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fernando arrabal 

a zoran tasié fordításában, 
1967 novemberében, belgrád-
ban, önálló kiadásban meg-
jelent füzet alapján 

Párizs, 1971. március 18. 

Don Francisco Franco 

El Pardo palota 

Spanyolország 

Excellenciás uram, 
szeretettel külldöm e levelet. 
Nincs bennem semmi gyűlölet, nincs keserűség, amikor kimondom: ön az az 
ember, iafiai Ilegtöbbet áаіtott nekem. 
Ahogy írásba kezdek, і 1fog a félelem, aggódjam ezért az egyiszir ű  levélért (lelke-
met egészen felkavarja): Félek, méltatlan lesz arra, hogy eljusson önhöz, 
félek, nem fogja kézhez kapni. 
Nem kétlem, hogy sok szenvedésben lehet része, 
csak aki ennyit szenved, az hinthet ily tömérdek gyötrelmet szerteszét; 
Nem csupan politikai, katonai pályafutása, szórakozási is a kín jegyében telnek: 
ön hajátörése'ket festeget, s legkedvesebb id őtöltése nyulat, galambot, tonhalat 
ölni: 
Еletrajza végig csupa hulla! Afrikában, Asztúriában, a polgárháborúban és azóta ... 
A gyász penésze borítja életét. Látom önt: tört szárnyú .galambok, fekete koszo-
rúk, véres és halálos álmok veszik körül. 
Akarom, hogy megváltozzék, 
hogy boldog legyen, s végül 
hogy vessen véget az erőszak, a gyűlölet, a börtönök világának, 
a jók és gonoszak világának, 
amely :mostanság övezi. 
Van talán egy halvány remény, hogy .meghallgat engem; gyermekként jelen vol-
tam egy hivatalos ünepélyen, amelyen ön elnökölt. 
Fogadtatásakor a helyi hatósági szervek képvisel őinek jelentétében egy kis-lány, 
akit külön felkészítettek erre az alkalomra, ovációk közepette elébe lépett és virág-
csokrot adott ád önnek. Aztán egy verset kezdett szavalni (százszor hallottuk 
már.  ...). De elfogódottságában a kislány váratlanul sírva fakadt. ön akkor végig-
simított arcán: 
— Ne sírj, csak ember vagyok én is. 
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Nem voltam ott a ,polgárháború vége felé a Pireneusok hófödte hágóin vonuló 
spanyol menetoszlopokban 
(mint Enrico barátorr, akkor tizenegy hónaposan). 
A csúcsaik félé futottak dliszonyodva, menekülve a szörnyűségek katlanából. 
Névtelen hősiesség, semmi más! 
Mezítlábas anyák, karjukon gyermeikiikkel! 
És .később, hányan de hányan lettek földönfutóvá csupán Ia hajsza utolsó éveiben? 
Bújdosók (mennyien! 	 . 

• 
Sok évszázaddal ezeIlбtt, az inkvizíció .idején élt Ávilában egy nyolcéves kislány. 
Egy naipom kisöocsét kёzјenfоgva világgá mint. 
Hegyek aközt, erdők sűrűjében mendegéltek. 
Atyjuk, mikor végin rájuk talált, megkérdezte a lányt: 
— Mért mentél el hazulról? 
— El akartam hagyni Spanyolországot. 
— Ugyan miért? 
— Hogy halljanak rólam! 
A kislányhoz —Szent Terézhez — hasonlóan e szavakkal élhetnének mind a 
hazátlan százezreik. 
S a Goyák is, a Picassók, a Bunudlek .. . 
Ezt mondhatnánk mii .is, akik 195'5-ben elhagytuk az ön sötét Spanyolországit, 
hogy hírnevet szerezzünk, igazán. 
Az a kislány, az a megdicsőülése útjára lépő  iány később testestül-leikestiil ki 
lesz szolgáltatva az akkori hatalom: аz inkvizíció kényére=kedvére. 

• 
Ne higgyen gőgösnek. 
Semmiképp sem érzem magam a •egkiilönbnek, senki emberfiával szemben, leg-
kevésbé önnel szemben: nincs köztünk különbség. 
Figyelnie kell  mégis e fél :Európám keresztül önhöz érkez ő  hangra, amely szívem 
legmélyéről fakad. 
Nyílhatna szóra a szája spanyoloknak mind az ügyben, amit e sorokba foglalok, 
ha nem lenne lebetonozva. 
Költők egymás között ezt suttogják, 
sikoly szívükből nem szabadulhat. 
Börtön járna Férte, 
ezért keltek útra oly sokan. 

A 

Aiz ön rendszere iáncszeme csak a türelmetlenségn 
Spanyolhonban. 
Legyen tudatában egynek a helyzetnek — ezt akaro 
és azután oldassa fel a nyelveket, vétesse le a 
színe-java vergődik. 
Levelem célja ez: 
hogy megváltozzék. 
On  megérdemli, 'hogy mint a többiek(Sztálintól 
galmát. 
On  érdemes a boldogságra: de lehet-e .boldog a terror tudatában, melyet állam-
rendszere létrehozott, s tov ѓіbbra is gyakorol? 
in  bizonyosan sokat szenved, ha így n ő  ön körül a gyűlölködés és a büntetések 
árja. 
On  rászolgált arra, hogy üdvözüljön, hogy boldog legyen. 
Legyen vége annak, hogy Spanyolország megrontja népét. 
Csupa hamu, csupa könny, lassú haldaklások, avítt harangszóra csupa temetés! 

• 
Évszázadok`ka1 ezelőtt egy ország földjén arab bölcsel ők fajúk legszebb gondola-
taival !birkóztak; 
alig egy házzal odébb a zsidók a grandiózus kabalán dolgoztak, 
a keresztényék :pedig a Biblia igéit iültették át a vilag nyelveire. 
Ez a fölid: Spanyolország. 
Uralkodói voltak: X. (Bölcs) Alfonz, III. (Szent) ,Ferdinánd. 
Ez utóbbi еgyedumalkodó > лΡháram vallás ldг  lyává< nyilиánította magát. 
(büszke vagyok arra, hogy nevét viselem). 
Góndolja el a mai Spanyolországot olyannak, hogy hazát nyújt a nemzet hámor 
legelterjedtebb gondolati áramlatának, s a legtei јesebb szabadságban védnöke 
lesz: 
a demokráciának, a marxizmusnak és a vallásos lelkiiletndk. 
Hogyha ön hatalmát átruházná a népre, 
micsoda ünnep! 
Micsoda fellélegzés lenne önnek, 
micsoda fellélegzés a jó spanyoldknak, 
De a középkor e 'termékeny vallási türelmének nemsokára hirtelen vége szakadt. 
A Katolikus királyok intek a trónra, 
a három va•11á5bó1 kettőt üldöztettek, 
kötelező  vallásnak megtéve a kereszténységet, 
tűzzal-vassal pusztítottak zsidót és muzulmánt. 
A történelem legsötétdbb éjszakája szálat 'le Spanyolországra, 
fellobbanták az inkvizíció máglyái, máig lobognak. 
A szémté égett virágok s a végtelen rácsok csöndje ül rajtunk most is, pókok 
süket raja a koponyánkban. 
Börtönben rothad manapság is iSpanyolországban, akink világnézete más; 
aki szíve szerint idealista, 
aki őszintén és :konokul másféle világot kövвtal. 

dk, mely íme, századok óta úr 

m. 
béklyót, amelyben a spanyol 

Gandhiig), meglelje lelke nyu- 
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1 Casado ezredes 1939. már-
cius 5-én az ún. Védelmi Jun-
ta megalakításával lázadást 
robbantott ki, követelve, hogy 
kössenek „becsületes békét" 
Franco hadseregével. Ezzel 
meggyorsitotta a Köztársasig 
végleges vereségét. A csupán 
„adott szóra" kötött „becsü-
letes béke": a feltétel nélküli 
kapituláció volt. Casado egy 
brit torpedóromboló fedélze-
tén elhagyta Spanyolországot. 

2 1936. július 12-én négy fa-
siszta meggyilkolta José de 
Castillo rend őrhadnagyot, a 
köztársaság hívét. Válaszul 
Castillo tiszttársai megölték 
José Calvo Sotelo fasiszta 
képviselőt, a monarchisták 
vezérét. Ez a gyilkosság szol-
gáltatott közvetlenül okot 
Francóék katonai lázadásához. 

Tegyen csak valaki emhtést e fájó igazságokról, melyek úgy feldúltá'k lelkemet, 
az ön sajtója rosszindulatú befeketítésnek fogja titulálni. 
Elég egy címke ... és el van intézve. 
Spanyolországban századok áta azon fáradoznak, hogy egy rakás szart 'kis csip-
kefüggöny mögé rejtsenek. 
Mint ahogy Örült Johanna, Kasztília királynéja rejtegette imádott Mérje, Szép Fü 
löp bomlásnak indult tetemét. 
Járom és nyíl a Katolikus királyok címerében. 
Néhány századdal kés őbb egyetlen pártnak, 
annak, melyre ön évekig támaszkodott, 
lesz címere: 
járom és nyíl. 
Ezúttal egyesítve: a Falanga címere. 
Számomra bíztató. 
Nem hagy-e jeleket a történelem, melyekb ől érthetünk? 
S ez a címer a járommál és a nyíllal semmi több, csupán kerítés, mely mögé a 
dogmatizmus sötétségébe Spanyolországot befalazták? 
Ez itt a vég? 
Vagy közeleg a megújhódás? 

Egy emberi 'sorsot írok le önnek: 
Egy emberét, aki csak az ön Slpamyolországát látta. 
Elmondhatnék nem egyet, százat. 
Mondjuk mégy barátom közül bármelyikét. 
Velük egуütt alapítottuk meg az »Akadénn át«, 
a mi ,;Akadémiánkat' ; az ötvenes években, Madridban, húszéves f ővel ez tette 
lehetővé, hogy nemesebb eszmékért élhessünk. 
Együtt vittünk babérkoszoríxt Vélazquez gondozatlan sírjára, együitt olvastuk Lorca 
és Miguel Hernandez verseit. 
Velük vitatkoztam hajnalig arról, hogy Spanyolországba eljön az eigyenlóség és 
az igazság. 
Ima, a négy jóbarát: 
JASé-Lu s — 'orván maradt: apját, anyját az ön hadseregének katonái s еbe¢ték halálra, 
Eduardó apját és nagyapját az ön cinkosai halálra ítélték és kivégezték. 
Luis édesapja, a köztársasági hadsereg tisztje. Madrid elestével hadifogságba ke-
rü4t, a ,felettesének, a Iköztársaság tábornokának, Casadonak tett minden ígéret 
ellenére halálra ítélték és kivégezték 1 
Hosé szülei, valamint felesége szülei börtönökben és koncentrációs táborokban 
töltött hosszú évek után épp hogy csak msgmenekiiltek. 
Amii legszűkebb családomat illeti, ön és rezsimje felel ős apám elítéléséért és máig 
kiderítetlen, titokzatos eltíцnéséért, 
valamint bátyja pusztulásáért Palma de Mallorcán. 
A szomszéd családokat, 
a barátaiméit, 
minden családot, amit csak ismerek, 
kivéte'1 nélkül mindahányat 
ugyanígy megtizedelték. 
Ha ma felbolydul a v lág itíz vagy húsz politikai indítékú halálos ítélet meghozata-
lán valamely „fejletlen" országban, 
(ínnak ilyenkor mi jut eszébe? 
Hetek, 
hónapok, 
évek folyamán, 
méghozzá békeidőben, 
a karhatalom az ön parancsnoksága alatt továbbra is ezerszámra ítéli el, gyil-
kolja a spanyolokat, 
mintha a vesztőhelyek nem tudnának betelni a vérrel, itták mohón azokét is, akik 
külföldre :szöktek, s akiket a nácik 'kiszolgáltattak önöknek. 
Rekedt hiénák, az acél és a bűz borított rájuk súlyos szemfedőt és sújtotta porba 
az embereket Spanyolországban. 
Abban az időбben ön ágy nyilatkozott: 
„A fél országot felkoncoljuk, ha kell.'' 

e 
Ne feledje 
Szemernyi gyűlölet nélkül beszélek 
Azt mondom el, amit igaznak tudok 
Ismét'lem, szeretet vezéríj tollam. 
Miféle gyűlöletet táplálhatnék ön iránt? 
Egy ,papírtigris iránt? egyedül a nép hatalmas. 
đnnek azonban, úgy gondolom, tudnia kell, mit tartson magáról, 
tudni arról, ami igaztettet elkövetett, 
a gyötrelmeikről, melyeket hivatalai máig okoznak. 
Indítékai nem ismeretlenek: 
„Az általános felfordulással a köztársaság az anarchia és az ateista marxizmus 
felé haladt. Az emberi jogokat senki sem szavatolhatta többé. A „tisztes ipolgá-
rok" nem élhettek haborítatlanul. Egyre n őtt az önkényesen kimondott szabad-
ságvesztések, a merényletek és la lázadó munkabeszüntetések iszáma. A tarkóba 
eresztett ,golyó (p1. Calvo Sotelo esetébem) 2  — teljes képet •ad  a helyzetről. A bi-
zonytalanság és az anarchia légköre uralkodott el Spanyolországon, s fenyegette 
:pusztulással. " 
Ilyképpen igazolta ön az államcsínyt. 
Spanyolország a legvadabb barbárság állapotába süllyedt, állítja ön ... szerinten 
épp ön honosította meg a legelképeszt őbb barbarizmust, 
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az In'kvЭzícióéhoz hasonlót. 
Nem hiszek abban, hogy a jók az egyik oldalon aiinaik, s a másikon a gonoszak. 
Csupán elvakult er őszak létezik, és pernyével borított áldozatok. 
Spanyolhont bírák fojtogatják, állig fegyverben ;  
Inkvizítorok, 
kíméletlen, pdffeszkedő  kiskirályok, 
s legfőképp olyanok, akik „helyesen látnák", s akik véleményüket mindenkire rá-
erőszakolják, ha nem megy szép szóval, hát erővel. 
Ha ifjú németnek adatott volna lennem a harmincas években, Hitlernek ilyen le-
vehet írtam volna. 
Ne higgyen önérzeteskedőnek. 

Egy emberi sorsot írok le .önnek, mint mondottam. 
Azt, amelyet legjobban ismerek: 
A .magamét. 
Négy éves 'se voltam, mikor a Spanyol Köztársaság ellen megindult a támadás: 
Mióta csók arz eszemet tudom, ön az úr Spanyolországban. 
Letarolt föld! Elárvult emberek! Iđőtlen lidércnyomás! Trombitahang túlharsogta 
teljes harmincöt év. 
1936. július 18-án vette kezdetét az áilamcsiny, a katonai lázadás. 
Meliilában, ahol családommal éltem, a puccs, általános meglepetésre korábban, 
már 17-én elkezdődött. 
Családom a polgárháború s az utána következ ő  évek megpróbáltatásait azzal a 
magától értetődő  higgadtsággal viselte  el,  amely az egуszeríí emberek tulajdona. 
Mikor letartóztatták apámat, 
s mind akik Meliпá'ban (Spanyolországban) 
liberális, 'köztársaságpárti vagy marxista hírében álltak, 
semmit sem hozhatott fel elvei védelmére: 
fel se tudott ocsúdni a puccs okozta a glep еtésből. 
Különben ez nem iás fontos. 
Elfogatását követően azonnal halálra ítélték 
agyal az igen eredeti váddal, hogy „katonai zendül ő". 
Ezer meg ezer ,hasonló esetb ől egy. 
Hányan de hányan, ágyukbбl, munkahelyükről, asztaluk mellől elhurcoltak! 
Sokukkal rövid úton végeztek. 
Szemünk fénye: Federico Garcia Lorca ködt ő . 
Legtöbbjüket ítélkezés nélkül agyonl őtték: 
férfiakat, 
asszonyokat, 
fi fikat, 
lányokat, 
(lapozzon csak bele egy közlegénye, Villalonga tanúvalomásdba a Fiestában). 
A „szerencsésebbje" megkapta a bírósági eljárás valamiféle •utánzatát, amely leg-
több esetben a vádlott halálos ítéletével ért véget. 
Az önálló világnnézetnek, akárcsak az inkvizíció ,idején, halál az ára. 
Mellilla városában sokat đemészároltak. 
Széles e hazában hányan lakolhattak életükkel. 
Az ítélkezés, ha volt, вéhány percet vett 'igénybe, 
A vádlottakat eszmei ellenségük védte, rendszerint jogilag iiletéktden személy, 
aki a vádiratot egy-két órával a tárgyalás el őtt kapta kézhez„ s 
akinek egyetlen tárgyalás falyamán néha harminc embert is kellett védeni, akik-
nek élete forgott kockán; 
a védelem legjobb esetben az „igen súlyos" іъііnсѕеlеkmёгіу  beismeréséb ől állott, 
s az esküdtszékhez intézett kérésb ől, hogy legyenek anyhék; a „védelem" ,nem-
egyszer túltett ártalnvasságában a vádon. 
Ím, így törtek pálcát százak felett Melillában. 
százezrek :felett Spanyolországban .. . 
Oly gyakran küldtek halálba embert, 
gyilkoltak le (lehet-e másképp mondani?) 
az első  temetőfalnál. 
Egy eset a sok közül 
Közvetlenül a háború után a hadbíróság halálra ítélt egy embert, 
azzal a váddaJl, hogy megölte a falu papját. 
Nem sokat teketóriázták volna, ám váratlanul egy pap toppant a tárgyalóterembe, 
s kijelentette, hogy ő  az „áldozat", 
s hogy a vörös területen épp a vádlott közbelépésé лek !köszönhetőleg menekült 
meg a kivégzéstől, 
A bírói testület visszavonult tanácskozásra, s pár perc mulya új ítélet 
hangzott el: 
a halálos ítéletet életfogytiglani kényszermunkára változtatták, a ,77al a meg-
okolással, hogy aki vörös területen megmentheti egy pap életét, az fontosabb sze-
mélyiség lehet, semmint hogy rá ne .szolgált volna börtönben tölteni ami még 
életéből hátra van. 
Jóval később aztán Burgos börtönében kilehelte lelkét a szerencsétlen. 
Hányuknak veszett nyoma mindörökre, 
életüket áldozták akaratlan, s nem maradt utánuk semmi sem. 
Mennyien hullottak el ejtett ,szó nélkül, s a feledés, mint valami eltompult moz-
dony, átszáguldott felettük: 
Emberek, akiket mindörökre elnyelt a föld. 
Emberek, akiket .lehagytak az elesett •h ősök emlékműveiről, 
kifeledtek a történelemkönyvekb ől, 
akik kihullottak az emlékezetünkb ől. 
Legtöbbjük e 'kiáltással dőlt ef: „>ljen a Szabadság ..." 
róluk soha senki nem fog beszélni. 
ČSvéik évekig titkolják halottjukat ... 
félve a zaklatástól —míg ki nem hullanak emlékezetünkb ől. 1396 



Apái & ennek a nemzedéknek, nemzedékemnek. 
Azt mondják, jobb ha minden elfelejtünk. Igyekszem ezt tenni. 
Ilyenek voltak apáink, azokéi, akik Franco után megmaradtunk. 
Forduljunk arccal a jöv őnek, nem temethetjük egész életünket gyűlölködésbe. 
Az bл  kebelbarátai azt állították: A „felkelés" hozta er őszak, s a :belőle fakadó 
barbárság megboosál.hatatlan kilengésekhez vezetett is vörQS teriileten. 
Köztudomású: ott a gy őzelmet nem követte megtorlás. 
Az ön krnéiletl'en megtorlása viszont hamminckét évvel a gy őzelem ,után sem 
szünetdl - 
Alig per hónapja Burgosban javában folyt a per elkínzott, megbilincselt emberek 
ellen, 
akiket a törvény megfosztott a védekezés lehet őségétől. 
Mindezt, hajtogatják unos-untalan, el lehet és el kel felejteni — 
egy feltétellel 
Hogy mind ez a vérontás ne tartassék va'lamiféle keresztesháborúnak, az ön cin-
kosai hősöknek, ‚лértanúknak,s gonosztev őknek a köztársaságiak. 
Felejtsük el: Igen: miután a háború (e szennyfolt) elítéltetik. 
S miután ön ünnepélyesen beismerte a nyilvánosság el őtt nъindaat az iszonyú tűл-
téнyt, amit elkövettek s amit továbbra is elkövetnek az ön nevében. 
Sok harcosunk idealizmusa elismertetett ... le kell tehát a leplet ránta гііі  az ember-
telenségről, amely osztályrészül jutott nekik. 
Mikor barátaimmal tervemr ől beszélek, hogy levelet szánok önnek, túlzott opti-
mizmusomat Ikifogásoljdk, mondván: 
„Kutyából nem lesz szalonna." 
Meggyőződésük, hogy akitől ennyi minden kitellett, az nem lehet képes magába 
szállni, beismerni ennyi іbйntёnуt, melyeket nevében elkövettek, elkövetnek. 
Minden halandó részesülhet Isten kegyelmében, 
miért ne részesülhetne ön, akit elemészt a szenvedés, 
ön, aki annyi +borzalmat hintett szerteszét? 

Apámról 'beszél'tem, 
hogyan ítélték halálra 
mint annyi mást! 
Neki legalább az megadatott, hogy ítéletét, miután nyolc hónapig várakozott a 
halálra, harminc évi és egy napi börtönbüntetésre enyhítették. 
Ám van-e tudomása arról, hogy Penon del Hasoban, ahol büntetését töltötte, az 
elítélteket szűk vasketrecekben tartották? 
Négy éves voltam akkor... hét, amikor háború véget ért. 
Kisgyerek — a máglyák és az elszabadult pokol szemtanúja, éretlen arra, hogy 
értsem, de arra nem, hogy (képei testembe,lelkembe égessék magukat kitöröl-
hetetlenül. 
Еs hány velem egykorú gyerkőcnek tárult szeme elé ugyanez a látvány! 
A bölcsőjük feletti puskaropogással, dinamit-csörg őkkel álmodó gyerekek. 
Megmaradtak bennem a háború pontos és kérlelhetetlen jelenetei... 
jelenetei a megbűnhődésnek, 
a félelemnek, 
a kétségbeesésnek, 
az árulásnak, 
fiúk feladták szüleiket, 
testvér harcölt testvér ellen, 
az elvakultságnak, 
a cenzúrának (rendszeresen felbontott levelek, fojtott hangú beszélgetések, el ő  
vigyázatos lépések)( 
és újracsak a fanatizmusnak: 
hallottunk katonákról, akiknek derékszíját háborús trófeaként köztársasági har-
cosok ;fülei díszítették, 
elért hozzánk távoli híre a badajozi arénában lefolyt vérengzésnek, ahol patakok-
ban folyt vére az elveszejtetteknek, 
beszéltek rabokról, akik fejüket a falba verve végeztek magukkal, hogy meg-
rövidítsék kínjaikat, 
haidlrarémült asszonyókrál, .gyerekekr ől, akik 400 kilométert is gyalogoltak az ön 
helycsinálói elő l menekülve. 
A hétköznapi élet sem volt különb: 
a hívok térden osúszva járultak a oltárökhoz !a templomban, hogy Tabukat elön-
tötte a vér, 
gyenge nők ormdt'lan vasgolyókat vonszoltak 'láncon a könmendtben, bokájukat 
felsebezve, 
a hideg futott végig a hátunkon, amikor lapjai aprólékosan ecsetelték a sanyar-
gatásokat: igazat mondtak-e, nem-e, bennünk, a „vörösök" gyerekeiben borzalmas 
sérüléseket okoztak. 
Az ön tábornokai rádióbeszédben kijelentették: nemcsak hogy felkoncolják az 
összes köztársaságit, de meg is er őszakolják asszonyaikat. 
Halálbűzt árasztottak, vérgőzösek voltak az ünnepek is; 
a körmenetek alkalmával, hogy azt a látszatot keltsék, :mintha a szüzek csodatév ő  
képességgel rendelkeznének, lábuk elé egy-egy n ősténygalambotallítottak, mely 
„a Szüzesség magasztos hatalmának köszönhet őlég" nem kelt szárnyra. 
A jobb sorosra érdemes madaraknak valójában t űvel szúrták ki szemüket, s át-
vágták szárnyidegeiket: vakan és magatehetetlenül álldogáltak, ijedten kapasz-
kodva görcsös lábacskáikkal a k őpárkányokba. 
Abban az időben (sosem cáfolták meg), az ön propaganda-apparátusa kijelentette, 
hogy a „Szűzanya" csodatév ő  palástjával óvta seregük átkélését Gibraltárnál... 
Qníg valójában Hitler Junkersei nyújtottak segítséget a partraszalláshoz. 
Három háborús évet éltünk át a gy űlölet, rettegés, a hazugságok leveg őjében, mi-
közben sorozatos győzelmeikkel egyre nőtt az alattomos ,késeikkel a sorsára ha- 
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Százak áiták némán Ciudad Rodriigo f őterén azon a napon, mikor a háborúnak 
vége lett (ott éltem akkor), s az utolsó háborús jelenté5t hallgatták. 
On, ahogy emlékszem, világos hanghordozással,felindulás nélkül olvasta be, 
hogy a hábarúnak vége, 
a vörösöket leifegyиerezté&. 
A jelentés nyomában csend támadt egy pillanatra, 
s aztán az ön uszályhordozói tüntet őleg tapsolni kezdtek, 
mesterei ennek, 
megadva tízzel a jelt a jelenlevőknek, hogy kövessék példájukat. 
S így tapsban pört ki a várós, 
majd pedig fellendített karrafl aléneke'ltük a nemzeti himnuszt. 
Úgy tűnt nekem, јбnéhányaл  a börtönépületre pillantottak. 
Valában úgy iáztam, sajnálkozás és rokonszenv van a börtönfalakra irányuló te-
kintetekben azok iránt, akik egymás hegyén-hátán hevertek Ciudad Rodrigo fegy-
házában, :s jajkiáltásuk sokszor álthallats гzott a börtön körüli árkon. 
Egy nap a börtön melletti fegyverm űhelyben játszadozva, megkérdeztünk egy 
fegyőrt: 
„Mért 'kiá'ltoznak úgy a rabok?" 
„Mert nincsen benniik hajlandóság hármasával vermi a lépcs őfokokat." 
Felelte az őr. 
Оvöltés szállt akkoriban mind a börtöлökbőL 
Az ordítások, mint a dabütés kísérték napi foglalatosságainkat. 
Dante poklával vetekedett a börtönök rendje. 
S ha mostanára javult is valamicskét, civilizált ember számára ma is elvisel-
hetetlen. 
Volt politikai foglyokkal beszéltem az akkori lágerekről és 'börtönökről. 
Míg a világ, nyakig a vi'lágháborúiban, elfeledkezett Spanyolországról és vezek-
léséről a börtönökben és a lágerekben, az emberrel ott nem-emberi módon 
bántaik. 
Akkoriban a letartóztatottak száma ötvenszeresen is meghaladta a börtönök ter-
vezett bafogadáképességét. 
Egy-egy fogolynak legfeljebb harminc centiméternyi hely jutott az alvásra: 
százszámra hevertek a folyosókon, szorosan egymás mellett. Külön nehézségekkel 
járt megfordulni, mert ez annyit jelentett, hogy két szomszédját felriasztja álmá-
ból az ember, s azok továbbiakat ébresztenek fel. Így inkább az egész szakasz 
a másik oldalára fordult, mihelyt egyjkük elkiáltotta magát: 
„DIRECTтΡON VENTAS". 

• 
Gyermekként, majd később felnőttként is minduntalan középkori kínzásokról 
hallottunk, 
basszúállásról, 
megalázott, 
megsebzett, 
megkínzott emberékről. 
Jóllehet a fa(pok erről egy sort 'sem közöltek, tudtuk, hogy ebben és ebben a te-
metőben ezen és ezen az éjszakán ennyi meg ennyi rabot ,gyilkolták le, s valahol 
ennyit meg ennyit földeltek el. 
Leköpdösték a fegyvereket. 
Tudtunk arról, hogy a bebörtönzöttek kénytelenek ugyanabból a konzervdobozból 
enni, amelybe szükséglxket végezték, 
tudtuk, sokan éhenhaltak, 
míg mások .a kiшerііttség &l iszenvedtek isi ‚talamely дk (lágerban. 
Madridiban, ahol kilenc éves koromtól éltem, még az iskolákat is börtönöldké 
alai dtották. 
Például a Les Escolapios de San Antont és a .Porliert. 
Egyetlen, kis börtönökből összeálló hatalmas börtönné vált Spanyolország, s 
ezek feltnгtáztathаzatfanud haladtak a pokdl felé. 
Tudtunk arról, hagy szigorú teleken (különösen Temzeiben és R;urgosban zord 
a tél, a hőmérséklet itt hónapakor át nulla fok alatti) a cellákat egyáltalá л  nem 
fűtötték 
(mint ahogy ma sem: úgy hírlik, Spanyolország az egyetlen ország Európában, 
ahol az elítéltek cellái fűtetlеlak) 
egy vagy .két ;pokrócot nem számítva, s hagy a rabok aszó szoros értelmében 
csonttá fagytak. 

Bárcsak ne Tett volna igaz, 
Bárcsak módjában állna bebizonyítani, hogy minden gyermek- és ifjukoromat 
nyomasztó híresztelés (amit később a Spanyolorszagon kívül olvasott könyvek is 
igazoltak) koholmány csupán. 

3 Juntas Ofensivas Nacional- 
-Sindicalistas (Nemzeti-Szindi-
kalista Harci Szövetség) 
jobboldali szervezet, 1934. feb-
ruárjában egyesül a Falangá-
val. 1939 márciusától, amiota 
hatalomra került, a Nemzeti 
Mozgalom elnevezést viseli. 

1944~ben, 1945-ben bennünket, 
tíz-tizenkét éves kölyköket félakatanai falangista alakulatokba osztottak, 
teli tüdővel fújtuk: 
„„>ljen, éljen a forradalom 
Еljen, éljen a JONS",3  
„bajtárs"-nak szólítottuk .egymást, 
és gyűlölnünk kellett Angliát, Oroszországot és a Művészetet. 
Kék ingbe bújtattak bennünket, 
munkaruhához •hasonlába, mivel 
a :falangista családok fiai, akik magukat 
a munkások barátainak nevezték, szindikalista forradalmat akartak. 
Besúgásra tanítottak, spicliskedést követelték. 
A falangisták mindent felülvizsgáltak, mindenkit gyanúba fogtak, akárcsak a to- 1398 



ledói inkvizítor, aki péntek esténként a dombtet őről a város kéményeit lesve azo-
kat akamta tetten émnіi, akik »sabbath«-ot i lnek. 
Hány alkalommal láttam valami szerencsétlen n őt katonák által a fogházba hur-
colni, ahol kopaszra nyírták — csupán .mert nem tudta hibátianul eJénekelni a 
fasiszta himnuszt, a Cara el sol-t. 
Ve'lem egykorú srácot háщтat tereltek be a kutyaólba büntetésb ől, miután eldző-
leg fél liter ricinust diktáltak beléjük — mert nev&gélni találtak valamely hivata-
los ceremónia közepette. 
Hányukat csépelték el állati kegyet'lenséggel, ,mert nem 'lendítették elég megg убző -
déssеl fasiszta üdvözlésre a karjukat. 
Azokról nem is beszélve, akik „s ilyosa'bb kihágások" miatt egyenesen a börtön-
ben kötöttek kii. 
Csupa olyan emlék, amit jobb lenne elfeledni, ha lehetne. 

Egyvalamit szeretnék részletesen elmondani önnek. 
Madridiban laktam... 1'946-ot írtak. Tizennégy éves voltam. A Szent Antal Kol-
idgiumban egy szép napon a (kötelez ő) politikai nevelés oktatója, azaz ákinek 
fasisztává nevelésünk volt a feladata, felszólított bennünket, hagy vegyünk részt 
egy tüntetésen. 
Hogy „támogassuk Spanyolországot" az ország nemzetközi bojkottálását követel ő  
E'NSZ-szel szemben. 
Csatlakoznunk kellett „Madrid összes lakosaihoz" az Orient téren 
Osztályonként felsorakoztatva, szigorú büntetések terhe alatt a népgy űlés szín-
helyére kellett menetelnünk. 
Oktatóink ahelyett, hogy egyenesen oda tartottunk volna, a Kolumbusz Kristóf 
téren, a 9zi гbélen, az Alcala utcán stb. keresztül vezettek minket. 
Csak később jöttem rá, mire volt jó akkora kerül ővel jutni el a Hortalez utcából 
(a Szenit Antal Kdllégiumtól) az Orient tenne: 
Hogy egész Madridot elárassza a „spontán" .fe'lvonulások áradata. 
Számiuлkra többnyire érthatetlen jelszavakat kellett kiáltoznunk. Fagy-kett ő  kö-
zülük a véletlen folytán megmaradt emlékezetemben: 
„Hagyna nekik egy van, minekünk .v an  kettő" 
EGY—UNĐ— NSZ 
„Torrés, •hová mész." 
ívekkel !később tudtam csak meg, ki volt Torrés, akinek neve vörös posztó volt 
nevelőink elő tt, 
Nem csoda, hogy .az Orient térre érve lehettünk vagy félmillióan. 
Az üzemekből, irodákból ugyanígy venbuválódtak a felvonulók. 
Iderendelték a megfélemlített, jó öreg Jacinto Benaventét is; az őszhajó író és 
a kezdő  i(én) a tér nyiizsgésében talán egy pillanatra egymás mellé sodródtak 
szándékukban, hogy ahol tenni tudják, tenni tudjuk, a színházban, vállvetve 'h r-
dessák megvetésüket az'ókat körülvev ő  erőszak uránt. 
Kampók, ,kések, bőrcsizmák között, hol csillagnak, viragnak helye nem volt, a 
megvasalt aggastyán és a gyermek egymás szemébe néztek szótlanul. 

• 
Pár hónapra rá egy másik politikai esemény, amely érzelmileg er ősen belém 
rögződött. 
Referendumot tartottak, nem tudom .már, mi célból. 1946 .körül lehetett. A szava-
zástól való tartózkodás vagy az elutasító válasz éndekében folytatott propag anda 
börtönbüntetést vont maga után. 'Hetekig folyt a hírverés az ország széltében-
-hosszában: 
„Szavazzon IGEN ~nel." 
Persze egy lélek se vette a bátorságot, hogy szóba hozza a távo'lmaradást a sza- 
vazástól, vagy az elutasító szavazatot (még magánbeszélgetésben sem). 
Nem anessze tőlünk, a Madeira utcában szavazóhelyiség  volt:  pontosabban a Luna 
utcában, majdnem a következ ő  utca +sarkán. 
A szavazás reggelén hosszú sorban várakoztak, hogy az urna elé járulhassanak. 
A Del Pes, San Roque stJb. utcák: a szegénynegyedek férfi és n ői la'kói sorukra 
várták, •kezükben feltűnő  módon tartva a szavazócédulát, rajta a bekarikázott 
IGEN-nej. 
Hogyan is felejthetném el az ismerős arcokat, melyekre kiült a felélem, hogy 
nem kerülnek sorra. 
Micsoda nyugtalanság az arcokon. Micsoda érzés ily er őtlennek, ennyire meg-
alázottnak látni őket. 
Mind el szerették volna kerülni a távolmaradásuk esetére hivatalosan kilátásba 
helyezett felelősségrevanást. 
Bajverte emberek, bajverte orszag, egyformák a rájuk mért cs аpásban. 
Ilyen politikát folytattak az ön nevében S,panyolországban. 

Minden groteszkké lett és tragikussá. 
A beszédek szabadkőmüves-liberalista-cionista-demokratamarxista összeesküvésr ő l 
szóltak, 
xenofdbikusan szidták az „álnok Albiont", 
az ásфentagadó Oraszoпszágot 
stb. 
Igy nőttünk feJ, a bosszúállás, a rettegés, a hazugságok leveg őjét szíva. 
Mindenfajta bírálat tilos volt. 
Isten létét kétségbe vonni egyenlő  volt a kicsapatassal. 
A tűzzel játszott, aki a katolicizmust elítélni merészelte. 
Érje a legeлyhébb bírálat az ön személyét vagy rezsimjét — börtön. 
A könyvek valótlanságokkal tömték tele a fejünket 
vagy egyszerűen hallgattak minden olyan társadalmi rendszerr'ő'l, amely ellen-
kezett az ön kormányzásával. 
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Az ön kormányzata mindentől tartott. 
Tankönyveimben az irodalom nagyjaira 
néhány rövid, rágalmakkal teli so rt  pazaroltak. 
Voltaire-rő'1 például a tankönyvben szó szerint ez á11t: „az egyház megsemmisí-
tését fejében forgató pokolfajzat." 
A legnagyobb francia költőket (Baudelairet és Rimbaud-t) a gonosztev ők közé 
sorolták, 
Ami ,filozófiai, politikai, irodalmi vagy tudomány ős elmélet nem tartotta magát 
a hivatalosan szentesített dogmákhoz, azt rövid úton elintézték. 
Kettős feladata volt az oktatásnak: 
— nem tájékoztatni 
— elítélni 
Így formáltak egy egész nemzedéket — az enyémet. 
Gondolja csak el, mi mindenen mehettek keresztiil azoknak a társadalmi réte-
geknek a tagjai, amelyeket araég ennyire se kíméltek. 

O 
Oly nyomorban ditiink akkor, hogy nemritkán láttunk embereket az utcán össze-
esni az éhezéstői. 
Milyen tragikus évek ... időnként tragikomikusak. 
A Gilda című  film bemutatóját akkortájt a Zenepalotában skandálás szak2totta 
félbe: „Dicsértessék Krisztus király", minthogy a kiilönben is meg лyirbált filmre 
ráfogták, hogy istentagadó. 

4 Torquemada , Thomas de 
(1420-98)  — spanyol fиinkvi-
zítor , domonkos rendi szerze-
tes. Eretnekség vádjával több 
ezer embert ítélt máglyaha-
lálra. Nagy szerepe volt a 
spanyolországi zsidók kiűzé-
sében. 

• 
Volt egy hátborzongatós eg}љen elszomorító mondat akkoriban, a legkisebb 
nézetáttérés alkaћnával  is  еLiismételték egy-egy franсÓmsita ségvilselő  vagy tit-
kosügynök előtt: 
„Én kérem mindig is jobboldali voltam", 
ami annyit jelent, nem volt elég „csupán jobboldalinak" lenni, be kellett bizo-
nyítani úgyszálván, hogy születésed óta az vagy. 
Komolyabban vették ezt, mint hinni lehetne: 
huszonhárom évvel a háború befejezése után 
golyó általi halálra átélték 
és kivégezték 
Julien Grimau-t, (légb ől kapott) bűncselekményeirét, melyeket (gyilkosai állítása 
szerint) két és fél évtiz еddеl azelőtt követett el. 
Grimau-nak valójában az volt a bűne, hogy nem volt megrögzött jobboldali: 
a hamarjában összehozott per'b ől szemmel láthatólag más nem vonható le. 
Egész Spanyolország öröktől fogva ,jobboldali" volt, 
vagy ilyennek hazudták, 
vagy bеbörtönözték, 
vagy pedig száműzték. 
Ismételten perhuzamba állithatnám mind еzt az Inikvdzíció és Torquеmada4  ide-
jével, amikor a kormányzat elhatározására kereszténnyé váltak a .spanyolok egy 
szálig. 
„Kerеsztény öröktől fogva".., akkori szóhasználattal őskeresztények" . . mi-
csoda iróniája a tört 	m énelenek!: aztán felbukkant a jobboldaliakat felöl ő  „öreg 
vászon" kifejezés. 
A zsidókra és a mohamedánokra, ha nem lettek színleg kereszténnyé, 
az Inkvizíció máglyái vártak, 
vagy pedig mehettek isten hírével. 
Az a rendszer, amelyet ön erőszakol, ennél is kérlelhetetlenebb, 
képmutató és 'hazug, 
szuronyerdőkkel szaporтtja a :képmutatókat és hazugokat. 
Hogyan lehetséges, hogy amit rendszere ártatlan emberek vállaira rak, boldoggá 
teheti önt? 
Ugyan kivel lehet elhitetni, hogy csodamádra az egész, jórészt a köztársasági de-
mokrácia, a liberális monarchia vagy a marxizmus pártján álló Spanyolország 
egycsapósra elfogadta a katonai diktatúrát, s hozzá micsoda lelkesedéssel? 
Hisznek-e ebben munkatársai? 
Vagy úgy képzelik, hogy egy népb ől néhány évtizedes katonai totalitarizmus gyö-
kerestől .kiirhatja a szabadság gondolatát? 
Gyerekek voltunk, akikkel kényükkedvük szerint bántak, emberek, akik szót 
kértek. 
Odafenn megvető  hall!gatás. 

• 
Sokan azt mondják, fölöšleges írnom önnek. 
Mások meg úgy vélik, önhöz fordulva azt kívánom igazolni, hogy önnek nincs 
arról tudomása, amit minden spanyol tud, tudunk. 
Lényegtelen. 
Én csak azt szeretném, ha végigolvasná ezt a keresetlen 'levelet, megértéssel, ha 
másért nem, hát nemes szándékaim miatt, amelyekkel önhöz folyamodom. 
Többen is állítják, az ön rendőrsége megkísérel majd bosszút állni rajtam ezért, 
vagy életemet még jobban megkeseríti, mint ezidáig. 
Hogy .meg fogok lakolni ezért. 
Mindegy. 
Ki gátolhatna, mi .gátolhatna meg abban, hogy eljuttassam önhöz e sorokat, 
amelyekről az a meggyőződésem, okvetlenül el kell jutniuk önhöz? 
A bírálat hiánya és a dogmatizmus förtelmessé, kaotikussá tették fiataljaink 
életét. 
Soha senki nem ejtett (nem is ejt) egyetlen bíráló, a rendszerre nézve kellemet-
len szót. 
A várakozással ellentétben azonban ez az „agymosás" еgészen másféle reakciót 
váltott ki, mint amit el őreláttak. 
Titokban .mindannyian 
le mertük volna fogadni, 1400 



hogy a kormány hivatalos közleményei és áilásfoglalásan 'kivéteil nélkiil haanisak, 
A nyilvánvaló igazságokban 'sem hittünk, ha a hivatalos pecsét által „ тneg-
szentségtéleлátve" kerültek elénk. 
Mindennel szemben bizalmatlanók: 
a kételkedők nemzedéke vagyunk, 
ugyanakkor 
készék voltunk ,nyíltan „hitet tenni" a falrenget ő  ostobaságok mellett is, mert 
ettől іfііggёtt mindennapi kenyerünk. 
Két igazolás szükségeltetett mindenhol: 
— egy a rezsirn iránti lajaillitásrál a falangisták funkeiloná гjusától 
— egy a megfelelő  magatartásról, azaz hagy eleget teszünk a katolikus egyház-
zal szembeni kötelezettségehknek; ezt az egyházközség papja allította ki. 
Hányszor, de hányszor esküdtünk lojalitást és hith űséget, anélkiіl, hogy eskünk 
egyetlen szavában hittünk volna, mert az eskütevés számunkra csak lekiizdend ő  
akadály volt, hogy valami szerény álláshoz jussunk, vagy egyetemre kerülhessünk: 
Amikor 1949-ben egy magánvállalatban (la Papelera Espanola) akartam elhelyez-
kedni, ekét bizonylatot követelték, mint mindenkit ől, ha az nem is kíván semmi 
egyébet, csupán a munkájából megélni. 
Kegyetlenül megbélyegeztek •bennünket, hogy minél alázatosabban, minél meg-
törtéblbeni 
adjuk át magunkat a vasmarok szorításának. 
Az .örökös térd- és fóhajtás és a :kritikátlanság e :medd ő  atmoszférája aztán flöt-
tébb nevetséges és egészen váratlan hélyzetekhez vezetett. 
A hatalmas lendülettel folyó nemzeti .propagandahadjárat tetöf оkán, amikor a 
tájékoztatás orgánumai leszögezték; 
hogy Spanyolország .a világ közepe, 
és nincs annál jobb, mint ami spanyol, 
történt valami, .ami önnek, úgy lehet egészen kiment a fejéb ől, s ami, •ítgy tűnik, 
kitűnően :példázza a bírálat hiánya okozta általános bárgyúságot. 
Valahol •fent egyszercsak kiötlötték, hogy a „spanyol konyák" a legjobb a világon, 
orszag-világ szégyene, hogy .francia neve van, 
konyaknak nevezik. 
Elhatározták, hogy országos pályázati felhívás útjan kerítenek megfelel ő  elne-
vezést a spanyol konyak részére, mélynek nincsen párja. 
Ezek után mindent megmozgattak, hogy dűlőre vigyék a dolgot. 
Amikor „tetőpontjára hágott a várákozás", a spanyol francoista kultúra leg-
kimagaslább személyvségeib ől zsünit állítottak össze, ,amely ,majd kihirdeti a 
pályázat eredményét. 
Hogy megátalkodott az egyébként türelmes nemzet, mikor iközhímré tététetlt, hogy 
a kiszemelt éhevezés így hangzik: „nyakalós". Groteszk elnevezés, franciásabb 
hangzású, mint az eredeti. 
„Pincér, egy nyakalóst." 
Hónapokig istenkáromlás-számba ment nem ezzel az abszurd kifejezéssel rendelni 
meg egy konyakot. 
,;P&ncér, egy nyakalást". 

viva la muerte 

.' 

Akkortájt esett meg mindez, amikor ön megjelentette a Fajt, a „nyugati keresz-
ténység legjobb regényét", 
amelynek alapján egy a „filmtörténet határkövét" jelent ő  filmet készítettek. 
Abban az időben, amikor Picassót, Bunuelt, Albertit pojácákként, banditákként 
kezelték. 

• 
A háborút .követő  éveket az Aesculapiu's-rendi szerzetesek különféle kollégiumai-
ban töltöttem el: minden tanítási óra imádkozással kezd ődött, akárcsak a többi 
állami és privát tanintézetekben. 
Minden tanterem falán az ön arcképe, valamint a fasiszta vezér Hosé Antonl бé', 
középen Krisztus-portré. 
Reggelenként felsorakozva, kezünket fasiszta üdvözlésre emelve hazafias dalokat 
énekeltünk, melyek az önt éltet ő  viváttal és az „éljen , Spanyolország"-gal vég-
ződtek, 
Az államigazgatás illetve az egységes falangista párt el őadói vezették a politikai 
nevelést, a hittant, valamint a testnevelést. 
Ezek a tantárgyak olyan fontossággal bírtak a tantervben, mint a matematika 
vagy a nyelvtan: 
segítségükkel megkísérelték .kigyoтnlálni belőlünk a kritikai szellemet 
és dogmatizmust próbaltak tölteni belénk. 
Mi több, ez a három tantárgy végigkísérte egész iskoláztatásunkat, 
kijutott belólük, nemcsak a gimnáziumban és a kollégiumban, az egyetemen is. 
Jogi tanulmányaim befejezése el őtt, 1955-ben, Madridban átestem egy efféle 
agymosdson. 
A képmutatás melegágya volt ez, 
ma is az, mert mi sem változott. 
Azok a diákok mind ,  
akikből mérnök, ügyvéd, orvos vált, s akiknek nagy töb'bsége nem egyezett az 
ön rendszerével, 
arra kényszerültek, hogy eltagadják legőszintébb .és legszentebb meggyőződé-
seiket, világnézetüket, s e vizsgákon „hitet tegyenék" a •francoizmus .és a katoli-
cizmus mellett, máskülönben búcsút mondhatnak az egyetemnek. 
Miféle hiúságnak szolgált elégtételül ez a tiszavirág élet ű  „fordulat"? 
Olyannyira hozzászóktunk mindehhez, hogy az efféle eljárások iránti éllenszen-
vünket és megvetésünket egyetlen viccel ütöttük el a „három Szúzanyáról", akik 

1401 úgy kísérik végig egyetemista éveinket, mint három utcalány: 

5 Primo de Rivera y Saenz 
de Heredia José Antonio, az 
1923-30-ig uralkodó diktátor 
fia, a Falanga, a spanyol 
fasiszta párt megteremt ője 
(1933. okt. 29.) 



• 
Árva voltam-e ekkorra? 
Mi lett a sorsa apámnak? 
Úgy vélem, jogom van öntől és minisztereitől magyarázatot kérni. 
Egy férfi homokkal temeti be lábaan. Melill'ában, 'a sstrandon. Texvyerét érzem a 
lábam fején. Három éves vagyok. Ahogy t űz a nap, szív és .gyémánt ezernyi víz-
cseppé gyöngyözik szét. Ha megkérdezik, ki hagyta bennem a legmélyebb nyo-
mot, azt fegyelem, hogy az, akinek tenyere fekszik a lábam fején: apám. Éveken 
át jártam Spanyolországot, levelei, fényképei, rajzai után kutatva. Minden, ami rá 
emlékeztet, a csend. és a sírás könnyekkel átitatott világát hívja életre bennem. 
Me'1'llla után, ahol halálos ítéletét harminc évi és egy napi börtönbüntetésre vál-
toztatták, megjárta Ceulta, Ciudad Rodrigo, Burgos börtöneit. 
Ceutában öngyilkosságot kísérelt meg, felvágta ereit. Ma is érzem elcsorgó vérét 
a hátamon. 
1941. november 4-én mint „lelki egyarvsúlyában megbomlottat" áthelyezték a 
Központi fegyházból a burgosi tartományi kórház elmegyógyintézetébe. 
ČStvennégy nappal késóbb megszökött, és mindörökre nyoma veszett. Kutatva, 
mi maradt utána, találkoztam őreivel, ápolóival, kezélőorvosával... hangját, arc-
vonásait mégsem tudom feЛidézni. 
Eltűnése napján Burgosban •derékig ér ő  hó esett, s minden arra vall, személyi 
okmányokkal nem rendelkezett; egy szál pizsamában vágott néki. 
Apám Córdobában született, 1903-ban. Élete, mind az elt űnés napjáig, egyike volt 
a leggyötrelmesebbeknek. 
A vér .szavát, mely átkiált a hegyeken, hogy világot adjon, nem fojtotta el 
rágalmazás, sem tűz, sem hallgatás. 
Egyesek nyilván bosszút akannak állni rajtam, mert nem vagyok hajlandó apá-
mat megtagadni. Régen rossz, ha szívükben az er őszakon •kívül semmi sem 
lakozik. 
Ami engem illet, testvéri kezet nyújtok mindenkinek, aki az igazságtalanaggal 
szembeszegül, világnézetétől függetlenül. Ezt vallaná az az ember, akinek csak 
simítását őrzöm a lábamon, Melilla homokos strandján. 
Eltűnt volna mindörökre? 
Elnyelte a föld? 
A felelős érte: ön, és ön tartozik felelni! 
Hányan tűntek el, akárcsak ő ! 

Ёs mennyien őrültek bele. 
Még az egyetemen is, pedig ott az egyetemisták többsége jómódú családból 
származott. 
Csodabogárrá váltak sokan, 
és mennyien estek delíriumba, 
mint például ,aki azt képzelte, hogy megkasába katonai indulókat harsogó rá-
diókészülék van Іbeépítve, 
vagy az orvosi kar büszkesége, aki  egyszer csak félbeszákította tanulmányait, 
hogy képregények olvasásának szarvtelje életét. S ha valaki észre próbálta volna 
teríteni, gépiesen válaszolta: 
„Tanulni... minek? engem egyedü'1 a képregények érdekelnek", 
vagy a joghaІlgató, aki min-t valami kótyagos Don Quijote, kereszteshadjáratba 
indult az athéniek ellen, hogy meggyőzzön bennünket, miszerint koponyánkat 
szögesdmót övezi, .s fejlinkelt elfordítani életveszélyes. 
Emlékszem egy ,gyereklányra, .aki épp hogy csak elteng ődött valahogy — varro-
gatásból; hogy éhségét csillapítsa, minduntalan ugyanazt a szakácskönyvet olvasta 
újra, mint ahogy mások szexuális szükségleteik ,pótlására pornográf regényéket 
olvasnak. 
Pokollá tették az ,életünket, s hozzá módszeresen. 
Ajz előadások, hivatalos utasításra, .mindig a nemzeti himnusz eléneklésével értek 
véget, s a hagyományos ,Éljen Franco, éljen Spanyolország" felkiáltassal. Egy 
alkalommal a madridi  III.  Károly filmszínházban néhányan, idolgukra igyekv ő  
nézők, minden hátsó gondolat nélkül, el akartuk hagyni a nézőteret a film befe-
jezése ellőtt, hogy znegtakarftsuk еЈt az időt. 
A riasztott rendőrség azonnyomban 
lezárta a kijártot és arra kényszerített minket, 
hogy felemelt karral újra meg újra elénekeljük a fasiszta himnuszt, a Cara 
el sol-t. 

• 
A hisztériáig fokozódó terror ideje ez minden téren: 
mindenekelőtt a politikai, 
di nem kevésbe a vaлási rés szexuális temroré. 
A madridi művelődési központ ,például a montagnai vár félrees ő  helyein meg-
búvó •szarelаnelspáхokon való ,najtaüitéssel foglalkozott, hideg vizet zúdítottak rá-
juk, vagy bántalmazták őket. 
„örüljenek a mocskos disznók, hogy nem jelentettük fel őket." 
Gyermek- és ifjúkorunk évei, évtizedei .. . 
Ki vészelhette át mindezt sérülések nélkül? 
Sebzett szívű  gyerekkor, ;poshadó vizekben töltött. 
Emlékszem, 
misére 
mindenki elment, 
mert ez kifizetődött. 
Blaszfémia! 
Aki embereket szed rá, az az istentélen. 
Istenkáromlásért (istennel csak a tehet ősek lehettek jóban) leasдukták .az embert, 
jobbik esetben csak ellátták a baját. 
Olyan dolgokról beszélek szakadatlanul, amelyeket saját szememmel láttam, 
saját fülemmel hallottam. 
Például: 	 ' 1402 



Bevonuló részeg legényeknek az a szerencsétlen ötletük támadt, hogy ott vé-
gezzék szükségüket, ahol a templom keresztje szokott állni. 
Égyenként tizenkét évi szabadságvesztésre ftélték őket. 
A szeretet istene az ön fanatikus követ ői kezén (elnézést a kifejezésért) a bosz-
szúállás és a gyűlölet istenévé vált. 
A szívük szerinti köztársaságpártiak és demokraták kénytelenek voltak a falan-
gista ,párt soraiba lépni, templomba járni, jelvényt viselni, zászlót vinni, ha nem 
akarták elveszíteni szerény állásukat, amelynek jóvoltab бl gyermekeiket eltart-
hattak. 
Egy életre megalázott emberek! 
Ajánlatos vált hazudni, 
csalni, 
ajánlatos imadkozni és templomba járni, hogy bejuthass valamelyik miniszté-
riuni'ba. 
Vagy lelkesedni a Nemzeti Szindikalista Forradalomért, hogy egy madridi téren, 
rokkantkocsiban, cigarettát árulhass. 
Mennyi elesett, megnyomorodott ember, akik egymással versengve mondták fe-
ketének, amirő l ők tudták legjobban, hogy fehér. 
Ezek az emberek arra ítéltettek, hogy önnön leliismeretük el őtt egy életre meg-
szégyenüljenek. 
Hányan látogatták kitartóan a mítingeket, felvonulásokat, katonai szemfiléket, val-
lási szertartásokat, örökös rettegésben, hogy egyszer kiderülhet, tagjai voltak 
valamely munkásszakszervezetnek vagy demokratikus pártnak. 
Megfélemlített emberkék ,;bennfentes" ismer őseiket faggatták: 
„Nekem .  ugye_ nincsen dossziém?'' 
Micsoda páni félelem a mendőrségi dossziéktdl! 
Közben mindenkirő l vezettek. 
A mártírok, 
a hősök 
száműzetésben voltak vagy a börtönök mélyén, 
akárcsak az inkvizíció idején. 
Én azonban másféle mártírokról szeretnék beszélni önnek, 
a némaság mártírjairól: 
A megszeppent, önbecsülésüket elvesztett emberekr ől, 
akik eszméik elárulásában ítélték magukat b űnösöknek, 
s akik nem láttak elég :tisztám, hogy ,megérthessék, énem ők a képmultatók. 
Mert nem ők választották maguknak az árulást, az alakoskodást. 
Nem volt más választásuk, 
másmilyennek kellett mutatniuk magukat, mint amilyenek válójában, ha fél-
tették életüket, 
mindennapi kenyerüket. 
Sarkantyúk, fenyegetések között, a sötétségben, lélegzetét visszatartva, indulatait 
lenyellve egy egész nép hagyta elfonnyadni eszmén уеit, vörös margarétáit. 

viva Ia пи iепв  

Élt Madnidban nemrég, 
három-négy évvel ezel őtt egy demokrata drámaíró. 
Minthogy drámáival sem hazájában, sem kívüle nem ért el jelent ős sikert —
kénytelen volt családja megélhetéséért a televíziónál elhelyezkedni; felesége 
ugyanis ,gyermeket várt. 
Madrid'ba'n elterjedt a hír, hogy Asztúriaban a bányákban és felügyel őségeken 
a szokottnál szisztematikusabban alkalmaznak tettlegességet; 
Jajongás verte fel a vidéket 
A nők számára sem volt menekvés egyes rend őrök vadállati kagyetlenségei el ől. 
Egy csoport értelmiségi levelet intézett önhöz, 
kellő  tisztelettel és körültekintéssel, 
ügyelve, hogy ne vétsenek valamely francoista törvényes rendelkezés vagy a 
spanyol alkotmány ellen, 
rámutattak a tényállásra 
és intézkedéseket javasoltak. 
Ez a madridi drámaíró is aláírta a folyamodványt (magánjelleg ű  levél volt, 
Spaлyolorszagban soha meg nem jelentetett). 
Röviddel ezután a tévé egy funkcionáriusa tudtára adta, hogy amennyiben al б-
ігбѕѓјt nem vonja vissza, elveszti állását és lecsukják. 
Hősiesen kijelentette, hogy ha kell, vállalja érte az éhhalált is. 
Amikor közölte feleségével, hogy a itelevízidtdl elbocsátdtták, az asszonyt a meg-
rázkódtatás .levette lábáró'1. 
Az orvosok megállap űtották, hogy egy újabb megrázkódtatás és a bels ő  vérzés 
elveté'léshez vezetne. 
A madridi drámaíró, összetörten, jelentkezik f őnöke hivataliban. 
Másnap .a hivatalos sajtából megtudja, hogy a vörösök valójaban kikényszerí-
tették be'lőle az aláírást, ő  !azonban hű  maradt a rendszerhez. 
ÍJjra munkába állt, gyermeke született, és teljesen megtörve tagja lett a szín-
házi ellenőrző  bizottságnak. 
Ki vethetné rá az els ő  követ? 

• 
Mi történt azokkal, akik nem adták be a derekukat? 
Elvesztek az ellenzé'kiek névtelen tömegé'ben. 
Ki emlékszik arra a •funkcionáriusra, aki élutasította, hogy aláírásával egy b űn-
tényt szentesítsen? 
Senki: ma egy kis üzem könyvel őjeként tengeti életét. 
És arra az újságíróra, egy napilap f őszerkesztőjére, ajki ibemyújtotfta lemondását, 
mert nem volt hajlandó hamis információkat közölni? 
Senki: most .gépírásból tartja el magát. 
Vagy a konzulra, aki a „szabadságot választotta" egy pör alkalmával!? 
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Spanyolorszagban. 
Nem tudnak róluk — sem a nagybetűs Törtémelem, sem a kisbetűs. 
A száműzetésbe távozó művész, 
aki nem akarta alávetni magát a rezsimnek, 
romokban látja életét és alkotásait, 
a hivatalos Spanyolország üldözi hazájában, 
külföldön pedig a , ;kulturális attasék" mindent elkövetnek, hagy lehetetlenné 
tegyék. 

• 
Legkiválóbb tudósaink kitoloncolva 
vagy egyetemi .katedráikról eltávolítva; 
Nemzedékünk oktatása rosszabb már nem is lehetett volna. 
Hatökrök gondjaira bízott, elvakultan megfenyített, penészes templomokba zárt 
fiatalok. Kirekesztett világosság és :szertefoszlatott illúziók. 
Félélmеtes nevelési mбdsгerek voltaik használatosak. 
Az általam ismert Aesculapius-rendi tanintézetekben .(San Antonio, Getafe, To-
losa) a tanulák testi fenyítésben részesü'ltek. 
tltleg volt a nevelés eszköze, 
vaskos husáng. 	 . 
Nem volt ritkaság, hogy egy-egy :pap-t аnáг  véresre ver, össгerugdos 
diákot. 
Az oktatás mindenestül az általánosan uralkodó légkör megtestesülése volt. 
Gyermekjátékainkba is behatolt a bennünket környező  erőszak. 
Vad játékok voltak ezek, mélyekben a játszótárs bántalmazásának és megkín-
zásának nagy szerep jutott, valamint állatok megcsonkításának és elpusztítá-
sának is. 

egy-egy 

6 A 130 hadihajóból álló un. 
győzhetetlen armada, amelyet 
Anglia meghódítására építet-
tek, 1588-ban elpusztult, és 
ezzel Spanyolország elvesztet-
te korábbi tengeri hatalmát 
Angliával szemben. 

7 Mola Vidal Emilio a fasisz-
ta tábornoki kar egyik veze-
tője volt. A királyság idején 
a rendбгrs g parancsnoka, ké-
sđbb Pamplona katonai kor-
mányzб 'a. A lázadásnak Fran-
co mellett fő  vezetője. 

• 
A börtönökből kiszivárgott, 
az elítéltek száját, hogy elejét vegyék a felforgató kiábtásoknak, mint például: 
„Éljen a szabadság", 
bekötötték, 
szavuk ne ha'l'ljék szemiben a sortűz golyóival. 
Ugyanezt a tömést, még nedvesen a halálhörgést ől és a nyáltól, huszonnégy 
órával .később 
ugyanannak a temеtőnek ugyanazon falánál 
az elítéltek újabb csoportja „használta". 
A raboknak haláluk előtt meg kellett gyónnfok. 
Ez a rövid, titkos szertartás a halálraítélt és a (nemegyszer a sok vért ő'1 és a 
gyűlölеttdl véгsгeлlet kapott) gyóntató között egy  al,kalommal іtга iсuѕаn vég-
ződött: 
Burgos börtönébeni egy elítélt a feszülettel fejére mért ütésekt ől :kiszenvedett, 
és soha senki nem tudta meg, m-it mondhatott az az ember gyóntatójának, 
mivel válthatta ki a dührohamot. 
Így prábáltak bennünket is megnevelni: 
a fesztilet keményebb végével. 
Igy akartak fejünkbe verni: 
vallásosságot, 
hazafiasságot, 
francoizmust 
a feszületet forgatva. 
Mint annak az elítéltnek, akiről beszé'ltem, sok másnak is így hasadt fel .kopo-
nyája, vért permetezve szét, amely cseppenként folydogált le a harangok 
oldalán. 
A hadsereg elüsakösödött része által irányított Spanyolország volt ez (sajnos, 
ina is az). 
A Rocroi-i ütközet, 1643 óta 
a spanyol hadsereg minden csatát elvesztett: 
Spanyolországban, Európában, Amerikában, a Gsendes-óceán •térségében, Afrikában. 
Egy-egy fényes epizód, mint ,például a Napóleon elleni valójában szaladcsapatok 
műve volt. 
Maroknyi rosszul felfegyverzett marokkói évekig sakkban tartotta a spanyol 
hadakat. 
A spanyol seregnek majd minden csatája úgy került be a történelembe, mint 
„csúfos megfutamodás" 
Hány hadtestet és győzhe~betilen flottátб  vertek ripityára! 
A hadseregnek az országhatarokon túl magatehetetlen, elüszkösödött része egyet-
len alkalmas ellenfelet talált: a spanyol szépet. 
Micsoda hatalmas elégtétellel szolgált a hitsz вΡgő  katonáknak ez a testvérháború, 
amelynek folyamán a kitüntetéseknek végre-valahára nem vesztesek mellét kel-
lett :diszíteniiik. 
S micsoda gyász, micsoda kín: vesztes a nép — oly fegyverekkel, mint apró-
vadra indulók. 
Mondom: a hadsereg rothadt, üszkös fele. 
Mert örök dogmává tették azt az állítást, hogy: ,fia. spanyol hadse еreg egészé-
ben szembeszegiilt a köztársasággal". Ellenkez őleg, az igazság az, hogy a tisztek 
többsége :(a közlegényekről nem is •beszélve) a Köztársaság mellé állt az ön 
zendülői ellenében. Az ön szövetségesei idegenlégiósok, marokkói zsoldosok, olasz 
fasiszták, német nácik voltak.... és a spanyol hadsereg egy jelentéktelen része. 
Ezért volt dlyan véres a megtorlás a hadseregben: 
— .D Batet Mestres Domingot, 'a hatodik katonai körzet parancsnokát Mola 7  
meggyilkolta és helyébe ült. 
— D. Nicolas  Molero Loboát, a hetedik katonai körzet parancsnokát „utódja" 
megölte. 
— D. José Fernandez Villát, a második katonai körzet tábornokát — megölték. 
Granadában nemcsak a költ ő  Garcia Lorcát .gyilkolták meg, ha-nem a katonai 
kormányzót, D. Miguel Campingét is. 
Sorsukban osztoztak: 1404 



— D. Enri,que Salcedo tábornok 
— Nunez Pradu tábornok Zaragozában 
— D. Luis Molina Galano légióparancsnok Ceutában 
— Romerales tóbonok Meillában 
— Caridad Pita tábornok La Serenában 
— Mera Fueco tabornok B•urgosban 
— a marokkói „hosszú biztos", D. Arturo Alvarez Buylla Tétouanban 
— Caminghero Gomez tábornok Salaman сdban 
— Lopez Vi-ota tábornok Sevillában 
— D. Hosé Franco Musio fegyvergyári igazgatci Asztúriában 

stb. 
A nyolc tábornak, katonai körzeti parancsnok közül egyetlenegy .pártolt önhöz. 
A 21 vérkari ezredes közül (ez a spanyol hadsereg legmagasabb rendfokozata) 
17 hű  maradt a Köztársasághoz. 
Az 59 dandárparancsnok közül 49 a Köztársaság oldalára állt. 
A nemzetőrség parancsnokai és a légier ő  főparancsnoka is a Köztársaság ügyéért 
harcoltak. 
És hány .közkatona áldozta életét a Köztársaságért! 
Nem ömlött ennyi vér köztársasagért soha a történelem f оlyamán, jó katonáké. 

• 
A helyzet, amint ezt az ön emberei mondják, most nem annyira drámai, mint a 
háború végén. 
Bs mégis: 
Nem szűnik a türelmetlenség 
A bírálat törvényszerűen elmarad. 
Harmincöt éve már, amióta hatalmon van, egy szó ,nem sok, annyi sem kifogásolta 
az ön személyét vagy kolu іányzását. 
Cd'vasra .csak el még egyszer ezt a majdhogynem hitellennek hangzó mondatot: 
Közvetve vagy közvetlenül, egy szó nem sok, annyi .sem. 
Amikor két évvel ezelőtt egy lap De Gaulle lemondását követelte, betiltották, mert 
a cenzúra szerint ez említett cikk felhívás volt arra, hogy  On  is engedje át a .kor-
mányzást másnak. 
A •sajtó, a televízió, a rádió .kommentárjai — mind csupa hálálkodás „keresztes-
hadjáratáért" s a rendszerért, .amelyet az hozott. 
Hízelgésen, tapson, magasztaláson kívül semmi más. 
Keserű  méz önti el sugarakban Spanyoiországot, borítja síkos csönddel. 
Ha rninosen bírálat, továbbléphetünk-e? 
A lehetségets hibákat hogy küszöböljük ki? 
Lehet-e bárki  is  csalhatatlan? 
A •spanyolság színe-java (azokról beszélek, akiket nem deportálták) kívül marad 
az államszervezeten. 
Szegény-szegény Spanyolország! 
Vizeletszagú pince, ahol az ember a gyász szögesdrótkerítéséve'1 övezve fal, s ahol 
veszett kutya vájja fogasit szívünkbe. 

I 

A cenzúra megálljt parancsai a sajtónak, a m űvészetnek. 
A néro megfosztva jogától: 
sorsának hangot iadni, 
sorsát kezébe venni. 
Példának okáért: 
A szakszervezetek nem a munkások érdekeinek védelmére szolgálnak, hanem arra, 
hogy kordában tarthassák őket és elfogadtassák velük a kormány föltételeit s 
Az én munkakörömben, a színház területén, 
E szakszervezet tisztségvisel ői a kisujjukat se mozdították, hogy véget vessenek 
annak a szégyenletes helyzetnek, melybon a :franco-ellenes írók munkája meg 
van  bénítva Spanyolországban (jóllehet törvényes rendelkezések és az alkotmány 
szavatolják jogaikat) — ellenkez őleg, ez •a szakszervezet (az írók érdekvédelmi 
szerve) maga áll a hadjárat élére, amelynek célja, hogy ezeknek az íróknak a 
művei ne kerüljenek színre Spanyolországban. 
Nem oltalmazód ők az frókn:ak, hanem farkasai, beléu јk nnarni késze:k, ha csend-
ben, szófogadóan meg nem lapulunk a nyájban. 

• 
Akiknek a nemzetet kell képviselniük, a parlamenti képvisel őket ön jelölte ki, 
vagy pedig oly sajátságos eljárással választattak meg, 

gy 
soha (még véletlenül sem) 
senki nem .került .be az ellenzékiek közül a Képvisel őházba. 
Polgármesterek, kormányzók, lapigazgatók, szakszervezeti vezet ők ....akinek csak 
egy kis köze is van a hatalom gyakorlásához Spanyolországban, •kezeskednie kell 
lojalitásáról a hivatalos :közegek előtt, s ha ezt megszegte, abban a minutumban 
ipso facto leváltják. 
A bírálat hiánya a legnagyobb katasz,trófába sodorhatja az államelmököt, aki 
talpnyadákkal maga körül elveszti minden kafpcsolatát a иa(láság:gall. 
Egy példa: 
Hitler minisztere, Albert Speer, „emlékirataiban" elmondja, hogy a Fiihrer el-
rendelte mindannak felégetését és teljes megsemmisítését, ami az el őrenyomuló 
szövetséges csapatok útjába esett Európában. Speer szerencsére nem hajtotta 
végre ezt a parancsot. Amikor kés őbb Hitler felkereste, hátborzogató jelenet 
játszódott le: 

Magamról egészen megfeledkezve (meséfl Speer), halk hangon bevallottam Hit-
lernek, hogy semmit sem pusztíttattam el, s őt mi több megakadályoztam ,a pusz-
títást: ' 
A következő  pillanatban a Fiihrer szemei megteltek könnyel." 

Á szörnyeteg annak hallatán, hogy nem nyelték el a lángok Európát, sírva fakadt, 
1405 mint valami gyerek-szadista, akit ől elvették játékszerét. 

viva la muerte 

8 Spanyolországban 1940-bcn 
az egyes szakmai szindikátu-
sokat magába fogglaló Korpo-
rációs Nemzeti Szindikátuso-
kat alakítottak, tagsága kö-
telező  a munkásokra, az al-
Kalmazottakra és a vállalko-
zókra egyaránt. Az állam és 
a Falanga ellenőrzése alatt áll. 



Talpnyalókkal körülvéve el sem tudta volna képzelni, hogy valaha is megtagadják 
tőle az engedelmességеt. 
A képtelenségnek micsoda gyalázatos udvartartásai, udvaribolond-k гgyóikkal, ame-
lyeknek ura és parancsolója egy rozsdás, rozzant •sasmadár. 

• 
Spanyolországban a népet sose•kérdezték. 
Senki se tudja, mi az ő  véleményük. 
Ha netalán referendumra keriil sor, az olyan kö гilmény+dk között, olyan szava-
zási fogások bevezetésével folyik le, hogy 
a holtak .is a kormányra szavaznak. 
Micsoda rettegés a közvéleményt ől! 
Félelemben él az ország: a gondolattól, a hangos szótól, a szabad választásoktól. 
Amikor 1954 ben, egy néhány száz alkalmazottat számláló privát vállalatban, ahol 
magam is dolgoztam, megválasztottuk a szakszervezeti küldöttet, az igen csekély 
politikai jelentőséggel bíró választásra, aminek kimenetele semmiképp sem in-
gathatta meg a fennálló rendszert, 
A választás menetére olyannyira nevetséges és egyben e'lképeszt ő  módon gyakorol-
tak nyomást, hogy végül az alkalmazottak többsége (a kellemetlenségekt ől szaba-
dulni kívánván) a szavazócédulát lobogtatva járult az urna elé, rajta a hivatallos 
jelölt 'jól láthatóan feltüntetett nevével. 
Kollektív és individuális fenyegetésekkel dolgoztak (fizetéscsökentés, elbocsátás, 
bebörtöлzés). 
Úgy tűnik, az országot kormányszinten uraló igazságtalanság az egész nemzetet 
hatalmába keríti, legagyszer űbb tevékenységében is bеfolyásolja. 
Еgészen logmkus, hogy ahol a börtönökben kegyetllenkedések folynak, ott a gyerekek 
állatokat kínoznak, 
Nem csoda, hogy a referendumok a'lkalRnával elkövetett visszaélések mintájára 
a legjelentéktelenebb helyi választásokat is meghamisítják. 

• 
Az elnyomás levegőjében a szó szoros .értelmében fulladoztam. 
Mivelhogy szellemiségem nem jutott elég leveg őhöz, 
szövődményеk léptek fel tüdőmben és 
tüdővészben megbetegedtem. 
Tüdőnk .régi rongyokkal, szomjúhozó vermelőkkel lett tele. 
Don Quijote-i elhatározásra jutottam azidőtájt: 
író leszek 
Spanyolországban, 
független, szabad. 
Sohasеm sikerült valóra váltanom. 
Húsz éve már, hogy írok ... nem lehettem soha a magam hazájában író. 
Ha én volnék az egyetlen! 
Az ön rezsimje, az Rn cenzúrája, amely •tüdőmet kiszárította, apámat elragadta 
tőlem — megfosztott attól, amihez, ugy h и  tean, jogom van éppúgy, mint fának 
a :földjéhez: 
hogy anyanyelvemen írjak. 
Aki ír, annak nincs niás választása: vagy meghajol, 
vagy harcba száll tisztességgel, életét, szabadságát naponta kockára téve, 
vagy elmenekül. 
Mint Avi'lai Szелt Deréz, hányian mondtunk búosút S,panyolonszágnak, hogy ne-
vünknek híre menjen. 
Akár a kivándorlók százezerszám, 

• 
Az ön szófogadó nacidnál-szindikalistái évek során át harsogták, aForradalmat" 
éljenezve, hogy likvidálni kell a művészetet, a , ;demokratikus-anarchista-marxista-
-liberalista összeesküvés" :fegyverét. 
Ennek tudata eggyel több ok arra, hogy az írók a maguk dolgával tör ődjenek. 
S minthogy ez is éppoly hivatás, mint a többi, 
nem tartozik előbbre, de nem is vehető  semmibe, 
ecsetelném, mi vár arra az íróra, aki minden áron el akarja kerilini a korumm-
pálódást. 
Az ön fanatikus követői számára a szabad művész, szabad •író „nem létezik". 
Ha vailaki egy mterjúbaлΡ említést tenne rdla, a cenzúra egy tollvonással törli 
nevét. 
Az írók névsoráiban neve helyett ez áll: „stb." 
Azokat, akik rádió- vagy tévéadásban esetleg felemlíthetnék, figyelmeztetik, hogy 
ebben az esetben ispo fadto megszаldtják az іаdѓst. 
Szabad művészt az ön fanatikusai nem ismernek, pontosabban akkor igen, ha 
rágalmažni kell. 
Műveiket meghamisítják, .betiltják. 
Gyalázkodás :kíséri őket, s ők nem védekezhetnek, nem tiltakozhatnak. 
Egy szabad író namzetközi tekintélyér ől csupán a tájékoztatásügyi minisztérium, 
értesül, az aztán minden részletre kiterjed ően. 
Vaskos dossziét kap az író, amely a világ minden tájáról érkező  újságkivágások-
kal van tele. 
Ezeket ellene fordátják. 
Mert ma Spanydlországiban a hatóságok nem nyújtanak semmiféle táogatást az 
írónak, aki nem adta el magát, lesben állva 
információkra vadásznak, 
a nagykövetségeket ostromolják, hogy minél hatásosabban befeketíthessék. 
tea van гtesek, Vеlázquezеk, Ficassók a célpontjank. 
Így kezdik ki az ön férgei •a jöv őt, tapossák sárba a fényt, a z еnét, a színt, a sza-
vakat, így tesznek tönkre mindent, mint a sáskahad. 1406 
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1967-es madridi látogatásom alkalmával az ön , ;igazságszolgáltatása" •börtönbe 
vetett. 
Ez lehdtővé rtette, hogy megismerkedjem a büntetőbíráskbdás mostani rend-
szerével. 
Meg fog lepődni, legjobban az .keserített el, hogy lettam, milyen módszerességgel 
vallatják a kapitányságokon a kisebb vétségek іеlkёvе tбі t. 
Miért teszik ezt? 
A bürokrata gépezet működése következtében. 
A nyomozó, akihez meghatározott számú feljelentés érkezett, megkísérbi az els ő  
útjába kerülő  gyanúsított nyakaba varrni az összes kihágást. 
Jó eszköze ennek a tettlegesség. 
Jóllehet igazi, hivatásos törvényszeg ők esetében, akik órákig, napokig állják a 
kínvallatást, ez a mádszer cs ődöt mond, kezdők, például fiatal autótolvajok esté-
ben kitűnően beválik. 
Noha csupán kocsit loptak, sokan tízévi börtönt is kapnak, •mert .egész sor kitalált 
tolvaj:lás !beismerését szedték ki bel őlük. 
Ezek a gyerekek a carabancheli javítóintézetb ől a maguk 80, 120, 140 éves bünte-
téseivel valóságos rablógyilkosoknak számítanak, valójában ,pedig vétkük mind-
össze annyi, hogy kölosönvettek egy kocsit, hogy megkocsikáztassák barátn őjüket... 
Politikai elítéltek megkínzásáról itt-ott hallani... de a „polgárjognak" ezeket az 
eseteit ugyan ki méltatja figyelemre? 
Sok msmerősömet úgyszólván elevenen megnyúzták; 
egy jaghallgató іьагѓгЁолі  :szeme világát veszítette el egy kihallgatás aillkalmával, 
egy carabancheli bűnöző  egész életében viselni fogja egy madridi nyomozó 
gyűrűje nyomát. 
Kaucsukszemű, kőszívű, vasmarkú emberek osztogatják a kínt az ön nevében. 
Szerencsétlen, kis kaliberű  spanyol bűnözők! 
Az országos képmutatást a börtönökben is intézményesítették. 
A fegyházalkat 
a rabok harmadrésze, 
az ún. „destinók" 
irányítják és ellenőrzik. 
Besúgásra tartják őket. 
Feladatuk, hogy a többi rabot, társaikat szemmel tartsák, spicliskedjenek utánuk 
és „féken tartsák" őket. 
A legembertelenebb , ~dеstináka(t" a rend fenntartásával bízzák meg a cellákban, 
s ezek gyakran szadista módon bántalmazzák a rabokat, akik ,patkányokként 
morzsolnak le ott négy fal között napokat, heteket, hónapokat. 
A legerősebb „destinók" azok, akik kegyetlenül ütik-verik a szökést megkísérelt 
rabokat. Nemegyszer súlyos sérüléseket okoznak, nyomorékká teszik őket. 
Több elítélttel is találkoztam, akiket büntetésb ől néha hat hónapra (egyeseket 
egy egész évre) is éjjelre ~nappalma földalatti magánzáxikába tettek: 
nem írhattak, 
nem olvashattak, 
nem dohányozhattak, 
nem fogadhattak látogatót, 
nem volt kivel beszélniük. 
Szűk celláikban hónapokat töltenek, élve eltemetve, süket csendben, vaksötétben, 
nem tudva, mikor van nappal, mikor éjjel, egyetlen vigaszuk egy-egy svábbogár 
lehet, akivel néha „szót válthatnak". 
Ezek az emberek félig megvakulva, félig őrülten kerüikiek ki az , egyesb ől", kép-
telenek alkalmazkodni a közönséges zárkákhoz, ezért a KIFUTO •elnevezés ű  kü-
fönleges részlegben helyezik el őket, ahol lassanként visszanyerik látásukat és 
lelki egyensúlyukat. 
Amiről beszélek, az Spanyolország összes •börtöneiben nap mint nap végbemegy. 
Némaság és az „ámenek" közepette mennyi gyötrelem! Csupa fájdalom Burgos, 
Carabanchel, P non del Hasi börtöneiben. Már a nevük említésére fis kilel a hideg. 
Miután a böntönbő!l szabadultam, levelet írtam a párizsi Le Monde-nak, amelyet 
Spanyolországban lehetetlenség volna közölni: 

„...szemtanúja voltam néhany esetnek — a föld alá kellene süllyednem szé. 
gyenemben, ha elhallgatnám őket: 
egy harminc éves kisiparos 1966-ban 13 évi börtönt kapott szervezkedés és illegális 
propaganda kifejtése miatt, 
társát ugyanezért 15 évre ítélték; 
egy kezdő  torreádor 6 évet kapott ,дemzetgyalázás" vétsége miatt, mert egy köz-
lekedési szerencsétlenség alkalmával mérgében azt találta mondani, hogy „a spa-
nyol férfiiak mind felszarvazottak"; 
húsz év után engedtek szabadon egy munkást: 1947-ben •szakszervezeti mozgalmat 
próbált indítani; 
egy haladó szellemű  egyetemistát, mivel egy baloldali lap új számának 9 példányát 
találták meg nála, három évi szabadsagvesztésre ítéltek; 
egy madridi értelmiségit tizenkét évre, mert két .cikket jelentetett meg külföldön. 
Stb. 
A levelet így végeztem: 
Nem vagyok elkötelezve senkinek és semminek. Csupán azt szeretném, hogy 

szabadok legyenek az emberek, és ne dúljon •köztük az igazságtalanság. Ha lenne 
mád hinni, 
hogy amit elmondtam, hazugság, 
hogy tévedésbe estem, 
hogy amit azon a nyáron láttam és megéltem •Spanyolországban, rossz álom 
csupán!" 
Állítottam, örülnék annak, ha tévedtem volna. 
Maradt egy halvány reményem, hogy valaki egyszer dokumentomokkal a kezében 
bebizonyítja, látásom, hallásom cserben hagyott. 
Bizonyosfajta elégtételt éreztem, mikor megtudtam, hogy a spanyol nagykövetség 

1407 válaszra méltatott. 



Annál nagyobb volt csalódásom egy .mit-tudom-én-amilyen tanácsos zagyva levelét 
olvasva. 
Közölte az olvasókkal, hogy .szemben az általam mondottakkal, ennek é+s ennek 
a tájékoztatásügyi titkárnak nincs köze a letartóztatásomhoz. 
Súlyos vádjaimról ѕzált se ejtett. 
Azok tehát nem vóltak alaptalanok. 

A párizsi :lapnak •küldött levelem a kelleténél enyhébb volt. 
Felhozhattam volna) 
egy tizenhét éves .költő  esetét; 
ismétlem, tizenhét éves volt, amikor letartózatták, és huszonnégy évig tartották 
fogva. 
Mikor kiszabadult, a horizontalis látástól elszokott, örökké a cella falaira sze-
gezett szemei valósággal összegabalyodtak. 
E tizenhét esztendős fiatal költőnek negyvenegy éves kort kellett megérnie, mire 
először lehetett dolga nбvеl. 
Az ön ,pribékjei évtizedekre elföMelték szívét és férfiasságát. 
Axulják el, miféle szörnyű  :gaztett száradt a •lelkén? 
Mert más a világnézete, 
mert egy másféle Spanyolországban hitt, 
emelkedett idealizmusa miatt 
egy ember, mint annyi másik, egész ifjúkorát .börtönben élte le. 
Melquisedez Rodrigez Chao kohász optimizmussal teli könyvet írt, szemernyi el-
keseredettség nélkülit, egy könyvet, melyet a •figyelmébe ajániok. 
Már a címe is egy sikoly: 
„Huszonnégy év börtönben" 
(húszéves korában került börtönbe). 
„A :burgosi fegyház legendás hír ű . Elképesztő  bűntények színhelye. , . a malterral 
betapasztott lyukak az Akazias udvar fel őli falakon ma is láthatók: innen gép-
puskázták a franco-ellenesek csoportjait. Ezerszámra pusztultak ott emberek, vagy 
indultak onnan a halálba...  ami szenvedést ott elviseltek — mérhetetlen." 

• 
Elszomorító, amit mondani fogok: az öm Spanyolországa 
nemcsak egész ѕégemtól, apámtól, anyanyelvemtől fosztott meg, 
sokszor elszakítja tőlem legjobb barátaimat is. 
Mennyien szüntették be az ellenem intézett támadások után látogatásaikat, le-
veleiket, hogy ne essen bántódásuk! 
Ki veheti rossz néven? 
Az ön rendszere a felelő s. 
Egyszer-egyszer őszinte, megrendítő  levél érkezik. 
Egy ismeretlen nonfitársarn írta nemrég, hogy édesapja valós'ín űleg habtársa 
volt apámnak iРenon del Hasoban. 
Ezeket írja: 
„Az éri esetem különbözik az önétől, 
az en •apámat minden előzetes eljárás enélkül agyonlő tték, 
voltak óly figyelmesek, hogy ,közölték vele, „legyen ideje rendezni számláját 
az istennel 
Illegális úton hozzám juttatott búcsúlevelét ma  is  őrzöm. 
Anyám nehámy hónap múltán, сsontta--bőrré sováлyodиa, belehalt bánatábra. 
Oly nagy volt szégyenérzetünk, hogy apámat sosem emlegettük. 
Rendkívül összetett, amit iránta érzek: mintha gyilkosa volnék, 
s holttestét vonszolnám magammal,, 
ahogy a guyanai fegyenc húzza lábán a vaskoloncot." 
Annyi lábat húz ilyen vaskolonc! 

• 
Egy egész ország magába fojtja a szívéb ől feltörő  sikolyt. 
Az ön rendszerének csak ellenségei vannak, 
minden az ön rendszerére tör, 
a színművektől há om összehajoló munkásig, 
a röpiratoktól a zászlókig. 
Lehetséges ez? 
đnnön rémuralmában elmerülve, palotájába begubózva ön a fekete SPa лyolország-
lázálmát éli, s ennek vet alá minden spanyolt. 
Lehetséges, hogy bárki is ilyen Spa yolországrál álmodott vólna? 
Lehetséges, hogy figyelmen kívül hagytam valamilyen indítékot, magasabb ok-
ságot? 
Sokan vagyunk spanyolok, akik mint én, tudni, érteni szeretnénk. 
De egyre erősebb a meggyóződésünk, hogy nincs mit megérteni. 
Itt az ideje, hogy a spanyolok olyan rendszert választhassanak, amely legjobban 
megfeleli nekik. 
Spanyolorszag inyiljon meg mindenkinek, 
vessen véget az évszázados megkülönböztetésnek egyszer s mindenkorra. 
A többi között egy apró példa' 
Kislányom nem iratkozhatott be a spanyol követség iskolájába. Nincs joga lá-
nyomnak tekintenie magát, mivel mi (a szülei) nem kötöttü лk házasságot az 
önök egyházi dogmát szerint. Tizenöt éve házas, én az önök számára n őtlen vagyok, 
lányom pedig közönséges fattyú. 
Mikor szűnik meg az .ön Sipanyolországa , ;a virágot is bilincsbe verni"? 

Gyűlölet és gyűlölködés! 
Nem akarok, nem akarnunk tudni arról a Spanyolországról, amelynek ön a leté-
teményese és képvisel ője. Arról a Spanyolországról, amelyben az uralkodók .idét-
len 'korcsoktól körülvéve és leölt gólyákkal elborítva lehelik ki lelküket. A pa-
lota és az udvar századok óta törpék, torzszülöttek, tányérnyalók tartásábai leli 
örömét, „mulattatására" ezek szolgálnak, hogy ,könnyebben zsarnokoskodhasson 
a népen. Elveszett udvar az, ahol egy elefánt mászik fel naponta az Escorial 1408 
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szűk lépcsőin, hogy II. Fülöp király utódjának társaságot biztosítson a reggelinél. 
Közben a nép (férfiak n őnek, nők férfinek, gyermekek öregnek, öregek nyivákoló 
kandúrnak öltözve) a szardíniák temetésének ünnepén titokban adott kifejezést 
elkeseredésének, esküt fogadva a dionüzoszi ünnepen, hogy véget vet a religiózus 
uralomnak és szentáldozásainak. 
Az Inkvizítorók ,pedig viszálykodást szítottak, emberkínzásban, gy űlöletben, vér-
ben tobzódtak, mint ma is. A carabanohelihez hasonló börtönök, ,Sevilla, Torque-
mada máglyái, Grimau meggyilkolása csupán Spanyolországban nem anakro-
nisztikusak még. 
Az ön Spanyolorszaga bűzlik. 
A „Viva Ia muea-te" („É jen a halál") Sipanyo'lonszága ez, amely mindent meg-
gyaláz. 
Iszonyatos elgondolnom, hogy ön éjjelenként Avilai Szent Teréz örök karjainál 
hajtja nyugovóra fejét; ezt az elragadó n őt az inkvizíció kíméletlenül üldözte, 
s ha köztünk van , az ön poroszlói kínozzák halálra. 

Ideírom egy halálraítélt féltve őrzött levelét, akinek az emberszeretetet nem szá-
mítva seтnтniféle , felforgató" eszméi nem voltak, s akit az ön emberei tettek 
el láb alál. 
Az ön „igazsá,gszolgáltatása” nemcsak életét ől fosztotta .meg, hanem attól a lehe-
tőségtől .is, hogy halála elő tt levelet váltson feleségével és gyermekeivel. 
Ez az egyszerű  .és épp ezért kivételes levél valóságos csoda folytán jutott el 
övéihez. 
Így szól: 
„Drága Flórám, drága gyermekeim: 
Remélem, hogy soraim jó egészségben találnak benneteket, jelenleg én is jói vagyok. 
Most készülnek tragikus sorsomat beteljesíteni rajtam, ami egyben a te szá-
modra és szeretett gyermekeim számára is szomorú. Ti jól tudjátok, hogy jóra 
törekedtem mindenki ,iránt. Szeretném, ha boldogabb életetek lenne mint nekem, 
s ha nagylelkűek lennétek, jutalmat nem várva ezért. Ami engem illet, én utolsó 
percemig hű  maradok az igazságosság és az emberi egyanl őség gondoilatáhoг . 
Gyermekeimnek csupán azt kívánom, hogy jók legyenek, mint eddig is, hogy 
éljenek bátran, becsülettel, ne tápláljanak rosszindulatot senki iránt, és ne ákarják 
halálomat megbosszulni. Gyermekeim, legyetek jók anyátokhoz, és a közösségnek 
legyetek hasznára, amennyire t őletek telik. 
Ha jobb társadalomban éltek, jobb emberi viszonyok közt, tegyetek meg mindent 
tökéletesítéséért. Hallgassatok lelkiismeretetekre, és békében élhettek magatok-
kal, .még ha nem is fogtok jól boldogulni az életben, :senki sem fog szemetekre 
vetni semmit. 
Gyermekeim, apátok .néhány óra múlva már nem él. Látom a halált közeledni, 
s higgyétek meg, egészen nyugodt vagyok. Mindannyiatokat oly nagyon szeretlek, 
hogy szívem mélyéről csókot küldve megyek el. 
Neked, drága Flórám, er ős ölelésem küldöm. Alakod szívemben él és onnan nem 
tépheti ki senki. Tudd, hogy amikor eldördülnek a puskák, utolsó csókomat kül-
döm. Macariód, ne félj, úgy hal meg, ahogy élt is. 
Utolsó leheletenцnel mindőtöknek utolsó osókomat kiildöm. 
Macario." 
„Amikor a hóhér Macariót szólította, er ősen kezembe harapott." 

• 
Meddig kell még Spanyolországnak baráti kézbe harapni, hogy némán állhassa 
a szenvedést? 
Rosszindulat nélkül. Őszintén. 
Arrabal 
Párizs, 1971. március 18. 
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részlet 

«Arra, aki az egyik részb ől átmegy a má-
sikba, 
úgy néznek, mint aki szabálytalanul lép. 
Arra pedig, aki a határokat .ledönti, 
a területeket összeköti, a síkokat egybe-
látja, 
egyszerűen azt mondják, hogy őrült.« 
(Hanwias Béla: Poetica metaphysmca) 1  

1. A kor szellemi helyzete 

1  Hamvas Béla (a továbbiak-
ban H. B.). Poetica meta-
physica. Esztétikai Szemle. 
Mitrovics-emiékkönyv. 1939. 

2  A »Geworfenheit« Heideg-
gernél a »(valóságba) do-
bottság« fogalmának felel 
meg. Vö. Márkus — Tor-
dai: Irányzatok a mai pol-
gári filozófiában. Bp. 1964. 
53. p. 

a H. B. Az örökkévalóság. 
Katholikus Szemle. 1937. 10. 
sz. 

».Az egyik рilágгвlé zárlás után vagyunk és miniden jel fiamra mutat, hagy a második 
előtt: intermezzo két tömegpusztulás :között. El őttünk nélkülözések, ,éhség, jár-
ványdk, rokkantak, 'kismklott eg?,isztenciák, nyomor  is  utánunk, dahet, hogy né-
hány év múlva minden ismétlődik még fokozottabb mértékben. Az emberek 
meg vannak félemlít-ve s amit ma élnek, nem alkalmas arra, hogy e félelmet 
elűzze. Nehéz megélhetés, szociális bajok, gazdasági és marális süllyedés a rette-
gést egyáltalán nem csökkentik. Végül is az ember itt és ma a civilizált Euró-
pában nem él іІуіztіѕјtоttabb életet, mint egy trópusi őserdőben kígyók, párducok 
és ménges ,rovarok között. Ki van szolgáltatva nála sokkalta nagyobb er őknek. 
Ezek a körülmények feleszméltették, ahogy mondják, kreatura-voltára, arra, hogy 
a »Geworfenheit« 2  (Heidegger szavával élve), az «elvetéltség« állapotában él s 
alapérzése: a gond, a gond az életért, a fennmaradásért, a hazáért, a családért, 
sűrű, nehéz, nyоrnasztó és fel őrlő  gond.«' 1410 



4 Nikolaus Berdjajev: Das 
neue Mittelalter. Darms-
tadt. 1927. 

5  J. Huizirga. A holnap ár-
nyékában. Bp. 1938. 

6  José Ortega y Gasset. A 
tömegek lázadása. Bp. é. n. 
— José Ortega y Gasset. 
Korunk feladata. Bp. 1944. 

Osvald spengler. Propast 
Zapada. Bgd. 1936. 

< Miguel de Unamuno. Tra-
gično osećanje života. Bgd. 
1967. 

Az idézet Darabos Pál: 
Hamvas Béla — egy élet-
mű  fiziognómiája című  ki-
adatlan kéziratából való. 

II 

Hamvas Béla cikkét, melyben korának, nemzedékének helyzetét két tömegpusz-
tulás közötti ;iлtenmezzóként definiálja, 1937~ben inda. ,Abban az évben, amelyben 
Paul Valéry a szellem és az értelem krízisér ől értekezik, és civilizációnk pusz-
tulását Ninive és Babilon megsemmisülésével hasonlítja össze. Abban az évtj-
zediben, amelyben az egzisztenciafilozófia f ő  művei megjelennek, amelyben nap-
világot .látnak a krizeológia nagy hatású elemzései. Abban a korszakban, amely 
ben az egész kontinensen nyilvánvalóvá válnak a társadalmigazdasági válság-
tünetek, melyek a szellemi szférákban, az erkölcs, a m űvészet, a filozófia terü-
letén az ellentmondások elmélyülését hozzák magukkal el őtérbe helyezvén az 
emberi létezést alapjaiban megingató és integritását fenyeget ő  erők problema-
tikáját. '>...  a világ ma nemcsak elviselhetetlen politikai és :gazdasagj helyzet-
ben van, hanem mindenekelőtt elviselhetetlen szellemi szituáciáb,an ... maga a 
szellemi élet lehetősége is mélyen kérdésessé valt ... Az elmúlt idóben az em-
beriség abban látta szabadságát, hogy kiszolgáltatta magát a kozmikus és démo-
ninkus erőknek, s most ezek az erők elragadták ... az emberi élet embertelenné 
válik« —írja Bergyajev, s egy új középkor éljövetelét jósolja meg. 4  Huizinga a 
modern barbarizmus térhódítására hívja fel a fgyelmet5, Ortega a tömegek 
lázadásában keresi a valság okait 6. .Evola egy mélyreható szellemi változástól 
reméli a krízis megoldását. A kultúrfilozófusok egy része Spengler el őrejelzéseit 
látja megvalósulni a nyugati kultúra alkonyában 7, mások az Unamuno által 
megfogalmazott »tragikus életérzés«-re$ alapozzák válságelméletüket. .A ,polgári 
életrend valságából Karl Jaspers művében és Martin Heidegger létfilozófiájában 
kifejlődik a Kierkegaard ~hoz és Nietzschehez visszanyúló, a Dilthey- és Símmel-
-féle életfilozófia, valamint a husserli fenomenológia módszertani alapvetésére 
épülő  egzisztenoia-filozáfi:a. 

Katasztrófák és krízis, apokalipszis és nihilizmus, szorongás, elvetéltség, elide-
genedés: a 20. századi ember létélményének alaptényez ői. Olyan felismerések 
ezek, melyeknek hatása іalбf aligha vonhatta ki magát az .a gondolkodó, aki 
dialágust fálytatotlt korának szellemi, bölcseleti megmozdulásaival, aki nem 
zámkózott el a befolyásoktól, amelyek eszmék és irányzatok összecsapásából 
erednek. Mert Hamvas Béla az összes lehetőségek birtokbavételéb ől indult ki, 
filozófiák, hagyományok és világnézetek kisajátítasából, a gondolkodó 'számára 
egyetlen elfogadható alapállásként nevezve meg a teljes valóság megismerésére 
irányuló törekvést. Abból a tételb ől pedig, hogy egyetlen morál a szabadság, 
következik az, hogy a gondolat számára is határtalan szabadságot követel, mert 
az eszmék és világnézetek .fölé helyezkedve egy totális világkép, az egész egybe-
látása, az ősi egység lebeg szeme előtt, amely éppen a gondolkodás szétszakí-
tottsága, parcialjzálódása, a modern világkép atomizáltsága által t űnt el. »Mi, 
akik a huszadik század második felében élünk, s lakik a specializált filozófia 
által megszabott intellektuális keretek között elmélkedünk, ( ...) és a speci-
a9,i7ált  rludamányok áltail kidolgozott kategóriákat alkalmazzuk, (...) vajm•i ne-
hezen értjük meg, hogyan kapcsolták össze Görögország els ő  gondolkodói az 
analízisit, a fogalmakat, az idealágiát, a cselekvést. Számunkra szétváltak, vagy 
mesterségesen összekeveredtek a gondolkodásnak ezek az aspektusai, az ő  szá-
mukra azonban egységet alkottak.« 9  — .írja Henri Lefébvre. 
Harisvas Béla nem elégszik meg azokkal a megoldásokkal, amelyeket a kor 
szellemi .arculatát kialakító nézetek javasolnak. Latja fogyatékosságaikat, s a 
modem !kornak .azzal a jelenségével, amelyben a technika, a m űvészet, a filozófia 
kizárólag a rspeciahzdltsdg formájában jelentkezhet, megkísérli szembe helyezni 
életvízióját, amit egyrészt az antik egység, másrészt a költ ői lét példájára alapoz. 
»A kö tő  vilaghelyzete pedig éppen a nyíltság, a •ep'lezetlemség, a megjelenés, az 
alétheia.« — szemben a modern ember vjlághelyzetével. Tehát: »A költ ői lát 
лyvlt. Nyílt a 'termékeny 'achilleusi lét felé is és a szemlél ődő  lét felé lis.« 10  A 
költői lét és a :költészet jelentik immár az egyetlen területet, amelyben rekonst-
ruálha гtó a cselekvő  és a kontemplatív lét egysége, és feliilmúlhaták a »sspecia-
lzált gondolkodás« által meghatározott keretek. Hamvas Schellingnek a Philoso-
phie der Kunstban megfogalmazott tézisével 'támasztja .ala gondolatát: »A köl 
tészet a legmélyebbet nyitja .fel, azt, ahol örök és eredend ő  egységben, mint 
egyetlen lángban ég .az, ami a természetben és történetben kiilönválik és, ami 
az életben és cselekvésben és gondolkodásban isohasem ragadható meg.« 

A karhelyzet diagnózisa — és a korok fölött álló költ ői világhelyzet elemzése. 
Látszdlag teljesen ellentmondó témák és problémák :sejlenek föl Hamvas fenti 
idézeteiben. Az életmű  szempontjából pedig éppen ez a két széls ő  határ, amelyék 
között Hamvas alkotój vállalkozása megvalósul. Egész életműve a példa arra, 
milyen kitartással és er ő feszítéssel igyekezett a ,szellemi tevékenységnek .tény-
leges életgyakorlattá való transzformálasan, a realizáláson. A realizálás fogalmát 
Hamvasnál nem kizárólag a jaspersi egzisztencia realizálása, az önmegvalósítás, Vagy 
az »Existenzerheiiunga befolyásolja. A realizálás lényege a cselekv ő , teremtő  
akhilleuszi lét és a kontemplatív gondalkodái lét összekapcsolása. »Európa igazi 
vonalát, Pál apostolt, Augustinust, Pascalt, Nietzschet, únexisztenciáJis és szub-
jektív •konfesszionális vonalát össze akartam kötni az abszolút emberi hagyo-
mánnyal, a Vedanta-mahayana ~tao-quabbalahуmfkával. Еs pedig nem mint theo-
niá t, hanem mint tиnyleges életgyakorlatot.«" 

Hamvas Béla életművének felméréséhez nincsenek meg sem szubjektív, sem 
objektív feltételeink. Annak, aki Hamvas m űvéral érdemleges bírálatot akar 
mondani, nemcsak 'az alkotasok összességét kell ;isrnernje, hanem 'a világiroda-
lomnak, filozófiának, társadalomtudamánynak stb. azon területeit, amelyekre 
Hamvas átfogó érdeklődése kiterjedt. Világképének és m űvészetszemléletének 
megközelítése csak ily módon járhat eredménnyel. 

Hamvas Béla kísérletére a magyar irodalomban alig akad példa. Az összes lehe- 
tőségek brtokbavétélének igénye sokakban él, de keveseknek iadatott meg a 
merészség hogy ezt az igényt teremt ő  cselekvéssé váltsák — vállalva a realizá- 
lás minden nehézségét, fragmenturisszea-íí:ségét, eredményeit és hiá лyosságadt. Ham- 
vas példája azonban nemcsak ezért vonzó, gandalkodásra és vitára serkent ő . 

1411 »Hamvas Béla olvasójának lenni (...) nagyon is dinamikus viszony«'Z -írta egy 
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14  Kostas Axelos. A hagyo-
mányról . Mit — tradicija —
savremenost . Argumenti. 
Deli. Bgd. 1973. 

15  H. B . Friedrich , Hans. E.: 
Tradition und neue Welt. 
Társadalomtudomány. 1940. 
2. sz. 

16 i. m. 

kritikusa. Gondalataiva ~l és mеgvalósításakvai éppen olyam paleinik шs kapcsolatban 
állni, amilyet ő  maga vakmerően és ktihívóan az egész szellemi hagyománnyal s 
az aladawlásbam levő , ,k~foamatlam eszmei irányzatokkal megkockázta ~tatt — ez lehet 
mai olvasóinaik legse гkentőbb jmdítéka. S ebből ered az az egyelőre mliuzóríkus 
érdeklődés is, amely a közöletlen kéziratok" Iránt megnyilvánul. Az a tény, hogy 
Hamvas művének egyelőre csak az els ő  részét ismeтjiiik — a folyóiratokban meg• 
jelent s az 1947-dg kiadott köteteket —néhány kiadaiffan kézirattal kiegészítve, 
döntően meghatározza azt ás, hogy mindaz viszonylagos és vázlatszer ű, amit szem-
léletéről, alkatásaiгΡál megálla!pítлznk. Az viszont kétségtе1еn, hogy a !kb. három-
iszáz önálló írásból !határozott ívekben bonitakoanak ki .Hamvas érdekl ődésének, 
művészi attitűdjének körvanalafi. Ha mindezt szinkronban szemléljük a korabeli 
magyar és eurcápaá kwltúrával, ha kibontakozásában meglátjni ~k a kor szellemi 
atmoszferájának, erjeszt ő  és destгuáló erőmnek hatását, 'akkor vt ];ete двkben és 
meglátásaiban kitapinthatjuk azokat az er ővonalakat, amelyeknek a ké-
sőbixi írások meghasszabbítái, kitedjesít бá 7ehitnek. S ebben a kornstellációbaл  
az elhallgatott, megnémult, .de némwságáb аn is kiegészülő  és beteljesedő  mű  annak 
a magasabbreлdű  alkotói magataгtásnтak bizonyítéka és eredményeként t űnik fel 
előttünk, amely mont~aigneai higgadtsággall vonul vissza a torconyszobába, lényét ől 
és létezésétől elválaszthatarolaп  kitartással ír, gondolkodik és alkot, s 'kényszeгíi-
sбgből lemond arról, hogy dialágust folytasson az oilvasóvall. 

u Bellér Béla. H. B.: A lát-
hatatlan történet. Forrás. 
1944. 2. sz. 

13 Kb. 15 kötet esszé és né-
hány regény képezi Hamvas 
kiadatlan hagyatékát, ame-
lyek közül a kb. 700 olda-
las Karnevál címűrđl Dara-
bos Pál így ír: nEz Hamvas 
Bélának az a sžépiradalmi 
műve, amelyben az đtélt va-
lóságot, a XX. századot, 
annak mélységeit és magas-
ságát , káprázatszerűségét, 
saját életét , eszme és gon-
dolatvilđgđt a legmaradékta-
lanabbul kifejezte . Erről a 
regényről biztosan đнíthat-
juk, hogy a XX. század 
nagy regényei között is az 
élenlevők között foglal he-
lyet. ~ ' 

2. Az átértékelt hagyomány 

»A hagyomány kihal, ha nincs ál= 
landóan próbára téve. A hagyo-
mány új meghódítása, forrásainak 
felkutatása nem lehet egyszer ű  is-
métlődés, hanem alkotó megúju-
lás. « 
(Kostas Axelos: A hagyományról) 14  

17 К . Axelos. i. m. 

Krízis és hagyomány: Hamvas Béla eddigi méltatásai ebb ől a 'kehtősségből ki-
indulva igyekeznek meghatározrдi Hamvas művének alapvonásait. Darabos Pál 
megítélése szerint Hamvast a válság еgy~i átélése és a modern krázeológia ta-
nulmányozása késztette arra, hogy az »aranykorc« felé forduljon, s a történelem 
előtti idők művészetében és életrendjében, az ókori nи tоlбgiában s a keleti mász-
ticizmusbam kutasson teljesebb létfonnák után. Hamvasnak nem egy kájele лtése 
tereli ályen .irányba a kritikusokat. »A világválságbál kiboлtakozó szellem egyik 
legfontosabb fogalma ezz: a tradíoió.« 15  Hamvas rtaavulmányaiлak behatóbb vizs-
gálata azonban a гΡrál .győz meg bеnmünket, 'hogy a hagyomány fogalma Hamvas-
nál nem fedi teljesen megszokott jelentését.:»A 'világválság éppen az, hogy a szel-
lem az anyagi, energiás, életszer ű, pusztán természeti világba villámszer űen be-
tört és azt felforgatja. Ilyen felforgatásban a 4. гadíciára való utalás ;semmiit sem 
ér. A tradíció múltbanézés, refle хió, gondolkozás, nem pedig közvetlen élmény 
és cselekvés, ihlet, alkotás és megragadottság. A jelenben éppen az a nagyszer ű , 
hogy mándexmemű  tradícióból kilépett és ismét fogadni tudja az el гmевtárisan 
transzcendens szellemet, az els ődleges teremtő  istenit.« 16  

A fentiekből az következik, hogy a tradíció megszokott értelmezésével a modern 
kor kérdései nem válaszolhatók meg, mart a jelen gcndalkodása és m űvészete 
éppen a konvencionális értékkel való szembefordulásból alakult ki, és bebizo-
nyította azt, hogy rendelkezik autentikus kreatív adottságokkal. De ugyanakkor 
arra •is fényt vet a kiragadott idézet, hogy Hamvasná•1 •kialakulóban van egy új 
hagyománykoncepció, amelyben az abszolút emberi hagyomány vizsgálata új ér-
tékek megteremtésének és új összefüggések láttatásának lehet őségét tartalmazza. 
A hagyomány fogalma Hamvasnál dinamikus és összet еtt, s megegyezik azzal, 
amit Axelos a tradíció lényegének (tart: »A tradíció dinamikus értelmezésit köve-
tel (...), a tradíció átvevés és folytatás, nyomozás és gy бzelem. Minden hagyo-
irány megalapozó, eredeti és totáјá's víziót követel.«" 

Ha a szellemi hagyomány vizsgálatához nem a teljes átrendezés igényével köze-
ledünk, mint Hamvas, megtörténhet, hogy a hagyományos értékek és az új 
művészi formák megítélésében is tévwtra kerülünk. Hamvasnál azonban az antik-
vitás összehasonlítási alapul szolgál, amely d лnamikát és rugalmasságot kölcsönöz 
a modern jelenségek megértéséhez. és értelmezéséhez. Ebb ől következik az, hogy 
Hamvas akár az antik és a modern tájkép, az antik és a modern költ ő  élet-
helyzete között von párhuzamot, vagy az antik magatartás és a szubjektivizmus, 
a mítosz és a regény viszonyát vizsgálja, műformák, magatartások és élethelyzetek 
egész sorát tudja felidézni és egybevetni. S ezzel nemcsak a modern tájképet vagy 
a regényt helyezi új mеgvildgításba, hanem az antik tájképet és a mítoszt is. 
Igy jut el Hamvas odáig, hogy — saját tézisével e иentétben — közvetlen éherénnyé, 
alkotássá és cselekvéssé, tehát id őszerűvé tegye a hagyományt. 1412 



20 H. B. 	Klages, Ludwig: 
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schaft vim Ausdruck. Esz- 
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21 A dolgoknak látszatra és 
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Husserl szerint az emberi 
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24 H. B. A láthatatlan törté-
net. Királyi Magyar Egyete-
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» Az egzisztencializmussal fog 
lalkozó tanulmányok: 
— Descartes és az egzisz-

tenciafilozófia. Atheneum. 
1937. 4-6. f. 

— Egzisztenciafilozófia. Pro-
testáns Szemle. 1935. 4. 
sz. 

— Az egzisztencializmus u-
tán. Látóhatár, 1963. dec. 
stb. 

»Amikor a századforduló idején festészet, szobrászat, iparm űvészet, pszicholó ,gia, 
etnológia, szociologia, történelem, zene, költészet a primitív ember világa felé 
fordult, tulajdonképpen az európai szellemiségnek az európain kíviil lev ő  kultú-
rák iránt való helyzete változott meg« — olvassuk A perui vázák esztétiká ја«  

~bevezetésében. A Kultúrmorfológiában <9  Frobeni ~us afrikai kutatasainak nagy je-
lentőséget tulajdonát. Hamvas tehát világos-an látja, milyen új távlatokat nyit 
meg a tudomány és a művészet számára az ősi hagyományok, a primitív »életstílu• 
sok« felfedezése. Megérzi annak az általános folyamatnak a jelent őségét, amely 
az archaikus kultúrák feltárásáиal és a primitív .közösségek, nyelvelt kutatásaval 
új korszakot nyit meg a modern gonflolkodás történetében. 

A 20. század nagy reuuitelogizác1ós áramlata a harmincas—negyvenes évekbe л  
teljesedik ki. Mal іnowski a Trobniand~szigetekre megy, Léуi-Strauss az indian 
törzsek közé, Boas, Bloomfield, Sapir a primitív ember szellemei alkatot, az indián 
nyelveket tanulmányozzák, Artaud a Bali-szigetek nitualjainak vizsgálatára ala-
pozza modern színház-elméletét. A zen buddhizmus meghódítja nyugatot. Új tu-
dományos diszciplína .születik, a mitologizmus, amely tudasok és írók, amstropo-
lógusak és etnológusok munkája nyomán integrálódik külön tudománnyá. A mo-
dern nyelvészet a prhnitív nyelvek struktúrájára építi konoepcióját. A legeltér őbb 
módszenek vizsgálják •az ősi vallások és mítoszok lényegét: Frobenius a kultúr-
morfológia, Ma1inowski a funkcionalizmus, Bergson az intuit диizmus, Cassirer 
a logikai szimbolizmus, Jung a pszichoanalízis, Lévi ,Strauss a strukturalis antro 
polágia szemszögéből. 

A remitalogizáció meghozta a maga eredményeit, kialakította ,külön iskoláit. 
Az alapmotívum azonban többédtevésbé •az a közös belátás, hogy a konvenoio 
nális európai gondolkodásformák sem a szellemi hagyomány, sem a modern je-
lenségek valóságos összefiiggéseit nem tudják fö'lmérni. A meglev ő  elméletek is 
meghaladottak és nem nyújtanak elfogadható magya гázatdkat. Hamvas Béla nem 
elméleti szempontból közeledett a hagyomány, a mitológia falé. A tényleges élet-
gyakorlat vonzotta, a tényeken túl az általános emberi tartalom, a mítoszokban 
megnyilvánúló univerzális mondanivaló. Ezért nem állít fel új teóriát, hanem egy 
az ősi wlaggal dialógust folytató új szeiJemiséget vázol fel. 

3. Egzisztencialista kísérlet? 

»Egzisztenciafilozófia és kuitúnmonfolágia a farmát és lényeget mám olyan szoros 
kapcsolatba hozta, hogy már-már kezd helyreállni az az ősi egység, ami az antik 
népeknél még uralkodó vdlt. Az újabb szemlélet főként Goethe marfolágiai gondo-
latai alapján átlépett az i.deaЈistamaaionali гsta ,gondolkozásnak azon a megkülön-
böztetésén, amely szétválasztotta ;a formát a tartalomtál, a bels őt a külsőtől, 
a kifejezést a lényegt ől.« 20  Hamvas az egzisztenciafilozófiának arra a koncepció 
jára hivatkozik, amely a fenomenológiai megiismerésem alapszik, a lényeglátáson, 
amely a dolgokat önálló egésznek tartja 2', s amelyet Heidegger a »Ding« fogal-
mában meghatároz: a dolog a formában megnyilvánuló tartalom. 

Hamvast a forma és a tartalom, látszat és lényeg összefüggése nem ismeret 
elméleti szempontbál foglalkoztatja. Az egység, melyet az egzisztenoiafilozófia a 
fenomenológiára talnaszkodva helyreállít, a ikultúrmorfológia pedig Goethére és 
Nietzschére hivatkozva, Hamvas szerint arcnak a dualizmusnak a feloldása, amely 
a vallásnak és a tudománynak az alapját képezi. A vallás és a tudomány ketté-
tört világra alapozza tanítását: a vallás dualizmusa a földi és a túlvilági élet, 
a jó és a rassz, az ember és az isten mеgkülönböztetéséből ered; a tudományos 
dualizmus, az anyag és a szellem különválasztása a primer vallásos vžlághelyzet-
ből. A filozófia pedig, ha a kett ősségből indul ki, akkor a valláshoz áll közelebb, 
mint Piaton,  Leibnitz,  Kant: ha az egységb ől, akkor a művészethez, mint Hérak-
leitosz, Lao-ce, Bruno, Nietzsche filozófiája. A m űvészet helyzete megkúlönböz- 
tetett: fölötte áll a vallásnak és ra tudománynak, s őt meder dualisztikus filo 
zófiának is. 

Az egzisztencia dif f erenciálatlan egysége az a kündulápont, amelyre Hamvas filo-
zófiája felépiil: ebb ől magyarázható meg lételméleti koncepciója, és a Heideg 
gerével rokon metafizikai poétikája, melyben a központi szerepet a költő  tölti 
be, mint minden tudás letéteményese, aki transzcendens ösztönével a dolgokat 
a létbe emeli és létszer űvé teszi. 

A Poetica metaphysica minden más tanvllmánynál élesebben világít rá Hamvas 
gondolkodásának és az egzisztenciafilozófiának a kapcsolatára. Sándor Pál A ma-
gyar fiilozófia történetében ц  »egzisztencialista kísérletnek« nevezi Hamvas filo-
zófiáját, s ezt a Jaspersr ől írott .tanuknány23  és A ldthatatlan történet 24  esszéinek 
elemzésével szemilélte іјi. S.ándor Pál abból 'a tényb ől indul ki, hogy Hamvas 
úttörőként mutatta be Magyarországon Jaspers filozófiáját, alapvet ő  fogalmait 
azonban tévesen értelmezte, s erre alapozta filozófiáját, melyet »misztikus elemek-
kel tarkított«. A Szellem és exisztenoia sajnos ismeretlen el őttiink, azonban a többi 
egzisztencializmussal fog-laiikozó tanulmár1y 25  ismeretében vitathatáltnak startjuk 
Sándor Pal néhány megállapítását. 

Elsősorban fenntartásokkal kell fogadnunk azt a kijelentést, hogy Hamvas szem- 
léletét kizárólag az egzisztenciafilozófia befolyásolta, s kialakulásában a dönt ő  
szerep a Jaspers hatásé volt. Az egzisztenciális vonasok nyomonkövetése arról 
győz meg bennünket, hogy Heidegger antológiája és metafizikája lényegesen kö- 
zelebb áll Hamvas koncepciójához. S őt, ha Hamvas csupán a Sežn und Zeit, a 
Vom Wesen des Grundes, a Was ist Metaphysik? és a Kant und das Problem 
der Metaphysik, tehát az 1939 elő tt megjelent Heidegger-művak ismeretében írta 
meg a Poetica metaphysicáját, sakkor hihetetlen pontossággal anticipálta azokat 

1413 az alapgondolatokat, amelyekre Heidegger az 1936 és 1943 között írott, de csak 
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26 1. B. Egzisztenciafilozófia. 

27  Az értékelésmentes tiszta 
egzisztenciafilozófiát Ham-
vas nem Heidegge гnél, ha-
nem Jaspersnél látja meg-
valósulni. 

281  B. Egzisztencialifozбfia. 

29  Lukács György. A lélek és 
a formák. Levél a »kísér-
let~-rбl. Bp. 1910. 

3o H. B. Riezler, Kurt: Trak-
tat von Schönem. Esztéti-
kai Szemle. 1936. 2. sz. 

31  Lukács György. A legény 
elmélete. Utam Marxhoz. I. 
Bp. 1971. 

32 H. B. Poeta Sacer. in. A 
láthatatlan történet. 

1951-ben pubhkált tanulmányát, a Hölderlin und diš Wesen der Dichtungot (Hö1-
deiilin és is költészet lényege) felépítette. A Hdldеlilmn-tantu nányban megfogalimazott 
nagy hatású Heidegger-gondoJatak szinte szó szerint megegyeznek a Poetica n зe- 
taphysicának a költészet lényegét, a transzcendendiát, a költészertet — a nyelv —
a világ és .a lét viszonyát kvfejez ő  fogalшaáva•1. 

Amál azonban szó sincs, hogy Hamvas Heldegger követ ője lett volna (:a meta-
fizkus kölrtészetelméleteák hasonló ságátálfuggetlenii1), hisz a Sein und Zeit alap-
ján élesen bírálta Heideggert nemcsak azért, mert az egzjsztenoiafilazólia sajátos 
értékelésmentességéиel szentben lét és itt-lét, idő  ds a (valáságba) dobottság fo-
galmanv:al értékel és ítélkezik. Hanem esősorban аzért, mert az egisztenciáljs 
alapszituácáó magyamázatában rendkívül lesujtó, pesszimniisia álláspontra helyez-
kedik. »Heidegger alapfogalmaiban nincs meg az anank&szeríúség, amely a fogal-
mat feltétđenül elfogadtatja.e »lgy váljk nála az élet lefokozott állapottá, egy faj-
tája lesz a megkínzottságnak és feloldhatatlan kínlódásnak. Szenvedés, aggoda-
lom, függés, elvetéltség, kiszolgáltatottság, n>lindenképpen állandóan nyugtalan és 
zaklatott állapot. Itt rejtőzik valani, ami Heidegger alapfelfogásában csak ezzel 
a szóval jelölhető  meg, hagy: гorbid.« 26  

Hamvas Jasperset is bírálja. »Jaspers gondolkozása tisztán megállapító gondol-
kozás, minden értékeléstől független,27  de rögtön ezután meg .kell jegyezni róla, 
hogy éppoly kevéssé a végleges egzisztenciafjlozá нja, mint a Heideggeré. Jaspers 
a pszichalágiábál indult ki és pszichologizmusán nem tudta levetni. Ennek a szem-
léletnek nem az a végs ő  következménye, hogy fényében a tények relat2vizálód-
nak, hanem ,sakkal inkább az, hagy tisztán lelkiekké válnak, vagyis alaptalanokká 
— lényegtehenekké.« 28 

Az egzisztenciafülozófja eszméi kéfségtelénül hatottak Hamvas Bélára, de szem 
léletét sem levezetni, sean megérteni nen дΡ leltetne kizárólag az egzisztencialista 
hatásdk alapján. S аmdоr Pálnak pedig arra a kísérletére, ho gy  két kötet alapján 
állapítsa meg Hamvas fiuоzófinјátak lényegi vonásait, Lukács Gyórgy szavaival 
válaszolhatnánk: »A kísérlet-forma még nem tette meg mindmáig az elkülönü-
lésnek ;azt az útját, amit testvére, a költészet •mar megfutott: a kibontakozást 
a tudománnyal, az erköleasel, a vallással való primjtív, diifferenaiáiatlan közösség-
ből.a'9  Lukács György  hail,  hogy az esszé érintkezik a tшdománnyail, még akkor 
sem a kúsénlet-forma negatívumául emeli ki, ha a tények veszítenek »tudományos 
igazságaikból«. Az esszéíró életvíziója megengedi, hogy »,kényei edve« szerint ren-
dezze a tényeket, mert ez a műfaj jellиgébdl következik. Az esszé, ha a tudo-
mánnyal á1'1 kapcsolatban, nem tényeket és adatokat kell t őle számon kérnünk, 
ha erkölccsel, vallással, nem következetesen végigondolt rendszer mega!lapozását 
kell tele elvárnunk. A filozófiai esszéhez nem közeledhetünk úgy, mintha az bár-
milyen filozófiai elnié'let vagy » lét tan« kifejezésére törekedne. A legnagyobb esz-
széí dk, ,Bacon, Montaigne, I{iјerkegaard, Kacs ner, a fiatal Luikács stb. firmtar-
tották maguknak azt a jogot, hogy esszétiket az irodalom és filozófia hatái іteriile-
tén helyezzék el. És nagyságukat sohasem mérhette volna fel az az analízis, 
amely műveikből egzakt mádon kiválasztotta volna a szigorúan vett filozófiai 
diemneket, .s ezekb ől rekonstruálta volna a rendszert. 

Hamvas Béla művészetszemlélete, filozófiája, világképe, 'irón beállítottsága nem teo-
retikus, nem az elmélet felé hajló. Az, hagy az emberi létezés, a m űalkotás, a 
hagyomány stb. kérdéseiben szemibe mert szó h i ,a meglev ő  filozófiai, paéбikai s 
egyéb elméleti rendszerekkel, és önálló koncepciót helyezett szembe a Bennálló 
teóriákkal, iaz tény, s arra mutat rá, hogy Hamvas gondolkodását mégis meg-
határozza egy zlméletj irányultsag.  De  seaпaтiilyen következetes rendszer felásí-
tása nem volt szándékáb'an, s magában a filozófiában sem az elvek, a rendszer 
jelenlétét tartotta elsódleges fontosságónnak. Az, arab Rizlerr ől elmond bírála-
tában, Hamvas füfozáfvaii alapállását ,is kifejezi: 

»Riezler ama előkelő  gondolkadák közé tartozik, akiknek nagyabb becsvágyuk 
van mint az, hogy „tanításuk" legyen, anti öt mondatba foglal!hartó. Ez a fajta 
gondolkodás „teremtő  alakítás" — igazi filozófus gondolkozás. Egészen görög 
ez is, olyan értelepiben, ahogy Plafon, aki tudta, hagy a filozófus nem az elvek 
embere, hanem éppen .ellenkezőleg: az ideáké, és feladata nem az elmélet és az 
elmélkedés, hanem: az ember és életformálás.« 3° 
(Aláhúzás: Th. B.) 

4. Teremtett totalitás 

Az egzisztenoiafnlozóBia egyike azoknak a próbálkozásoknak, amelyek megkísérel-
ték a valóság és a »transzcendens világ« egybekapcsolását. Az egzihsatenciafjlozó-
fiában ezért lát Hamvas egy új áttörést a mítosz felé. Az áttörés azonban nem 
jelenti egyben a mítosz alérését is. Ugyanis, az antik korban a »léit és sors, 
kaland és beteljesiilés, élet és lényeg mindчшind azenos fogalmak még«", s 
a mítosz maradéktalanul kifejezheti a totalitást. »Az antik és a modern egzhiszten-
cia között levő  ktilönbség éppen az, hogy az akkori embernek is törféneti és a 
transzcendens világ egybekapсsolása nem volt pmdbléma, hanem az emberi élettel 
együtt adott valóság és tény. е32  

Heidegger fogalma. 

34 Lukács Gy. A regény 
lete: 

A  modem  ember a »valóságba van dobva« 33, az ősi teljességgel való kapcsolata 
megszűnt, s egyetlen lehetőség maradt számára, hagy a totalitáshoz való von-
zádásárt kifejezze: a m űvészet. 

»A szániunkra kiméretett világ víziorlárius valósága, a m űvészet ezáltal önállasult: 
nem valaminek a képe többé, nem is lehet az, hiszen minden más képmás el- 

eimé- merült; teremtett totalitás immár csuupán a m űvészet, mert a metafizikus szférák 
természetadta egysége mindörökre megbomlott, szétszakadt.« 34  — írja Lukács 
György. Az elsődleges totalitást, amely az antik ember számára Hamvas szerint 1414 



§7 H. B. Poeta lacer. 

3e Heidegger idézett tanulmá-
nyából. 

»adott valóság és tény« volt, felváltfa a m űvészet másodlagos, »teremtett totali-
tása«. Ha a művészet megvalósítja ezt a teljességet, felülemelkedik a mode rn  
kar atom'izált világképén, önállásul és az egyetemes emberi prablematáka látta-
tójává váЈmk. Ebben az esetben a modern iköttészet vagy regény mítosz-érték űvé 
válik, eléri a mítoszt. Az út azonban nem veszеlytelеn. A modern ember nehezen 
tud megszabadulni a pszichologizmustól, s kifejezési formajaul a vallomást, a 
konfiesszáót váíasztja. »Az ember elszakadt a világ ősi hatalmaitól, kiesett a koz 
mikus rendből, sebből ered az individualizmus, szu'bjgktivizmus térhádítasa, el őre 
nyomulása a művészetben.« 3i A mítosz helyét átveszi ra regény. A szubjektivizmus 
uralma alól a fálozófáa sem vonhatja ki magot. A metafizikus szférákkal való 
kapcsolatot már csak a költő  állíthatj,a vissza. 

A költő , a Poeta Sacer, a Metafizikus poétika hordozófia és megvaiásitóf гa, aki 
Heidegger szerint »az istenek és a nép között áll. Ki van vetve ebbe !a közöttbе, az 
istenek és az ember közé.«' 6  A költő  Hamvas Poetica metaphysicájában vissza-
nyeri hatalmat és méltóságát, amelyet a történelem megvont t őle. Mert korunk-
ban ő  az egyetlen, aki még vállalja az egybelátás, a felülemelkedés, a teljes-
ségre irányuló törekvés kookazatát. 

»A költő  az a lény; .aki az ősnyelvet használja. (...) A költő  nyelve a dаhnбn kus 
nyelv, amely hagyamányszeгííen magában őrzi a világegyetem minden Hatalmának 
nevét —magában őrzi a mágikus varázsjeleket, amelyek felszabadítják, vagy meg-
fdkezik ,a Hatalmakat magában őrzi az isteni őslogosra való elnilékezést. 
Má ez az dslogasra való emlékezet? — a szó erejével való terem гtés képessége. 
Az őslogos a létteгemtő , a világteremtő  szó. Erre a nyelvre mondja Hölderlán, hogy 
az emberi javak legveszélyesebbike — a sacer szó, amelyben embenfölöttá ha-
talmak zsúfoltan lappanganak és avatatlan kéz érintése bel őle szörnyeket vбm-
zso'lihat velő . Csak akinek lényege sacer, ismeгhetá a mágikus érintés módját. 
Másnak ki sem szabad mondani, mert veszélyt idéz önmagának és az em-
bernők.«" 

i 
» H. B. Goetz, Bruno: Deu-

tsche Dichtung. Esztétikai 
Szemle. 1937. 1. sz. 

36  Heidegger. Hölderlin é s a 
költészet lényege. in. Az  ig • 
zisztencializmus. Bp. 1966. 

A költő  helyzete a tragikus sorsú félistenek helyzetéhez hasonló, akiket az iste-
nek az emberrel kötött szövetség miatt örök büntetésre, megvetésre és kirekesz-
tésre ítéltek. Azáltal, hogy hagyományszer űen őrzi az ősi jeleket, az emberiség 
emlékez tét és az istenekkel kialakított szövetséget, vállalnia kell annak az 
em'beдliségnek a megvetését, amely megszűnt emlékezni saját sorsára és törté• 
netére, az isteneket pedig elpusztította. Az ősnyelvet, amelyen mеgszálall, senki sem 
érti, az elfeledett ősírást csak a költő  tudja elolvasni. A kö tő  nem mágikus 
hatalommal rendérkező  démon, jós és varázsló többé, akit ől az ősi embeгlség 
rettegett. Az, amit fenrltaa-tatt magának, a költóž tudás, és aszó erejével való 
teremtés képessége. Heiclegger ezt így fogallnwza meg: »A költészet: létrehozás, 
alapítás (Stiftung) aszóval és a szában.< 38  Ezért áll a költ ő  az istenek és az 
ember között: ahogy Prométeusz a tüzet, úgy hozza le az emberek közé a te-
remtés, az alkotás képességét. 

A költő  elhagyatott és magányos, mert »!költ őnek lenni annyi, mint vállalni az 
összes elhagyott és feladott emberi méltóságok fel!képének őгzését« 30  Az ősi tata- 39  H. B. 
litás mint tény, mint valóság, nem adatott meg számára; költ ődi tudással rendel- 
kezik és az emberi hagyomány letéteményese. Ez arra kötelezi, hagy a táljességet 
helyreállítsa és szüntelenül újjáteremtse. Egzisztenciális helyzete sem biztosított, 
mint az állramférfiaké, nem megbecsült, mint a jósoké, papoké, héroszoké. »A 
különbség az antik és modern költ ő  között nem a passzív eхisztenciális helyzet. 
A különbség az, hogy a modern költőnek magára hagyatva, kigúnyolva, félreértve, 
pojácának bélyegezve, vállán az összes emberi nagyságok jelképeinek súlyával 
teljesen legyedül és önerejével újara kell alkotnia — iaz isteni lét és !az emberi 
sors között levő  szövetséget meg kell újítarnia.« 40  Ehhez viszont más eszközzel 40  i. m. 
nem rendelkezik, mint a logos, a szó erejével. 

»A transzcendentális ösztön az a kápesség, amellyel a költ ő  meg tudja mutatni a 
jelenséget, mint egészet, világtávlatban, teljes valósagában, megjeleníti a jelen-
séget, az egészet együtt, úgy, ahogy van, mindenestül, a maga realitásában, rej-
télytelenül, igazán és nyíltan.« 41  A tudományos megismerés fölött álló költői meg-
žsmerés az, amit a transzcendentális ösztön biztosít a költ ő  számára. Hogy máért 
éppen a költő  képes a jelenség legtökéletesebb megfelenítésére s rom a tudás, 
a filozófus, a pap, de nem is a fest ő  vagy a zeneszerző, az a költői szemlélet 
univerzalitdsdbdl ered. »Minden művészet a világ vadóságának egy láth'atat'lanját 
teszi láthatóvá, egy érzékolhetetlenjét érzékelhet ővé: a zene, a festészet, a szab-
rászat, az építészet mind megjelenít, feltá г, kinyit. Egyedül a költészet nyitja 
ki az egészet« 42  A költészet azért, mert nem csupán az érzékek, hanem a tudás 
birtokosa. »Tudás csak az egészre vonatkozhatik. Amit a tudomány m űvel, az 
csak ismeret, mert a ndlg részlet, amit a vallás, mindig csak érzüle іt, mert 
mindig magatartás, amiit a filozófia, csak megértés, mert mindig szemlélet. 
Egyedül a kö tő  tudja a dolgokat maradéktalanút és teljesen, tisztán és reálisan, 
mert tudni nem más, miau a dolgokat ott látni, ahol vannak ésugy, ahogy van-
nak.« »A költő  tudása az, hogy a villág nyílt és egységes egész: krimós az alét ћéáб-
ban — a rejtőzetllen világegyetemben. Ezen a tudáson nyugszik a költ ői lét.« 43  

A költészet határainak és lehet őségeinek ilyen nagy arányú kitágítása abból a fel-
ismerésből ered, hogy a költészet és a valóság, másrészt a költészet és a nyelv 
olyan megbonthatatlan szubsztanciául egységet képeznek, amelyhez képest a filc 
zóf a, a tudomany és a valóság kapcsolata lényegesen lazábbnak t űnik. 

»A költészet nem a világról szál és nem a világot jelenti, nem —a költészet 
világbál van kész űtve: láthatatlan és örök: látható a pillanatban.« 44  A költészet 
nem interpretálja és nem magyarozza a világot: azáltal, hagy költőžvé tette —
költőž értékké transziогmalta a dolgokat, újjáteremtette a valóságot, illetve 
egy ítj valóságot hozott létre. A költészet nem a világról szál, hanem a tárgyakat 
az életből a létbe emeli, létszer űvé teszi: megálapozza a világ totalitását. »A kö1-
tészet a lét szószer ű  alapftása.« — olvassuk Heideggernél a Hamvaséval rokon 

1415 gondálatot. 

40 H. B.  

42 i . т . 

44 з . 011.  

Poeta Sacer. 

Poetica metaphysica. 



45  Heidegger nyomán. 

46 Heidegger idézett tanulmá-
nyából. 

»És ezért adatott számára az önkény, írja HökYerYin, az istenekhez hasor>f б  szá-
mára a magasabb hatalom, parancsolni és végгehajtaam, és ezért adatott az em-
bernek a javak legveszélyesebbje, a nyelv, hogy alkotva, rombolva, p аxsztulva 
(...) tan i tanúsítsa, hogy m ő  ...«45  Itt jelenik meg a költészet és a világ viszдΡnуánаk 
harmadik eleme, az ember legveszélyesebb java, a nyelv, amelynek lényege nem 
merül ki abban, hogy a megértés eszköze legyen. Hamvas Poetica metaphysi-
сdј  bam Höldenlin nyomán teljesediik ki a nyelvnek mint a létezés alapjaira irá-
nyuló szubsztant іának a gondolata, s erre építi fel Heidegger is a maga meta-
fizikus költészetszamléYetét. 

»És nem a nyelv a költészet anyaga. Éppen f дΡndvtva: a költészet a nyelv anyaga. 
A költészet volt előbb, vagyis költészet és nyelv egy.« 47  Haideggвrnél így jelenik 

47 H. B. Poetica metaphysica. meg ez a gondolat: » ... maga a költészet teszi lehetségessé a nyelvet. A költészet 
egy történeti nép ősnyelve. Tehát megfordítva, a költészet lényegéb ől kelli a nyelv 

46 Heidegger. i. m. 	 lényegét megérteni.«4" 

A Poetica metaphysiea és a Poeta Sacer Hamvas Bálának azok .az írásai, ame-
lyek a metafizikus !esszé nyelvén semdkíviil dinamikusan és merészen vetik fel 
a költészet szubsztancialis kérdéseit. Attól isem riadnak vissza, hogy a konven-
cionális poétikákkal szemben sajátos új kontexusba beilyezzék a költ ői lét, a köl-
tészet, a nyelv és válóság viszonylataпak problémáit. Az esszék következetesen 
felépített bels ő  logikája transzcendens •távlatokba helyezi a költészetet. Az, ami 
Hamvas költészetszemfléletét a metafizikus вΡsszék alapján vonzóvá teszi, az a kér-
désfeltevés módja, az esszek nyelve, a költészetr ől való gouldolkodás lvatámainak 
kitágítása. 

6. Az elmélyülés m űfaja 

»A világnak — mint mindig — szüksége 
van esszékre.« 
(Virginia Wolf A modern esszé) 

Nem vélвΡtlenül emeltlik ki az előbbiekben azt, hogy Hamvas legbravúrosabb és 
legösszetettebb esszéi nem művészettönténet2, irodalmi vagy filozófiai bárgyúak. 
Ahogy Swnft a tоYsepríirő&l, Stevenson a gázlámpákról, Hamvas a fákról, vázákról, 
szőttesekről, !a kosárfionásrál, cseresznyeszedésr ől, a virágszedés lélekrtaл  ról, a 
petroglіfákгбl, -az inka kövеkről, sziklábról artb. írta meg degragyogább esszét, 
amelyekben az esszé-forma 1еhetőségeit, s nem utolsósoгban létjogоsultságát is 
próbáratette. Talán így is feltehetnénk a kérdést: képes e a ma embere őskori 
cserepekben, fákban és kőrajzokban olyan tertailmakat megfigyelni, amelyek a té-
nyeken, adatokon, megfigyelt jelenségeken túl гnélyebb összefiiggések feltárására 
ösztönöznék..Hamvas Bélának ezek az esszéi egy olyan modern szenzibilitás ter- 
mékei, amely a meglátást és a gondolatot m űvészi egységgé ёtvёzvе  az élmények- 
ből és megfigyelésekből egyetemes emberi problémálc гa tud követkemtetmз . 

Kezdetleges kőrajzok: a kéz teremt ő  gesztusa, az űr betöltése, a magány feloldása, 
a nyom kétértelműsége, a nyom metafizikáја, hieropllifaszeríísége, az élet tér-
megtöltő, növekvő, kiterjedő  ösztöne, a művészet megjelenése a földön: a pet-
roglifa. fine a gondolatsor, amelyet talán egy fényképen, ábrám látott őskori 
kőrajz megindít az esszéírában. Ez Az észak-amerikai petroglifákráPO :szóló esszé 
váza. Nem a tudás érdeklődése ez, amit a .petnoglifa kiviit az íróban, nem a 
tudásé, aki a felfedezés örömét .a tények egzakt rendsza гezésével váltja fel, s ha 
keletkezési dátummá és régészeti leletté merevítette a k őrajzot, úgy érzi, meg-
nyugtató eredmériyt árt jel. Munkáját ezáltal bevégezte. A következ ő  lépés az íróé, 
aki az egyszerű  amchеológiiai leletet a oiиilizáció, az ember és a művészet szem-
pontjában kezdi vizsgálgatni, s ezáltal életszer űvé teszi, s bekapcsolja a gondol-
kodás áramkörébe. Az észаkaaaлerikai petroglifa föltámadása ez, ment az esszé-
írót nem mint adat, mint tény foglalkoztatja, hanem mint teremt ő  •gesztus, mint 
emberi me vánu'lás, mint a művészet ősalakja. 

»Hogy a kőrajzok mit jelentenek, másodrendű  kérdés. Az elsőrendű  az, hogy e 
kezdetleges ábrákat, amelyekben válószím űleg a képzőművészet legelső  jele és 
ősalakja nyilatkozik meg, milyen embem ösztön teremti. Milyen nagyszer ű  volna 
megtudni, hogy a kéznek melyik volt az a legelső  mozdulata, amellyel olyat 
tett, hogy nem szerzett, nem adott, hanem csak úgy, valamiit csinált. Valamit, 
amiből később a Parthenon lett. Mi volt a legelső  kézmozdulat, ami megfelelt 

'° 1. 
1° 	 ama legelső  művészi .képnek és gondolatnak, amely az agyban felgyalt?« 50  

Természetes lehetne itt az ellenvetés, vajon m2 a lényegesebb, az, hogy a tudo-
mány eljutott az észak:amerikai Szikláshegységig, hogy egy tudományos expe-
díció kockáztatta az életét, hogy felfedje a k őrajzot, s hogy archeológusok és 
művészettörténészek hosszadalmas kutatásai nyomán lehetett csak ,azonosítani és 
megnevezni a petroglifát, vagy pedig az, hogy a tudományosan feltárt és lefény-
képezett leletet egy író meglátta, s hogy esszét írt róla, •melyben a jelr еl, a 
nyomról, a teremtő  kézmozdulatról •m ditál. Valóban, mennyivel kényelmesebb 
az еѕѕzёігб  dolga, aki könyvekben lapozgatva leli meg a témát az íráshoz. De 
vajon nem az esszéíró tevékenysége nyomán rekonst гuáltuk-e a sztnip-szerű  kő- 1416 

49 H. B . Az észak-amerikai 
petroglifa. Napkelet. 1939. 
2. sz. 



52 H. B. Inka kövek. Nap- 
kelet. 1934. 7-8. sz. 

53 H. B. Stonehenge, a szikla 
eksztázisa. Napkelet. 1940. 
7. sz. 

rajz valádá jelent őségét? Nem-e a művészivé tett kérdésféltevésb ől ered az a cso 
dálat, amelyet az ősi gesztus bennünk kivált? S neme az esszé prizmáján át 
sejtettük meg, hogy a k őrajz és a Parthenon egy pontban taláikaznak? Ez a pont 
pedig a művészi cselekvés ténye, amely az ösztönös megnyilvánulásbál tudatos 
tevékenységgé válva többek között azt az esszét is életre lifvta, amely a k őrajz 
péfldájábál embará valósagunk egyik legmagasabb.rеndű  sajátságát, az .alkotói ösz-
tön lényegét tudta kiemelni. 

Ehhez viszont a művészi megközelítés nem volna slegend ő . Hamvas nem verset, 
hanem esszét írt a petrog1lifárál. Az esszé pedig az író és a gondalkudó egymásra-
taldlásának terméke. »Nos, Hamvas Béla gondolkozó. Akkor 'látná mennyire az, 
amikor érzéki tárgyról: фákrбl, az esquilinosi Venusrál, vagy a pernui osergpekr ől 
ír. Szenvedélyessége fogalrakat forral föl, nem színeket, igyöngédsége a .gondolat-
árnyalatoké, nem a zamatoké. Van benne valami inkaköve: a trachyt „eszel ős 
szürkeségéből". Írásáró1 az emlékkép: sosem hajlongó növény, ha-nem napon 
fe'lfiarrott, •konok szürke kő : kemény és tüzes fogalm гak.«51  
A szenvedélyesség: ez az .a tulajdonság, amely nemcsak a fogalmakat forralja föl, 
hanem a kőrajzokat, a halottaséneket, Stonehenge szikláit is rezgésbe hozza. S 
ez nem csupán ra művészi !meglátás és a láttatás гѕzелvеdёйуеѕѕёgе, hanem a gan-
dolkodóé. S ezéгt nem lvrai költemény a petroglifákról vagy a sziklákról szóló 
írás, hanem intellektuális költemény; esszé. Esszé, amely a .kőrajz mondanivalóját 
univerzálvs távlatokba helyezte. 

Kövessiik nyomon még néhány esszé fonalát. 
Inka kövek: 52  a kő  és a táj egysége, az ianyag monomániás tömege, a k ő  plasz-
tikája, vaнóságérzék, az anyag szuverén lányege, a »természettel kötött meg-
egyezés«, a kő  tánca. Stonehenge, a szikla eksztázžsa: 53  a .kő  anatómiája, a kő  
és szellem ellentéte. Más szóval, az őselemek költészete, a k ő , a szikla pszichoana-
lízise, amely Bachelard kísérletére, a t űz és a viz psziehoanalízisére emlékeztet 
bennünket. Az áthatálhatatian, »kemény és tüzes fogalmak«, mint a k ő, amely a 
diadalívek magasságában tancra perdül és legyőzi a föld vоnzóerejét, megütköz-
nek az anyaggal, :a k ővel, a földdel. Az ütközet színtere az írás. A Poseidón, 
a Brueghel, A peruž vázák esztétikájának moesámnulága Bosoh szörnyetegeit, Laut-
réamont bestiárumát kelti életre. Posszeidón tombolásában az ralvilág kozmikus 
erői indítanak hámadást az ember és a szellem ellen. 

»Az ember szabadon választhat ia két m űvészet között: a világalkotó és vilag-
romboló .erő  között ...«, olvassuk a Brueghehesszében 5 4  Hamvas esszéius ilyes-
féleképpen választottak: míg a metafizikus, meditatív esszékben Kassner, Blanchot 
esszé-típus-haz kerülnek közei, ra Poseidánban, A perui vázákban stb. Cioraal 
esszévilágát vetítik előre. 

• 
»A halottasénekeket az anmazonas-&serdi$ben наkб  indián törzseknél jegyezték fel. 
Az egész nem több, mint hat és fél ütem.« 55  Ez a zenei ősélmény: »kozmikusan 
monumentális, tagolatlan és brutális, mert tagolatlan és elemi erej ű, mint az 
őrserdő.« Ez az elemi nagyvonalúság tökéletessége, mert nem szándék előzte 
meg, mint ahogyan a műalkotás keletkezésének modern teoreikusai állíják. Az, 
ami megszálaltatja, nem az éneklés igénye, hanem a fájdalom, a boldogtalanság. 
Ebből az ősélményból fakad az esszé tanulsága szerint minden irodalom, minden 
zene és minden művészet: Aiszkhülosz kórusaitól Sztraиinszkij szimfdnikus köi-
temnényéig. 

Az dsá hat és fél ütem Hamvas számára ismét egy alkalom .a •lényeg megragadá-
sára, általános következtetések levonására. A halottasának fájdalmas üvöltésének 
meghallása annak a bizonyítéka, hogy az ősi kifejezésfóгmák a visszatérés szenti-
mentális rajongása nélkül kerültek az esszék középpontjába. És tanúsítják azt, 
hogy az ősi kultúrak ránk maradt törmelékeiben nem az archaikus ember esz-
ményi boldogsága  jut  kifejezésre, •ahogyan azt sokáig hitték. Mert »a primitív 
ember a szükségszerűség rá nem beszélhető  és feltétlen kényszerében élt egy ál-
landó vaszéllyel terhes id őben és a boldogságot éppen olyan kevéssé ismerte, mint 
a mal.« 5° Hamvas Béla nem véletlenül vált érzékennyé az ősi halottasánek, a kő-
majz ábrái, a mexikói sz őttes motívumai :iránt. Amit bennük felismert, az emberi 
létezés bizonytalansága és kiszolgáltatottsága, azok a látszólag újkori problémák, 
amelyek egész válságirodalmat teremtettek. Az élethelyzetek megváltoztak, ejvl-
lizált világban élünk, az emberi lét azonban semmivel sem biztonságosabb, mint 
a néhány ezer éves őskori közösségben. Ez az a közös alap, amely a 20. századi 
ember számára ismét érthet ővé tette a halattaséneket, a sz őttes szimbólumait: 
az egzisztenciális bizonytalanság a mai embert fogékonnyá teszi a hieroglifszer ű , 
primitív írások és kifejezésfarmák mondanávlalójának megértésére. A változó for-
mák és kifejezésmódok mögött örök emberi kérdések sejlenek föl. 

• 
A kultúrmorfológiáról írott tanulmányában ezt olvashatjuk: »A kultúrát nem 
az adat tesz, nem a muzeális tárgy, a kosarak, edények, lándzsák, maszkok, 
pajzsok gyűjteménye, leírt nyelvtan, feljegyzett ima, niltosz, lekottázott dal, utazók 
néprajzi és pszichológiai megfigyelése. A kultúra éppen az, hogy az eszközöket 
használták, a dalokat énekelték, a szakások kötöttek, hiszen a kultúra csak 
akkor kultúra, ha vér folyik benne.« Hamvas Béla mégsem kísérel meg a halottas-
ének vagy az •indián kosár köré legendát sz őni, életszerűvé tenni a muzeális tár-
gyakat. Az a mód, viszont, ahogyan esszétémává teszi •a kosarakat és vázákat, 
az életstílusok rekonstruálásán túl új összefüggések és párhuzamok megvonását 
eredményezi. Az »ősjalens.égek«, az archetípusok szemszögéb ől :a modern kultú- 
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A modern képтegény еgymk őse a képírás, a másik a pertroglifa. De ugyaani цyeп  
őse 'a mexikói szőttes is. »A szőttes igása: kémírás; mítosz ás nalpló, költ еanény 
és történet, ténylegesen a¢: egy neme a csomó-íráisn яk, a Јt usiak, de ennél 
sokkalma kifejezőbb, mert nem é гtellmi, hanem képszerű  és művészi.« 57  — olvassalk 
Az radián szőttesek с. írásban. A szianbofikus, értelelnhoгdozó ábrának, a szövés-
írásnak azonban nini a mitológiája képezi az esszé madaavivaláját. »A _fonal, 
d 5zövéS, az orsó forgatása, az egész élet szinLbálalma.« Az indián sz őttes a női 
művészet és a női lényeg mulandó jellegére emllékeztet, mart minden női tevé-
kenység, fonás és szövés, főzés és díszítés a тn Lаndáság jegyében fogan. »A mu-
landáság-jelleg és a ha4'hаФatlanság fonal vágya: ez a női szövés, hoagolás, kötés, 
varrás végső  ertelme. Ezért kell, hogy a Mohák asszonyok legyenek: ők fоај  tk 
az életet — ez a лő  twdása: életet szőni.« A szál, amelybőQ az iІIddѓВ  szőttes 
késziid, amelyet Penelopé sz ő  vagy Staілdberg hősnője köt, ugyanaz a szál: az 
időfonál. 

Az Indián szőttesеkrőll íxott esszé gra$ikaдja tehát így alakul: a pemu2 sz őttes 
anyaga, motívumai, divatja: a szőttes tárgyi valósága; a táj, a hely és a stílus 
еgysége; az értelemhordozó ábrák, szövésírás, képny еly, az elveszett mítosz szim-
bolikája, mulandбság-jélleg — halhаФatlanság- jelleg, a лőd művészet dényеge, a koz-
nmikus  jélleg, a Mohák az élet szövése, az id őfonál. 

Az indián szőttesek példája azt iillusztгбlja, hogyan teszi a .forma kitágulása a 
kiandulápontba helyezett tárgylat moavumentálissá, hogyan halad végig az esszé 
a tarka szőttes-motívuтnáktól a görög mítosz egyetemes лvondanivalájáig az em-

so i. m. bari ékit rejtett valósága után kutatva. »Ez az ábrák éa+telme, hogy: megmutatja azt 
az életet, amelyet ehiejt s aki készítette, ахéгt készítette, hogy megmutassa benne 
azt, amit életében magába Гejtеtt.« 58  Az ábrák mögött állaszávögető  asszony, életét 
szövi bele sző ttesébe, és eletet sz ő, mart cselekszik, mint a kosárfionó asszony a fo-
lyó paгtјбл . S a kosárfonó asszony tudja, hogy az els ő  kosár elkészítésével nem 
öncélian cselekedett, hanem az egész emberiségert tett ‚ialamilt. 

»A tett ősképe és ősértehnе  Prometheus tevékenysége, alj a ttizet az égb ől le-
hozta. Minden tеvékeлység legalább kiesíny szikrát hoz 1e az égi t űzbбl. A tevé-
kenység metafizikai értelme az, hogy minden tett a sze111eunvilág és az anyagi 
természet +között új viszonyt teremt, új kapcsolatot nyit meg, új lehet őséget 
nyújt és új összeköttetés alapját veti meg. «59  Az új összeköttetést ;pedig volta-
képpen maga az esszé tudatosította, amikor az indián asszonyok munkájának 
metafizikai értelmet adott. 

A kiragadott Hsnvasesszék »grafkonjai'al« és a anagyará•zatukra tett kísér-
lettel arra szerettii:nk vo ~lвa rámutatni, hogyan vállvak az cs ődleges élmények 
egy íuj valóság гészeivé, hogyan nő  bele az esszéformába a »modellul« választott 
tárgy, és hogyan rendezi át az esszé a »évár me o . .álltat«, az ősi mítoszokba 
és használati táхgyakba sű rített »mondanivalót«. »A kritika a már megfnaimбltsól, 
vagy legalábbis a mar egyszer valahol létezettről beszél és léлyegéhez tartozik, 
hogy nem új dolgokat teremt az üres seamnib ől, hanem csak újra elreHdez egy 
már egyszer valahol elevenet.e Lukács Gyöngynek az esszéről íirott esszéjében 
az új elrendezést, az újjá alkotást, a sorsszerűvé tevést nevezi meg a kísérlet-
fonala, az esszé legelevenebb feladatának. Hogy a látszólag érdektelen témák 
hogyan váltak egyetemes érvényűvé az új éhendezésben, azt Hamvas Béla ismer-
tetett esszéivel próbáluavk illusztráhvi. S azt  is,  hogyan vált az esszé •másodlagos 
teremtő  aktusa az Eгtákek újjaіtaranlése és új dlrendezése áll a költészet vagy 
a dráma elsődleges és eredeti megformálásával egyanértékíívé. 

7. Regényelméleti fragmentum 

60 H. B . Szentkuthy: Ртае . 
Napkelet. 1935. 2. sz. 

»... a modern regény 
exisztenciális m űfaj.« б0  

a mű  az exLstencidlis 
bl H. B. schiitz Antal őrség- kommunikáció egy neme.«'' 

állása . Katholikus Szeшle. 
1937. 1. sz. 

57 H. B. Az indián szőttesek. 
Napkelet. 1939. 5. sz. 

59 H. B . Az indián mese. 
Scientia Sacra. III. 

Hamvas kézirata, a •Regényelnvéleti fragmentum (1948), nem rendszeres regény-
elmélet, nem is kidolgozott tanulmány: fragmentum. Mégis kitériink rá, egyrészt 
azért, mert a közöletlen kéziratok közül valló, tehát az eddig ismeretlen alkotói 
peadódusban keletkezett, másrészt pedig azért, mert a regénnyel kapcsolatos ér-
dekes észrevételei kiegészítik az esszékben és kritikákban feltérképezett szent-
leletet, és a mítosz és a regény páchuzamba áшlításávial Hamvas központi fogalmai, 
a gondolkodásának tengelyét képez ő  aлtikvіitás és madernség, antik és modern 
magatartás kérdé&köme nyer újabb megwlágltást. 

»A regény олtolágiai konaepoiája, hogy az emberi világban az igazsághordozó 
már nem a közösség, hanem a személy« —írja Hamvas. Ezzel szemben Linkács 
Gyöagy A regény elméletében megállapítja: »Az epopeia h őse, szigoaійaв  véve, 
sohasem egyetlen egyén. ősidőktől fogva az eposz lényeges ismérvének tartot-
ták, hogy nem a személyes sors a tárgya, hanem egy közösségé. е  1418 
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65  H. B. Világirodalmi távla- 
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A két megállapítás kiegészíts egymást. Az eposzt felváltó epikus forma, a regény 
hósé nem a közösség, hanem a személy, a személyes sors. Az indAviduum azon-
ban — Lukács szerint — »puszta eszközzé lesz, melynek központi helyzete azon 
nyugszik, hogy alkalmas a világ egy bizonyos problematikájának feln'zutatására.«b3  
(Atáhúzas: Th. B.) A személy önállásodasávatl egyid őben eszközzé lesz. Hamvas 62 Lukács György. A regény 

konceposójában ugyancsak nagy jelent őségű  az individuum alótérbe keгі.ilése a 	elmélete. 
regényben, mert a személyes történet megjelenése a reális történet megoszlását 
jelenti. 
»Az az eilentöгtљПet, amely Don Qwsjoteval kezdődik, szemben a közöss.ég és 
az állam történetével, a személy története, és ennek letéteményese ett ől a perc-
től fogva a regény, .mert a regény Іkіz гбіаg a személy történetével foglalkozik. 
Úgy látszik, hogy ;az állam és a kapitalizmus és a tudomány történetével szemben 
áll. Lehet, hogy szemben is áil, ide mindenesetre tökélátesen és önálló kez-
dete van. Ez a történet más valóságfogalmon alapszlk, nem azon a bizonyos rea-
litáson, hanem .a szé'lmalomvadóságoл, amely Don Quijote szerint sem egészen 
valásag, de az biztos, hagy az igazi va'lásaghoz 'a realitásnál végtelened közelebb 
fekszik.« 

Mi következik Hamvas téziséb ől? A Don Quijoteatal, a regény megsziiletéséves, 
amelyet Hamvas az objektív törtéaleti szükségszer űségből vezet le, megjelent egy 
új történet, amely Európa valáságos .történetével, a »parádés történet, a soha el 
nem képzelt kínok és bestialitás történetével« 'szemben áil, és els ősorban ebből 
a szembenállásbál érthet ő  és magyarázható meg. Amit a regény megteremt, 
az a másik realitás, a szélmalomvalóság, amelynek önálló története van, és más 
valóságfogalmon nyugszik. Hamvas ezzel az elkiilönítéssel a regény öП törvéаyű  
belső  világát :nevezte meg, amely éppen azáltal, hogy »arra tesz kísérletet, hogy 
ábrázolva feltárja és fialápítse az élet rejtett totalitását< 63, az »igazi vialásághoz<: 
lényegesen közе lelb á11, mint a történelem vagy a tudomány..Ebben a konstel-
keióban a regény egy magasabb rend ű  valóságot kdpvi's!el. amely önálló vtlág-
káppel és totalitással rendelkezik, s Hamvas 'regényelméleti koncepciója csak 
ilyen értelemben fogad'ha'td el. Nem a regény és a küls ő  valóság, a történelmi 
helyzet szembenállása vitatható, mert a m űvészi alkotás egyik előfeltétele éppen 
a szembehelyezkedés, az önálló vslagkép felmut аtása, s az a mód, ahogyan felül-
emelkedésében kritikai viszonyt tud a valósággal szemben kialakítani. Ebb ől 
az aspektusbál beszélhetünk elkülönített »reá јitásfogalmakrál«, de csakis a dia-
lektikus összefüggés szem előtt tartásával. 

Abból a megfigyelésből, hogy a személy vált a regény kizárólagos h ősévé, s ezzel 
együtt a személyesség és a konfesszió is elhatalmasodott a regényben, Hamvas 
a modern  kifejezésformákat fenyeget ő  veszélyre következtet. A személyesség cl-
uralkodása a regényben a regény-format fellazítja, zárt totalitását és immanens 
belső  törvényszerűségeit megbontja. A személy is mind kevésbé »alkalmas a világ 
egy bizonyos ,problematikájának felmutatására«. Hamvas rendkíviil pontosan anti-
oipálja a szubjektivizmus térhádítasát  •a modern regényben, amely történetének 
egyik legkomolyabb válságát hozta magával. 

63 i. ni  

A regény »vallomásos« beállítottságából kiindulva Hamvas nem .az eposzban látja 
a regény ősét, hanem Augustlus önvallomásában. Ez a vonal folytatódott Rous-
seau-nál, Kserkegaard reál, Schopenhauernél és Nietzschenél. A filozófiának és 
a regénynek ilyen egybevetése sajátos megitasokat eredményez. »Ez lett .a modern 
műfaj: a vauorméi, Rousseautál Proustig, mindazzlal, amii ehhez tartozik: szub 
jektivizmussal, rela'tivizmussal, önknitikaval és pszichológiával. Hogy mi a  kin-
fesszionatizmus, azt teljesen akkor lehet megérteni, ha az ember figyelembe veszi, 
an-t Eliot modernjével szemben antiknak lehet, s őt kell nevezni.«« 

A másik pólus, a ntitolígiai tradíció folytatás Voltaire, Höldemlin, Goethe, Shelley, 
Hamsun, George, Powys stb 65  Hamvas a regény problematikájából kiindulva eljut 
a .mítosznak és a mitikus világképnek egy újabb aspektusáig, amely éppen egyete-
mes mondanivalójával utal az álétnek arra a teljességére, amelyet a regény csak 
mint »másik real2tástetud megteremteni, s amely számára már nem eleve adott. 

»Don Quijote furcsa, mert h ős. Hamlet az els ő  nemhős hős. Till  Ulenspigel még 
hős, Sirnplscissimus már nem az (...) •és kitűnik, hogy Leopold Bloom dublini 
hirdetésügynök életében huszonnégy óra alatt ugyanaz történik, mint az Odysseiá 
ban  tíz év alatt.« A tanulság a következ ő : a modern  irodalom, hogy helyettesítse 
az elveszített mitikus teljességet, új megoldásokat talál,uj kifejezésformákat te-
remt, hogy megгagadha'tóvá tegye pl. Bloom egy napjában azt, amihez Odüsszeusz 
történetében tíz évre volt szükség. Proust és Joyce óta »a regényid ő  az asztro 
nómiai idő  kitágításán nyugszik.« Az idő  problémájának a megjelenése a regény-
ben akkor következik be, amikor már véglegesen eld őlt, hagy »az ember lenni-
buta a mítoszt a maga teljességében««. »Az idő  —írja Lukács A regény elméleté-
ben — csuk azután válhatik konstitutívvá, amikor a transzoendesltális otthonhoz 
fűződő  kötelék már elszakadt. Értelem és élet, .s vele a lényegi és az id ő leges 
csak a regényben válik el egymástól, szinte úgy is mondhatnánk, hogy a regény 
egész belső  cselekménye nem egyéb, mint az id ő  hatalma elleni küzdelem ... Еs 
ebből fakadnak... az epikailag valódi ,'időélmények: a remény és az emlékezés .. « 67  
Lukács eszerint iaz emlékezet az élvet egységét is űríts, is ezáltal a szubjektum a 
külső  és a belső  világ kettősségét feloldhatja. 

A modern  regény egyik legkiilönösebb eredménye a bergsoni<p гousts-joyoe4 idő- 
fogalom. A másik út, amely Joyce-tól Kafkáig vezet, írja Hamvas, a regényt tiszta 
nyelvvé transzformálja. Szentkuthy regénye, a Prae ennek a nyelvvé váló, s ő t 
a nyelv eltíttit feltáró igyekezetnek a legfurcsább magyar meg гalásulasa. »A re- 
génynek mindig volt hajlama arra, hogy magába szívja az egész irodalmat: olyan 
műformát alakitson ki, amelyik az „írás egyáltalán".« — olvassuk a Prae-r ől írott 
bírálathan«. »... a modem regény exisztenasális m űfaj. A Prae ilyen modern 
exisztenddks regény. Tárgya az: „előtt". Az, ami azelőtt van, mielőtt. „A mű- 

1419 alkotást megelőző  transz". Dialektika, retorika, divattörténet, m űvészet, matema- 

66 Karl Jaspers. Einführung 
in die Philosophie. 1949- 

67 Az idézet Walter Benjamin 
Kommentár és prófécia c. 
kötetéből átvéve. Bp. 1969. 

б8  Н . B. szentkuthy: Prae. 



б9  H. B. A közvélemény ana- 
tómiáiа . országút. 1936. 8. 
sz. 

fika, tkigonometliia. Csupa utalás valamire, über sich hinaus, ahogy Szentkuthy 
mandaná: önmagán tálka, valami állandó késziil ődés, koncentráció, közeledés, 
egyre nagyobb mérvű  tisztázás.« 

Hamvas Regényelméleti fragm,entuana neon történeti bekfitottságú, mégis fel-
rajzolja a megény ívét Don Q Оuіјоte-tói Joyoeiig, Kafikáfg, miközben a. moüern re-
gény felfedezései magának a koncepciónak a rugalrnasságat is prábára tették. 
Hamvas nemcsak hogy neon utasítja el azt, ami a modern regényben értékes és 
jellegzetes, hanem ktflönös érzékenységgel figyel fel ezekre a kvalitásokma és 
állítja fiét az összefüggéseket — .immár az újszer ű  jelanségek figyelembe véte-
lével. Éppen ezt a vonást szeretnénk alátámaszta л i azzal az idézettet, amely Ham-
vas regényelméletébe most máт  Olyan nemainadalmii temiileteket is bevon, ame-
lyekre Walter Benjaininon kívül a francia struktuna4istákig, a mass medfum teo-
retikusaiig nem terjedt ki a figyelem. A sajtó, a mozi, a rémregény, vagy a sztáriz-
mus, a közvélemény anatómiája, amire más íгdsаiban tért ki Hamvas, olyan 
koktünetek, olyan jellegzetesen 20. századi jelenségek, amelyek csak az utábbi 
néhány évben váltak a »modern .mitológiák«, »»mindegynapjaink mitoiágiája« címen 
kedvelt írástémákká. 

»A történelemnek regénnyé уaió átalakulását a sajtó jelzi. A .sajtó csak a felszfnen, 
csak műfaja szerint a vi Іlágeseményekrői való híradás, formája szerint regény. 
Ez a történet átalakítása folytatásos regénnyé. A sajtóban az egyéni történet és 
a közös történet valamiféle viszonyban áll, pontosan úgy, ahogy a történeti regény- 
ben. A viszonyt a hírlap vildgszemiélet і  álaspontja ,tormálja meg. 

A mozi is szépséget, mint 'kategámiát, .az izgaiornnak rendek ialá. Ez a thrik már 
Igen korán keletkezett. Már Smolettnél átint s azóta folyamatosan köиethető  a 
kii бnböző  tengerész és kalóz és rabló és detektív ігеgёnуеКьеn.  E.  T. Hoffnnannon, 
E. A.  Poe-n  át. Conan Doyle-ig, Conrad ig, Wellsiig, Juhen Green-ig.. Ebb ől a szem-
ponttói a Bűn és a bűnhődés  is  ide tartozik. A boulevrd sajtó nem egyéb, mint 
folytatásos rémregény, érdekesség és izgalom, amelyek iszerepl&i nxiniszterdk és 
primadonnák, akadémikusok, nagykövetek és szélhámosok, sikkasztók, futballrosták 
és bankžgazgaták, teljesen átregényesítve, izgalomba mártva, iaz esemény pedig 
nem egyéb, mint történet, mint szenzáсió. A sajtó twlajdonképpen a regény vég-
leges diadala a történeten.« 

li(nnnár nem a távőliról szóló híradás, hanem .az ánfOгmáaió„ a ~közetiről 
nyújtott tájékoztatás talál nyitott fülekre.« —írja Walter Benjamin. Ѕ  íme a 
regényt fenyegető  újabb veszély, az iлforanámó, is sajtószenű  pergés, a telex-
kattogás, amelynek hatása іalбl a .regény sean vonhatja ki ínagát. A regény foko-
zatosan mindent dJ gy, :még a konfesszionalizmust is, az esemény és a történet 
szolgálatába áll, mint a sajtó, mert a telex kattogását kell utánozna, mert a 
sajtó-idő  szorításában csuk úgy tarthatja mqg létjagosultságát, ha őrült iraaatban 
pergeti az eseményeket. 

A Regényelméleti fragmentum már nem v zsgáhatta a regény fe јlődésének ezt a 
fázisát. Felvetett gondolatai azonban nemcsak a regény-forma sajátos snegköze-
lítésében mertiinek ki, hanem olyan új összefiiggések meglatásában, amelyek 
nélkül ma, McLuhan és a tömеgkommuл!ikániás-, infогш&јiáelmélеrtek korában 
már elképzelhetetlen lenne a kultúráról, az irodabakról, a modern kifejezés- és 
közlésfonцnákrál való gondolkodás. 
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Hintalovammal, ha nem többet, 
ez világot bejárom 

(l-la fel jegyezhettem volna) 

Álmodom. Asztalkámon mákos-meg 
gyes rétes. Alighogy kžvették 
a sütőből. A szeletek mentén g 
őztől nedvesedő  szalvéta. Fele 
melek egyet, kóstolom. Atitató 
dott celo f án rétege alatt csil 
lapíthatatlan ízek. Nyelvemen 
puha mák és édes-savanykás meg 
gy elvegyül ő  melege. Az étvágy 
minden jele ínyemen. !Mint tuti 
pán szirmok, feslenek ki a kör 
körös rétegek. Esíem, csak esz 
em. Lélegzetvétel nélkül. Ahog 
y fogyasztom, gömböly ű  fekete 
betűsorok rajzolódnak a hártyá 
kin. Sorról sorra haladok. Cso 
dálatos vers, Lassított filmen 
süllyedő  amfora szájáról levál 

ó buborékok blu-blu hangja 
Felébredek 

Gyöngyöz ő  pára ujjaim kegyén 

• 

Házad köré mérj ki egy négylép 
ésПyž sávot, ültesd be mohával 
, 	elszórtan, 	tetszés 	szerinti 
elosztásban 

	

	telepíts 	tejszžn ű  
csészegombát. Kerted hátralevő  
részét oszd 1 X 1 méteres négyze 
tekre, majd vesd be a sakktábl 
a mintájára pehelypázsittal, f 
ehérmályvával és gyö Пgyvžrágga 

1 

Ha befejezted, tet őd köré f eke 
te feny őket, kerítésnek képzel 
j virágzó, nedvdús bodzasövény 
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• 
A fal mentén, hova majd állnom 
kell, ne f ű, se virág. Legyen 
csak karcsú kerti hintaszék, k 
arján nyíló Petrarca kötet, po 

hár meggyié és szívószál 

• 
Életem harmadik tavaszán török 
ló patája vágott félholdat szí 
vim fölé. Perecnek néztem s ny 
últam, talán még most is, érte 

s 

Ablakaim nem az égre, nem is a 
földre. Ablakokra, melyek újab 

b és újabb falakra nyílnak 

kdger kЁіdу  
Tűnődés 

Ki lehet, 
Hogy folytonosan 
Mosolyog, köny- 
Nyedén lépdel, 
Ha éppen akarja, 
Nálunknál többre képes. 
Találkozik velünk, 
Köszön, kenetfog, 
Izzik az örömt ől szeme, 
Utánunk ül asztalhoz. 
Olykor, szorult helyzetben, 
Elintézi legsiirgősebb ügyeink, 
Vagy kibeszél, elhárít, és él, 
t'agy kényszeredetten meg-
Sz űnik helyettünk is, 
Ha egy-egy alkalommal 
Szólásra emelkedne 
Gyülekezetünk el ő tt, 
Kiváncsiságunkban, 
Vagy a halálrauntságtól, 
Vagy az örömt ől-e, 
Vagy szomorúságunkban, 
E bizonyos pillanatban 
Semmit sem hallani, 
Semmit sem látunk, 
Akárha meg sem tör-
Tént volna az egész, 
És ő  sem létezne .. . 

De, 
Az ő  sugallata ez is! 
Ha ránkmutatna —
Ijedtünkben feltámadnánk. 

A mese főhőse 

« —Még, emelkedj föl.« 
És ő  elzuhant. 

Tenyere miközben ég-
Tájakra nyílt 
És önnön világában 
Kitapintotta 

(Tán kiáltott 
Is — 
Hogyan cselekedjen, 
Kérdezhetik sokan.) 

Az egyetlen utat 
Jelentő  ...-t, 
(X = tét = tett, 

Vagyis 'lt.) 

Zsebeit kifordította: 
Temérdek haszontalanság, 
Lim-lom. 
(Törvényszer ű  terhek.) 

És csodáljuk? — 
Már örökké zuhanni fog: 
Szemünk láttára, 
Fülünk hallatára. 
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highland 
over 
beverhills 

3. ZAGRAfB 

. írnž 
magamból 

megírni egy nagy szabadulást 
az utcák rohanó forgatagából 
a gépszörnyek zajától 
könny ű t éreznž 
üresnek lenni 
valahol megpihenni 
zöldben úszni 
beatrixot nézni 
mint jár-kel nap nap után 
tekintetében f ürödnž 
mint tavaszi es őben megtisztulni 
érezni az ősz ízét mozdulatában 
sárguló örömsugarak ölén 
mert most ősziesre fordultunk 
a város eltompult 
a nyár kikopik bel őle 
olyan néha mint verseim 
unszimpatikusak 
fárasztók 
mint a füstölg ő  injekcžóst űk 
melyeket a mukik szurkálnak 
a szerencsétlen emberekbe 
istenem 
beatrix tekintete sincs már velem 
ő  is lassacskán elkopik mint 
ahogy ezek az öreg zágrábi házak 
villamosok 
szobrok 
szakállam fölött vad múzeumrajzok 
beatrix ha látná ezt istenem 
biztos nem ismerne már rám 
de már lehet én sem nagyon ismerek magamra 
ősz jött hát a medvjednicdrdl 
most követlen erjedés 
határozza meg az éjjeli barangolásokat 
meg a szürke lámpafények 
sem olyanok 
néma lámpaoszlopok 
sivár éjjeli utcákon 
kő  reng — beton 
kemény füstös tereken 
most csak penész és kovász 
gőzölög 
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esaponva jajongva remegve 
megrémülve az éjjelž denevérekt ől 
most csak magány/holnapok 
legyőzött kezek balladája 
énekel most simon és garfunkel 
szép időkről 
romantikus szerelmekr ől 
de most bad times 
a földszintž házak között 
lágy szélrohamok 
folydogáló .lepkerajok 
végtelen betonsíkok 
most a választófalak 
most k ő  reng — beton 
hőben ringatolódzik 
megcserepesedik 
most leállt a délibáb/malom 
a libbenő  mez őségben 
megmagányosodás 
kiveszettség 
csontvázemberek 
csendes archaikumok 
óvatosaп  elcsendesedünk 
a későn érkező  személyvonatok 
fölszálló füstjében 
várok hát egy 
elveszett szerelvényre 
most már csak dúdoljuk az angol éneket 
simonnal és garfunkellel 
mert nem maradt más 
most napraforgó/őserdők 
másznak a földeken 
a gastarbeiterek is megjöttek 
most sötét az éj 
mély esti munkálatokat végeznek 
ilyenkor ősszel k ő  reng — beton 
mes bad times bad times bad times bad times bad times bad times 
írom egykedv űen papírra 
most üres és szótlan cipók 
kezdenek ropogni mintha 
magukat kínálnák 
fáradt füstokádásban 
jövő-menő  emberek 
póktalanságukban 
a hősök is félrehúzódnak 
nem zengnek már forradalmakat 
kžlehelték barikádharcaikat 
hasznavehetetlen komphajók 
csupasz táncosok lettek 
hasznavehetetlen komphajók 
az ezüstmotorok társadalmában 
a miliők sírásában 
bomló jégvžrágíz ű  fejem 
má11ó iszapos kocsonya/sejt 
ízületeinkben kapkodás 
a rémület lökései 
most holtan terebélyesedik 
a szikrázó kvarclámpák táncában 
polipostorként fojtó gázait lövelli 
a csalóka látomásban 
szűzies vízžleányka közeleg 
de tudom hogy rítusukban 
nincs egyéb csak kábult messzeség 
meg a nyár kései csendülésež 
amik belém rakódnak 
a dombtetőről ugrálnak 
mint lángoló pokolfajzatok 
éles rozsda szavak 
puhaságuk szakadás 
mert most minden puha 1424 

  



most minden iramlik 
most minden nyúlžk 
most minden nyúlžk 
most minden pihenni vágyik 
most csak csend 
most csak csend 
most csak sikamló terek 
most lélekpusztulás 
most csak k ő  reng — beton 
hangtalanul szőrösödik 
a versek is pihennek 
üгes boroshordókként a pincékben 
a sziruposüvegek aljára is 
padlás/por telepszik 
a későn érkez ő  személyvonatok 
fölszálló füstjében 
várok hát 
egy elveszett szerélvényt 
kegyetlenül bad times 
kő  reng ködben 
betonmadarak zuhannak 
virágok plasztikából 
inognak 
remegnek 
most már hőskölteményeket 
sem írunk 
tavaszi lendület/indulatok tükröz ődnek 
mélyen bennem lét/er ői rohangálnak 
mint sérült sasmadár 
elhidegedés megmagányosodás 
repedő  csontkendőim harapdálják 
zilált bőrhuzatom 
žbolyántúlról süvít 
a földpánt robbanása 
most beatrix is csöndben ülne a sarokban 
nem szólna 
nem sürögne-forogna 
szótlanul f žgyelnénk egy távoli muzsikát 
és ti erre csak azt mondjátok 
hogy eldivatosodunk 
pedig 
csak egyre jobban kiszakadozunk a létb ől 
betonmadarak zuhannak 
kőben árnyék 
árnyékban békesség 

1000 évig ágyú/szüret 
kislányok hintáztak az ivan mažurani ć  téren 
boron  gaj felé induló villamosra szálltam 
most hát ősz borult rám itt zágrábban 
a későn érkező  turistavonatok megpakolták magukat 
most k ő  reng — betonban 
lámpafényben úsznak az öreg zágrábi házak 
sugárutak 

villamosok 
szobrok 
ringnak 
a későn érkező  személyvonatok 
fölszálló f üstjébe 
várok hát egy kései szerelvényt 
eltévedt talán az is az őszi sötétségben 1425 
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ЁіргФѕ 1 
tёZh7GI 
szerkezete  

Úgy tűnik, az utóbbi évek versközpontúsága teljesen elhomályosítja a vele 
rokon diszciplínát — a metorikát. Már maga a kifejezés tolmácsolása is téves. A 
poétika azonban (vagyis a költői nyelvi akkotások felépítésének tanulmányozásé) 
kétségkívül osupán a retorika vizsgálatával párahuzamosan tud megfelel ően fej-
lődтц . Ezzel egyidejűleg bővül a nem-ködtői nyelv sajátosság inak megismerése is. 
A próza és a költészet szokásos ellentét рdтj•a ez. Amennyiben az interdiszciplináris 
dolgozatókra mutatkozó nyilvanvaló szükséggel együtt jár a retorika önálló vontát 
megalapozatlannak tartó felfogás, a retorika kérdései ismételten felbukkannak a 
rokon tudományágakban. A retorika nyelvvel kapcsolatos kérdés еlt a lingvisztika 
(ennek is viszonylag szűk területe — a stilisztika); a motivációval kaposolatosakat 
a logika és a pszichológia sajátította ki. A poétika e három diszclplínátód dh тáгja 
a megfelelő  összehasonlító vizsgálatokat. A régi skálasztikus tudomány terminu-
sainak, a »prózának« és a »költészetnek« ha szerencsésnek nem is mondható, de 
vdlágos szembеá1иtasa helyett a mai lingvisztika a költ ői nyelvet a nem-költői 
nyelvvel állatja szembe. A lingvisztika terü.letére szűkülve ez az új szembeállítás 
mégsem öleli fed a nyelvi szerkezetek egészét. S őt a próza és a költészet közé 
sem húz választóvonalat — a próza nyelvét ugyanis feltehet ően ugyanúgy el 
kell  kiilöníteni anem-költői nyelvtől, akárcsak a költői nyelvet. 

A logika és a pszichológia elősegítheti ugyan bizonyos nyelvi szerkezetek 
keletkezéstörténeti analízisét, nem foglalkoznák azonban e szerkezetek, például 
a nyelvi fordulat, bels ő  tulajdonagaival. ]3ámmilyen legyen is nyelv és gondol-
kodás viszonya — a »belső  beszódгől van szó — a gondolkodás kérdései nem 
aserélhetők fel a nyelvi szerkezetek kérdéseivel. 

A nyelvi anyag szervez ődésének lényeges problémáival nem foglalkoznak 
sem a logika, sem a pszicholdgia, sem a lingvisztika. Fel kell támasztani a régi 
retorikát, mint ahogy ezt már megtettük a podtikaval. 

Ezzel még adósak vagyunk. A.  hagyományos irodalomelmélet továbbma is 
fontos szerepet tölt be a retorika új tudományos gondolkodásunk által elhanya-
golt kérdéseinek elemzésével. A korszerű  kultúra is feladatként rója ránk az 
ilyen irányú :kutatásokat. A kulturális értékek átcsoportosulnak. A . szellemi élet 
nem folyhat többé »üvegházban«. Megindult egy egészséges, a szélesebb alapokra 
helyezett kulturális hagyományok megteremtését célzó folyamat, a m űvészet széles 
körű  demokratizálása, melynek tünete a m űvészeti tendenoiák utilitarizmusa. E 
hagyomány .akkumulátorként fogja táplálmd a folytonos munkát a jöv őben is. 
Ez az átalakulás, mint minden társadalmi folyamat, .nem mentes a torzudásoktál, 
káros behatásoktól, de alapjában véve egészséges, történ еlmileg elkerülhetetlen 
falyamatról van szó. Vége szakad a bezárkózásnak, az »intellektualizmusnak« 
(amely nem téveszthető  és nem tévesztendő  össze az értelmiségiekkel, a kultúrá-
znak a társadalmi viszonyok mindem fázlsaban nélkülözhetetlen hivatásos hor 
dozóival). 1426  



A kultwra betörése — kissé avult szóhasználattal — az »élеt« tarühtére a 
prózanyelv gondosabb megközelítését hozza magával. Oroszországban valóságos 
talajhoz jut Piszárev álma a szépirodalom és a népszer ű-tudományos irodalom 
összekapcsolódásárбl, ha nem is olyan formában, amely egy realistanak elnyer-
hetné tetszését. Gyakorlati feladat el őtt állunk: kidolgozni a normatív retorikát. 
Tanfolyamok a zsurnalisztikáról, az ékesszálásrál, a vitatkozás m űvészetének fej-
lеsztése, s az ezekre vonatkozó viták sara azt mutatják, hogy spontán alkotói 
tevékenység útján •szület őfél'ben van  egy normatív retorika. De a normatív disz-
ciplína nem fejl&lhet megfelel ően, ha vele porhuzamosan nem dolgozzak ki az el-
méleti diszoiplínát. Nem arra ,gondolok, hogy ,a retorika feladata lenne saját sza-
bályainak megalkotása, oly mádon, mint ahogyan például eleddig a rugalmasság 
általános elméletének feladata az anyag ellenállákép еssége gyakorlati és elméleti 
tudásanyagának rögzítésében merült ki. A normatív és az elméleti diszoiplína 
közötti viszony sokkal összetettebb; a puszta hasznosság nem ösztönzi a kultúrát, 
sđt egyenesen gátolhatja is, de már maga az a tény, hogy egymás mellett létez-
nek, olyan társadalmi-művelődési fenannén, mély elősegíti az elméleti vizsgáló 
dasok І7irányú fејlődését. 

Nem alkalmazhatunk többé bimtetl еnül »zsurnahsztikai stílust« vagy vala-
milyen kaotikus nyelvi szerkesztésmódot. E dolgok nem kerülik el a figyelmet: 
fürkésző  pilantások szegeződnek arra, aki ír. 

A társadaiimii-politikai jellegű  munkák a mai prózában különös .f в tossággal 
bírnak. Lenin a modern  társadalmi-politikai irodalom világméretű  művelőjének 
számít. Ezért egészen természet еs, hogy Leninnel kezdjük a retorika elméleti 
tanulmányozását. Magától értet ődik, e diszoiplína bevezetésének iтΡanyadó mód-
szere a leíró. Lenin cikkeinek szerkezeti leírása egy új típusú retorika alapját 
vetheti meg. 

Lenin, akinek egész életében fegyvere volt aszó, jól ismerte a nyelvi szer-
kesztés implikációit. Ugyanilyen jól ismerte pozitív hatásukat, a szavak mozgó-
sító erejét, valamint a megkövesedett, semmitmondó, elkoptatott jelszavak hatás-
talanságát. 

Nyelvi szеrkesztéséve'l közvetlen, azonnal hatásra törekszik. Nala az álta-
lánas jellegű  állítás — elméleti gondolkodónál ritkán tapasztalható rugalmasság-
gal — p a r a n c c s á transzformálódik, szóbe i utasítássá a politikai akoiákhoz. 
Innen a szoros kapcsolat a szó és a tett között — ez egyben többek között egyik 
állandó itémája is, mindenek el őtt a poléггiібkban: »Először  is,  egy csak némžleg 
is tapasztalt burzsoá politikusnak sohasem okoz nehézséget, hogy annyi »ragyogó«, 
hatásos, hangzatos, semmitmondó és semmire sem kötelez ő  frázist vágjon ki. (...) 
Ha pedig tettekre kerül a sor, akkor majd valami szemfényvesztéshez lehet fo-
lyamodnž.« (Lužbla иžzmus. Lenin művei, Szikra Kiadó, Budapest, 1952. 24. kötet, 
17. oldal) »Az igazi munkásosztály nem ámítja munkásait reformígéretekkel, ha-
nem gyakorlatilag harcol a munkások teljes felszabadításáért.« (A proletárforra-
dalom és a renegát Kautsky. I. m. 28. kötet, 247. oldal) 

Lenin nyelvi szerkesztésében erősen él a konkrét, az aktuális szóhasználatú 
megformálás igénye. Kerüli a politikailag megkövesedett általános kifejezéseket 
(a »semmitmondó frázisokat«, a »ragyogást«, a »handabandázást«), A politikai 
akciók .utasításainak világos, tömör megalkotására törekszik. 

E szempontból karakterisztikusak Lenin tézisei, melyeket Oroszországba 
való visszatérésének másnapján (1907. április 4-én) tett közzé. 

Az Aprilisi téziseknek már a formája iiis céltudatos, nem mond ellent a je-
lentds politikai tartalomnak: a rövid szavak sorozatából  6116  utasításokka4 átfogó 
expozét ad a kommunista p "art tevékenységér ől. Nem egyedülálló forma ez Lenin 
műveiben. Ezt alkalmazza 1917. decemberében (Tézisek az alkotmányozó gy űlésről) 
és 1918. áprilisában (Tézisek a békér ől) .is. Hasonló struktúra az uralkodó prok-
lamáeiában és határozataiban, noha nem veti el bennük a pontokba foglalás kül-
sőleges eszközét. Olyan írásai, mint A proletariátus feladatai forradalmunkban 
vagy Oroszország politikai pártjai és a proletariátus feladatai szi tén a tézisekhez 
hasonló felépítésűek. 

Az Aprilisi tézisek 1917. április 7-én jelentek meg a Pravdában, A proletariá-
tus feladatai a jelenlegi forradalomban című  bevezetővel. A közlés körülményeit 
magyarázó jegyzet el őzi meg a téziseket; rövid cikk, terjedelemre az els ő  tézis 
felének felel meg, általa azonmód a tézisek gyakarlat4özpontú atmoszférájaban 
találjuk magunkat. Az akkori politikai légkört, az újságok által a »leplombált Va-
gon« körül csapott botrányt, a liberális általánosságok büszke tirádáit, a lelke 
sedést és a zenebonát felidézve a tézisek bevez еtőjénеk gyakorlatias hangvétee 
egészen sajátos stilisztikai módszerként hat, mely a tézisek nyelvi szerkezetét 
különös еrővel ruházza fel. 

A téziseket Lenin a logikai világosság követelményei szerint csoportosította: 
az első  kettő  történélmileg és általánosain méri fel a pillanatnyi helyzetet (há-
ború és forradalom); a következ ő  kettő  az oroszországi kormány iránti állás-
pontokat tisztázza (az Ideiglenes Kormány és a szovjetek); a következ ő  négy a 
forradalom politikai és társadalmi programját szabja meg (az állam fölépítése, 
földreform, pénzügyi politika, a termelés megszervezése); az utolsó kett őt a párt-
feladatoknak szenteli (a kongresszus összehívása, az Internacionálé megújítása). 

Az első  négy tézis — aktuálitásuk miatt — sajátos módon alakul. A követ-
kező  négyet a jövő  problémáinak szenteli, egyedüli célja az, hogy az adott helyzet 
elemzésében segítsék. 

Az első  négy tézis közül az Ideiglenes Kormánynak szentelt harmadik a leg-
kevésbé részletezett. A kormány iránti negatív álláspont tömörség еt követеl. Igy 
valamennyi tézis verbális terjedelmét aktuális fontossága szabja meg. Fontossá-
gukat természеtesen az 1917. április 4-4  állásfoglalasból ítélhetjük meg. A tézisek 
politikai és történelmi visszhangja nagyon érdekes: err ől azonban most nem 
szólunk. 

A három hosszabb tézis két részb ől  611: az általános jelegű  állításból, vala-
mint az ezekből következő  politikai propagandára való utasításból. 
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Az első  tézisben: »Tekintettel arra, hogy a forradalmi honvédelem tömegek-
ből való hiveinek széles rétegei kétségtelenül jóhžszem űek, a háborút csak szük-
ségességből, nem pedig hódítások kedvéért ismerik el, és tekintettel arra, hogy 
a burzsoázia f élrevezetž őket —különösen alaposan, kitartóan és türelmesen kell 
nekik megmagyarázni a t őke és az imperialista háború közötti elválaszthatatlan 
összefüggést, be kell bizonyítani, hogy lehetetlen a háborút igazdn demokrati-
kus, nem-erőszakos békével befejezni — a t őke megdöntése nélkül.« 

A negyedikben: »A tömegek felvilágosítása arról, hogy a Munkásküldöttek 
Szovjetje a forradalmi kormány egyetlen lehetséges formája, s ezért mindaddig, 
amíg ez a kormány enged a burzsoázia befolyásának, a mi feladatunk csakis a 
Szovjetek taktikai tévedéseinek türelmes, kžtartó és különösen a tömegek gyakor-
lati szükségletežhe г  alkalmazkodó megmagyarázása tehet.« 

E szakaszok tematvkavlag azonosak: céljuk a »tömegek felvilágasítása<. Sti-
ksztika4lag ds megfe7elndk rexiddlbetésükndk. Éгezhеtő  az »összetett strшktúеdk« 
fokozatit használata. 

»Kпtartóaл, rarndszexesen« rá kell vd'1ágitand a hibákra, fel kell tárnd az &s,sze-
függéseket, a »tömegek gyaka аtlatd szükségleteihez alkah лаakodó meg~nagyarázás«-
sal keli! szdlgáhlunk. A szerkesztés és a 1eхika összehалgolt (»гendsmeгІseл«, »türel-
mеsen«) — pl. a második tézishen: »alkalmazkodni tudjunk a pártmunka külörz-
leges feltételeihez.« . 

Az »összdtіtt struktúma« Lenin  tipikus és tnxdatas alj;árása: »A tömegek (...) 
csatlakoznak az öntudatós munkásokhoz, akik óvatos, kžmért, megfontolt, de szi 
Zárd és azonnali lépéseket tesznek a szocializmus felé. (Luiblanizmus. I. m. 24. 
kötet, 19. oldail) »Frázisokkal intézik el a dolgot, hallgatásba burkolóznak, köntör-
falaznak, ezerszer üdvözlik egymást a forradalom alkalmából, de nem akarnak 
gondolkozni azon, hogy mit is jelentenek a Munkás- és Katonaküldöttek Szovjet-
jež.« (A kett őshatalomról, 24. kötet, 21. oldal) »De a való élet máris másként ala-
kult; az egyiknek a másiktól való rendkívül eredeti, újszer ű, soha nem látott 
összefogását tapasztaljuk.« (Levelek a taktikáról,  I. m.  24. köt. 28. old.) »Elterelik a 
figyelmet egy olyan üres, áltudományos, gyakorlatilag tartalmatlan, professzoro-
san élettelen kérdésre, mint „az azonnali átalakulásra való számítás" kérdése.« 
(uo.: 36. old.) 

Ugyanezt mondhatjuk a nevek kapcsolat г 	 tküii, puszta fеlsorolásáróll is: 
»Miért? Talán azért, mert Csheidze, Cereteli, Sztyeklov és társai „hibát" követnek 
et?» (A kett őshatalomról, I. m. 22. old.). »Ma az a feladatunk, hogy határozottan, visz-
szavonhatatlanul elhatároljuk magunkat a Loužs Blanc-októl, a Csheždzékt ől, a 
Cereteliktől, a Sztyeklovoktól, a Szervez ő  Bizottság Pártjától, az eszerek pártjától 
stb. stb. (Luiblanizmus, I. rn. 19. old.). »Kautsky, Lonquit, Turali és sokan mások« 
(na. o. 16. old .) . »A Gucskovok, a Lvovok, a Miljukovok és társaik« (u. o. 18. ld.). 

A következő  konstrukoió-típusok anailogikuisak: »Nem, ez a formula elavult. 
Hajítófát sem ér. Holt formula.« (Levelek a taktikáról, 33. old.) 

A hármas kdfеjеzések kaxakterisztilkusak. A nyelvben a három a sok szi-
nonímája. Nem véletlеrn, hogy gondolataink megszakítását három ponttal jelöljük; 
nem vélet1arn az sem, hagy a m еsékbеn nиnden háхamSzor megvsшétlődik. 

De tárjunk vissza 'a tézisekhez. Ez a két elem aalágdáikka! együtt egy 
heterogén szintaxis lényеgeként mutatkozók meg. Leniem teljesen tudatosan hang-
súlyozta ezt. A Levelek a taktikáról című  írásában írja: »Hogy erre vonatkozólag 
a legkisebb kétség sem merülhessen fel, kétsmer is hangsúlyoztam a tézisekben 
a türelmes, általános, „a tömegek g y a k ó r 1 a t i szükségleteihez alkalmazkodó", 
felvilágosító munka szükségességét.« (I. m. 31. oldal) 

A tézisek port scпiptцma, a Goldenberg elleni polémda még er őteljеsebbeл  
tükгözr stiláris módszereit. »;✓n írásban és élőszóval váltig hangoztatom: a for-
radalmi kormány egyetlen tehetséges formája a Munkásküldöttek Szovjetje«. »Ez-
zel szemben bizonyos fajtájú ellenfeleim úgy tüntetik fel nézeteimet...« 

Karakterisztikus az anafor kwsan m еgkеttőzött kifejezés: »Еn írásban és 
élőszóval váltig hangoztatom«. 

Háram kötetlenül) illeszksdő  kцfеjezés »összetett struktí гm Јa« olyan benyo-
mást kelt, mintha egy végrtelеn sor részed voiának. A tézis еkhеz hasonlóan itt 
is összehangolta a fanvasságot a verbális temjеddlеmmеl; :a feszültség megteremté-
sév l a beszédndk a felsoroldst helyeittеsítő  művd tágításán észleljük. Mi mással 
érhette volna a i  az igen velősen fogalmazó Lenn a »nyelvi gazdagság« iillúzióját. 
Ahol a nyelvi terjedelem bővítеse elkеrulhеtеtlem, ott a hígulást a számstand sor 
algebrai jellel való helyettesítéséhez hasonlóan e terjedelem mondattani szimbok-
zálásávaa ken üli el. A téziseket kiegészít ő  post soriptumban Lenin újra a fenti 
eljárással é1: »Plehanov úr lapjában „félrebeszéléseknek" nevezte beszédemet. 
Rendben van, Plehanov úr! De nézze csak milyen esetlen, milyen ügyetlen és 
milyen kevéssé leleményes ón, amikor vitatkozik. Ha én két óra hosszat f étr е-
beszéltem, hogyan t űrhette száz és száz hallgató ezt a „f élrebeszélést"? Továbbá. 
Miért szentel az  •)n lapja egész hasábot e „félrebeszélés" žsmertetésének? Hát 
bizony, ami a logikát illeti, Lin nagyon gyenge lábon áll. 

Persze sokkal könnyebb kiabálni, szžtkozódni, jajgatni, mint megkísérelnž 
elmondani, megmagyarázni, felidézni az emlékezetben, hogyan vélekedett Marx és 
Engels 1871-ben, 1872-ben és 1875-ben a Párizsi Kommün tapasztalatairól és arról, 
hogy milyen államra van szüksége a proletariátusnak.« 

A post seriptum végén visszatér aszó és a tett témájához: »Kátyúba jutot- 
tak ezek a szegény orosz szociálsoviniszták — ezek a szavakban szocialisták, 
tettekben sovžnžszták.« E végkövetkeztetés magyarázhatja a tézvsek megalkotásá- 
nak szigorúan (és a végs őkig) gyakorlati célzatosságát. 1428 



A tézisek szerkezetének stilárms tanulmányozásakor eképpen felfigylhetünk 
arra, hogy a gondos logikai megfontolás elve mellett létezik a nyelvi terjedelem 
asszimilációja, összehangolása, és kiegyenlítése. 

A szintaktikai kombinációk változatos a'lkainazása a téziseknek egy másféle 
egyéniesítését is létrehozza. Lenin a téziseket szakaszokra bontja, számuk a kö-
vetkezőképpen változik: I. tézis: 5 szakasz; II.: 3; III.: 1; IV.: 3; V.: 3; VI.: 3; 
VII. 1; VIII.. 1; a kilencediknek három pontja van, közülük a harmadik harom 
részre oszlik. 

E szakaszok szerkezete változó (a kilencediket figyelmen kívül hagyva). 
Hét szakaszt teljes mondat ad, tizenötöt hiányos, parancsszer ű  névszói állitmány-
nyal, mint p1.: »A rendőrség, a hadsereg, és a hivatali kar megszüntetése.«, vagy 
»Lövészárok-barátkozás.« Megállapíthatjuk, hogy a tézisek teljes mondatokról 
hiányosakra váltanak át. Az első  tézis három els ő, teljes, bővített mondatokból 
álló szakasza után két rövid mondat áll, :ige nélkül. A befejez ő  max csak egy 
összetett szó: »Lövészárok-barátkozás«. A második tézist három teljes szakasz 
alkotja. A harmadikban csak egy igét találunk. A negyedik tézisben fordított 
a helyzet: két szakaszban nincs ige (:az els ő  szakasz összetett, a zárászakasz teljes 
mondat). Az ötötdik szakasztál kezd ődően csak névszói szerkezetekkel él. 

Fölmerülhet a kétely: vajon az igét mell őző  szószerkezetek autentikus mondatok- 
e, vagy csak egyszerű  címek, afféle fölsorolás címszavai. Ez azt jelentené, 

hogy minden szószerkezet valamiképpen az alkotás címéhez hasonlóan egy nyelvi 
&zóegyüttes szimbóluma, iami fólreérthet ően úgy is értelmezhet ő, hogy a cim 
hasonló szószerkezetének mintájára egy egész fejtegetést jelöl, helyettesít. 

Világos, hagy miért oly szembetűnő  a névszói szerkezet ilyen fajta lélektani 
hatóképessége: a kifejezés ,a végs őkig összesűrűsödik (erőtéljesen bizonyítja ezt 
a »lövészárok-barátkozás« kifejezés). Mégis, ezek a szerkezetek mondatoknak ve-
hetők, a maguk nyelvi jellegének virtuális lélektani momentumával együtt. Ezt 
bizonyítja a legtöbb névszó [,az eredetiben]: »meg kell magyarázni«, »meg kell 
szervezni«, »lövész "azok-barátkozás«, »:illúziokat kelt ő«, »megmagyarázás«, »kell á ;̀ 
menteni«, »megszitntetés«, »áttérés« ... 

Két esetben a nomim,atívusz hianyában is határozottan kiütközik a mondat- 

»Semmžféle támogatást az Ideiglenes Kormánynak; meg kell magyarázni, 
hogy az Ideiglenes Kormány minden ígérete, különösen az az ígérete, hogy lemond 
az annexióról, teljesen hazug.« A »semmiféle támogatást« eset közvetett, pár-
huzamba hozható a nomin:atívusszal, a »meg kell magyarázni« már világosan rá-
világít a szerkezet virtuális jellegére. 

»Nem parlamentáris köztársaság — a Munkásküldöttek Szovjetježt ő l 
ehhez visszatérni hátrafelé tett lépés volna — hanem a Munkás-, Béres- és Paraszt-
küldöttek országszerte alulról fölfelé felépített Szovjetjeinek Köztársasága.« 

Itt a közbeékelt mondat, »a Munkásküldöttek Szovjetježt ől ehhez visszatérnt 
hátrafelé tett lépés volna«, a főmondat hatását kelti. 

Az igék hiánya, összesűrítése e nyelvi 'szerkezeteknek sajátos jelleget ad: 
parancsszerűvé válnak. 

A közlésnek a lefoj tott, lényegre törő  szerkesztés maximális expresszív erőt 
kölcsönöz; ez a sui generžs nyelvi mozgatóerő . 

El kell ismételnem: nem elemzem a téziseket a liugvisztika szempontjából, 
a mondatok funkcionális fontossága kevésbé érdekel. A teljes alkotás szerkezeté-
nek problémája foglalkoztat, a stilisztikai elemeknél megállapodva csupán rá akar-
tam mutatni, miként csoportosul a m ű  egészében az analógžákban gazdag nyelvi 
anyag. 

Ha a tézisiekben megfigyeljük az ige nélkiili szerkezetek eloszlását, láthat-
juk, milyen átgondoltan súrűsödrk össze a kifejez őerő . Ez az eljárás három fázis-
ban valósul meg: az els ő  tézis keretében; a második átmenetével a harmadikba; 
végül hiáгtus'ként a negyedikben, amely el őkészíti a végs ő  átmenetet az igében 
indnyos •szerkezetek felé. 

Ezek a tézisek általános kompozíciójávall analogikusan megszerkesztett nyelvi 
anyag eloszlásának megoldásai. A karakterisztikus párhuzamosságokban sui generis 
megfigyelhetjük az »anaforákat« amelyek Jirmunszkijnak A lírai versek kompo-
ziciójára emlékeztetnek bennünket. Távol áll t őlem a gondolat, hogy analóg 
nyelvi anyag alakzabainak egyetlen alkotáson belüli elemzésével megismerhetjük 
az anyag szerkezetét. Nem a konfiguráción vagy a nyelni arabeszken — expresszív-
konstruktív fuiikcidjukmn van  a hangsúly. Még egy kimondottan költ ői alkotás 
is közömbös a nyelvi alakzat mint olyan iránt. Ezt bizonyítja az, hogy az ismétl ő -
dések osztályozására tett minden kísérlet azt tükrözi, hogy a valóságos anyagban 
a legkiilönfélébb alakzatok lelhet ők fel. Ez történt az eufóniás іѕmёtlбdёѕеk osz-
tályozásakor (Tasd Brjuszov munkáját Puskin fonetikus írásáról). Hasonló a 
helyzet az anaforisztikus jelenségek, az ehhez hasonló nyelvi anyagok osztályo-
zásával, valamint a versszakoknak egyéniesített versláb-alakzatok együtteseként 
való tanulmányozásával is: ellenkez ő  esetben a versláb meghatározhatatlan. Ha-
sonlóképpen az eufonikus és verbális ismétl ődések osztályozása sem mozdítja 
előbbre a probléma megoldását, még akkor sem, ha csak egyszer űen leltározzuk 
az ismétlődéseket. Ekvipolensnek kell tehát vennünk minden szerkesztésmódot, 
máskülönben ezek az alakzatok önmagukban láthatatlanok, semlegesek maradná-
nak. Tehát nem a szerkezet alakzatai lényegesek, hanem konstrukciós motivált-
ságuk, egy fenomén meghatározott egyéni szerkesztésben kifejez ődő  funkciója. 

Nem érdekel tehát különösebben besmiinket a stilisztikai eljárásokkal tör-
ténő  felosztás tíz tézisre, illetve ,a 4-6-os (»gy űrűs« struktúrájú) tagolódás, mely-
nek során az »összetett istruktúrák« kö гillfonják az első  csoportot; a tézisek fel-
építése a döntő, de az nem a megfielelő  kifejezéseknek a logikus gondolkodás 
törvényeit követő  összeválogatásából következik, ellenkez őleg, a kifejezés (frázis) 
súlyával és hatóerejével rendelkez ő  nyelvi szerkezet (hasznossági szempontú) tör-
vényszerűségeiből. Fontos, hogy a pragmatikus kifejezés pillanatában érvényesültek 
a nyelvi kifejezés törvényszer űségei, és azok egy konstruktív célkitűzés érdekében 
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jelleg: 
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Neue fog4a11tozom az anyag tematikai tagaládásával. Minden prózai m űnek 
vannak tematikus eljárásai, és v an  sajártas kidolgozása. »Keretes« munkával van 
dolgunk ehelyütt, minthogy a tézisek nem újságban való közlés céljával íródtak: 
a bevezetés, a pоláшi k és a végkövetkeztetés adják e »keretet«, végső  soron két 
fonal párhuzamát: a polémiáé valamint a »lszó« és »tett<' antitézinéé. 

A tematikus konstrultciá elemzése azonban nem tartozik mondanivalónvhoz. 
A nyelvi anyag néhány sajátas elosztási módjának bemutatásával arra akartam 
rámutatni, miként gazdagítja a szerkezetet a kiilönleges szóhasználat nélkül is a 
tematikus tágmás és f вszűltségtesemtés. A $tasz« következhet magából a szer-
kezetből is, nemcsak »patetikus« szavalt váiasztásábál. Ilyen. saempanitból lényeges a 
hiperbolikus kifejezések mell őzése (figyelmen kíviil hagyva azokat a szavakat, 
amelyeknek politikai jelentése is v an, mint pl. »lázadбk«, »áxulák«, »köpönyeg-
forgatók« stb.; e szavak nem csupán hovatar,tazást, árulást, hazugságot jelentenek, 
akárcsak a »szégyenteljes béke« kifejezés sem). 

Ily módon a szerkezet rendkíviili kifejezőereje pótolja Lenin lexikális 
szűkszavúságát. 

— -- 



vlada urosevics 

a 
Mezőket láttak a vonatablakból, fülledt, sárga dermedtségben. Mesz-

szebb, a reszket ő  levegőben alacsony dombok emelkedtek. 
Alig egy percig állt a szerelvény e kis állomáson. Annyi idejük volt 

éppen, hogy a kijárthoz verekedjék magukat és leugorjanak. Tome kezét 
nyújtotta, de Lili maga szökkent a földre. 

Az állomáson nem volt senki. Három tyúk hűsölt a porban, a zöld 
szivattyús kút tövében. Túlérett eper illatával volt tele a leveg ő . Az eperfa 
az épület mögött lehetett, mert sehol se látták. Kék útitáskáját len-
getve Tome ellépett a kút mellett, megkerült egy halom rozsdás sín-
darabot. Lili a nyomában, vissza-visszanézve. Biztosan tudod az utat? 
kérdezte. 

Nincs messze, mondta Tome egy alacsony dombra mutatva. E pil-
lanatban hátuk mögött, az állomásépületben nagy er ővel bevágódott 
egy ajtó. Mindketten visszanéztek: félig nyitott zsalugátereivél az épü-
let csendesen állt, mintegy félálomban, egykedv űen. 

A vonat elhaladtával támadt csendben csak a tücskök adtak he-
vesen jelt magukról. Hangjuk, mint elhajított üveg szilánkjai, szinte 
szikrát vetett a száraz leveg őben. A fiú és a lány keskeny ösvényen 
haladtak, visszatekingetve: mögöttük az épület egyre zsugorodott, 
mintha alásüllyedne a fűben. 

A fű  felett, mintegy elveszve önnön áttetsz ő  szárazságában, a fe-
héredő  ég magasodott. 

Itt vagyunk, mondta Tome a dombtet őn megállva. Lili megállt a 
ruhájába akaszkodott bogáncsokat leszedni, majd fellépett a fiú mellé. 
De szép, kiáltotta és tenyerét összecsapta. 

Lenn, alattuk, a kis fennsíkon egy régi város kiásott falai húzód-
tak, egészen a folyóig. Oszlopok hevertek az elszáradt f űben, kirajzo-
lódtak az épületek alapjai. 

Lenyargaltak a lejt őn: a fű  szétporladt a 1abuk alatt. Egy f űbe 
süppedt nagy kőoszlophoz futottak, és rátelepedtek. Az állomásépül е-
tet fürkészték — innen már nem volt látható, az alacsony halmok 
eltakа rták. Lejtőiken a száraz kórók tüskéi .az égbe hasítottak. 

Sose tudtam megállapítani, mondta Lili, a görögöktól maradt-e ez, 
vagy a rómaiaktól. Vagy még régebbi? 

Ki nem állhatom az adatokat, mondta Tome, kezét nyújtva, hogy 
fellépjenek egy kisebbfajta épületfalra. Beléptek egy kétoldalról oszlop-
maradványokkal határolt négyszögletes térre. A fényben szinte égetett 
a kövek fehérsége. Úgy tűnt, a tücskök épp e kövek alatt lapulnak. 
A leroskadt oszlopfők körül fonnyadt fű  kunkorodott. 

A bekerített térség végében kis fehér k őlap állt, rajta halvány 
dombormű . Közelebb léptek. A kőlapra egy férfi, egy asszony és egy 
gyermek alakját vésték. Arcuk kivehetetlen: szándékos rombolás, vagy 
az idő  következtében — nem lehet tudni. Balra föléjük kígyót véstek. 
A dombormű  gyakorlatlan kézre vallott, elmosódott volt, nehezen 
felismerhető . 

Kígyó, mondta Lili a követ megérintve. Mit jelenthet ez? 
Talán .házi védszent, mondta Tome. A nap épp a vidék fölött állt, 

így minden fakó volt, csak lenn, a folyónál, a fűzfákon lengett valami 
sötétes zöld szín. 

Majd odalenn ebédelünk, mondta Tome, jó lesz? 
Félig megmunkált köveket, összehordott oszlopokat, fáimaradvá 

nyokat átugrálva ereszkedtek lefelé. Közöttük :mindenütt f ű . 
Nézd, mondta Lili, kígyó. Alattuk agyagos omlás feküdt, régebbi 

ásás nyoma. Fenekén, egy szürkés kövön kígyó szürkés tekercse 
csiílámlott. 

Követ, mondta Tome, gyorsan egy követ. Körülpillantott. Majd 
lehajolt: a kopár, kiégett földb ől éles, fehér kődarab állt ki. Bele-

1431 rúgott és felkapta. 



Ejha, mondta, nézd, mit találtam. 
Lidi az omlásba bámult egy ideig, aztán megfordult. Tome egy 

kődarabot tartott a kezében és a földet tisztogatta ró1 а . 
A kígyó nem él, mondta Lili. Valaki már előbb agyonütötte. Ahol 

a, szétütötték a fejét. 
Nézd .csak, mondta Tome. Egy kezet tartott, pontosabban egy kéz-

fejet, valami szobor letört darabját. Ez aztán a .lelet, mondta. 
A lány kézbe vette. Női kéz volt, hosszú, vékony, enyhén behajlí-

tott ujjakkal, mintha kérne vagy adna. Megtartjuk magunknak, ugye, 
mondta Lili. Ki :tudja, milyen régi. 

Hihetetlen, mondta Tome. Hihetetlen, hogy senki se vette észre 
mielőttünk. Ki tudja, hányszor feltúrtak itt mindent. 

A folyó felé ereszkedtek: az ágak között a folyó fakó ezüstje csil-
lámlott, a mező  neszei letompultak. A füzek hűvösében nedves szag 
érzett, az állott leveg őben apró szürke legyek röpködtek. 

Ha nincs a kígyó, mondta Tome a kézfejet nézegetve. Ha iüaics 
a kígyó, mi is elmegyünk mellette, észre se vesszük. 

Hallgatva .nézték mindketten a kézfejet. Egyszerre a szárazan izzó 
levegőn át rövid dörrenés ért el hozzájuk. Mindketten ar гafelé tekin-
tettek. A kiégett, kopár domb fölé kékes füstgomoly kígyózott lassan. 

Robbantanak, mondta Time. ,Biztosan követ fejtenek. 
Az a dolog a kígyóval, mondta Lili, mégis csak különös. Az a 

dombormű  .. . 
A folyósál meleg levegő  hullámait hozta a szél. A fák törzsén meg-

lapuló tücskök még erősebb ciripelésbe kezdtek. 
:Sok kígyó lehet itt, mondta Tome. 
Eurüdiké kígyómarástól pusztult el, nem? kérdezte Lili. 
Nem tudom pontosan, mondta Tome. A gimiben ezt irtó unal-

masan adják elő . 
Te valóban nem borzongsz belé az ;ilyesmübe? kérdezte Lili. Mi 

a mai .napon, ők óbban az időben. Az a kézfej ... 
Ugyan, nekünk ahhoz semmi közünk, ,mondta Tome. A kézfejet 

a polcra tesszük majd, .a lámpa elé. 
A tücskök még hangosabbá váltak. A közeli dombon, az oszlopok 

között egy öregember jelent meg, az őr. 
Tedd a táskába, mondta Lili. Dugd el. 
Messze van, mondta Tome. De mennünk kell. Húsz perc múlva 

jön a vonat. 
A folyó mentén haladva az útra értek. Mögöttük maradtak a ro-

mok, az őr elmosódott alakjával. Egy kutya futkározott körülötte. 
Mikor az ádlomásépület közelébe értek, a huzat újra bevágott egy 

ajtót. Lehet-e egyáltalán valaki ebben az épületben? kérdezte Tome. 
A kút mellől eltűntek a tyúkok. Különben semmi sem változott. 

A sínek körül pipacs kesernyés szaga szállott. 
A kanyarban váratlanul felbukkant a szerelvény: haladtában vadul 

hullámzott fű, levél. Ahogy megállt, érezni lehetett, az átforrósodott 
levegő  .leng a mezők felett. 

Őket nézte a mozdonyvez еtő  a csatakos mozdonyból, míg felka-
paszkodtak. Elég sok kiránduló volt a vonaton. 

Kinn a táj, mint a szárazra vetett hal, megrándult: a vonat elin-
dult. Lili kihajolt a folyosó ablakán. Haját mind er ősebben cibálta 
a szél. Singállottak a dombok, fátlanul. 

Közvetlen közelükben, a folyosón ketten álltak, földmunkások öltö-
zetében. Ami kevés fény esett a folyosóra, homályban hagyta arcu-
kat. Lilihez és Tomehoz beszédfoszlányok jutottak el. 

Ki hitte volna, hogy itt gránátok lapulnak. Háborúsak. A gyere-
kek nap mint nap ott játszadoztak. Ki hitte volna, hogy gránátra 
akadnak. 

Lili visszahúzta fejét az ablakból. Tome karja lecsúszott róla. 
Hol történt, kérdezte Tome. 

Hát nem hallották, .kérdezte egyikük. 
Itt, a dombok között. Gránáttal játszottak a gyerekek. Egyiküknek 

letépte a keze fejét. Itt e, mutatott a csukló tájékára. 
Lili visszahúzta fejét az ablakból. Tome karja lecsúszott róla. 

akarta volna igazítani. 
Itt, a dombok között. Gránáttal játszottak a gyerekek. Egyiküknek 
Nem, mondta Tome, .semmit se hallottunk. 
Lili leeresztette kezét. Mintha elfelejtette volna, miért emelte fel. 
A vonat megállt. A két munkaruhás leszállt. Lassan ballagtak és 

a falusi út kanyarulatában eltűntek a porlepte levelű  gyümölcsfák cse-
nevész lombjai .mögött. Lili és Tome utánuk bámultak a vonatablakból. 1432 



a 
Délben az író egy próbababát vitt keresztül a téren. Közönséges 

szabászati ,próbababa volt, talapzattal, fej nélkül. A koldusok és a város 
naplopói kibújtak a hűvösből, s hosszan néztek utána. 

Az író alaposan megszenvedett, mire felcipelte a lécs őn. Maga kit 
visz, kérdezte a piacra induló szomszéd. Senkit, felelte az író lihegve, 
és mint az ájult embert, derékon ragadva vonszolta a próbababát. 
Szűk volt a lépcső , nehezen haladt felfelé — a baba talapzata mind 
untalan beleütközött a korlátba. Végül a manzárdja ajtajához érkezett, 
a próbababát a falnak támasztotta és el ővette a kulcsot a lábtörl ő  alól. 

Disznóság, mondta Buba, mikor aznap délután meglátogatta. Hogy 
merted ezt tenni a ruháimmal? 

Az író a szoba közepén állt, s elégedetten nézegette m űvét. A pró-
bababa azokban a ruhadarabokban feszített, amelyeket Buba tavasszal 
a tisztítóból visszahozva nála felejtett. Nyakán egy Afrodité=fej gipsz-
öntvénye. Fején nagy, fekete ,kalap rizsszalmából. 

Az író f~lö'ttébb elégedettnek mutatkozott. A próbababa feje kissé 
megd&lt, arca egy darabját elfedte a kalap — szeme sarkaból vetett 
rá .hódítónak szánt pillantást. Buba megvonta vállát, megrázkódott és 
hátat fordított neki. 

Okosabb dolgokkal .is foglalkozhatnál, .mondta. Mennyi idő  telt el, 
és semmit .sem írtál. Ahelyett, hogy írnál — te játszadozol. 

Testem epedve kér, szavalt patetikusan az író egy verset, egy szóra 
lelj, mely fához hasonló, szenesed ő , csupasz tenyerekhez .. . 

Buba egyre türelmetlenebb lett. Nem értelek, mondta. Nem értem 
a tréfáidat a próbababával. 

Szükségem van arra, hogy magam körül tudjam azokat a személye-
ket, akikről írok, mondta az író. Együtt kell élnem a h őseimmel. Tudod, 
olyasvalakiről írok, aki beleszeretett egy próbababába. 

Szép, mondta Buba. Le ,akarta szedni a baba öltözékét, de meg-
gondolta magát. Odakinn narancssárga porfelh őkben, a szemeteskan-
nák kigőzölgéseiben, a félig elapadt folyó orrfacsaró b űzében fuldokolt 
a város. A lány az ajtóhoz ment és kilépett az erkélyre: lenn, az udvar 
ragyogó fehér kövezetén félmeztelen gyerekek ücsörögtek, barackma-
got törtek. A város másik fele, a folyó túlsó partján, .sárga volt, mint 
régi képeslapok. 

Az utcán apró emberi alak haladt, felfelé tekingetve integetett. 
Jön a festő, mondta Buba. Elkéstünk — meglátott. Most éjfélig itt 
fog maradni. 

A festőt lázba hozta a próbababa. Rendkívüli, kiáltozta hadonász-
va. Egyetemista éveimre emlékeztet. Az akadémiára jártunk, és nem 
volt pénzünk modellre, úgyhogy próbababákat festettünk. Vannak 
ilyen babák .. . 

A festő  sokáig maradt. A nyári ég csillagai alig látszottak: a város 
gőzei, a levegő  párái, a füst eltakarták őket. Az ott a Nyilas, mormogta 
a festő , felfelé mutatva bizonytalanul, az emeletes épületek fölé. 

Mindhárman felkerekedtek. A fest ő  a próbababán lelkendezett, 
izzadva fogadkozott, hogy le fogja festeni. A város eltikkadt a hő-
ségben, a falak kibocsátották a nap folyamán magukba gy űjtött me-
leget. A járókelők alig mozogtak, betegesen fényl ő  tekintettel, nyug-
talanul és szórakozottan járkáltak. 

Másnap Buba az íróhoz menet gazdasszonyával találkozott. Ele-
gem van, rikácsolta az lángoló arccal, nehezen lélegezve. Elegem van; 
előbb lányokkal, most meg szörnyszülöttekkel és holmiféle próbaba-
bákkal. 

Ahogy Buba elhaladt mellette, utána fordult. Keress magadnak 
másikat, kiabálta. A pasasod fából készült boszorkányokat öltöztet-
get odafönn. 

Ez meg mi, kérdezte Buba a szobába lépve. 
Az író kesernyésen elnevette magát. Marhaság, mondta. Ma reggel 
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lerohant a lépcsőn. Most meg egyszer csak belép a háziasszony. Épp 
a babát igazgattam. 

A próbababa fején már színházi paróka is volt. Hosszú, vörös 
haja sűrű  hullámo'kban omlott a vállára. 

Hogy haladsz a történeteddel, kérdezte Buba. 
Brlelődik, mondta az író. Kitűnő  történet lesz. Elmenjünk va-

lahová? 
Búcsúzóban az író elkérte Bubától napszemüvegét. 
A következő  napon Buba a próbababa orrán látta viszont. A szem-

üveg határozottan elütött a gipszfejt ől: úgy tűnt, mögüle a baba min-
dent figyelemmel kísér, .ami a szobában történik. 

Hülye vagy, mondta Buba. Nem hagyom erre használni a szem-
üvegemet. 

Az író megprőbálta megnyugtatni. Ez te vagy, mondta a barbára 
mutatva. Róla írva én • terád  gondolok. Ő  a te hasonmásod. 

Engem hagyj ki ebb ől, mondta Buba. Engem senki se helyette-
sítsen. Remélem, nem szoktál vele aludni. 

Ne légy bolond, nevetgélt az író. Ez csak egy baba. 
Kezdek félni tőled, mondta a lány. Egyszerűen nem értelek. 
Testem epedve kér, szavalta az író, egy szóra .iélj, mely fához 

hasonló, szenesedő , csupasz tenyerekhez .. . 
Nekem ez az egész ügy a babával sehogy se tetszik, mondta Buba. 
Nemsokára vége a történetnek, csendesítette az író. Kit űnő  törté- 

net lesz. Egy fiú beleszeret a próbababába. ,Sikerem lesz, meglásd. 
Elmegyünk valahova? kérdezte Buba. Jó görög film játszik a nyári 

mozi kerthélyiségében. 
Jó, mondta az író. Csak még valamit megigazítok. 
:Néhány olcsó, csillogó hajtűt helyezett el a baba .hajában, néhány 

lépéssel eltávolodott tőle és elégedetten nézte. Aztán valamit följegy-
zett a jegyzetfüzetébe. 

Mondd, hogy nem .szépül napró7-napra, mondta. 
Buba hallgatott, megpróbált másfelé nézni. 
A mozi előtt a festővel találkoztak. Kikirikit tört. Hogy haladsz 

a történettel, kérdezte nyomban. 
Nagyszerűen, mondta az író. Új megoldást találtam. Egyféle tö-

kédetes mese lesz belőle. 
Siessünk, mondta Buba. Ügy látszik, már nem is lehet jegyet 

kapni. 
Az író fedtette, hogy a következ ő  napokban dolgozni fog. Buba 

nem járt el hozzá. Aztán egy este, niinthogy ráunt egyedül moziba 
járni, felnézett az íróhoz. 

A baba 'a _szoba közepén állt. Az író az ágyon heverészett. Sötét 
volt 'a szobában. 

Szörnyen áporodott szag van nálad, mondta Buba. Sase szell őz-
tetsz? Ki se mozdulsz innen? 

Mostanában írok, mondta az író. Majdnem elkészültem a törté-
nettel. 

Buba messziről megkerülte a babát, az ágyhoz ment és leült mel-
léje. Most, hogy elkészültél vele, ugye elviszed innen a babát? Hang-
jában alig titkolt gyűlölet érződött a fából készült lény ellen, amely 
ruháit viselte. 

Ne légy kiállhatatlan, mondta az író. Itt is maradhatna. Elvégre 
a történetbeli fiú fülig szerelmes belé. 

A szoba félhomálya sűrű  volt és ragadós. Szennyesre, izzadságra 
szaglott. Petyhüdt rongyokban lógott a langyos levegő . 

Elmegyünk valahová? kerdezte Buba. 
Ma este ne, mondta az író. 
Holnap? kérdezte Buba. 
Jó, holnap, mondta az író megkönnyebbülten. Ma este még hozzá 

kell ,toldanom valamit. . 
Jó, mondta Buba és felkelt. Várj meg a rakparti cukrászdában. 
Másnap Buba először a festővel találkozott. Az azt mondta, az írót 

a rakparti cukrászdában ,látta. 
Mi van a babával, kiáltott vissza a fest ő  ahogy távolodtak egymástól. 
Semmi, mondta Buba. De majd csak lesz valami. 
Felment a lépcsőn,. riadozva, hogy a háziasszony meg ne lássa. El ő-

vette a lábtörlő  alól a .kulcsot, kizárta az ajtót és benyitott. 
A baba a .szoba közepén állt. 
Buba megközelítette, lassan, óvatosan, mintha élne. 
Utálkozva leszedte a fejér ől a parókát. A csupasz gipszfej megcsil-

lant a Ho.ldfényben. 1434 
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Sietve vetkőztette. A melltűk és hadtűk lehullottak a padlóra, ro-
pogva törtek szét a talpa alatt. Reszket ő  kezekkel gyújtott alá a kály-
hába gyömöszölt papírdaraboknak, melyekre ráhelyezte a parókát és a 
ruhadarabokat. 

Füst szaga terjengett a szobában. 
Levette a gipszfejet. Kinyitotta az erkélyajtót és kihajolt. A fej fehér 

foltja ívet írt 1e a homályban. Aztan a gipsz buffanása hallatszott az 
udvar betonjáról. 

Macskák ugrottak ki nyivákolva a szemeteskannákból. 
Ledobta a babát is. A fa reccsenése hallatszott. A földszinten 

meggyújtottak egy udvari lámpát. Öreges hang szólt: Megbolondult? 
Rögtön hívom a rendőrséget! 

Buba kifutott a szobából, bezárta az ajtót és leszaladt a lépcsókön. 
Az udvarban izgatott hangok morajlottak, ajtókat nyitogattak. Úgy 

tűnt, az udvaron többen is összever ődtek. Kiszaladt az utcára és futott, 
futott a sarokig, aztán lassított. 

A rakpartra érve már lecsillapodott. Messzir ől megpillantotta az 
írót: a cukrászda el őtt sörözött. 

De meleg van, mondta Buba letelepedve. 
Borzalmas, mondta az író. Akarsz egy sört? 
Hogyha hideg, mondta Buba. Rettent ő  szomjas vagyok. 
Tudod-e, hogy befejeztem a történetet, mondta az író. Végre elké- 

szült. Tegnap értem a végére. Mit gondolsz, hogy fejez ődik be? 
Buba a sört kortyolta és érdekl ődése jeléül felvonta a szemöldökét. 
A lány, akit szeret, mondta az író, mikor nincs odahaza, elmegy 

hozzá és megsemmisíti a babát. 
Buba leengedte a poharat. 
Különös történet ez, folytatta az író. Egyféleképpen tökéletes. A fiú, 

aki szerelmes a próbababába, egy történetet ír. Ez a történet is arról 
szól, hogy egy fiú beleszeret a próbababába. Ő  is egy történetet ír. 

Buba еlrévedve nézett maga elé. A neonfényben arca élettelenül 
fénylett, mintha gipszb ől volna. 

Siess, mondta az író, idd ki a sört. Elmegyünk hozzám, hogy felol-
vassam neked. 

Buba csak a lépcs őkön tudott szóhoz jutni. Mi van a végén, mi van 
a történeted legvégén, kérdezte. 

Ó, mondta az író benyitva, miután hűlt helyét látta a babának, az 
iró megfojtja a lányt. Jó, mi? 



brunner emália 

»Életemben rengeteget vívódtam, keresgéitem és viszonytag sok kaput pró-
báltam rányitni a világosságra... Még mindig vándorúton érzem magam: egy 
hangot keresek, szeretném meghallani és arra rezonálni  (mint  minden költ ő).« 
Ez Beney Zsuzsa önvallomása verseinek antológiába kerülése allaadmából, de 
nemcsak költészetére, hanem egész eddigi irodalmi munkásságá і ~a jellemző . Nem 
pusztán etikai, hanem egzisztenciális útkeresés, költ ői érzékenysége, 1atomásai át-
hatják úgy iradadmi tanulmányait, mint nemrég megjelent kisregényét, a Rontást. 

Beney Zsuzsa :költésaetének lényegét, költ őd lényét egyéni alkata és sorsa 
koordinátád határozzák meg. A különös csak ez, hogy már irodalnLi munkássága 
legkezdetén a költészet »magas leveg őjű« régiójába emelkedett, ahol csak a cso 
dák valóságosak. »Ott a messzeségben már a bánat is ragyogó és a derű  is ho-
mályos, s a két ellentét végül azonos.« (Weöгes S.) A tragikum sajátos meg-
nydlvánulása ez, olyan ember látásmódja, aki szüntelenül küzd a lét elégtelen-
ségével, •de sohasem mond le magáról az életr ől; aki tegező  viszonyban van a 
szorongással, kétségbeeséssel. Beney Zsuzsa életfilozófiájának ,szükségszer űen sark-
pontja a csoda és a sorsszer űség. Számára az e két fogalom közt kialakult mág-
neses térben válik a létezés elviselhet ővé, ,sőt olykar széppé. Furcsa, hogy ő , 
aki csodálta Weöres gondolatiságát, ennyire a transzcendencia rabjává lett. Talán 
ez is egyike ambivalens létünk pradoxonjainak; amikor a gondolat már nem tudja 
különválasztani a ját és a rosszat, 'a bizonyosságot és a valóságot, kénytelen 
összevonni őket egy új világrerul nevében, amelyben nincsenek vegytiszta kategó-
riák, előrelátható-megváltoztatható .körülmények. Beney Zsuzsa azonban nem ta-
gadja meg teljesen a gondolat rendteremt ő  erejét (mint például Pilinszky, aki 
megfosztja a szavakat megnyugtató, autonóm, megnevez ő  fuшkciójuktól): »A tra-
gikum forrása nem a sors, hanem a sors átélése. A közösség, amelyb ől szárma-
zok, gyermekkorom, a történele т  érzékennyé tett a sors átélésére; és ez az át-
élés, kés őbben szinte kényszerít ő  erővel rótta rám azt, hogy sorsomat, tátható 
és táthatatlan történetével végiggondoljam és megfogalmazzam.« Számára, akár-
csak József Attila, Pap Károly és mások számára, a megfngalmazás a mítoszteremt ő  
szorongás, a képszerű, parabolisztikus ábrázolás kényszerének megsz űnését jelenti. 
Szerinte a láthatatlan történetet a legérdemesebb feltárni, a pokol tornácát, hon-
nan á mennyországba lehet jutni, de amelyet nem a klasszikus gondolat és abszt-
rakciós készség tud feltárni, hanem a csend, a szorongás, a magány költészete, 
az ősi képlátás, mely belülrői vetíti a képet a láthatóra, és ezáltal a realitás 
összekapcsolódik a törékeny irrealitással. Az utóbbi pedig csak annyira irracio-
nális »mint az irracionális számok azok: valóságos mennyiségek, de számokkal —
a nyelvvel —egyértelm űen nem kifejezhet ők.« 

Beney Zsuzsa életbölcsessége, s őt ars poeticája is legérettebben regényében 
jelentkezik. Az előbbi természetes is, hisz a regény a versnek és tanulmányok után 
íródott, az utóbbi állításhoz az írón ő  nyújt magyarázatot: »Sok olyan szempont 
van, amelynek alapján úgy látszik, hogy a modern irodalom minden m űfažпhan 
a költészethez közeledik ... A költészet zártabb, de — mert nyilvdnvaldbb — köny- 1436 
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nyebben is megvalósítható forrna.« Az indokláshoz azonban hozzá kell f űzni, 
hogy a Rontás esetében a világirodalmi tendenciák csak másodlagosan meghatása 
zóak a .szerző  költői hajlamához képest. A regényben a forma költ őisége, kohéziója 
a tartalom jelentéssíkján is módosít: bizonyos fokú pszichológiai biztonságot 
szuggerál. A fiarsna és tartalom ilyen interferenciája szabályos id őközökben ismét-
lődik meg költői hélyzetképek, de főleg drámaian megkomponált határhelyzetek 
útján. »A döntés ritka levеgőjű  hegycsúcsai« kimagaslanak a regényb ől, megadják 
szilárd vázát. Tulajdonképpen a regény ügyesen összekomponál# drámai jelenetek 
halmaza (a versek képzuhatagának rokona), melyeket nem lehet nem egy léleg-
zetre elolvasni; az egész m ű  jelenségekre hullana szót, ha nem tartaná össze az 
író és olvasó szorongása, tragédiavárása. A гegény a tragédiát sikeresen meg-
valósitja nemcsak a képek, hanem az idő  síkján is (különösen hatásos a múlt 
idő  váratlan átváltass a jelenre). A vallonvasas elsószemély űséget nem érezzük 
stilisztikai bravúrnak — a »hősnő« van olyan messze a meghasonlásban önmagá-
tól, mint amekkora a távolság az ohasó és szerepl ő  között. A közösség utáni 
vágy felmutatása azért olyan meggyőző, mert a hósnő  képtelen hidat verni ezek 
a szalaadékok fölé. Ha tanuliságot kerestink, íme: » ... az élet nagy határhelyzetei-
ben nincs kihez szólnunk — ilyenkor az ember egyedül néz. szembe a semmivel.« 
Ez a regény mégsem Hidald, és nem is jelkép. A mély írói átélés miatt több 
ennél. 

A regény legizgalmasabb elméleti kérdése a szerz ő  száTnára (irodalmi ta-
nulmányai alapján ítélve is) a reális és az :irraoionális, a paradox összeegyeztetése. 
Ezen a téren talán a legtöbbet Gelléni Andor Endrét ől tanult, kinek »alakjai nem-
csak sorsuk különleges erőinek, hanem a lélek irracionális f eszülésežnek is rab-
szolgái — kiszolgáltatottságuk nem az elt űrésben, hanem egy különös, beteges akti-
vitásban nyilvánul meg, különös lžáércálomszer ű  tettben, melynek következménye 
a jóvátehetetlen valóság.« A Rontás fókuszába állított két hós a romantikusok 
példájára az életet és halált egy lényegként élik át, lelki vilaguk zaklatottsága 
padig Dosztojevszkijt juttatja eszünkbe. Minden, amit átélnek, a válásag stilizálása 
elsősorban a mitikus, szakrális, végzetszer ű  irányaban..E¢ .a stilizálás jelenti, hogy 
lehetséges realista eszközökkel is megközelíteni »életünk láthatatlan történetét«, 
mely már a tudattalanba és tudatalattiba ny űlik át. Beney Zsuzsa keményen 
megmunkált, mégis egyszer ű, a »naivitásig bátor« nyelve prózában is megragadja 
a vadóságot, mely a reális és szürreális között feszül. 

Prózájának a költészetre való utaltsága azonban nyilvánvaló. 
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Jegyzet Zákány Antal köitészetéröl 

A kxritikának a költ ői tehétség és a költői megvа1бs tlás közötti aránytakan-
ságra való utalása bizonyos értedembeл  mindig mellébeszélést jelent. Tehetségesnek 
mondani egy költőt s ugyanakkor költészetét esztétikai hiányosságként érzékelni 
ellentmondás, melyben a második, az еhmarasztaló állítás az els ő  pozitív hitelét 
semmissé teszi. Zákány Antal költészetének megközelftésekor, mégis, szii!kség-
szerűen és f~eloldatlanul maradva á111tádik fel ez az енеntmondás. Tragikusan 
torzónák maradottnak látjuk költészetét; torzónak, fenn a befiejezetle ~~ség, a félbe-
іnaradottság, hanem a megvalósulatlanig értelmében. Zákánynak, úgy t űnik, 
nem volt elég alakító képzelete ahhoz, hogy élményvilágát verseiben szervezetten, 
poétikai rendszerbe szervezve teremtse újjá; — de versei torzó voltukban is, 
meg nem valósult lehetőségként is egy sajatos költészet, egyedi költ ői világkép 
latens jelenlétét példáznák. 

Nem a »gondos kertészmunka« hiányát rójuk fel, nem a »kiils ő  forrna« —
a vajdasági » szép vers« (gyakran csupán a vers felszínén csillogó) artiszt чkuanához 
vnszonyított — egyenetlenségeit, hanem a versek bels ő  1ogLkájanak következet-
lenségeit, a belső  forma hiáлΡyát. 

Zákány első  kötetéről, az 1954-ben megjelent Fönt és alantról szólva a 
korabeli kritika, szinte a zavar jegyeivel, hangsúlyozza Zákány nagyfokú forma-
kultúráját; s noha e kritikai meglátás konkrét jelentése nagyrészt a koraibeli in-
dalirri élet, veгssltanda гd álltak meghatározott, <tény, hogy a Fönt és alant költője 
a hagyományos költői eszközök alkalmazásában egy viszonylag magas »technikai« 
szintet ért el. 

P1. »Maholnap ősz lesz... és 
lesz bőven, ami fájjon, 
bár gyöngéden szárnya alá von 
minden érkez ő  felleg — 
hisz minden hevített lombnak sárga, 
ezernyi áldott lámpalángja 
az oltó, nagy szürkeségbe eshet. . 

(Válasz) 

Am ez a rímes lírai realizmus lényegileg idegen attól a költ ői magatartás-
tól, melyet Zákány későbbi köteteib őеl megismerünk. A Föпt és alant költészetét, 
a későbbi verskötetek felől olvasva, a nyitva hagyott lehetőségek jellemzik. Az 
emléktik megverselése, majd a szemlélődő  gondolatisag, a József Attilai »es јаі iélés« 
útja (p'1. az Úttal összenyomni versben) éppúgy adott itt, mint a közvetlen élmény-
szerúségé, a vallomásos Én гír(pl. Еjszakázok). Zákány későbbi köteteiben a 
vallomásos élményszerűség a domináló, 'lemond a szemkélődve eszmélő  költői tar-
tás távolságtartó tudásáról, a »Légy fegyelmezett!« intelmér ől, anélkük, hogy a 
gondolatiságot is elvetné. Költészeté лΡek gondolatiságát érze'hni vagy indulati gon-
dolatiságnak nevezném, mely a súlyosan megélt emberi létezés élményét, az 
(egyéni) emberi lét sivárságának, szociálisan is meghatározott örömtelenségének, 
lehúzó erejének (szegénység) fájdalmas élmééyét értelmezi. Ez a súlyosan megélt 
élményiség idegeníthette el Zákányt .a Fönt és alant »technikás« verseitől, s vet-
hette el azt »kiilső« formaként — mint költőileg valójában soha át nem éltet; 
az egyedi élményvilágot közvetlenül hordozó/albíró sajátos venselésmódn зk egy 1438 
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e&;isztencnális élményköltészetet feltét еlező  szándékával. Ez az átváltás Zákány 
költészetében nem radükálisan, észrevehet ő  törés formájában következik be, ha-
nem a költői magatartás fokozatos/folyamatos egyért еQműsödésével. A Napfény 
a sárban, a Varázslat és a Földinduláskor kötetek vers-torzói jelzik ezt az utat, 
bermilk a korszerű  egzisztenciáЈis költészet mindvégig lehetőségként marad meg. 
Írásunk elején az alakító képzelet hiányában, gyangeségeiben jelöltük meg köl-
tészete torzó voltának okát, ezt kiegész гthetjük azzal, hogy Zákány költészetének 
megvalósulását sajná atos mádon gátolja költészetének életessége. A megszen-
vedett egyéni létezés krónsi!kásává lesz, a kránikas-alkotás minden vélet-lenszer ű-
ségével, esetlegességével. Verseinek agresszív pesszimizmusa vagy a bel őlük ki-
csengő  rezignált megjuhásmadása az élet el őtt, majd az önmagáit kegyetlen őszin-
teséggél megcsúfoló irónikus,groteszk hangvétél a Földinduláskor verseiben egy-
aránt nem érintik a vers, az alakítás kérdéseit; a költ ő  emberi léthelyzeteit, 
gondalkodás-Јаe~lyzeteit dokumentálják. 

Most megjelent verskötete, A vas nem kenyér sem hozott változást. »írjál 
meg engem / a szívedben / lángoló, bús vérvirág / tövisével« — olvassuk a kö-
tetnyitó versben, s költészetének tragikus iróniája, hogy »a vérrel írt« vers 
a romantdkus-szentimenrtaks közhelysz еrűség útjaira, a banálitásoktál nem mentes 
hétköznapi »filozofálgatás« útjaira viszi a költ őt, s az »a való, véres lét« kiszol-
gáltatottja lesz. A költő  alulmarad a élettel szemben, minek eredménye, hagy 
az eredendő  költői szándék, »a raid, véres lét« énekеsévé lenni, sem siikeriiihetett. 

»Itt bent, az ajtó mögött, 
kis, fényes kalodában ülök, 
kopott, ócska tárgyak testvéreként.« 

— indítja az Egyedül az éjben c. verselt, s az indítás József  Attila-ii pontosságú 
megfogalmazása a versbele költ ői helyzetnek, hogy köгetkező  soraival, s a vers 
egészében (a vershelyzet felesleges túlma'gyarázgatasával és érze'lg őssé higításávál: 
»A lényemben legbelül, / egy ódon, tág hodályban / töpreng a gondom, / vár, 
állig fegyverben és fájdalomban...«) teljességgel lerontsa az indítás költ ői hitelét 
is, annak értékét véletlenszer űnek mutatva fel. 

Megvaidsulatlrannak mondottuk ezt a költészetet, s itt csak jelzés formá-
jában utalunk arra, hogy a zákányi vers latens- lehet őségeinek megvalósítása —
egy másik költő , Gulyás József versedben következett be. Gulyás a Csak ember 
vagyok első  kötetében onnan indult, ahol Zákány költészete tartósan megmaradt. 
A sok vonatkozásában, lényegében hasonló költ ői tartás Gulyás legutóbbi vers-
kötetében korszerű  indulati élményköltészetet eredményezett, az egzisztenaiális 
költői "ilágkép következеtеs költőn knho;rdását. 



gerold lászló 
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seg  
Egy évad meg egy fél (2.) 

Az alábbiakban néhány tabellát, kinшtatást talál a színház iránt érdeklód ő  
ohasó, ezekből megtudhatja, hogy az elmult (1973/74. évi) színházi szezonban 
hány előadást tartott székh€lyén a Szabadkai Népszínház magyar társulata, és 
hányat vidéken, vendégszereplésein, továbbá, hogy mely községekbe és helységekbe 
látogatott el a társulat, és milyen érdekl ődést tanúsítottak irántuk, hányan nézték 
meg egy-egy előadásukat; tudomás szerezhet az évad egyes bemutatóinak és fel-
újításainak sorozatáról — hol, hány néző  előtt és az idény folyamán milyen 
gyakorisággal, гendszeгességgel keriltek közönség elé a produkciók végül 
pedig aгról, hogy hol, milyen rendszerességgel tartotta vendégjátékait a társulat 
és ezek a vendégjátékok hogyan oszlottak el az évad egyes hónapjaira. Színház-
szociolágiai vizsgálatunk tehát a iszinhdz és a közönség viszonyának alakulását 
kívánja bemutatni a legutóbbi szabadkai évad adatainak f еlhasználásával. Ezekb ő l 
a puszta adatokból nem nehéz levonni a megfelel ő  következtetéseket és tanulsá-
gokat, bárki megteheti, hiszen a számok világosan és félreérthetetlenül jelzik 
például, hogy hol melyik darabnak volt sikere s melyiknek nem; melyik produk-
ció váltotta ki a legnagyobb érdekl ődést s melyik a .legkisebbet; melyik község 
szervezte meg magyar ajkú lakosai számága a fiályamatas színházlátogatás lehe-
tőségét, és hol akad még tennivaló; hol milyen jelleg ű, művészi erejű  előadásokra 
kíváncsiak; hogy működik a helyi szervezés, milyen ízlés ű  ember az irányítója 
vagy mennyire tervszerűen illetve tervszerűtlemül működik a színház közönség-
szervező  osztálya, propagand ~a részlege; meg az is kiderül, hogy egy-egy hónapban 
mekkora megterhelés hárul a színészekre, mennyire egyenletesen vagy egyenetlenül 
osztja be vendégszerepléseit a .színház igazgatásága, s hogy ezekre a vendég-
játékokra mindenhol a legmegfelelőbb időben kerül-e sor. Mindez aránylag köny-
nyen kiolvasható a számoszlopokból, az adatokból és a dátumokból, éppen ezért 
bevezetéseképpen erra kérném az olvasót, hogy a táblázataktit böngészve próbáljon 
gondolni egyébre is, olyan vonatkozásokra, amelyek nem fejezhet ők :ki számokkal, 
de amelyek a színház és a közönség — itt és most: a szabadkai magyar társulat 
és közönsége — viszonyának pontos meghatározásában nagyon  is  jelentősek. 
Olyasmire gondolok, hogy a közönség is megbukhat, nemcsak az el őadás; ha 
nem arat sikert valamelyik produkció, nem kell feltétlenül a színházat okolni, 
ajánlatos önvizsgálatot is tartani: lehet, hogy mi buktunk meg, s nem az el ő-
adás. Ezenkívül állandóan szem előtt kell tartami a .színház szerepét, helyét 
közösségünkben, azt, hogy mint afféle szellemi központ (központom egyáltalán, 
van-e szellemisége és ennek hatása érz ődik-e a körülötte levő  világban, a vele 
kapcsolatba kerülő  nézőkön, közönségén?) milyen mértékben van jelen; van-e 
a színháznak sajátos profilja, milyen ez a profil, milyen a színház m űsorpolitiká-  1440  
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jónak fartendenciája, mennyiben csak szórakozóhely s memnymben több ennél; 
van-e a színháznak világnézete, s hogyan Ivat általa közönségére; a színház és 
a közönség viszonyának viasgálatákor olykor gondolni kellene a kritika szerepére, 
hatására, tehetetlelvségére, melléfogásaira, mert a kritikának, ha következetesen 
és igényesen művelik, jelentős szarepe lehet is színház és a közönség közötti 
egészséges, mmndkét .irányba egyformán ható viszonynak a kialakításában. Esetleg 
arra sem ártana gondohmi olykar, hagy a színház hogyan viszonyul önnagához. 
Akar-e nagy hatásugarú szellemi központ lenni - amely mindenkinek tud valami 
érdekeset, időszerűt mondani -, s ennek érdekében mennyire Igyekeznek a szí-
nészek értelml•ségjek, alkotó-gondolkodó értelmiségnek lenni, s mennyire eléged-
nek meg azzal, hogy hivatalnok módra, szenvtelenül, saját vélem ćny nélkül јб tsz-
szarnak, komanunikáljanak a közönséggel. 

Rövidеn: ne nézziik egyoldalúan a színház-közönség kapcsolatot, ezt  re  
csak az egyik vagy csak a másik olda4ról vizsgáljuk, gondolkodjunk el a színház-
nak illectve ,a nézőnek önmagához való viszo іјyáгбl is. Igy érheti el igazi célját 
az efféle színházszocjolág іai vizsgálat, amelynek álapját valóban a számok, a ta-
beilák jelentik, de amely nem meriilhet ki az adatok végeláthatatlan sorában, 
tornyosuló halmazaiban. 

I. előadásonkénti látogatottság 

a) Szabadkám 

előadások és nézők száma nézőátlag 

1. 	A pillangók szabadok 13 2975 228 
2. 	Handabasa 16 3360 210 
3. 	Sžrály 13 2635 202 
4. 	Golgota 1.3 3314 254 
5. 	Fantasztikust 22 1119 51 
7. 	Vžllámfénynél 7 1944 279 
7. 	Ma éjjel megnősülök 16 4173 271 
8. 	Jalta, Jalta 2 992 496 
9. 	Scapžn furfaнgjažЭ  5 975 195 

10. 	A gyászoló család 2 587 293 

összesen: 109 22074 227 

I Csak a városban tartott el őadások. 
t A kisteremben játszották. 
3 Az első  nyolc darab az új évad bemutató előadása, a továbbiak felújítások. 

b) vendégszereplésen , vidéken 

előadások és nézők száma nézőátlag 
1. A pillangók szabadok 32 7410 231 
2. Handabasa 22 5929 269 
3. Sžrály 11 2859 259 
4. Golgota 4 1790 447 
5. Fantasztikus 20 4826 241 
6. Villámfénynél 9 1791 199 
7. Ma éjjel megnősžlök 23 7591 330 
8. Jalta, Jalta 7 2453 349 
9. Scapin f ur fangjai 11 2846 258 

10. A gyászoló család 8 2060 257 
11. Еnek еS madár 6 1470 245 
12. Jókedvemben vettelek el 7 1786 255 
13.  Iván, a Rettentő  7 1513 216 

összesen: 167 44324 265 

с) ősszesen 

előadások és nézők száma nézőátlag 
1. 	A pillangdk szabadok 45 	10385 230 
2. Handabasa 38 	9289 246 
3. 	Sžгály 24 	5494 228 
4. 	Golgota 17 	5104 300 
5. 	Fantasztikus 42 	5945 141 
6. 	Villámfénynél 16 	3735 233 
7. 	Ma éjjel megnősülök 39 	11764 301 
8. 	Jalta, Jalta 9 	 3445 382 
9. 	Scapžn furfangjai 16 	3821 238 

10. 	A gyászoló család 10 	2647 264 
11. 	Énekes madár 6 	 1470 245 
12. 	Jókedvemben vettelek et 7 	 1786 255 
13. 	Iván, a Rettentő  7 	 1513 216 

összesen: 276 	66398 240 



Nem tévesztve szem elől, hogy az évad kés őbbi bвΡшutatái s ~zamára kisebb 
időbeli lehetőség kdnálkozik a nagyobb szénüákra, fontos kiilön is kiemelni, hogy 
legtöbbször A pžllangók szabadok, a Fantasztikus, a Ma éjjel megn ősülök és 
a Handabasa került közönség elé. Tehát a repertoáa тΡnak művészileg messzemenően 
gyengébb fele dominált. A Sirály sorozata nagyjából kilégftő, de a Vžllámfénynél 
és a Golgota kisszámú előadása teljes biskas, a színház sz ez ődmadájának és 
a közönségnek egya гáлt szégy ne. Hogy ki az igazi •bűnös, azt beszéljék meg, csak 
ne egymást okolják. A Golgota viszonylag magas nézőátlaga .nem kell, hogy félre 
vezessen, hiszen — látra fogjnuk — ebben lényegesen része van a magyarországi 
— keosкenléti és pestd — vendégsz вΡreplésnek. 

A darabok megteљeltsége — a színre vitel sz@ls ő  éntékei 45 és 9 — nem 
arányos. Pontosabban Szabadkán majdnem arányos, itt csupán a Vžllámfénynél 
sdkentelвΡnsége elgondolkoztató, vidéken azonban óriásd az ingadozás (32 és 4). 
Meglepő  a Golgota csupán négyszeri alőadása, Magyarországon kívül csak két-
szer játszották vidéken: Zomborban, a V ајdasági Színházak Találkozáján — ez 
volt a tartomány legjobb el őadása!! — és ÚjvidékвΡn. Ez feltehetőleg nem magya-
rázható •kizárólag  •a hataQmas díszlet alk nat]aаіѕѓgvаi, ha 4gen, akk л  óriási 
nmulasztás volt, hogy .nem két v dtozatban tervezték a díszletet. Ha ,tudjnak, hogy 
az értéktalen, egész вΡn gyenge előadások milyвΡn nagy sorozatokat énnek meg vi-
déken — holott törvénnyel kellene betiltani ezeket a giccseket — és az igazáл  
értékes produkoiák il sem jutnak a vidéki közönséghez, akkor vitathatatlan, hogy 
téves a színház •műsonpo1 tb ká ja, és botrányos a közönséghez való viszonya. A si-
kerdarabokat már eleve vidékjárásra szánták, tehát tudatosan tömik ,giccsel a 
közönséget, rontják ízlését és idegenítik el magvuktól az igényes néz őket, az értékes 
műveket ezzel szemben eleve nincs szándékukban vidékre vinni, ami megbocsát-
hatatlan bűn és a tássullat ibáхisának nagyobbik felét adó vidéki közönség lenézése. 
Nem maga natt vágja-e a színház a fáit az ilyen téves politdkáv а1? Јб  lenne, 
ha egyszer erről is elgondolkoznának a színház illeték вΡsei. 

A fdl јj zások esetében megemlítendő, hogy a Bulgakov-dráma az el őző  
évad mindössze hatszori színe hozása után az új évadban Szabadkán egyetlen-
egyszer sem kerнt közönség elé. Az előadás valóban nem. a .legjobb, de a mű  
kiváló. Nem éppen kielégítő  a •nagysnkeríí, szórakoztatásnak  is  igényes Scapin 
furfangjainak a tizenhatszori szabadkai előadásszáma .sem, de úgy látszik, ez 
a maхimum, amit a város közönsége nyújtani és befogadni tud. 

Ebben a szezonban mindegyik számoszlopba kisebb számok keriiJtek, mint 
az előző  évadban, kevesebb a néző  —Szabadkán nem, de itt az el őadások száma is 
nagyobb —, kisebbek az átlagok, csak az el őadások száma növekвΡdett — főleg 
Szabadkán, vidéken viszont jelentéktelenül csökkent —, š ez arra enged követ-
keztetni, hogy a színházban is érzik, változtatni kell a jelenlegi — áliandóan nosz-
szabbodó — helyzeten. Ha valamit a színház illétékesein еk figyelmébe ajánlhatnék, 
az az, hogy fordítsanak nagyobb gondot a vidékre, próbáljanak meg igényesebbek 
lenni vddékвΡn, ment így önmagukat becsülik jobban, önmagukhoz lesznek igénye-
sek. 

II. 	a vendégszereplésekrő l 

a) községenként: 

előadás- 	és nézSszám nézőátlag 

1. 	Ada 10 3040 304 
2. 	Apatin 1 394 394 
3. 	Bdcspaldnka 1 281 281 
4. 	Bácstopolya 7 2314 330 
5. 	Becse 6 2779 463 
6. 	Kanizsa 9 1636 204 
7. 	Kikinda 1 312 312 
8. 	Kula 2 295 147 
9. Magyarcsernye 2 755 377 

10. 	Pancsova 4 1267 . 316 
11.. Plandžšte 1 320 320 
12. 	Szabadka 20 3455 172 
13. 	Szenttamás 3 992 330 
14. 	Temerin 4 1272 318 
15. 	Törökbecse 3 1165 388 
16. 	Törökkaпžzsa 1 
17. 	Újvždék 32 8583 266 
18. 	Verbász 1 385 385 
19. 	Versec 1 230 230 
20. 	Zenta 7 1745 249 
21. , Zombor 24 5046 210 
22. 	Zrenjanin 13 3299 , 253 

23. ' Szlovénža 10 2841 284 
24. 	Horvátország 2 320 	. 160 

25.-  Magyarország 
_ 

(Kecskemét, Budapest) 2 -13.75 	. .. 	" 	687- 

összesen: 167 	_ 44324 265 1442 
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a vendégszereplések községenkénti szóródása: 

8 helységben: Zombor. 
7 helységben: Szabadka. 
3 helységben: Kanizsa, Pancsova, Újvždék. 
2 helységben: Ada, Bácstopolya, Kula, Magyarcsernye, Zrenjanin. 
1 helységben: Apatin, Bácspalánka, Becse, Kiki da, Plandište, Szenttamás, 

Temerin, Törökbecse, Verbász, Versec, Zenta. 

a vendégszereplések szóródása helységenként: 

község 

1. Ada 

helység hány előadás hány néző  átlag 

1. Ada 8 2463 308 
2. Mohol 2 577 288 

2. Apatin 
3. Apatin 1 394 394 

3. Bácspalánka 
4. Bácspalánka 1 281 281 

4. Bácstopolya 
5. Bácstopolya 6 2019 336 
6. Moravica 1 295 295 

5. Becse 
7. Becse 6 2779 463 

6. Kanizsa 
8. Kanizsa 3 452 150 
9. Kispiac 2 451 225 

10. Orom 4( 3 )" 733 244 

7. Kikžnda 
11. Kikinda 1 312 312 

8. Kula 
12. Kula 1 130 130 
13.  Szivác 1 147 147 

9. Magyarcsernye 
14. Magyarcsernye 1 357 357 
15. Tóba 1 398 398 

10. Pancsova 
16.Ivanovo 2 638 319 
17. Pancsova 1 229 229 
IS. Vojlovžca 1 400 400 

11. Plandište 
19. örményháza 1 320 320 

12. Szabadka 
20. Bajmok 5 912 182 
21.Csantavér 7 1542 220 

Kelebia 4( 3 )' 326 108 
Nagyfény 1 110 110 
Hajdújárás 1 120 120 
Horgos 1 95 95 

26.Zorka gyár 1 150 150 

13.  Szenttamás 
27. Szenttamás 3 992 330 

14. Temerin 
28. Temerin 4 1272 318 

15. Törökbecse 
29. Törökbecse 3 1165 388 

16.  Törökkanžzsa 
30. Törökkaпžzsa 1' 

17. Újvidék 
31. Budiszava 5 976 195 
32. Káty 1 184 184 
33. Újvždék 26 7423 285 

18. Verbász 
34. Verbász 1 385 385 

19. Versec 
35. Versec 1 230 230 

20. Zenta 



36. Zenta 7 1745 249 

21. Zombor 
37. Bezdán 1 227 227 
38. Csonoplya 1 152 152 
39. Doroszló 4 1390 347 
40. Nemesmilitics 3 434 144 
41. őrszállás 3 245 81 
42. Regőce 3 303 101 
42. Tel ecska 2 525 262 
43. Zombor 7 1860 265 

22. Zrenjanin 
44. Muzslya 2 370 185 
46. Zrenjanin 11 2929 266 

23. Szlovénia 
Dobrovnik 2 516 258 
Domanjševci 2 490 245 
Hódos 2 486 243 
Lendva 2 824 412 

51. Prosenjakovci 2 525 262 

24. Horvátország 
Bedenik 1 220 220 
Velika Pisanica 1 100 100 

25. Magyarország 
Budapest 1 695 695 
Kecskemét 1 680 680 

* Nem teljesek az adatok. 

Еk1 zör is szi kséges egy futólagas összevetés az előző  szezon azonos ki-
mutatásával. A múlt idénybel2 24 község helyett еzúttal csak a tartamány 22 köz-
ségében járt ,a szabadkai magyar ánsulat. Nem volt K~ shegyesern, Kova čicán és 
Kovinnbann, de volt Törökbecsén, amdly az előző  táblázatoл  :nem szerepelt. Ezen-
kívül nem járt az együttes Baranyában és Szlaivóniaban ( Čakovai, Hercegszőlős, 
Haraszti , Kopács, Kórágy, László, Újbezdán ). Az 1973/74. é'vđ  szezon folyamán nem 
érintette az útirány a topolyai községekben Pacsért és P авлбnniát , a kanrizsaiban 
Martonost és Oromhegyest , a kikindaibaл  Kљsoroszt és Szа.ј& t , a szabadkaiban 
Bácsszőlőst és az újvidékiben Pirost . A kishegyese , kovačicai és ko'лі nі  korrtrnuna 
mellőzése folytán nem volt előadás Feketiosen és Debely аasán lenn. Ezzel szemben 
új állomáshelyként jelentkezik a statisztnkában K spnac, Bezdán, .Pancsova, Muzs-
1ya, Nagyfény, Horgos, Töгökbecse és Káty. 

Szintén az összevetésbdl dini ki, hagy — dicséretasen — megnövekedett 
a községen belüli szóródás: Zomborban (6-8), Szabadkán (5-7), Pancsován (2-3) 
és Zrenjaniinban (1-2), de osökkent a topolyai (4-2), a kikindiai (3-1) és a ka-
nizsai (4-3) komnLUnában. 

Tavaly hiányoltuk, hogy Bezdánbaл , Horgoson, Pancsován, Muzslyán, Kupa-
szitán, Gomboson, Péteлrévén, Földvaron nem vendégszerepelt a színház. A mos-
tani szezonban történt némi változás. Az els ő  négy helységben felléptek a szabad-
kaiak, de most Kishegyes, Feketnas és Debelyacsa maradt magyar színniel őadás 
nélkü4. 

Az előadások száma növekedett az adai községben (8-1), a becseiben (5-6), 
.a kanizsaibann (7-9), a panosovaiban (2-4), a iszabadkaiban (17-20), a szenttamási-
ban  (1-3), az újvidékiben (24-32), a zoinboniban (ó-7) és a zrenjaoiniban  (6-11),  
valamint Moholon  (1-2),  Adón (7-8), Omoaton (2-4), Bajmokon (1-5), Budiszаván 
(2-5), Újvidéken (20-26), ugyanakkor csökkent a paláлkai községben (2-1), a 
topolyaiban (9-7), a kikinndaiban (6-1), a kulaiban (4-2), a temeniniiben  (5-4),  
a verbásziban (2-4), a zentaiban (9-7) ás a zombodban (26-24), illetve Kikin-
dán (3-1 ), Kúlán (3-1), Hajdújáráson (3-1), Kelebián (5-4), (Snszáцáson (4-3) és 
Telecskén (5-2). A növekedés minden esetben figyeltet érdemel , nnég ha jelenték-
telen mennyiségről van is szó , a csökkenés viszont elgondolkoztató , főleg ha olyan 
nagy mértékű , mint a kikindai kommunában , Kikindán , Kidén, Telecskén, vagy 
ha olyan községekről (palánkаi, verbászi) és helységekrő l (Kikinda, Kuula) van szó, 
ahol különben is ritka vendég volt a szabadkai együttes.. . 

Már maga a tény , hogy az egyik évadban néhány község vagy helység le-
kerül a vendégjátékok 1•istájáról s helyettük újakkal találkozunk , figyelmeztet, hogy 
a vendégjátékok rendszere nem kielégít ő , nуá vénvaló szertelenség , improvizálás 
észlelhető  mind  a színház, mind pedig a helyi szarv еzбk гбšzéről. Rendszeresség 
nélkül pedig nincs biztos alapokon nyugvó színházkintúra . Ha a községenkénti elő  
adásokat nézzük, kielégítő  a vendégjátékok száma az adai, a szabadkai , az újvidéki, 
a zentai, a zambari .kommunában , de enégtdnen az apatiniban, a palánkaiban, 
a topolyaiban , a becseiben , a kanizsaiban , a kikindaiban, a magyarosernyeiben, 
a pancsovaiban , a törökkenusaiban , a verbásziban , a verseciben és a zrenjanini-
ban. Ha viszont a helységekkénti el őadásszámakat vesszük figyelembe, ékkár . jó 
példának tekinthető  Ada, Bácstopolya , Becse, Orom, $ajmok , Gsantаvér, Kelebia, 
Temerín, Budiszava , Újvidék, Zenta, Daloszló , Regőce, Zombor és Zrenjainiin, el-
nnarasztalható viszont Apatin, Bácspalánka, Kikinda, Kula, Magyaresernye; °Tóba, 
Pancsova, Vojloviea, Örményháza, Horgos, Szenttamás, Töгökkanizsa, Verbász, 
Versec, Bezdán, Telecska és Muzslya példája . Az előadásonkénti nézőáülag tekinte-
tében dicséretes Ada, Mohot , Apatin, Palánka , Topolya, Moravica, Becse, Kispiac, 1444 



Orom, Kikinda, Gseriye, Tóba, Ivanovo, Panesova, Vojiovica, Оrményháza, Gsan-
tavér, Szenttamás, Temюгin, Törökbecse, Újvždék, Verbasz, Versec, Zenta, Bezdán, 
Dorosгló, Telecska, Zombor, Zrenjaпin adata. 

A vendégszereplésak három táblázatának legfontosabb tanulsága, hogy vég-
érvényesen rendezni kell a vendégszareplések hálózatát - ez a színház megfelel ő  
szerveire és a helyi illetékesekre egyaránt vonatkozik -, s hogy ügyesebben kell 
kihasználni a kíлál'kozó, létező  lehetőségeket, 'ahol még a kisszámú vendégszereplés 
Is  félreérthetetlenül jelzi: érdeklődnek a társulat előadásai árónt. Meg kell ism ć - 
telnünk a tavaly ilyenkor tett javaslatot - .a szlovéniai és horvátországi példa 
bizonyítja, nem lenne érdektelen felújítani a több napos tur вézas gyakar'latát, 
főleg a távolabb eső  kommunákban és helységekben. 

111. a darabok sl őadássorozata, útja és a néz ők száma 

produkció 

1. A pžllangók 
szabadok 

Handabasa 

Sžraly 

Golgota 

Fantasztikus 

Vžllámfénynél 

Ma éjjel 
megnősülök 

Jalta, Jalta 

Scapžn 
furfangjai  

A gyászoló 
család 

Énekes madár 

Jókedvemben 
vettelek e1 

Ivan, 
a Rettentő  

helység (néz®k száma) 

Ada (249, 280), Bácstopolya (249), Becse (517), Bajtok (91), 
Budiszava (195), Csantavér (260), Doroszld (290), Kelebia (120), 
Kispiac (258), Muzslya (185), Nagyfény (110), Nemesmilžtžcs 
(76), Orom (253), Örszállás (57), Pancsova (229), Regőce (111), 
Szenttamás (182), Telecska (280), Temerin (140), Tóba (357), 
Újvidék (355, 159, 275), örményháza (320), Versec (230), Voj-
lovica (400), Zenta (259), Zombor (250) és Zrenjanin (220, 270). 

Ada (450), Becse (560), Budžszava (145), Csantavér (175), Do- 
roszló (350), Ivanovo (240),  Kanizsa  (150), Kelebža (60), Mohol 
(235),  Muzslya (185), Nemesmilžtžcs (210), Оиот  (200), Szent- 
tamás (525), Temeržn (595), Törökbecse (320), (Íjvidék (210, 280, 
310), Zenta (89), Zombor (360),  Zrenjanin (250). 

Ada (220), Bácstopolya (460), Becse (452), Csantavér (265), Új-
vidék (152, 262, 282), Zenta (173), Zombor (260), Zrenja пin 
(180, 153). 

Újvždék (230), Zombor (185); Budapest (695), Kecskemét (680). 

Ada (378), Bácstopolya (482), Bajmok (176), Becse (392), Biz 
dán (227), Budiszava (192), Csantavér (232), Csonoplya (152), 
Kanizsa (242), Káty (192), Kelebža (146), Nemesmilžtžcs (148), 
órszállás (98), Regőce (82), Újvždék (270, 340, 270), Zenta (287), 
Zombor •(370), Zorka gyár (150). 

Ada (196), Csantavér (202), Temerin (117), Újvždék (184, 150), 
Zenta (220), Zombor (152), Zrenjanin (260, 310). 

Ada (325), Apatin (394), Bácspalánka (281), Bajmok (250), Be-
cse (483), Budiszava (197), Kelebža ( ), Kzkinda (312), Kispiac 
(193), Moravžca (295), Orom (), Szenttamás (285), Telecska 
(245), Teneržn (420), Törökbecse (520), Törökkanžzsa (), LÍj-
vždék (480, 380), Verbász (385), Zenta (372), Zombor (283), Zre-
njanin (311, 347). 

Ada (375), Becse (420), (Íjvidék (180, 320, 480), Zrenjanin (193, 
475). 

Bácstopolya (275), Csantavér (58), Doroszld (500), Hajdújárás 
(120), Ivanovo (273), Magyaresernye (398), Mohol (342), Orom 
(280), Regőce (110), Szivác (165), Törökbecse (325). 

Bácstopolya (300), Bajmok (160), Budiszava (180), Csantavér 
(550), Doroszló (250), бrszállás (90), (Íjvidék (260, 270). 

Dobrovnik (280), Domanjševcž (190), Hódos (230), Lendva (460), 
Prosenjakovci (210), Velika .Pisanica (100). 

Bedenik (220), Dobrovnik (236), Domanjševci (300), Hódos 
(256), Lendva (364), Prosenjakovci (315). 

Bácstopolya (253), Bajmok (235), Kanizsa (60), Újvždék (120, 
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Kispiac 

Orom 

Szivác 

Tóba 

Ivanovo 

Pancsova 

Vojlovica 

Nagyon tanulságos kimutatás, ment egyrészt megmutatja, hogy milyen a 
helyi .szervezők színházkultúrája, igénye, másrészt viszont azt is, hogy hogyan vi-
szonyul .a színház a közönséghez, ami abból látszik, mit, ,milyen érték ű, rangú, 
színvonalú előadást hová visznek el. A kimutatás természetesen a közönség igé-
nyessészintjét is jelzi. Elszomorító jélenség, hogy a gyenge el őadások rendre el-
jutnak a legkisebb helységekbe, míg a nívásabbak csak a nagyobbakban ke ülnek 
közönség elé. Erre nyilván azzal a legkönnyebb valaszolni, hogy a színvonalas 
produkciónak nagy a díszlete, s ezért a kisebb színpadokon nem épvthet ő  fel, de 
vajon .a sokévi vidékjárás még nem gondolkoztatta el a színházbelieket, hogy 
esetleg érdemes lenne a nagyobb szereléssel készült produkciókat talán - ahol 
erre szükség mutatkozik -egyszer űbb vagy kisebb díszlettel játszani, s ily mó-
don a színház leghűségesebb közönsége is •megismerkedhetne a repertoar rango-
sabb felével-negyedével. árvendetes, hogy a szlovéniai vendégszereplésre végre 
jobb, igényesebb előadást is vittek, s nemcsak a leggyengébb produkciókat, mint 
erre annyiszor volt már példa. 

IV. a vendégszeгeplések гendszeгességének kérdése 

község 	helység 	időpont (produkció)* 

Mohol 

Moravica 

1. Ada 

Apatin 

Bácspalánka 

Bácstopolya 

Becse 

Kanizsa 

Kikinda 

Kula 

Magyaresernye 

Pancsova 

Plaиdište  

1973. IX. 8. (2), IX. 21. (1), XI. 1. (3). 
1974. III. 3. (5), IV. 11. (7), V. 25. (6), VI. 16. 

(1), VI. 28. (8). 

1973. X. 6. (2). 
1974. VI. 16. (9). 

1974. IV. 11. (7). 

1974. IV. 21. (7). 

1973. IX. 29. (13), X. 13. (1), XI. 24. (3), XII. 
8. (10), XII. 14. (9). 

1974. II. 26. (5). 

1974. VI. 23. (7). 

1973. X. 28. (2), XI. 25. (1). 
1974. I. 13. (3), III. 17. (5), III. 28. (7), V. 26. (8). 

1973. IX. 20. (13), X. 25. (2). 
1974. IV. 3. (5). 

1973. IX. 23. (1). 
1974. VI. 1. (7). 

1973. IX. 2. (9), XII. 9. (2). 
1974. II. 10. (1), VI. 30. (7). 

1974. VI. 12. (7). 

1973. X. 13. (2). 

1973. XI. 11. (9). 

1974. V. 18. (9). 

1974. V. 18. (1). 

1973. IX. 14. (2). 
1974. VI. 9. (9). 

1973. IX. 14. (1). 

1974. VI. 9. (1). 

ürményháгa 
1974. VI. 8. (1). 

12. Szabadka 
Bajorok 

Csantavér 

Kelebia 

1973. IX. 1. (I3), IX. 16. (10), XII. 1. (1). 
1974. III. 16. (7), III. 31. (5). 

1973. IX. 22. (9), XI. 16. (10), XI. 18. (2). 
1974. II. 15. (3), III. 15. (1), III. 24. (5), V. 30. 

(6). 

1446 



Nagy  f ény 

Hajdújárás 

Horgos 

Zorka gyár 

Szenttamás 

Temerin 

Törökbecse 

Törökkanizsa 

Újvidék 
Budiszava 

Káty 

iÍjvidék 

1973. IX. 7. (1), X. 31. (2). 
1974. IV. 2. (5), VI. 22. (7). 

1974. II. 21. (1). 

1974. VI. 20. (9). 

1973. IX. 23. (12). 

1974. V. 30. (5). 

1973. IX. 9. (1), XII. 16. (2). 
1974. VI. 2. (7). 

1973. IX. 9. (2), XI. 4. (1). 
1974. V. 19. (7), VI. 2. (6).  

1973. X. 27. (2), XII. 2. (9). 
1974. IV. 14. (7). 

1974. VI. 29. (7). 

1973. IX. 1 3. (1), X. 27. (10), XI. 3. (2). 
1974. III. 24. (5), VI. 4. (7). 

1974. VI. 4. (5). 

1973. VI. 28. (1), IX. 8. (13), IX. 13. (2), IX. 27. 
(13), X. 12. (2), X. 24. (10), XI. 3. (1), XII. 
14. (1). 

1974. I. 16. (1), I. 19. (1), I. 22. (2), II. 12. (2), 
II. 23. (2), III. 23. (7), III. 29. (7), IV. 4. 
(6), IV. 27. (6), V. 7. (4), V. 22. (8), VI. 
14. (8). 

1974. IV. 7. (7). 

1974. VI. 8. (I). 

1973. IX. 7. (13), IX. 21. (2), X. 26. (1), XII. 21. 
(3). 

1974. III. 22. (5), IV. 17. (7), VI. 7. (6). 

1974. VI. 27. (5). 

1974. VI. 13. (5). 

1973. XII. 20. (9). 
1974. I. 6. (1), I. 8. (10), I. 15. (2). 

Verbász 

Versec 

Zenta 

Zombor 
Bezddn 

Csonoplya 

Doroszló 

22. Zrenjanin 

Nemesmilitics 
1973. IX. 28. (I), X. (2). 
1974. III. 16. (5). 

Órszállás 
1973. IX. 30. (10), XI. 6. (1). 
1974. IV. 26. (5). 

Regőce 
1973. IX. 4. (9), X. 30. (1). 
1974. V. 31. (5). 

Telecska 
1973. XII. 23. (1). 
1974. III. 30. (7). 

Zombor 
1973. VI. 22. (1), IX. 28. (2), Х7.  6. (3). 
1974. II. 9. (5), IV. 19. (7), V. 9. (4), V. 31. (6).  

Muzslya 

Zrenjanin 
1973. VI. 27. (1), IX. 15. (2), XII. 15. (3). 

1973. VI. 27. (2), IX . 15. (1). 
1974. IV. 22. (7), V. 28. (6), VI. 5. (8). 

* A zárójelben levő  számok a produkciók sorszámát jelölő  rövidítések. 

A szlovéniai és a szlavóniai vendégjátékra ezúttad is a szezon els ő  napjaiban, 
1973. augusztus 24-e és 28-a között kerilit sor. Magyarországon viszont 1974. marcius 
8-án (Kecskeméten) és 9- ёn (Budapesten) vendégsze гapélt a társulat. 

A rendszeres, lehetőleg egyenlő  időközökbeл  tartott vendégjáték iényegesen 
hozzájárulhat egy-egy helység vagy kommuna színházi kult г rájának, szokasának 
a kialakításához. A dátumszer űen kimutatott vendégszereplési naptár bizonyítja, 
hogy talán csak Újvidéken beszélhetünk kielégít ő , majdnem teljes rendszeres-
ségről, jóllehet itt is megfigyelhet ő, hogy olykor alig néhány nap alatt többször 
is közönség élé lép a .szabadkai társulat, máskar viszont h ІІzamasabb ideig nem 
Tátogat a varosba. Ezenkívül az is kiolvasható a fenti kimutatásból, hogy nagy 
jából kielégítő  rendszerességű  a vendégjáték Adán, Bácstopalyán, Becsén, Csanta-
véren, Zentán és Zomborban, de az is, hogy rendszerességr ől szó sem lehet Ka-
nizsa, Szenttamás, , Temerin, Muzslya vagy Zrenjanin esetében. F őleg az utóbbi 
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Nem ártana felühizsgálni annak az okát, hogy Apatinban, Báospálánkán, 
Moravicán, Kikindán, Kulán, Magyaresernyén, Tóbán, Horgoson, Pancsován, Voj-
lovicán, Verbászon, Т&тΡ kkanjzsáл  és Bezdánban egy szezonban mindössze egy-
szer ját- — járhat — a szabadkai magyar társulat holott a látogatottság bizonyítja, 
vendégjátékuk iránt van  érdeklődés. Ugyanígy bántó mozzanat, hogy a magyar-
csernyeiek, a szivácjak, a hajdújárásiak, a horgosiak vagy a törökkanizsajak csak 
felújított elóadást láttak, s a színház új produkciói közül egyetleneggyel sem volt 
alkalmuk találkozni. Eleve hátrányosabb helyzetben vannak tehát, mint a többiek, 
akik a bemutatót követően hamarosan megismerkedhetnek a társulat új el ő -
adásaival. 

A felsorolt észrevételek nyilván nem egyoldalúan csak a színház szervez ő inek 
tehetetlenségéről árulkodnak, közrejátszik — méghozzá hathatósan — a helyi 
kultúrfelelősök tervszerűtlen programozása és nyilván az anyagi lehet őségeik is. 
Ennek ellenére vitathatatlan, hogy legtöbb helységben és községben lehetséges 
a nagyobb rendszeresség, a körültekint őbb és lelkiismeretesebb szervezés. Ha le-
hetetlen havi vagy kéthavi rendszerességgel tartaná el őadásokat, akkor talán azt 
az utat kell valasztani, amivel Doroszló p гóbáikozik évek ólta, sikeresen: a téli 
hónapokban, amikor a közönség nagy része raér, otthon van, néhány hét vagy 
esetleg csak néhány nap alatt szervezni meg a szabadkaiak el őadássorozatát. 
Ez nemcsak a széria miatt követend ő, hanem azért is, mert a falu közönsége 
számára alkalmas іidбьіл  kertit sor a színházi el őadásokra. A fenti táblázat ugyanis 
arról is vall, hogy egyes helységekbem, amelyeknek lakossága kimondottan mez ő • 
gazdasági ínunkákkal foglalkozik, értélmetlen az ún. »dolgos« hónapokban színi-
előadást szervezni, hacsak nem számítanak eleve a földm űves közönség távol-
maradására, ami viszont megengedhetetlen v пszonyulás, adódjék akár a színház, 
akar a helyi szervez ők részéről. 

V. a vendégszereplések hónaponkénti megoszlása 

év hónap 	nap (hány előadás) 	 összesen 

1973. júnžus* 	22., 27. (2), 28. 	 3 	(4) 

augusztus 24. (2), 25. (2), 26. (4), 27. (2), 28. (2) 	 5 (12) 

szeptember 1., 2., 4., 7. (2), 8. (3), 9. (2),  13.  (2), 14. (2), 15. (3) 
1 6., 20., 21. (2), 22., 23. (2), 27. (2), 28. (2), 29., 30. 	19 (30) 

október 	6., 12., 13. (2), 24. (2), 25., 26., 27., 28., 30., 31. 	10 (12) 

november 3. (2), 4., 6. (2), 11., 16., 17., 18., 24., 25. 	 9 	(11) 

december 	1., 2., 8., 9., 14. (2), 15. (2), 16., 20., 21., 23. 	10 (12) 

1974. január 	6., 8., I3., 15., 16., 19., 22. 	 7 	(7) 

február 	9., 10., 12., 15., 21., 23. (2), 26. 	 7 	(8) 

március 	3., 10., 15., 16. (2), 17., 22., 23. (2), 24., 26., 28., 29., 
30., 31. 	 13  (15) 

április 	2., 3., 4., 7., 11., 14., 17., 19., 20., 21., 22. (2), 26., 27. 	12 (13) 

május 	7., 9., 18. (2), 19., 22., 25., 26., 28. (2), 30. (2), 31. (2) 	9 (13) 

júnžus 	1., 2. (2), 4. (2), 5. (2), 7., 8. (2), 9. (2), 12., I3., 14. (2), 
16. (2), 19., 20., 22., 23., 27., 28., 29., 30. 	 19 (24) 

* A június dátum szerint még az el őző  évadhoz tartozik , de a produkció az 1973 /74. évi szezon 

bemutató előadásai között található , s júniusi előadás csak rendkívüli alkalomnak tekinthető , 

tehát a produkció révén ebbe a szezonba kell sorolni. 

A legmegterheltebb a •két •széls ő  hónap, az idénynyitó szeptember és az 
évadzáró június. Az el őbbi nyilván ment a szezon elején az elmúlt id őszak ki 
nem játszott előadásainak —újak még nem igen vannak — alkalmas terminusa. 
az  utóbbi viszont mint a teljes új repertoár lehet őségének hónapja. Ha azonban 
látjuk, hogy a szeptemberi és a júniusi néz őátlag a legkisebb, ekkortájt talál-
kozunk néhány elképesztően alacsony lágtoatattsággal, s ha tudjuk, hogy közön-
ségünk nagy része földműves munkákkal foglalkozik, nyilvánvaló lesz, hogy ez 
a gyakorlat nem a legszerencsésebb. F őleg ha látjuk, hogy például a vendégjáté 
kokra legalkalmasabb hónapokra — november és március között — lényegesen 
kisebb megterhelés jut. Észszeгűbb lenne tehat ezekben a hónapokban szervezni 
több vendégjátékot — természetesen, ha az id őjárás megengedi és akkor 
ezek nyilván látogatottabbak is lennének, mint .a szezoneleji és -végi, szinte 
naponta történő  vidéki fellépések. 1448 
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VI. 	a darabok eiőadásának gyakorisága* 

produkció 	év 	hónap 	nap összeseн  

1. 1973. június 22., 27., 28. 3 

szeptember 7., 	9., 	13., 	14., 	15. 	(2), 	21., 23., 28. 8 (9) 

aktóbar 9., 	12., 	13., 	16., 	17., 	25., 	26., 28., 30. 9 

movember 3., 	4., 	6., 	7., 	17., 	25. 6 

december 1., 2., 	9., 	14. 	(2), 	21., 	23. 6 (7) 

1974. január 6., 	13. 2 

február 10., 	15., 	21. 3 

március 15. 1 

április 0 

május 18. 1 

június 8. 	(2), 	9., 	16. 3 (4) 

2. 1973. június 27. 1 

szeptember 8., 	9., 	13., 	14., 	15., 	21., 	28. 7 

október 1. 	3., 6., 7., 	12., 	13., 14., 	19., 23., 25. 27., 28., 
31. 13 

november 3., 	4., 	10., 	13., 	18., 23. 6 

december 1., 	6., 	9., 	14., 	16., 	23. 6 

1974. január 2., 	15., 	22. 3 

febrn гΡár 10. 1 

3. 1973. október 20., 21 ., 27., 	31. 4 

november 1., 	6., 	15., 	17., 	24. 5 

december 7., 	15. 	(2), 	16., 	17., 21. 5 (6) 

1974. január 6., 	13., 	16., 	19. 	(2), 23. 5 (6) 

február 4., 	15. 2 

március 15. 1 

4. 1973. december 27., 28., 29. 3 

1974. január 4., 	9., 	12., 	17., 	27. 5 

február 7., 	16., 	19., 27. 4 

március 2., 	8., 	9. 3 

ápril, s 0 

május 7., 	9. 2 

5. 1974. január 31., 1 

február 1., 	2., 	3., 	8., 	9., 	12., 	14., 	17., 20., 22., 23. (2), 
25., 26. 13 (14) 

március 3., 	5., 	12., 	13., 	17., 	16., 	19., 22.,   29., 
30., 31. 13 

április 2., 	3., 	17., 	21., 	24., 	26., 	27. 7 

május 19., 	30., 	31. 3 

június 1., 	4., 	13., 	27. 4 

6. 1974. március 27., 	28., 	31. 3 

április 4.,11., 	16., 	19., 	27., 	29. 6 

május 25., 	28. 	(2), 	30., 	31. 4 (5) 

június 2., 	7. 2 



7. 1974. f bl гuár 	26. 1 

március 	3., 6., 14., 16., 17., 22., 23., 24., 28., 29., 30. 11 

áprjiljs 	4., 	6., 	7., 	11., 	14., 	17., 	19., 20., 21., 22. (2), 
24., 30. 12 (13) 

május 	5., 12., 17., 19., 25., 30. 6 

ј6nіuѕ 	1., 	2., 	4., 	12., 	22., 	23., 	29., 30. 8 

8. 1974. május 	20., 21., 22., 26. 4 

júnmus 	5. (2), 14. (2), 28. 3 (5) 

9. 1973. szeptember 2., 4., 22. 3 

november 	11. 1 

december 	2., 14., 20. 3 

1974. január 	16., 31. 2 

február 	5., 11. 2 

május 	18., 24. 2 

júnnus 	9., 16., 20. 3 

10. 1973. szeptember 16., 27., 30. 3 

október 	24. (2) 1 

november 	16. 1 

december 	8. 1 

1974. január 	8., 20. 2 

február 	24. 1 

11. 1973. auguisztus 	24., 25., 26. 	(2), 27., 28. 5 (6) 

12. 1973. augusztus 	24., 25., 26. (2), 27., 28. 5 (6) 

szeptember 23. 1 

13. 1973. szeptembér 	1., 7., 8. (2), 20., 27., 29. 6 (7) 

* A kiemelt, sötét dátumok a szabadkai előadásokat jelzik. 

Első  ízben készítettük el az egyes darabok színre hozásának folyamatos-
ságát ábrázoló kimutatást. Azért találtuk fontosnak ezzel b ővíteni a tabellák sorát, 
mert a folyamatosság .kérdése •lényeges mozzanat az egyes produkciók min ősé-
gének vizsgálatiban. A folyamatosság egyenes arányban befolyásolja, emeli a 
színvonalat, kiérleli :a produkciót, segíti az egyéni teljesítmények kibontakozását 
-emlékezzünk csak, hány félig kidolgozott alakítást láttunk az utóbbi évadban! 
- és a kollektív játék harmóniáját. A hosszabb megszakítások viszont erosen 
csökkentik egy-egy produkció értékét, kikezdik a színvonalát. A legkegyetlenebb, 
legrombolóbb hatást a havankénti vagy a még ritkábban történ ő  egysveri4k tszen 
felújítás-felmelegítés teszi. Sajnos, erre is találunk példát, -nem is egyet, igaz, 
főleg .az előző  évadokból áthozott felújítások, közöttük is a Scapin furfangjai 
és A gyászoló család esetében. Nem volt alkalmam látni az efféle havi egyszeri-
kétszeri felmelegítéseket, de nyilván a szereptudás és a színpadi mozgás rutin-
jára, általában a színészek biztonságérzetére nagyon kihatott a folyamatosság 
hiánya. A Scapin furfangjai kiváló előadás volt, később valószínűleg elhalványo-
dott. A gyászoló család már a bemutatón kevésbé sikerült, a nagyon átlagos 
előadások közé tartozott, kontinuitás nélkül nyilván nehezen vált színvonalasabba. 

Az 1973/74. évi színházi szezon bemutatói közül a nagy el őadásszámot meg- 
ért produkciók - A pillangók szabadok, Handabasa, Fantasztikus, Ma éjjel meg-
nősülök - néhány hónapos sorozata lehetne a követend ő  gyakorlat a színházi 
:műsortervezésben. Persze, szinte kár, hogy éppen ezeknek a m űvészi szempontból 
nagyon vitatható el őa•dásoknak előbb adatik meg a kibontakozás. lehet ősége, mint 
a nagyobb művészi feladatot, hosszabb érlelést kívánó, .irodalmilag rangos, tar-
talmilag jelentős művek megjelenítésének. Az utóbbiak közül a Sirály október 
végétől februárig, a Golgota december utolsó napjaitól marciusig tartó, valamint 
a Villámfénynél című  Németh-dráma március végi és áprilisi sorozata talán 
kielégítő  is lehetne, noha bizonyos sűrítés itt is könnyen elképzelhet ő  lenne -, 
bár azért nem túlságosan megnyugtató, hiszen a Sirály mintegy százhúsz nap 
alatt alig hússzor, a Golgota körülbelül nyolcvan nap alatt épp hogy tizenötször 
került csak közönség elé. 

Ha a színház nagyobb gondot .kíván fordítani a jöv őben a minőségre - 
s nem hisszük, hogy ne lenne így -, akkor az előadások színvonala, sőt a szín-
vonal emelkedése vagy állandósulása érdekében jobban kellene ügyelni az egyes 
produkciók, főleg a színészek számára is nagyobb, nehezebb feladatot jelent őék 
folyamatosságára, az évad műsornaptárának a kialakítására. 1450: 



f ernando arrabal levél f ranco generálishoz 	1393 

	

thomka beáta áttörés a mítosz felé 	1410 

garai lászló, koliger károly és fenyvesi ottó 

versei 	 1421 

Borisz tomasevszkij az áprilisi tézisek szerkezete 	1426 

	

vlada urosevics a kézfej; a próbababa 	1431 

brunner emília egzisztenciális relációk 	1436 

	

danyi magdolna a lehetőségek költ ője 	1438 

	

gerold lászló színház és közönség 	 1440 







e számunkban  kiss julianna szobrait közöljük  


