásosságára figyel fel mindenekelđt , s ezt a vonást ragadja meg benne. Egy-
felől tehát azt a »göthös, puhányan kövér, zsíros tokájú, zacskós szem ű, vén em-
bert«, aki »az udvar parazita életét élte, hercegn őkkel szeretkezett, királyi pásté-
tomokon hízott, nehéz bo гoktál részegedett le«, másrészt titokban készítve réz-
karcait, töredelmesen bevallja önmagának a madridii udvar fényes külszíne mö-
gött rejtőző  feneketlen sötétséget, ocsmányságot és szennyet. 

Andrić  minden sora halk, fájdalmas elégia: »Ez a világ az anyag törvényei-
nek, az animális létnek a birodalma, minden cél és értelem nélkül — mondatja 
Goyával —, halállal a végén, mely mindent lezár. Mindaz, ami szellemi és gondo-
lati benne, csupán véletlenül vet ődik ide ...« 

Krleža számára Goya világa nem tisztán animális, hanem kett ős, s ebben 
az egymásnak faszülő  kettősségben a nyolcvanéves festő  disszidálásának momen-
tuma az, ami elsődlegesen érdekli mint a tiltakozás, önmagáért való helytallás 
emberhez méltó bizonyítéka. 

Andrić  embere saját tudása és akarása ellanére létezik a világban és 
gondolataiban, érzelmeiben és vágyaiban mindig fölülkerekedik a tulajdon iléte-
zésének konkrét terén és idején. Krleža embere mindig benne van, minden gon-
dolata, minden érzékelése a maga konkrét :létezésére vonatkozik; számadás, tilta-
kozás, leszámolás vagy hallgatás. 

Krleža cselekvő  feleinek csoportjából Petar Leonovicsnak, az Ezeregy halál 
főhősének sikerül, nem •kevésbé döbbenetes módon, mint Loborecnek, eljutni a 
maga világának pereméig, s felfogni a túloldal jelzéseit. Petar Leonovics el őtt 
egy váratlan pillanatban feltárul az őt körülfogó világ teljes értelmetlensége, ese-
ményeintik mechanikus körforgása, a helyzetek esztelen és céltalan örökös jsmét-
gődése, s rádöbben a maga jelenlétének a teljes hiányara, a tetteiben megnyilvá-
nuló szüntelen önpusztításra, s egkkor, látásának világosságában végrehajtja az 
egyetlen logikus tettet: végez önmagával. čngyilkasságában azonban már a másik 
oldal törvényeinek logikája érvényesül, és Petar Leonovics halálának pillanatában 
ennek a másik világnak a törvényei alapján szerez érvényt önmagának, ennek a 
másik valóságnak a mércéi szerint váltja meg önmagát. 

Nem véletlen, hogy Kгležának ez a novellája szokatlanul tđmör és szűkszavú, 
itt már minden mozzanat kett ős összegezés, minden tett kettős számadás: 

»Ma ő  tartotta a kezében Dzu-An-King fejét, holnap pedig valamiféle Dzu-
An-King tartja majd a kezében Fara Dzongét, aztán megint Fara Dzong Dzu-An-
Kingét, s így megy ez, fejet fe,jéгt, fejet fe.iért véget nem ér őn és kilátástalanul. 
S mindig így fog az es ő  esni, igy nyjizsögnek a mozdonyok, s így zúgnak a távoli 
morzeielek a rádióban, mint tropikus éjszakák moszkitói: zi-zi-zi! S a hulláknak, 
záptojásoknak, kenőcsöknek, füstnek ebben a b űzében, ebben az egész világban, 
amelyben levágott mutatóujjakkal íriák a kínai bet űket, ő  fényesen kjvjlágított 
szállodák, idolldrok, csillagos éjszakák, zene után fog sбvárbgni. S amint így; 
fejét fölvetve a támlán át, fejhallgatókkal a fülén Petar Leonovics ott ült, az 
asztalгбl fölemelte revolverét, körülnyalta a fényes, csillogó csövét, mint kisbaba 
a gumicuclit, meghúzta a ravaszt, és szájába röpítette a golyót.« 

Van Petđг  Leonovics öngyilkosságában, ebben a szokatlanul gyors, zökken ő -
mentes és pontos létből a nemlétbe való átfordulásban valami embertelen, ész-
bontó következetesség. Crnjanski prózájában csecsemák halnak meg és n ők, akik 
egész életükben valahogy valószerűtlenül és megfoghatatlanul lézengtek csak a 
lét perifériáira szorultan, R,jepnin pedig, akinek sorsában minden Crnjanski-alak 
bolyongásának értelmetlensége összegez ődik, mielőtt számadást készítene, miel őtt 
öngyilkos lenne, végigbotorkál Európán, hosszan áltatva magát önmegvalósításának 
lehetetlen Qehetőségével. Andrić  szerenlőinek halálát (kevesen halnak meg közülük) 
váratlan és megmagyarázhatatlan szerencsétlenség okozza vagv végelgyengülés, And-
rić  halálaiban mindig van valami legendás, valami konkrét evilágiságon túli tartalom. 
Úgy is mondhatnánk, Andrić  alakjainak sorsában a »lenni vagy nem lenni« 
döntő  kérdése sohasem életen vagy halálon múlik, ezeknek a h ősöknek a lelkében 
imagináriusan mégiscsak létezik egy »túlsó part«, s ha lemondanak a világ гól, 
rendszerint nem az életükről mondanak le, inkább mintha örökké élnének: »olyan 
rabság ez — mondja Petar atya Kamil őrületéről —, amelvből még holta után 
sem lesz menekvés.« Krleža alakjai számára térhen és id őben, gondolatilag és 
szenzuálisan is egyetlen adott konkrét világra sz űkül a lét, és a lenni vagy nem 
lenni kérdése mindig élet és halál formájában vet ődik fel előttük. Krležánál a ha-
lál rendszerint végkifejlet, tovább már nem folytatható lét. 

Amikor Laura, az Agónja hősnője felismeri, hogy a valósághoz való viszonyu-
lása alapvetően téves volt, éppoly esztelenül logikus és következetes, mint Leo-
novics: a nemlét mellett dönt, mert »hibára« épült egyetlen világán kivill nem 16-
tezik szamára sem érztilmejben, sem gondolataiban, sem vágvaiban egy másik. 
világ. Krležánál a halál mindig a lét és a semmi mérlegén való megméretkezés 
eredménye, amikor az ember léte a semmi oldalára húz. 

A Krleža-oeuvre-ban annyira gyakori és annyira fontos szerepet tölt be a 
1089 halál, hogy egyféleképpen nem is lehetne megragadni a teljes jtilentését. De mi- 



előtt a hálai fényében .próbálnánk fіlmérm a krlеžai ember létélményét,, térjünk 
még vissza Petar Leonovics öngy&psságához. Azt mondtuk, Leonovics el őtt egy 
pillanatban lélep'lez ődnek a világ döbbenetisean üres, jelentés nélküli díszéletei, 
amelyek között az ember létezése nem több, mint mechanikus körforgás. Petar 
Leonovics tehát felismeri a világ tartalmatlanná :lett struktúráját, a vázát, amelyet 
Barutanski szerint egyedül a hazugságok, a látszatok képesek csak életre kelteni. 
»Az életben tapintat dolga minden — mondja Oliver Urb an  is, a Léda egyik sze-
replője. —Tapintatból szoktunk meg mindent. Az els ő  füllentést éppúgy, mint 
a környezet hazugságait.« Am mindez csak гtagadás, s nem a valóság tettenérése 
és leleplezése. A világ megismerhet őségének elve biztos kudarcáról vallva, Filip 
mond magáról a világról mégis a legtöbbet: »fin nem vagyok intel њktualisan 
szemtelen — mondja Kyrialesnek egy alkalommal —, mert nem látok mindent 
tisztán valami középszerűségig leegyszerűsített formában, mint ön. a bizonyos 
fogalmakat tiszta érintetlenségben hagyok!« 

Krleža emberének létélményéb ől az sztí гhető  le végül is, hogy a világ meg-
ragadásához sem az értelmünk, sem az érzékeink nem elegend őek. Ezt fogalmaz-
za meg egy helyen Leone, amikor a kanti tétélt elvetve azt mondja: »Euler logi-
kusabb és következetesebb is — ő  minden ismeretlent képlettel fejezett ki. A lé-
nyeg ez: A matematika, szimbalikusan szólva —közelebb áll az ismeretlenhez, 
mint a beszéd vagy a kép.« 

Mint említettik már, a krležai ember számára csak egyetlenegy világ lé-
tezik, s ez az egyetlenegy valamennyiük tudatában és érzékelésében összefoghatat-
lan részekre szakadt. Az Agónia című  dгáшtá an ez a hasadtság még csak egy 
sajátas »heiyzetben«, egy váratlan esemény folytán leplez ődik le. A dráma három 
széreplőjének egy sajátságos szituációban valló találkozásában, hármuk leny űgöző  erő-
vel megkompanalt összeütközéséb ől bomlik ki. Az alapjaitól elvált valóság képe 
majd Filip Latinovicz intellelktuális és érzehni világában lesz eleve adott, magá-
nak a létezésnek az alapanyaga. 

szereljük szét elemeire az Agónia hármas kampozícióját. Adva van Lenbwh 
alakja, aki tartalmaiban már teljesen kihullott az őt köriilvevő  világbál csak 
ösztöneiben és bomlásában van  jelen benne. A•m ez a jelenlét a hármas kompo-
zíció szempontjából mégis döntő  fontosságú, mivel a má9ik ember (Laura) törek-
véseinek, az ő  mércéi szerinti emberi megvalósulásának állja el az útját. sartre 
Zárt ajtók mögött című  .drámájának szereplői egyetemes pokolnak érzik a világot, 
ők önmaguk és egymás örökös poklai a megváltódas minden reménye nélkül. 
Laura lényének Lenbachhoz kapcsolódó részében éli meg ezt a pakalélményt, míg 
Križovechez kötődő  felében egy önmagához méltó élet reménye taplalkozik az 
egyre fogyó külső  impulzusokból. Laura a lelke mélyén tudja, hogy nincs remény. 
A Lenbach öngyilkosságát követ ő  éjszakán Laura a váratlan esemény hatására 
felfokozottan érzékeli önmagát. Az Ezeregy halál szűkszavú történtében csak any-
nyit látunk, hógy egy ember jegyz őkönyvezi az aznapi eseményeket, s miután 
munkáját elvégezte, hirtelen agyában és érzékszerveiben is elárad önmaga hiába-
valóságának és céltalanságának elodázhatatlan, végérvényes felismerése, s ekkor 
egyetlen mozdulattal kinyúl a revolverért, valami kéjes, állati boldogsággal körül-
nyalja a hűvös csövet (kutyák nyalják így, ilyen melegen és barátságosan az em-
ber kezét), meghúzza a ravaszt és agyonlövi magát. Laurában lényegében egy 
külső  szituáció tudatosítja, hogy a lét és a ,semmi peremére került, s ekkor egy-
szerre indul meg benne a menekülés és a haldaklás is. Mert épp annyira mene-
külés az a kétségbeesett keresés, ahogyan Laura kutatja ezen az éjszakán (hosszú 
ideig hiába) Križovecet: »Olyan szükségem volt rád! Olyan iszonyatosan, mint 
még soha!« — mondja, de ugyanekkor lelke mélyén tudja, hogy az ő  létének 
vagy nemlétének a kérdése már eld őlt, ez a keresés menekülés és gyász is egy-
szerre. Laura Ktnžovec utáni vágyódása adalék csak egy már kész mérleg definitív 
végösszegéhez, újraélése egy előző  állapotnak. Laura tudja, hogy egyedül van, 
mint a haldoklók; követhetetlenül egyedül. 

A dráma hangulatát sűrítő  szimbolikus lepke-jelenet azért olyan kéroségbe-
ejtően elviselhetetlen számára, mert otrombán belevág, el őrevetíti mindazt, ami 
már elkerülhetetlenül és leállíthatatlanul halad a maga végkifejlete felé, megtöri 
haldoklásának finom futamát, er őszakosan figyelmezteti arra, amit tud, s ami 
felé már elindult. 

Laura lényének egyik része, mint mondtuk már, az önmagához méltó életben 
reménykedik, s megvalósulását Križovechez kQti. Križovec azonban éppúgy nem 
tud belsб  részese lenni Laura szituációjának, épp annyira távol vén, mint az az 
ide-oda röpködő  lepke a számára tökéletesen értelmezhetetlen emberi készvtmé-
nyek között. Ezen az éjszakán az es вmények kényszerítő  hatására Laurának el-
keritlhetetleniil fel kell ismernie: létre és semmire hasadt benne a világ, tulajdon-
képpen már vesztesként, a semmi aldalára átbillenve idézi meg önmagát. 

Abban, ahogyan  Laura  farkasszemet néz a hаlйІІа fІ , Križovec erőtlen színját-
szása, részvevőt álakítasa folytán meg őrződnek a díszletek. Vidovi ć  haldoklása a 
V/B barakkban már minden díszlettől mentes. Életre vagy halálra ítélt emberek 
fekszenek itt a szennyes kórházi ágyakon, s a haldoklókat már semmiféle külszín, 
látszat sem kapcsolja az él őkhöz, mintha a valóság Barutanski szerinti szemlélete 
kapna itt objektív meghatározást, a lét egyetlen valóságas, kézzelfogható vonatko 
zasa itt már csak az élet maga: 

— Hát igaz, hogy nincs kezem — •gondolja valaki. —Igen! Meg, hogy a 
csontonn eltörött! De élek! Istenem! Még mindig élek! De ha holnap az orosz 
foglyok behozzák a fekete koporsót, s beledobják az új nyolcas számot, én szépen 
megtömködöm a pipámat s elnézegetem, hogyan verg ődnek a legyek az enyves 
papíron, s tejet iszogatok! Mégiscsak élet ez! Nem a nyolcas szám sorsa! - 

Itt már mindenki a maga életét éli, a .maga életével vagy halálával néz 
farkasszemet. A világnak ebben a kri ѕ talytiszta közegében, ahol már nincsenek 
semmiféle díszletek, ahol az emberi sorsokat egymástól elválasztó távolság már 
nem mellébeszélésekben, hanem a hallgatásban objektivizálódik, ebben a csönd-
ben hirtelen iszonyú, fájdalmainak lökésére kidobódik Vidovi ć  hangja mindenki-
hez szólva és már senkihez sem a szenvedésr ől 

— Braćo, draga! Molim vas! Mir! Meni 'buli! strašno me beli! — S erre 
hangzik fel egyetlen döbbenetes válaszként a következ ő  párbeszéd: 

— Té! Mi az, hogy »beli«? Mindig az a beli! Mi az a »beli«?! 1090 



— Fáj, az ha fáj neked valami, azt jelenti — tokmácsolja egy átl őtt bu-
nyevác 'a magyar bakának. 

— Tudod, ha megsebesiilrtél, az »beli«. Vagy ha megütöd magad. Akkor is 
»boli«. 

— Micsoda? Hát ez jó! Ball! Az áldóját! Hahaha! Boti! Boti! 

Van ebben az abnormális szituáaióban, ahogyan valaki kiragad egy számára 
ismeretlen, idegen nyelv ű  szövegkörnyezetbál egy hangsort, s röhögve ismétel-
geti, mintha könnyű  pingpong labdát dobálna gyöngeelméjű  és vakon egy haldokló 
fölött — valami elemezhetetlen kegyetlenség, valami embertelen kíviilállás, valami 
OBJEKTÍV ESZMЕLETLENSÉG. Еs egyedül itt, egyedül csak ebben az eszmé-
letlenségben eggyéötvöződik az egész krležai világ. 

Emhtettiik már, hogy a Krleža-alakok számára gondolataikban, érzelmeikben, 
vágyaikban 2s mindig csak ez az egyetlen adott valóság létezik, hogy kirekesz-
tettségüket is itt élik meg, és attó2 függetleniil, hogy jelenlétük objektíve érvényt 
szerez-e vagy sem, mindig a vdlagban valló minid teljesebb jelenlétre törekednek, 
egyesek közülük még önmaguk megtagadása árán is vallalják a válóság elüresedett 
dogmáit, tartalom nélküli paragrafusait, farmuláit, nyilvánvaló hazugságait, és 
azok is, akik, mint Filip Latinovicz, tisztában vannak a világ értelmezhetetlen-
ségével, ők is sziintelenü1 erre az egyetlen világra figyelnek. »Az emberi sémák 
korlátai pedig — tűnődik Filip —, amelyekkel elsáncolják magukat az élet igaz-
ságaitól, vékonyak, átlatszóak és értekmetlenek, mint a gyermekjátékszerek bá-
dogjai.« És mégis, nincs az a Krleža hős, aki kívül maradna ezeken a sémákon. 
A különbség csak annyi, hogy egyesek közülük igyekeznek meghonosodni ezeken 
a kitaposott járatokon, másdk pedig szüntelenül feszegetik-rongálják, s ha lerom-
bdlni nem is tudjak, de rndndenképpen rávésik egyénségük jeleit a világ sémáinak 
hűvös bádogfalára. 

A krležai világról, a •krležai ember létélményér ől a legtöbbet a Filip Lati-
novicz hazatérése című  regényből tudunk meg. Ennek a regénynek mar a címe is 
szimbolikus: a krležai ember világhoz való viszonyulásának jelképe. Fikp haza-
térése az a mozzanat, amikor a hosszú id őn át kiilfеldön élő  festő  elérkezettnek 
látja az időt arra, hogy megmérje, fölülvizsgálja önmagát. S itt, a hazatérés moz-
zanatnál újra fel kell hívnunk a figyelmet a már el őbbiekben kifejtett Crnjanski-
Krleža párhuzamra. Már a puszta történet síkján, tehát a felszínen is adva van 
az az alpvető  létélménykülöхbség, inely a két író alakjait oly élesen elválasztja 
egymástól, hogy aztán a regénytatszöv ő  va'llómásokban és reflexiókban kibon-
takozzon a maga valódi dimenzióiban: a szellem és'a lélek mélyrétegeinek szintjén 
is. Filip Latinovicz nem a lét és nemlét határára sodródva készít számadást ön-
magáról és a világról, mint Rjepnin, a London regénye f őhőse, hanem tudatosan, 
előre megfontolt szándékkal próbálja a gyermekkori színtérhez visszatérve el ő  
hívd teljes és kon'tinualis önmagát. Amikor Filip számadást készül végeznd, mö-
götte nincsenek elvesztegetett lehetőségek, ő  egész szemdlyiségét és életét, tetteit, 
gondolatait és érzelmeit, lényének minden szálát és vanatkozását er ősen tartja 
a kezében. Hadd támasszam alá a személyiségnek ezt a fajta egységét újra Rjep-
nin példájával. Amikor Rjepninben tudatosodik ;  hogy élete nem élhető  tovább, 
hogy meg keld halnia, akkor ezzel nem egy új, hanem csak egy évtizedek óba halo-
gatott felismerés kerül tudatának felszínére, az a képtelen felismerés, hogy az ő  
életének egyetlen lehetősége: a halál, s hogy mićta envigrációba kényszerület, mást 
sem tett. mint »túlélte önmagát«. 

Filip Latiiiovic'z története arról a pontról indul, amikor a kiils ő  és a belső  
valóság pontos egyensúlybán, van, s nyugalmi helyzete folytán megfoghatatlan: jel-
telen. A hazatérés egyszerre kényszeríti Filipet az önmagába való nézésre és 
a világra való 'kiteКіntésre is. Ez az a számára legismer ősebb színtér, vagy mond-
juk úgy, »fiktív alap«, ahol a térbelei hasonlóság és az id бbeli eltávalodás folytán 
elméletileg 'a legközelebb kerülhet önmagához, ebben az ismer ős-idegen világban 
egyszerre csaphat le önmagára és a valóságra. Am már megérkezése els ő  pilla-
nataiban nyilvánvalóvá válik, hogy az »itthon« is csak üres díszlet, amely mögül 
sem jelen idejű  intenzív, felfokozott érzékelése révén, sem a szinte maguktól meg-
elevenedő  emlékek segítségeveti nem képes el őcsalni a tényleges valóságra vonat-
kozó autentikus tartalmakat. Maga a »alap« is csak az alaptól való végérvényes 
elszakadtságát idézi fel benne: 

»Minden csupa részlet körülötte: a szétázobt lifli, a verebek csivitelése, a 
vén boszorka, amint kavarja a po rt, a kora reggel, a fáradtság az ujjperceiben, a 
tarkójában, a kezeiben, a gonddlataiban, mindenben. Minden csupa részlet és 
valami kimondhatatlanul súlyos, fdlfoghabatlan fáradtság.« 

Mdelőbt a krležai ember megméretkezésének képtelenségér ől beszélnénk, újra 
fel kell hívnunk a figyelmet 'arra az alapvet ő  krležai szituációra, amelyben az 
ember számára csak egyetlenegy világ létezik. Krieža számadást készít ő  alakjai 
mindenkor a legkonkrét вbb világban való jelenlétet választják. Jelenlétük soha-
sem tevőddk át egy más síkra vagy más térségre, mint Andri ć  Kamiljának vagy 
Crnjanski bolyongóinak esetében. Krleža emberének a világban való holtbiztos je-
lenléte, az a »bizonytallansági állandó«, amely csak variálódhat, de sohase vál-
tozhat át. 

Az ész határan névtelen doktora száanára az objektív valóságban való je-
lenlét vagy .kirekesztettség, pontosabban a vele következetesen szembénálló 'léte-
zés magatartás kérdése, Barutanskinál is egyfajta magatartás . a maga objektív 
valóságában való otthonossága. Leone, a Glembayak cím ű  dráma főszereplője egy-
idejű  vonzás és taszításként éli meg. Filip Latinovicz esetében a. világban való 
jelenlét mindig teljes szellemi és szenzuális reagálást jelent, állandó érzékeny rez-
gést a 'kiilső  és a belső  valóság értelmezhető, érzékélhető, értelmezhetetlen, meg-
sejthetetlen jelenségeivel szemben. Filip Latinovicz a krležai opusnak az az alakja, 
alti a legtöbbet képes regisztráhzd a világból. 

Azt mondtuk, Filip hazatér, hogy alapjaiban, közvetlenül és konkrétan fel- 
mérje ö гΡиnagát és a világot, s ehelyett mindvégig csak a mérés képtel еnségéről 
adhat számot. S ezen a ponton válik lényegessé, s őt döntő  fontosságúvá a krležai 
ember teljes egyvilághoz való köt ődése. Filip ugyanis, azzal, hogy egész lényével 
az egyetlen adott valóságra figyel, képes lesz megragadni ennek a világnak az alap- 
vetб  vonását: a megfoghatatlanságát, pontosabban: .létezésének, értelmének, össze- 
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mindvégig rejtve maradnak a maga életének és személyiségének legmélyebb 
belső  összefüggései, és a kiit 6 valóságról sem tudja soha egy pillanatra sem 
lehántani az értelmezhetetlenség véd őburkát, mindez a negatív tudás mégis pozi-
tív, valóságos létélménnyé szervez ődik benne: mint a gondolat veresége, mint 
az érzékеlés veresége, mint a jelenlétre való törekvés, mint az élniakarás veresége, 
a létezés negatív .teljességeként, mint szüntelen, véget nem ér ő  haldoklás. 

A regény egyik síkja Filipnek az »atthoлra« és a benne és kívüle levđ  én-
jére vonatkozó impulzusait foglalja magában, amelyek alapján egyszerre medita-
tív és látomásos módon fogalmazódnak meg benne benyomásai a viszontlátott ott-
honi tájról, a felfelvullanó gyerekkorról, az otthon múlt és jelen képér ől, majd ki- 
szakadva minden emlékb ől és összefüggésből utcák, házak, emberek, arcok, kezek 
mindentől független képei jelennek meg szeme el őtt. A folyamatosság, a lényegi ösz-
szefüggések egyre növekvő  hiánya folytáл  az egész környezet bizonyos pillanatok-
ban az értelmezhetetlenség egyetemes látványává szervez ődik Fikipben, minden 
világbelinek az »esztelen, vak mennyiségben felhalmozódott« puszta létezésévé: 

»Az élét jelenségeinek tulajdonképpen nincs bel ő  logikus, sem ésszerű  kap-
csolatuk ... az életjelenségek egyidej űleg léteznek és gomolyodnak le egymás mel-
lett, mint valami pokoli .szimultanizmus Hieronymus Bosch vagy Breughel láto-
másaiban: egyik a másukban, egyik a másik mellett, egyik a másik felett, z űrzavar-
ban, lázban, nyugtakanságban ...« . 

A valóságnak ez az objektív áthatolhatatlansága, ez a lényegi értelmezhetet-
lensége lenne tehát Filip Latinovicz rá vonatkozó tudásának maximuma? Igen us, 
nem is. A regény ugyanis más irányba kanyarodva folytatódik, feszültséggel, kiszá-
míthatatlansággal teli események indulnak el, s haladnak egyre fokozódó ütem-
ben a végkifejletük felé. Látszólag csak eлnyújtott, lassan hömpölygő  nyitánynak 
tekinthetnénk Filip gondolatait és meglátásait az otthoni világról, hogy utána 
teljes erővel törjön felszínre a 'központi motívuma, a tulajdonképpeni cselekmény, 
hogy a mondanivaló egyeduralmú hordozójává válva vágtasson tovább. Az igazság 
azonban az, hogy ennek a regénynek nem az eseményekké szervezett góca a lé-
nyeges, hanem az alapanyaga, az a hosszan intonált és tovább már nem bontható 
»téma«, amely minden világbeli létezésnek pokoli szumultanizmusává szereli szét 
magát a fölötte iramló cselekményt is. 

Mindaz, ami a regényben cšelekmény, egy más síkhoz tartozik. Ez nem azt 
jelenti, hogy a .két síknak nincsenek találkozásai, hogy az események egyszer és 
mindenkori kilendülést jelentenének minden világbeli vak mennyiségben való 
felhalmozódottságának állapotából. Arról van szó, hogy maga a cselekmény semmit 
sem változtat a valóság pokoli szimultanuzmusán, a létez ők vak mennyiségben való 
felhalmozódottságába nem visz semmilyen rendet, értelmet vagy elementáris 
belső  kapcsolatot, de nem is a világ széthullottságának az események, a cselek-
ményesség síkján való reprodukálását jelenti. Hogy összefoghassuk a regénynek ezt 
a két vonulatát, ki kell még térnünk a krležau opus néhány más alkotására. 

Akkor sem szabad nyomát vesztenünk az író Krležának, amikor esszéit ol-
vassuk, .mert talán sehol olyan mélyen ku nem tapinthatók világának szálai és 
gyökerei, .mint a Rilkéről, Proustról vagy Adyról szóló .írásaiban. Próbáljuk most 
megközelíteni az író Krležát, amint keres ő  szemmel Rilkére figyeL 

Krleza Rilke-esszéje azon a ponton csúcsosodik és zárul, ahol a két örökös 
emberi összeegyeztethetetlenség: a vég és végtelenség, vágy és varóság összeütkö-
zik, s ahol megszűnik a lét győzвΡlemre válthatóságának hite, az emberi lét vég-
érvényessé váló vesztességében: a halálmotívumban. 

»Egyedül az állatok képéből ismerjük meg, mi történik odakint —írja Krleža 
a rilkei létélmény összegezéseként —, mert már a Kisgyerek látását is befelé 
fordítjuk, s elrejtjük elđle azt, ami állati, kendőzetlen és a haláltól ment.« 

Az egész esszét Rilke szavaival zárja. De ez már egyben a rilkei világon túl-
csorduló, autentikus krležai tartalom is: 

»Mert a halált mi látjuk csak. Az állat 
szabad, a vég mindig mögötte van, 
előtte Isten, és mikor halad, 
az öröklétbe halad, mint a forrás. 
Soha, egyetlen napig sincs dQ бttünk 
a tiszta tér, amelybe a virág 
belényit sztintеleті . Mindig világ 
a tér és soha semmitlen Sehol: 
a tiszta, szemmel-nem figyelt, amit 
belélegzünk, tudunk és nem ldvánuлk. 
A szopós gyerek belevész, amíg 
felrázzák. Csak ha ,meghalunk, lesziink az. 

A krležai ember teljes evilághoz való köt ődését sohasem tudnánk e nélkül 
a rilkei halál-motívum nélkül egészen, felmérni és megérteni. 

Az ember itt tulajdon végességének, tiszta evilághoz köt ődésének a rabja, 
sohasem láthat ki a végtelenre, mert figyelmét eleve arra idomítják, hogy a maga 
szűk és rövid, .születése és biztos elmúlása közötti szakaszra urányuljon. Amit 
a végtelenből megsejthet csak a halállal, a biztos halállal szembesített lét intenzív 
átélése útján adatik meg számára, önmagára vonatkozó tudásának legfels ő  ha-
tárán, a tulajdon halandóságának pontos intellektuális és érzelmi felismerése árán, 
ennek a vigasztalan tudásnak a biztonságában, ebben a negatív gyönyör űségben, 
amely nem más, nem is lehet más az emberben, mint az »irtózat kezdete«. 

Az ember létélményének ezt a fajta szépségét, ezt a szüntelen bomlásban 
levő  »negatív« telít ődést kell bevonnunk a szépíró Krleža műveinek áramkörébe 
ahhoz, hogy igazán megközelíthessük Krleža emberét. 

Idézzük most fel az In extremis című  elbeszélésnek azt •á jelenetét, amikor 
Walter egy pillanatban egészen közvetlen, érzékletes élményként éli meg létezé-
sének alapvető  sajátságát: a végességet: 

»A kormos, nehéz vasláncok, a horgas kampók és csavarok, ez az egész szá-
guldó pokoli masinéria olyan kormos feketén tátotta rá a száját, hogy a doktor 
álmatlanul és kimerülten, de leny űgözve bámult a sötétség torkába, amelyben szik-
rák nyüzsögtek. Ebben a pillanatban teljes egészében átérezte az élet tömör, 1092 



ormótlan nagy súlyát és azt is, ndlyen túlságasan tehetetlen és alkalmatlan arra, 
hogy ebben a nehéz és primitív valanцben helytalljon és győzhessen. Valami per-
verzül kellemes érzés fogta el, amely akkor támadt a betegben, ha szétzúzott csuk-
lóit puha pólyába göngyölik, s arra gondalt, milyen lágy és meleg érzés volna, 
ha szemét lehunyná, s mindörökre elt űnnék ebből a világból S úgy látta, mindez 
alig egy lépésre van t őle, s a halál ebben a pillanatban igen egyszer űnek és logi-
kusnak tűnt.« 

Walter •az az em ber, aki nem találja fel magát a világban, aki képtelen egyé-
niségét a létező  abroncsok bármelyikébe beszorítani, aki nem tud pozitíven, 
objektív szinten megvalósulni a világban. Megkapaszkodni .képtelen énje ebben 
a pillanatban rátalál a maga létének egyetlen l ztas kapaszkodójára: a halálra. 
Az egyetlen biztos pont gondolati és érzelmi (nem cselekv ő, mint Leonovics 
esetеben) felismerése szükségszer űen kettős élmény Walter számára. Tudva, hogy 
az adott valóság szálai sohasem •tudják őt egészen és lényegileg ahhoz az egyet-
len világhoz kapcsolni, amelyben éQ, létének küls ő  és belső  vereségre ítélt volta 
valami biztonságos, perverzül kellemes élményként realizálódik benne. De éppen 
kőrekesztettsége folytán, mivel tekintete nem korlátozódhat a maga konkrét kez-
det és vég közé szorított létezésére •, mert épp ez. számára a megfoghatatlan: pilla-
natonként születő  és elmúló valami, bizonyos értelemben •tehát önmagát hasz-
talanul kutató tekintete a végtelenségre nyílik. Ez a kett ős élmény egyrészt vigasz-
taló, mert felmutatja az egyetlen biztos pontot a létezés alapjairól levállt egyete-
mes bizonytalanságban, ugyanakkor kegyetlenül vigasztalan és borzalmas is, mert 
az örök&s beteljesülhetetlenséget teszi végérvényessé, mert élete befejez ődik és 
jóvátehetetlenül egyszer és mindenkorra veszend őbe megy. 

A megsemmisülés vágyának és az ellene való .tiltakozásnak az egyidej ű  je-
lenléte állandósodik abban a véges .keretben, amelyet a cselekmény szab meg és 
határol körül a Filip Latinovicz hazatérése cím ű  regényben s emelkedik minden 
létező  vak mennyiségben való felhalmozódása fölé »goncsarovian elnyújtott tem-
póban«, a »szépség oblomovizmusaként«, valami narkotikus állapotban, valami .ter-
mészetellenes, varázslatos izzásban tartva a végest és a végtelent; életet és halált: 

A haldakiásnak finaléig még nem fejlesztett futama szólal meg a Léda cím ű  
drámában is, a »kavargó •bábuknak« ebben a »vásári forgatagában« a céltalanság 
és értelmetlenség tűnő , nevetésre váltódó szomorúságában. 

— Rothado narancsok vagyunk mi valamennyien, drága lilára asszony, silány, 
szomorú kompozíció — mondja Urb an. —Hát élet ez? Miféle művészet ez? Hol 
itt a tehetség? Hol van itt, ebben a bolyban az egyetlen tiszta lehet őség, drága 
asszonyom?... Csupa magány és láz és bomlás, Klára! 

Filippel ellentétben Oliver Urbannak a világhoz és a többi emberhez való 
viszonyulásában van egy alapvet ő  »intellektuális szemte4enség«, Urban nzinden 
egyes gesztusa, legyen az érzelmi vagy gondolati közeledés a dolgokhoz vagy em-
berekhez — megtörik félúton, s a megvalósulás helyett a bomlás felé indul, Urban 
mégis megőrzi a látszatot, s ezért még amikor a leg őszintébb is, aljkor is hazug, 
mert elhallgatja lehetetlenségét, a világban való lényegi jelentétének érzelmi, gon-
dolati, sőt egzisztencialis képtelenségét. Urban el őbb-utóbb mindig elveszíti ön-
magát, ezért van az, hogy tulajdonképpen sohasem kerül szemt ől szembe a vi-
lággal, mindaz, amit tesz, nem nett valójában, hanem csak játék, gesztusai nem 
lendítik sem :közelebb a világhoz, sem távolabbra t őle. Urbannak sikerül eQhe-
lyezkednóe a lét és nemlét közötti »köztes világban«, ahol lényegileg semmibe sem 
ütközhet bele, hisz bármiféle összeütközéshez els ősorban önmagunk teljes válla-
lása szükséges, és ahdl megvalósulni képtelen személyiségének megadatóik a, hal-
doklás — hosszan elnyújtott tempóban és perverzül :kellemesen. 

A Filip Latinovicz hazatérése című  regény meditatív jellegű  szövetéből a 
fđhőst olyan személyiségnek ismerjük meg, aki tisztában van a saját fragmentum-
jellegével, s azt is jdl •tudja, hogy sohasem önmaga, sem a világ teljessége nem 
fog feltártlni előtte. Filip mély antellektuális őszinteségéből következik, hogy a 
világban és nnnön személyiségében bennerej4 ő  alapvető  széthullottságot sohasem 
egészíti ki összefogó kapcsolatokkal, ezért van az, hogy mindannak, ami körülveszi, 
amire ránéz, képes lesz felfedni az idegenségét, a szervetlenségét. Látszólag a 
gyermek tapasztalanok terhét ől mentes tiszta tekintetével szemléli a dolgokat: ész-
revétlenül hántja ki őket a megszokottság véd őburkából s ragadja meg ezzel 
a látással súlyos felnőtt tapasztalásainak lényegét: a világ értelmezhetetlenségét. 
Filip akár tisztán intellektuális szinten, akár m űvészileg figyel a valóságra, soha-
sem pusztán a jelentésnélküliségét тegisztrálja, ez a negatív tudás mindig kito -
mássá szerveződik intellektusában éppúgy, mint alkotói képzeletében. S bár semmit 
sem tud állítani a világról, amit j еltelenségéből fölfed, mégis több a megismer-
hetőségёnek tagadásánál, mert megközelíthetetl еnségének mélyen átélt látomása 
és becsületesen végiggondolt elemezhetetlensége. 

Nagyon lényeges Filip egész létélménye szempontjából, hogy mit jelent szá-
mára a művészet, mert ez az a :pont, ahdl létezésének legdöbbenetesebb, legkilá-
tástalanabb vonatkozását vallja meg. Filip jól tudja, hogy a m űvészet nem több, 
mint: »az anyag emotív áttételekben való formális legy őzése«, gyönge pótlék csak 
a létezésében alapvet ően bennefoglalt vereség győzelemre váltásának az eszköze, 
s nem több, ,mint e győzкlem MUTATVÁNYA. 

Előre tudva vereségét, Flip mégiscsak minden pillanatban a világ és ön-
maga teljességének megragadására törekszik, hiszen hiányának regisztrálása ,is csak 
így lehetséges. A teljességb ől kirekesztett ember autentikus létélményét jeleníti 
meg egyik legszebb képén: egy hófehér fal el őtt hadonászó és hörgő , »kretén 
testű« süketnéma kisfiú látványában, azt a »rémült görcsöt valami sötét és süket-
néma előtt önmagunkban és magunk körül«. 

Ez a fajta kívülrekedt létezés, ha megnyilatkozik, márpedig, mivel van, va-
fiamiképp jeleznie kell létét, ez a létezés nem lehet más, mint lassú elhalás. »Olyan 
folyamat fejlődött benne — regisztrálja Flip —, amely elszakadt valahol az érte-
lemből, s már hosszabb ideje minden csak önmagától mozog a szétesés felé.« 

Flip számára a világra s a t őle formálisan elszakadhatatlan énjére figyelni 
annyit jelent, mint regisztrálni ezeknek a küls ő  és belsđ  kapcsolatoknak az érintés 
nyomán elinduló bomlását. Mivel Filip számára is csak ez az egyetlen világ léte-
zik, létezése nem lehet több, mint haldoklás, vagy ahogyan egy másik Krleža-alak, 

\ Walter érzékeli: olyan élet, »amely még ki sem nyílt, s máris épp hogy csak pis- 
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Antoine Roquentin létezése sohasem jut el önmaga negatív teljességéig, 
számára a lét érzékelése csak bizonyos fétifokozott pillanatokban válik lehetsé-
gessé, s ilyenkor a legtöbb, amit #elmérhet a világból, az a maga és minden létez ő  
teljes funkсiб tlansága: a fölöslegesség. Mindaz, amit F л ltip •a világból és önmagá-
ból megérint, nem változük át, de megnemasedk, s valami különös ragyogást kap: 
»Madarakként köröznek a іk ріk körülötte, temetési hangúlata és bels ő  levert-
sége körül, a szőlőhegyek és szántók meg az erdei parc еblák körül, amelyek ős-
régi damaszt súlyos, bársonyos zöldjében fekszenek és belevesznek a távolságok 
barna іѕzёvеtёьел  Filip sohasem hamisítja meg a dolgokat, s mégsem arról ad 
számot, mint Roquentin, amit meglát, hanem a dolgok benne mindig látomássá 
szerveződő  képeiről. 

Említettük már, hogy a regény meditatív-látomásos síkja felett egy rapszo-
dikus cselekmény bontakozik kis vágtat egyre fokozódó gyorsasággail, egyre nö-
vekvő  feszhitséggel végkifejlete felé. Bár megtéveszt ő  anódon a cselekmény 4efutá-
sának pillanatában ér véget a regény, ahhoz, hogy ennek a nem alapsakon futó ase-
lekményтіek, cselekményességnek a valódi jelentését тnegértsük, ki kelii emelnünk 
más-voltát, az alapanyaghoz viszonyítva a szervetilenségét, bizonyos értelemben 
puszta dakогkiб-јеиеgét. 

A széthullott világ !létez őinek pokolli szkлultaгűzmusában Filip, kapcsolatait 
és jelentését vesztett részlet, éli a regény alapsíkján a maga lassú bomlását. Ehhez 
az alapélményhez kapcsolódik valami más: a szerelem élménye. Filip eleve vesztes-
ként éli meg a szerelmet, hiszen Qétét ez az érzés nem változtathatja át valami 
mássá, de mint mondtuk már, ez az élanény mégsem Filip alapérzésének egy más 
síkon elkészített reprodukciója, mert annak ellenére, hogy nincs dönt ő  fontossága 
és súlya, mégis elmélyíti; megnemesíti az alapérzést. 

Ka~leža nem véletlenül Filip viszonyulásán keresztül rajzolja meg Bobo čka 
alakját, pontosabban: úgy hitelesíti a nő  bonyolult, kétértelműségekkel teli egyé-
niségét, ahogyan, amilyennek a festő  'látja. Van Bobo čka kiszámíthatatlan, szélső -
ségekre hajlamos és zavaros lényében valami Castelli bárónéra emlékeztet ő  triviá-
lisan démoni, de ugyanakkor van benne valami vonzó гtitokzatosság, valami fel-
fokozott életvalóság és ugyanakkor valami önmegsemmisít ő  hajlam, valami ma-
kacs halálvágy is. A jellegzetes Krleža-n őalakok közül, gondoljunk csak Castelli 
báróméra, vagy a Zászlók Annájára, vagy akár Jadviga Jesenskára, Az ész határán 
éppen csak felvillantott alakjára, mindannyiuk közül Bobo čka lénye a legtelje-
sebb: ahogy a maga banálisan amorális, vagy ha akarjuk, valószer űtlenül bűnügyi 
storyját játssza, minden pillanatban valami megmagyarázhatatlan, különös, »irtó 
tatos szépség« árad ki (lényéb ől. Ez a szépség nemesíti meg ideiglenesen Filip 
Latinovicz lassú haldoklását. S .talán .nem is egyértelm űen. Bobočkából árad ez a 
szépség, hanem ,magának a rá figyelő  festőnek a tekintetéből. Annyi biztos, 
ez az asszony, aki a legrafináltabb perverziókat, de a tiszta mártírságot is képes 
átélni, mély szenzibilitásával megérezte Filip lényének lényegét, s be  tudta fogadni. 
Ennek köszönhető, hogy az egész, egyébként szabályosan baná Іis cselekmény mi-
den pillanatban fölülemelkedik önmagán, s valami elemezhetetlen, eksztatikus 
szépséggé szerveződik. 

Időzzünk el kicsit a regény többször banálisnák jelzett cs еIekményénél. Kik-
ből és mikből áll össze ez a történet? Adva van benne Bobo čka, mint »végzetes 
nő«, aki embereket juttat cs ődbe, börtönbe, föld alá. »Mint valami érzékeny virág, 
úgy virftott és rothadt s rothadt és nyirkos szénaillata, ópiummal permetezett 
Giga;ettája, sűrű  füsttel ikörülvett megrepedt altja, ez mind ott párolgott a mi 
első  és második nemzedékben megpolgáriasodott uraink feje körül, mint a leg-
titokzatosabb tömjén. A csúnya és beteg dolgokat a szerelmi kaland bájává át-
alakítani, az undorító és zavaros jelenségeket a kék vér va гázsával körülfaшііі , 
ezzel a •kékvérű  mágiával megtéveszteni népi uraságainkat, a bankárakat és par-
venüket, s egyidejűleg kiüríteni masszív és megvasalt pénztáraikat — ez vált 
Bobočka titka« — olvashatjuk róla a tárgyilagos hangú, s őt cinizmusba hajló 
beszámolбt. Mellette Vladimir Baločanski, aki számára Bobočka oly szabályosan, 
oly elvéthetetlen pszichikai indokoltsággal végzetes, hogy kett őjük sajátságos szi-
tuációja épp szabályosságánál fogva bizonyos pillanatokban egészen valószer űtlen. 
Adva van ebben a helyzetben Filip is, akinek a eszemében Bobo čka az a fajta 
kétértelгnúségekkel, titkokkal, homályos irtózattal, lappangó b űnügyekkel teli szép-
ség, aki 'képes az ő  lassú haldoklásának az elégikus szépségére felfigyelni, s aki 
épp kétértelműségei vagy inkább zavarossága miatt megnyugtatóan és végérvé-
nyesen idegen is számára. S végül Kyriales, a maga mindent tagadásának gör-
csös pózában, néhány nappal a halála el őtt. Négyük mozdulatlan kompozíciója egy 
pillanatban meginog: mindegyikük valami öntörvényű  mozgásba lendül, és sod-
ródik a széthullás felé. 

Am mindaz, ami történik, tulajdonképpen megfoghatatlan, mert minden 
pillanatban átlényegül, önmaga fölé kerekedik. Anci érzékelhet ő : kiemelkedik min-
den történésb ől: maga az irtózat lesz, a szépség, felfokozott lét és a halá'i sürget ő  
kihívása.  

Négyük közUid Filip az, aki legkevésbé köt ődik az eseményekhez, lényegé-
ben soha nincs is szerves kapcsolata velük, mert mindennel önmagában és maga 
körül is csak közvetett és szervetlen kapcsolatban álI, s az egyetlen közvetlenség, 
megszakítás nélküli folytonosság benne az a tulajdon életének szakadatban bom-
lása, öntörvényű  haladása a szétesés felé. 

Amikor Aschenbach beleszeret a szépségbe, ez az érzés, a maga mélységes 
perverzitásában és csodálatos tisztaságában napról napra mélyebben átjárja és 
erősebben feszíti egész lényét, a feloldhatatlan kett ősségnek ez az élménye szer-
ves tartalommá lesz benne. Filip Latinovicz számára a szépség önmaga lassú 
bomlásának útján talán annyi, mint Füst Milán Nevetők című  kisregényébеn a 
fel-felcsendülő  oktalan és irtózatos nevetés ;  semmihez sem kapcsolódik, semmit sem 
befolyásol: a kanalizálhatatlan szellem és érzékiség kicsapódása. 1094 



miroslav krleža 

az elkötelezeti:ség 
kanyara I* 

caesar ad rubiconem 

Az egyszerű  és világos dolgokat rendszei~nt igen bölcsen és ha anód van rá, 
homályosan határozzuk meg: »Akkor mondják, ha valaki sorsdönt ő  lépés előtt 
ágy«, aztán ehhez a meghatározáshoz hozzáteszik még utasításként: lásd »Aha iacta 
est«! 

Mondd meg, testvér, kerek perec, Caesar, átkelve a Rubiconon, a G ашf .t 
Itáliától elválasztó patakon, ezzel a frázissal polgárháborúba kezdett. 

cabochiens 

Farafrázis néhány egységünkben mint a burgund—d'armagnac összet űzések 
egy fragmentuma. 

A oaboclъіеnsвΡkеt a burgund polgárháború kaposán említik. 
Caboche Simon párizsi mészáros volt VI. Károly uralma alatt, aki a »Ret-

tentheteUlen Iván« nevű  burgund frakció élére került! A eabochiensek ennek a 
hentesmesternek •a vezetése alatt habalmukba kerítették Párizst az 1413 április-
májusi felkelésben. Ezek nem csupán henteslegények voltak, hanem a párizsi pr o-
letariátus tömegei, s ianiikir az Orléans-ok вΡlfoglalták Párizst, a felkelés vezére, 
Caboche, meglépett Párizsbál a burgund fejedelem vád őszárnyai alá. 

camille desmoulins, a forradalom költ ője 

Az ő  esetében minden életrajzi adat іkіvбѕьё  jelentбs magának a személyi-
ségnek az arculatától. 

A Forradalom költője és zsurnalisztája. Szenvedélyes szavainak érthet őségé- 
vel tűnik ki, melyek a lázadó magatartás tisztaságából fogantak. A sokszor f г  .- 
zisokat szajkózó nyugtalan korszak retorikai áradatától az ő  szövegei költői 
tanúságtételükkel ütnek el akkor, amikor a francia polgári politikai öntudat véres 
csatákban söpri le a feudális korszak egész évszázadait a történelem színpadáról. 
Desmoulins börtönben írott levelei, melyek sokkal többek, mint az őszinte ember- 
ség dokumentumai, a költőről beszélnek, aki a gui llotine meztelen bárdja alatt 
végleg leszámol azon vulkanikus napok megannyi előítéletével, amikor pedig 
Európában igen kevés olyan látnoki koponya volt, aki a forradalom összes poli- 
tikai és erkölcsi lehetőségét átláthatta volna. C. Desmoulins halála felizgatta kor- 
társait. és mélyebb, tragikus értelmet adott azoknak az eseményeknek, melyekr ől 
Európa értelmiségi elitje ezt hitte, hogy értelmetlenül saját vérükbe fúlnak. A 
meddő  halál ostobaságától felindult Camille Desmoulins leveleiben az ész és a szív 
értékes inspirációit hagyta hátra, melyek minden véres ellentmondás ellenére 
бszintén hisznek a politikai eszme fejl ődésében. A forradalom kavalkádjától elta- 

1095 posva, C. Desmoulins a mai napig a romantikus forradalmi ihlet jelképe maradt. 
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markovié svetozar 

Nem tudom, milyen attributumokat ismerjünk el neki polgári foglalkozása 
jelöléseként? Az, hogy »szocialista teoretikus és politikus« volt, nem hangzik eléggé 
informatívan. Pályába elején halt meg, tragikus körülmények között. Életrajza, mint 
annyi más szerbiai politikusé és .költ őé, fejezeteket tartalmaz az akkori körülmé-
nyek nyomorúságos elmaradottságáról. Az a meghatározás, hogy »nagy hatással 
volt a szerb szocialistákсa«, üresen hangzik, hisz meg kellene határozni, milyen 
»szocialisták« voltak azok, akikre hatással volt, s miben nyilvánul meg e »nagy 
hatása«, minthogy tudvalevően radikális volt, amikor is a radikálisok eleve arra 
ítéltettek, hogy az ő  úgynevezett eszményeinek a hamisítványává váljanak. 

Egyik életrajzunk sem b ővelkedik valóságos adatokban. Amikor »Markovié 
műszaki tanulmányainak dihanyagolását« említik, meg kellene határozni, mir ől 
is van  szó, és valójában mit Is hallgatott a Belgrádi F őiskola Műszaki Karán? 
Hogyan történt, hogy »a szerb kormány ösztöndíjasaként aroszországba, Péter-
várra utazott«? 1869-ben Zürichbe érkezik »tanulmányainak folytatására«, de hogy 
milyen tanulmányok ezek, ґаггбІ  nem esik szó, ezért hát nem tudom, nil  a teendő , 
meghagyjuk-e ezeket a meséket, vágy eltöröljük? 

Teljesen leegyszerűsítve adjuk az ember portréját, valójában Slobodan Jo-
уanović  Svetozar Markoviéról felállított alaptételeit döntve meg, illetve Sv еtozar 
Markovićrál írott »tanulmanyáét«, mely önmagában nem sokat ér, jobban mond-
va, semmit. Slobodan Jovanovi ć  »tanuilmánya« tendenciózus, azzal a nyilvánvaló 
szandékkal, hogy osökkentse Svetozar Markovié szerepét és jelent őségét, s nem 
érdemli meg, hogy egy ilyen énoiklopédikus vsmentetés keretein belül vitát an-
dítsunk róla, mert S. J. tézisai ma, retrospektíven, rnlndenekek$tt nem egzaktak, 
másrészt nem is Vényegesek, ,ily módon jóval nagyobb jelent őséget tulajdonítanak 
nekik, mint mekkora megírásuk pшanataban volt. Védelmünkbe véve Svetozar 
Markovićot S. J. negatív kritikájától, fejtegetésiinkben még mindig Slobodan Jó-
vanović  szuggesztiója alatt haladunk, annyiban, hogy többékevésbé magát S. J.-t 
parafrazáljuk, aki Svetozar Markovi ćot mindenképpen igyekezett negatívan be-
mutatni. 

Hogy Svetozar Markovié »tévedett — a patriarkális nagycsalád megítélésé-
ben«, ihogy Svetozar Markovié »az utópista elméletek hatása alá került«, mindez 
Jovanović  negatív kirohanásai közé tartozik, mi pedig ismertetésünkben nem h ang-
súlyoztuk eléggé (erről S+lobodan Jovanović  szándékosan nem beszél), hogy Sve-
tozar Markovié közvetlenül elkötelezetten írta meg téziseit a szerb politikai prob-
lematikáról, s így szántszándékkal élezte ki a különféle ellentéteket. Tekintetbe 
kell venni, hogy politikai diagnózisai látnokiak voltak és maradtak, s ma, szocia-
lista szemszögből nézve, nehéz Menne új képleteket találni Markovié Szerbia ke-
Ieten-јбnek elemzésére. Hogy Svetozar Markoиić  mindezt »összekeverte«, hogy 
mindezt »nem értette meg«, hogy mely »megítélésekben tévedett«, nyílt kérdés, 
ahogy azonban Markovié szerbiai politikai elemzésével ma állnak a dolgok, az 
első  felkeléstől a hattiserifen keresztül az úgynevezett korszer ű  polgári társadallom 
kialakulásáig, tézisei megdöntetleлek maradtak, ѕ  éppen ez »az«, ami Slobodan 
Jovanovićtól máig sokak számára szocializmusra »b űzlik« ... 

barbusse—barrés , párhuzam 

A művészi alkotástendenciózusságáról köztudott, hogy az artisztikus jártas-
ságot folyamatosan felhasználták spint az ideológiai, politikai és kereskedelmi pro-
paganda különösen alkalmas eszközét. Az antik tragédiáktól kezdve a teurgikus 
képzőművészeti és poétikai dekorációkon, verseken, filozáfial m űveken és építők 
műemlékein keresztül korunk nemzetközi háborúinak és forradalmainak képz ő-
művészeti tematikájáig, a művészeti tanúbizonyságok és megnyilvánulások óriási 
tömege kétségtelenül igazólja ezt a tézist. Valójában a m űvészetek gyakorlati fel-
használásáról (attrakcióik módszeres kihasználása érdekében) beláthatatlan mennyi-
ségű  kánon, utasítás, szabály és el őírás látott már napvilágot, s mégis, ha ezek-
nek az évszázados meddő , fegyelmezett erőfeszítéseknek eredményeit számba vesz-
szük, kitűnik, hogy semmiféle dеkrétummai vagy tendenciózus recepttel olyan 
művészi eredményeket nem lehet elérni, melyek a szabályoktál mentes indivi-
duális ihlet eredményeivel érnének fel. Mint a bibliai allegorikus szellem, mely 
egészen véletlenül jelenik meg, szeszélyesen itt-ott, dUlentmondva minden logikának, 
ahol és amint kedve tartja, a képz őművészetеk és a költészet történetének egyes 
nagystílű  alkotásai is egészen véletlenül keletkeznek, szabály szerint nonkonfor-
mista anódon, az előírt esztétikai és ideológiai keretektől vagy •diszciplínáktól való 
eltérés jegyében, azokban a drámai pillanatokban, amikor az ilyén alkotások egy-
egy 'korszak sűrített képleteként jelennek meg. 

A dramatikus tanúbizonyságoknak ebbe a fajába tartozik Barbusse Tűz c. 
regénye. Az első  világháborúban (amint az Homérosztól Bonapartéig minden há-
borúban történt) korrupcióval és számos hallucináns-szuggesztív eszközzel arra 
törekedtek, hogy a harcban  6116  imperialista kartellek érdekében a háborús pro-
paganda minél nagyobb és tömegesebb méreteket öltsön a sajtóban, a költészetben, 
a festészetben, a szobrászatban és a színpadon. Drasztikusan megmutatkozott, hogy 
a harcoló felek szándéka és érdekeltsége ellenére éppen a háborús-propagandista 
polgári osztályöntudat tendenciáinak tagadása szülte az egyedüli pozitív irodalmi 
és művészeti eredményeket. 

Henri Barbusse francia 'katonaként, a háborús tűzvész kellős közepén, már 
1915-ben a 'lázadók közé állt, felajánlva a beláthatatlan tömeg ű  francia és nemzet-
közi ágyútöltelék nevében, Inkább a szíve, mint a politikai ideológus parancsára, 
hogy a háború gonosztevő  őrület, s ennek a magányos embernek a hangja néhány 
napra гб  mennydörgésként visszhangzott, erősebben minden háborús propagandá-
nál. Barbusse Tüze olyan író műve, akiről, mint átlagos szépíróról, addig a pilla-
natig aligha lehetett volna feltételezni, hogy egy egész európai nemzedék zászló-
vivőjévé fog válni. A T űz a fuldokló sikolya, aki az európai civilizáció hajótöré-
sekor segítségért kiált; ez a regény fantasztikus lázadás az értelmetlen :mészárlás 
ellen, mely akkor már második éve tombolt Európa-szerte. A Tűz a vad, köz-
vetlen háborúellenes gyűlölet fellángolása, mely egy-két év múltán esztétikai, etikai 
és politikai forradalmi mozgalmak keretében merész tiltakozassá válik majd az 
egész világon. 10% 



Csak a háború után, 1918-ban és a berlini, pesti és müncheni Kommihi véres 
bukása után formálta meg Barbusse érthet ően és világosan :azt a politikai meg-
győződését, hogy a lenini forradalom tragikus elszigetel ődéséhez a nyugat-európai 
proletariátus megfelel ő  osztályöntudatának hianya vezetett, s hogy Európa nem 
felelt tömegfelkeléssel és szocialista forradalommal az 1914-17 л  vérengzésre, mint 
a lenini O!roszország, ennek a konzervatív ellenállásnak a f őoka az európai polgári 
ellenforradalmi tudat volt. Barbusse így háborús könyvét ől a Clarte nevű  folyó-
iratig fokozatosan a polgári osztályöntuudat mindennem ű  propagandájának tagadó 
jává vált, különösen pedig irodalmi propagandájának tagadójává, melyben az ural-
kodó társadalmi tényezők az esztétikai dekorativitást az egyház, a bankok és a 
kaszárnyák érdekeinek igyekeztek alárendelni, a toll és az ecset tömeges korrup-
ciójának segítségével. 

A francia polgárságot a .tömegmészárlás »történelmi« szerepére az a fajta 
hazafias széppróza és költészet készítette fel erkölcsileg, melyet Barbusse haláláig 
oly szenvedélyesen tagadott, s melyet a kés őbbi nemzedék szamára Barbusse ellen-
tétének, Maurice Barrésnak revansista nacionalizmusa fog megtestesíteni. 

A Császárság bukása és az 1870-71-es Kommün után, a katonai vereséget 
követő  években a francia canipanilizmus — a szül őföldi Toronynak mint a hősi 
hazafias tradíció szimbólumának hagyományos kultuszával — azoknak a nem-
zedékeknek a kedvelt illúziójává vált, melyek kora gyermekkorukban élték át 
az ellenséges hadseregek benyomulását a legy őzhetetlen ,francia földre. Péguy-vel az 
élen egész sor ґtеhеtѕёgеѕ  költő  jelentkezett, akikb ől a konzervatív parasztgyerek 
városi életmóddal elfojtott ösztöne szólalt meg, s akik görcsösen ragaszkodtak 
földjükhöz mint a francia szabadság és nemzeti nagyság egyetlen b.iztosítékához. 
Az ipar kerekeinek dübörgésétől, a nagyvárosoktól, a tőkétől és a felparcellázás-
tól való félelmükben a francia paraszti er őknek ezek a lírai apologétái felfedték 
a Szülőföld, a Családi Tűzhely Kultusza, •a Nagyapai Patriarkális Kandalló, a Szent 
Hon és a Haza mélyebb értelmét, és ekkor, versben és gondosan csiszolt prózában, 
hirdetni kezdték a szülői otthonba való visszaterést a nagyvárosi Szodomából és 
Gomorrából. 

A szülőföldön maradni, az áldott `termékeny barázdák, az ősi szántóföldek 
mellett, vagyis megmaradni a faji hagyományoknál, nem engedni a ikozmopol.ita 
erők bomlasztó hatásának, melyek elveszítették autochton arculatukat, versben és 
költői prózában őrködni az tikapai szokások dics ősége fölött, virrasztani a sírok 
fölött és a szülőföld harangjainak árnyékában, térdre borulni az ősi hajlék szen-
télye előtt, a hősies feudális múlt árnyékában meghajolni az arrsztokrácra lovagi 
főurai előtt, akik a gall liliom Dicsőségét a Rajnától Indiáig és Amerikáig kiter-
jesztették. A francia szentélyekhez fohászkodni annyit jelentett, mint térdet haj-
tani a Királyп  Fenség, azaz saját paraszti tradícióik el őtt, azoknak a nemzeti esz-
ményképeknek egyetlen megbízható őrzői előtt, melyek évszázadokon 'keresztül a 
művészi ihlet forrásai voltak ezen istenáldotta föld számára Prova лce-tól Burgun-
diáig és Normandiától Elzász-Lotaringiáig. 

Elindulva a bűvös tradíció kedvdlt ösvényén, ezek a lírikusok, publicisták 
és esszéisták (s nevük egész légiót tesz ki) fejüket, amint D ante atyánk mondja, 
saját fenekük vájarta falé csavarták el, s így .kezd ődött a francia átberális szellem-
nek az a sorsdöntő  jobbra tolódása és visszakozása, mely el őbb-utóbb egy egész 
patrióta-revansista mentalitást önmaga skorpiói, önmegsemmisít ő  mérgétől való 
elhullásáig vezet majd el. Ez a feuilletonista, antidemokratikus csoportosulás, 
ómódi romantikus frázisokkal átitatott kékvér ű  !költészettől ihletve, meghajolt a 
katedrálisok, főuri udvarok, királyi sírboltok és a nemesi, arisztokrata tradíció 
árnyképe előtt, s az összes jakobinus illúzió megsemmisít őjének fatális szerepét 
játszotta el. Elvileg megvetve a kisvárosi és szatócsszellem ű  parlamenteket, a prog-
resszív szocialista jelszavakat és forradalmakat, a francia szépirodalom megkezdte 
legitimista offenzíváját, mely a negyven francra király történelmi dias őségének 
kultuszán alapult. A korszerű  .politikai és szociális problematikát ellenforradalmian 
szemlélő  kultusz érdekében a Desjardins, Bordeaux, Barrés, Péguy, Maurras, 
Daudet és más hasonló típusú írók elmés er őfeszítéseket tettek, hogy elködösítsék, 
szétrobbantsák és megsemmisítsék a polgári liberalizmus minden haladó koncep-
cióját, úgyhogy Európában, a francia revansista elittel az éjen, nem volt egyetlen 
olyan nacionalista színezetű  irodalom sem, mely a barrési hallucinatív látomá-
soktól elbűvölve ne nézett volna büszkeségt ől dagadóan a maga negyven hazai 
királyából álló képtárára, abban a szent meggy őződésben, hogy a saját royalista 
eszményképeinek zászlaja alatt, a faji és nemzeti képviseletek zászlaja alatt kell 
elesnie a provinciális költőutánzók példájára: a lengyeleknél Wyspianskiéra, a ma-
gyaroknál Babits Mihályéra, nálunk pedig Ivo Vojnovi ćéra, A. G. Matošéra, Vladi-
mir Cerináéra, Fran Galovićéra, Mirko Korolijáéra stb. 

Amikor a múlt század kilencvenes éveiben P. Desjardins az ún. »materialista« 
Aranyborjú elleni lázadáskor feltámasztotta és politikai spiritiszta szeánszra hívta 
ki Jeanne d'Arcnak, a dics őséges Orleansi Szűznek a Szellemét, ráborítva a nem-
zeti Eszmény természetfölötti palástját, Maurice Barrés, a hóbortas és életunt 
kor szellemében, amikor az európai szellemiség dekadens elitje számára a beszá-
míthatatlan szeszélyek játéka tíint az artisztikum egyetlen értelmének, nem sokban 
különbözött d'Annunzio köté1táncosi mutatványaitól velencei csinnadrattáinak kez-
detén. 

A divatos, »modern« kalandvágy az amorális frázisokkal való szellemes és 
felelőtlen játszadozás vonatkozásában könnyelm ű  politikai ambícióvá alakult át, 
s kísértésbe hozta az Ilyen ingadozó, kétségkívül átlagon felüli tehetség ű  szelile-
meket, kik :az egyház és a hadsereg legsötétebb er ői mellett való, gyanús és ér-
demtelen elkötelezettségükkel kompromittálták •művészi tekintélyüket. 

Barrés revansista költészete, a tábornoki államcsínyek ásandó fenyegetésé- 
től övezve (Boulanger), a parlamenti válságok mind izgatottabb fallángolása köze- 
pette (Dreyfus, Panama, az Egyház és az Allam ktilönválasztása, a háború és béke, 
a gyarmatosítás, a tömeghintetések kérdése), magasztos vágyakozást mímelve 
a lotaringiai szülőföld elvesztett kék tájai után, látszólag fenséges morális ellen- 
pontot jelentett, mely a népi lelkiismeret hangjaként visszhangzott a hazafias szí- 
vekben az ártatlanul lemészárolt tízezrek fölött, kik az 1870-es aljas háborús gyil- 
kosság áldozatai voltak. A siránkozó barrési kantiléna áriája meggyújtott kanóc- 
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közi aknák drámai fеLrabbanásával szakadékba sodorja az európai civilizációt. 
Bordeaux és Dérouléde jelszavai az örök dicsőségről és Franciaország becsületé-
ről, elegyítve a becsületért való h ősi halál ismert gesztusával az 191 4-18-i hábo-
ruban (»Oh, mily édes és dicsőséges elesni a hazáért«), Barrés leleményes megjele-
nése után nem találtak jobb és tehetséges еbb zászlóvivőt arra a tömegsírásói sze-
repre, amelyet a közvetlenül háború utáni barbussei visszatekintésben, a hangos 
vitákban, egyszerűen közönséges bűnözésnek neveztek. 

A szabadság, a demokrácia, az emberség és a szocializmus fogalmát követ-
kezetes és kihívó gúny tárgyának téve ki, a francia fejedelmek, püspökök és kar-
d ndlisok történеhni eњivatottsdgát dörgő  szavak olyan hangosan visszhangoztak 
a frank kultúrkör szellemi kalitkájában, hogy a szépirodalmi szajkók tolakvó kára 
gésától többé egyetlen bölcs és szabadelvű  gondolat sem hallatszott. A hisztérikus 
dérouléde i bosszúért visítozás közepette jelent mag Barrés költ ői еvokációja a di-
csőséges lotaringiai múltról, mint a francia liberalizmus háborus és háború utáni 
bomlásának bevezetője. Ez egyrészt az anarcho-individualista esztétika nietzschei 
amoralitásával, másrészt pedig stfiusában magasan intonált bosszúéhes jezsuita 
önkívülettel van  átszőve, úgyhogy Dérouléde és Péguy között éppen Barrésnak jut 
az a nem éppen jelentéktelen szerep, hogy a tömeges szellemi mobilizációra való 
romantikus előkésziiletek a háborús kataklizma előestjén, 1914-ben, a francia szel-
lemi elit nagyrészének egyértélmű  félre~іklását eredményezték. 

A tarrési soviniszta költészet rendszere szenvedélyesen fellángolt a háború 
idején. Szuggesztív és temperamentumos módszerével Barrés, tartvá л  az esetleges 
katonai vereség veszélyét ől, az elkötelezett háborús propaganda élén hipnotizore 
lett a francia polgárság és ármádiája közvéleményének, mely ;költ ői inkantació-
jának szuggesztivitása folytán a leghangosabb hab огйѕ -роlіtіkаі  sikereit éгtе  el. 
Nem habozván egy pillanatra sem, hogy ennek az átkozott véres játéknak a sike-
réért feláldozza •minden gazdagon árnyalt irodalmi és ,publicisztikai eszközét, a vak 
sovinizmus ösztönszerű  gyűlöletétől hajtva, mely a francia művelődési misszión 
kdviil a szomszédos világ összes szellemi értékét tagadja, háborús-propagandista 
szövegeivel •Barrés szenvedélyesen szította a tömegek gyülöletét és önkívületét, 
s a legvérešebb mészárlás pillanataiban hangja úgy visszhangzott a civilizáció rek-
viemje födött, mint a francia a iiueniumvi katedrális orgonájának gy őzedelmes dü-
börgése. A háromszínű  zászló lobogása mellett a végső  győzelemig tartó véres 
harcokban ördögi fanfárjai a Halál Napiparancsát fújtak a csataberek sírgödrei 
fölött. 

Mág Barbusse Tüze, mimet a természetelllenes és erőszakos háborús halállal 
szembeni normális emberi ellenállás műve, éppen spontanіtásával tört fél vulkani-
kus erővel a kifejezésnek olyan magasságáig, mélyet sem azel őtt, sem azután 
egyetlen sora sem ér el, addig Barbusse-nek mint politikailag tendenciózus írónak 
többé sosem sikerült felemelkednie háborús inspirációinak közvetlenségéig. Barrés 
pedig, aki Barbusse-szel eliеntétben kétségtedеnüd átlagon felüli virtuóz, a háborús 
propaganda elkötelezett írójaként teljesen elhallgatott, s egyetlen, patetikus h ang-
szerelésében magas szintű, de hamisan alakított háborús írása sem ér fed többé-
kevésbé mégiscsak csillogó és rutinos háború el őtti prózájának középszerű  lírai 
átlagával. 

A Barbusse-Barrés párhuzam meggy őzben illusztrálja a tézist, hogy írni 'lehet 
perspektivikusan vagy anélkiil, politikai tendenciával vagy anélkül, s hogy a saub-
jektív akarat vagy az ideológiai meggyőződés semmiféle garanciát nem nyújt a 
műalkotás értékére vonatkozóan. Az egyes szubjektív inspirációk intenzivitasát 
nini hanározza meg .sem az egyén akarata, sem rkölese, s •a perspektivikus és 
időbeli távolság sem, hanem a pillanatnyi személyes hangelat, egy egész sor össze-
tett októl és köriilményt ől függően. 

Az európai neonacional-izmus áradata elöntötte az összes katedrát és ka-
szárnyát, Hegel- és Fichte-, Comte- és Renan-idézetekkel játszadozván, s Barrés 
szerepét ebben a csalárdságban kunön elismeréssel kell illetni. Barrésnak teljesen 
mindegy volt, hogy milyen eszközökhöz folyamodik és milyen módon, ha a szem-
fényvesztő  csalásokról volt szó, abban az id őben, amikor ezek a kegyetlen üzelmek 
az ártatlan európai ifjúság beláthatatffan hadosztályait kiildték a másvilágra. A »na-
cionallista prédikációk« után az egyik, a másik és a harmadik oldalon is néhány 
millió átlőtt koponya óriási tarmеge maradt hátra az európai hadszintereken. Amit 
Dеlcassénak trükkjeivel sikerült keresztiilvinnie a párizsi parlamentben, s amit 
Poincarénak sikerült átváltoztatnia a nagy megegyezések politikai megvalósításává 
1914-ben, Sankt Petersburgban, azt hirdette Barrés költészete két teljes évtizeden 
át. Abban a meggyőződésben, hogy szellemi kiildetést valósít meg a latin civili-
záció bástyáján, Barbusse Tüze 191ában a francia leninizmus els ő  leleményes jel-
zéseként lobbant fel anyugat-európai Szellem ezen évszá7ados várának falai el őtt. 

fülöp gábor fordítása 
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predrag matvejevi č  

krle2a irodalmi 
angazsáitsága* 

Maga a cím, Kxileža irodalmi angazsákk ága , magkövвΡtdli , hogy anindeвek-
előtt tisztázzunk , mi az »angazsáltság« és melyik angazsáltság valábaл  »imodalmi«, 
s ezek után, hogy milyen Krleža ,irodalmi angazsáltsága. 

»Angazsált irodalomról« általában nem a legtanácsosabb beszélni, mert 
nem lehet tudni , ki mire gondol : egyesek számára például az angazsált vers ugyan-
az, mint a politikai , a tendenciózus és az alkalmi vers is — egyesek szemében 
egyszerűen megverselt félszó —, mások szerint minden jó vers — ahogyan min-
den jó mű  is  — egy autentikus, allllkotái elkötelezettség eredménye. Egyrészt divat 
az angazsált költészet tagadása a költészet szabadsága nevében, másrészt vi-
szont van egy olyan meggyőződés , amely szerint az író, ha akarna , 'sem tudna 
megkerülni bizonyos, ilyen vagy olyan értelemben vett angazsáiltságot. 

fgy keveredünk játékba a szavakkal. Oilykor tudatosan is. Fennáll a veszély, 
hogy a szavak a dolgok ellen fordulnak, még a legnemesebbek ellen is. 

Az aпgazsálltság tehát különböző  szemldleteket és értékeket jelölhet. Ez 
minden adott esettben arra kötelez bennü жket — magával a művel és hatásával 
szemben —, hogy •meghatározzuk jelentését. Természetesen nem egyszer és min-
denkorra, hanem mindig újra. 

Jelöljünk itt .meg nagy vonalakban mindenekel őtt két lehetőséget: egyrészt 
»angazsáltnak« lenni annyit jelent az író számára , mint állást foglalni a társada-
lomban, integrálnia a maga tevékenységét a megfelel ő  kollektív projektummal, 
fellépni az obj вΡktivitás vonalán egy meghatározott program alapján vagy egysze-
rűen a közösség nevében másrészt viszont az alkotó belli »kötelezi el« magát, 
mint 'szubjektum, a tulajdon Tényegének mélyén, az alkotó folyamat lendületében 
és egyéni álTásfoglalásaban. Az els ő  esetben kollektív és objektív szintr ől van 
szó, a másikban szubjektív és egyéni szintr ől, tehát :két jeleгіtéscsoportról, ame-
lyek közül egyiket sem lehet maradéktalanul levezetni a másikra. Amennyiben 
érzékeljük ezeket a kiіlönbségeket, tudhatjuk, milyen nehéz angazsáltnak :lenni. 
Adjuk át a szót araagának Krležanak: 

»Angazsált költészetet művelni aránytalanul nehezebb, mint például az el-
lenregény ismert vagy többé:kevésbé kitaposott útjain bolyongni. .Angazsáltan 
írni, ha három dimenzióban végezzük, minden esetben nehezebb, mint mégoly 
virtuóz módon eljátszani a végs ő  fokon mégiscsak — :ködös szavakkal . Egyrészt 
tehát fecsegni , 'bűvölnі , zsémbesen kellemetlenkedni ... vagy másrészt a felel ősség 
súlyával írni, tвΡndenciózusan és angazsáltan, ez két külöл  dolog és két külön 
mód, s az utóbbi ördögien kétséges és nehéz.« 

»Altalános formulák arra vonatkozóan, hogy hogyan .kell angazsáltnak len-
ni a költészetben és a prózában , szerencsére nincsenek : minden alkalom , minden 
mű  kicsi vagy nagy, a terjedelem nem fontos, ahogy a zsáner sem — sajátos 
formulát és megoldást követel ... (Beszélgetések , 196-197 . o. II. kiadás). 

Az ún. „angazsált költészet " egyik legnagyobb betegsége éppen gaz általános 
képletekhez való menekülés és a közös megoldások szimulálása ott, ahol az al-
kotó nem találja meg a maga belső  indítékait . „Az angazsált :irodalomban — mond-
ja Krleža — minden kifejezési eszköz megengedett , csak a szimulálás nem, azon= 
ban meghatározott témákhoz való affinitás hiányában éppen az angazsált költők 
igen gyakran nagyon rosszul alakítják a maguk angazsált eszméit ...« (uo. 202. o.) 

Próbáljunk orrég jobban közel kerülni Krleza angazsáltság -felfogásához, kivá-
lasztva azokat az eleméket , amelyek meghatározzák , keresve a kapcsolatokat, ame-
lyek koherenssé teszik . Nem mindenki angazsált , aki az kíván lenni . Néha vi- 
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attól, hogy döntő  lehessen. Naiv elgonddlás, hagy a küls ő  imperativusok, utasítá-
sok és irányelvek, szabályok és direktívák ravezethetak az írót a valódi аngazsált-
ság útjára. A maga hosszú baloldali harcos pályafхtása során Krleža — tudatosan 
és határozottan — ellenallt az ilyen felfogásoknak: »A m űvészi alkotásban —írja 
Karl Kraus emlékét idézve — nem kellenek szabályok, mert a m űvészi alkotás 
a legbiztosabb úton halad afelé, hogy dogmává változzon, amint megjelennek az 
impenativusok, utasításdk, arányelvek ...« (Esszék, I. 188. o.) 

A .két háború közt irodalomban az angazsáltságot általában »tendenciának« 
nevezték, az angazsált hozzáállást pedig tendenciózusnak, vagy szoeiálhtendencaózus-
nak. Krleža, legkorábbi kritikai és esszáisztikus szövegeit ől kezdve, sohasem tagad-
ta a tendenciózusság lehetőségét az irodalomban és általában a művészetben. »Va-
lamennyi művészet mindig is tendenoiózus volt — tismera el Georg Grosz tenden-
ciózus festészetéről írva. — A tendencia a művészet jellemzője, és sohasem árthat 
az alkotásnak.« (Esszék, I. 254. o.) 

A »tendenciózus« vagy angazsált állásfoglalás önmagában nem káros, abban 
a pillanatban válik csak azzá, ha a »tendenciát« vagy angazsáltságot ráer őltetik, 
megszabják, előírják, ha tehát nem spontánul születik magában a művészben, 
belül, hanem dk јvülről jön, másoktál. Az egyéni anstanciát •tehát itt nem szabad 
megkexülni vagy lebecsülna! 

Nagyon jeиemző, hogy ugyanabban az időben, amikor hangsúlyozta egy 
Georg Grosz angazsá1tságának a nagyságát, ugyanakkor, a húszas években, Krleža 
elismeréssel ír az úgynevezett »tiszta«, valósággal l'art pour fart költészet kép-
viselőiről is (egy Waesnerről például), annak a lehétőségét bizonyítva ily unódon, 
hogy a költészet nemcsak úgynevezett mondanavaló.jában angazsáládhat, hanem 
érzékenységében is. Egyik legeredetibb m űvében, a Filip Latinovicz hazatérésében 
Krleža szembesít bennünket a tendencia és a tendencia-ellenesség legélesebb ösz--
szeütközésével: kritikánk valószínűleg nem figyelt fel annak a konfliktusnak a tel-
jes súlyára, amely ott feszül Filip esztétizáló kétkedései és Kiyriales gyakorlatias 
biztonsága ,között, amely az eljövendő  »kozmopolita civilizáció« számára csak »szö-
kőkutakat és parkokat« lát elő, megszabadítva azt a művészet »barokk kulisszái-
nak« szükségétől. 

Nem tagadva meg egyetlen pillanatra sem a m ű  belső  tendenciáját, Krleža 
a harmincas években árnyalja és kiegészíti a tendenciózusságra és elkötelezett-
ségre vonatkozó nézeteit. Mint m űvész tulajdonképpen védelmezi a művészet mél-
tóságát, az alkotas egyéna formáit, a választás szabadságát, a felel ősség egyéni 
voltát: »Alkotóa és esztétikai vonatkozásban — mondja a Dráva menti motívumok-
ban  — mindaz, ami nem egyéni, egyenlő  — a semmivel.« Nem lehet racionalizálna 
magának a művészi alkotásnak a természetét, s így a m űvész elkötelezettségét sem, 
mert a »műalkotás kérdése nem az ész és nem az értelem kérdése. Az életigazsá-
gok az indulatokban mutatkoznak meg, amelyek nem tisztán értelmi eredet űek, 
a művészi igazságok inkább a tudatalattiból törnek el ő , a zavaros szenvedélyekb ől, 
a test .titkaiból, igen gyakran tasztátalan ösztönökb ől és őrült sejtelmekből és 
szinte mindig esztelenül, dacosan és elementárisan, mint a lázban.« (D•ráva menti 
motívumok, Esszék, III. 315. o.) 

Ennek az idézetnek az alapján könny ű  megértem, hogy miért vált lehet ővé 
a krležai akció és a »szürrealista tevékenység« párhuzamos elkötelezettsége; Mi-
roslav Krleža és Marko Risti ć  találkozása és együttműködése — annak alapján, 
amit jelentettek és különösen, amit felépítettek az .adott helyzetben — az egyik 
legpéldásabb és legtermékenyebb alkotói konvergenciát képviseli nálunk, szigorúan 
Irodalmi és szélesebb, kulturális és adeológiai értelemben egyaránt. 

Ismertek Krleža fönntartásainak okai és körülményei a ;többé+kevésbé hiva-
talos álláspontokat képviselő  baloldali irodalmi fronttal szemben. Ha röviden össze 
akarnánk foglalni őket, azt mondhatnánk, a nézeteltérésnek az alapja a tendencia 
koncepciója volt, az ti., hogy a művészi elkötelezettség ugyanazon cél felé vezet, 
mint a forradalom — az ember fölszabadítása felé, irányelveik tehát lényegében 
párhuzamosak és komplementárisak; a múvészi alkotás azonban forradalmi, szub-
verzív tevékenységét a saját eszközeivel valósítja meg, s mint ilyen, .nem vezethet ő  
le az érvényben levő  szabályoknak és a közvetlen felhasználhatóság funkciójának 
nívójára. Az elkötelezett művészet, ha valóban művészet, csak magas színvonalú 
kultúrából nőhet ki, és nem rendelhető  alá a pillanatnyi kulturális, politikai és 
anyagi adottságoknak. A művészi tendenciáról c. szövegében, amely el őször egy 
szerény munkás-paraszt kalendáriumban (1937) jelent meg, Krleža éppen ezt az 
álláspontot foglalja el: »Mint ahogy egyetlen nagy művészet sem képzelhet ő  el 
magasfokú anyagi kultúra nélkül, úgy nagy proletárm űvészet sem létezhet a prole-
tariátus magasfokú anyagi kultúrája nélkül, amely éppen magas anyagi és kultu-
rális színvonala miatt elveszíti majd kizárólagos proletár jelent őségét. Az a tár-
sadalom, amely ma keletkezik, és amely elkövetkezik majd, felfelé ível ő  fejlődé-
sének vonalán magas színvonalú anyagi (és ebb ől következően esztétikai és etikai) 
kultúrát és magas képzettségű  művészeket teremt majd. Hogy ugyanolyan vonz-
erejük lesz-e a mai fejlődési (s ebből következően esztétikai) tendenciáknak a mű-
vészek számára, mint amekkorával ma rendelkeznek, az más kérdés, és nem tarto-
zik a témához.< (Esszék, I. 230. o.) 

Krleža ily módon még egyszer szabállyá teszi a kockázatot. Ez természete-
sen bizonyos konzekvenciák levonásával jár: ilyenek az ő  elkötelezettségének és 
felelősségének követelményei. Felfogásának következetességét nem nehéz bizonyí-
tani: valósággal csodálatba ejt ő . Közvetlenül a borzalmas második világháború 
után, amikor a fölszabadulas és forradalom eposzi eksztázisában annyira hajlot-
tunk rá, hogy az elkövetkező  jövő  nevében bizonyos engedményeket tegyünk, Krleža 
burkoltan emlékeztet bennünket arra, hogy mely elkötelezettség nyit legnagyobb 
teret a művészet előtt, mely elkötelezettség nyújt legnagyobb esélyeket a művész-
nek. Nem olyan példaképek ezek, amelyeket az id őszerűség kínált vagy erőltetett 
volna: »Az irodalom, amelynek majd sikeriil lerántania a haldokló civilizáció ál-
arcát, a művészet, amely majd elkészíti a haldokló arc halotti maszkját, a törté-
nelem, amely majd megskalpolja ezt a különös kort ... ez a három Múzsa majd 
Shakespeare ;szavait választja mottóul... hogy az ember elrejt őzött embertársai 
elől, s az volt az egyetlen védelme, hogy nem volt jelen« (Irodalom ma, nagy. Esz-
szék, 298. o., ford. Szeli István). 

A dolgokról tehát shakespearea teljességgel kell beszélni, s őt ellentmondá-
sosan is, ha kell, és nem egyértelmű  tendenciózussággal. Ehhez hasonlót ajánlott 
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Marx egyik barátjának, a drámaíró Lassallle-nak: »shakespeare лzálni kall«, neдn 
»schillerizálni«, nem korunk üres, tendenciózus »hangosanbeszél őjének« kell len-
nünk, mélyebbre kell nyúlni, többet вΡlérиі . 

Nem volna helyes mindebből azt leszűrni, hogy Krleža marxista esztétikus, 
mert sokkal inkább a művészet látomását és a maga poétikáját nyújtja ő, mint 
valami általános esztétikai hozzáállást, még kevésbé rendszert. Mégis szemmellát-
ható és kétségtelen, hogy Krleža költői elkötelezettsége a marxizmus vonalán áll. 
Amikor a sorsdöntő  1948 után irodalmaink a szocialista világban egyedülálló úton 
indulnak el, Krleža ljubljanai beszédében — abban a kiáltványban, amely út-
mutatásként szolgált az egész jugoszláv értelmiségnek —még egyszer, ki tudja 
hanyadszor figyelmeztet bennünket: »Művésznek, a forradalmi politikai irányzat 
költőjének lenni ma olyan kiilldetés, amely rendkívül nehéz és magában véve 
bonyolult. Mindenekelőtt a személyes hajlamon és adottságokon, ezenkívül pedig a 
már ismert összetevőkön: a tudáson, tehetségen és ízlésen múlik.« (Esszék,  VI. 42.  o.) 
Ez alapvető  és lényegi elеfeltétel ahhoz, hogy a múvész és a művészet valóban 
»megváltoztassa a világot«, ne csak »magyarázza«. 

Az említett nézetek anaganak az irodalmi gyakorlatnak a szintjén számos 
konkrét megnyilvánulási formában nyernek igazolást. Nem árt erre példákat hozni 
a költészetből, amely —elkötelezettség tekintetében valószín űleg olyan terület, 
ahol azok az ellentmondások, amelyekre rámutattunk, a legélesebb formában je-
lentkeznek. Krleža ítéletei szigorúak voltak költészetünk politikai értelemben vett 
angazsáltságának hagyományát illet ően, következményei viszont kikezdhetetlenek: 
»Ha irodafilmi hangversenyünkben — olvashatjuk az Irodalom ma című  esszében —, 
amely száz esztendőn át csak vulgáris indulókat, ébresztőket, harci dalokat, éjjeli 
zenét és alkalmi politikai nótákat harsogott, ,felsírt a megalázott emberi tudat 
egy őszinte вΡ4égiája, a költői csicsergés, a harangzúgas és az angyali szózatok ne-
vében rögtön felhangzott az antidarwinista költészet .méltatlankodása« (Esszék, 
314. o., Szeli István ford.). A költészet elkötelezettsége csak akkor értékes, ha 
nem alarendeltje annak az eseménynek, amelynek alapján meghatározódik: vagyis 
nem lehet a napi szükségletek egyszer ű  kiszolgálója, a részlegesség rövid lélegzete. 
A költőnek számolnia kell ezzel, hiszen ez a legf őbb záloga a játszmában. De az 
új társadalomban a politikusoknak is tisztában kell lenniük azokkal a hipotékákkal, 
amelyeket a történelem folyamán a politika er őszakolt rá a költészetre. 1967-ben, 
Baudelaire halálának százéves évfordulója alkalmábál, különösképpen hangsúlyozza 
ezt Krleža: »Európa politikai története arra tanít bennünket, hogy a hivatásos 
politikusok fiartбsan beteges ellenszenvvel viseltetnek a költészet iránt, függetlenül 
a hosszúsági és szélességi körökt ől, valamint attól, hogy egy-egy költő  milyen 
politikai beállítottságú. A gyakorlati politika számára a költészet udvarhölgy, ki-
zárólag a propaganda gyakorlati eszköze. A gyakorlati politika arra használja a 
költészetet, elfogadva vagy elvetve azt, hogy a múló napi szükségletek szerint dics-
himnuszokat firkáljon, hogy álmélkodjon a leaderek nagy bölcsességén, vagy hogy 
befogja a száját, túlontúl boldogan attól, hogy a sors kegyéb ől csóválhatja a 
farkát.« (Forum 9-10, 1967. 315. o.) 

Ebben a kontextusban az elkötelezettség az író történelemhez való viszo-
nyán keresztül fejez ődik ki a legközvetlenebbül. 

Az egész krležai életmű  lényegében a maga legdöntőbb bizonyítékaival annak 
a kornak az intim történelmébe ágyazódik, amelyhez tartozik, abba a térbe, amely-
ből sarjadt. 

Nehéz megszabadulni attól a benyomástól, hogy a historizmus bizonyos pil-
lanatokban ,nagyobb helyet foglal el, mint amennyit Krleža eredetileg szánt neki, s 
hogy néha az író akarata ellenére is kiküzdi a maga helyét. Ennek az ellentmon-
dásnak az elemei — az angazsáltság és a »distancia«, az » вΡlrendelés« és az »ön-
rendelkezés« dilemmái stb. — jelzik és teszik gondolativá Krleža útját, korszakait 
és a maga megoldásait bennük: a történelmi valóság és az alkotói szabadság szem-
besii ósét ... 

Így A horvát hadistentбl a Zászlókig, a Legendától a Balladákon át az Areteu-
sig mindig az ember áll a Történélem előtt, a tehetetlen szubjektum a mindenható 
objektivitással szemben, az agyén tudata a világ ösztönössége ellenében... A vak 
okozatisághoz való alkalmazkodás összeegyeztethetetlen Krleža víziójával: ez az 
összeegyeztethetetlenség mindig lázadást szít, radikalizálja a tiltakozást: értelmet 
ad az angazsáltságnak. És valószínűleg abból ered, hogy Krleza állásfoglalását a 
Történelemmel szemben 'leggyakrabban ellenállás tölti ki. Mondhatnánk úgy is, 
hogy a történólem az ő  számára inkább következmény, mint ésszer ű  összefüggés, 
ritkán értelmes, még ha felfogható is„ igen gyakran »ellentmondó, értelmetlen em-
beri törekvések« jellemzik, úgyhogy »keverékre« hasonlít, »zavargásra«, »cs ődület-
re«, a »butaság krónikájára«. 

A költő  elkötelezettsége nem lehet kívül a Történelmen, de nem -is akópiája: 
arról van  szó, hogy a történelmi szublimálódik a költészetben, a m űvészetben. 
A háborús ,tapasztalatok efel ől kiilön meggyőzték Krležát, ahogyan az Európa 42 
is bizonyítja, amely velejéig elkötelezett abban az id őben, amelyben létrejött és 
amelyről tanúskodik: 

Ma nem vagyunk már többé, mik gyerekként voltunk, 
ma egyet tudunk és amit tudunk: 
a költészet nem aranyhalacska 
a csendes, lírai szoba kristályedényében 
és az édes szavak tömjénje sem a hóhér pafájában. 

(Európa 42, összegyűjtött művek, Költészet 539. o.) 

Nézzünk szemibe még közvetlenebbül az angazsált költészet krležai felfogá- 

0k példa van  rá: a planetáris szabadság, amelyr ől a látnok Kolumbusz ál-
modik hajóján, a »lángoló szél«, amely felszította a nagy Október leheletét az egész 
»rothadt Európáim ban, az a »tomboló, üvöltő  zsoltár, amely egyidejűleg szembesí-
tette a tudatot a Kommtirmél, a petróleummal és Leninnel, a világot pedig milliók 
maratóval, hogy olyan életet teremtsenek, amelyben az Ember szó büszkén fog 
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A legerőteljesebb költői példa ebben a tekintetben az Вjtszakának virrasz-
tója (Balade Peti-ici Kerempuha). Ez a anű  tulajdonképpen a többszörös megisme-
rés — a politikai , történelmi , nemzeti és osztályforradalmi megismerés kifejez ő-
dése . A szerző  vallomása szerint az a »terv és program lebegett a szeme el őtt, hogy 
kifejezze versben (szimbolikusan) a lenini gondolatot a maga tiszta , ideális és ideah 
zált változatában«. (Beszélgetések Krležával , 192. o.) 

A Balladák hasonlíthatatlan sajátossága , a kx ~ležai opus keretein belül éppúgy 
egész irodalmnn .k és a többi szláv irodalom keretein belül , bizonyos értelemben 
abszolút, megmagyarázatlan és talán megmagyarázhatatlan is marad. 

Ez a sajátságos és kivételes mű  a legmélyebb a&otói törekvések és leg-
eredetibb akarások hevében fogant : lenini angazsálћság, igen ... De Krleža felmért 
egy a4apvető  költői igazságot : a Leninről és akoiójárál való éneklés tulajdon-
képpen pleonazmushoz vezet, az az irodalom, amely nem több, minit valamely 
történelmi esemény leírása — ha ,mégoly jelentős történelmi eseményr ől van •is  
szó —, csupán tautológia . Az angazsáltságnak a maga költ ői megvalósulásában 
újjal, felfedezettel , megalkotottal kell bizonyítania. 

»Hosszú volt az út a Balladakig« — mondja Krleža. Ezen az úton valóban 
föllelhetők lenini útmutatások , de az elkötelezett választás egyéni • volt. Már a kez-
det kezdetén a fiatal költő  faljegyezte a »régmúlt napok <~ban azt a kívánságát, 
hogy valorizálódjon a haldokló kajkáv szavak plebejus ereje és pogány íze: 
»Ennek a nyelvnek a korróziós ereje megöl minden fényes és h ősi ideált , minden 
fogalmat és törekvést , bomlasztó hatása van  mindenre . Ez a jobbágyok szólás-
módja, és tartós depresszióban van. Alulról köp az úri csizmákra , amelyek ta-
possák ... Ez a népi , zagorjei , jobbágyi szarkazmus gyilkoló . Mindent kiсsúfdl, 
mindent vulgarizál és plebejusivá tesz mindent , ami fölötte van, úgyhogy önnön 
felemelkedését is veszélyezteti . Ez a szarkazmus valami félrészeg hangulatba húz 
le.« (Régmúlt napok , 109-110. o.) 

Azt mondhatjuk: alulról jövő  elkötelezettség. Alulról teríti le mindazt, amit 
fölülről rákényszerítenek : a hierarchiát , az intézményeket , a zsarnokságot , az igaz-
ságtalanságot; alulról :köp az Úrra, az urakra és az •uralkodókra. Maga Krleža 
megvallja, hogy a »Balladákban olyan irányú er őfeszítés munkál , mely az angazsáit-
sággal és tendenciával kapcsolatos teorémákat és reflexiókat magában a m űben 
teszi próbára« (Beszélgetések , 192. o.) 

Ebben a törekvésben dönt ő  súlya van a költészet immanens törekvésének, 
hogy a maga rendje szerint szerveződjön és stxuktúrálódjon . Ahogyan a szertartási, 
fogadalmi vagy a maga idejében liturgikus nyelv menedékjogot keres az örök és 
változatlan idiómákban Qlatdл , görög, ószláv ), a kajkávság archaikus oázisa is fel-
kínálta a maga lehet őségét a költészetnek . Az angazsáitság annyit ér , amennyit 
bizonyítani tud a nyelvben , a maga költői kifejezésében és a saját r вΡalitásában .. . 

A két következő  példa a költői angazsáltság két különböz ő  szintjét mutatja: 
egy гövidebb ciklus (az Előestéből) a »kéményekről«, és a Nyitott sír fölött szo 
morú gyülekezet cím ű  poéma. 

Azok az eszmék , amelyekért az igazi író szót emel, azok az álláspontok, ame-
lyeket képvisel , természetesen sohasem véletgenszer űek . Talán véletlen , hogy Krleža 
költői opuszában megjelent a gyárkémény? 

A mi árkádáai-idillikus kőltészetünkbeп  legelőször Krležánál ugrik ki ez 
az urbánus szimbólum , a munka és a munkásság jelképe. Erő  van benne és ero 
tikum, növekvő  lázadás és fenyeget ő  egyenвΡsség. 

Kémény és gyár ... A választás nem mélyebb okok nélkül jött létre. Nem 
késett el. Utcáinkon abban az időben titokban énekelték: »A parasztok és a gyári 
munkasok meghódítják a világot«. Ki tudná, hány fiatal baloldali indult harcba 
azután, hogy elolvasta Krležát? Spanyolországba. A partizánok közé. Zágrábból. 
Egész Jugoszláviából. 

A vers angazsáltsága annál mélyebb , minél kevésbé látható, és annál tartal-
masabb, minél kevésbé jelszavas: Krleža Kéményekr ől írt ciklusa épp erről igyek-
szik meggyőzni bennünket . Benne a bal és a jobb jelszava magából a versb ől nő  
Ici, és nem fordítva: kívülről ... 

Kevés olyan felforgató ;költői mű  van nálunk, •mint  a Nyitott sír fölött 
szomorú gyülekezet. Amikor azt mondjuk, felforgató, ezt egy sajátos értelemben 
gondoljuk : ez a poéma a legagresszívebb módon találja telibe az alkalmi retorika 
komplexumát, majdnem valamennyi európai kultúra, köztük a mi kultúránk egyik 
betegségét. Az alkalmiak, a jubilánsok, ahogyan Cesarec nevezte őket, akik nem 
arra használják az alkalmat , hogy fölfedjék az igazság mélységét és tragikumát, 
hanem felszínes retorikus konvenciókkal tulajdonképpen elködösítik az őszinte dol-
gokat, a horvát hagyományban a szépszavúakat , az ünneplőket és a tolakodó al-
kalmiakat éppolyan hevességgel bélyegezte meg egy Star čević, Kvaternik, Supile, 
mint Matoš , Cesarec, Krleža. 

Az alkalmi és felköszöntő  »frázis« a frusztráció formájaként jelentkezik, a va-
lódi tettek pótlékaként. Mondtuk róla, hogy sok európai kultúra betegsége. Rend-
szerint ott kapott legjobban erőre , azoknak a népeknek a történelmében , ahol a po-
litikai dimenzió objektíve le volt szűkítve, s így a kultúrának több politikai el ő-
jogot kellett magára vállalnia, mint amennyi jellegénél fogva megfelel számára. 

Egész népünk 'körében ismert a temetések és köszönt ők émelyítő  stilusa, a 
prédikációk stílusa , a májusi ájtatosságok , istentiszteletek csömörkelt ő  retorikája, 
amely a hallgatóságot •mindig a tárgy státusára korlátozza . Krleža angazsáltsága 
letépte a leplet erről a nevetséges és szomorú megszokásról . Letépte a fügefa-
levelet az eunuchról , aki férfiasságáról igyekezett meggy őzni bennünket. 

Mindabból , amit élmondtunk , azt kell leszűrnünk , hogy a kaltő , ha elköte-
lezi magát , hűnek kell maradnia önmagához , a költészetnek pedig a maga ter-
mészetéhez . Az elkötelezettség máskülönben nem irodalmi elkötelezettség, s így 
a művészet számára se nem értékes, se nem érdekes. 

Az igazi művészi angazsáltság tehát csakis olyan feltételek mellett jöhet= 
létre , ha művészi eszközökkel a versben individualizálja az általánost és a társa-
dalmit, a tér és az šdő  részlegessége pedig kinyílik az Ember és a Világ univer-
zális távlata felé. Annál értékesebb , minél több költői szenvedélyt tartalmaz. Еs 
minél több szabadságot. 

juhász erzsébet fordítása 1102 



brunner emília 

a gyermekkor 
templomában 
krleža: agrami  gyermekkorom 

Egy mű  elemzésekor jó segítségnek bizonyul, ha el őre meg tudjuk hatá- 
rozni гnűfaját, habár esetünkben valószínű, hogy Krleža er@lyesen tiltakozna a 
forma feszegetése ellen — erre vall az a tény is, hogy Krleža (feltehet őleg mér- 
legelés nélkül) naplónak minősíni az Agrami gyermekkorom c. művét, habár a 
pontosabb műfaji meghatámozás •az emlékirat lehetne, hisz a m űben ehnondottak 
»... mind képek képei (190Ob61), de ma (1942-ben) már csak a képek képei, azaz: 
elfelejtett képek képei azokról a képekr ől, 'amiket emlékeknek nevezünk, negyven 
év távolából.« Az alkotás megkomponáltsága, az egyes vészok stílusbeli és han- 
gulati heteronómiája is az emlékirat mellett szál. Mmb ől  is  áll ez a heteгonámia? 

Az emlékezés képek impresszionisztikus halmozásával indul, és ugyanennek 
a módszernek a megismétlése adja a befejezés ereszked ő  lejtését. A képek azon- 
ban énem ugyanazok: először a kirakatok, a bábok világa, másodszor pedig az 
egyház rákfenéi elevenednek meg, mindkét képsorozatot pedig a cirkusz, a szín- 
ház képzete kapcsolja össze. A bevezetds motívumai a gyerekkor hangulatát idé- 
zik meg, és egyes jellemzó szavakat (labda, madarak, piros szín stb.) az író kés őbb 
is töb'bször megismétel, valahányszor megjelenik a leitmotívum: a gyermeki meg- 
ásmerésbe vetett feltétlen hit. Krleža hozzáállása gyermekkora ihletanyagához ha- 
son1óságot mutat Saroyan: The Summer of the Beautiful White Horse c. elbeszé- 
đésével, azzal a különbséggel, hogy míg Saroyan életkorának pontos meghatározó- 
zását adja, Krleža annak ellenére, hogy kés őbb kitér a pontos dátumra, a beve- 
zetésben a definiálatlansag nullapontjáról kezdi a cselekményt, így fokozva a 
meseszerűséget: »Megtörténvén egy napon, valahol a térben és id őben, így tartok, 
testi létem .kezdetétdl mostanáig.« Ehhez f űződik a megállapítás: »... az út vé- 
gén vmsszatértem ahhoz, amit kezdetben láttam és haiiottam .. n. Ezzel kirajzo- 
lódik az emlékmrat íve, .melyet helyenként stílus- és idősíkok váltása fedi el sze- 
műnk elől. Krleža szabadon váltogatja a va'lós, egyszeri, mélyen id őben gyökerező  
(gyerekkori) emlékeket az esszészer ű  látás időfelettiségével; ez a két »látás- 
mód« a többi felállított párhuzamhoz hasonlóan csak akkor ötvöz ődik egységes 
egésszé, amikor Krleža Darwin elmélete révén, ,feloldva az ellentmondások alél, 
eljut a katarzisig. Az els ő  két fejezet önmagában egészet képez, és meghozza a 
maga katarzisát: az els őben ez az intellektuá is erőfeszítés jelentőségének felisme- 
rése a barokk hallucinációkkal szemben, a másodikban pedig a költ ői elhivatott- 
ság tudata. A harmadik fejezet a festészetet, a negyedik az absztrakt m űvészetet, 
az ötödik a gyerekek játékát v2lágítja meg sokoldalúan (a következ ő  fejezetek kel- 
lékeinek definid4 sóról van szó), de nem hoz feloldódást. A három fejezet lineáris 
vezetésének a végét az a pillanat jelzi, » ... mikor a ]éggömb elszabadul a zsineget 
tartó ,kéztől és felszáll«. A következő  hat fejezet építi ki a mű  végső  kulminációs 
pontját és a gyermekkor templomának csodás kifinomultságú :képét. Ezekben a 
fejezetekben halál és szépség, hangok és illatok mesteri ötvözetét adja Krleža, a 
költő, a festőművész, de ugyanakkor a filozófus is, mert az .impressziók tömegéb ől 
végül megsziiletik az új eszme: »Ezekt ől a hallucimációktál Darwin szabadított 
meg. Amikor rájöttem, hogy a pluviálék, dalmatikák és kazulák alatt a tisztelend ő  
urak majomfarkukat rejtegetik, a dolog egészen világossá vált el őttem. Végleg 
megszabadulván ettől a túlságosan földi nehezékt бl, fölszálltam, mint a madár, 
az emberi gondolat szabad térségembe.« Ez volna a mű  leegyszerűsített váza, de 
ezenkívül még sok más felépítésbeli mozzanatra is felfigyelhetünk. Például arra, 
hogy a vallás hókuszpókuszaival szemben tanúsított ellenállás tudatosodását (mint- 
egy katalizátorként) a kilencedik fejezet egy új id ősík beiktatásával segíti és 
egyben készíti elő . A háború képei ezek, néhány robbanó erej ű  mondatba sűrítve. 
Az egész nem több, mint »a valóság intermezzója: 1942 júliusa«. Еrdekes azt is 
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első  fejezetek játékosak, még ha a játék go гΡvllák, odaliszkok, bűnözők és királyok 
viaszbábjaival történik is, melyek mögött a valóság drámái rejlenek; a játéknak 
ez a kettőssége már előrevetíti szent Agoston kritikai élű  megállapítását a gyere-
kek és felnőttek játékának lényegi azonosságáról. Az els ő  rész »gyermeki« voltát 
egy-egy felkiálltás is színezi: »... az anyag súlyos és áthatolhatatlan csokoládé-
torta! ... ma csütörtök van és nincs tanítás. Nagyszer ű !« A következő  fejezetek 
értekező  hangnemét az értelem felszabadulásának •folyamata és vele párhuzamo-
san a stílus felszabadulása váltja fel; ezt ttikrözik a vallásról tett megállapítások 
is: »Lelkiismeretünk nem épp tiszta, de gyugodt, gyónással mossuk, akár a lá-
bunkat, minden szombaton. Egyszóval a kereszténység a világ egyik legkomforto-
sabb valiása.« Tanulságos volna még kimutatni a legszembeötl őbb párhuzamo-
kat, .melyeket Krleža szent Agoston és önmaga, a vallasok, a m űvészetek, játék 
és valóság stb. között felállított, mert ezeik a párhuzamok a m ű  struktúrájának 
jelentős elemei, de ez az еиеmzёѕ  már meghaladná írásunk kereteit. A kimu-
tatott szerkezeti elemek is kiidönösen azért érdekesek, mert a ,kompozíció nagy-
mesteréről vallanak, annak ellenére, hogy Krleža szívesezi hivatkozik Lenin meg-
állapítására, nиsгerint a stílus nem fontos. Krleža a tartalom jelent őségét hang-
súlyozza a foгmaval szemben. Szerinte az írónak els ősorban filozáfusnak kell len-
nie, hogy világosan, reálisan és logikusan gondolkozhasson. 

Annak ellenére, hogy a fentiekben többször előfordult az impresszió szó, 
mely néha már árracionalizmussal határos fogalmat jelöl, Krleža tudatos írói (fi-
lozófusi) programjában a realizmust teszi magáévá olyan értelemben, hogy a meg-
ismerés mindig a valóság árnyéka. A következetesség híve, de nem a kauzalitásé. 
Pragmatista abban az értelemben, hogy csak azt tartja igaznak, ami hozzásegíti az 
embert problémáinak megoldásához, különösen társadalmi téren: »A gépimádat 
bűvöletében az ember ma azt hiszi, hogy a Holdra téve lábát megszabadul vala-
mennyi gondjától, s hogy ezekkel a világ űri kiruccanásokkal egy csapásra véget 
vet különféle bajainak ,idelenn, közöttünk" ...« (Jean Paul Sartre üdvözlése). 
Ez a magyarázata az agrami gyermekkorban s űzűn feltűnő  Hold-motívumnak, mint 
egy egzisztenciális probléma szimbólumának. Az igazság kérdése van Krleža filo-
zófiai elméletének tengelyében, és ezzel magyarázható élénk érdekl ődése az egyház 
metafizikai hazugságai iránt, természetesen ezen is túlmen ően. Maga a művészet 
sem tűr szerinte képmutatást, és ebben rejlik ereje, hogy az ember biológiai és 
társadalmi valósága fölé emelkedjen. Ez egyben cáfolata is annak a véleménynek, 
mely szerint Krleža szemléletében a biologizmus dominal, de tévednek azok is, 
akik filozófiájának csak ateista, individualista, anarchista vagy pesszimista voltát 
látják, mert mindezek az elemek egy sajátos egységbe ötvöz ődnek, mely a leg-
eminensebb Krlexa ~kutatók szerint a marxizmushoz álí legközelebb. Harcos filo- 
zófia ez, mely a művészetet fegyverként használja fel, de ugyanakkor kérdéses, 
hogy nem volna-e helyénvalóbb megfordítani ezt az állítást. 

A mű  olvasása közben szinte tolakodón, elháríthatatlanul kínálkoznak össze-
hasonlításra más írók gyerekkori élményei. Nem egy író gondolkozik hasonlóan, 
mint Krleža: » ... még ma sem tudok többet, mint amennyit akkor tudtam, ami-
kor semmit sem tudtam, ez pedig persze, nem sok, de többé-kevésbé mégis min-
den, amit ebben a körülöttünk torlódó, tárgyakkal és jelenségekkel folytatott m ű-
vészi játékunkban megtudhatunk vagy kigondolhatunk.« Ezért olyan fontos Proust 
számára az emlékvilág kiemelése a feledés mélyeib ől, és ezért mondja Sartre: 
»A gyerekek még közel állnak a természethez, a szál és a tenger rokonai ők, da-
dogó szavaikból nagy és homályos igazságok szólnak azokhoz, akiknek fülük van 
a hallásra.« Különös, hogy a gyerekkori túlé гzékenység legtöbb hasonlóságot Kz+leža 
és Proust esetében mutat, annak ellenére, hogy a két gyerek lelki világa lénye-
gében elütő : Proust szüleitől várta a védelmet és gyengédséget, Krleža viszont 
kritikusan szemlélte, és önállóan vívta meg saját harcait a valósággal. Az agrami 
gyermekkor az istenek (a legfels őbb védelem) alkonyának és egy új szellem meg-
születésénеk a tanúja: egy olyan új szellemé, mely nem vár csodákra, hanem 
teremteni akar. 

Krleža máig megmaradt annak a mesteri b űvésznek, aki fekete cilinderé-
ből elő  tudja varázsolni az embereket, sorsokat, ezt az egész nagy színházat, de 
nem talmi dekoratív trtlkkilkkel élve, hanem egy humanista e1kötelezettség ne-
vében. 
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mirosiav krleža 
korai verseibő l 
(1914-1919) 

dal 

Ma éjjel, mikor a Láthatatlan fényes égi korsóból 
kék holdfényt locsolt szét a csillag-sz ő ttesen, 
én temet őben 
énekeltem a Boldogságról. 
És a keresztek eped őn nyújtogatták kezük. 
Komor, kemény, köves keresztek 
nyújtották kezük a Boldogság felé... 
Ünnepi némaság volt. 
Hosszú fasorok, réztest ű  szfinxek, 
és minden néma volt, halott. 
Csupán a szavaim, 
mint fehér, pompás asszonyok, 
zengtek a temet őben. 
A völgyben kihúnytak a lángok, 
és kék holdfény folyt szét acsillag-sz őttesen. 

dal a dalról 

Már régen-régen szálldos a lelkem körül valami napos madár. 
Tegnap egész nap fáradtan űztem 
s mikor a májusi dél 
ezüst fejszékkel a földbe hasított, 
és vedlett disznó-csürhék túrtak a néma makkosokba, 
ó, én ezt a napos madarat 
akár egy beteg isten 
fáradtan űztem. 
És nem találtam el 
déli dalom nyilával. 
És most, 
amikor kushadtan nyög a takarodó, 
amikor mécsek gyúlnak, 
és szitál az eső, 
most belehullt az ég ő  napos madár 
a bús sötétbe sebesülten. 
Én a keblemen hordom véres, tört, meleg testét. 
De aztán? 
Mit is tegyek szegénnyel? 
Ahol rotációk ugatnak nappal-éjjel 
e bús homályból odaviszem, 
s ott majd vércseppes, zokogó éneke 
fájón elpihen. 1105 



pietá 

Megzendülnek kék szférái a mennynek. 
A vén sifonér hátán furcsán remegnek 
az ifjú nappal Zöldes fényei, 
s egy gyertya lobban, sápadt lobogással. 
Egy fájdalmas, tört nőalak 
fehér tetemre rogyva, mely véres s meztelen, 
sír, ahogy csak szülő  sírhat, 
szíve gyümölcsén, 
drága gyümölcsén, esztelen. 
Görnyedt alakja harcol a félhomállyal, 
s a gyertya lobban, sápadt lobogással. 

• 
»Én balzsamot hozok néked! És Békét! 
Gyötrött, szép fiam, béke Véled!« 

• 
Harangok hangja s győzelmi ének. 
A barikádon vér ömlik. Láng dúl. Csata éled. 
S a lobogó fent vörösen leng és riad és nevet, 
az anya meg, szegény, zokog letarolt fia felett. 

• 
í 
És mintha hallanók a holt zaszlóviv ő  beszédét: 
hazugság bűzlik itt, úgy rémlik nekem, 
a hazugság a szobánkban hál, 
s valami démon zihál, 
és bántja nyitott sebem. 
0, anyám! Ez a húsvét hazug és reménytelen. 

• 
Mi öltük egymást, édesanyám! 
És a te szíved hétszeres sebbel vérzett. 
Mi öltük egymást, mint részeg pribékek, 
fekete dolgok fekete igaza végett. 
És hazugság minden. Szörny ű  hazugság. Se fekete, se fehér. 
Hazudik barikád, feszület, könyv, szó és remény. 
És nincsen semmi. Se ördög, se isten, 
miért is öltük egymást, anyám, ha semmi sincsen? 

• 
Megzendülnek kék szférái a mennynek. 
A vén sifonér hátán furcsán remegnek 
az ifjú nappal zöldes fényei, 
s a gyertya lobban sápadt lobogással. 

válság 

Nem, Undok! Békülés nincsen! 
Eltiportad álmaim s meggyaláztad, 
és a lelkem most nyomorult, béna. 
Akár a hentes, gyürk őzöm én a 
mészárolásnak! 
S te vagy az oka, 
mert te: az álmaim meggyaláztad. 
Szül őanyám ölöm és ősz apámat, 
a düh is öl és dühös a bánat, 
s az égbolt kék terhe összenyom, 
s egymást öl milló botor. 
De jön a Nap. 
Szívünkben már a hajnal átka forr. 1106 



dal a virágos dombon 

Sokáig vándoroltam, hogy itt a virágos dombon letérdepeljek, 
és hagyjam, hogy a virágok besz őjék árnnyal agyam rostjait, 
és hallgassam, hogy harangoz a szél 
virágszirmok piciny harangjain. 
Sokáig vándoroltam, hogy végül itt a dombon letérdepeljek, 
s kezemmel mélyen magamba nyúljak, 
bordák mögé, a testem mélyžbe, 
s magamból mindent kiemeljek, s megmutassam a napvilágnak, 
hogy milyen szegény, szürke, nyomorult! 

• 

De hát mi is él bennem? 
Emberek, kiket nem szeretek, s akikr ől úgy gondolkodom, 
hogy meghalniuk se kell, 
(ha nem volnának, nélkülük is meg tudnék élni)! 
Emberek, akik rólam fekete képet festenek, 
és gyűlölnek őrülten engem, 
és én őróluk fekete képet festek, 
és gyйlölöm őrülten őket! 
És végül én magam! 
Becsvágyažm? 
Nincsenek! 
Romantikus szenvedéseim? 
Nincsenek! Szenvedés nincs! Ez nem szenvedés! 
Hát nevetséges b űneim? 
Csak ez, és semmi több! 

Térdepelek a dombon, és hagyom, hogy a virágok 
besz őjék árnnyal agyam rostjait, 
és töprengek ezen a pokoli ürességen! 

0, virágok, porcelán szépség! 
A virág belsejében gigászi térség nyílik, 
s kong a csend, mint a katedrálisokban. 
Selyem, könny ű  miseruhában 
viasz-ostyával teli szirmok 
áldozásra várnak a harangozó szélben. 

A virág vak, a virág süketnéma, 
örök sötétben áli s láng-napot tapogat, 
felhők, állatok, tárgyak vad özönében. 
6, bár lehetnék vak és süket virág! 
És ne lennék báb, betegen botló, 
tipró, köpköd ő, magában vájó. 

• 
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A dombon térdepelek, nézem a szántóföldek fekete hullámzását: 
erdők hatalmas, tömör tömegét, 
amint kövér, zöld, lusta sertések gyanánt elhevernek, 
s vibrál a napfény hét színes körben, 
és minden mozog, illatoz, ömlik, 
erdők és bogár-brácsák és patak-xiio fonok, 
s mint sz őrmés džvathölgyek, a sárga búbú barkák. 



káosz 

Valami Szörny ű  és Durva fog ránktaposnž 
s mindnyájan elbukunk, 
ó, mert ebből sehol sincs kiút 
és innen többé nem lehet visszakozni. 
Valami Szörny ű  és Durva fog ránktaposni, 
ránk, 
kiken még büszkeség bíbora ráng. 

• 
A köd-nap véres szarkazmusában 
lelkünk sóhajtoz, 
s f élholtan vívja a szélmalomharcot. 
Kopjával hajkurásszuk a semmit, 
s mikor a hazugság fáklyája elég, 
tiszta a szemünk, s benne a szörny ű  vég. 
Ezért szültünk páncélnak istent és zenét. 

• 
De mit ér Buddha, Krisztus, Mahler és Szkrjabžn. 
Bennünket káosz őröl, kegyetlen, őrült és örök. 

kétségbeesett premissza 

Nincs nyugtom! Se alkohol, se asszony, se probléma, se kín, 
ó, semmi sem az, én sose vagyok én! 
Fekete istenség — te üldözöl! 
Lám! A halovány éj sír, mint beteg leány, 
s már-már értem, hogy miért és mióta fájok. 
De a homályok némák és hosszúk a homályok, 
a virrasztók agyán sikoltás a rikoltás, 
hogy nincs megoldás. 
Mormogd imád végigtapogat rajtam: 
6, be szomorú nagynak lenni a fekete viharban, 
és bősz erőket űznž, 
s dagadt erekben beteg vérrel 
örömet hegedűznž, 
a titkos létnek szóval üzenni. 
6, mily szomorú nagynak lenni. 
Ember, mint virágot tart átütött tenyerem, 
és érzed erőmet, de nem érted a sebem. 

ködös délután 

A nap ma z űrös, nyavalyás: 
rozsdás rézpáncél, szürke roney-bugyolában, 
a pegazus lomha szárnyát ködben és sárban vonja, 
és árnyak vánszorognak, mint fáradt hajók kiköt ő-nyugalomba. 
A húrokba fúl beteg dalom ma. 
A nap ma z űrös, nyavalyás, néma, 
néha f elrezg az utcazaj. Köd-enyvbe ragad. 
Vén láda ma a lélek, 
melybe a halál fúr fekete lyukakat. 

magány 

Ez a kegyetlen magány perce, 
amikor elénk áll a végzet, 
s amikor rájövünk, 
hogy az utunk fekete út és üszkön, 
sáron át, ködben, sötétben kanyarog. 
0, de Ti  megyünk az utunkon, és id őről időre 
nők meg csalatások öveznek. 
De minden odavész. 
Magunk megyünk. 
És minden kormos és keser ű  füstszag 
fojtogatja szívünk. 
És mindenütt fekete ugar és sár és halál. 1108 



őszi harmóniák 

Fekszem a f űben és énekelek a végr ő l, 
és érzem, atomok járnak 
kelyhében az őszi virágnak 
s mint roppant csillagok 
szamorún muzsikálnak. 
És hallom a fűszál siratóját: 
Az őszi szél közelg, tudom, 
már rikoltoz a hegy megett, 
és jönnek gonosz, véres emberek 
az őszž széllel feketén, 
hogy megöljenek s szénába gy űjtsenek. 
És hallorv a fűszál siratóját, 
s hallom kaszások vidám hahóját, 
kocsik csörgését, széna zizegését. 
És minden fekete szekér mögött 
látatlan erők menete jajgat. 
Madárszárny surran, ködök hasalnak, 
s az őszi harmóniák lassan meghalnak. 

esti díszletek 

A harangok régen elbúgták régen már az esti üdvözletet, 
szakadék sötétbe hulltak a bánatos ködök. 
Az ablakokba — világos akkord — sikamlós fény szökött, 
barna palástban ereszkedik a hegyről a dal 
guggoló bokrok között. 

• 
Zajos malom körül az éjjel sündörög, 
és fehér ökrök b őgnek. Hasad az őszi pára. 
Most titkos aranym űvesek az ég keleti ablakára 
dongáznak ezüst rácsokat. 
A kert mögött valami isten sikong szerelmesen. 
A felh ők égnek, úsznak, alant, kényelmesen, 
s a vörös LÍjhold gömbje születik. 

győzelmes naplemente a városszélen 

Belőlem ma, akár szikláhól mérges patakok, 
zubognak disszakkordok. 
Kígyókként szétsziszegnek 
és széttörnek a dolgok. 
A szelek véres csatákat vívtak s szétpattantak az ablakok, 
ásítanak az égi kemencék, olvad, lágyul a nap, 
s a f öldgömb hajlik, akár a gyúrt agyag. 
Ma este rohamoztam, lelkemmel öklel őztem: 
És most a város peremén, 
hol csatorna párolog s püf fedt gáztartályok henteregnek 
hullámán az esti szeleknek, 
csattog győzelmem hószín lobogója. 
Isteni pecsét van véres homlokomon, 
fényes dallamok ereszkednek belém, 
jó asszonyokat hord az esteli fény, 
jegenyék égnek, mint a máglyák, 
kék erd ők ezüstös ködben kacarásznak. 
Győzelem! Gy őzelem! 

(ács károly fordításai) 
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danyi magdolna 

jegyzet 
miroslav krleža 
költészetérő l 

1. 

Írásunkban a Miroslav Krleža ún. második költői szakaszába-n íródott, 1918-
ban és 1919-ben megjelent Pjesme I., II., III. versfüzetek költészetével foglalko-
zunk. 

flliapot-lírának kell neveznünk ezt a költészetet, melynek belső  motorja egy 
feloldhatatlannak tűnő  ellentmondás. Az alapvetően »homo socialis« ,karakter ű  köl-
tői alkat kényszerű  magára maradottságából ered ez a konfliktus, melynek két 
szélső  pontjat a szubjektumba való bezáródottság válsághelyzet által kiváltott 
szükségszerűsége és a történelmi/nemzeti felel ősség vállalásáról le nem mondó költői 
természet jelzik. E kett ősség határai között formálódik ez .a költészet, s e tudott 
kettősség sajátos feloldása nйnósül itt esztétikai értékké. 

Dekadensnek nevezi ezt a költészetet annyit jelent, mint kilúgozni bel őle a 
tartalmi elemeket, egyértelm űvé racion»dizálnű  azt, asni e iköltészetben sohasem 
racionalisan jelentkezik, hanem mindig e konfliktus feloldását célzó szenvedélyes 
költői kísérlet megvalásiását jelenti. 

A mélységes dezillúzió időszaka ez Krleža számára, mely a sorozatos ki-
ábrándulásokon keresztül az egyetemes eurápai civil zacióba, kultúrába vetett hit 
megrendüléséi+g juttatja el; magából az emberiségb ől, e visszaeső  bűвösből ábг  .л-
dul ki, mely megválthatatlannak tűnik számára, — s melynek megváltásáról le-
mondani, mégis, a krležai költői alkat számára, a költészetr ől való lemondást, az 
értelmiségi szerepének feladását jelenti. 

Költészetének tartahni háttere: a háború önpusztítós szellemi értékeket 
megsemmisítő  »borzalmas értelmetlensége«, és a provincia, ,a maga sekélyes, sivár, 
eszmék nélküli létformájával. E költészet kiúttalanságot sugalló, széls őségesen ni-
hilisztikus tartalmi s hangulati szuggesztióiban a sajat helyzetére s a költ őileg 
félérzett valóság létjelenségeire elementáris szenvedélyességgel reagáló költ ői én 
természete tükröződik. Passzív-dekadens megnyilatkozás helyett lázadó/lázító akti-
vitása a perzselő  magányba szorult költői énnek. A magány lesz itt a cselekvés 
egyetlen tisztán fényl ő  terévé, honnan a megromlott, besározódott valóság szem-
lélésére s költői kifejezhetőségére lehetőség nyílik. A magány egzisztenciális tarto-
zéka ennek a költészetnek. Nem a romantikus költ ő  magánosság-vállalása ez, s 
nem is a modern költészet egzisztenciálisan adott, feloldhatatlan, tótalitásként 
fellépő  magába-záródottsága, — az elkötelezett szellem vállalt magánya ez, tér 
ahhoz, hogy a sárból, vérből kiemelkedve »emberi« távlatokhoz jusson, hogy a 
»vox humana« megszólalhasson. . 

A mélyen látó, a látnok . költ ő  mitikus; kozmikus víziói 'a világról, az ember-
ről, a létezés egészéről formálódnak-teremtődnek itt; a valóságlátás eddig nem 
ismert mélységeihez érkezik el, honnan az összefüggések végtelen s irtóztató táv-
latokat kapnak. 

Itt kristályosodik ki Krleža költészetfelfogása is. A +költészet: »uskrs svih 
mrtvih oblika«. A költő  »énekében« nem megénekli a valóságot, hanem új valósá-
got teremt. A magányból, a semmiből, önnön szubsztanciájabál »kihasított« szó-
látomás kötöttségei nem descriptív kötöttségek. 1110 



»Vers érik, 
s a versnek magja méreg. 
Fekete, néma rémek 
vetik s vetélik. 

Vers perzsel. ...«* 

— írja a Vers(Stih)-ben, az ars poetika jelleg ű  megnyilatkozásban, pontosan 
jellemezve ezt a vershelyzetet. A vers »éri-k<, ahogyan a gyümölcs, s ahogyan 
a gyümölcsöt érleli a napfény, úgy érleli a verset a magányban szubjektíve fel-
érzett léthelyzet s létjelenségek. A vers testet öltött, új valóságot jelent e költ ői 
szemlélet tükrében, önállósult szubsztanciát. (A »vers«hez járuló cselekv đ  tartalmú 
igék e szemlélet formahordozói.) 

2. 

»Szenvedélyes kötöttség és egyben a kötetlen és korlátot nem t űrő  gon-
dolat mint fizikailag elementáris szenvedély — ezzel annak a hőfoknak az erede-
tére mutattam rá, mely Krleža minden művének uralkodó jellemvonása« —írja 
Miroslav Krleža műve című  tanulmányában Krleža művészetének talán legjobb 
értője, Sinkó Ervin. 

A szenvedélyességgel Krleža verseiben mint domináns szervező  elemmel 
kell számolnunk. Minden vers szigorúan zárt struktúrát jelent itt, ahol a struktu-
rális zártság a szenvedélyesség, más szóval a költ ői én versbeli állapotát/termé-
szetét minősítő  indulati dinamika által meghatározott. A knležai vers mindig a 
költői én versbéli állapotának egy egészen magas h őfokáról tudósít, pontosabban: 
a költői én-t egy nem-természetes, rendkívüli állapotban formálja meg. Jól lát-
hatjuk ezt, ha megfigyeljük a verskezdő  helyzeteket: 

1. »Glazba modržh nevidljžvih sfera —
Na polituri starog šžfonera, 
Zelene boje dršću mladog dana. 
I jedna svzjeća plamtž blžjedžm plamom.« 

2. »Noćas, kad Nevidljiv ii Netko iz svijetloga nebeskoga 
krčaga 

Lžjevao plavu mjese čiпu po Zvjezdanoj tkanini, 
Ja sam na Groы  ju 
Pjevao  0  Srećž.« 

»Kuća je naša prokleta! Bolesna! Pakao!« 
(Naša kuća) 

»O fene! Dajte da pjevam jedan razdrti psalam! 
Užasan, očajan, grozan, bolestan, krvav, nervozaП .« 

(Razdrti psalam) 

»Jednoga će dana krvavo jutro svanuti! 
Jednoga će dana crljeni vihor planutž!« 

(Plameni vjetar) 

Az első  hálom példában az értelmileg homályos látomások ünnepélyes, de 
egyúttal kísérteties hangulatot is árasztanak. Ezt a hangulatot szolgálja a vers-
sorok lassú, kimért mondathangsúlyos ritmusa. Akarha sötét szobába helyeztek 
volna bennünket, ahol szokatlan neszek értetik meg velünk, hogy bármi meg-
történhet. 

A másik három példában a verskezd ő  helyzetet a felkiáltások jelentik, indu-
lati közlések, melyek közvetlenül utalnak a költ ői én felajzott állapotára: kétségbe-
esésére, elszántságára, romboló, bosszúálló hitére .. . 

Véglet-szžtuációk ezek, melyek a vers alapszituációjává lesznek. 
Allapot-lírának nevezzük ezt a költészetet, ahol az egyedi vers a költ ői én 

versenként differenciált, de mindig rendkívüli állapotát-helyzetét formálja meg. 
Az, amit a versek tartalmi üzeneteként tudatosíthatunk, valójában egy megható 
rozott állapotot égvényesít ő  gondolatok indulati dinamikája. Egy profétikusa 
látó, elementárisan tagadó szellem világlátása tükröz ődik benne. 

E teremtő, versszervező  szenvedélyesség révén, melyben Si лkó Ervin Krleža 
alkotó természetének fő  jellemzőjét jelölte meg, valósul meg az írásunk elején 
jelzett konfliktus felfogása is. A maga szubjektumán keresztül szűrve a felérzett, 
a szemlélt létjelenségeket, s ezeket indulati tatalmákként kivetítve, az indulatok 
dinamikája átal szervezett látomásokban »objektiválva« — formálódik, »égik« 
a krležai vers. 

3. 

Figyeljiük meg közelebbről ezt a folyamatot a Naša ku ća című  versben. 
A vers a közvetlenül átélt társadalmi jelenben megmutatkozó provinciális 

létforma sivárságával s e helyzet kiúttalanságával szembenéz ő , illetőleg .a létezést 
ilyennek. látó/láttató versek egyik leger őteljeseb8ike.•A vers költői-anyaga Krleža 

1111 egész munkásságában szemlélve is a legsúlyosabb. s legáll дΡndőbb témák :közül való. 
* ács károly 
fordítása 

(Pieta) 

(Pjesma) 

3. »Ра 1е  su bolesni suпčanž traci i zvone ko strune nebeske harfe. 
Hip ii  svečan. Modrožut. I tžh.« 

(Pjesma iz novembra 1915) 



Naša kuća 

Киса  ii  naša prokleta! Bolesna! Pakao! 
I пema božjega dana, 
Kad krv  fi  bž iz novih briznula rana, 
I пema božjega dana, 
Kad  fi  bi netko plakao. 
0, naša kuća  ii  prokleta! Bolesna! Pakao! 
U kući se иаšој  ijudi bodu, kö otrovne ose. 
Po hodniku, gdje petrolejke gasnu u prljavoj spirali, 
Crne sanduke nose. 
0,  koliko duša se kid  nas u.kući tali! 
I ljudž odajno viču  Pl  stubama u spirali — 
I oči bolesnih žena, što peru u pari гиьІје . 
U ognjžcž gore ko grozničave zubije! 
I viču gnozne crne stube. 
U kući se našoj ljudi i fene  sa strahom  a  dušž ljube. 
Na krovu ku će naše pjeva cnni ćuk. 
I bjesovi se bžju  a  dušama ljudž; 
Na krovu ku će naše Smrt svoju pjesmu gudi, 
A fad kućom našom gori zvjezdan luk. 
I bjesovi se biju. 
I pokućstvo se  'lomi.  
I  hadi  se svadaju — 
A rodžlje viču. 
Ve ć  opet se negdje škrofuloznž gnomi 
Rađaju, 
I novi martini niču. 
I negdje brenča harfa. 
To  hadak neki svoje mrtve oplakuje sf1. 

I to ii  Sve. 

A vers költői-nyelvi felépítménye a költői leírás, elmondás szerkezeti-elren-
dező  elvét követi, a címben megadott jalentés kifejtését vállalja a vers. A vers-
nyelv egyetlen fő-alanya a »naša kuća«, ahol a determináló, a gondolatilag fölé-
rendelt szerep a grammatikai determinánsként (jelzőként) funkcionáló személyes 
névmásnak jut ki ; a költői leírás ' szubjektív meghatározottságát hangsúlyozva ki 
ily módon. S már itt jelezve van a versbeli tárgy egyénítése is, a metaforikus 
(mitikus) kitágítása. 

Ahogyan más verseiben a természeti jelenségek perszifikációja által (Jesenja 
pjesma, Crveni Suton, Pjesma u kišnoj no ći, Jesenja no ć  stb.), vagy pedig a ke- 
nesztény vallás mitológiai fogalmaihoz kötődve szólal meg e szubjektivitás (Pjesma 
hromoga Đavola, Pjesma bezimenoga čovjeka na Golgoti stb.), tehát legtöbbször 
egy választott tárgyba vetülten, abban felérezve önmagát, úgy átt a lefirás distanciá-
ján keresztül. 

A versben a szubjektív közlések két típusát ikülönböztetji іk meg: az »O, 
naša kuća je prokleta! Bolesna! Pakaok jelleg ű  gondolati-reflexív közléseket, s 
a látomás-struktúrák leíró jellegű  közléseit. Igy szétválasztva a nyelvi anyagot, a 
gondolati-reflexív közléseket közvetlenül szubjektívnek tarthatjuk , érzelmi-gondolati 
állásfoglalásnak ; a látomás-struktúrák leíró közléseit pedig a szemlél ődés látomá-
sos mechanizmusa által formált s a szubjektum világlátását min ősítő  expresszív 
tényközlőknek, melyek a szubjektív reflexiók általános érvényszer űségét teljesítik 
ki. 

A vers közvetlenül szubjektív, indulati közléssel indul, az itt »leütött alap-
hangot« minősítik az erős érzelmi töltésű  s kifejezetten negatív hangulati jelentés-
sel bíró állítmány értékű  jelzők . Ezen a korláttalanul magas h őfokon formálódik 
az egész vers ; mondhatjuk , a »poklot« leíró vers megformálásában »a pokol bel-
sejében formálódás« jegyeit hordozza magán. 

Ez az indulati intenzitás érvényesül a vers ritmikai-intonációs struktúrá-
jában s grammatikai megformaltságában is. A sorhatár mondathatárt , illetőleg 
tagmondathatárt jelent itt , de a mondatok hosszúsága a legkülönbözőbb. Ezt a 
lüktető  mondathangsúlyos ritmust er ősítik fel az »abba« rímképletet szabály-
talanul betartó , olykor »aabbb«-re felcserélő , mintegy a szabályos rimképletek 
»emlékét« megőrző  rím-helyzetek . Ez a lüktető , zakatoló ritmus jut kifejezésre 
a kötőszavas mondatkezdésekben, a mondatszerkezetek ismétl ődésében is: 

»I bjesovi se biju. 
I pokućstvo se 1om i. 
I ljudi se svađaju — 
A rodilje vi ču.« 

Az indulati dinamika intenzitása szabadítja meg a leírást a képszer ű, sílc 
szerű  kötöttségektől — »a szenvedély meghökkentő  logikája« által vezérelt gon-
dolati látomásokká alakftva azt . A versbeli kép egy olyan bels ő  kép , melyben a 
költői én versbeli állapota tükröződik ; rejtjelezetten , ám szorosan kötődve ahhoz 
a valósághoz , mely e kétségbeesés — vers előtti ! — előidézője lehetett, s mely 
itt, a látomásstruktúrák expresszív elemeként a költ ői én világlátásának tárgyi 
hordozójaként funkcionál. 

Kísértetiesen , félelmetesen sötét ez a 'kép , akárha a dantei pokol legbel-
sőbb bugyra nyílott volna meg a költ ő  szeme elđtt . Minden mozgásba lendül itt, 
értelmetlen , önpusztító mozgásba . Minden él itt , fájdalmas , torz , véres , égő , be-
piszkolt életet, s hangot ad róla a holt anyag is: 

»I viču gnozne crne stube.« 

A ház fölött halálmadár énekel , sőt maga a megidézett halál ül a tet őn, 
s az égen megjelenő  jel, mely a nép tudatában háborút jelent , — mind a pusztu-
lásra ítéltetettség kozmikussá felnagyftott , expresszív vázióját jelenti. 1112 



disputa 

utasi csaba 

elvek vagy 
megsértett 
hiúság?* 

A 7 NAP január 11 .4  szamában Kolozsi Tibor vitát kezdeményez a Magyar 
Szónak adott interji m kapcsán, azzal a nyíktan megvallott céllal, hogy hozzájárul-
jon az irodalmi életünkben is lendületet vett tisztulási falyamathoz. Ebbéli célját 
csak üdvözölni tudnazn, ha valóban erre törekedett volna. Sajnos, az érdekl ődéssel 
olvasott cikk ecгősen kérdésessé tette el őttеm jószándékát. Gikkét ugyanis akkor 
írta meg, amikor már alkalma lett volna összegezni az egész sorozat tanulságait, 
ehelyett azonban, mintegy jó előre jelezve külön céljait, csak az én interjúmat 
ragadta ki és vizsgálta meg. Legalább ennyire zavartkelt б  az is, hogy a Kilátó 
»szabályaira« hivatkozva két ízben is megemlíti az inte гjú több mint három hasábos 
terjedelmét, mintha nem tudná, hogy a Kilátó öt-hat hasábos interjúkat is közölt 
már. De különben is, ha két mozzanattól eltekintve »figyelemreméltónak« véli a 
nyilatkozatot, miért csodálkozik mégis a több mint három hasábon? 

Szembeötlő  eнentmondás — és sajnos, nem egyedülálló. Szövegének azon 
részeiben is súlyos kontradikciókra bukkanunk, amelyekben egy-egy állláspontot, 
ítéletet fogalmaz meg. Hadd említsek föl néhányat közülük. Leszögezi: »... eszünk-
be  sem jut, hogy az Űj Symposion gárdája egy részének tévelygéseiért az egész 
avantgardista fiatal írónemzedéket tegyük falel őssé«, egyszersmind azonban nyo-
matékosan hangsúlyozza, hogy a folyóirat »mindig is a ikizá гбlagos esztétikai kri-
tériumokat hirdette«. Amennyiben helyesen következtetek, ez a mindig is azt je-
lenti, hogy a Symposion munkatársai körében mégiscsak mindenki mindig tévely-
gett, hiszen a kizárólagos esztétikai kritériumok hirdetése a legjobb esetben is 
csak csonka .irodalmiságot eredményezhet egy folyóiratban. Erre az ellentmondásra 
aztán újabb ellentmondás épül: kiderül ugyanis, hogy az iménti mindig ellenére 
a »symposionisták jó részének voltak ugyan politikai kritériumai is, de fordított 
viszonylatban«, illetve az »itt és most« elve »mindig is negatív értelemben érvénye-
sült« a lapban, mert »azt jelentette, hogy az írónak a társadalmi vonatkozásokról 
csakis a legsötétebb színekben szabad írnia, szinte a sárba rántva valóságunkat 
és társadalmi munlcásainkat —kivétel nélkül, egyt ől egyig«. 

Ez utóbbi idézet, amellett hogy rágakamszámba men ő  valótlanságot állít, 
további ellentmondásokat szül. Mert ha a folyóirat »mindig is« negatív értelemben 
égvényesítette az »itt és most« elvét, akkor mi módon hozhatott jelentkezése mégis 
»alapos felfrissülést«, »fordulópontot«, kés őbbi tevékenysége pedig »tekintélyes 
szintet« irodalmunk életében? Vajon ez újabb ellentmondás nem arra utal-e, hogy 
a felfrissülés gondolatát Kolozsi Tibor csupán afféle udvariassági gesztusnak 
szánta, de közben továbbra is kitart jó tíz évvel ezelótti nézete mellett, amikor is 
e felfrissülés egyik kiemelked ő  kezdeményezőjének verseit »egy Andromeda4öd-
beli költő  számunkra értelmetlen, torz szüleményeinek« tartotta, kinek szavaiból, 
ha összeállnak, »valami sűrű , ködszegyű  massza« lesz? Torz szülemények és forduló 
pontot jekentő  felfrissülés? 

Nyilván rendkívül nehéz lenne eligazodni Kolozsi Tibor eklektikus goiido- 
iatai aközött, ha a tájékozódásban nem ő  maga sietne segítségüлkгe. Gikkéből 
ugyanis félreérthetet7eniil kiderül, hogy elsősorban ,régi szеmélyes sérelmek paran- 

1113 csára ragadott tollat. Márpedig az efféle, hosszú id őre elraktározott sérelmek rend- 

Válaszcikkemet 
eredetileg a 7 NAP-
nak küldtem meg, 
abban az, úgy lát-
szik naiv hitben, 
hogy a szerkesztőség 
a demokratikus véle-
ményharc imperati-
vusát szem el őtt tart-
va, le is fogja közöl-
ni. Annál inkább, 
mert Kolozsi Tibor 
politikai inszinuációi 
valószín űleg nyugta-
lanságot és zavart 
keltettek a 7 NAP ol-
vasótáborában, mely-
nek csak kis hánya-
da kíséri figyelem-
mel az  Of  Symposi-
on életét. Az a tény, 
hogy válaszcikkem 
kb. egy gépelt oldal-
lal hoszabb, mint K. 
T. írása, mellékes 
körülménynek tet-
szik, hiszen nem fart 
pour fart vitáról van 
szó, hanem arról, 
hogy szó nélkül nem 
hagyható rágalmak 
után joga és lehető-
sége van-e az ember-
nek arra, hogy jelh -
borodásának hangot 
adjon ugyanazon a 
helyen. 



szerint elhomályosítják a sértett fél el őtt a tényeket, s messzemenően meggátol-
ják abban, hogy következetes elvi vitát folytasson »megsért őivel«. 

Pontosan ez történt Kolozsi Tiborral is. Két okból tartja kifogasalhatónak 
nyálatkozatamat, két mozzanatban fedez fel »szépítést«, a »hibák erénnyé mán ősí-
tését«. De hogyan? Először következő  szavaimat idézi: »... a „tiszta irodalom", az 
,itt és anost"-tó1 elszakadó irodalom sohasem volt ideálunk«. Leszögezi, hogy e 
megállapítással »egy kis baj van«, ahelyett azonban, hagy a Symposáon böbb mint 
egy évtizedes jelenválóságának konkrét tényeit vázsgálva mutatna rá az állítólagos 
bajra, valótlanságot tartalmazó általánosításhoz folyamodik (a folyóirat »mindág is 
a kizárólagos esztétikai kntériuunokat hirdette«). Erre pedig csakis azért van 
szüksége, hogy a tényekt ől megszabadulva egyetlen tényre összpóntošíthasson, 
arra tL, hogy az Qzenetr ől folytatott viták során »egy egész ,,irodalmi" fonttal« ta-
lálta szembe magát, s éppen akkortájt megjelent könyve »valósagos lehurrogásá-
val« kellett szembenéznie. Elhiszem és megértem, hagy Kolozsi Tibort irritálta 
mindaz, amit könyvéről a kritika elmondott, azt azonban tagadom, hogy a vele 
való konfrontálódások és viták ténye bármiféleképpen alapot képezhetne a Sy уm-
posáon hosszú éveken át követett ideáljainak kétségbe vonására. A Symposion 
kezdettől fogva a krležaá angazsáltságra esküdött, s még 'ha ád őrvként vargabetű-
ket tett, meg-megbotlott  is,,  akkor sem minősítheti Kolozsi a folyóirat tízéves 
alkotómunkáját politikailag negatívnak pusztán azért, mert a lap egy-egy munka-
társa iadott esetekben negatívan ítélte meg cikkeit vagy könyvét. Márpedig Kolozsi 
éppen ilyen minősítésre vállalkozik. Azt állítja, hogy miután az Уzenetet ért »szi-
gorú« kritikák politikai hátterére rámutatott, egy egész »irodalmi« frontvonallal 
találta szembe magát, ergo a :»symposáonásták jó részének voltak ugyan politikai 
kritériumai is, de fordított viszonylatban«. Amellett, hogy e gondolatsor politikai-
lag gyanúsít mindenkit, aki Kolozsival annak idején szembeszállt, azt is jelenti 
egyúttal, hogy a .gyanús frontvonallal szemben a vitathatatlan és kikezdhetetlen 
igazság egyértilműen Kolozsi oldalán állt. Mellékesen mondva, nem tudom, mi-
lyen frontvonalat emleget, hiszen az Úi Symposáon soha egyetlen írást sem közölt 
az Uzenet ellen, Kolozsi vátacákkével nem szállt szembe, s az említett »szág оrú« 
kritákákhoz semmi köze. 

Még furcsább azonban, hogy a politikai inszinuációt kiterjesztené a könyvét 
ért bírálatok szerz őire is, •mondván, hogy »politikai megjegyzései« miatt »hurrog-
ták le« művét. Úgy véli, hogy e meggy őződéséhez nem férhet kétség, hiszen el ő-
ző  köteteimmel kapcsolatban a némaság fejezte ki a bírálatot ebb ől a körből, 
nyilvánиaló hát, hogy ebben az esetben politikai megjegyzéseim váltották ki a 
nagy felbuzdulást az Új Symposáon és a köréje csoportosulók gárdája körében«. 
Ne tréfáljunk! Kolozsi Tibor id őben hozzánk legközelebb á11ó el őző  kötetét 1966-
ban jelentette meg, amikor az ún. második és harmadik Symposion-nemzedék mai 
kritikusai még іkёz рiѕko1dѕ  diákok voltak. Bizonyítékképpen felhozott szemre-
hányása tehát nem rájuk, hanem egyedül rám vonatkozik. Bn volnék az, aki el őző  
köteteiről nem írtam, ám »politikai megjegyzésein« felbuzdulva, politikailag gya-
nús módon, elvtelenül »lehurrogtam« a Bergengócját. Alljunk meg egy pillanatra! 
Valóban nem írtam előző  kötetéről, mert teljes mértékben egyetértek egyik jeles 
irodalomtörténészünk megállapításával, miszerint Kolozsi abban a m űvében »a 
regionális motívumokat s a táli sajátságokat 'keresi, amelyeknek azonban nincs 
esztétikai funkciójuk«. A Vendég Bergengócáábál c. könyvével azonban egészen 
más volt a helyzet. Kolozsi a Symposáon indulása óta a valóságot kérte számon 
nála jóval tehetségesebb íróktól, valóságigényét hangoztatta a hetvenes évek ele-
jén is, anélkül azonban, hogy ennek a bizonyos valóságirodalomnak •az elméleti 
alapvetését valaha is megalkotta volna, anélkül, hogy »esztétikai funkcáóiú« m ű-
vekkel érvényt tudott volna szerezni neki. A Vendég Bergengóciából c. kötetében 
mégis váratlanul hűtlen lett önmagához: Mindenüttország, Bergengóoia, parahdh-
kus mesék? Ha Kolozsi egvfelől arról beszélt, hogy a »realista irányzat elleni 
harc már valósággal boszorkányüldözéssé vált«(?!), másfel ől pedig épp akkortájt, 
az »itt és most«-tól teljesen elszakadva, minden esztétikum nélkül bergengóciá-
zott, akkor a kritikusnak nemcsak joga, kötelessége is, hogy e nagyfokú írói elv-
telenségre kertelés nélkül rámutasson, annak a kockázatát :is vállalva, hogy a 
hiúságában megsértett szerz ő  alkálomadtán a politikai inszinuáció fegyverét is 
fölhasználja ellene. 

A másik mozzanat, ók, amely miatt Kolozsinak az interjúm iránti érdekl ő- 
dése a »visszására fordult«, a következ ő  megállapításom: »S ne feledjük, hogy a 
fólyóirat munkatársai voltak azok, akik ismételten felemelték szavukat minden-
nemű  nacionalizmus ellen (milyen szomorú, hogy mégis e téren vétettünk lépést)«. 
Ennek kapcsán, jellemző  ?Hódon, ismét »saját írásai« visszhangja jut eszébe. 
Olyan fényben állítja be a dolgokat, mintha annak idején a Symposion вgy egy 
munkatársa azért reagált volna »túlságosan érzékenyen« a cikkeire, mert szembe-
szállt a »túlzott magyar nemzetiségi igényekkel« azt azonban máig sem mérte 
fel, hogy pl. •a lapban közzétett, vele vitázó legalaposabb, legkörültekint őbb elemző  
cikk éppen arra mutatott rá, hogy Kolozsi a nemzeti kérdéssel kapcsolatban »olyan 
gondolatokat próbál természetesnek feltüntetni, amelyek az önigazgatásnak mint 
társadalmi viszonynak a lényegével mondanak ellent«. Megjegyzem, a cikkre Ko-
lozsi nem válaszolt, mint ahogy egyetlen más vitacikkünkre sem, amelyben gon-
dolkodásának formalizmusára próbáltunk rámutatni. 

Végezetül még csak azt állapítanám meg, hogy rendkívül károsnak tartom 
Kolozsi Tibor cikkét. :»Elvárja«, hogy a fólyóirat szerkeszt ősége ».teljes őszinte-
séggel« szembenézzen a múltbeli hibákkal, anélkül azonban, hogy önnön tevé-
kenységével önkrjtiknsan szembenézett volna. Rágalmaz, politikai inszjnuácáókkal 
él, féligazságokat hangoztat — de elvár. Vajon hogy minősítsem elvárását, mely 
mögött ő  a döntőbíró szerepében áll, a Symposáon írói pedig a vádlottéban, kik-
nek koholt »hibákért« is önkritikát kellene gyakorolniuk? Vajon mért nem látja be, 
hogy társadalmunk nem olyan »önkritikát« kíván t őlünk — és Kolozsi Tibortól 
sem —, amely megnyomorítja az embert, hanem olyant, amelynek nagyon is humá-
nus egyet-len célja az, hogy tényleges hibákat fölmérve és kiküszöbölve,. emelt 
fővel léphessünk tovább. 1114 



gá1 lászló 

versek 

címe nincsen 

hetvenkettedik évem hajnalán 
nincs rejtvény többé nincsen talány 
mindent tudok és semmit sem értek 

nem kérek semmit többet kaptam 
pusztító vészb ől megmaradtam 
tanúnak aki nem vall nem beszél 

fiatalok közt elárvult aggnak 
akinek szívet szép szót is adnak 
vajon ki tudná megérdemelten 

kopasz fa vagyok tél van és fázom 
kishunyóban már szép piros világom 
hívogat hosszú éjszakák sötétje 

szerettem hittem ennyi az ének 
nevettem sírtam ennyi az élet 
hét évtizedre ennyi is elég 

hetvenkettedik évem hajnalán 
nagy csodát várok e hosszú éjszakán 
mert a csodákban még mindig hiszek 

шégі  s 

mit hagysz holnapnak örökül 
nem hagyok semmit örökül 
nem kaptam semmit örökül 1115 



de mégis 

kaptam vžtézt pet őfit és adyt 
hagyom vžtézt pet őfit és adyt 
őket hagyom csak örökül 

és mégis 

kaptam parányi tegnapot 
kaptam a mát jóval nagyobb 
hagyok óriás holnapot 

és mégis 

lejöttünk fáról ki a barlangból 
vettük a bunkót az ágyút is még 
hagyom örökül a belenyugvást 
hagyom örökül a békét 

de mégis 

vers a bajnokról 

a bajnok futott gy őzött és megállt 
ziháló mellére aranyat tűztek 
és elvesztette a csatát 

a bajnok futott gy őzött és megállt 
egy pillanatra csak majd tovább futott 
csak csodálkoztak csak kinevették 
csak futott tovább míg összeesett 
és megnyerte a csatát 

a tanulság 

most le kéne sz űrnž a tanulságot 
mert bölcs az ember ha öreg 
nem vontam le a tanulságot 
nem lettem bölcs csak öreg 

most át kéne adni a tanulságot 
mint nekem is az akkor öregek 
ők hittek halálig én halálig hiszek 
abban hogy jöttem és megyek 

csalódtam persze ki ne tette volna 
mert a csalódás apja a hit 
és újból hiszek haidlžg most már 
hiszen a hit a fia  is  

a teremtés 

mert tiszteld atyádat 
mert nem tesztelték 
mert a saját képedre 

mert ne lopj mert loptak 
mert a saját képedre 

mert ne ölj mert öltek 
mert a saját képedre 

mert ne faragj magadnak képeket 
mert faragtak 
mert a saját képedre 

a tizedes az őrmester a hadnagy képére 
mert a saját képedre 

teremtetted a teremtés koronáját 1116 



végel 1ászló 

a szocializált 
vallomások 
költészete 
(gá1 1ászló) 

1 

(Motívumtömbök) Gál László költészetének alapvet ő  ismertető  jegye a köz-
ponti motívumok variálódása és tömbösödése. Ez azt jelenti, hogy az adott motí-
vumrendszer belső  kombinációja homogén, pontosan köriilhatárolható és meg-
lehetős állandósággal bír. Költői világa a létet sokkal inkább a maga intenzivitá-
sában fejezi ki, mint extenzivitásában. Igazi nagy költ ői témái: az élet, halál, hit, 
hitetlenség, remény, reménytelenség, amelyekr ől — s ez fontos tulajdonsága Gá1 
költészetének! — nem áttételek segítésével, hanem közvetlen megnevezéss еl 
szól. Csak egészen kivételes esetekben fordul el ő , hogy a fenti témák bármelyikét 
bonyolultabb áttételek, szimbólumok, metaforák nyelvén szólaltatja meg. 

Ez az intenció lényegében meghatározza Gál László verseinek szerkezetét 
és azokat a költői eljárásokat, amelyek által ez a szerkezet létrejön. Természe-
tesen ez a meghatározas nem egyoldalú, a költ ői eljárások a szerkezet szerves 
részeként visszahatnak az intencióra: lényegében is módosíthatják azt. Gál Lászlá 
költészetének értékelemzését és tipológiájának felállítását csak ezeknek a hatá-
soknak és visszahatásoknak az egysége alapján végezhetjük el. 

4 versek vizsgálata arról gy őz meg bennünket, hogy az említett motívum 
rendszer mint a versek gondolati struktúrája nem egy szerteágazó alaprajzra épül. 
Elágazó, szövevényes motívumrendszer csak akkor jöhet létre, amikor a motí-
vumrendszer szubtilis módon el-eltűnik a vers szerkezetében, s egy bizonyos fed ő  
mechanizmussal eltakarja saját identitásat, de egyben meg őrzi azt mint a vers-
szerkezet egyik strukturáló erejét, hogy végül is új, újra alkotott ;  újra felfedezett 
totalitásként jelenjék meg. A motívum ilyenkor rejt őző , lappangó marad, s a nagy 
emberi kérdések a vers mikrokozmoszában jelennek meg. A mikrokozmoszt pedig 
az analógián alapuló rejtés-mechanizmus jelképezi, amely a vers szerkezetének 
olyan jellegű  totalitást biztosít, amelyben a verselemek funkcionálisan, terméke-
nyítőleg hatnak egymásra, egységes, homogén réteget képviselnek, s létüknek a 
versen kívül nincs más pontosan meghatározható analógiája. 

Ez a mikrokozmosz-modell tehát nincs kitéve a valóságos lét, illetve a létet 
kifejező  kommunikációs modell felé mutató mechanikus analógiának. Értelme és 
értéke csupán a »van«-ben létezik. Automatikusan megsz űnik tehát az a »kommu-
nikációs zörej«, amely a homogén mikrokozmosszal nem rendelkez ő  versékben 
mindig jelen van. Ilyen zavar például az empirikusan felfogott valóság nevében, 
vagy pedig a valóság helytelen megismeréséb ől fakadó hamis tudat nevében meg-
jelenő  nyers analógia. 

A vers-mikrokozmosz egyrészt megvéd a durva analógiáktól, de gyakran 
meggátolja a primáris kommumkációs modell létrejöttét is, ez pedig a kommuni- 
káció tudatos vagy tudattalan elutasítását is jelentheti, egy többszörösen áttételes, 
a rossz végtelen irányába mutató jelrendszer kialakítását, a motívumrendszer misz- 
tikus elmosódását, a költői nyelvrendszer teljes technologizálását, elidegenítését. 

A Gál-vers szerkezete nem pusztán a bels ő  »van«-ban egzisztál, hanem éppen 
a motívumok által keriil egy adott és konkrét társadalmi léttel szerkezetileg is 
nyíltnak minősíthető  viszonyba. A Vers és a Világ, a Költészet és a Valóság között 

1117 egy intenzív kommunikációs mező  keletkezik, s ez a rendkívül fontos tény dönt ő  

E sorok írója 6-7 
évvel ezelőtt arról 
panaszkodott, hogy . 
Gál László munkás-
ságáról nincs átfogó, 
elemz ő  írás, tanul-
mány. Ma, amikor a 
Forum Könyvkiadó 
részére szánt tanul-
mányomat megír-
tam, azt állapíthatoin 
meg, hogy Gál költé-
szetének kutatása, 
Bányai Iónos, Bori 
Imre, Tolnai Ottó és 
Utasi Csaba tanul-
mányai, kritikái, esz-
széi után, döntő  for-
dulatot vett. Ez az 
írás szerény adalék 
akar csupán lenni a 
megkezdett munká-
hoz. 



módon befolyásolja Gál László költészetét s els ősorban a költemények kompozí-
ciós modelljének alakulását. 

Gál motívumrendszere szilárd, már-már statikus. Ez azt jelenti, hogy alap-
vető  motívumai nem mindig megújuló részmotívumokkal újjászület ők, fodro 
zódva gazdagodók, hanem mozgásuk inkább aspirál körforgására emlékeztet. Gál 
László legfontosabb motívumai nem keverednek, hanem mindig örnnagukban, a 
maguk tisztaságában és egyértelműségében bukkannak fel. Zárt entitásokat ké-
peznek, csak önmagukkal kombinálódnak, csak önmagukkal szembesülnek és hoz- 
nak létre feszültséget. A motívumok ilyen »viselkedéséb ől« ered a Gál-versek alap, 
vető  szituációja, variáns-jellege. A motívumok tömbökké állnak össze, amelyekben 
az elemek legnagyobb része konstans: ilyen tipikus tömböket képeznek az ifjú-
ság—öregkar, hit—hitetlenség stb. motívumcsoportjai. 

(Kompozícžó-modellek) A motívumok közötti viszony materializációja a kom-
pozíció. A Gál-versek kompozíciója tiszta, már-már puritán egyszer űségű. A kom-
pozíció tengelyében leggyakrabban egyetlenegy id ősík húzódik: a visszaemiól~ezé, 
ideje. A visszaemlékezés ad az egyes verseknek s ezen túl egész költészetének ѕa-
játos jelleget. Gál László legvallomásosabb költ őnk, aki verseiben •legszemélyesebb 
naplóját írja a legáltalánosabb kérdésekr ől, s ez az ő  számára a közügyekről, az 
általános dolgokról szóló vallomás. Csapongó hasonlattal Gált a szocialista líra 
Szent Agostonának nevezhetnénk, akinél a visszaemlékezés/vallomás teljes mér-
tékben szocializált, s ez a tendencia olyannyira befolyásoló jelleggel bír Gál köl-
tészetében, hogy versei még a kimondottan személyes élményeket is társadalma-
sítják, még az »örök metafizikából« is társadalmi-közösségi viszonyt. teremtenek. 
Ezzel magyarázható, hogy ebben a költészetben nincs átfogóbb természeti kép 
sem; Gál érzéketlen az önmagában létez ő  természet és a táj iránt, s ezért nem 
válhatott Gál László a »bácskai világ«, a »bácskai táj« költ őjévé, mert ha érintette 
is ezt a problematikát, mint például A hegy és a költ ő  című  versében, szeme 
előtt ekkor is a táj, a vidék emberi4örténelmi-közösségi képe lebegett. 

A szocializálás minden egyes motívumában jelen van. A személyes hitnek 
és a hitetlenségnek társadalmi faktúrája, objektivációja van ebben a költészetben. 
A visszaemlékezés mint strukturáló er ő  tehát kettős kapcsdlású: személyes into- 
nációjú, szubjektív és a legteljesebb mértékben az is akar maradni. A szubjekti-
vitást viszont akkor alakítja Gál versépít ő  erővé, ha ezzel a valóságos szociális 
struktúra konvencionális jelrendszerét közvetlenül magához köti. 

A két elem egysége dönt đ  fontosságú. Gál versei akkor kerülnek válságba, 
ha a két elem egységét megteremt ő  kohéziós erő  fellazul. 

A személyes intonáció teljes hiányáról tanúskodik az ötvenes években 
írott verseinek nagy része. Ha alaposabban megvizsgáljuk ennek az id őszaknak 
a verstermését, meggy őződhetünk arról is, hogy nem a közvetlen angazsáltságra 
való törekvés, nem az egeket ostromló optimizmus hirdetése okozta Gál költ ői 
megtorpanását, hanem az a dichotómia, amely egyrészr ől a hit, a vállalás, más-
részről az adott költői nyelvrendszer között jelentkezett. E két tényez ő  egyesí-
tése ekkor nem sikeriilt Gál Lászlónak. E versek intellektuális, gondolati struktú-
rája, valamint szintagmatikai rendszere között valóságos szakadék tátong. Gál 
felfedezte magának a forradalom vízióját, az emberiség felszabadulásának lehe-
tőségét, de nem találta meg azt a jelrendszert, amely adekvát módon hordoz-
hatta volna ezt a gondolati struktúrát. Víziója a végtelenség felé tört, jelrendszere 
pedig kicsinyes, konvencionális és banális maradt. 

Hasonló eredményhez és egyoldalúsághoz vezetett a társadalmi közeg, 
a társadalmi mondanivaló hátterébe szorítása is. A visszaemlékezés, amint már 
megjegyeztük, a versek egyik lényeges rendez ő-strukturáló elve, amely a kompozí-
ciót és a versek id6síkját is meghatározza. A kompozíció bels ő  feszültségét az 
Én és a Világ dialógusa, ellentéte, kett őssége eremti meg. Ha ez a feszültség hiány-
zik, Gál autonóm világa sem alakul ki. Feszültség nélkül pedig a versnyelv laza 
felsorolássá bomlik. Ezekben a lineáris felsorolássá széthulló versekben a tárgyak, 
motívumok csak mechanikusan, formálisan, néhol csak a ritmus vagy a rím által 
kötбdпek egymáshoz. 

ez a hazám 
a könyvek 
és a három színes párna az ágyamon 
és színek a falon és a polcon 
és a sakktábla 
ez a hazám 
a könyvek 

á! álmos édes cserépkályha 
néhány notesz és szfz papír 
és két tigris is van a szobámban 
a többit kulcsra zártam 
a többi kint van 
csak kettő  maradt a szobámban 

és f ábdl a két szomorú n ővér 
mert vének már és elkoptak a csukok 
hát gágogj csúf gunaram gágogj 
gágogj te is szép porcelán madár 
s te is tarka papagáj 

(Hazám) 
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A Hazám című  versnek ez a részlete pontosan illusztrálja azt, hogyan hoz 
létre a visszaemlékezés egysíkúsága empirikus halmozást, mechanikusdineáris szer-
kezetet. A vers minden újabb egysége és eleme csupán a nyelvi tényanyagot hal= 
orozza, anélkül, hogy bármilyen belső  vonzóerő  kifejlődne közöttük, s az elemek 
nem olvadnak kompozícióvá, a kohéziós er ő  hiánya nem szervezi kompozícióvá 
a versnyelvet, s ennek következtében szétesik és nem valósul meg a vers auten-
tikus világa. 

A kompozíció az »odakinti«-nek és az »idebenti« ~nek egy meghatározott szin-
tézisét követeli meg. Gál verseiben a szintézist egyrészt a visszaemlékezés teljes 
szubjektivitása, másrészt pedig ennek a szubjektivitásnak a szociális közegen 
való áthatolása teremti meg. A szintézis jellegéb ől következik Gál költészetének és 
motívumrendszerének tipológiája. 

A versekben a visszaemlékezés kett ős mozgású. Egyik iránya a múlt felé 
mutat. Gál a társadalmilag adott szituációból indul ki, és a gyermekkor, az elve-
szett, elvesztett ifjúság birodalmát idézi. Gyakrabban fordul azonban az illúziók tel-
jessége felé. Ez az idősík teljes mértékben fiktív világra utal, s ebben az »elveszett 
nemzedék« dacos optimizmusának forrását fedi fel. 

A másik idősík az illúziók elvont világából indulva ki, a realitások világába 
vezet. Ez az illúziók elvesztésének az útja. Gál költészetében a visszaemlékezés eme 
kettős mozgása szemléletes módon jelentkezik; a sohasem volt »elvesztett« éden 
perlekedik itt a léttel; a »nagy hitek« folytatnak párbeszédet a világgal. 

Gál verskompozíciói a két id ősík belső  felépítésének alapján oszlanak meg. 
Feltételesen három verstípust, három csoportot különíth еtünk el. Az első  cso-
portba sorolhatók azok a versek, amelyekben az id ősíkok mozgása és váltako-
zása konkrét társadalmi közegben megy végbe, a második csoportban az említett 
idősíkok jelenléte ellenére a »faktog гdfia« az elvontság síkj "ara emelkedik, s vagy 
tiszta általánosításként szerepel, vagy pedig utólagos, illetve részleges konkretizá-
ción megy át. Külön csoportot képeznek azok a versek, amelyekben látszólag e1-
tűnžk az idősíkok mozgása — látszólag, mert a két sík mozgásának olyan fe-
szültséget sikerült létrehoznia, amelynek alapján kialakulhatott a két mozgatóer ő  
metszéspontja, s a vers ennek a pontnak a fenomenológiai •leírásává vált. 
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(Három verstípus) Három alapvető  kompozíciós variánsról van tehát szó. 
Az elsőben a kompozíció dinamikus, gyakran határozott epikai maggal rendelkezik, 
a másodikban történet-füzérré alakul át, a harmadikban statikussá, fenomenológiai 
leírássá, egy szellemi tájkép •kifejez őjévé válik. A második csoport átmenetet ké-
pez a fenti két változat között; meg őrzi a kompozíció dinamikus jellegét, bár az 
epikus elemek csökkennek, a narrátori hangvétel •legyöngül vagy teljesen elt űnik, 
és a vers meditatív hangvételűvé válik. 

a) A versek els ő  típusánál a társadalmi objektivációk a legkonkrétabbak, 
az idősík pontosan rögzíthet ő, »dekódolható«. A hétköznapi kommunikációs nyelvi 
modell költői modellá való transzponálása laza, kötetlen, gyakran parciális. 

Kifeküdtem a Tisza-parton egy este. 
Fönt ezüst karéj ült a hold körül 
és néhány csillag pislogott fölül, 
vélem egy halász beszélgetett, aki 
az emlékeit kereste. 

Aztán elhallgattunk. 
Hozzám is eljöttek a régi évek: 
Varga tanító bácsi mosolygott f elém 
és Bellák tanžtó úr 	 

És a  kis  Lövžnger 	 

A Berczy Géza színész lett, úgy tudom. 
Dénes Gyuriról is olvastam sokat. 

Kovács Bandi. бпképz őköri elnöktársam, 
véled találkoztam a régi Bécsben, 
a Práterban. 
Most nem járhatsz a Práterba többé. 

(A Tisza-parton) 

Ez a modell főleg Gál korai költészetét jellemzi. Természetesen nem arról 
van szó, hogy a későbbiek folyamán Gál elvetette ezt a verstípust. A versek sza-
bad asszociációs rendszerrel rendelkeznek, struktúrájuk a prózához is igazodik, 
és nagymértékben megőrzik a hétköznapi nyelvi faktúrát. A költ ői eszközök 
heterogenitása e versekben nagy lehet őségeket biztosít az alaphangok variálására. 
Gál háborúellenes versei nagyrészt ezt a verstípust követik. Visszaemlékezései is 
ilyen versekből állnak, és szocrealista szakaszának jobb alkotásai szintén ehhez 
a versmodellhez igazodnak. 

Megfigyelhető  még, hogyan alakul ki ezekben a versekben Gál konkrét és 
kifelé irányuló iróniája. Míg a zártabb és statikusabb szerkezet ű  versben az iró-
nia az önirónia által bontakozik ki, a lét ir бnikus regisztrálása saját szubjek-
tivitásának s a szubjektív létélménynek az irónikus kommentálásával párosul, ad-
dig ebben a verstípusban Gál iróniája közvetlenül a külvilágra mutat, és a szub-
jektív létélmény kiesik az irónia hatóköréb ől. 

A hang krónikaszegyű, a költő  tényeket állapít meg, és emberi sorsokat 
regisztrál. Saját életér ől, belső  világáról is az objektivitás hangján szól. A költ ő i 
elemek itt az elmondásra és a regisztrálásra szorítkoznak, s egy objektívabb köl- 
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Nem állíthatjuk azonban azt, hogy Gál eme versei valamiféle »objektív lírát« 
képvišelnék; az objektivitás csupán a nyelvi eljárás küls őségeire vonatkozik, arra, 
hogy a nyelvi elemek nem mennek át lényeges és döntő  költői rekonstrukciókon, 
hanem a hétköznapi tárgyszerűség szintjén ,mutatkoznak meg. 

A versek hangvétele ugyanis szubjektív: a tárgyválasztás már eleve bizto-
sítja ezt. Gál Lászlónak az emberi értékekért vívott harca és angazsáltsága ebben az 
irányzatosságban nyilvánul meg a legteljesebben: a »&isember« szembesül a világ 
értéktelenségével, embertelen erejével, és a »kisember« diadalát jelzi az, hogy 
mindebből nem az abszurditás tényét következteti ki, hanem az értelmetlenség 
mozgatórugóit, a hatalom ama törekvését leplezi le, mellyel abszurddá, értelmet-
lenné igyekszik tenni a világot. A lázadás, a dacos ellentmondás dominál ebben a 
verstípusban, az ártatlanság megejt ő  naiv hangján. 

b) A második csoportba azok a versek sorolhatók, amelyekben Gál a társa-
dalmi objektivációkat az általánosítás szintjére emeli. Ez azt jelenti, hogy a »tör-
ténések«, a konkretizáaható sosrsélmények helyett általános entitások kerülnek 
a vers homlokterébe. A Dal a tengerr ől című  versében ezt jelképezi a tenger és 
az élet összekapcsolása. 

ez a tenger 
amelynek partja nincsen 

és én már azt hittem, hogy értem 

hasadt a hajnal vörös volt véres 
mert új napokat szült az új napozóknak. 
és én csak úsztam kifelé 
a tengeren amelynek partja nincsen 
no lám az élet 

. 	 (Dal a tengerről) 

Természetesen Gál ezt az általánosítást nem mindig gondolati felépítmény-
nyel vagy »metafizikai jellel« éri el. Költészetében gyakran fordul el ő, hogy az 
általánosítás szintjére való ugrást egy konkrét tárgy jele által végzi el, mégpedig 
Oly módon, hogy a konkrét szó jelkép-jellege a végtelenség felé b ővül. Egy-egy 
jel azonban nem bírja el mindig azt a »terhet«, amelyet a feszültségteremt ő  erő  
előirányoz, s ezért ingadozóvá, formálissá válik. 

velem lesz úgyis ami szép volt 
ami csúf volt az is velem lesz 
jó mélyen leszünk együtt valahányan 
de ti 

ti jó barátok akikkel boldog 
s világmagas papírsárkányokat eregettünk 
ti fi jöjjetek 
ti fi jöjjetek 
ti ne jöjjetek 

félek békát dugnátok üres zsebembe 
ne jöjjetek hát 
az a sárkány már úgyis elszakadt 

(Vers a papírsárkányról) 

Nyilvánvaló, hogy itt a »béka« és a »papírsárkány« ellentétpárnak kellene 
megteremtenie a vers feszít őerejét. Ugyanakkor azonban, míg a »béka« jelentése 
egészen konkrét és érzéki, a »papírsárkány« nem telít ődik fel konkrét jelentéssel, 
és ezért lebegő , absztrakt jellé válik. Az általános konkretizációja csonka marad. 
Itt is megfigyelhető , hogy a feszültségteremt ő  antipólusok között a »pozitív« pólus 
marad elvontabb éppen ott, ahol teljes egyensúlyra lenne szükség. Jelzi ez egy-
részt azt, hogy Gál .költészete fokozatos metamorfózison megy át, de azt is, hogy 
ennek a verstípusnak vannak olyan immanens buktatói, amelyeket Gál az adott 
költői eszközökkel nem tud felülmúlni. Az absztrakció megelevenítése ugyanis egy 
ilyen konkrét pólus-rendszer kialakításában elemi erej ű  követelmény. Kifejtettük 
már azt, hogy Gál nem alakít ki magának egy sajátos fed ő  mikrokozmoszt, amelyben 
minden egyes elemnek pontosan meghatározható részfunkciója lenne. Az ő  »nagy 
dolgai« nem férnek el a mikrokozmosz világában, hanem sokkal inkább igénylik 
az adott világgal való közvetlen analógiát. Az analogikus felépítés esetében azon-
ban fennáll az absztrakció veszélye. Gál konkretizációi gyakran csonka szerkeze-
tűek, mert az absztrakció-pár egyik pólusa megtelik konkrét jelentéstartalommal, 
a másik pedig nem. S az sem véletlen, hogy ilyen ingadozások éppen azokban a 
versekben fordulnak elő , amelyeknek modellje megköveteli az általánosságok köze-
lebbi meghatározásait. Az ingadozásoknak persze fellelhet ők a konkrét okai is, 
s ez részben — amint később meglátjuk —, Gál költői nyelvének puritán vagy 
néha sematikussá redukálódó szóanyagában rejlik. 

Ezzel szemben, ha a pólusok közötti egyensúly kifejl ődik, sajátos Gál László-i 
vers születik, s kialakul az a költ ői »kézírás«, amely kizárólag őt jellemzi. Az aka-
dályok, a buktatók felülmúlása különleges többletet biztosít a verseknek: a mo-
tívumtömbök harmonikus egymásba illeszkedését. S mivel nem árnyalatok, ha-
nem globális részelemek találkozásáról van szó, a vers egységesítése ezért nehe-
zebb, de annál meglepetésszerűbb és erőteljesebb. Gál László egyik ilyen tipikus 
verse a Vers a rozsdás estékr ől: ebben az általánosság konkretizációja maradék-
talanul megvalósul és egyszövevényes versszövetet hoz létre. A »saját régi árnya«, 
a »trombitaszó«, a »kakasszó« nyugtalanságot jelz ő  elemeit tökéletesen ellensú-
lyozza a »rozsdásak az esték mint sz őlőlevelek«-pólus és ezzel a feszültségteremtés 
egyrészt a jelek dinamikus egymásrautaltságát teremti meg, másrészt egy gondolati 
többlet letéteményese is lesz, amit ebben az esetben a bölcs belátás, a humánus 1120 



rezignáció képvisel. A kompozíció rétegeződve épül ki, minden egyes részmozzanat 
ellentétszerűen tapad az előző  réteghez. Nem a motívum egyszeri és azonnali 
exploatációja következik be, hanem fokozatos élesztgetése, az ellenmotívumokkal 
való lassú párosítása. Elt űnik az idősíkok mechanikus egymáshoz illesztése, és 
elitérbe kerül ,fokozatos kombinálásuk. 

Ebbe a verstípusba sorolhatók a következ ő  versek is: Vihar után, Es őben, 
Ösz, Gombóc halálára, Dal a szegény halászról, Vers a gombáról, Hét muskátli, Dio-
genész, Vers a világról, Ez minden, Muskát ЈІi stb. 

c) A harmadik csoport verseib ől látszólag eltűnik az emlékezés-jelleg. Fel-
merülhet a kérdés, miért kapcsoljuk össze ezt a csoportot az el őző  kettővel, és 
milyen alapon tárgyaljuk ezekkel a versekkel kapcsolatban mégis az emlékezést 
a versek egyik elemeként. 

Formális, vagyis tárgyi-tartalmi szempontból valóban vitatható ez a $ro-
sítás, még akkor is, ha bizonyos emlékezés-nyomok fellelhetők ezekben a költemé-
nyekben is. 

Az emlékezés mint a vers tárgyi-tartalmi eleme nincs jelen ebben a vers-
típusban. Mint strukturáló er ő  azonban megtalálható. E tény igazolását újra csak 
a kompozíció megteremtésének folyamatában találjuk meg. Az elemzést A hegy 
és a költő  című  vers alapján kíséreljük meg. Az els ő  versszak: 

Hegyek és költ ők alig vannak nálunk, 
végtelen sík a mi csöndes világunk, 
s a lámpák néhol hunyorognak este. 

— nyilvánvalóan ténymegállapítással összekapcsolt leírás, amelyben a »tájkép« és 
szellem szituációja funkcionálisan egymásba mosódik. A második versszak új mo-
tívummal gazdagodik: 

Hegyek és költ ők .... hólepte bércek, 
be furcsa is ez a tenyérnyi élet: 
atföldi ember nem tör magasra. 

A második versszak els ő  két sorának mélázó medatív hangja a rejtett visszaemlé-
kezésb ől ered, s a tapasztalat, amely az ítéletet kimondatja, megsziintetvemeg őrizve 
az emlékezést. Ez a megszüntetett-meg őrzött emlékezés a továbbiakban pontosan 
kirajzolódik. Az ítéletek füzérei egy ősi, megidézett tapasztalatból emelkednek ki. 

Hasonló jellegű  a Dal a szegény halászról című  vers is. Az ötödik szakasz 
metafizikus képe 

estére a halász 
csak ahol elindult 
halat fogni szegény 
háló nélkül indult 
estére a halász. 

szintén a tapasztalatban meg őrizve-megszüntetett emlékezésen alapul. 
Ezeknek a verseknek a legtöbbje metafizikus képpel zárul. A metafizikus 

kép a dalforma formai tanulsága, az elvonatkoztatott motívum-pólusok érintkezési 
pontja. 

A fenti verstípus a Dal a szegény halászról cím ű  kötet óta kezd mind na-
gyobb teret hódítani Gál László költészetében. Magyarázható ez •azzal is, hogy 
költői szenzibilitása érzékenyebb lett a jelenségek mögött rejtez ő  lényeg iránt, 
de azzal is, hogy a statikusabb kompozíciót követel ő  forma mindennél inkább 
megfelel Gál puritán versnyelvénék, amely nem a vibrálás, hanem az örök kör-
forgás szavaiból valósul meg. 
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(Kontinuitás és diszkontinuitás) Mindeddig a visszaemlékezésen alapuló vers-
kompozíciókról beszéltünk, elsősorban azért, mert úgy véljük, ez a problémakör 
jelenti Gál költészetének a tengelyét, másodsorban pedig azért, mert ezzel a mód-
szerrel eredményesebben közelíthetjük meg Gál költészetének alapkérdéseit, mint 
— az oly kézenfekvőnek és csábítónak tűnő  — történeti-genetikus módszerrel. 

Gál költészetének gazdag küls ő  története van. Els ő  és felületes benyomásunk 
az lehet, a külső  történetet tanulmányozva párhuzamosan a költ ői világ radikáli-
sabb változásait is érintjük. Am a versvilág aprólékosabb megfigyelésének alap-
ján megállapíthatjuk, hogy ilyen változásokra nem került mindig sor, amikor 
a »kül б  történet fordulóponthoz érkezett. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem 
jöttek létre quasi változások, hullámzások és törések ebben a költészetben. Mind-
ezek egy folyamatosságon belli jelentkeztek, egy autonóm költ ői világ összetevője-
ként. Vagyis: elfogadhatatlannak tartjuk azt az elképzelést, amely szerint Gál köl-
tészetének az érdekében meg kell teremtenünk a »két Gák< gondolatát. 

A Novellirában szereplő  Gál-versek az erős Ady-hatás ellenére tartalmazzák 
Gál későbbi verseinek elemi nyomait. Els ő  önálló kötete (Gál László verseskönyve) 
pedig azt aputatja, hogy már kialakult a versek globális világa. Ebben a kötetben 
fellelhető  mindaz, ami a későbbiekben letisztult formában jellemezte költészetét, 
a gátló és az előremutató elemek egyaránt. S bár a kés őbbiek során létrejött 
modifikációk nem jelentéktelenek, megállapíthatjuk, hogy az »öreg Gák< fokoza-
tosan visszahódítja fiatalságának világát, s ebben a visszahódításban a fenti kom-
pozíciós modellek közötti hangsúlyeltolódás jelenti a dönt ő  változást. 

A költi út töréseit inkább quasi változásoknak neveznénk. A quasi változá-
sok lényege Gál Lászlónál nem a költői koncepció radikális megváltoztatása, ha-
nem bizonyos (ideiglenes) motívum-elszegényedés, motívumkiesés, az érdekl ődés 
súlypontjának áthelyezése, mozgása. 

A negyvenes évek második felében és az ötvenes évek elején a motívum-
1121 elszegényedés a kételkedés hangjának, a személyés átlényegesít ő  erőnek, a meta- 



fizikai költői kérdéseknek (halál, élet, remény, kiábrándulás) hiányában jelentkezik. 
Ennek reakciójaként az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején a motívum-
kiesés a társadalmi objektivácidk kiesését jelentette. Ebben a korszakban jöttek 
létre az ún. »intimisztikus« versek. 

A »szocrealista« korszakban az egysíkúság, a nyelvi redukció, elsz űkülés jeleit 
tapasztalhattuk, s ennek az »intimisztikus« korszaknak a versnyelve is hasonló 
tendenciát mutat. A hétköznapiság, a hétköznapok egyszer ű  jelenségeihez való 
egyszerű  viszonyulás, a hétköznapi konverzációs nyelv nem rendelkezett kohéziós 
belső  költői erővel. Egy privát zsargonnyelv alakult ki, amelynek zsargon-jellege 
nem az »érthetetlenségben« rejlett, hanem az »életb ől ellesett« konverzációs sab-
lonoknak minden költői transzponálás nélkül való versbe építésében. Ezek azok 
a törések, amelyeket regisztrálnunk kell, annál is inkább, mert ezek a problémák 
mélyen be vannak ágyazva Gál költ ői hitvallásába. A probléma ugyanis nem az, 
hogy egy-egy motívum követikezetesen megjelenik-e verseiben (gondolunk itt a 
szociális moijfvumra, az angazsáltságra, illetve az intimszféra megjelenésére), ha-
nem az, hogy a versben ezek az elemek egyoldalúan, egymástól kiszakítottan je-
lennek-e meg vagy nem. 
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(Az ellentétek költ ője) A hatvanas évek újabb szintézisteremtő  korszakában 
nyilvánvalóvá vált, hogy annak ellenére, hogy nem gazdag regiszter ű  kriltő , világá-
nak mégis roppant fesziiltséget biztosít minden egyes motívumának arányos jelen-
léte költészetében. Az arányosságot éppen az egymással szembenálló motívumokon 
alapuló kompozíció követeli meg. Ebben a fázisban az ellentétek »harca«, »játéka« 
tiszta, élesen, pontosan nyomon követhet ő  költészetében. 

Sé menny se pokol 
isten se isten itt 
nem hinni szörny ű  hit 
se menny se pokol 

se út se sövény 
zsákutca van csak itt 
nem hinni szörny ű  hit 
se íct se sövény 

se hang se betű  
fekete csönd van itt 
nem hinni szörny ű  hit 

nem hinni szörny ű  hit 
hinni hitetlenül 
és mindig egyedül 
nem hinni s гörпyű  hit 

(Nem hinni) 

A fenti idézet frappáns módon világít rá _ e költészet egyik alapvet ő  ellen-
tétének, a hitnek és a hitetlenségnek a problémá.jára. Gál László a hit és a hitet-
lenség kérdésében is dacos és bolyongó lélek. Nem tud megállapodni a hitnél, 
de a hitetlenségben sem talál biztos támaszt. A támaszt azonban rendkívüli er ő-
vel keresi, kívánja, s az öncsalásig ragaszkodik hozzá. Az illúziók ellen azonban 
illúziók segítségével száll hadba, s arra is rájön (vagy azt is tudja), hogy az 
illúziбktói való szabadulás útja is illuzórikus. A bolyongást mi .sem bizonvítia 
jobban, mint az utazás jellege és sikertelensége. Gál az Ispiláng cím ű  kötetében 
ezt az utazást akarta megírni. Am a lélek finomabb rezdüléseir ől lévén szó. az  
utazást mint konkrét projektumot nem tudta megírni; az Ispiláng egy költ ői 
kudarc dokumentuma. A nagy utazás helyett a szürke hétköznapokról tanúskod-
nak a versek. Az ellentétek költ ője nem tudott azonosulni az úttal. Az utazás 
ugyanis csak akkor válik valóban utazássá, ha a szubjektum azonosul az úttal, s 
az út visszahat az egyénre. Gál világában az utazás vagy prózaivá, vagy bolyongássá 
lesz. Az ellentétek harcában a bolyongás konkrétabb lehet őség az utazásnál. A bo-
lyongás Gál költészetében a dialektikus ellentétpárok feloldási módja. Gál a pró-
zaiságnak nem tud intenzivitást adni, a lehetetlen keresésében azonban meg-
sejti a tragédiát és felfedi az ellentéteket. 

Ennek a dacos bolyongásnak egyik legfontosabb költ ői kelléke az irónia. 
Gálnál a metafizikai mondanivaló kifejez ője a dal, noha a dal mint forma és 
műfaj irónikus ellentmondásban van a vers gondolati struktúráiával. A dalnak, 
akárcsak a mesének, mindig van egy erkölcsi tanulsága; Gál dalaiban ezt a ta-
nulságot az irónia kérd ő jelezi meg. 

Gál László dalaiban az irónia destruktív hatást fejt ki. A vers destrukció-
járól már szóltak a jugoszláviai magyar költészettel kapcsolatban, noha kevés szó 
esett a vers-destrukciónak arról a formájáról, amelyet Gál versei reprezentálnak. 
Gál László az iróniával destruálja és átkomponálja a dalt. Ennek az átkomponá-
lásnak következménye az ellentétek közötti árnyalatok elt űnése a versből. A vers 
szóanyagából Gál kilúgozza az árnyalatokat kifejez ő  jeleket, miután csak a nyers 
kontrasztok maradnak, amelyek a urai formán belül egy antilirikus intonációt 
hordoznak magukban. 

itt a kezem a fejemen 
. 	itt a fejem a kezemen 

fáj 

(Láz) 
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A lírának ez a groteszkké és irónikussá sarkítása azonban nem formai kér-
dés: a forma elsőrangd tartalmi jeggyé válik. A fentebb idézett Nem hinni cím ű  
vers merev ellentétpárjait az irónia, az ironikus forma oldja fel. Gál László köl-
tészetét vizsgálva tehát nehéz a liitr ől a hitetlenség problémája nélküi, a reményr ől 
a reménytelenség víziója nélkül szólni, mert a költ ő  számára ezek az ellentétpárok 
következetesen együtt jelentkeznék. 

annyi ősz is, annyi tél; 
be nehéz is tavaszt hinni, 
telet várni és megint hinni, 
folyton hinni, újra hinni. 

(Emlékező) 

és a nagyon kiábrándultakat 
és a kis hatottakat sajnálom csak 
mert hinni és élni és álmodni kell 
mégis azért is mindörökké 

(A nagyon kiábrándultakrólének) 

bizony csalás csalódni önmagunkban 
vagy hinni 

(Hiábavatd vers) 

óriások ellen győzni elindultam 
törpék vártak csak rám gyáván megfutottam 

(Dal a törpékről) 

Az irónia nem az egyik vagy a másik elem destrukciója, hanem olyan össze-
kapcsoló, összecsatoló elem, amely egy sajátos Lál László-i létirónia felé mutat. 
Gál nem nagy hitetlen, vagy hiv ő  költő , hanem a hitetlenség és a hit ellentéteink 
énekese. Nem vagy a remény, vagy a reménytelenség látója, hanem a köztük lev ő  
ellentétek víziójának az ismer ője. Mindezeket figyelembevéve, Gál Lászlót az el 
lentétek költőjének is nevezhetnénk. 
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(Az autentikus élet és halál) Gál létiróniáját vizsgálva ki kell térnünk a 
halál, az elmúlás, a nemlét motívumaira is. Ezdk a »témák« nemcsak újabban 
foglalkoztatják a kötészetét: már a fiatal Gál számára is nagy jelent őséggel bírtak. 
A Halottak ünnepe című  versben így ír: 

Halott halottak ünnepe, 
s a halott élők ünnepelnek. 

A halottak napján ünnepl ő  élők — olyan. kép ez, amely a lét és nemlét, 
az élet és halál bonyolult viszonyát tükrözi. 

Az él ők meghaltak már régen 
élni csak a halottak élnek. 

	 a halott halottak 
halott étőkről nem beszélnek. 

A halál ilyenformán nemcsak ellentétes viszonyban van az élettel, hanem 
szervesen következik abból. Ez az inspiráció végigvonul Gál egész költészetén. 
A halálmotívum nála dacos szembenézés az élettel, az élet valótlanságával, elér-
téktelenedésével. A halál birodalma ott kezd ődik, ahol az élet elveszti igazi min ő-
ségét. Az élet és a halál iRsősorban minőséget és nem biológiai állapotot jelent. 
Ennek az árnyékában merül fel a kérdés, milyen konstitúciójú is az az élet, ame-
lyet Gál költészete prezentál. 

Gál háborúellenes verseiben elemi er ővel tör felszínre a tömeghalál, a ki-
szolgáltatottság élménye. Ezek a versek, amelyek _a háború ellen íródták a béke 
érdekében. nemcsak emberi, ki5t ői humanitásának dokumentumai. hanem egy 
alapvető  életélmény rugói is. Halálélményében a halál a nem autentikus élet szer-
ves folvtatása. A nem autentikus élet és a halál között nincs ellentmondás. Gál 
későbbi verseiben ez a vízió hasonlóképpen rekonstruálódik. (Bizonyos különbség 
van természetesen aközött, hogy a nem autentikusságot az emberek saját akara-
tukból választják-e, vagy pedig kényszerűségből fogadják el.) 

Az autentikus élet azonban a vázolt ellentétek kereteiben játszódik le. Ellen-
tétek nélkül nincs igazi élet, s ennek az életnek a költ ője Gál. Az imént felvetett 
kérdések és problémák a hit és a hitetlenség. a remény és a reménytelenség par-
viadala mindig az ellentétekben gazdag élet jellemz ője. Az ellentétek uroduktívak; 
emberi értékük van. l;ppen ezért körülményes és sematikus lenne Gál versvilágát 
az üzenetek »pesszimizmusa« vagy »optimizmusa« alap,ján felosztani és értékelni. 
Az ellentétek a val бságos élet jelei, s ezeket a jeleket •fejezi ki Gál - legjobb 
verseiben — egészen csonkítatlanul. 

Rendkívül fontosnak tartjuk a Gál László-i ellentétekben realizálódó világ 
belsб  anatómiájának a vizsgálatát. Az ellentétek formai képe a monológ: a versek 
legtöbbször monológszerűek. Az autentikus élet monológja pedig végs ő fokon, 
explicit vagy implicit formában, a nemléttel szembesül. A haIál és az aktív élet 

1123 szembenézéséből erednek a Gál-versekre jellemz ő  ellentétek. Gál — gyakran teát- 



ralisan — kapcsolja össze a kett őt: az egyiknek szükségsaer űségét, a másiknak 
értékét állítja párhuzamba. Ennek a párhuzamnak: az eredménye_ vagy az irónia 
útján létrejövő  »létobjektivitás«, vagy pedig az .abszurditás felismerése. . . 

Az irónia aktívabb galvanizáló eleme a versnek, mint az abszurditás. 
Hatékonyabban mozgatja a versszerkezet bels ő  felületeit, s azokban a versekben, 
amelyekben jelen van az irónia, több a játékosság, az önnön gondolatait is meg-
kérdőjelező  szándék; a versalak többoldalú. A Gombóc halálára írt verseket ez 
jellemzi. A kutya és a halál összekapcsolása ugyanis megteremti a trónfosztott 
halál képét, és ily módon a létre vonatkozó irónia s az önirónia er őteljesebb el-
lentmondás nélkül mutatkozik meg. 

mert van mennyország 
ahová mi hiába ugatunk 

s mikor már haraphattam volna 
tőled tanultam: nem haraptam 

te már tudod mit sajnos én is: 
legfeljebb alma lesz bel őlünk 
és ez még a jobbik eset! 

Az abszurditás, főleg az abszurditás tudatos vállalása — természetesen 
újra csak nem minden előzmény nélkül — az újabb versekben jut kifejezésre. Az 
abszurditás főleg a számotadás tőszomszédságában virágzik ki. Az élet és a halál 
ellentmondása/párviadala nem önmagáért valóan abszurd, hanem azért, mert szá-
mot kell adnia az életről. A visszaemlékezés mind mélyebbre hatol, de megdönt-
hetetlen bizonyítékokat az élet értékére vonatkozólag nem tud nyújtani. 

hetven fölött 
az ember több mint hetvenéves 

hetven fölött az ember roskatag 
elüldögél a lámpafény alatt 
s nem várjövőt csak emlékezik 

el-eltűnődžk egy virág nevén 
s a lebontott utcákban barátokat keres 

igen a barát 
de már arca sincsen 

mert hetven fölött 
az ember több mint hetvenéves 

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

(Hetven fölött) 

Míg az irónia növeli az ellentmondás feszít ő  erejét, a számotadás tompítja 
a feszültséget. A semmivel való találkozásban Gál hangja melankolikusabbá, a 
versnyelv boltozatosabbá válik, a szavak hömpöllyögni kezdenek. Kimozdulnak 
helyükből s mindez egy klasszicizáló, meditatív struktúrát teremt. A csavargás, 
a bolyongás nyelve a megtérés, a nyugalom nyelvévé változik át. A halállal, a meg-
szünéssel való szembesülés kipattantja az irónia szikráját, a számotadás a semmi 
tövében pedig a melankólia bölcséjévé válik. A költészet kiteljesedett: a harcos 
irónia és a •melankólia között remeg. 
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(Versnyelv) Gál László vers viQ gának határozottan kitapintható pólusai van-
nak. •A vers alapstruktúráját és kompozícióját a visszaemlékezés biztosítja. A 
verstér motívumrendszere statikus, a motívumok nem fodrozódnak tovább gaz-
dagodva, hanem zárt lényegükben szembestinok egymással. A tematikai rétegb ő l 
nagy metafizikai kérdések olvashatók ki. Klasszikus metafizikai versek azonban 
nem jönnek létre, mert Gál László egyéni-érzelmi-intellektuális szemlélete a tár-
sadalmi objektivációk közepette szintetizálódik. A teljesség nem a sokoldalúsag, 
a lét sokoldalú és változatos regisztrálásában nyilvánul meg, hanem a metafizikus 
rétegbe való behatolás által. 

Ennek a váznak megfelelбen alakult ki Gál autentikus versnyelve is. S e 
nyelvet legpontosabban jellemzi a puritánság •és a pontosság. Gál verseinek szó-
kincse nem túl gazdag. Am az adott szóanyag bels ő  viszonylata és kapcsolat-
rendszere igen racionális és szilárd. Gál költ ői nyelve számos állandósított szó-
kapcsolattal, szintagmatikai viszonnyal rendelkezik. E viszonyok vagy a hétköz-
napi beszéd modelljének parafrázisai, kihagyásos tömörítései, vagy pedig sajátos 
szintagmatikai képződmények, amelyek racionális elveken alapulnak, s nem várat-
lanságukkal, hanem rendezettségükkel hatnak. Ismétl бdésük ezért elemzés híján 
nem vehető  észre, az viszont megállapítható, hogy a versnyelv az ismétl ődések 
következtében itt-ott modorossá válik. Gál egy sajátos kifejezésbeli konvenció-
hálózatot teremtett meg, amelyben a jelek racionális elrendezésííek és teljes életet 
élnek. 1124 



tolnai Ottó 

szemelvény 

gazdag vagyok 
ajkamig érnek semrnžségežm 
néha kettéharapok egyet-egyet a puhábbak közül 
hisz én még űrzöm első  áldozási ostyám 
molyfirkálta tülldarab 
isonzói h űznžn rúzs-tokon fütyülök 
avagy már a semmi-scala deszkáin dalolok 
az a hárs f aedényke vagyok 
a hárs akár a hús 
a hús akár a hárs 
az a pecsétpárna 
50 évig verték 
ütötték ugyanazzal a pecséttel 
s mégsem mutat semmit 
szép sima 
és lila mint némely naplementék 
mézbefojtott rózsat ő  
gyűszű  mely bunkerhoz hasonlatos 
bunkerhoz hasonlatos 
gazdag 
ó nagyon gazdag én 
1 korbácsom 
2 gipszdisznósajtom 
29 nagykapukulcsom van 
és hány nagykapum kérdezhetnék 
nagykapum egy sincs 
nincs nagykapum 
mit is kezdenék é П  egy nagykapuval 
mire partjára értem 
már az óceánnal sem tudtam mit kezdeni 
a széttaposott medúzák 
üvegtehénlepényei között ugrálva 
a homokon nem ütött homlokon 
a végtelen meggymagnyi ólomgolyója 
üvegtehénlepények szanaszét a homokon 
mit is kezdenék én egy nagykapuval 
és 29 kulccsal 
mit is kezdenék 
semmit 
semmit sem kezdenék 
üvegtehénlepények szanaszét 
semmit sem kezdenék 1125 



mégžs szeretnék egy nagykaput 
mint mesékben 
és árveréseken ha választhatnék 
azt választanám 
melynek jobb szárnyáról leégett 
bal szárnyáról lebontották 
házunk 
a szíjgyártó 
a tollas hol felrobbant az acetinos hordó 
a cukrász 
hová röpült 
hová az ezeregyszer átfestett 
gerendákból tákolt 
óriás madár 
hová 
a pántok egy részét apám lefeszegette 
magával cipelte új házába 
vasra mindig szükség van 
hosszúk és nehezek 
nem hozhatom őket ide 
maradok továbbra is és mindörökre 
papírpadlóm papírmennyezetem 
semmiségeim között áldott 
nincs az a nagykapu 
nincs 
de hol a kulcsa 
pisztoly formájú kulcsa 
29 nagykapukulcsom adnám érte 
egy év múlva 50-et tán 100-at is 
hány nagykapukulcs fér el egy szobában 
amely már tele van székkel 
7 rézkörténk 3 kaptafánk 
3 szivaccsá szögezett kaptafánk van 
lesz még 
a kaptafa könnyebb  mint  a klžsé 
emeleten nem tarthatsz sok cink-klisét 
sok fakaptafát tarthatsz 
szebbek a lábaknál 
lehajolok hajammal törölgetem 
hajammal és szakállammal törölgetem róluk könnyeimet 
hallom 
a kolibri átköltözött sófalvi székemb ől 
balos kaptafámba 
a szú és a kolibri harca egy kaptafában 
sok-sok kaptafánk lesz 
egy egész városka kaptafája lépked felénk 
már messziről felismerem 
melyik volt a kántoré 
a kántor lakkszandáljáé 
melyik a törpe kertészé 
a kerti törpéé melyik 
már messzžr ől felismerem 
melyik volt a t űzoltóparancsnoké 
a tűzoltóparancsnok sárga csizmájáé 
kopogásuk akár a csonté 
a csonté 
jönnek árkon-bokron városokon át 
Ott  masíroznak a sugárúton már 
most fordulnak be a lépcs őházba 
kopogásuk akár a csonté 
itt vannak az ötödžken 
nem tévesztik el ajtóm 
rugdossák 
a parketton kopognak a gyerekeknél 
a meselemezek elrongyolódtak 
kopogásuk akár a csonté 
a csonté 
gimpli antilop-betétesének kaptafája 
a teraszpárkányon billeg 
leesik még 
schöbel a potžsje volt szerkeszt ője 
még a villanypóznának is pardont mondott 1126 



ha nekiment 
összeüti előttem keményfabokáját 
nyáron is hosszú szárú cžp őbeп  járt 
itt a fényképe szobámban 
egyvonal-száj csokornyakkend ő  
kockás kabátfazonzsebkend ő  
semmit sem tudok róla 
csak azt hogy újságot csinált kanizsán 
itt kopognak asztalom alatt 
végtelen asztalomon bábeli polcaimon 
kopogásuk akár a csonté 
a csonté 
szebbek a lábaknál 
szebbek a patakból kiemelt k ő láb f ejnél 
szebbek a kántor lábfejénél 
a torinói világbajnokság győztes t űzoltóparancsnokának lábfejénél 
szebbek gimpli láb f ejénél 
lehajolok hajammal törölgetem 
hajammal és szakálammal törölgetem róluk könnyežmet 
néha lehajolok s megcsókolom őket 
a kántor kirúgja egy fogam 
a parancsnok és gimpli is kirúgja egy-egy fogam 
2 tehénmonogram-éget ő  vasunk van 
sok-sok monogram-éget ő  vasunk lesz 
nem lesz 
a monogram-égető  vasak nehezek 
kettő  is elég hogy érezd japán papirosaid között 
a pörkölt bőr illatát 
3  muff  4 muff  5muff 6muff 7 
muff lóg stroheim eltört gerincén a nagy ábrándban 
7 rákollónk 
Ti  minden 
éppen minden 
gazdag vagyok 
mint mondottam gazdag 
ó nagyon gazdag én 
ám végtelen asztalomon bábeli polcaimon 
ha végigsuhan mohó tekinteted 
;vert hisz jól érzem 
hátam közepén 
mily mohó 
mily mohó 
gyönyörű  nagy üvegeketüvegcsöppeket 
éleszt ővágó íjakat igen 
de mi egybe fogná 
sárga fényével elöntené az egészet 
emberkoponyát nem talál 
koponyám nincsen 
pedig évekig serénykedtem 
kriptákba másztam 
a konty még er ősen markolta a csontot 
belülről kötöttek csomót a hajszálak végére 
olvastam goethét 
csendéleteket tanulmányoztam moszkvában hágóban 
van van goghnak egy kicsi koponyája amszterdamban 
amszterdamban hol az a volt kolozsvári bokszbajnok 
f eltalálta a hangtalan hegedű t 
mint rézszžtán átt űnt nullás liszt kupacok 
csúsznak a kanálisok sötét szalagján 
a hattyúk 
amszerdamban 
van van goghnak egy zöld-vörös kicsi koponyája 
melynek homlokára tubusból nyomott fehér kukacot 
a tubusból nyomott fehér is megsárgul egyszer 
azt mondva 
CSONT 
élő  embereket néztem 
kiknek már átsüt b őrükön a jeges csont 
s feléjük kaptam mint labdáért a lányok 
hiába 
koponyám nincsen 
nincsen koponyánk 1127 



nagy-nagy hendikep 
koponyám és nagykapum nincsen 
bár azokból a macskakoponyákból lenne egy 
melyeket ropogós cseresznyével fújt ki 
záporok idején csatornánk 
bár az a csonthajszálrugón delejező  egérkoponyácska meglenne még 
a tejesüveg fenekén 
vagy szirmai hatalmas cukorkoponyája lenne itt velem 
hatalmas cukorkoponyája 
sókristály istállómban 
koponyám nincsen 
de tán nem is emberkoponyára vágyom 
n2acska 
egér 
leonardo lókoponyaforma ezüsthangszeren muzsikált 
emlékszel 
egy lógerincet néztünk adorjánnál a partról 
a víz még nem érte el 
még nem gurult szét az óriás kláris 
a ló gerinces állat 
mondtad ó emlékszel-e 
ki szórta szét 
ki szórta szét 
zsoké 
előrehajolok székemen 
tannenbaumtól kaptam 
a napokban írt de csak ennyit: oké. 
hogy megsimogassam szép nem létez ő  fejét 
már csak belülről tapogathatom hideg falát 
kristálypolcait 
gazdag vagyok 
zsúfolt 
barokk 
muzsikálok 
levett süveggel kísérem magam 
körbe-körbe szobámban 
szobámban-e 
nehéz elképzelni de meg kell próbálni 
ahogy egy lókoponya ablakán integetek keszken őmmel 
nehéz 
ólomnehéz keszken őmmel 
de ha meggondoljuk hogy el őző  lakójának 
sosem fájt a feje 
gazdag vagyok 
ó gazdagságom már biztonságban 
egy óriás kristálylókoponyában 
29 kulccsal zárt 
óriás kristdlyldkoponyd  ban  
a tagló súlyos 
ó dehogy 
50 tagló semmiség 
a kristály mindent elbír 
rézkörtét egész fával 
cink-klisét egész hátizsákkal 
nagykapunk rozsdás pántjait 
50 
100 tagló semmžség 
kržstálynyerítés 
kristálynyerítés 
a tagló biliárdgolyóként üti ki 
koponyából a karfiolt 
Láttam valahol egy f ѓгјit, 
aki zöldségeskocsžt tolt maga el őtt. 
— Chou-fleur, chou-fleur / 	/— kiáltotta, 
a fleur-t sajátosan borongós eu-val. 
Szögletes, csúf asszony ment mellette, 
s időnkint oldalba bökte a férfit. 
Néha kiabált magától is, de ilyenkor 
kárba veszett az egész, s tüstént újra kiabálnia kellett, 
mert olyan ház elé értek, ahol vásároltak tőlük. 
Mondtam már, hogy a f érf ž vak volt? Nem mondtam? 
Tehát vak volt. Vakon kiabált. 1128  



Mikor ezt hangoztatom, hamisítok, elsikkasztom a kiskocsit, 
melyet maga el ő tt tolt, s úgy teszek, mintha nem vettem volna 
[észre, hogy 
karfiolt kiabált. 

karfiolt kiabált 

gurul 
gurul az óriási kristálykarfiol 
falában klžsék és kaptafák 
fűszálak és csicsókaföldek 
sárga ceruzák és farkaslegyek 
örökmécsesek és vonatjegyek 
taglók és legyez ők 
filmek és futballmeccsek végtelen lenyomatai 
gurul 

karfiolt kiabált 
vakon kiabált 

gurul 
Mert mi más a regény, ha nem egy gép, 
amely az agyak m űködését ábrázolja? 
gurul 
gurul az óržás kristálykarf iol 
morzsás falában lóversenyek és szerelmek 
ólomkatonák és hangtalan hegedűk 
utazások és zsákvarrótűk 
gyűrött tojások és sósrúdkeresztek 
bárányfelhők és bicikliversenyek 
fuldoklások és buddhaszobrocskák 
könyvek és könyvek 
hálósapkák és söralátétek 
para fadugók és futóárkok 
teniszlabdák és paprikafüzérek 
dobó-festmények és koncz-versek 
ágytálak és hattyúfalloszok 
varrógépek és temetések 
kutak és kalickák 
tükrök és dobver ők 
őznyomok és m űfogsorok 
szűcsgombák és szžnžel őadások végtelen lenyomatai 
gurul 
gurul az óriás kristálykarfiol 
összekoccan önmagával a semmiben 
hull a nullás liszt 
hull 
szél kavarja 
tölcsérré csavarja 
hull 
geržncetört zsoké 
úszom a nullásban 
egy óriás kržstálylókoponyából ki 
egy óriás kržstálylókoponyába be 
hátamon klisével teli hátizsák 
hull a nullás 
hull a nullás 
ki szórta szét 
nyerített 
bőgött 
vakon kiabált 
senki sem hallott semmit 
muff alatt mart magába 
1 muff 2 muff 3 muff 4 muff 5 muff 6 muff 7 muff 8  muff  9 muf f 
muff alatt mart magába a skorpió 
a hárs akár a hús 
a hús akár a hárs 
hull a nullás 
hull a nullás 
üvegtehénlepények szanaszét 
gazdag vagyok 
ó nagyon gazdag én 
hull a nullás 
hull a nullás 1129 
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мégis , mondd , miért , minek? — fognak vallatóra fenyeget ően , vagy áhí-
tattal, arcomra sandítva bárgyún, vagy mindentudón: a nagy gyanakvók 
és a kis gyanútlanok. 

Valamely enyhe november eleji nap délutánján , amely tűnődő  és csendes 
hajnali esőkkel virradt, mint némely francia szakos nyelvtanárn ők kései napjai, 
akiket senki sem szöktetett Párizsba , s akik most elsiratják az Eiffel-tornyot, 
amelyet csak álmukban keresnek fel riadozó szívvel , hogy az álom ernyőjébe ka-
paszkodva levessék magukat a tetejér ől , mint valami gonddal nevelt virágot, sose-
volt szerelmi hódolat lábaihoz , hálatelten és .szerelemittasan , illatos imakönyv 
megfakult két lapja közé szánva magukat; e ddl цtánon , melyet Szilveszter apó 
szalasztott , de üres kézzel, amikor a f űtőtestek fémharmonikái javában ontották 
a meleget, hogy az ember szinte üvegházban érezte magát , ahonnan a tél közepén 
szerteviszik a friss zöldségféléket , karai salátákat, mintha csak azokat akarnák 
megzavarni időérzékelésükben , akik régebbi korokban hozzászoktak a zöldség és 
osztrigaszallítmányok érkeztéb ől megítélni a tavasz jöttét, meglátogatott engem 
a csodahajós , betoppant hozzám , háromszázharminchárom évesen , ahogy utoljára 
1925 táján látták , fehér lovaglónadrágban , hosszú szárú lakkcsizmában. 

— Talán éppen a Pillangó utcából érkezett , vagy valamely környékbeli be-
épített telek felől, amely valaha lóversenypálya volt, s amelyen mostanában csak 
az év egy meghatározott napján futtatnak , amikor is a nagy kőbástyák lakói éjfdl-
tájban furcsa dobogásokra , prüszkölésekre és nyerítésekre ébrednek , s álmukban 
holdkóros buzgalommal számlálják elő  készülékeik kapcsológombjait , alattuk pe-
dig egybegyűltek a nyakuktört zsokék , akik amerikai módra , majomszerű  ülésben 
a ló marjára felkuporodva vélték növelni nyerési esélyeiket , a kancsal bukmékerek, 
az istállómesterek , s az egész látcsöves úri közönség , s a kék sörényű  paripák 
üvegkoporsókon ugratnak át, melyekben gyengelábú, meghajszolt csikó angyalkák 
feküsznek? 

Akkoriban egy bizonyos régi skót hölgyet láttam sokszor , aki szeretett mez-
telenül lovagolni a holdfényben. 

— Vagy még most is nőkön jár az esze? Egy elhagyottnak látszó lakásban, 
ahonnan nem hallani sóhajt , •sem nevetést , hetyke , kockás sapkában egy kis 
szinésznő  várja. A hegyekben, a folyó túloldalán már készül ődnek a szendergő  kö-
dök, hogy méltóképpen fogadják azokat , akik sétalovaglásra indulnak, ha az 
erdő  ritkásabb részeire tévednének. 

Szindbád darab ideig csöndesen mosolygott , mint olyan emberek szoktak, 
akik nem hagyják magukat kirakatba állíttatni , de azt meg éppenséggel nem szí-
velhetik , hogy tévedésb ől olyasmit írjanak a számlájukra , aminek elkövetésére ma-
guktól is képesek , csupán bölcs türelmük okán engednek játszadozni vélt és 
valódi titkaikkal. 

— Ha találni lehetne a környéken egyet azokból a régi , öblös és kényelmes 
fürdőkádakból , melyek oroszlánkörmökben végz ődő  talpakon állnak , s melyekbe 
külön rézüstben farralták a vizet, miután a régebbi kórok dézsái és fürdet őasszo-
nyai nyugalomba vonultak, nem lepne meg, ha egy engedelmes és karcsú leány 
lubickolására lenne figyelmes egy azok közül az éltes fórfiúk . közül , akik szeretnek 
tapasztalatokat szerezni a meleg víz viselkedésér ől , miközben az cuppogva és 
locsogva fészkelődik a női test hajlataiban , mely hangokból pontosan megállapítha-
tók a .gyengéd könyök és a szelíd térdek mozdulatai , amiről azonban nem árt 1130 



pontos értesülést szerezni , ha akad egy csomó a fában , vagy a kulcslyukon keresz 
tölt. De azon sem csodálkoznék, ha kiderülne, hogy Textília kisasszony a szom-
széd szabács 'kában van elrejtve , ahdl narancssárgák a függönyök , és levendula-
illatúak a fiбkok a női zsebkendőktől, s egy könnyű  délutáni álom nyomait fésül-
geti hajából. 

— Úriember létére tudhatná, hogy az esztend ő  e napján a legfiatalabb öz-
vegyasszonyok is füstszín fátyolt öltenek , hogy meglátogassák a hű  férfiakat, az 
apákat és a férjeket, akik egész éven át azon .töprengenek elhagyottan, vajon a 
fátylak nem a szégyen pírját és hűtlen csókok nyomait bújtatják-e. A hűtlen, csa-
podár férfiak eleget látogatták a temet őt életükben, hogy megvigasztalják az 
árván maradott nőket, akik könnyekkel akarják megbosszulni a sorsukat, amit ől az 
megfosztani látszott őket . Ők oda nem várnak látogatót , inkább maguk .kereked-
nek fel, ha eszükbe jut valamely zöldbarack-íz ű  női név. Ez a nap a férjeké és 
tisztes családapáké, akik áldozatos életük folyamán a temet őbe egyébért, mint a 
holtak miatt , nem jártak , ennélfogva a földi élet állomásait viszont nem holmiféle 
kísértetekkel való találkozas céljából keresték fel. Még az árva lányok is meg 
gyászolják ismeretlen szülőiket. A kontyos krizantémok nem dideregnek sokáig 
a kertekben, mert a korai fagyokat rendszerint meg sem érik. Ezen a napon kiviszik 
őket a sírokra, és gyertyát áшtanafk törött derekukhoz. Mirevaló akkor a lovagló-
nadrág? 

— A bukás a versenyló számára az élet végét jelenti, a n őknek ellenben a 
bukással kezdődik az igazi életük — mondotta a hajós, a lovaglónadrág történetébe 
kezdve, amely most bal szárát a jobbon általvetve, várakozó álláspontra helyez-
kedett. 

— A lovak átlagos élettartama tudvalev őleg harminchat év. A harminchat 
éves ló már csak virslinek való, mint ahogy az azonos korú hajadon is ilyen 
korban ideje hogy megkezdje a templomba járást. Kilencéves ikoráig csikónak 
számít, tizennyolc évek koráig fiatalinak, huszonnégy éves koráig középkorúnak, 
innen tovább vénnek, akárhogy vesszük is. De csak az ostoba férfiak sz űnnek 
meg érdeklődni a harminchatodik életévüket betöltött asszonyok iránt. Mint ahogy 
a csánk pókot hajhászó, egér-fцlet, csuka-fejet, csak pej vagy sárga színt s több 
effélét kereső  is, még távolról, sem lóismerő, hanem ismerője talán a 16  hibáinak, 
bolondja talán egynémely fej- vagy fül-alaknak és valamely 'lószínnek vagy jegynek. 
Aki foglalkozott effélével, az tudja, hogy az asszonyok 'karja ilyenkor gömbö-
lyödik igazán marasztalóvá , mint a jó tészta , amelyet megfelelőképpen dagasz-
tottak, s kellő  ideig kelni hagytak. Erről hihetőleg sokat tudna beszélni Stahrem-
berg gróf, osztrákлnagyar huszárfőhadnagy, aki 1892љen, Athos nevű  herélt ma-
gyar-angol félvér lova hátán , az 580 km-es wien bei ini távlovaglás győztesekéлt, 
71 óra 34 perces idővel elsőnek érkezett célba; annál is inkább, hiszen mindehhez 
nem kevés köze van  a kérdéses lovaglónadrágnak. 

— Talán bizony stahremberg gróf viselte Bécs és Berlin között ? S a győztes 
egy ezüst csengettyűt kapott, mint szokás volt L. Jakab uralkodása idején, amely 
kalimpáló nyelvecskéjével körülcsiklandozta a missek és ladyk rózsaszín fülkagy-
lóit, hogy vékony hangon zümmögni, zengeni kezdtek és riadtan galoppozni a kis 
női szívek? 

— Ennek a lovaglásnak a nyilvánosan meghirdetett pén гjutallom mellett 
egy nem mindennapi értékű  díja is volt, amelyről csak 'a beavatottak tudtak, s 
amelyet Equida hercegné t űzött ki. Csakhogy ennek a rejtélyes különdíjnak 
Stahremberg grбf sohasem jutott birtokába , noha megillette volna őt. 

— Stahremberg gróf főhadnagynak nem volt a legkiválóbb, s férfinak se 
a legdélcegebb, feltűnő  csak a tekintete volt, egyike vdlt ez azoknak az angyali te• 
kinteteknek, amelyekkel némely férfiak bírnak, s amelyek egyszerre •t űnnek ravasz-
nak és ártatlannak , csupán valamely rátermett n ői szempár világánál derül ki, de 
akkor félreérthetetlenül, hogy szúrósak-e, vagy sem. Ezt a titkot nehéz kiszedni 
a nőkből, de ha szemlesütve ,kitérnek a faggatás el ől, tudnivaló, hogy rajtafelej-
tették a szemüket az angyali tekintet •gazdáján , ha pedig kacagva dicsérik, át-
láttak rajta. Vannak nők, akiknek a szeme ilyenkor könnybe lábad. Ezek rögvest 
hozzámehetnének feleségül , csakhogy az angyali tekintet rendszerint gyanútlanul 
keresztülnéz rajtuk . Stahremberg gróf a verseny után néhány hetet a Vörös sün-
höz címzett fogadóban töltött, Budán, amelyet magam is kedveltem, »a  négy falra 
szögezve angyali tekintetét , ha ugyan álltak még e hírneves fogadó falai. 

— Nem lenne .tehát semmi oka az irigykedésre Reitzenstein báró, német 
hadseregbeli hadnagynak és Miklós Aladár közös hadseregbeli huszárf őhadnagy-
nak, akik a versenyben alulmaradtak? Valamint az el őbbi Lippspring nevű  angol 
vérű  kancája , s az utóbbi Marcsa nevű  angol félvér kancája is fölöslegesen kép-
zelődtek volna Athos gyöngyélete fel ől, akinek apja, Mars angol telivér, legjobb 
csődöre volt grбf Fargách László mándoki ménesének, olyannyira, hogy ha nem 
is oroszlánszűgy , de mindenesetre tág állás volt észlelhet ő  nála a fedeztetési idő  
végén amiatt , hogy a gyakori hágások alkalmával a két els б  végtag egymástól 
folyton kijjebb és kijjebb feszíttetett? Lóvá tétetett volna a távlovaglás gy őztese? 

— Equida hercegné az öltözőjében fogadott , átható mósuszillattal körülleng-
ve, különféle tégelyek, tubusok, ecsetek, csipeszek közepette, kárminos ajkakkal, 
lepkezöld szemhéjakkal — mondotta Stahremberg gróf egy vastag havannára 
gyújtva s a különdíj történetébe fogva , és a lovaglónadrág kis fészkelődés után 
kényelembe helyezkedett. 

— fogak fényesítését, a haj festését, bizonyos sz őrszálaknak különféle ke- 
nőcsökkel való eltüntetését , az arcbőrnek uborka - vagy sárgarépa -szeletkékkel való 
megpakolását, amitől oly hamvas lesz a bőrük, mint az őszibarack, melyet oly 
szívesen csípnek гбzsaszínre . a korai fagyok, akár a kellően táplált tüzak a gyenge 
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Nem említve ama drasztikus módszereket, amelyeket valamikor a japán n ők 
apró lábának kialakításában alkalmaztak, már a régi népek is illatos olajokkal 
dörzsölték be testüket a napi fiird đzés után. Csak nem talál ebben kivetnivalót? 

— Piperezés, kencefice, nékem akárha csikószurokkal kenegetnék magu-
kat! — fortyant fel Stahremberg gróf. 

— Hiszen a lókupecek is azt a lovat szokоtálják, amely fabatkát sem ér. Ha 
túl akarnak adni rajta, nemcsak a fogába vájnak kupát, a túl nagy füleket meg 
is csonkítják, a lógókat pedig a kantár homlokszíja segélyével vagy a levonó iz-
mok átvágásával, avagy a ló sz őréhez hasonló színű  selyemfonál behúzásával és 
összekötésével šgazítják. Az alacsonyan hordott farkat is a levonó izmok át-
metszésével emelik meg, avagy néhány farkcsigolya lecsonkításával a magasabb 
hordozhatást lehetővé teszik. Még kellemetlenebb a túlságosan tág vaszora, mert 
különösen hátasiovaknál ügetés közben csúnya kity-koty hangok keletkezésére 
nyújt alkalmat, ami pedig dámalónál, de minden luxuslónál is a lehet ő  legalkal-
masabb minden illúzió lerоntására. A kupecek eladásra felállított kotyogó lovaik 
hímvesszőjét rongyokkal, csepűvel csavarják körül, hogy ezzel a mozgás közben 
keletkező  kellemetlen hangok létesülésének az eladás idejére útját vágják. Ha 
meg nagyon kapóssá akarják tenni a lovat, csillagot is hamisítanak. Beszúrnak 
a homlok közepén a bőrbe egy horgot, s annak segítségével felemelik a b őrt a 
csontrál akkora terjedelemben, amekkorának a csillagnak keli lennie, átszúrnak 
erre négy tűt a bőrön úgy, hogy azok négyszög alatt állanak egymással. Most körül-
fonják a négy tűt .cérnával úgy, mint érvágásnál szakás, s negyvennyolc óráig 
állni hagyják így a lovat. Ekkor a .tűket kihúzzák, a csonttól elvált b őrdarabot 
gennyedzeni hagyják, míg az egész falt kiesik. Az utána n őtt bőr fehér szőrt kap, 
s így készen a csillag. Ilyen mesterkedések után ló-e még a 1 6? Ajánlatos a nőket 
is közelebbral megnézni, nehogy úgy járjunk, .mint ama erdélyi mágnás, aki fekete 
lovához társat vett, s mire es őben hazaért, a 16  megtarkult. 

— Nemde az ember minden idбkben azt csinosítja, aminek van  becsülete? 
A ménesmester nevéről máig is Csepelnek neveztetik azon sziget, amelyre a Dunán 
fölmenvén Arpád akadt, $ amelyen ménest alapított. Ama rosszhír ű  királyunk 
idején pedig, aki egy szög lóért egész falut adott, a rakoncátlan nemesek istállót 
csináltak a templomokból s az altárakból jászlat készítettek. Ebb ől is látszik, hogy 
mindig is nagyra tartottuk a lovat, tudván, hogy nemzetek, melyeknek lótenyész-
tése vesztegel, vagy éppen a pusztulás felé siet, rendesen maguk is örvény fölött 
járnak, s létük kérdéses. S nála is becsesebb jószág a n ő. Okos asszony, termékeny 
kanca a legjobb birtok, ahogy a Korán mondja. 

— Hiszen öröm olyan arabs telivért látni, melynek, mint az arab mondás 
tartja, oiy könnyű  a mozgása, hogy kedvesed kebelén táncolhatna anélkül, hogy azt 
megsértené, lévén, hogy oly vidékr ől származik, »ahol némely kancák (mondlak) 
nem ménektül vemhesednek, hanem tavaszi szelektül«, s még inkább valamely 
begyes •dáma alatt, de nem különböznek e amúgy is eléggé egymástól változatos 
idomaikkal a nők, hogy ne •kelljen igyekezniük a páva, a kolibri vagy a flamingó 
külsejét magukra ölteni? 

• — A szegény kis évelő  vadócok, pelyhes cirkok ;  szarvaskerepek és réti bük-
könyök nem tudnak elmenekülni, ha valamely rájuk szabadult cs ődör mennyei 
gyönyörűséggel megharapdálja és el-harsogtatja őket. Mit tehetnek? A réten, ahol 
születtek és leélik parányi életüket, egész nap piciny levélkéiket, fürtjeiket igaz- 
gatják, és szűzi borzongássai, :ka rt  karba öltve, riadtan vagy olvadozva hajlonga-
nak a sok érintés lázában, a szél fürge keze alatt, ahogy az égen árnyékkal váltá-
kozik a kékség, s harmatfürdőkkel az augusztusi délutánok, s minden titkos rez-
dülésüket, egész valójukat egy kis borzas virágba ölik, bontják, melyet diadallal 
és hálatelten tartanak magasra. Holott még elgondolni is sok, hányukban lobog 
ugyanaz a homokszemnyi büszkeség. Hasonlóképpen a csúnyácska és a viruló 
Ilonákat se róhatjuk meg hiú és esend ő  magukkelletéséért, amellyel a szívünket 
nyitogatják. Hiszen semmiség ez a csalásnak, ámításnak, színészkedésnek desz-
káiból ácsolt ama égigérő  falovakhoz képest, amelyekbe elrejtőzve egy valamire-
való férfi a jólőrzött várat bevenni szokta. . 

— Tehát Equida hercegné karjaival kívánta volna koszorúzni a bajnokot, 
szerelmével óhajtotta jutalmazni, mint hajdanában mesebeli királyok szilaj lovagi 
tornák győztesét, aki elszántan, magát nem kímélve rohamozta s buktatta ki sorra 
a nyeregből boldogtalan kihívóit, akik csontjukat akarták töretni érette: a király-
lány kezével? S az, balga módon, talán még arról sem isZIrZItt bizonyságot, kell ő-
képpen reagál-e a hercegné a pihés tarkó egy bizonyos pontjának ujjheggyel való 
enyhe érintésére (amely pontosan a lovaknál egy, asupán lágy részekkel fedett 
rész található, hova ha késsel beszúrnak, a nyúltagyat találva a lovat gyorsan és 
biztosan kiirthatjuk), nem riad-e meg tulságosan, ami rossz bánásmódnak lehet 
következménye, vagy éppen nem t űri-e érzéketlenül, ami az idegek lustaságának, 
tompultságának a jele. Vagy talán a hercegné megbánta ajánlását, melyet nehéz 
lett volna bármivel kárpótolnia? 

— С, ha én lehettem volna a királyi főlovászmester felesége! —sóhajtotta 
Equida hercegné, miután a fejedelmi vacsora végeztével felemlítettem ama régi 
sétahajózást a Temzén, s a királyi vendég elragadtatását a nagy hallei muzsikus 
zenéje felett. 

— Talán már nem is születnek igazi férfiak. Aki a Landáuerokat és a könny ű  
homokfutókat csak hírből ismeri, s a fogatok közül legfeljebb a lóvasutat, az 
legjobb ha elkerüli a nők házatáját. Csukva maradnak az ablakok, mert a hajdani 
trubadúrok elmaradtak alóluk. A hírnév övezte férfiak, akikben még megbízhatna 
az ember, megszállottjai lettek valamely méricskél ő, számlálgató_ foglalatosságnak, 
vagy saját maguknak, és az els ő  küszöbön felbotlanak, a beláthatatlan térségekhez 
lévén szokva honnan se ki, se be. Vagy pedig csíkos trikóba bújtatott, túlfejlett 
csecsemő  képében erőművészként lépnek fel vidéki városokban, álló nap a baju-
szukat pödörgetve együgyűségükben. Az operaénekesek például műtéteknek vetik 
alá magukat zenei magasságaik felé pipiskedve. 1132 



— Az agárszegyűvé formált versenylovak is irigyelhetik elvadult társaikat, 
akiknek ősei a Petro de Mendoza álta'1 odavitt és Buenos Aires város elhagyása 
után szabadon bocsátott spanyol eredetű  lovak voltak. Hiszen rosszabb is meg-
esik velük, mint azokkal az andalúzial lovakkal, melyek a bikaviadaloknak esnek 
áldozatul. Mert az akadály- és síkversenyeket gyakran herélt lovak nyerik, s 
ugyan mit ér az a győzelem, amelynek az ára, hogy a bajnok nemét ől s esetleges 
jó képe'sségű  utódaitó2 megfosztatik? 

— Ezek szerint nemcsak aló, hanem lovasa is versenyr ől versenyre haj-
szolt s magát vérig sarkantyúzó szerencsétlen lett volna, aki feltehet őleg gyermek-
korában még a legjámborabb pónilovaktól is félt, s lócakapáskor manapság is a 
kelleténél jobban megmarkolja a ló sörényét, aki tehát .örökké testetlen célokat 
kerget, s ugyanakkor hangzatos címek, valamint diszes t гgfeák maradnak a ke-
zében, egyszerűen mert földi bért, evilági üdvöt magáévá tenni nincs is benne 
hajlandóság, s — tehetetlen, és ha arra kerülne a sor, felmondja a szolgálatot? 

— Stahremberg gróf? Hírét sem hallottam azóta. Valószín űleg állva alszik 
valamely temetőkapunál. Ha új alakban visszatért, legjobban még öngyilkos sötét 
huszárnak tudom elképzelni egy világbajnoki , sakktáblán. Ellenben a hercegnét 
sokszor láttam álmomban. 

— A végén, ha hagynám, még kisütné, hogy Equida hercegné válójában 
Textűia kisasszony dédanyja. S ahogy ismerem, els ő  dolga volna rajta is kipró-
bálni azt az eljárást, amelyet bizonyosan nagy 'lószakért őktől lesett el, s mely 
abbál áll, hogy az ember hüvelyk- és mutatóujjával er ősebb nyomás közben a nők 
hátvonalán végigsimít, meggyőződvén, hogy mily mértékben képesek viselni e nyo- 
mást. Erős ágyékúak e simításra egyszegy űen csak nyújtózkodni szoktak, gyenge 
ágyékúak ellenben derekukat rbeadják<, vagyis hátukat homorítva meghajtják. 

Nem lenne se vége, se hossza. 
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kósa јепо  

gömbfogyatkozás 

gömbfogyatkozás 

parányi gömb-hajóvá 
lettél bennem 
férges bordázattal 
mely egyre sz űkülőbb 

lompos vitorláidnak 
már az évszakok 
váltakozása 
sem támaszt szelet 

magadban 
feszengve úszol el 
gálya-napba vájt 
ötujjú evez őkkel 

megfertőzve az idővel 

Lúgmart ösvényeken 
távolodsz. 
S mégis: 
egy nyárral 
mindig közelebb 
az, 
akihez vžsszatérhetsz. 

szüremlés 

Amint a f öld félre fordult csöndesen, 
s röpke redőkben hullt alá az éj, 
üszög torkú nyár ölén csalogattam ő t. 

Mindegy volt kósza keringése a kerge földnek: 
mint barna tehén foltos borjait, 
körülnyalt bennünket a nyárvégi est. 
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bolyongás 

A tejtengerek kürt-kar-hullám-halmai 
hozzám ha felérnek, és óržás-fülemmel 
újratapžntom a habzó űri csöndet: 
majd eljössz, hogy a mindenség ne legyen maga. 



dermedés 

ívtelen ívek 
nyugalmában 
kutatnál súlytalan 
mígnem meglelnéd 
mélyretüzdelt 
felajzott kincseid 
s zsarátnok-ölként 
derűsen habzsolnád 
az ásvány-dalt 
s rozsdás agyarral 
szóért turkálnál 
s szólnál nincsen itt 
csak sikamlós 
kövek vannak 
azok is megkövülten 
hangtalan csörrenéssel 
súrlódnának álmainkhoz — 
de lomhák a kövek 
s lépteink alatt 
kimért szügyekkel 
roppannak az álmok 

tűz a mocsár felett 

Kék lombok. 
Bálvány illat .. . 
Mozdulatlanság .. . 
Mért nem vésed fénybe 
röpke élted, 
csigaház lejtőkön 
mért keringsz 
egyre-egyre lejjebb? —  
ТйzјеІknt talán 
nem pezsdülnek már 
beléd 
a múlt világok? 

a piramis 

mielőtt dőlne: 
meginog. — 
Mondd!: mért ijesztenénk 
a teherdús alapot. 

szellembe zárt 

palackban 
ül az áhítat —
vásári ábrák helyett 
repedt szavakkal 
motoz 

te és a tenger 

Fényedtől ittasan mozdul az ár. —  
ЁјjеІге  vihar lesz. 

éji szél után 

Lúdb őrös szemhéjjal nyüszít a hajnal. 
Adottságaiból a perc haza téved. 
S míg szorgos csöppek zúgnak hímporos farral, 
parázs köreibe hamut gyűjt az élet. 

a tér temetése 
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Mint egy kis, bársonyköldök ű, rózsaszín malac: 
temetéséről a tér úgy ballagott haza. 
Meg sem kérdezte: eggyel több-e vagy kevesebb. 
Tudta: egyik sem, s a meleg ólban kedvesebb 



öregasszonyok 

Széttárt f eketében közelednek. 
Nyomuk: tépázott madarak útja, 
melyek röptéb ől kiveszett a suhogás. 
Béklyójuk elmúlt nyolcvan nyárból áll. 

Lapulásuk felissza a csöndet. 
Szék jükön ezer meg ezer a karcolás. 
Kendőjük csücskében fennmaradt éltük őrzik. 
Béklyójuk elmúlt nyolcvan nyárból áll. 

tévelygők 

Ázott melleken 
dudor képű  óriás. 
Egy évad. 
Szökkenés. És 
a halott farkasok 
belén 
néhány civakodó 
követ őre vár, mint 
tolvajra az alkalom. 

titán 

Az égbe fúrja bütykös ujjait, 
míg a lelke zsenge csúcsokat sem ér. 
S ha duzzadtan, sörényes sorokban 
lezúdul, mint görgeteg: nem sejti mért. 

fekete hályog alatt 

Fekete hályog alatt duzzad az éj. 
Felmorzsolt perceit visszahívja. 
Fekete hályog alatt duzzog az éj. 
Felmorzsolt percem vissza ne hívja! 

hiány 

A percekből 
hiányoznak a percek. 
Az utolsók 
ott vannak belőlük 
a friss kenyerek közt, 
de söprik az asztalt, 
s a padlóra hullnak. 

kezed 

Kezed olykor összébb kulcsolod, 
de a végtelent már nem érheted el. 

vén szirén 

Fonnyadt hab-haját hab-közelben fonja. 
Hab-toronyban hab-csodát remélhet é? 
A hab-torony immár hab-homály hona. 
A hab-király hab-szerelme már a haboké. 

percenő  üregek 

Percenő  üregek alján éltem lomhán, 
és a mészköves padlaton hanyatt fekve, 
orromba málló csigák kesernyéje vájt. 
Felettem lapuló homály didergett. 

Percenő  üregek arcát ismertem még: 
az arcot, melyen hemperg ő  jászlak nyílnak, 
és sok a sipoly-mív ű  madonna-csont, 
meg a sörényes, tovabimbózó sziporka. 1136 



éneim nélkül 

Szétszóródó, síkos csöndben 
gyomromon kékül ő  árnyak. 
Repedez ő  fogaival 
játszadozó szendergés. 
Laposodó kór-küll ők 
vicsorgó zöldje. 

ős-percek 

Rebeg a remegő, 
lég-lebegő  levegő . 

Lebegő  levegő . 

Kacéran guggolnak 
a langy farú lždércek. 

Langy farú lidércek. 

út a hajnalhoz 

A hűs homályban 
bokrok hörögnek. 
Halld!: 
— Mért szennyezed 
odvas űrrel kincsünk: 
a kristályos létet? 
Hiszen záp-szemedben 
vér dorombol. 
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bosnyák istván 

a soronkívüli IX 

2. A hitromboló érzéki megismerés 

I  Közlését 1. 8n, te,  6 ...  cí- 
men az D' Symposfon 1968/ 
33. számáan 

A későbbd életút távlatából különös jelent őséget .kap a tizennyolc éves poéta 
látszólag jelentéktelen naplójegyzete, melyben az el őzđ  esti virrasztás élményér ől 
számol be. »Rájöttem, hogy csak dantei exaltáЈt embernek lehet oly erős a gon-
dolati 'elképzelés, mint az érzékileg befogadott hatás« — jegyzi be  szabadkai 
naplójába 1916. május 4-én, s nyilván elégtelennek találva a kontrasztot »gon-
dolati elképzelés« és »érzékileg befogadott hatás« között, a kéziraton javítást esz-
közöl: a dantei egzaltált embernek sem lehet oly erős a gondolati el'képzelése ... 
S hogy miért bizonyult számára szükségesetek e korrekció, a kontraszt elmélyítése, 
az a naplójegyzet folytatásából, ennek a gondolati általánosításnak a konkreti-
zalásából egyértelműen kitűnik: az ifjú lírikus felismeri, hogy egyetlen halott 
ember látványa intenzívebb fájdalomma4 tölti el, mint a teljes vadsággal dúló 
világháború óránkénti több ezer áldozatának gondolata... igy konkretizálja ugyan-
is a fenti általánosítást: »Íme: én tudom, hogy ma óránként több ezer h ősiesség 
hull sárba, halálba és csak elgondolom, anélkül, hogy csak halvány mását érez-
ném is arra& a fájdalomnak, ami akkor nyilalott belém, mikor eleven szemeimmel 
ennek a különben jelentéktelen, kedves asszonykának a hulláját, eltorzult és meg-
kövesült arcát megláttam.« 

A »gondolati elképzelés«, a tudás, az elgondolás, mely intenzitásában hal-
vány mása sem lehet az »érzékileg befogadott hatás«-nak, az »eleven szemeimmel« 
való nézésnek; az óránként sárba és halálba hu41ó »több ezer h ősiesség«, mellyel 
azért nem lehet olyan elemi ;módon szolidarizálni, mint a »különben jelentéiktelen, 
kedves asszonykával«, mert az el őző  esetben csupán a tudás, •a rágondolás köz-
vetít én és nemén között, ez utóbbiban viszont az tileven, látó szemekkel való 
nézés; a racionális megismerés, mely csupán absztrahálni képes — »több ezer 
hősiesség« —, és az érzéki tapasztalás, mely a konkrétumnak — »eltorzult és 
megkövesült arc« — konkrétumként való átélésére képesít: az itt felismert ellen-
tétek s felsejlő  jelentoségük igazából csak a már megtett életút távlatából bizo-
nyulnak jelentősnek. 

A közvetlen, érzéki tapasztalás ugyanis a kés őbbiek során is elsődleges fon-
tosságú marad az útkeres ő  ember számára. Tíz év múltán, az 1926-os béosi napló-
töredékében' ismét konstatálni kényszerül ezt, azzal a különbséggel, hogy az új-
bóli felismerés kiváltója ezúttal egy különleges álom. »Az öcsém, ki ténylegesen 
évek előtt halt meg — az én számomra csak ma éjszaka halt meg. Láttam ál-
momban, amint meghal, mintha ott álltam volna a katonai kórházban az ágya 
mellett. (...) M o s t történt meg legmélyebbre temetett tudatom számára az ő  
halála; most már nemcsak gondolom, hogy halott, most válóság, mert „ujjaimmal 
érintettem és szemeimmel láttam". Sose hittem volna, hogy a közvetlen tapasz-
talat, az érzékelés ennyire dönt ő  jelentőségű« — csodálkozik rá álma különös 
jelentőségére a naplóíró, s az életút és életm ű  távlatából nyilvánvaló, hogy egyéni-
ségének, emberi alkatának lényeges, »baconi« jellemz ője az, amire itt — tíz év 
múltán —ismét rácsodálkozik. 

Ez a jelentбségteljes álom •»áttételesen«, de szó szerint azonos jelentéssel 
bekerül a parabolikus önéletrajzi kisregénybe, az Aegidius útra kelésébe is. Aegi-
dius, a dominikánus szerzetes ugyanis hivatásból sokat tud a megfeszített Krisz-
tus történetéről, előzőleg ő  maga is sokat prédikált róla, de a keresztre feszítés 
»egészen igaz valósággá« csak akkor válik számára, amikor a magdeburgi bör-
tönben, álmában látja is a megfeszítettet. »Sohase gondoltam volna, hogy az 1138 



érzéki érzékelés mjndешm 1 több« — parafnazálja az önél еt>iajzi doшinііkánus a 
náplóírót, s csakugyan, a látásnak, a közvetlen érzéki tapasztalásnak a regényben 
is azonos a szerepe, nшnt a naplókban: a tudás, a gondolati felismerés elvont, 
testetlen objektumát valóssá, elevenül-konkгéttá, életessé .teszi. S míg a második 
naplójеgyzеtbеn csak fölsejdik az ilyen megismerés messzemenő  következménye —
»most valóság, mert „ujjаimmml érintettem és szemeimmёl láttam"...« —, a re-
gényben az egész aegidiusi életút azt példázza, hogy az ilyein tapasztalással meg-
áldott megvвΡrt embernek a látás, a közvetlen érzéki magismerés a hit faltétele 
és kriNériuma is agyúttal. Aegidius ugyanis a hitetlen Tamás és a Paulussá »visz 
szaváltozó« Saulus is egy személyben. Rendbeli .idős társával, Frigyes apáttal el-
lentétben, akinek a hit megtartásához nincs szüksége tapasztalati tényekre, hisz 
azt vallja, őneki »nem leellenek hozzá a földön látható szepl őtlen istenek, hogy 
az egy, láthatatlan, makulátlan Istenben és egyházának örök rendeltetésében hinni 
tudjak«, e rendületlen hitű  apáttal ellentétben Aegidius csak abban képes hinni, 
amit Tamáshoz és Paulushoz hasonlóan maga is lát, hall, közvetlen »tapintásai« 
érzékei. S mivel ő  nem a sebeivel diadalmasan faltámadót, hanem a kereszten 
kínhalált halt emberfiát látta és érintette álmában, s mivel a külvilágban is —
az Egyház és az eretnеkség vad harcában — csupán »egymásra halmozódott nagy, 
magas halmot«, a borzalmak halmát látja, nem is hihet .másban: az él ő , fel-
támadó Krisztus helyett °a kínhalált halóban, az Egyház fanatikus harcának ér-
telme helyett a reménytelen kétségbeesés, ,a »zászlók nélkül ét; követ ők nélkül« 
folytatott magányos útkеresés értékében. »És ha elkárhozom is, nem tudok mas-
ról; ez az, amit láttam, nem hiszek a másikban« — vallja Aegidius, a személyes 
tapasztalás •jrantj konok hűséggel, s ez a hűség teszi — hűtlenné; Frigyes apáttal 
szemben, aki azért tud hű  maradni az Egyházhoz, mert a saját szeméh еz, •füléhez 
és tapintásához való agyén hűséget nem ismeri... Tud ugyan ő  is, természete-
sen, a paulusi példáról, s hajlandó el is ismerni Aegidiusnak, hogy »az érzéki 
benyomás végső  súllyal eshet az ember életébe«, őneki magának azonban ez az 
érzéki benyomás — nem démona; mint Ivan Karamazov »ördögének« és a f ő-
inkvizítornak, Frigyesnek is meggyőződése, hogy a hitnél nem segít semmiféle bi-
zonyíték, különösen a materiális nem, bár azokkal ellentétben — s Aegidiusszal 
egyetértésben — nem állítja, hogy Tamás sem azért hitt, mert meglátta a feltá-
madót, hanem azért, mert már el őzőleg hinni akart... Ellenkezőleg, Frigyes el-
ismeri Aegidiusnak: »Paulus biztosan sokat hallott már el őbb is a keresztény hit 
jgazságadrál és mégse, nem hasznéit ez, üldözte a keresztényeket mindaddig, míg 
a Damaskus felé vivő  úton nem sújtotta meg a idtomány és nem hallotta a láto-
más szájából: 5a ѕulus, Saulus, miért iildözöl engemet? Akkor megtért és lett ereje 
csodákat tenni túгésben és cselekedetben.« Frigyes azonban mindezt csak tudja, 
amolyan szakmai ismeretként, de ót magát nem gyötrjk a »látomások«; hite 
megőrzésére és az Egyház harca melletti kitartasra őt nem a személyes felisme-
rések, hanem az álltalános ismeretek, a tudás, az egyházi id еológja racionális érvel 
késztetik: A sancta eclesia catholica az egyetlen kapocs, mely a földi embert az 
éggel összeköti ... Aegidius viszont hiába tudja ezt, s mindhiába szajkózna Fri-
gyes után számtalan változatban, kitartóan az Egyház mellett szóló ideológiai ér-
veket, melyek logikúsan bizonyítják, hogy az Egyház mindenek ellenére, bizonyos 
fogyatékosságai ellenére is az egyetlen hatallom t  mely arra hivatott, hogy megfé-
kezze az ördög elszabadult erejét a földön; ő  mindezt csak tudja, érti, értelmileg 
vállaija, amit viszont az Egyház soraiban, az eretnekek üldözése ürügyén folyta-
tott egyetemes öldöklésben lát, az er&sebbnek bizonyul minden racionális-ideoló-
giai ismeretлé'1 és logikai érvhalmaznál, az érzéki megismerés fölülkerekedik az 
ideológiain, s az Egyházba vetett egykori hite menthetetlenül összeomlik. Ment-
hetetlenül, mert a tamási-paulusi látás, hallás, tapintás kényszere elemi er ővel 
tartja fogva, egész érzelmi és praktikus életét hatalmába keriti, az életút szuverén 
»démonává« válik. 

S a krisztiánus, majd a »senkiföldi«, végül padig a Moszkvát megjárt Sinkó 
Ervin közölt és közöletlen, »áttételes« és közvetlen irodalmi megnyilatkozásai egy-
aránt arról tanúskodnak, hogy ilyen szempontból az aegidiusi életút szó szerint is 
az övé volt: az »irodalom« az »életet« antioipáita. Függetlenül ugyanis attól, életé-
nek melyik kiilső  »szakaszáról« van szó, az »odabent« változatlanul monolit élet 
egész negyedszázada — s majd 1945 után a másik, még hátramaradt majd negyed-
század is — azt bizonyítja, hogy számára az igazság kritériuma els ősorban a 
»tamási-paulusi« közvetlen tapasztalás volt, az ideologikus ködfátylakat szerte-
lioszlató s az empirikus vadósághoz h ű  személyes megismerés Amikor Goethe »ki-
gondolhatatlan gondolatairól« azt írja, hogy azok »élményben fogant tömény va1-
lomások«Z, vagy amikor Bakunyin »instinktíve igazságairól megállapítja, hogy 
azok fogalmilag is kifejezhet ők ugyan, de lényegében Bakunyin temperamentu-
mának, szen уіibilitásdnak és ösztönénеk a vetületei,' — akkor egyúttal saját 
megismerésmódját is tömören jellemzi. Еletművének filozófiai, politikai, esztéti-
kai és etikai motívumai jelentős mértékben személyes élményekben, tapasztalatok-
ban és felismerésеkben gyökereznвΡk, s többеk között ezzel magyarázható az egész 
életművet — műfajra való tekintet nélkül —behálózó, átszöv ő  valllomásos-lírikusi 
elem túlsúlya a személytвΡlen-objektívvel szemben. 

»Igazságokhoz hozzá lehet jutni hallomásból, Ikönyvekb ől, de az így megtanult 
igazságok hasonlatosak a homéroszi alvilágban léttelenül lebeg ő  lélekhez. Előbb 
vért kedd inniok, előbb érintkezésbe .kell kerülniök a valóságos hús-vér-élet mele-
gével, hogy életre keljenek«' — hirdeti képletesen a maga empirikus megismerés-
programját az életút háromnegyedét már bejáró Sinkó, s e program mögött nem 
a vágy feszül, hogy jó volna, ha így lehetne, hanem a felmérés — a két, illetve 
három évtizeddel előbbi naplójegyzetre emlékeztet ő  felismerés —, hogy az ő  ese-
tében másként nem is lehet: »a valóságos hús-vér-élet« látványa, közvetlen, érzéki 
tapasztalása az egyetlen módja annak, hogy megismerésének objektumai konkréttá, 
valóssá és életessé váljanak, vagyis hogy az igazságok »vérrel« t еlítődjenek és 
»életre keljenek« .. . 

élete ezen újabb »démonának«, az alkati sajátságként egzisztáló érzéki meg- 
ismeréskényszernek legáltalánosabb következménye az anti-ideologikus és anti- 
mitikus, kritikai látás. E »démon« foglyaként ugyanis az ifjú nietzscheánus egy 
életre könnyen »megfogadhatta« — alkati adottságánál •fogva könnyen be-fogadhatta 
— a zarathusztrai tanácsot. »Szeliemet еk és erényetek a földi célnak szolgáljon 
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talmával maradjatok hívek a földhöz, testvér сűm! Ajándékozó szeretetetek, tudástok 
csak a föld& célnak szollgálj.on (...) Ne engedjétek, hogy erényetek a föld űektől 
elröpüljön és szárnyaival az öröklét Falait verdesse! (...) Vezessétek vissza, mint 
én, az elröpült erényt a Földre — igen, vissza a testhez és az élethez: hogy ér-
telmet adjon a Fdldnek, emberi értelmet!« 5  — olvasta az ifjú S űnkó a nagy példa-
képénél a •föd és a шшzá3atlan földi valóság ігітtі  hűség himnikus programját, 
s a szociáldemokrata ideológiai mákonnyal a v нághaború kitörésekor egy életre 
megcsalt » tanítvány« nem csupán e becsapottság miatt vállalhatta készséggel 
ezt a maximális kriticizmusra s minden »étem« •tagadására int ő  programot; a sza-
badkai napló tanúságaként korán felismert saját »démona«, az »eleven szemeim-
mel« váló nézés szubjektív kényszere sz űntén e program fе1tétlen vállalására kész 
tette. S amikor a szociáldemokrácia »krachjánál« is sorsdönt őbb megcsalattatás 
éri, amikor — ahogy a Tizennégy nap Bollert Mihálya megfogalmazza — nemze 
lékével együtt a nagy chiliasztikus remények szertefoszlásának, a v űlágforradalom 
kudarcának invalidusa lesz egy egész életre, akkor Aegidius »tamási-paulusi« dé 
mona természetszer űen könnyen, túl könnyen érvényesül ... 

Míg a »stigmatikus fantázia« arra kényszerítette a soronkívüli útkeres őt, 
hogy rekonstruálja azt, ami volt vagy lehetne — az emberit a nem-emberivé 
tett emberben —, addig az amti-ideologikus érzéki megismerés oly módon tartja 
»fogva«, hogy leláncolja az empirikusan létez őhöz, a »tamási« érintéssel személy 
szerint is ellenőmzhetőhöz, a »van<нhoz, a jelenbelihez. »Az ember dolga pedig 
minden pillanatban a pillanat érintésére meztelen spontaneitással reagálni és 
mindent, ami a pillanat és az ember közé áll, mint a merész еvező  a hullamo-
kat ...« — hirdeti az 1925-ös bécsi olvasánapló egyik befejezetlen mondata, amely 
töredékessége ellenére • is  eleget mond: az ant űideologikus »démonával« a »van«-
hoz láncolt soronidvüli programot csinál abból, amire szubjektív akaratától, mcio-
nális szárd kőtál függetlenűil — amúgy  is  гdkényszеriil .. . 

A csak-itteni, csak-mostani, jelenbel ű  respektálásának e kényszer ű  program-
jából természetszer űen következik, hogy az »eleven szemeimmel« való látás em-
bere, a »tamási-pauíusi« megismerés foglya mindenek еlőtt .azt kényszerül tagadni, 
aminek objektuma térbenidőben irracionahsan távol van, abszolút megfoghatat-
lan és ellenőrizhetetlen: a hitet. 

Márpedig — s a soronkívüli ember ezt karán felismeri — a hit olyan szub-
jektív erő , melynek magatartást meghatározó hatalma van: léte vagy nemléte 
a cselekvés vagy passzivitás ;  a tevékeny létforma vagy a meditatív kívülmaradás 
előűdézője annál az individuumnál, akinek megadatott a választás lehet ősége, mi-
vel »osztálly'közi« helyzetéb ői nem következik automatikusan a kényszer ű  társa-
dalmi aktivitás. 

A hitében megingott Aegidius jól látja a frigyesi példát: »Rajta nyilvánvaló 
lett, hogy a jóság erőssé teheti ugyan az embert és ha az ember mögött táborok 
és fegyveres seregek állanak, szavának súlya táborok és fegyveres seregük erejé-
vel sokszorozódhat űk ugyan, de nincs jóság és nincs király, kinek hatalma fölér 
azzal a hatalommal, mely az olyan emberé, ki világos fejjel, látásra bátor sze-
mekkel néz a világba és hisz egyetlen igazságnak mindenfeletti értékében.« S csak-
ugyan, Frigyes apát, a megingathatatlan hit ű  s ezért mindemkor tettrekész, az 
Egyház tevékeny szolgálását az eszközökben nem válogatva — még a hazugság-
prédikálás árán is — feltétlenül vállaló szerzetes azt tanácsolja a hitében meg-
ingott s ezért tétovává lett, cselekvésre képtelen Aegidiusnak, hogy helytállást, 
pártfoialást keresve a két tábor között — egyfel ől az Egyház nyílt ellenségei, 
másfelől .az egyetlen, az életnek értelmеt adó Egyház, amely azonban bemocsko-
lódott, eredeti fénye bels ő  szennyektől elhomályosult —, helytállást .  keresve ilyese 
viszonyok között ne az értelemre támaszkodjon, mert az nem nyújthat eligazo-
dast. »Csak egy itt a segítség: a hit« — tanácsolja Frigyes apát, s ez az, amire 
Aegidius képtelen. Holott maga is helyénvalónak tartja az Egyház hivatalos, ideo-
lógiai érveit, hogy az eretnekség ellen azért szükséges t űzzel-vassal harcolni, mert 
ez a l ztasítéka annak, hogy majdan, a Jöv őben az Anyaszentegyház áldó és véd ő  
keze alatt »Isten egy temploma álljon mindenütt széles e földön«„ egyetlen temp-
lom, mely a jelenleg még öldöklő , »becstelen, dögös embert« megbékíti — meg-
isteníti. Aegidius mindezt csak tudja, érti, tudormásul veszi, mint ahogy racioná-
lisan azokat a harcot igazoló egyházi éveket is méltányolja, hogy »nem az egyház bíí-
ne, hogy ez a rémületes hekatomba szükségessé vált«, s hogy az elvadult mai töme-
gék szükséges, s őt nélkülözhetetlenaldozatok »azért a jövend őért, melyben majd 
az egyház a maga hatalmával és tekintélyével megint munkát, rendet és békét 
fog adni a föld lakóinak«. Aegidius azonban személy szerint, mindezen ideológiai 
elvek racűonábs .méltónyalása ellenére sem tudja kivenni a részét e szükséges 
áldozathozatalból, hisz számára a békés, munkás, boldog Töv ő  nem valami kézzel 
fogható, a tamású »érintéssel« és »látással« közvetlenül érzékelhető  b zonyság, ha-
nem a távoli-távoli időkbe előrevetített remény, melyről lehetetlen tudni, mikor 
válik valóra, s valóra válik-e egyáltalán. Akkor pedig miért ontani érte a jelen-
beli életeket? 

»Csak egy itt a segítség:.a hit«: ez a frigyesi falismerés az Optimisták filo-
záfus-forradalmárának, Vértesnek a meggy őződését ant űcűpálja. Amikor ugyanis 
a hitében — Aegidiushoz hasonlóan — szintén megrendült s szintén tétovává lett 
Báti hozzá fordul segítségért, ő  sem tud mást tanacsolni, mint azt, amit — hiába-
való »tanácsolni«: a hitet. »Egyedül a tudásból sose következik cselekedet. (...) 
Az egyéni cselekvéshez épp aralak d a c á r a jut el az ember, hogy tud, mert 
tudni azt is jelenti, hogy az ember tisztában van azzal, hogy az összes lehetséges 
következményeket nem tudhatja. Hamlet azért nem tud cselekedni, mert csalt tud 
és nem hisz« — véli Vértes, s »hitpótlékul« az osztályöntudatot, a tudatos prole-
tárideológiát sem tartja elégségesnek. S hiába is tartaná: Báti a vidéki taborzó-
útján személyesen is meggyőződött erről. Amikor ugyanis az egyik toborzó-értekez-
leten arról beszélt lendületes agitátor-modorban, hogy minden osztályöntudatos 
munkást annak a meggyőződésnek kell a Vörös Hadseregbe vezérelnie, hogy ez a had-
sereg a legnagyobb b ztosúték az ellenforradalom leverésére, a végs ő  győzelem 
kivívására, egyszer csak feláll egy szabómunkás és felteszi a kérdést: Ha +az 
ember csakugyan beáll vöröskatonának és meghal, m& haszna van akkor az egész 
forradalomból, иΡagyis mit ér az egyes prol еtánіak az egész proletariátus felszaba-
dítása, ha ezért el őzőleg fel kell áldoznia saját életét... S amit az agitator Báti 
szabómunkása evvel az egyszer ű, szkeptikus kérdéssel fejez ki, azt a filozófus 1140 



Vertes is kénytelсn — igazolni: »Az osztályöntudat minden fokon racionális, a fel-
ismerésen alapszik, hogy a dolgozók érdeikei azonosak. És soha még az egyéni 
életet, ezt a valamit, amit minden hacionalisroa végső  pozitívumnak kell hogy érez-
zen, az életet semmiféle racionális meggondolásbál nem lehet odadobni. Háborúba 
menni, akarni, vállahli az élet kockáztatását, kibírni a halált egy ügy, egy 
eszme, akárminek a diadaláért, amennyiben önként történik, raoionális szempont-
ból illogikus, mindig irracionális cselekedet.« 

Az önkéntes, a tulajidon- és más-élettel egyaránt nem számdló es еlekedethez 
elégtelen minden racionális érv, eknélet, válágj vagy egyházi ideológia, s csak »egy 
itt a segítség: a hmt« : Frigyes apátnak és Vértesnek ezt az igazát Aegidius és 
Biti életútja egyaránt meggyőzően bizonyítja. Aegidius csak addig cselekvő  em-
ber, amíg rendületlen a hite, amíg a kétely minden .kísértését képes elhessegetni 
magától, s ,Bátra is csak addig tudja meghasonulások és tétovázásra késztet ő  konf-
liktusok nélkül vállallni a személyes tette-t minden konzekvenciájával, amíg foko-
zatosan — s nem utolsósorban: a személyes, közvetlen tapasztalat ható ára —
kd nem ég belőle az az önfeledt hajongás, az a naiv hit, amellyel annak idején, 
Tisza István megölése hírére még a bácskai parasztváros »el őkelóségének« és ká-
véházi üzéreinek is lelkesen tudott szavalni a feltétlenül eljövend ő  Új Világról... 
E rendületlen, gyehrnekíеn önfeledt hit felperzsel ődése után Aegidius ás Báti hiába 
van tudatában annak, hogy a harc végs ő, humánus céljaiért minden áldozatot, 
maguk és mások életének feláldozását is vállalnj leellene; hit nélkül — a racio-
nális~idedlogikus tudást sikerrel helyettesíthető , irracionális еlőfeltétel nélkül —
képtelenek erre, képtelenek irracionális magatartást tanúsítani a maguk és másik 
életével szemben. Ók hamleti módon csak tudnak, de nem hisznek már többé a 
régi, feltétlen hittel — a frigyesi hittel, melyhez nem kellenek »a földön Tatható 
szeplőtlen istenek« —, s ezért szükségszer űen kisodródnak a tett-emberek sorából. 

A fedtétlэΡп  hit a határozott, dilemmákat nem ismer ő  cselekvés nélkülöz-
hetetlen jndítéka., s •mint  ilyen, felbecsülhetetlen emberi érték, de ugyanakkor 
minden emberi értéknek, magának az emberségnek is devalvalója lehet: az Aegi-
dius útra kelése és az Optimisták arról tanúskodnak, hogy írójuk a hitnek e 
»másik arcát« is korán felismerte, s ha »tamást« megismeréseit a racjonális —
ideolágiai — érv kkel esetleg sikerrel is ellensúlyozta volna, a hitnek e »másik 
arca« önmagában is elég lett volna ahhoz, hogy — szabadulni igyekezzen t őle. 

Az Aegidius=parabоla írásához készített reformáoi&stúdiumok b őséges tör-
ténelmi adalékot szolgáltatott Sinkónak e negatív felismeréshez. Egyik akkori 
tanulmányában mеglepetését nem titkolva állapítja meg a reformációról, hogy ko-
rában »a hit ereje olyan mérhetetlen, hogy a foglalkozásszer űen öldöklő , gyilkos 
ember is — a hit erejénél fogva lelkében tiszta maradhat keze tettét ől« 6, s ezt 
avval magyarázza, hogy az élethez való viszonyban a kor embere számára minden 
cselekedet irracjonálssá vált, s ez el ől nem volt más menekvés, mint ennek az 
jrracjonálіsnak feltétlen igenlése a hitben. 

Ezt a mitikus., az embert önkéntes kiszoigdltatottsdgba vet ő  s minden sze-
mélyes tettet, még a legigazságtalanabb és legkegyetlenebb cselekedetet is fel-
tétlenül igazoló és jóváhagyó hitet testesíti meg az Aegidius-paraboinban gráf 
Tilly, az Anyaszentegyház felszentelt hóhéra. Húszezer védtelen magdeburgit —
eretneket és igaz hivőt, csecsemőt, asszonyt és agg embert — mészároltat le 
egy csapásra, s ezt a pokoli tettét a »szent« hitt l leplezi: Az igaz hit képvisel ői-
nek nem szabad az égre nézni, nem szabad könyörületesnek lenni, mert az ellen-
ségnek Ímeg kell tanúíni rettegni még az igaz hiv ők nevétől is, hisz , az 'Úrtól 
való félelem egyengeti az Í7r iránti tisztelet 'utját... Különben pedig — tanácsolja 
Tilly a szerzeteseknek — »Önök imádkozzak le fegyvereinkre az Úr áldását, mi 
pedig majd harcolunk, hogy érdemesnek találtassunk az önök imájára és az  Or  
áldására« ... S mintha csak Tillyt parafrazálná, az Optimisták túlságosan is hithű  
Vince elvtársa is azt hirdeti, hogy akkor se történne igazságtalanság, ha az egész 
burzsoáziát, az öregjét ől a fiataljáig zár alá tennék, hisz nekiink proletároknak 
addig jó, amíg a burzsoázia fél t őlünk, mint a fekete ördögtől... 

A feltétlen, a kétely legkisebb árnyékától is mentes hit vak és intoleráns, 
érzéketlen a részletekre és árnyalatokra. Megszállottja egy mitizált Igazság nevé-
ben és egy szintén mitizált Ellenség elless kiizd, s e küzdelem hevében képtelen 
különbséget tenni »ördög« és ember, ellenség ás szintén hiv ő  — de nem fanatikus 
hivő  — között; mint ahogy gróf Tilly számára minden magdeburgi ember bűnös, 
»az eretnekség« megtestesít ője, tekintet nélki l arra, hogy katolikus-e vagy való-
ban ehetnek, felnőtt-e vagy ártatlan gyerek,ugy Vince elvtárs számára is Kecske-
mét lakosságának zöme — »öregjét ől ,a fiataljaige — »a burzsoáziát jelentd, s 
nem a forradalom szempontjából különböző  mértékben veszélyes vagy teljesen 
ártalmatlan emberek differenciált sokaságát. 

A hitnek e mitikus ereje az ifjú és öreg, krisztiánus és forradalmár Sdnkót 
egyaránt taszítja, a szkepszishez való menekvésre készteti, s nemcsak saját »bens ő  
démona«, a hitromboló érzéki megismerés, de a »kinti dámon«, a Történelem is 
gondoskodik róla, hogy ez a menekvés elementáris legyen. A világháború, majd 
a forardailom személyes élménye, illetve a karán felismert s végül is a saját 
bőrén, a zsidójnternácjóban megismert fasizmus, de még a világ els ő  szocialista 
államában közvetlenül megélt események is cáfolhatatlanul bizonyították szamára, 
hogy a hit elsősorban sajátságos emberi érték, amely nélkül nincs harc, nincs 
küzdelem az emberségesebb jövőért, de ugyanakkor minden emberségből kivet-
kőztető , embert devalváló démonikus hatalom is lehet. 

Letagadhatatlan tény, hogy a soronkívüli ember nemcsak kora jobb-, de 
baloldali történelmében is iszonnyal fedezte fel a hitnek e »másik arcát«. Az Egy 
regény regényében az 1935-ös, »kivételesen nagyszabású tisztogatásokra« emlé- 
kezve állapítja meg, hogy Trockijnak, az eretnek kommunistának tulajdonképpen 
nincs igaza, amikor zsarnoki kegyetlenséggel vádolja Sztalint, hisz ha ő  győzött 
volna — minthogy szintén, »eretneksége« ellenére is » hiv ő« —, ő  sem lett volna 
kíméletesebb. »Az eretnek hite s z i n t é n lángoló hit. S a »lángoló« nemcsak 
azt a Bizet jelenti, mely a hiv őben ég, hanem a máglya tüzét is, melyet a hiv ő  
mindig kész az eretnek alá gyújtani. Az egyházi hitnek és az eretnek hitének 
egyaránt szimbóluma tűz« —alludál Sinkó képletesen a mozgalmi hit egyetemes 
veszélyére, a szektáns bels ő  harcok immanens fanatizmusára, s végkövetkeztetés- 

1141 ként ahhoz a paradoxonhoz jut el, amelynek tudata alaktalanul s kisebb vagy 

<A  modern kaland születése, 
élete és jelene. Testvér, 
1925/7-8, 9. és 10. sz. 



Gyurkó László:  Lenin,  Oktd-
ber. Bp. 1967 

9  u. o. 

10  Lukács György: Lenin. Bp. 
1970 (az 1924-es Lenn-tanul-
mány 1967-es utószava 

nagyobb intenzitással, de egész addigi életútján is végigkísérte: »a hit sajátságo-
san emberi valami, de nem sajátsága az emberžesség«, 

S ha így van, ha a mozgalom sem lehet mentes a hitnek e »kétarc і cágá-
tól«, mi következik ebből a soronkíviili s tetejében még a »tamási« látás-kény-
szerrel is megáldоtt megvert ember számára? Ha csakugyan történelmi tény az —
s vajon a »személyi Ikultusze európai története nem err ől tanúskodik-e? —, amit 
az Aron szerelmében szereplő  »emigráns magyar író« úgy fogalmaz meg, hogy 
valamennyi egyedid i dvpzítőnek vallott hit vértanún fanatizmusbál nemcsak halni, 
hanem öh і  is tudnak, s a hivő  szabadsághősök nemcsak vértanúk, hanem poten-
ciális inkvizítorok is egy személyben, mert jóhoz-rosszhoz ugyanabból a minden 
áldozatra kész hitbál merítik erejüket —, ha mindez a XX. század történelmi 
tapasztalata, vajon akkor az embernek nincs más választása, csak a kívül а-namadás? 
Ha csakugyan szükségszerűség van abban, hogy minden tan, mely megváltást —  
evilagit nagy túlviilágit — kínál, hitté válik, mert erre van •szüksége ahhoz, hogy 
eszméi ne csak a gondolkodókat hozza lázba, hanem mozgalommá fejl ődjön, s 
ezért amelyik gondolati rendszer nem tudja hitté fokozni saját igazságát, nem 
is válhat tömegmozgalommá; más szával, ha csakugyan áll az egyszer ű  szabály, 
hogy a »mozgalom harc, s a harc törvénye, hogy hit nélkül nem lehet harcolni«' —
akkor a látva látó, az egzaltált hitbuzgóságtól mentes és szkepszisre hajló ember 
eleve ki van-e zárna minden tömegmozgalombál? Hisz mir ől tanúskodott már 
Október példája is Lenin visszatérte után? — »A bolsevik vezet ők legtöbbje olyan 
hittel vetette magát a harcba, hogy a kétely — az igazságok újraérték еléséлek 
kényszere — föl sem merült bennük. Másokban viszont a kétely volt oly er ős, 
hogy elnyomta a hitet, s így harcképtelenek lettek.«° De Vajon nem épp Október 
tanúsította-e a leghitelesebben azt is, hogy a feltétlen hit űek nemcsak használnak, 
de objektíve árthatnak is a .mozgalomnak, hiszen »a hit nemcsak sarkallja, kor-
látozza is a gondolkodást, az igazságok eleve adott, megfellebbezhetetlen tétellé 
kövülhstnek, ami аkдdályozza a harcot« 9? S vajon az Optimisták flozóќusa, a 
hit kardinális fontosságát hangsúlyozó Vértes nem az »irodalomban«, hanem az 
»életben« a végső  megoldást találta-e meg azzal, hogy gyakorlatilag oly módon 
nyilvánította megoldhatónak azt, »ami absztrakte és elméletileg megoldhatatlan-
nak látszik« — ti. »a megismerés folyamata végtelen, de állandóan aktuális a kö-
vetelés, hogy most rögtön kélt helyesen cselekedni« —, hogy a végtelenül egyszer ű  
követelménynél állapodott meg: tanulni a valáságtól s mindig készen állni a ose-
lekvésre ... 10  De vajon ezzel ténylegesen ki van-e »iktatva« a hit a forradalmi cse-
lekvés önkéntes vállalásának prob4émakörébdl? Hisz lehet-e. »készen á11n2« hit 
nélkül is? 

Nemcsak az emigrációban írt széppróza — főleg pedig az Aegidius-parabola, 
az Optimisták és a Tizennégy nap —, de a nem kevésbé gazdag értekező  próza 
és líra is arról tanúskodik e negyedszázadban, hogy a soronkívüli ember számára 
a fenti kérdések mindent jelentettek, csak nem — »teoretikus problémát«. Sikó 
ösztönös„ a hitromboló érzéki megismeréssel intenzívvé lett menekvése a •mitikus-
irracionális hint elől konfliktusos folyamat volt: a felismerés, hogy a hit a tevé-
keny létforma, a .puszta ;moralizmust meghaladó cselekv ő  magátartás előfeltétele, 
a szkeptikus álláspont fеladását s a hit újra-kivívását sürgette. Innen v an  az, hogy 
hitükvesztett, önéletrajzi fogantatású prózaszerepl ői számára az elemi kétely soha-
sem önmagában való erkölcsi értéket jelent; ellenkez őleg, morális problémát, a 
változtatásért sóvárgó, vajúdó világgal szembeni egyéni magatartás problémáját. 
Ha hit nélkül nincs cselekvés, a hitetlenség egyúttal a szolidaritás megtagadását 
is jelenti a küzdőkkel, s ez az az erkölcsi teher, mely Sinkó szkeptikus próza-
szereplőire kivétel nél dill ráneheziil. 

Aegidius például, az egykor rendiiletlenül hiv ő  dominikánus, nem tud mit 
kezdeni életével a gyakorolható, hirdethet ő  hit nélkül, mert meggyőződése, a hitet-
lenség a langyosok sajátsága, s a tudat, hogy ő  is erre a sorsra, a passzív kívül-
6116k sorsára jutott, kínzó a számára: »Azok közé, akik a ház pusztulására es-
küdtek (.. ,) nem állhat be, hiszen az egyházon kívül nincs élet, nincs ház, nincs 
levegő , nincs üdv, csak százféle hazátlanság. (...) határozni kellett: nyomorékja 
lenni a kilátástalan tétlenségnek, mikor szinte minden csöpp vérével hallja, hogy 
hősök után kiált, igazságért jajdul egy minden ízében kínnal teli, tanáestalщ  
világ ...« 

S az Optimisták Bátija is e »kilátástalan tétlenség nyomorékja« lesz fel-
tétlen hitének megingása után, mert parabolikus regénybeli el ődénél, a domiká- 
nusnál nem kevésbé világos az erkölcsi tudata, hogy világa, a kor, az idő  cselekvő  
forradalmárokat követel, nem pedig meditáló »rokonszenvez őket«. A régi, rendü-
letlen hint nélkül így ő  is az értelem parancsa és az érzelem tilalma közt hánykó-
dik, két ellentétes, egymásba maró imperativusa v an, »egy tiltó és egy paran-
csoló, kettő  és a kettő  egyformán erős. Hogy neon szabad ölni — és hogy kell 
ölni.« 

S a Tizennégy nap Bdllert Mdhálya — aki regényében, a grüzingi emigráns-
barakkokban játszódó »Barakkország«.ban voltaképpen Aegidius- és Вбti-Slnkó 
»életbeli« életét folytatja — szintén nagyon is tudatában van annak, hogy hitet-
lenségéből eredő  passzivitása, tétlen kívülállása erkölcsileg több mint problemati-
kus; a ltetlenség az ő  szómálra is az életforma kérdése, hisz korán felismeri, 
hogy a tilalom, melyet követ — nem szabad semmiféle er őszakot alkalmazni —  
»еlёgtеlesі  közeg az élethez, mert csak tilalom«, s a szkeptikus semlegesség terhes 
a számára: »Határozatra képtelen, medd đ  hánykodás ez, jobbról igenek, balról 
nemek pofoznak, s nincs, amin megállni tudj!« 

A hit és szkepszis közötti negyedszázados hánykódás, a kétféle imperativus 
»kereszttüzében« folytatott útkeresés, egyszersmind a »tamási-paulusi démon« el-
leni küzdelem az esszéisztikában is jól nyomon kísérhet ő . 

Az 1919-ben felperzselődött hit visszahódításának kísérlete — mint krisztia-
ndzmusa »természetrajzánál« és a líra »közegén« részben •már tapasztaltuk is —  

tегmёѕzеtеѕеn metafizikai jelleggel indult s a »kierkegaard4zmus« formáját öltötte. 
»Istenről annyit tudni, hogy van és hinni benne, a tudás és a hit, kett ő . A tudás 
bizonyítékokon, valószínűségeken alapul, a tudás csak aproximatív lehet, s ez az 
aproximatív valami elég lehet a történetfilozófiának, elég a pozitív tudomány-
nak, de az egyénnek, aki a szenvedély végtelen érdekl ődésével néz és kutat az 
abszolút után — annak ez nem lehet út« —írja Sin Кб  az 1921-es Kierkegaard- 1142 



esszében", s a gondolatvitel bizonyos hermeúizmusa epenéne. is jól kisejlik az 
önéletrajzi tartalont: az egyik hitéb ől, a társadвáltörténetfi оzófáaibál kiégett em-
ber egy másik — metafizikai — hit után kutat, a szoaáás Abszolútumba vetett, 
szertefoszlott hitét egy újba — az indáviduálás•metafázákaiba — vetettel akarja 
kompenzáј  xлi .. . 

Hogy a krisztáánus időszakban is egy és ugyanazon — csak »fordított cl& 
је1й% »fejtetőre állí4ott« —életproblémát jelent számára a hit megszerzése és 
a szkepticizmus leküzdése, az a Kierkegaa гd-еsszénél. sokkal nyjlvánvalóbban és 
egyértelműbbеn az 1924-es Fтance-esszéből'Z tűnik ki. A krisztianizmusa »delelő-
jére« jutott soronidvUk ugyanis itt nem másról értekezik, mint — szocializmus 
és szkepszis viszonyáról. S jellemző, hogy a nagy kételked ő  szkepszisét elválasztja 
ugyan a »nyers, szeiemteleii« szkepticizmustól, s azt hangsúlyozza, hogy a france-i 
kétely »abszolút kifinomult és a maténn val szemben éppoly kételked ő, mint a 
szellemmel szemben«, azonban mégis a hitet nyitivánítja értékesebbnek, tartalma-
sabbnak. Elismeri, hogy a konzekvens kételked őt épp ez a magatartásbeli követ-
kezetesség vezette el a szocializmushoz, az egész korszer ű  társadalmi rend meg-
tagadásán túl a proletariátus me1ettá »határozott ágen« ~hez, azonban kétlá, hogy 
a france-ti  életúton ez volt a végső  pont, amelyben minden tagadás igenléssé vál-
tozott; France szellemét a szocializmus első  fázisa vonzhatta csak, amikor a kö-
vetkezetes társadalom-tagadót az elemi szkepszis is közel vihette a szocializmushoz, 

• azonban a szocializmus második, világháború utáni fázisában »a szkepszis már 
nem tud újat mondani, mert már nincs semmi, ami épen maradt«, azaz objektíve 
nincs mIt tagadnia, s ily módon — közvetv іe — nem is építhet már. A fnance-i 
szellеmiséget, melyet mégiscsak a szkepszis ural, ezért nyil чánítja Sánkó korszerű t-
lennek, idejét múltnak: »France — minden emberi kedvessége és m űvészi nagy-
sága mellett i's — egy útját vesztett, kimerült, értékeit fölélt emberiségnek vagy 
osztálynak a reprezentánsa, egy sz еblemé, melynek már célkitűzésekre se hite, 
se ereje, de kétségbeesése sem, mert ehhez is er ő  kell. Az egész nagy, tragikus 
és felelősségteljes életből nem marad meg más, mint a szemlélődés öröme, az 
esztétikai4ag hangsúlyozott élmény-lehet őségek és az erotika. (...) Anatole Frrance-
szal nem kezdődik, hanem lezáтádik egy korszak, a reflexív, az esztétjkai kultúra 
korszaka. France ina már nem táplálék a szellem száјлana, mert a kételkedеssel 
a szellem jóllakott ...« A múlt, a világháború el őtti idők arzenáljába visszauta-
sított szkepszis helyett a krisztžánus ember természetesen még képtelen a szocia-
lizmus hitét mint a sajátját affármálatá; a »senkáföldi« pozícioja. körvonalazásá-
nál már idézett, a szocializmus lehet őségével szemben nyílt, várakozó magatartás-
ról valló •nézete — a szocializmus mint eszme és mozgalom dönt ő  állomásra ért 
s ki fog derülni, hogy valaminek a vége vagy vallani újnak a kezdete-e —, ez a 
várakozó nézet még »egérutat«., érvényesülésé teret hagy a »tamási-paulusi« köz-
vetlen tapasztalatnak. Szembeszegül azonban vele — itt még kr іsztiánus »elő-
jellel« — a feltétlen hét imperativusa: »... már nincs semmi, ami épen maradt, 
csak ép egy valami, benn az emberi lélekben: a vágy szolgálni valaminek, amit ől 
értelmet nyer az élet. A szolgálás pedig ne azt jelentse, hogy minden estközzé 
válik végtelenül. fis erre csak hit adhat feleletet, mert csak a hit oldhatja meg a 
szkepticizmus pтoblémáit. A hitben megsz ű nik a szolgálás és 
ésszer ű tlen lenni, mert aki szolgál és akinek szolgálok: 
e g y. (...) a kételkedéssel a szellem jóllakott — most inni kíván, a bizonyossá-
got szomjazza, a Szót, mely olyan legyen, mint a hegyen Krisztus szava.« 

Sánkó krisztéánus esztétikájának vázolásakor láttuk, A jdjdalmas Isten szer-
zője és a Testvér szerkesztője következetesen és csakis ezt a Szót akarta szol-
gálni; itt még csak arra kell utalni, hogy ez az esztétikai szolgálás-program volta-
képpen szántén a szooiális-világi hitében kiégett, a hit történelmi-társadalmi ob-
jektuгn t a »tamási« látással sehol sem találó ember programja volt. Ilyen szem-
pontból A legmodernebb irodalmi irányok ..." a legjellegzetesebb dokumentum, 
benne ugyanis a »praletkultúrás művészeté irányt« és az akkori avantgardizmust 
egyaránt és egyforma vehemenciával tagadó krisztiánus esztéta közvetlenül is 
kinулly rútja, miért idegenek számara »a levert forradalmak és a megfeneklett 
lendületek korának« legmodernebbjei: »Lelkesedtek és hittek a jelenben, az id ő  
hatalmában a világháború után, de mert kezdett ől fogva mindent a mától, a viéág-
tól vártak — mely életadó, tápláló mannának nagyon sovany és állandósig nélkül 
való idea — a csalódottságtól nem lehet kikecmeregniök és a desilluzionista la-
mentáció, ahová most elértek, visszamen őleg is megmutatja, rávilágít a régi forra-
dalmi élen belső  szegénységére.« 

Hogy a soronkívüliség első  éveiben tu'lajdanképpen annak a — krjsztiánus-
metafiгikai — pótlékát keresi, amit a sorból való kiállás idején elveszített — az 
eválág, szociális hitet —, err ől a Hit, vétó és tetemrehívás" is meggyőzően tanús-
kodik. A szkepszissel, a teljes dezillúzióval, az egzisztenciális sötétséggel itt is 
a hitet állítja szembe, de a »tamási« látás már-már .konok következetességére, való-
ságos »vakságára« vall, hogy a k гisztiáпus ember ott sem a hit szociális objektu-
mát látja, ahol —egyértelm űen róla van  szó. A dortrnundi bányamunkás tragikus 
gesztusát ugyanis — mint a póli гоika-váillalás szubjektív imperativusánál részben 
már láttuk — nemcsak hogy nem úgy értelmezi, mint a harcos magatartás meg-
nyélvánulását, hanem még e gesztus indítékát, a halál pillanatában feltör ő  hitet is 
— »krásztianizálja«. Hisz a rendkívüli tünemény mögött, hogy valaki sok száz méter-
nyire a föld alatt, a haláltál megtamadva képes azokra gondolni, akik fenn a 
földön élnek és élné fognak, az »Еljetek boldogan! Küzdjetek ki egy jobb jövő t 
magatoknak!« hősies üzenete mögött egy nem-teoretikus indítékot, annak a hitnek 
a ténykedését látja ugyan, mély »er ősebb a halálnál és keményebb a koporsónál, 
valami legyőzhetetlen«, azonban ezt az elementáins emberi er őt ».kiiktatja« a társa-
dalmi szférából, s »föld alél jött angyalé iidvöaletként« egyszer űen »átutalja« egy 
majdani »új egyház« kupoláé alá, ahol nyoma sem lesz a tetemrehívásnak, gy űlö-
letnek és bosszúvágynak ... A mindenki más számára a társadalmi-történelmi hit 
nendkívüli erejét példázó tragikus gesztus ily módon krvsztiánus külszínt, a heroi-
kus példa nemcsak aheroikus, de harcellenes értelmezést kap. Ez a krisztianus 
»átértelmezés« azonban egy szempontból mégis különös jelent őséggel bír az életút 
továbbá alakulását illet ően: a »tetemrehívásnak« mint puszta morálnak, s a »vé-
tónak« mint puszta tagadásnak •a »pátlékét« a soronkívüli ember ekkor már 
a hitben látja; benne keres menedéket a létét beborító egyetemes sötétség s e sötét- 
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vallomásosságot közvetlenre váltják, egyértelm űen ezt bizonyítják: »Ahol én még 
csak sötétbe nénék, ott a halai percében ez a dortmundi bányamunkas világossá-
got vélt látná (...) A kétségbeesés .piлanatában rá akarok gondolni, hogy feléilessze 
lelkesedésemet (...) és példám legyen a hit erejére.« 

Az akart hit, a szándékólt remény: az emigráció negyedszázada idején ez az 
egyetlen »ellenszer« a » tamási« hitetlenségre, s nam csupán e szándék er őtlenségén 
s a hitromboló érzéki megismerés erején múlott, hogy a soronkívüli ember hit 
és kétely dcözöttd hánykoládása olyan sokáig tartott s végső, praktikus diadalra 
egyik »fél« sem vo!1t képes; e negyedszázad jobb- és b:aloktali történelme egyrészt 
a fanatikus hit elrettent ő  példájával, másrészt pedig az egykori — 1919-es —
hit-objektum hiányával, nem4étével egyaránt m еgpecs:ételte, befejezhetetlenségre 
ítélte e szubjektív .küzdelmet. A soronkívüliség éveinek krisztiánus hitét s a »senkii-
földd« időszak szkepszisét végső  soron a moszkvai évсkіnek kellett és lehetett vol-
na »világi előjelű« letté változtatni, azonban — mint majd a szocializmus els ő  
országa közvetlen, ».tamási« élményének vázolásakor látni fogjuk — ez az átváltás 
végérvényesen nem töгténik meg. A legtöbb, amire a Moszkvát megjárt S nkó 
Ervin képes volt — illetve: amire a fasizmus apokaliptikus réme rákényszerítette 
—, az egyrészt a ,minden addiginál elemibb, mélyebb szkepszis tudatos inkognitóba 
szorítása — versbe, naplóba való visszaszorítása — volt, másrészt pedig a hit 
programattikus-propagandisztikus hirdetése tanulmányban, cikkben, esszében, min-
den nyіlvánosságmak szánt műfajban. Amikor például 1939-ben, a Pečat számára 
átdolgozott France еsszéjében15  az eredeti, másfél évtizeddel efl őbb írt valtozat 
krisztiánus hit-programját deteologizálja, nemcsak világi, de kifejezetten mozgalmi 
hit-igényléssé változtatja, akkor egyrészt arról a tényleges változásról tesz tanú-
ságot, melyre a »tamási-paulusi démona« elleni küzdelemben, e másfél évtizedes 
hitkeresés során vadában sor keriilt: a konzekvens etikus felküzdötte magát arra a 
szubjektív posztra, ahol a metafizikai Hit helyett egyedül és csakis az evidagi, 
társadalmi hit szolgálója akarna — és meghatározott »küls ő« feltételek mellett 
nyilván tudna is — lenni. Ugyanakkor azonban tartalmaz ez az esszéváltozat olyan 
programatakus »többletet« is, amelynek megvalásítására a Moszkvát követ ő  pá-
rizsi előzmények, valamint az 1939 utáni szubjektív dokumentumok tanúságaként 
ő  maga, személy szerint nemigen volt képes. »Anatole France, mert kételkedett, 
szocialista lett. Aki ma harcos, annak, hogy élni és harcolni tudjon, hitre van 
szüksége« — iszögezi le Sinkó kategorikusan, s az eddig megtett életút, a hitkeres ő  
két évtized távlatából nézve ez a ikategorikus felismerés hitelesnek bizonyul; amit 
azonban ehhez hozzáad, az csupán e két évtized ideológiai bírálatként, illetve a ra-
cionálisan igényelt, ide intime megvalósíthatatlan magatartás puszta programja-
ként hangzik: »Ami France-nak csak pszjohológiai probléma volt, az ma, 1939-ben 
a mai forradalmárnak konkrét politikai probléma két világ élethalálharcában. 
France-nak elég volt tagadni, hogy forradaknárnak hasson. 1917 áta csak az lehet 
forradalin г, aki mindenek ellenére feltétlen állításra képes.« 

Mindenek ellenére feltétlen igenlő  magatartást tanúsítani! Semmi esem jelent 
intenzívebb vágyat a küszöbönálló világmészárlást máris szenved ő  soronkívüli 
számára, de ugyanakkor semmi sem képvisel ekkora elérhetetlenséget a személyes 
magatartást, a gyakorlati kásfogla'lást illetően! Hisz a két világ élethalálharcában 
való személyes részvételnek csak egyetlen szubjektív indítéka van ekkor: az egyik 
világ — a fasiszta — elemeлtáris tagadása. De hol vegye a sztalini valóságot 
látva-látó ember a hitét a másik, a közeljöv őben kiteljesedő , egyetemessé váló világ 
cselekv ő  igenléséhez, amikor ennek az új világnak egyetlen, els ő  letéteményese is 
épp most lépett paktumra ama förtelmes másikkal? 

»Csak egy itt a segítség: a hit« — mondaná Frigyes apát, s ez az egyetlen 
segítség az, ami a soronkívüli ember számára 1939 végén a legelérhetetlenebb. 
»Mert ha miként ... látnom adatott a keresztrefeszitett Krisztust, ha látnom ada-
tott volna a másikat is, azt a másikat! ma шás!képp ülnék itt,  ma  itt se volnék« 
—rémül rá a hitét vesztett s ezért tétlenné vált dominikánus a sorsát megpecsétl ő  
»külvilág« látványának jelentőségére, s ez a sors ikvséri végig s tartja fogva Aegi-
dius iѕzегzёjёt még akkor is, amikor a praktikus választás, a tevékeny döntés 
már végképp elodázhatatlan lesz a számára. 

Nem arról van szó, hogy a 'legkii•fejezettebb szubjektív gyengeségért is egy-
oldalúan az »objektív valáságot« s csakis azt kell felel őssé tenni. A hvtromboló 
érzéki megismerés, mint Qáttuk, Sinkó szembeötl ő  alkati sajátságai közé tartozik, 
életút meghatározó, »démon« jelent ősége tehát letagadhatatlan. De éppígy letagad-
hatatlan az is, hogy ez a szubjektív determináló er ő, mely kétségtelenül fékezte 
a soronkívülli ember visszatérését a 'mozgalomhoz, nem valami abszolút önálló, 
»külvilágtál« független fatális hatalomként kísérte végig életútján, hanem mindig 
»lépést tartva«, szoros »szinkronban« a kor szintén hitromboló eseményeivel. 1919 
és 1939 ilyen szempontból szembeötlően ellentétes időpontot jelent: amikor »oda-
kint« nemcsak hogy elcsitultak az 1914 gyel feltornyosult kételyhullámok, de az 
Optimista hitnek valóságas eufóriája söpört végig Európán, a hitevesztett szabad-
kai ex-szociáldemokrata is nemcsak hogy képes volt elhallgattatni korán felismert 
»tamási démonát«, dé maga is a feltétlen, a kétely legkisebb árnyékától is mentes 
hitnek — a Világforradalom biztos kitörésére alapozó Október hitének —
megszállottja lett. Ezzel szemben 1939-ben, amikor a legnaivabb, sokáig egyes 
baloldali körökben is elevenen él ő  optimizmus se hihette már, hogy a fasizmus 
egy egyetemes proletárdiktatúrához, vagy legalábbis egy új, kontinentális méret ű  
forradalmi helyzethez vezet, s amikor ugyancsak naivan optimistának kellett lenni 
ahhoz, hogy valaki a sztalini hitleri egyezséget nemcsak a szocializmus erkölcsi 
presztízse, de az aktuálpolitikai pragmatizmus szempontjából is fi tartsa kataszt-
rófának — e szkepszisre ugyancsak okot adó id őben a sinkói szubjektív »démon« 
is természetszerűen meghatványozta amúgy sem jelentéktelen erejét. 

Holott épp ekkor lett volna a soronkívüli :számára a legfontosabb a teljes 
elfojtása. S erre — •mint  a Pečatnak szánt France-esszé tanúsítja — sor is került, 
de csak »kifelé«, s szörnyűséges benső  meghasonlas árán: a végső  reménytelenség-
gel »idebent« — hitet hirdetni »odakint«! 

Márpedig ha egyetlen más visszatartó »démon« sem gátolja s mégoly szá-
mosak is a pozitív imperativusok, vajon egy ilyen meghasonlottság önmagában 
is nem elégséges-e ahhoz, hogy a soronkívüli ember belátható ideig — soron 
kívül. maradjon? 1144 



doku rn  int u rn 

Pető fi  -amikét 

összef®glaló helyett 

Csonkára sikeredett ankét válaszait nyújtjuk át a Petőfi-év utolsó folyó-
iratszámában.. 

Amikor az év élején szétküldtük a részvételre kér ő-felszólító körlevelet, nem 
gondoltuk, hogy egy olyan akció is, amely a középiskolában tanító magyartaná-
raink Petőfž-képe, —élménye fel ől érdeklődik, csak félbe-szerbe sikerülhet ;  lénye= 
gében süket fülekre talál majd. Mivel azonban szándékunk — itt és ezuttal —
semmžképpen sem az, hogy nyilvánosan elítéljük, s ő t név szerint megbélyegezzük 
azokat, akik nem tettek eleget kérésünknek, akciónk viszonylagos sikertelenségét 
nem a távolmaradtak elsiratásáért, elítéléséért említjük, ellenkezőleg, hogy ki-
emeljük annak az öt magyartanárnak az ügyszeretetét, irodalomtiszteletét, felel ős-
ségtudatát, akik a rendelkezésükre álló, munkával zsúfolt néhány hétben találtak 
mödot és időt, hogy válaszukkal — a maguk lehet őségei szerint — hozzájárul-
janak az irodalom igazi ünnepéhez: Petőfi Sándor születése 150. évfordulójának 
megünnepléséhez. 

Rövidre fogott bevezet őnkben csupán néhány tényre szeretnénk felhívni olva-
sóink figyelmét. S azonnal egy helyesbítéssel kell kezdeni: nem 30 magyartanárt 
kértünk fel — ahogy ez az itt mellékelt levélben  is  áll —, hanem pontosan ötvenet. 
Irtunk tartományunk minden olyan középiskolájába, ahol tudomásunk vagy fel-
tevésünk szerint magyar nyelvi és irodalmi órákat tartanak. A körlevelet vagy 
névre küldtük, ha tudtuk, hogy hol ki tanítja a magyar nyelvet és irodalmat, 
vagy az iskola címére adtuk fel, cím alatti megjegyzéssel: a magyar szakos tanár 
részére. Az utóbbiak közül — hallottuk — több helyen elkallódtak(!) a levelek, 
nem jutottak el a címzetthez, az iskola magyar szakosához. 

Sem módunk, sem szándékunk nincs ez alkalommal afféle szociológiai »kž-
váncsiskodáson» alapuló összegezések elkészítésére, táblázatokba foglalt következ-
tetések, summás tanulságok levonására — noha eredetileg erre is gondoltunk, de 
a visszhangtalanság miatt le kellett mondani róla —, csupán, nemcsak kuriózum-
ként, annyit említenénk meg, hogy mind az öt válaszadó pedagógus gimnáziumban 
tanít. Minden egyéb sajátos jegy, illetve a válaszok »érintkezési felületei« azok 
elolvasása után úgyis nyilvánvalóvá lesznek. 

A körlevélb ől kitetszik, milyen vonatkozásban érdekelt benniinket magyar-
tanáraink Petőfi-képe. Egyrészt mint az irodalommal szoros kapcsolatban lev ő  
magánemberek Petőfž-élménye, ízlésváltozasažk konkrét példája után érdekl ődtünk, 
másrészt viszont az irodalom értésére és szeretetére oktató tanárok szakmai vonat-
kozású észrevételeire voltunk kíváncsiak. Ezt is, azt is a mai, itt él ő  Petőfi-kép 
kialakítása és általában irodalmi szellemiségünk állapotának vizsgálata érdekében 
tartottuk volna fontosnak, ezért akartuk a tanárok vallomását, véleményét a 
nyilvánosság elé tárni. 

Sajnos ... , de ezt már említettük. 
Befejezésül nem marad más, mint hogy megköszönjük az öt magyartanárnak 

közrem űködésüket, az olvasókat pedig felkérjük, hogy — bár csonkára sikerült 
ez az akció — az itt közreadott írásokat mindenekel őtt dokumentumérték ű  vallo- 
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a magyartanárokhoz 
intézett levél 

Tisztelt Kolléganő , Kolléga! 

Szerkesztőségünk szükségesnek tartja bekapcsolódni a Pet őfi-év jubileun-i--
sorozatába, lévén azonban, hogy vidékünk :lényegesen szegényebb Pet őfi-emlékek-
ben, s mert véleményünk szerint Pet őfi vándor életművének maisága, a nagy 
költő  szellemiségének továbbélése talán a múltidézésnél is fontosabb, szebb, hasz-
nosabb és méltóbb tisztelgés a nagy költ ő  előtt, viszonyulás.  egy nagyszerű  évfordu-
lóhoz, úgy határoztunk, hogy a vajdasági 'középiskolás magyar szakos tanárokat 
kérjük fel közreműködésre. Azért esett választásunk a középiskolatan tanító magyar-
tanárokra, mert úgy véljük, ők azok, akik munkájuk, a fiatalok .irodalmi, szellemi 
képzése, formálasa során a leghitelesebb mai Pet őfi-kéket hordozzák magukban, 
a legpontosabban érzik a mai fiatalok viszonyát és sajat kapcsolatukat Pet őfivel 
és szellemével. 

Elképzelésünk szerunt a felkért magyartanárok — mintegy harmincan —
vallamásszeríien nyilatkoznának Pet őfi-élményiikről, képükről. Az írások némileg 
egységes jellege érdekében jileznénk azokat a szempontokat, amelyek figyelembe-
vételére gondolunk. 
r 

Milyen diákkoru Fetőfi-élményére emlékszik? 
Milyenek a Petőfi-tanítás körülményi (hányadlikban, hány órával, mire 

jut •idő , mire nem, milyen mádszeггel, segédeszközökkel, melyik versekre ügyelve, 
milyen szövegek alapján dolgoznak, könyv nélkiil mit taníttatnak meg, dolgozat 
íráskor válasгtanak-e témát »Pet őfiből«? stb. stb.). 

Petőfi tantisuk célja, milyen Petőfiképet kívánnak kialakítani diákjaik-
ban, mi az, amit Petőfi szellemгségéből elsősorban lényegesnek tartanak tovább-
adni, tartósítani, élménnyé tenni? 

Milyen mostani Petőfiképük, mennyire közel vagy távol érzik maguktól 
Petőfi Sándort, mely műveit kedvelik, melyeket nem, miért, miben látják Pet őfi 
maiságát, koгszerűségét, s mi az, ami elavult, ma már nem érdekes ebb ől a gazdag 
ópuszból és életútbóí? 

Az Önökben kimkuk magyar irodalom rajzolatában hdl áll Pet őfi, ki-
nél közelebb, kinél távolabb? 

Válaszaikat az tTj Symposon márciusi Pet őfi számában közölвénk, kérjük 
tehát, hogy kéziratalkat, rndlyeknek terjedelme korlátlan, •legkés őbb február 25-éig 
juttassák el a szerkesztőség címére: 

21000 Novi Sad 
Katоli ka porta 5/II 

Tisztelettel az iт i Symposion 
szerkesztősége 

Újvidék, 1973. I. 9. 

a válaszok 
Válaszom szerkesztőségük levelére inkább csak váalatos, a pontokba fog-

lalt megállapítások a feltett kérdések sorrendjében következnek, s ha netalán 
másmilyen hangvételű  írást vártak, eleve elnézést kérik az irodaszagú sorokért, 
sajnos, nem áll módomban tanulmány vagy lírai visszaemlékezés hangján ím 1. 

Másodikos elemista voltam, amikor a szekrényfiókban kutatva a kezembe 
került egy könyv. Fedőlapjára figyeltem fel. Címe: Három üstökös. Három fejezete 
volt. Az egyik Jókairól, a legnagyobb magyar mesemondóról szólt, a második 
Petőfi, a harmadik Arany verseit tartalmazta. 

Nos, a három közül a középs ő, a Petőfiről szóló tetszett legjobban. Most 
csodálkozom csak igazán, hogy akkor„ gyermekfejjel, a nagy mesemondó írását el 
sem olvastam, de az Ezrivel terem a fán a meggy, a Megy a juhász, a Füstbement 
terv, a Pató Pál úr igazibb élményt jelentettek. (Aranytód is elolvastam akkor a 
Gyermek és a sruvárvány c. verset.) 

Most újra fellapozom a könyvet mint gyermekkarom egyik legszebb emlé-
két, hogy ,megnézzem, hol és mikor adták ki. (Jugoszlávia Magyar Népkönyvtár 
Szerkeszti: Kelemen János »Globusa Nyomda, Petrovgrad, 1939.) 

A .program által előirányzott óraszámhoz tartom magam. A hangsúly a 
tankönyvben említett, illetve a szöveggyűjteményben található verseken v an. 8-10-
et taníttatok meg fejből. (Néhányat tudnak már ilemib ől, csak fel kell eleveníteni 
(A XIX. század költői, A magyar nemes, A nép nevében, Szeptember végén, rész-
letek a János vitézb ől), a többit tetszés szerint választják az órán hallott versek 
közül.) 

Petőfi hálás dolgozattéma, a tanulók szívesen választják, a munkák általá-
ban jól sikerülnek. 

A cél a forradalmár Pet őfi bemutatása. »1Jgy érzem a forradalmat, mint 
kutya a földrengést« — mondja a költ ő, de ennek ellenére azt kell a diákokban 
tudatosítani, hogy nála a forradalmiság több mint ösztönösség, több mint meg-
érzés. đ  tudatos forradalmár volt. 

Csak azt. :szerethetjük, amit .ismerünk! đ  bejárta az oгszagot, tehát ismerte 
népét és szerette. Úti leveleire külön fell цvom a tanulók figyelmét. 1146 



Forradalmiság, népszeretet, cselekv ő  hazaszeretet, tájélmény — a legsema-
tikusabb Petőfi képnek is elengedhetetlen elemei. 

Hozzám a Felbhők korszakának Petőfije á14 legközelebb. Pedagógiai szem-
pontból is jól felhasználható rész ez. Izgató .kérdés, mi váltja ki e pesszimista —
Petőfire nem jellemző  — verseket? Qkvetleniil hasznos és sziikséges rá хnutatni 
a vá4ság okaira. De arra is, hogy van ereje kilábalni a válságból! Ez mindany-
nyiunknak erőt sugalmazó példa lehet! 

» ... fönséges., csadás 
đгök magyar erő : Petőfi Sándor!« 

Zenta , 1973. II. 22. 	
barta judit 

Tagadhatatlan, hogy az tTj Sympo ѕion szerkesztőségének .kezdeményezése, 
mely arra ösztönzi a magyartanárokat, hogy valljanak Pet őfi-élményükről, képük-
ről, érdekes vállalkozás, és valószínűleg izgalmas színfoltja lesz a nagy évforduló 
kapcsán megrendezett ünnepségnek, akciók forgatagának, hiszen nem lehet közömbös 
a közvélemény számára, hogy az ifjúság nevelésével megbízott, az anyanyelv ápo-
lására hivatott személyek hogyan viszonyulnak a nemzet legtöbbet emlegetett és 
idézett költőjének életművéhez, de az is vitathatatlan, hogy ilyen és ehhez hason-
ló önvallomás megtételére nem egykönnyen vállátkozhat az ember a félreértés, 
sarlatáііkodás, túlidea4izálás vagy sekélyesség veszélye, gyanúja nélkül. Dilemma 
az is, mit illik ilyemkor bevallani mindabból, amit érzünk, lehet-e tanubmány igénye 
nélkül írni, vagy éppen száműzni a hivatásos értékelők, kritikusok Patőfiképét 
a tudatból, s csak azt megmutatni, ami spontán, másak által nem befolyásolt rea-
gálásunk, rezonáló unk. Mindkettб  veszélyes dolog. A fiatalok legtöbbje elvárja, 
hogy Petőfi és a hozzá hasonló nagyságok ne legyenek tanulmánykötetek h ősei, 
s módfelett értékelik, ha a tanár esetükben eltér a szokványostól, s megpróbál 
mai nyelven és igénnyel, akár a közízléssel szembeszállva is, saját ebképzeléseinak 
tiikrében arcokat felrajzolni, életeket értékelni. A közvélemény viszont már a évti-
zedek, századоk folyamán kiabakított magában egy egységes, legtöbbször ideali-
zált, a valóságot nem mindig fed ő, a kegyelet viragaitól illatos portrét — ez kúlö-
nösen igaz Petőfi esetében —, s meghökkеnve, sőt megdöbbenve, értetlenül áll egy 
olyan próbálkozás lőtt, melynek alappillérei nem az Egy gondolat bánt engemet 
vagy egyéb hasoni баn közismert költemények, értékmér ők. 

A fentemlített kettősségnek tudható be, hogy amikor megkaptam az Új 
Symposиon szerkesztőségének felhívását, ajánlatát, hogy vessem papírra mindazt, 
ami bennem Petőfiivel kapcsolatban él és mutnkál, hogy sok-sok ezer emberrel 
együtt én iis kegyelettel adózzak e százötven év távlatának, mondom, amikor dé-
delgetni kezdtem magamban ennek a kis írásnak a gondolatát, els ő  teendőmnek 
tartottam, hogy jó ,tanári szokás szerint és a szakma aranyszabályainak értelmé-
ben szambavegyemn és kikeressem a rendelkezésemre álló Pet őfi-irodaiam darab-
jait, a tanulmányokat, segédkönyveket, jegyzeteket, s aztán megszégyenubten döb-
benjek rá: az maradt utolsónak a válogatásban, amit els őként kellett volna fel-
lapoznom — a Petőfi-kötet. 

Vajon vétkeгnék-e hát a nemzeti vбlвményt Ida  аkítаnц  igyеkvб  nagyérdвmű  
Petőfii-magyarázók ellen, ha most azzal a szent ellhat б rozással tenném vissza a 
helyükre a •tanulmányköteteket s maradnék kettesben Pet őfiivel, hogy ebbe az 
írásba pedig nem fog beleszólni seniki, ez .az én ügy-m, s szabadjon nekem i' 
tanár .létemre, egyszer úgy látnom egy köbt őt, ahogy szeretném, nem csupán idea 
lбgiai mérlegen l-mérve, korba és heti óraszámba beskatulyázva, az adott iskolai 
generáció képességeitől függő  mélységekig feltárva, hanem öвіnagamban, akará-
saimban és kudarcaimban feloldva, önlelkemmel megérezve, törekvéseimmel ki-
egészítve vagy fogy atékos5 бgalmmal eltorzítva? Vajon bűm lenne-e hát bevallani, 
hogy kétféle Petőfit ismerek: egyet, aki vad, fékezhetetlen, szilaj, Adyaltal meg-
énekelt, a virtuozitásig különc, megfoghatatlan, csak érezhet ő , de nem magyaráz-
ható, azonban a számomra az igazibb, mert elbukni is tudó, mert emberi gyen-
gеségeket is ismerő, s mert  mégis az egységes, egyetemes ember, s a másikat, a 
négy vagy hat órába beszorított, iskolapéldák sz űk mezejére kényszerített, pedagó-
giai igényeknek átalakított Petőfit, akinek életében minden a maga helyén van, 
dátumokhoz tötött, következgetésekre allkafmas, mindenki általi jól ismert — egy-
szóval a megtanulandó Petőfit? 

Valószínűleg minden író és költő  esetében adott ez a pedagógusi töpren-
gés: mit, mennyit és hogyan, s az is vitathatatlan, hogy a legtöbb óra után ma-
rad a tanárban vallamn, amit már nem volt jogában átad гni, mert az már kü ön 
megterhelést jelentett volna, mert az már csak egy szerény tanári vélemény volt, 
annyira egyéni, hogy nem tarthatott igényt a közvélemény figyelmére. 

De ha anyagrészr ő!1 anyagrészre haladva meg is ismétlődik ennek a teljes-
ségre törekvés halvaszületettségének lehangoló szomorúsága, •mégs еm szokja meg 
az ember annyira, hogy fel ne szisszenjen, ha Pet őfihez ér az iskolaév vége felé, 
hiszen Petőfi talán a legnagyobbja azoknak az óriásoknak, akiket majdhogynem 
megalázó megtanulandó beckék apró, standardizált osajkáiba öntögetve tálalni és 
egy hét múlva számonkénti. 

Petőfi nem azt szerette, ha beszélitek r бla, hanem ha a dalait énekelték. 
Petőfit kell, hogy a tanulmányírók јбl ismerjék, de az embereknek ezenfelül még 
szeretni is kell fit. Petбfinek a lelkekben kall .kiиiгбgoznia! 

Tanítsuk-e hát Petőfit, vagy szavaljuk? Kövessük-e nyomon élete rögös 
útjain detektívet és oknyomozó történészt megszégyenít ő  alapossággal és kitartás- 
sal, vagy dlvassuk csak verseit függetlenül a sorrendt ől, a kortól, a világirodalom- 

1147 tбl, negyvennyolctól, s Csak azt mondjuk-e el, ha ugyan tudjuk, hogy mit érzünk, 



miután becsuktuk kötetét? Lehet-e, szabad-e egy. Pet őfi-remeket pusztán úgy él-
vezni, mint esztétrkúmat? Lehet-e, :szabad-e olyan merész állítást megkockáztatni, 
hogy a Nemzeti dal remikmü lenne akkor is, ha nem így kezdődne: »Talpra 
magyar« ? 

Élhet-e. Petőfi történelmi közegen kívül, s ha igen, hol? Az iskolában is, 
vagy csak a kiilönvéleményekben? Hogyan tanítsuk hát Petófrt: tudatosítva vagy 
érzékeltetve, ésszel vagy szívvel? Ugyanaz-e hát ez a kett ő ? 

Tagadhatatlan, hogy minden pedagógusnak módjában áli korszer ű  eszkö-
zökkel, elképzelésekkel, merészebb óraszervezéssel megkísérelni ,a szabálytalan, 
a csapongó, a köztudat merev formáit nem álló, makacsságában is világokat ren-
gető  Petőfi.sze'llemet megidézni és eközben tényekről, eseményekről, értékmérők-
ről is beszélni, azaz a megtanulandókat megtanítani, de a lelket és a szellemet 
dalba szedni. A várt eredmény azonban sokszor elmarad. 

A tanulók jó néhányában a mégoly szentnek és sajátnak megalmodott Pe-
tőfi-kép is hetek vagy talán csuk napok múltán a- iegközönségesebb megjegyzend ő  
adathalmazzá, pár bemagolt versszakká silányodik, talán azért, .mert nemcsak iro-
dalom van  a világon s nemcsak Petőfi volt költő . Sajnos, az idő  és az emberi 
sokféleség már oly sokszor rácáfolt a legszebb tanári törekvéshez f űződő  remé-
nyekre is, de gazért nem szidjuk az id őt. Hiszen egyszer talán majd rádöbbent 
bennünket arra is, hogy a Petőfi-mértékkel mérhető  nagyságok nem foglalhatók 
heti óraszámba, s ha a szükség rá .is kényszerít benniinket arra, hogy negyvenöt 
percekben gondolkozzunk, legalább ott belül éljen Pet őfi szabadon, megálmodot-
tan és td nem mondható fenségegységgel. Tegyünk úgy, ahogy dr. Bori Imre ajánlja 
A jugoszláviai magyar ,irodalom történetének utdszavdban: beszéljünk a čotrál, 
mint a Vajdaság legmagásabb csúcsiról, de abban a tudatban, hogy Jugoszlávra 
legmagasabb hegye a Triglav, Európáé pedig a Mont Blanc. Tanítsuk meg Pet őfit 
a fiatalokkal legjobb tudásunk és képességeink szerint, de legyen önmagunknak 
mindig egy külön Petőfije, akire felnézünk, akit dédelgetünk, s akihez amazt a. má-
sikat mérjük és felemelni igyekszünk, s akit egy tanulmányban se keressünk, mert 
nincs ott és nem u s kehet! 

Petőfivel való első  találkozásom a korai gyermekkori élmények időszakábál 
való, s voltaképpen. oly •csendesen, szerényen és zajtalanod került rá sor, hogy 
sokáig jómagam sem tudtam róla. Még iskolába nem tártam, amikor már énekeltem 
a Fa leszek, ha fának vagy virága kezdet ű  dalocskát, együtt sírtam a Távolbál 
sorait ki-kihagyó emlékezettel követ ő  nagyanyai hüppögéssel, és számtalanszor 
mondottam el magamnak az Anyám tyúkját, hiszen nekünk is volt egy ilyen 
»egyetlen jószág«-unk, csak a Morzsi hiányzott ahhoz, hogy teljes legyen a kép, de 
bizony nem gondoltam én akkor arra, hogy ezeket a b űbájos sorokat egyszer va-
laki leírta, s az a valaki éppen Pet őfi Sándor volt. Azt hiszem, több áhítattal akkor 
sem élvezhettem volna őket, ha tudok szerzőjükről. 

De •a Petőfi poézisbe a családon kívül is .korán belekóstoltam, s az sem 
volt baj, hogy a költészetet ilyenkor a szomszéd •kislány kín-keservvel megejtett 
versmagoló gyötrelmei jelentették, aki vagy huszadszor ismételte el az udvaron 
virágát hullató cseresznyefa alatt a »Rozsda marja, nem r a  y o g j a« meg a 
»... Mert hisz a te lovad v á g t a t « sorokat az őt iköriilálló magamfajta apró-
ságok legnagyobb gyönyörűségére, anélkül, hogy a helyes szövegre rányitott volna. 
Azonban nagyon jó volt az így .is, ha nem is tudtam én azt: Pet őfiszellemet idéz 
a makacskodó, meg-megakadó nyelv, mint ahogy Ilike sem tudta, hogy a »von-
tat« és a »vágtat«, között milyen óriási a különbség. (Máig sem tudom eldönteni, 
hogy mi késztette Ilikét az elferdítésre: tündérmesék ,királyfiparipás robaja vagy 
a kellő  szóismeret hiánya? Alkalmasint az utóbbi, mert Ilikééknél nemigen volt 
olyan szituáció, melyben a királyfi-mesék teremhettek volna a kemencepadkan. 
Nem is volt kemencéjük! Abban az egy szobában el sem fért volna a sok gyerek-
től!) Csak később, mikor a fedelét vesztett, megsárgult lapú saját kis házi Pet őfr-
kötetemből silabizálgattam az els ősök nagy-nagy akarásával a fentemlített költe-
ményeket, csak akkor csapott arcul a Nagy Felismerés, hogy bizony másképp 
hangzik a Magyar nemes, meg hogy a Távolból is sokkal hosszabb annál, mint 
amennyit én hlőle eddig tudtám. 

Az elsőnek hallott hibás, hézagos -vagy elferdített formákra azonban még 
most is világosan emlékszem, .s még ma is megtörténik, hogy az Anyám tyúkja 
utolsó sorát, ha nem vigyázok, így módosítom: »Anyám egyetlen jós z á g á v a 1 «. 
Nekem akkor, ötévesen, •így volt a logikusabb és az érthet ő. - 

A János vitézzel már magam birkóztam, s úgy emlékszem rá, mintha ma 
lenne, hogy a kiságyon hasalva,. térdelve vagy guggolva — •már ahogy a mese sod- 
iása megkívánta miként morzsolgattam le az egészet elejét ől végéig. 

S aztán jöttdk beláthatatlan sorba a gyönyör űszép költemények, a Füstbe- 
ment terv, a Kutyák dala, Farkasok dala, Feltámadott a tenger, de a költ ő  neve 
- erre is világosan emlékszem =még akkor sem rögz ődött bennem; nem köt ő-
dött a versélményhez. Csak jóval kés őbb, a nyolcosztályos iskolában, majd a giro 
názrumban, az irodalomórákon jöttem rá, hogy voltaképpen én rengeteg Pet őfi-
verset tudok fejből s még többet ismerek, s hogy ki is volt valójában az a Pet őfi 
s mit köszönhetünk neki. 

A későbbiek folyamán azután megtanultain, hogyan kell a verset irodalom- 
történeti; verstani, stilisztikai, ideológiai, s őt pedagógiai síkon megközelíteni, ho-
gyan kell az Egy gondolatban internacionalizmust, a Respublikában demokratiz-
must, a Nemzeti dalban hazaszeretetet, a Nép nevében c. versben népszeretetet, 
a Magyar nemesben feudálisellenességet, a Tiszában rejtett s a Föltámadott a ten-
gerben nyílt forradalmiságot látnom, de kicsit azért mindig úgy voltam Pet őfivel, 
hogy: beszéljetek, amit akartok, én tudom, amit tudok; én érzem, hogy létezik 
a tietekénél egy sóhajtásnyival izgalmasabb Pet őfi is, aki ugyan nem tud annyit, 
mint a tiétek, a nagy, a komoly, az irodalmi, azért mégsem lehet elfelejteni soha, 
s :aki úgy szól a szívekhez, hogy jóformán nincs is jelen, nem is létezik; mint 
a visszhang, mely ugyan híven visszaadja kiáltozásunkat; de megfogni nem lehet. 

Fogd meg a medúzát és megsemmisül, markold meg a fényt és árnyék lesz 
belőle, magyarázd a lírai verset és semmivé válik. 

S ez a kettősség még ma .is kísért. Tudom, hogy mit kell megtanulnom és 
megtanítanom Pet őfiről, tudom, hogy rá kell mutatnom verseiben az eszmére, 
ki kell fejtenem az osztály előtt, hogy mit jelentett .az ő  i k  0  r á b a n az a hang, 1148 



melyét megütött, s° mit ne thetünk át abból a mába; tisztában vagyok vele; 
hogy egy gimnazistának tudnia kel!, hogy a forradalmiság, a hazafiasság, a szere-
lein, a táj iránti gyengédség, a népnyelv és a néplélek szeretete, a könnyedség 
és súlyosság, a csapongás és következetesség hol .fedezhet ő  fel a Petőfii-életmű-
ben; de titokban mindig abban reménykedek, hogy ennek a borzasztó sok tudni-
valónak az átadásé valahogy másképp, szebben, líraibban, 4ángolóbban és int вnn-
vebben, mégis észrevétlenebbül fog megtörténni; mit ahogy egyáltalán lehetséges, 
hogy végbemenjen. 

Mondjuk így: bemegyek. a padsorok elé, napló nincs, a notesz pihen, csak 
nagy csend van, áhítatos csend, csak nézünk egyarásra meghatottan, én felmata-
tom egyik fényképét, s aztán valaki : spontánul, mintegy önmagának elmond egy 
verset. Tőle, a másik, a harmadik, míg a villanycsengo rideg berregésére meg 
nem rázkódunk valamennyién, mintegy babonás álomból ébredten, s azt nem su-
sogjuk élmenőben: ő  járt itt!«. 

Nеvetséges agyrém? Hogy ez ellen tiltakoznának a kollégák és a tant еstület? 
A módszerész? 0, bizony, a módszertani normák; a mi régi jó receptjeink gy űjte-
ménye! Bizony, egy ilyen óra 'után nem lenne mit a táblára írni vázlatként! S 
mit szólnának hоzzá a diákok?. A többség vagy egyesek? Hallhatnék-e t őlülk olya-
nokat, hogy: ezt én most hogy tanulom meg? 'Bizonyára a többség azt kérdezné. 
Dé lennének talán olyanok is, akik lelkendezve mesélnék a párhuzamos osztályok-
ba járó társaiknak, hogy csuda »»klassz« Pet őfi-órát hallgattak. Bár az •sem biztos, 
hogy lenne ilyen, mint ahogy az sem valószín ű, hogy ezen esetleges kevesek kedvéért 
vehet-e maganak valaki ,annyi bátorságat, hogy a konkrét tényekhez ragaszkodók 
népes táborát megfossza az adatoktól, s megkísérelje megértetne velük, hagy v an  
egy olyan Petőfi is, akinek nem kell a magyarázat nagyítóprizmája, s aki nem 
haragszik meg azért, ha parasztjainak lova az ötévesek fantáziájában egyszerre 
vágtatni kezd. Sőt! 

0, » ... de hová ragadál? / Oh, felhevülésnek / Gyors talyigája!«, mit nem 
beszélek én itt összevissza, amikor pedig szépen, okosan, értelmesen, tanárosan 
velős mondatokban kellene számom ,arról, hogyan él bennem Pet őfi, miben lá-
tom maiságát, korszer űségét, s nil  az, ami már elavult ebből a gazdag opusból, 
s kinél közelebb, kinél távolabb érzem őt a magyar irodalom rajzolatában. Arra 
is ki kellene térnem, hogy a mai gimnazisták mennyit kapnak Petőfiből, hány 
órában tanulják, milyen módszerekkel, segédeszközökkel, feladatokkal. 

De kérdés, garancia-e a tanárban él ő  íréi portré, a módszerek, az óra-
szám arra, hogy a diák megfelel ő , illetve egyáltalán valamilyen képet alkosson 
magának egy életműről? Kétségkívül az, de nem az egyedüli tényez ő . A környezet, 
az érdeklődéskör, a fogékonyság, a humán vagy természettudományi beállítottság 
mind-mind erősíthetik, gyengíthetik vagy akár ei is moshatják a kivetített ké-
pet, a •tanári szándékot. Sok tényez őлek kell kedvezően alakulnia ahhoz, hogy az 
elképzelés megfelelő  módon realizálódjon. 

S hogyan él a tanárban Petőfi? Mondjuk, bennem? El lehet-e egyáltalán ezt 
mondani úgy, hogy pontokba foglaljuk?! Mérhet ő+_ ennek .a képnek az intenzitása 
azzal, hogy pl. hány Petőfi-idézet jut eszembe, mondjuk, öt perc alatt, vagy tanús-
kodhathe hitelességéről, helyességéről, maisagárál az, ha felsorolom, hogy mit tu-
dok Petőfiről, mit érzik benne mainak és mit elavultnak? Vagy elég-e csak annyi, 
ha elmondom: szeretem Petőfit mint nyíladuzó értelmem egyik első  szereimét, de 
azért érzem, nem állt meg halálá иal a világ, utána is voltak és lesznek költ ők, 
ám Petőfi csak egy volt, úgy, ahogy Ady vagy József Attila sem lesz több, s ele-
gendő  e valakinek, ha ehhez azt is hozzáteszem: igen, tudom, Pet őfinek  is  van-
nak szentimentalizmusba, romantikus túlzásokba hajló képei, de vannak már 
szinte szürrealista meglátásai és vízióversei is? 

Elegendőese, ha azt mondom, hagy szerintem Petőfiről még igen sokáig nem 
vitázhatunk azon az alapon, hogy mi avult él abból, amit leírt? Elavulhat-e az 
ember szeretete, a szabadságvágy, a játékos könnyedség és filozofikus mélység, 
elavulhat-e a racionálisabb jövő  igenlése, a példás helytallás, az ember t; čteinek és 
eszméinek összhangja? Mi az hat, amit a Pet őfi-életműből nem lehet és nem kell 
átmenteni a .mába? A nyelv? A versforma? A rím? Hiszen ezek csak formai ele-
mek, melyek a nyelv és a közízlés fejl ődésével minden nagyság esetében egyszer 
túlhaladottak lesznek! Petőfii nem lehet túlhaladott pusztán azért, mert ma nem 
divat a rím! Eszméi viszont nem avulhatnak el, csak megvalósulhatnak. 

S hogy hol áll Petőfi? Кinél közelebb, kinél távolabb? 
Mikor kedvesebb az anya: ha járni, érezni, látni tanít, vagy ha teret, él-

ményt és tartalmat ad, hagy járhassunk, érezhessünk, .láthassunk? Ekkor sem 
édesebb, akkor sem mostohább. Az a fontos, hogy id őben kapjuk meg azt, amire 
szükségünk van, s Petőfi időben jött. A legjobbkor! Mint ahogy a megfelel ő  pilla-
natban fogamzott Ady és József Attila is, s így a maga nemében egyik is ér any-
nyit, mint a másik, de ugyanakkor ki is egészítik egymást. 

Száljak .a Petőfi-órák körülményeiről, akarásairál és kudarcairól is? Miért 
ne! Tekinthetünk mi Petőfire egyszer tanári szemmel is, ez talán nem 'art az 
évforduló fenségességének, legfeljebb mi leszünk tisztában azzal, hogy mit akarunk 
és mit tudunk megvalósítani, és ,mekkora a különbség a bennünk él ő  és a kivetí-
tett portrérlaszticitása között. 

Nos, Petőfit a gimnáziumok második osztályában tanítjuk, az év utolsó, 
mintegy korszakzáró egyéniségeként, a vele kapcsolatos házi olvasmánnyal (Az 
apostol) és a dolgozattal együtt mintegy tizenkét órában. 

A tényleges anyagra hat óra jut, de ha az el őkészítő , illetve összefoglaló te-
vékenységre is gondolunk, akkor 4, írd és mondd: négy óra az az id ő , amikor 
szabadon kesereghet, lángolhat, enyeleghet, merenghet, dacolhat és tündökölhet 
Petőfi szelleme. 

Ugyan mire elég ez az idő, ha közben az embernek arra is kell gondolnia, 
hogy adatokat kell .közölni, következtetéseket levonni, egyszóval lexikális ismere-
teket nyújtani, mert a tanulók zöme ennek hiányában elvész, ha mégoly szép és 
lírai is volt az az óra? 

A tanár, mindezt szem előtt tartva, természetesen megpróbál szépen, fe- 
gyelmezetten rendet teremteni csapongó gondolatai között, csoportokba kény- 
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Úgy . gondolbm, akkor dolgozunk jál, ha nem szoborrá- mérevítjük az a đko-
tát, hanem emberközéibe Hozzák, s hagyjuk, hogy a tanár értő  irányításával a 
tanulók maguk jöjjenek rá művészi értékei-re ugyanúgy, mint emberi hibaira és 
jó tulajdonšágaira. 

PetőfireaIіaüdóan szükségünk van hisz olyan elérhet ő  ideálokat tűzött ki 
maga elé, mint a bátorság, elvhűség, Vikigszabadság. Szék a mi céljaink is, s amíg 
az emberiség el nem érkezik a felsoroltakhoz,` addig' Pet őfi akarva-akaratlan tu-
datosan vagy öntudatlanui bernie él mindannyiunkban, irányítja tetteinket, bá- 
torit és segít. 

• Végezetül `ni szavakkal ;  ne koszoгúlckal és ünnepélyekkéđ  tisztelegjünk em-
léke ellőtt, hanem tettekkel, mert: 

»Minden Demosthe пesпél 
Szebben beszél a tett.« 

... s erre is đ  tanított bennünket. 

Kelt Szаbadkán, 1973. II. 18-án. 
csetvei xr►ária 

Az ő  nevét jegyeztem meg legelőször és legjobban. Az Anyám tyúkja, a Laci 
te, a Füstbe ment terv, a Távolból, a Befordultam a konyhára, a Tisza stb. cím ű  
versek jutnak eszembe, ezekkel találkoztam legkorábban. A tankönyvekb ől, me-
lyekben sok Petőfi vers volt, ismertem meg őket. Ez jót és rosszat is jelentett. 
Jót, mert nagy költő  versei voltak, rosszat, mert kiszorultak miatta más nagyok, 
mert uralkodott. Ady s az ő  költeményei mellett nagyon sók rossz vers "is volt 
ezekben a könyvekben, olyanok, melyek nem neveltek olvasót. 

Petőfi sok műve, a Weöres-versekhez hasonlóan; 'könnyen -meghódítja a gye-
rekeket, s ezért jó Pеtőfit korán kezdeni tanítani, 

A magyartanárnőm, Krosár Margit .  (minden tanárom köziil rá emlékezek 
a legnagyobb szeretettel) ért őn, szépen beszélt a vers еkről, és hozzájárult ahhoz, 
bogy megszerettem az irodalmat s Pet őfi költészetét. 

Petőfi-kötetet hatodikos koromban vettem Baráczius bácsitól Zrenjaninban, 
a nyaralasra szánt zsebpénzemb ől. Ez volt az еlső  általam vásárolt könyv, addig 
csak ajándékba kaptam az apámtól néhányat. Nagyon kevés könyvem volt még 
akkor, főleg ;meséskönyvek s a Kipling-kötet. A bajmoki könyvtárból hordtam ha-
a vasárnaponként a könyveket — nem is mertem .pénzt kérni könyvre, mert apám 
olyan keveset keresett, hogy csak a lsgszükségеsebbre jutott. Nagyon ö гü.Ltem a 
Petőfi-kötetnek, és sok verset fejb ől is megtanultam belőle. 

A gimnáziumban már a modernebbek érdekeltek. Az érettségi dolgozatomat 
Kosztolányiról írtam. Noha szerettem Pet őfi költészetét, eszembe sem jutott, hogy 
őt válasszam — nem volt olyan izgalmas anyag, mint a huszadik századiak. 

Most, amikor Petőfi születésének 150. évfordulóját ünnepeljük, sokat beszé-
lünk róla, újra  61 költészete, melyről az utóbbi években csak az iskolában be-
széltünk. Közvetlenül a felszabadulás után s az ötvenes években még gyakran 
szavalták verseit, emlékszem a János vitéz el őadására is. Sok silány darabot ját-
szottak akkor az olyan amatőr színtársulatok, mint amilyen a bajmoki is volt, 
s azt hiszem, ezért is maradt meg bennem annyira a bizonyára nem hibátlan, 
de nekem akkor végtelenül tetsz ő  darab: a János vitéz. 

Most, amikor világszerte iinnepeljiik Petőfit, fontos szálnunk arról is, hogyan 
tanítjuk költészetét itt Jugoszláviában. Pet őfii a gimnáziumban másodikos tan-
anyag, a tanév vége felé kerüil sorra, a költ ők közül utolsónak. Körülbelül 8-10 
órán át tanítjuk, kép, lemez, szöveggy űjtemény a segédeszköz. A tanulók a dr. Bo-
ri—dr. Szeli által összeállított szöveggy űjteményből odahaza elolvassák a kijelölt 
szövegeket, elemzik őket, felkészülten jönnek az órára, melyen már csak irá-
nyítom, vezetem a vitát Pet őfii költészetéről. Kötetet is kell szerezniük az ilyen 
fontosabb egységekhez: ha elemzUnk más verset is, legyen el őttünk a szöveg. 
Rs ha megszerzik a kötetet, akkor remélem kedvet kapnak ahhoz is, hogy béle-
dlvassanak, nem maradnak meg a szöveggyűjteménynél csupán. A dr. Bori- ás 
dr. Szeli-féle .tankönyvb ől, Az irodalom életéb ől, szintén odahaza, megismerked-
nek a költő  élеtútjával, hogy azután az óra folyamán a m űvekkel szoros kapcso-
latban álló, a mű  keletkezését magyarázó körülményekről fogalmuk legyen — de 
elhagyunk minden fölösleges lexikális adatat: »Hiszen a tanítvány nem edény, 
amelyet meg kell tölteni, hanem ,fáklya, a-melyet fel kell lobbantani!« (Igor Tamm) 
Minden érdeklődőbb diák olvasta Illyés Pető£ieтіonogгбfiiáját, melyre jóval az órák 
kezdete előtt fel kelii hívni a figyelmet. 

Petőfi költészetéhez érve tudom, ez nem ismeretlen anyag a tanulók el őtt, 
de tudom azt is, hogy az igazi Pet őfit nem ismerik. Mert nemcsak a Feltámadott 
a tenger, a Még kér a nép, az Akasszátok fel a királyokat, a Dics őséges nagyurak 
című  versek költőjét kell megismerniük, hanem A nép, az 1848, az Olaszország, 
a Forradalom, a Respublika, A gyáva faj, a törpe lelkek, Csalogányok és pacsir-
ták, A bilincs, a Sors, nyiss nekem tért, a Jött a halál, a Szörny ű  idő  költőjét is; 
nemcsak a Tiszát, hanem Az Alföldet s a Kutyakaparót, nemcsak A XIX. század 
költőit, hanem A költészеt című  versét is, Az apostolt, a Felhők-ciklusnak, A hely-
ség kalapácsának, a János vitéznek az íróját is. (Az apostol cím ű  műve háziolvas-
mány a második osztályban!) 

Еneklik a Befordultam a konyhám, a Távolból, a Fa leszek, ha fának vagy 
virága című  műveket, de meg kell ismerniük a Reszket a bokor, mert madárka 
szállott rá, az Ez a világ, amilyen nagy, s Kis furulyám szomorúf űz ága, a Megy 
a juhász a szamáron, az Ereszkedik le a felh ő , a Mi haszna, hogy a csoroszlya cím ű  
Petőfi-da4okat is, a zsánerképeit (Hortobágyi kocsmárosné, angyalom stb.), s be-
szélni kell arról, hogy Pet őfi e versei épp a fordítottját járják meg annak az 
útnak, amit a népies műdalköltők megtettek. 

Mert célunk bemutatni azt a Petőfit, aki tudott úgy szólni, mint a nép, 
aki nemcsak a népdal küls őségeit tette magáévá, hanem annak szellemiségét is, 1152 



De hát honnan minderre az idő  és az erő? Mi marad meg a tanári törek-
vésekből a vнlóságbaл? Ellégеdettek lehetiinke hát azzal a Pet őfiképpel, amit raj-
zolunk vagy rajzolhatunk az osatályokban? 

Már említettem, hogy a tanárban ott telid is munkál egy kép, egy szel-
lemalak, egy elérhetetlen álom, egy portré, óhajokbdl és görosös akarásbdl fel-
épátebt, magáлszemгrrel meglátott, személyes élményekt ől fűtött, egyéni törak-
vésektől szárnyalóbb és emberi hibáktól gyarlóbb kép, mely a kivetítettel soha-
sem azonos. Miért? Miért? 

. Valahol olvastam egyósrégi mesét: a férfii éš a n ő  valaha egy állat 
volt. Idővel ezen állat megharagította az isteneket, s azok haragjukban kettévág-
ták, megalkotva egyik feléből a férfiit, a rációt, s a másrkbál a nót, az érzelmet. 
Azóta a két fél gyötrő  kínual és vágyakozással keresi egymást, de egyesülni soha 
nem tud... 

... Mert ez így rendeltetett! 

Zenta, 1973.  II. 2. 	 barta sándor 

Néhány héttel ezel őtt felkért az Új Symp дΡsion szerkesatősége, hogy a Petőfi-
évforduló kapcsán válaszoljak a feltett kérdésekre. Ezekb ől választottam ki né-
hányat, elsőnek és legszívesebben saját  Pet&  mёлуеіmг&l szerвtnák irni. 

Petőfinek köszönhetеm, hogy még az iskolaskor el őtt megtanultam írni-ol-
vasni. — Nagymama mesélte nekem folytatasakban a János vitézt. Ha nagyon 
ráért, akkor egy ormátlan kék tetej ű  könyvből olvasta fel, és a kép еket is muto-
gatta. (A könyv ronggyá olvasva még ma is megvan, de a díszes kék tet ő, ki tud-
ja, hol kallódott el.) Nem tudom, hányszor hallgattam végig János vitéz történetét, 
de ez volt gyerekkorom legszebb tiindérmeséje. Csak nem elégedtem meg ennyi-
vel. Nem akartam elhinni, hogy ennél több mese nincs az órráskönyvben. Ekkor 
mondta Nagyanyám: »Tanulj meg olvasni, s majd meglátod.« — Igy :kezdődött. 
S én rajzoltam szorgalmasan és telhertetleniil a bet űket, hogy mielőbb magam 
olvashassam a könyvet. 

A másik emlékem Az Alföld c. verséhez kapcsolódik. 12-13 éves lehettem, 
iskolai anyag volt, meg kellett tanulni. Igazságát azonban csak akkor értettem 
meg, amikor 1943 nyarán a Felvidékre kerültem. A Karpátok tövében, Rahón ér-
tettem meg igazán a verset. Petőfi ragaszkodása a Tiszához; a rónasághoz akkor 
bennem ébredt fel. Abban a félelmetesen szép kö:rnyezetben a szívemben vissz-
hangzott: 

»Mit nekem te zordon Kárpátoknak 
Fenyvesekkel vadregényes tája! 
Tán csodállak, ámde nem szeretlek, 
S képzetem hegyvölgyedet nem járja. 

Lenn az alföld tengersík vidékin 
Ott vagyok honn, ott az én világom; ...« 

Kimondhatatlan érzések szorongattak, honvágy és félelem, hogy mikor ju-
tok haza. S amikor hazaértem, kerékpáron száguldoztam a d űlőutakon, Tisza-
töltésen, boldogan, hogy visszatérhettem. 

Harmadik jelentős élményem jóval későbbről származik. Főiskolás korom-
ban ismertem meg A nemzetgy űléshez c. versét. Ebib ől elsősorban jellemének 
nagyszerűsége ragadott magával. Az önzetlen ember, a tántoríthatatlan forradal-
már mondja ki: 

»Csak nagy munkáért jár ez a diosőség!« 

1948-ban, amikor a verset megismertem, mar 100 éves volt a költemény, de soha 
aktuálisabbnak nem éreztem, mint akkor, amikor mi is itt egy új haza megterem-
tésén fáradoztunk, »mely szebb a réginél«. 

Petőfi, Ady, Radnóti indítattak el arra az útra, hogy magyartanár legyek. 
A másik kérdés, amit ,fejtegetni szeretnék: Pet őfi és a mai ifjúság. 
Petőfi életét és költészetét irodalomtanításunk tantervileg a gimnázium má-

sodik дΡsztályára irányozza elő . Körülbelül 8-10 órát szánhatunk rá, májusban. 
Itt arra törekszünk, hogy a költ ő  alkotóművészetéről egységes képet nyerjenek a 
tanúlók. Hogy megértsék Pet őfi emberi, forradalmári, költ ői nagyságát, hogy vall-
janak saját Petőfi-élményeikről, hogy egyéniségüknek megfelel ő  szöveget válassza-
nak tőle megtanulásra (memoriterként), hogy házi vagy iskolai feladatban szárnot 
iadjanak nézeteikről, benyomásaikról, tudásukról. 

Gondolom, kollégáim egyetértenek azzal, hogy vannak minden évben szép 
számban olyan tanulók, akik lelkesednek érte, de olyanok is, akik kissé értetle-
nül vagy szkeptikusan fogadják a nagy költ ő  vallomásait. A könnyen lelkesedők 
szinte felragyognak, kivirulnak a Ha férfi vagy, légy férfi, Respublika, 1848, Akasz-
szátok fel a királyokat! hallatán, még azokra is nagy hatással vannak ezek a ver-
sek, akik nem az irodalomárdk kedvéért választották a gimnáziunnot. 

Sokan azt mondják, hogy korunkból kiveszett a romantika, s a mai fiatalság 
túl józan ahhoz, hogy Petőfi szerelmi vagy forradalmi lírája lelkesíteni tudja. É гr 
nem értek egyet ezzel. Helyette azt mondanám, hogy a mai fiatalok jobban tudják 
palástolni érzelmeiket, zárkózottabbak,noha ugyanakkor hangosabbak, er őszakosab-
bak, mint 20 vagy 50 évvel ezel őtt. Lélekben azonban sokkal érzékenyebbek és se-
bezhetőbbek, szomjaznak a szeretetre, jó szóra, idillre, s őt a romantikára. Minden 
évben páratlan sikere van A négyökrös szekérnek, a Minek nevezzelek?, Szeretlek, 
kedvesem című  verseknek. 

A magyartanár feladata, hogy Pet őfi értékeit felfedje a tanulók el őtt. Na-
gyon sok múlik azon, hogyan közelít ő  az alkotóhoz. Rajongást és idegenkedést, 
érdeklődést és közönyt sugallhat a magatartása, amit a diákok egy szeizmográf 
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rgy gondolom, akkor dolgozunk jól, há" riem szoborrá a erevítjúk az alko-
tót, hanem emberközеlbe hozzák, s hagyjuk, hogy a tanár értő  irányításával a 
tanulók maguk jöjjenek rá művészi értékeire ugyanúgy, .mint emberi hibáira és 
jó túlajdonšágaira. 

Petőfire ásandóan siiikségünk van, hisz olyan elérhető  ideálokat tűzött ki 
maga elé, mint a bátorság, elvhúség, Világszabadság. Szék a mi céljaink is, s amíg 
az emberiség el nem érkezik a felsoroltakhoz; addig Pet őfi akarva-akaratlan, 'tu-
datosan vagy öntudatlanul benne  61 mindannyiunkban, irányítja tetteinket, bá» 
torit és segít. 

Végezetül ne szavakkal ;  ne koszorúkkal éš i iínepélyekkél °tisztelegjünk em-
léke előtt, hanem tettekkel; mert: 

•  »Minden Demósthenesnél 
Szebben beszél a tett.« 

... s erre is đ  tanított bennünket. 

Telt Szabádkán, 1973 . II. 18-án. 
csetvei mária 

Az ő  nevét jegyeztess meg legel őször és legjobban. Az Anyám tyúkja, a Laci 
te, a Füstbe ment terv, a Távolból, a Befordultam a konyhára, a Tisza stb. cím ű  
versek jutnak eszembe, ezekkel találkoztam legkorábban. A tankönyvekb ől,. me-
lyekben sok Petőfii vers volt, ismertem meg 'őket. Ez jót és rosszat is jelentett. 
Jót, mert nagy költ ő  versei voltak, rosszat, mert kiszorultak miatta más nagyok, 
mert uralkodott. Ady s az ő  költeményei mellett nagyon sok rossz vers is volt 
ezekben a könyvekben, olyanok, melyek nem neveltek olvasót. 

Petőfi -sok műve, a Weöres-versekhez hasanlóan, 'könnyen-meghódítja a gye-
rekeket, s ezért jó Pet őfit korán kezdeni tanítani., 

A magyartanárn őm, Krosár Margit (minden tanárom .közül rá emlékezek 
a legnagyobb szeretettel) ért őn, szépen beszélt a versekr ől, és hozzájárult ahhoz, 
bogy megszerettem az irodalmat s Petőfi költészetét. 

Petőfl-kötetet hatodikos koromban vettem Barácгius bácsitól Zreвја~ nban, 
a nyaralásra szánt zsebpénzemb ől. Ez volt az első  általam vásárolt könyv, addig 
csak ajándékba kaptam az apámtól néhányat. Nagyon kevés könyvem volt még 
akkor, főleg meséskönyvek s a Kipling ~kötet. A bajmoki könyvtárból hordtam ha-
za vasárnaponként a könyveket — nem is mertem .pénzt kérni könyvre, mert apám 
olyan keveset keresett, hagy csak a .legszükségesebbre jutott. Nagyon örültem a 
Petőfi-kötetnek, és sok verset fejb ől is megtanultam belőle. 

A gimnáгiumban már a modernebbek érdekelte!k. Az érettségi dolgozatomat 
Kosztolányiról írtam. Noha szerettem Pet őfi költészetét, eszembe sem jutott, hogy 
őt válasszam — nem volt olyan izgalmas anyag, mint a huszadik századiak. 

Most, amikor Petőfi születésének 150. évfordulóját ünnepeljük, sokat beszé-
lünk róla, újra él költészete, melyről az utóbbi években csak az iskolában be-
széltünk. Közvetlenül a felszabadulás után s az ötvenes években még gyakran 
szavalták verseit, emlékszem a János vitéz el őadására is. Sok silány darabot ját-
szottak akkor az olyan amat őr színtársulatok, mint amilyen a bajmoki is volt, 
s azt hiszem, ezért is maradt meg bennem annyira a bizonyára nem hibátlan, 
de nekem akkor végtelenül tetsz ő  darab: a János vitéz. 

Most, amikor világszerte iinnepeljiik Petőfit, fontos szólnunk arról is, hogyan 
tanítjuk költészetét itt Jugoszláviaban. Pet őfi a gimnáziumban másodikos tan-
anyag, a tanév vége felé kerül sorra, a költ ők közül utolsónak. Körülbelül 8-10 
órán át tanítjuk, kép, lemez, szöveggy űjtemény a segédeszköz. A tanulók a dr. Bo-
ri—dr. Szeli által összeállított szöveggy űjteményből odahaza elolvassák a kijelölt 
szövegeket, elemzik őket, felkészülten jönnek az órára, .melyen már csak i гб-
nyítom, vezetem .a vitát Pet őfi költészetéről. Kötetet is kell szerezniük az ilyen 
fontosabb egységekhez: ha elemzünk más verset is, legyen el őttünk a szöveg. 
iás ha megszerzik a kötetet, akkor remélem kedvet ,kapnak ahhoz is, hogy bele-
dlvassanak, nem maradnak meg a ,szöveggyűj.teménynél csupán. A dr. Bor- és 
dr. Szeli-féle ,tankönyvb ől, Az irodalom életéb ől, ;szintén odahaza, megismerked-
nek a költő  életútjával, hogy azután az óra folyamán a m űvekkel szoros kapcso-
latban álló, a mű  keletkezését magyarázó körühnényekr ől fogalmuk legyen — de 
elhágyunk minden fölös1eges lexikális adatat: »Hiszen a tanítvány nem edény, 
amelyet meg kell tölteni, hanem fáklya, amelyet fel kell lobbantani!« (Igor Tamm) 
Minden érdeklődőbb diák olvasta Illyés Petőfi monográfiáját, melyre jóval az órák 
kezdete előtt fel kelii hívni a figyelmet. 

Petőfi költészetéhez érve tudom, ez nem ismeretlen anyag a tanulók el őtt, 
de tudom azt is, hogy az igazi Pet őfit nem ismerik. Mert nemcsak a Feltámadott 
a tenger, a Még kér a nép, az Akasszátok fel a királyokat, a Dics őséges nagyurak 
című  versek költőjét kell megismerniük, hanem A nép, az 1848, az Olaszország, 
a Forradalom, a Respublika, A gyáva faj, a törpe lelkek, Csalogányok és pacsir-
ták, A bilincs, a Sors, nyiss nekem tért, a Jött a halál, a Szörny ű  idő  költőjét is; 
nemcsak a Tiszát, hanem Az Alföldet s a Kutyakaparót, nemcsak A XIX. század 
költőit, hanem A költészet című  versét is, Az apostolt, a Felhők-ciklusnak, A hely-
ség kalapácsának, a János vitéznek az íróját is. (Az apostol cím ű  műve háziolvas-
mány a második osztályban!) 

Bneklik a Befordultam a konyhára, a Távolból, a Fa leszek, ha fának vagy 
virága című  műveket, de meg kell ismerniük a Reszket a bokor, mert madárka 
szállott rá, az Ez a világ, amilyen nagy, s Kis furulyám szomorúfűz ága, a Megy 
a juhász a szamáron, az Ereszkedik le a felh ő , a Mi haszna, hogy a csoroszlya cím ű  
Petőfi-dalokat" is, a zsánerképeit (Hortobágyi kocsmárosné, angyalom stb.), s be-
szélni kell arról, hogy Pet őfi e versei épp a fordítottját járják meg annak az 
útnak, amit a népies műdalköltők megtettek. 

Mert célunk bemutatni azt a Petőfit, aki tudott úgy szólni, mint a nép, 
aki nemcsak a népdal külsőségeit tette magáévá, hanem annak szallemiségét is, 1152 



aki .a nép ; ,nevében. szólt ;  . a .nép felemelkedését. hirdette (János vitéz), aki mikor 
agyon lakártók verni is, hitt a népben, s így .szált: »én azért nem a népet .kár-
hóztatom hanem ámítóit ... a nép él őtfem szent,... dicsértessék a nép . neve 
most és ntiindörökké«, s aki nemcsak költ őként harcolt e népért. 

Rá kell mutatni arra, hogy nem a népiesség a legtöbb, amit Pet őfž elért: 
a népköltészet segítségével megtalálta saját hangját. Nem a mulandó és korhoz 
kötött népiességéért kell tisztelnünk, mert »ötven esztend őn át bénította az író-
kat a Petőfi rosszul értelmezett példája. Még Aranyon is érzik a Pet őfi-gátlás. 
Pedig Petőfi nagy, serkentő  példa«. (Németh László) 

Miért »nagy, serkentő  példa«, erre kell az, elemzésekkor rámútatnunk Azért 
mert szembe mer szállni agy korszak irodalmi felfogásával, elavult ešztétkájával. 
A díszeitől megfosztott, lemežtelenített valóságot teszi meg ,a költészet alanyává. 
Költészetébe mindjobban bevonulnak a konkrétumok. Szakít a romantikus m l-
dorral, is, nem pátosszal teli, emelkedett hangon ír, hanem hétköznapi nyelven, 
példázva, hogy élet és irodalom között nincs szakadék. Létrehozza a lírai realiz-
must. A hatalmasat újítók, a rоbbantók közé tartozott. Balassihoz, Adyhoz, 36-
zsef Attilához hasonlóan. Az utárna jövők természetesеn már a valós đgérzеkelés 
másféle példáit mutatják fel. nem maradnak meg a leírásnál, a hasonlításoknál, 
másképpen robbantanak, adnak tartalmilag; formailag újat, de azon az úton halad= 
nak, melynek első  jelentós állomása Petőfi volt. 

Petőfi költészetének egy része kétségkívül iradalomtörténeti szempontbál 
jelentős, de sok verse örökké élő , aktuális, a magyar és a világirodalom gyöngy-
szeme. Ilyenek A gyáva faj, a törpe nemzet, A bilinos, a Sors nyiss nekem tért, 
a Csalogányok és pacsirták, A farkasok dala, a Palota és kunyhó, A rab orosz-
lán, A tél halála, A szabadság, a Forradalom, az Itt a nyilam, miibe l őjjem?, a 
T.iszteljétеk a közkatonákat, a Respublika, a Miért zárjátok el az utamat, A nép, 
A nép nevében, a Föltámadott a tenger, A dics őséges nagyurak, a Véres napokról 
álmodom. Ezek a versek nemcsak az 1848/49-es év legaktuálisabb líráját jelentik, 
nemcsak a konkrétumok nagyfokú bevonulása miatt jelent ősek, főleg nem azért, 
mert »életrajzlíra« darabjai, »cselekv ő  költészet«, hanem azért, mert »az egyete-
mes mondanivaldk öltenek személyes hangot bennük, ugyanakkor azonban a sze-
mélyes visszahatások, az emberi szabadságvágy, egy egész nép életre-halálra men ő  
küzdelmének egyetemes érvény ű  költői megfogalmazásává emelkednek«. (Dr. Bo-
ri—dr. Szeli: Az irodalom élete, 303. o.) 

Szarelmi kö'ltészetén вΡk legtöbb darabja a magyar irodalom gyöngysz вΡmei 
közé tartozik. »A szerelmi érzés skálájának minden hangját megszólaltatja a költ ő , 
a vallomás, a remény. a lemondás, a boldog beteljesülés ezer mоdulációjával s 
lélвk őszinte fsltárulkozásával« (a tankönyv). 

Politikai és szerelmi versei egyaránt k оnkrét tartalmúak. (Beszél a fákkal 
a bús őszi szél, Szeptember végén, A négyökrös szekér, Minek nevezzelek? stb.) 
A romantika meghaladása ezekben a versekben is lejátszódatt, a küls ő  valóság 
e versekbe is nagymértékben bevonult, a szerelmi érzés sem térítette el ezt az 
anyagot. A kettő  összekapcsolódik nála, mint ahogy ezt a Szabadság, szerelem cím ű  
prоgramversében el is mondja: 

Időtálló alkotása marad a János vitéz s Az apostol is, ez a nagy példázat 
a meg nem alkuvó forradalmárról, kinek vesznie kell a haladásellenes er ők s a 
politikailag iskolázatlan, saját érdekeit fel nem ismer ő  tömeg tudatlansága miatt. 

Külön kell szólnunk a dr. Bori—dr. Szeli-féle tankönyvekr ől, amelyekről 
különben is írni kellene már, elemezni kellene őket. Mert egészen másképpen ta-
nítunk és másképpen tanulnak a diákok, amióta e nagy igénnyel készült tanköny-
vek megjelentek. De ezúttal csak Pet őfi kapcsán szóljunk a másodikos tankönyvről. 

A szöveggyűjteményben a legtöbb szöveg Pet őfitől van — (31 oldalnyi anyag, 
33 szöveg) — mintegy jelezve költészetének nagysagát. . 

A versválogatás az igazi Petőfit mutatja be, változatos s nem a legnépsze-
rűbb, hanem a legjelentősebb verseket tartalmazza. A diákok e válogatáshoz nyúlva 
az életműbe nyernek betekintést. (Befordultam a konyhára, Táv оlból, Ez a világ 
amilyen nagy, A négyökrös szekér, Játszik öreg földiink, A nép nevében, A nép, 
A XIX. század іkёltбі , Föltámadott a tenger, Választás Kiskunságban, Fürdik a 
holdvilág, A hélység kalapácsa, Еj van, Mi a dicsőség?, A bánat? egy nagy óceán, 
Mulandóság, Reszket a bokor, mert ... , Egy gondolat bánt engemet, Kutyakaparó, 
Mily szép a világ!, A költészet, 'Qti levelek Kerényi Frigyeshez, Beszél a fákkal 
a bús őszi szél ... , Szeptember végén, Pató Pál úr, A puszta, télen, Olaszország, 
Minek nevezzelek?, 1848, Az apostol, Európa csendes, újra csendes, Jött a halál, 
Szörnyű  idő .) 

A szövegek elemzése mellett a tanulók szavahiak is Pet őfitől, ügyelve arra, 
hogy elkerüljék azt, amit Pet őfi is levetkezett verseiben, a patetikusságot. A ter-
mészetes beszéd követelményeihez, a gondolatokhoz igazodnak. Dolgozatot nem 
írattam ebb ől az anyagból,' mert Petőfi költészetének megtárgyalása a tanév vé-
gén, későn kerül sorra, s akkor már nem írunk dolgozatot, a következ ő  tan- 
évben pedig szintén sok a csábító lehet őség, s nem visszük át dolgozattémának. 
A Petőfi-kép kialakítása úgyis megtörtént, a tanulóknak tudniuk kell: ha egészen 
más utakon is kall járnia a költészetnek, ha eszközeiben túlhaladott is ez a líra, 
sok az aktuális Petőfi-vers, s költészete »nagy és serkent ő  példa«! 
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Nagyon szívesen teszek eleget a Pet őfi-év jubдleumsarozatával kapcsolatban 
hozzám intézett kérésüknek: (Sajnos, eddig ebben a betegségem meggátolt, de 
remélem, árásom nem éгkezіLk későn.) 

Az đііök szempontjait jónak ta1ádom és igyekszem azokat figyelembe véve 
válaszolni. 

Diákkori Petőfi-élményem számomra nagy jеlentőségű  és szép volt. Nem 
mondhatom, hogy a könyvek szeretetet már az anyatejjel szívtam magamba, hi 
szer szüleim napszámosok voltak, és nekünk nem volt könyviink. A könyvek iránti 
érdeklődésemet mégis édesapám ébresztette föl bennem. A péterrév еá Népkör 
könyvtárából hozta ká az olvasnivalámat. O tt  és akkor, 9 éves koromban találkoztam 
először Petőfi nevével, Petőfi versével. Régi, magtépázott tankönyvben találtam 
rá AZ ALFđLD és A TISZA című  verseire. Akkor oldódott bennem is lírává az 
otthoni ikörnyezetem, a szülőföldem minden szépsége. 

Akkor vált számomra széppé, csodálatossá a szegényes otthoni könnyezet, 
a Tisza homokos, iszapos partja, ahova én akkor nem napozni és pihenni jár-
hattam, hanem libákat hajtottam, vessz őt hordtam haza édesanyám гnаЈ, és követ 
hánytam napszámba az uszályról. 

Néhány ev múlva, tanítóm tanácsára, sziileim gimnáziumba adtak. A sze-
gedi (ma) Tömörkény Gimnáziumba keiültem, ahol négy évig voltam tandíjmentes 
tanuló, akinek a tankönyveket is az iskola adta kölcsön. Alig tudtam elviselni, 
hogy egyetlen saját könyvem sem volt. Egy alkalonmiad, amikor az áskodába men-
tem, egy könyvkегeskedés kirakatában páros fedel ű, Petőfi válogatott versei c. 
könyvet pillantottam meg, s megdobbant a szívem, mert nagyon szerettem volna 
megvenni. A könyvkereskedés kirakatát mindennap megnéztem, s boldogan álla-
pítottam meg, hogy még ott van az én könyvem, mindaddig, míg az uzsonnapén-
zemből meg nem vettem. Minden szabad időmben az ÉN PETŐFIM Olvastam. 
Tanultam a verseit. Örömönre határtalan volt. Maradéktalanul boldog voltam. 
(Ehhez hasonló örömben volt részem akkor, amikor a fiam kit űnően érettségi-
zett, vagy amikor egy-egy tanítványom szép sikerrel szerepélt a különböz ő  vetél-
kedőkön és versenyeken. Amikor Németh László fogadta az egyik érettségiz őmet, 
és azután a dnlgozatáról elismerő  soroltat írt.) 

Az első  írásbeli dolgozatunk címe A legszebb élményem volt. Ebben sok 
idézettel írtam az én könyvemről. A dolgozatom jól sikeriilt. Tanárnőm megdicsért, 
és az úgynevezett »Aránykönyvbe« keriilt be a fogalmazványom. Az iskolai iin-
nepségen éв  szavaltam az egyik Petőfi-vereset. 

Azóta Petőfi — az én Petőfim. Mondjam-e, hogy már akkor, 13 éves korom-
ban elhatároztam, hogy magyar és történ еlem szakos tanár leszek. (Akkor még 
nem tudtam, hogy rјvidéken majd ez a szak  nem nyílik meg.) 

APetőfi-tanítás körülményei: Pet őfi tananyagként jelen van minden osz-
tályban. 

Az I. osztályban irodailomehndletet tarútiunk és a példaszövegeket Petöfi 
műveiből is válogatjuk. 

Az epikai költészet tanrátásakor tanítjuk Az apostol és A h еiység lаlapácsa 
c. műved-t. Az utóbbiról egy-egy csoport készít el őre megadott szempontok szerint 
beszámоlót, az előbbirdl az elemzés után diafilmet vetíttink. A lírai m űfaj kereté-
ben bemutatjuk és elemezzük a következ ő  verseket: 

(műdal, еlégіa, helyzetkép, életkép, jellemkép, mottó, óda, rapszódia, tájvers) 

Reszket a bokor 

Szeptember végén 

Befordultam a konyhára 

Megy a juhász 

Falu végén 
Pató Páll úг  
A magyar nemes 

Szabadság, szerelem 

Respublika 

Egy gondolat bánt engemet 

Az Alföld 

Házi feladatul kapják elolvasni és elemezni a következ ő  verseket: 

Távolból 

Juhászlegény, szegény 

A jó öreg kocsmáros 

István öcsémhez 
Egy estém otthon 

A Tisza. 1154 



Néhányat a fentiekből már az általános iskolából ismernek a tanítványaim. 
Amelyik verset el tudják énekelni, azt néhányan vagy az egész osztály elénekli. 

A versek bemutatását én végzem, de gyakran hanglemezr ől is meghallgatjuk, 
vagy ha jó szavaló van  az osztályban, akkor előzetes megbeszélés után a verset 
б  is bemutathatja. Héhány szépen elmondott verset magnószalagra rögzítettem, és 
azt időnként bemutatom. 

Minden évben tartunk szavalóversenyt, és az els ő  osztályosok leginkább Pe-
tőfi verseit szavalják. 

II. osztályban tanítjuk a kö t ő  munkásságát, monografikusan, 7-8 óra  611 
rendelkezésünkre, ahol életével, verses epikájával, lírájának változataival foglal-
kozunk. (Szerelmi, hazafias, forradalmi és tájverseivel.) Az életrajzát tanítványaim 
készítik el, mivel elolvasták házi olvasmányaikat, Illyés Pet őfijét. A beszámolók-
hoz maguk is gyűjtenek anyagot. A bemutatásra kerül ő  képanyagot a Petőfi al-
bumbál veszem és á Képes magyar irodalomtörténetb ől. Tanítványaim is hoznak 
mai lapokból. A versek bemutatásakor az I. oszt: nál említett módon járok el. 
Hanglemezt és diafilmet itt is beiktatok az órám anyagába. Itt mutatom be a 
költő  életéről készült filmet. A versek elemzésekor minden padban van szöveg. 
đsszefogialásnál 1-1 Zmaj fordítást is bemutatok. Minden évben sorra kerül a 
Jedna misao me tre című  vers. Heine magyar vonatkozású versének a bemutatá-
sára is sor kerül. 

Itt mutatom be  a következő  verseket (az órán vagy otthon elemezzük): 

Játszik öreg földünk 

Fa leszek, ha 

Dalaim 

Sоrs nyiss nekem tért 

A Júlia-vеrsвk példaszövege: 

Minek nevezzelek? 
Beszél a fákkal a bús őszi szél 

A négyökrös szekér címűt is vesszük — házi feladatként. 

A nép nevében 
A XIX. század költői 

Feltámadott a tenger 

Nemzeti dal 

1848 

Háború volt 

Európa csendes, újra csendes 

osztályban kapnak dolgozatíráskor Pet őfiből »témát«. 

osztályban Ady Petőfi nem alkuszik c. tanulmányáról néhány tanulóm 
beszámolát készít. 
Bemutatásra kerül Babits: Pet őfi koszorúi és Reviczki: Petőfi él! c. verse. 

osztályban az ismétlés kapcsán foglalkozunk Pet őfivel. 

c) Mind költő, mind ember is nagyszerű  példaképe lehet a mai ifjúságnak. 
Költészetével szokatlant, merészet és újat adott. Volt ereje szakítani az akkori 
irodalomban megcsontosodott régivel, maradival. Minden támadás ellenére a maga 
igazához ragaszkodott, egyéni hangjához, sajátos nyelvi kifejez ő  eszközeihez. An-
gazsált költő  volt, aki nemcsak népe, hanem az emberiség érdekeiért és ma is 
szép, társadalmilag verifikált eszméiért harcolt. 

Harcölt a népek testvériségéért. 

Minden nép függetlenségéért — a világszabadságért. 
Harcolt a zsarnokság ellen, az elnyomók ellen, a kizsákmányolók ellen. 

Harcolt tollal és karddal. — Verseiben szavakkal — a harcokban tettekkel. 

Az események ütőerén tartotta a kezét. Rá igazán érvényesek Illyés Gyula 
1155 örökszép szavai: Költő  Tőzd meg korodat! 



A költő  ismert sorai: Sors nyiss nekem tért, hadd tehessek az emberiségért 
valamit! igen megszívlelend ő  sorok az agyonmechanizált világunkban. Tegyük ma-
gunkévá a költő  fenti sorait! Tegyünk valamit az emberiségért! Hitt a jöv őben, 
hitt a haladó eszmék és a jobbra törekv ő , a többet akaró emberiség győzelmében. 

Azonosult a közösséggel — hitét, igazát eljuttatta a népig — a népt ől a 
szívig. 

Ezzel kapcsolatban már részben kifejtettem nézeteimet a c) pont alatti 
válaszommal. 

Elnézést — nem tudnék objektív 'lenni. 

Szabadka, 1973. II. 25. 
mészáros mária 
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