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MAI PROZA 

Prózairadalmu лkban jó ideje jelen van egy 
olyan tendencia, amely a prózai artikulációnak 
kifejezésmódnak közlésformának sajátosan új 
fel'használásából n őtt ki. Ennek a kifejezés sík-
ján tükröz ődő , a nyelvi bontás különböző  lehe-
tőségeivel él ő  metamorfózisnak a hátterében 
egy megváltozott prózai Iatásmód áll. E latás-
mód kjtjsztulásával függ össze az a pillanat, 
amelyben prózaírásunk több -kevesebb bátorság-
gal megkísérelte kikezdeni, felfüggeszteni, 
transzformálni a Butoraltal emlegetett „vjlág-
el'beszélés", a prózai narráció meglev ő  módoza-
tait. Ezek a törekvések alapul szolg"al(hat)nak 
egyfel ő l az újabb prózai folyamatokhoz, más-
fel ő l pedig a próza elméleti-kritikaj kérdéseir ő l 
való gondolkadásunk alakulásihoz. Hogy a m ű -
vek és a kritika közötti viszony kétoldalú, azt 
Starobinskinek az a tétele tanúsítja, mely szerint 
nemcsak a m űvek hatnak az olvasásra, a kriti-
kára, hanem maga a m űegész is rendkívül je-
lentő s változásoknak van kitéve. 
A műegész konfigurációja  a megközelítéstő l 
függően változik, mondja Starobinski. Az olvasó, 
a kritikus beállítottsága, érzékenysége dönti el, 
hogy a m űegész mely struktúrái kerülnek el ő -
térbe és részesülnek ei őnybеn, melyek marad-
nak háttérben. A kritikai olvasás e tétel szerint 
nagy fokú konfiguráció-módosí#ó lehet őséggel 
rendelkezik. Ehhez hasonló az új közlésmódo- 
kat, önálló narratív struktúrákat létrehozó prózai 
m űvek helyzete is, melyek kisebb, nagyobb kor-
rekciókat eszközölnek azon a területen, melyet 
az  irodalom  konfigurációjának nevezhetünk. Fo-
lyóiratunk mostani számának prózai szövegeit, 
valamint a próza aktuális kérdéseinek kritikai 
megközelítéseit az a közös intenció fogja köteg-
be, amely az említett konfiguráció -módosítások 
gyakorlati lehetőségeinek és elméleti dimenziós-
nak feltárására irányul. 

Következő  számunk tartalmából: 

mák ferenc tanulmánya a jugoszláviai magyar 
történelmi regényről 
beretka ferenc kritikája burány nándor történel-
mi regényérő l 
csőnyi erzsébet kritikája tandori dezs ő  új re- 
gényérő l 
faragó korПélla dolgozata hajnóczy péter pró- 
zájáról 
denis ponlž írása a mai szlovén prózáról 
részlet dimitrij rupel új regényéb ő l 
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A Nusziba szorult eme nagy kíváncsiság eredetét és magyarázatát ku-
tatva vettem el ő  és lapoztam fel az ÁLLATTENYÉSZТбК -et, a kisállat-
tenyésztőknek szóló részében akadtam rá a címre: A HÚSNYÚL TENYÉSZ-
TÉSE ÉS TARTÁSA. Alcím: A HÁZINYÚL EREDETE — ez érdekelt engem. 
A húsnyúl szó zavart, valahogy nem tudtam, nem is igyekeztem azonosí-
tani Nuszival. Az édes vérszagú húshalom jutott eszembe nagyapám asz-
talán, s az nekem ekkor már egy kegyetlen, gonosz mészárlás eredmé- 
nyének tűnt. Szerencsére a Nuszi eredetét taglaló fejezetben nem hasz-
nálták ezt a kifejezést, szinte tapintatosan mell őzték, minthogy Nuszi ősei-
rő l beszéltek, s itt találkoztam a kíváncsiság fogalmával is, azonban a 
könyv szerzője olyan elegánsan siklott el a téma felett, hogy kiegészít ő  
források után kellett néznem. De haladjunk szépen sorjában! 

A házinyúl vitathatatlan őse az üregi nyúl, tudományos nevén ORYCTO-
LAGUS CUNICULUS, vadon napjainkban is egész Európában elterjedt. 
Egy igen elharapózott téves állítás szerint a házinyúl őse a szintén vadas 
szín ű  mezei nyúl, amely a házinyúlnak rokona ugyan, de nem őse — ezt 
a legújabb, korszer ű  eszközökkel végzett kutatások megdönthetetlenül be-
bizonyították. Tehát: a házinyúl őse kizárólag az imént említett üregi nyúl, 
az Oryctolagus cuniculus. Kétségbevonhatatlan bizonyítéka ennek az a 
többször is leellen ő rzött tény (biológiai törvény), hogy a házinyúl keresz-
teződik az üregi nyúllal, de a mezei nyúllal nem, és az üregi és a mezei 
nyúl sem kereszteződik egymással. A nyúl domesztikációját (háziasítását) 
az ember jóval később kezdte meg, mint a többi háziállat-fajét. Míg a ló, 
a kutya, a szarvasmarha, a juh vagy a sertés több ezer éves háziasítási 
múltra tekinthet vissza, a nyúl domesztikációjának kezdete kb. id őszámí-
tásunk kezdetére tehet ő . Valószín ű , hogy az üregi nyúl domesztikációja a 
mai Spanyolország és Portugália területén kezd ődött meg. És itt lép köz-
be, itt szól bele az egészbe az általában megbízhatatlan, de a dolgokat 
közelebbrő l megvilágító korabeli történetírás a kíváncsiság fogalmával. 
Hallgassuk meg az idevágó részt! (Az írás ismeretlen történetíró tollából 
származik.) Történt ez, mid őn a dicső  Crispianus serege fényes gy őzel-
meit aratta a fellázadt ORYCTUM tartomány (manapság ezen terület 
60°/o-a Spanyolországhoz, a többi Portugáliához tartozik) szakadár csa-
patai felett. A Xl. római légió katonái egy enyhén dombos-lankás vidéken 
táboroztak le, s minthogy nagyon fáradtak voltak, rögtön el is aludtak, 
kivéve egy CUNICULUS nevezet ű  zsoldost, aki annyira rettegett az ellen-
ség rajtaütését ő l, hogy egy pillanatra sem merte lehunyni a szemét. Át-
virrasztotta az éjszakát, és amikor a sötétség oszladozni kezdett, az az 
érzése támadt, hogy figyelik. Egyre nyugtalanabbá vált, és a szökés esé-
lyeit latolgatva várta dermedten a fejleményeket. Izmai pattanásig fe-
szültek, és a leghalványabb gyanús zaj is elég lett volna ahhoz, hogy ki-
fusson a világból. Ebben az állapotban várta be a pirkadatot, amikor volt 
is mit látnia: száz meg száz a földb ő l kikandikáló hosszú fül tekintete 
szegeződött neki. Meglepetésében meg se tudott moccanni ;  A Juppite-
rét! Mik ezek!? Földbe bújtatott szamarak? Azután eszébe jutott, hogy 
rengeteg üreget látott ezen a tájon, amikor alkonyatkor megfelel ő  helyet 
kerestek a pihenésre, s így, amikor els ő  ijedelme elmúlt, lassan rájött, 
hogy bizony nem szamarak ezek, ijedtében nagyobbnak látta őket, mint 
amekkorák valójában, hanem valami üreglakó állatok, és hogy épp a ko-
lónia kellős közepén ütöttek tábort. Mindegy. Nem mozdult. Várt. Az egyik 
kis állat el ővigyázatosan kimászott alagútjából, leült, és nagy füleit moz-
gatta úgy, oly nevetségesen, hogy zsoldosunk alig bírta ki, hogy hango-
san el ne nevesse magát. Az állatka beleszimatolt a leveg őbe, majd hosz-
szas tétovázás után közelebb ment Cuniculushoz és alfelére ereszkedve 
ismét vitorlázott egy sort füleivel. Látszott rajta, hogy vívódik magában. 
Egyik szeme Cuniculuson volt, a másik az üreg bejáratán, hogy a legki-
sebb gyanús mozdulatra fejest ugorhasson vissza a menedéket nyújtó 
alagútba. (A vonzás-taszítás dialektikája!) Sok habozás, el ő rerendülés és 
megtorpanás után Cuniculushoz oly közel került a nyúl, hogy harcosunk 
úgy látta, egy fürge mozdulattal elkaphatja, azonban alig mozdította kar-
ját, a kis állat, mint akit parittyából l őttek ki, vágódott vissza a lyukba, 
és Cuniculus igen elcsodálkozott eme föld alatt él ő  lények fürgesége 
láttán. Eddig a történetírás. A többit valahogy tömörítem. Crispianus se-
rege a döntő  csatában is fényes gy őzelmet aratott, az ellenséget szét-
szórta a szélrózsa minden irányába, a lázadást leverték. Futárok vitték az 
örömhírt Rómába. Az egyik futár maga a gyorsaságáról híres Cuniculus 
volt, aki társaival együtt gyalog indult útnak, mivel a csatákban megtize-
delt lóállományt a nyihahakór nevezet ű  alattomos, járványszer ű  betegség 
teljesen elpusztította. Ha nincs ez a járvány, valószín ű leg nem állítják 
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gáról, de ugyanakkor gyávaságával párosuló páratlan kíváncsiságáról is, 
mely ezt a vívódó embert kifürkészhetetlenül szeszélyessé tette, olyany-
nyira, hogy néha óriási kíváncsiságának engedve, mindenr ő l megfeled-
kezve, társait is veszélybe sodró, meggondolatlan, esetenként végzetes 
dolgokat cselekedett. Fergeteges iramban startolt Cuniculusunk, és már 
az első  tíz kilométer után messze maga mögött hagyta a többi futárt. 
Mivelhogy azonban az el őtte álló útra gondolva egy másik fontos csata 
kimenetelét a kell ő  helyen minél előbb beharangozni igyekvő  valamikori 
görög sorstársának az er őfeszítése amolyan ártatlan reggeli tornának t űnt 
neki, lassított és önkéntelenül átengedte magát a táj szépségeinek: a 
zord, hegyes vidék fokozatosan dimbes-dombos, lankás területté szelí-
dült, s amikor felt űntek az első  útmenti üregek, már pontosan tudta, merre 
jár. Az ügetésig lassított le, nehogy elszalassza az alkalmat egy utolsó 
pillantást vetni azokra a furcsa, hosszúfül ű  teremtésekre, ha netalán ismét 
előbújnak. Lassan, de módfelett alattomosan kezdte fúrni oldalát a kí-
váncsiság, mely legyőzhetetlen vággyá hatalmasodott el benne: nem tu-
dott ellenállni a kísértésnek, le kellett kanyarodnia az útról. Quidquid 
agis, prudenter agas,  it  respice finer! Bármit teszel is, megfontoltan 
tedd, és vedd számba, mi lehet a következménye! Hogy ekkor pontosan 
mi történt, azt a meséb ő l tudjuk meg, a mese világít rá a legmaradékta-
lanabbul. A mese, amely azoktól a régi id őktő l kezdve szájról-szájra ter-
jed, apáról-fiúra száll. (A történetírásból épp ez az egyik legfontosabb 
rész kallódott el az évszázadok folyamán.) A nyuszik kíváncsinak szület-
nek — ezzel kezd ődik a mese. Nyuszi is alig volt néhány hetes, s máris 
nagyon szeretett kérdez ősködni: anyuci, miért lakunk mi a föld alatt; 
anyuci, mi ez, mi az? Egy reggel így szólt hozzá anyukája: 

— Ma ne bújj ki a lyukból, fiacskám! Ember járkál odakint. 

— Hogy mondtad, anyuci? Ki járkál odakint? 

— Ember, fiacskám, EMBER! 

EMBER? Hogy néz ki az ember, anyuci? Légy türelmes, fiam, várd meg 
míg eltávolodik egy kicsit, akkor megmutatom. Én is nagyon szeretném 
meglesni, csak most még nagyon közel van. De Nyuszi nagyon türelmet-
len volt, s miel őtt édesanyja megakadályozhatta volna, végigfutott az el ő-
szobán és kidugta a fejét a szabadba. Igaz, csak a szeme magasságáig, 
de az ilyen kíváncsi kisnyuszik rendszerint megfeledkeznek arról, hogy 
olyan nagy fülük van, s a leselkedés izgalmában elfelejtik lelapítani. Cu-
niculus játszi könnyedséggel emelte ki az üregb ő l. HOPPLA! Füleinél fog-
va felemelte és jól szemügyre vette, majd levette a már amúgy is lekí-
vánkozó tógáját, belebatyulálta Nyuszit és futott, ahogy csak a Iába vitte. 
Igy került Nyuszi Itáliába, ahol rövid id őn belül elsőszámú attrakcióvá vált. 
Hetedhét országból özönlöttek a gazdag, jómódú emberek megtekinteni 
a tapsifüles csodát. Mind el volt tő le ragadtatva, mind meg akarta venni, 
de Cuniculus nem akart egykönnyen túladni az aranytojást tojó tyúkján. 
Mert gazdag, jómódú körökben már-már megvetették azt, aki nem látta 
Nyuszit, és volt rá példa, hogy sért ő  szavakkal is illették szegényt, aki 
aztán sietett minél el őbb meglátogatni Cuniculust, és egy halom csillogó 
aranypénzzel rábeszélni, hogy neki is mutassa meg azt a valamit. Cuni-
culus nem volt bolond, nem sokat kérette magát. Nem sok id ő  telt bele, 
fürdött az aranyban, azt sem tudta, hová legyen örömében. Öröme azon-
ban nem tartott sokáig. Fülébe jutott a dolog a Birodalom akkori, irigy, 
kapzsi urának, aki minden teketóršázás nélkül Iškvšdáltatta Cuniculust, és 
a nyulat magához vette. Az üregi nyúl tudományos neve a mai nap is ő rzi 
Cuniculus emlékét és a valamikori nagy római birodalom valamikori tar-
tományáét, a nyulak őshazájáét. Az Uralkodó a halálbüntetés örve alatt 
rendelte el, hogy az Oryctum tartományból hazatér ő  katonák mindegyike 
legalább két nyulat hozzon magával — lehet ő leg egy kisfiút és egy kis-
lányt! —, s a katonák készségesen engedelmeskedtek. (Sokan egy har-
madikat is hoztak házi használatra, a beszolgáltatás alkalmával elrejtet-
ték őket, de mint ahogy ilyenkor lenni szokott, egy seggnyaló beköpte 
őket, s a katonák ezen vakmer ő  tettükért így életükkel fizettek — mint 
az alábbiakban látnš fogjuk, nem is oly igazságtalanul, de ezt az Uralkodó 
akkor még nem tudhatta.) Cuniculus posztumusz bosszúja véres volt. A 
rómaiak szaporító tenyészeteket létesítettek — ezek nagy gödrök voltak, 
amelyekbe az üregi nyulakat behelyezték, és azok ott járatokat fúrva sza-
porodtak tovább. Mivel a nyulak igen szapora állatoknak bizonyultak, 
utóbb korlátlanul szaporodni kezdtek, olyannyira, hogy az egész Birodal-
mat már-már az összeomlás veszélye fenyegette. A nyulak szó szerint 56 



aláásták a római birodalmat, s ezzel akaratlanul is a maguk módján a 
barbárok el őtt „egyengették a talajt". Az Uralkodónak rémes lelkiismeret-
furdalása volt, étvágyát egészen elvesztette, idült székrekedésben szenve-
dett idegi alapon, kínzó álmatlanság gyötörte, s ha sikerült is elaludnia, 
nyulakkal álmodott rémes álmokat, álmában üvöltözött, majd végül elment 
(azután elment). Utóda — aki talán segített is apjának egy kicsit — meg-
hozta a hírhedt rendeletet, mely szerint minden római polgárnak a haza 
védelmében annyi nyúlhúst kell ennie (el őször minden másnap, azután 
meg már minden nap), amennyi csak beléfér — már csak azért is, mert 
az üregekbő l rohamozó nyulak a vetés tetemes részét letarolták. Kiderült, 
hogy a nyúlhús könnyen emészthető , értékes táplálék. A sebtében tobor-
zott büntetőexpedíciók rengeteg nyulat füstöltek ki a föld alatti járatok-
ból. A kifüstölt nyulakat összefogdosták, és hatalmas ketreclágerekbe in-
ternálták. Kezdetét vette a Nyúlháború. Lázasan m űködtek a keresked ők, 
és szállították szerte a sok nyulat, így jutott el erre mifelénk is és hono-
sodott meg a tapsifüles. A kifüstölt alagutakat forró szurokkal tömték be 
— a későbbi olasz földm űvesek óriási keser űségére — a kívülrekedt 
nyulak rabló, prédáló, fosztogató betyárcsapatait híva életre, melyek id ő-
vel jól szervezett hadsereggé tömörültek, s a partizánháborún túlmen ően 
már a frontális összecsapásoktól sem riadtak vissza. A rómaiak közben 
rákaptak a nyúlhúsra, kövér, tunya, minden életkedvt ő l megfosztott lé-
nyekké változtatva a ketreclakókat, kiket különböz ő  hulladékokkal tömtek, 
sokszor nyúlfiókák húsán hízlalták őket — ezen embertelen eljárás ellen 
a nyulak főhadiszállásán több ízben is erélyesen tiltakoztak. Az olyan lát-
szólag kompromisszumos megoldások közül — melyek elsősorban az 
élettér kérdését igyekeztek megoldani — a legagyafúrtabb az П . VÍZI-
NYÚL TERV volt, ez azonban életképtelennek bizonyult, a terv megvaló-
sítására tett els ő  kísérletek után a nyulak rájöttek a mögötte rejl đ  galád-
ságra. Az amúgy is komoly háború még nagyobb méreteket öltött volna, 
ha a sorsdönt ő  pillanatban nem üti fel a fejét a nyulak táborában a vég-
zetes mixomatózis járvány, megtizedelve a harcosok sorait. Az amúgy 
is pangó római gazdaság ez id ő  tájt még reménytelenebb helyzetbe sod-
ródott, még nagyobb atrocitásokkal találta magát szemben. Baj volt a 
terméssel, baj volt a terménybeszolgáltatással, baj volt a fizetéssel, baj 
volt a zsoldosok h űségével, s mint ilyenkor lenni szokott, felütötte vissza-
taszító, csúf fejét az ANARCHIA. Ezt a bels ő  zű rzavart használta ki Kodor, 
a barbár fejedelem, aki barbár seregei élén betört a Birodalomba, és 
rövid időn belül már Róma kapuit döngette. 

Itt lendül egyet a történelem kereke: a h űbéri társadalom id őszakában 
már egy kialakult nyúl-arisztokráciát látunk zavartalanul le-föl sétálni a 
fejedelmek, várurak bokros-ligetes kertjeiben. A félig-meddig háziasított 
nyúl ekkor már lassan elterjedt világszerte, s ekkor alakultak ki a házi-
nyulak színváltozatai is, amelyek a mai fajták el ődei voltak. A különböz ő  
kasztokhoz tartozó házinyúlon kívül fennmaradt a szabadon, de sokkal 
mostohább körülmények közt él ő  üregi nyúl is, a nyughatatlan, az üre-
gekbe vissza már nem kívánkozó, hazátlan nyulakból pedig kialakult a 
mezei nyúl, amely ekkor már semmi közösséget sem vállalt állítólag pros-
tituálódott rokonával, a házinyúllal, de a föld alá búvó üregi nyúllal sem. 
A házinyúl további történetét illet ően: a múlt században különösen nagy 
lendületet kapott a nyúltenyésztés, a városokba tömörült lakosok maguk-
kal vitték az immár teljes egészében háziasított, kis helyen tartható nyu-
laikat, s a tulajdonságok javítására és az állományok nemesítésére töre-
kedtek. Később a nyulak jó része leszorult a falvakba. Itt ér véget Nuszi 
távolabbi elődeinek a históriája. Mint látjuk, sajnos, magáról a kíváncsiság 
eredetérő l nem sokat tudunk meg. A mese is abból a kész tényb ő l indul 
ki, hogy a nyúl eleve kíváncsinak születik. A Cuniculus testi adottságai 
és jellembeli vonásai valamint a nyúl közötti misztikus összecsendülése-
ket taglaló fejezetre a történetírásban ezúttal nem térnék ki — hagyom 
egyelő re a fenébe. 
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Temzei János dédöregapja, Temzei Gladiátor László Londonban a Bank 
of England épülete el őtt halt meg 1754. február 17-én, harmincéves ko-
rában. Foglalkozására nézve állatkínzó és kocsmai kidobóember volt. 
Nagyerej ű  ember lévén vasárnaponként a londoni központi vágóhíd el őtt 
lovakat és szarvasmarhákat emelgetett fogadásból. Jó kedély ű , beszédes 
ember volt. A krónikások feljegyezték róla, hogy magyar származása el-
lenére hibátlanul beszélt angolul. A londoni kisemberek kedvence volt, 
akik Strong Johnnak becézték. Apját, anyját nem ismerte. Bizonyos Co-
lomanus Huszár de Huszár budai báró istállójában cseperedett fel, és 
igen későn, kilencéves korában tanult meg beszélni. Báró, ló, kenyér, 
víz. Mindössze négy sz ć , de a fiú, akit a cselédség — megalkuvó, két-
szín ű , gyáva magatartása miatt, és részben mert télen-nyáron zsákból 
készült csuhában szaladgált az istállóban és annak közvetlen környékén 
— Kiscsuhásnak nevezett, e négy szó segítségével is elboldogult. Zsák-
csuháját maga készítette, a zsák fenekén sarlóval kerek nyílást vágott, 
nagyobbacskát, melyen a feje átfért, aztán a zsák két oldalán még két, 
valamivel kisebb nyílást karjai részére. A zsákot derekán ostorszíjjal kö-
tötte át. Nyiratkozni sohasem nyiratkozott, hosszú, zsíros haja, amit ősz-
szel és télen, valamint tavasszal is, szalonnab ő rrel kenegetett, hogy ne 
ázzon át, a vállára ért, megakadályozva azt, hogy a zsák lyukának érdes 
pereme nyakán a b ő rt felsértse. Alsónem ű t nem hordott, az elmúlás szo-
morú tényének, a gatyának, nyeregnek és ingnek képzete ez id ő  tájt még 
nem hatolt el tudatáig. 

Tenyeres Kujon Pál, az istállómester, akinek jobb fülét szablyával met-
szették le egy kocsmai verekedés alkalmával (egyetlen szó miatt), s aki 
aztán ezt a napon megszárított, napsugár-balzsammal átitatott, valószí-
n ű tlenül sző rös bő rdarabot holtáig (egy szerdai napon találták meg egy 
kiszáradt törökkút fenekén a határban) szarvasb ő rbő l készült, tarisznya 
nagyságú dohányzacskója fenekén ő rizgette .. . 

Tiszai Baltás Miska, Tenyeres Kujon Pál ellentmondásos barátja, Colo-
manus báró udvari kémje, aki nem átallott szemet vetni Huszár de Huszár 
bárónő re, született Halápoló de Szívós Franciska nagyasszonyra, aki dél-
bajorországi származását .. . 

Éjszakánként anyaszült meztelenül, barokk díszítés ű , ezüsttel-arannyal ki-
vert nyergében ült spinétje el őtt, a nagy velencei csillár alatt, az alagsori 
díszteremben, nyitott ablaknál... és talán szükségtelen hangsúlyozni, 
hogy a döntés jogerős és a fent említett törvényt (78. §) egységes alap-
elvek szerint határozza meg, egyszóval köteles a javaslatok ellenére 
újabb javaslatokkal el őállni és csökkenteni amazok lehet őségét. 

Egyszóval: Tiszai Baltás Miska ott kuporgott a nyitott ablak el őtt egy gle-
dícsia-bokorban, és döntése ellenére, mely ezen esetben is igen fontos 
és egy cseppet sem elhanyagolható tényez ő , mivelhogy más jelleg ű  ha-
tározat ... különben a cselédség súlyos helyzetén a kastélyban, egyszóval 
mindazok, akik vasárnaponként nincsenek jelen a kápolnában, hogy Kely-
hessy tisztelend ő  prédikációját meghallgatva annak erkölcsi tanulságai-
val... azután hétköznapokon, nyugodt esti órákban, amikor a határ, a 
vár, a kastély néhány órára elt űnik az éj leple alatt, békés családi nyu-
galomban, a szentkönyv, a feszület, a család apraja-nagyja stb., azok 
tehát mindenben meggátolandók, mindennapi teend ő iket is beleértve, a 
törvénykönyv szabályai alapján, mint kulcsfontosságú mozzanatok kieme-
lendők a közönséges halandók népes táborából, nyirkos-huzatos-sötét 
tömlöcbe zárandók, a negyedik bástya alatti ablaktalan l őporverembe, t űz-
szerszám, saruszíj, t ő r, derékszij, d вΡhányzacskó t ő lük előző leg elve-
endő  .. . 

Kelet- és Еszak-Európában az id ő  tájt farkasordító hideg volt. Helyenként 
havazott, déruszályos, makrancos szelek fújtak, de Tiszai Baltás Miska 
nem tágított a gledícsia-bokorból, bár a tüskék (szavazatra bocsátjuk) 
egyre mélyebbre hatoltak b ő re alá, úgyhogy utóbb már bordó vére is 
egyre inkább buzogott kifelé a barnára cserzett arc-, kéz-, láb- és hom-
lokbő rön keletkezett, vagyis tüske nyitotta sebeken, s szemei a vérvesz-
teségtő l, a jeges széllel f űszerezett, tiszta orgazmus miatt egyre jobban 
kiguvadának, amikor is, távolról, az id ők és az örök éjszaka mélyér ő l 
szinte, nyerítés hallatszott. A bárón ő , született Halápoló de Szívós Fran-
ciska, felkapta a fejét és felállt. 

Az ő  mellei nagyocskák és tollfehérek valónak. Els ő rend ű  hatóesz- 
közök. 	 58  
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Az ő  hasacskája, akár a havas domboldal, a füstölg ő  völggyel alatta. 

Az ő  combjai. 

Az ő  farocskája. 

Ekkor dördült el az a bizonyos pisz .. . 

Időközben Tenyeres Kujon Pál, Galván Szemes Károly, Zaturecki Pálinkás 
Soma, Szöges Jó Balázs, Weismüller Dagi János, Greifestein Szilárd a 
százados bükkfa alatt ottani tevékenységet folytattak, melynek hatása a 
már küszöbön álló eseményekre dönt ő  fontosságú volt. 

Tűz lobogott és a csillagok vörös bükkrügyekként a bükkfák ágaira te-
lepedtek. A szarvas szívét már korábban átl őtték, tehát ezidáig megsz ű nt 
nemes dobogása. Az erd ők királyának agancsain véres késpengék .. . 

Ágrólszakadt, toprongyos, éhes, a farkasordító hidegt ő l majd megvesző  
vadorzók szabdalták villogó t ő rökkel, késekkel a szarvas testét. Tettüket 
elő re megfontolt szándékkal követték el. Reményüket fejezték ki, hogy 
ugyanezért megtorlásban nem lesz részük. Égre emelték öklüket. A Kis-
csuhás is ott botladozott közöttük, id őnként lilára fagyott ajkával érintve 
a hóban g őzölgő , véres húsdarabokat. 

Serényen folyt a munka. A szarvasmarha szekercével középütt megnyit-
tatott és elénk tárula a bels ő  beles-gyomros-szíves-tüd ős univerzum a 
maga célszer űségétő l megfosztottan. 

A gyilkosság körüiményeir е  még visszatérünk. 

Egyelő re még egyebek vannak napirenden. 

Hó és vér. Lüktetés. Lyuk a szíven. Csaholó kutyák a távolban, g őzölgő  
húsdarabok, véres zsákok, átnedvesedett csizmák, a fagytól sajgó seb-
helyek. 

Az effajta törekvésekkel szemben jelentkez ő  ellenállások, általános véle-
mény szerint, bizonyos szokásoknak a következményei, melyeknek viszont 
a közhiedelemmel ellentétben nagyon is konkrét vonatkozásai vannak, 
szinte észrevétlenül, szinte... ámbátor ennek az ellenkez ője sem lehet 
igaz, a fögg őségi viszony, mely, ha akarjuk, ha nem, úgyis magától alakul 
ki a nagyobb egységeken belül, nem veszélyezteti egyáltalán az indivi-
duális tulajdonságokkal rendelkez ő  részek autonomitását .. . 

A Kiscsuhás most a hóra dobott belek fölé hajol. Figyeljük csak: két fa-
gyos, retkes kezét el őbb az erősen gőzölgő  belek közé dugja és néhány 
percig úgy melengeti, aztán bicskát ránt el ő  és sunyin körülkémlelve el őbb 
felmetszi a hatalmas gyomrot... 

Valaki érkezik. A rémület hatalmas. Jeges ágak csilingelnek. 

Bujdosó Vígh Matyi toppan aztán a kirántott szablyák hegye elé, a buj-
dosó tilinkós cigány, akinek nyomát hét vármegye kopói ... 

Ő  pedig imígyen szóla: „Er őt és egészséget, éhes, bús magyarok!" 

Mire a többiek imígyen válaszolónak: „Jer közelebb, nem halljuk szavad, 
de beszéded ne legyen zabolátlan." 

De nem egyedül érkezett ám Bujdosó Vígh Matyi, magával hozta Esme-
raldát, a tüzesvér ű  fiatal cigánylányt, akit nagy sivalkodások közepette, 
éppen abban a pillanatban tepert le a Kiscsuhás, aki a testén els ő  ízben 
erőt vevő , eladdig teljesen ismeretlen er ő  jelentkezésétő l, valamint Es-
meralda sikolyaitól annyira megrémült, hogy szemét becsukva, csupasz 
nyakát a magasságok felé tárva, meztelen talpaival egy kétszáz éves, igen 
jó állapotban lev ő  bükkfa törzsének feszülve, mint árboc a szélben, akko-
rákat nyögött a szépséges Esmeraldával maga alatt, aki viszont íziben ... 
úgyhogy mire a vadorzók elkeseredett, maroknyi csapata kivont szab-
lyákkal melléjük ért, semmit sem tehettek, éppen ezért sajnálattal és 
dühvel, valamint káromkodva állapították meg, hogy a Kiscsuhás meg- 
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türelmesen, egyenként közelítették meg és vették igénybe annak immár 
zöldes izzadságpárába borult, remeg ő  testét. 

Ekkor törtek rájuk valami kék trikós, nagytermet ű , horgas orrú, szakállas, 
aránylag nyugodt természet ű  (békésnek éppen nem mondható, de rá-
tartinak annál inkább), aránylag szófukar, bodor hajú, cseles népek és 
egyenként felkoncolták őket, Esmeraldát is, valamint Bujdosó Vígh Matyit 
is, akinek tilinkóját el őző leg a tűzbe veték. 

Reviczky Gyula, Vajda János, Ady Endre, József Attila, Nagy László és 
még sokan mások ártatlanul odavesztenek minden felt űnés nélkül. 

Ez idő  tájt már Tiszai Baltás Miska is halott volt a gledícsia-bokorban. 
Testében utóbb a szakért ők több mint háromszázhatvanöt tüskét találtak 
a harmincadik hatványon. 

A bál kezdetét vette. Colomanus Huszár de Huszár báró és neje, szüle-
tett Halápoló de Szívós Franciska, bajor bronzbogyókkal szolgáltak a ven-
dégeknek. Selymek, brokátok, krinolinok, bársonyok. Függ ő leges báró-
nők, vízszintes bárók és hercegek, valamennyien nyílt megbeszélések 
folytatása közben. 

Ott-tartózkodásuk során tárgyalva. 

Ám a nyílt, baráti tárgyalások végén, amelyhez harmincsoros függeléket 
csatoltak, valamint két rövidebb fejezetet a kövekkel, szablyákkal és 16- 
fegyverekkel bátran szembeszálló vadorzókról, miáltal kib ővült valami ... 

Az eset egyetlen túlél ője, ezt talán felesleges is hangsúlyozni, a Kiscsu-
hás volt. Miután a vad, könyörtelen mészárlás kezdetét vette, a Kiscsuhás 
futni kezdett és meg sem állt a kastélyig, jobban mondva a gledícsia-
bokorban vérző  Tiszai Baltás Miskáig. Meghallgatta annak több ízben 
kiejtett utolsó szavát: Tüske! Tüske! stb. Majd e szívélyes és baráti lég-
körű  beszélgetés után meredt-magára hagyta. Beugrott a kastély alagsori 
dísztermének nyitott ablakán, a nagy velencei ólomkristály csillár alá, a 
meztelenül spinétező , nyeregben ülő  báróné elé és meghajolt, aztán ki-
egyenesedett és alaposan szemügyre vette a bárón őt. Miközben szemlé-
lődött, hasán a csuha lassan emelkedni kezdett, gy ű rődni-csavarodni. 

Franciska szemei könnybelábadtak. 

A szobájában rejtette el a Kiscsuhást és rövid három nap alatt, miután 
előbb rájött, hogy a gyerek tizenöt éves és hat hónapos kora ellenére 
sem tud beszélni, a következ ő  szavakkal :gazdagította szókincsét: 

nagyvilág 
óceán 
anglia 
szđr 
bđ r 
fent 
lent 

Ezek után útjára bocsátotta. Angliába érkezve a Kiscsuhás átképeztette 
magát és nevet változtatott. Az utcák h őse volt, akit, miután kínozni kezdte 
az állatot, még a hintók népe is megtapsolt. 

Agarakkal dolgozott. Kizárólag agarakkal. Az általa Agársiratásnak elne-
vezett számot ezrek és ezrek ismerték és szerették. A mutatvány lényege 
abban állt, s ez volt egyben sikerének titka is, hogy Temzei János a többi 
állatkínzótól eltérően, akik macskákat, galambokat, tyúkokat, libákat, ka- sвΡ 



csákat kínoztak a tereken, méghozzá aprópénzért — agarak kínzására 
vállalkozott. Tegyük nyomban hozzá: VESZETT AGARAK kínzására, s mi 
több, teljesen egyedül, segéd nélkül. Teheti ezt, mert kit ű nő  megfigyel ő  
volt, aki állítólag az állatnak egyenesen a „lelkébe látott". Az agárfül, az 
agárfarok Temzei János részére nyitott könyv volt. 

A mutatvány elkezdése el őtt rendszerint nyers májat dobott a kiválasztott 
agár elé, s csak miután az állat mohón elfogyasztotta azt (id őközben a 
nézősereg is összeverődött) vette kezdetét a mutatvány. 

Olvasóink érzékenységére való tekintettel a mutatvány részletes leírásá-
tól ezúttal eltekintünk. Megelégszünk a befejez ő , legizgalmasabb, legcso-
dálatosabb m űvelet megemlítésével. 

A véres, vak, fogaitól, fülétő l, farkától, bizonyos belsđ  szerveitő l bamba 
türelemmel megfosztott kutyát a mutatvány végén egyetlen jól kiszámított 
tő rdöféssel szúrta szíven hátulról, a végbélnyíláson keresztül. 

Az agársiratás ezek után kezdetét vehette. 
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A LEGMEGB[ZHAT0BBAK KIVÁLASZTÁSA KOMPJUTER SEG(TSÉGÉVEL: 
Küllemében is kiemelt jelentőség tulajdonítása. Nem egyszer ű  hadgya-
korlatról (lesz) (van) (volt) szó. Egyetemes érvényesség. Kiválasztottak 
megindulása színhely felé. Id őmérés kezdetén 1. KATONA kantinban sör-
hab letörlése szájról gondolatfoszlánnyal: jó lenne tíz deka nápolyi még. 
2. KATONA babájával való cicázás indulni kell ha hív a haza (ejakuláció 
praecox) babáját ingerültség miatti lelövési kénytelenség. 3. KATONA für-
dés közben here vakargatása köldökpiszok eltávolítása: megtörölközés 
felölt. elind. 12,5 mp országos csúcs! 4. KATONA menetkészséges mély 
álomban réten virágszedés virágcsokor virág vízberakása (Dr. Freud megf. 
szerint: vízbefojtás). 5. KATONA sepergetés közben sepr űnek laktanya 
falához gondos biztonságos megtámasztása. 6. KATONA városban rande-
vúra sietés visszatartása. 7. KATONA hímtagnak (penis) vaginába való be-
helyezése kéjszerzés céljából hallószervek kellemetes fürd ője nő i kéjsi-
kolyokban (reagens kompjuter második utasítására is neutrális kémha-
tású) nemi szagnak er őteljes beszívása szaglószervek által látótérben 
hátracsukló n ő i nyak tapintószervek mammán (reagens kompjuter harma-
dik utasítására való) fejhezka$sa (saját) hímtagnak vaginából való ki-
húzása (coitus interruptus). 8. KATONA társas beszélgetés guruk er őátvi-
teli képességérő l véleménye: sem független erő , sem független átvitel 
nem lehetséges egyrészr ő l filozófiai abszurdumként másrészr ő l a kat. 
szolg. szabályzat idevonatkozó pontjainak (1.132-6,8) betartása nélkül. 
9. KATONA vörös pecsétviasznak gyertya lángjával való megolvasztása 
megkérés 10. KATONA-hoz befejezésre vonatkozólag visszautasításra ta-
lál együttes elindulás 9. KATONA felháborodási érzelmei. 10. KATONA 
ellen parancsmegtagadás fellebbvalóval tiszteletlen hangsúlyozás miatt 
pisztoly el őhúzása kibiztosítása az els ő  felszólítás elhangzása (kompjuter 
gyors utasítására reagens) pisztoly(ának) b ő rtokba való visszahelyezése. 
11. KATONA hazai-csomag (pakk) tartalmának eszegetése éhségcsillapí-
tási élvezetszerzési célból (Dr. Örömeltelt megf. szakvéleménye: túlzott 
kötődés materhoz) sonkacsont cobákcafatos porcogós részének er őteljes 
ropogtatása elmélkedéssel a vizes valamint ecetes uborka közötti különb-
ségrő l vágyakozás kovászos uborkára (phallikus jelkép keltáknál). 12. KA-
TONA bambán maga elé meredés azonnali akciókészségi rekord. 13. KA-
TONA Petula Janovic új nagylemezének slágerlistaels ő  hallgatása éne-
kesnő  mell-arcképének szemlélete közben. 14. KATONA röhögési mellék-
lettel olvasás Svejk nevezet ű  egyénrő l (INTERPOL-nyilvántartásban nem 
szerepl ő) röhögés tárgya hullák fekvési irányának helytelensége a vasúti 
pályatest mentén 1914. október 14-én. 15. KATONA f őzelékes (kelkáposz-
ta) kondér sikálása (odakozmált felületek). 16. KATONA l őgyakorlat utolsó 
lövése fekvő  helyzetbő l mozgó tyúk-célpontra (talált). 17. KATONA latri-
nakörletben húgyhólyagban felgy ű lt vizelet kiürítése közben verses felirat 
elolvasása falról tintaceruza-szöveg alapján: „Nyomd a n őket ahol éred, 
Ezzel is a békét véded!" (ismeretlen költ ő  m űve XX. sz .). 18. KATONA 
telefon kagylótartási helyzetben tudomásulvétele édesanyja halálesetének. 
19. KATONA vigyázz-állásban Ismeretlen Katona sírm űemlékm űve előtti ko-
szorúzási szertartás végbevitele idegen kormány látogatása kapcsán köz-
beni kimozdítása helyérő l. REAGENSEK PARANCSOK VÉTELE UTANI 
SZALLING0ZASA K[SÉRLET SZÍNHELYÉRE. F őváros köztiszteletben álló 
pontján m űemlékm űház t űzfala alatti kísérleti színhely leírása: mintegy 
háromszög alakú térség két f őútvonal találkozásának csomópontjában. 
A tűzfal alatti térség kísérlet id őpontjára kiürítve. Vezérkari megfigyel ő-
állomás kitakarítva. T űzfal küllemének leírása: egy sor téglán a föld szint-
jével csaknem egyvonalban egy sor megkötött malteron egy sor téglán 
egy sor megkötött malteron egy sor téglán egy sor megkötött malteron 
egy sor tégla és rajta egy sor megkötött malteron egy sor téglán egy sor 
megkötött malteron összesen kilencszáznegyvenkét sor téglán megkötött 
malteron összesen. Legfels ő  sor téglára elhelyezett fából ácsolt tet őszer-
kezet. Tűzfal valamint alatta terül ő  térség történelmileg szempontosított 
leírása: Aradi vértanúk kivégzése (1849) Nemzeti Sétálda (1867) Das erste 
ungarische Puppentheater (1872) Toborzo-büro mit Laczikonyha für ersten 
ungarischen Weltkrieg (1914) Kivégz őfal (1919-1921) Székesf ővárosi Vi-
zelde (1925) Gyárosnék majálisa éhez ő  kisdedekért (1938) Kivégz őfal 
(1944) Elvesztőhely (1945) Panaszfal (1945) Kivégz őfal (1946) Béke-park 
(1947) Kivégzőfal (1949) Játszódó-tér (1953) Kivégz őfal (1956) International 
Touring Club (1968) Szabadtéri Színház (1970) Végz őhely (1984) Vezérkar 
elhelyezkedése közforgalmi úton túl er ődítés második emeletének had-
műveleti látcsövekkel. ÖSSZETARTAS V A N SORAKOZ6600! Kiválasz-
tottak megindulása és megérkezése között 16,3 mp. (közepes) kompjuter-
idő . Tábornoki kar felállítása tornasorban arccal színhely felé. Jelszó: 
Kupleráj (akció megindulásáig szig. titkos!). Legénységi kiválasztottak 62 



kelet- és észak-európában az id ő  tájt farkasordító hideg volt 

az ő  hasacskája, akár a havas domboldal, a füstölg ő  völggyel 
alatta 

Tenyeres Kujon Pál, Galván Szemes Károly, Zaturecki Pálinkás 
Soma, Szöges Jó Balázs, Weismüller Dagi János, Greifestein 

Szilárd 

Reviczky Gyula, Vajda János, Ady Endre, József Attila, Nagy 
László és még sokan mások ártatlanul odavesztenek minden 

feltűnés nélkül 



a regény felszabadulva az érzelmi massz ő r régi kötelékei alól, 
fényes és gyors hírmondóvá válhat 

noha pillanatnyilag könyvtárakban porosodik, felszállhatunk ál-
tala, s ehhez csupán az kell, hogy jöjjön valaki és azt mondja: 

„Repülj !" 



felállása vezényszбtlan elhangzás után rajvonalban felfejl ődés Kompjuter-
adatok gondolatürítés el őtt: 1. KATONA nem érdekel nem érdekel nem 
mi az ami nem érdekel ha 2. KATONA hi, a rohadt kurvája már azt hiszi, 
hogy neki áll a világ azért a kis 3. KATONA Kierkegaard talán igaza van 
amikor megfordította nem értem miért van lejjebb az ember bal heréje 
mint a cogito ergo sum elvét ergo sum cogitová vagy talán van akiiek 
a jobb golyója van lejjebb mint a 4. KATONA soha nem tudja rendesen 
kialudni magát az ember, mert már megint mi a 5. KATONA ha ellopják 
a seprűmet hiába no nem faszolhatok mindig sepr űmet jól odatámasztot- 
tam valakinek megfájdul rá a foga bele kellene venni a szolg. szab. ,ba 
hogy sepr ű lerakásra riadó esetén 0,03 másodperc engedélyezését minisz-
teri szemle javaslatért két hét szabadsá. 6. KATONA O, sole mio! 7. KA-
TONA Kényszerítelek titeket Jeruzsálemnek leányai a vadkecskékre és a 
mezőnek szarvasaira: fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet 
addig amíg nem akarja 8. KATONA arcvonalbafejl ődés parancsának ki-
adására felhatalmazott ezred-összeköt ő  tiszthelyettes vagy segédtiszt a 
vételezett parancs láttamoztatása után a l őtávolságon belül kerül ő  front-
szakaszok kialakulásában résztvev ők parancshirdetési akcióit saját hatás-
körében nem értékelheti függelemsértésnek de ha a tüzérségi és légidesz-
szant vagy adott esetben mindkett ő  vagy külön-külön bármelyik alakula-
taitól támogatva vagy annak hiányában is végrehajtja az er őátcsoportosí-
tás végrehajtását azzal a megszorítással hogy a közelben semmiképpen 
nem tartózkodhat er őátviteleket elrendelhet ő  főtiszt vagy. 9. KATONA 
végeredményben nem haragszom erre a kengurura kedvesfiúcsak a pe-
csétviasz végeredményben. 10. KATONA nem az én feladatom fontos és 
kész valaki megolvassza azzal a rohadt micsodával. 11. KATONA otthon 
vizes uborkát is tesz el meg ecetest és ha megvan az ideje akkor ková-
szolja valami kovásszal házaló vagy persze van aki nem is nagyon is-
merik tollas hízó a mákosgubát valami közmond. 12. KATONA (kompjuter 
ironja üres vonalat húz: nem értékelhet ő). 13. KATONA bőg a tehén mer 
nincs kalap a fején! 14. KATONA az ember soha nem tudhatja ki volt ha 
van gyónási titok mert lesz titoktartás csak sötétben. 15. KATONA nincs 
ki a fejadag. 16. KATONA befuccsol a csirke-export megmondtam mes-
terséges tápon a tojásnak nincs meg az a színe. 17. KATONA az eme-
lésekben igazán az ilyen príma izomzat igazán nem kétséges csak a pas 
de deux technika fejlesztése nem kétséges. 18. KATONA nem élhetett de 
akkor miért halt meg? 19. KATONA ha ezeket a virágokat azokat letép-
desném teleszórni Margitka feltérdelne. Legjobb Összetartás, felfejl ődés 
és gondolatürítés id őtartama (k. adatok szerint: 0,09 mp) magasabb a 
sokéves átlagnál. Az Orvosi Bizottság ellen ő rző  adatai: 1. KATONA 85 kg 
176 cm, dús hílusok meszesedés. 2. KATONA 72,5 kg 174 cm, stomatitis 
aphtosa, 3. KATONA 94 kg 187 cm, alul baloldalt elmeszesedett pleura-
megvastagodások. 4. KATONA 63 kg 169 cm, idült bélhurut. 5. KATONA 
71 kg 179 cm, aortitis luetica, 6. KATONA 39 kg 131 cm, tejfeles-túrós 
palacsintát evett. 7. KATONA 101 kg 196 cm, ulcus molle (genitálisan). 
8. KATONA 65 kg 171 cm, negatív. 9. KATONA az Orvosi Bizottság bejegy-
zéseiben nem szerepl ő  súlya és magassága nem értékelhet ő  egészségi 
állapotát tekintve nem létezik. 10. KATONA 65 kg 171 cm, ovarium er ősen 

duzzadt exitál. 11. KATONA 112 kg 35 cm, b ő re kissé kop. pecsétes. 12. 
KATONA 70,3 kg 169 cm, előbő r visszahúzódására nem reagál körmét 
nem vágja rendesen haja negatív reflexeket ad ha eserny ővel verik a 
térdét. 13. KATONA lásd 9. KATONA adatait ugyanis annak mintegy köz-
vetlen ikertestvére atyai ágon. 14. KATONA 57 kg 170 cm, házsártos fe-
lesége van gyermekkori botlás kapcsán. 15. KATONA 61,6 kg 171 cm, 
individuális lelki reakciók erős tetovác!ók formájában, javallat: hidrogén-
klorid oldattal a bő r eltávolítandó. 16. KATONA 84,5 kg cca 189 cm hal-
lucinációs panaszokra panaszkodik elmegyógyintézeti kezelés alatt állt 
míg harmadik öngyilkossági kísérlete végre sikeresnek mondható, Alma 
Mater: Bp. XII. Diana u. 4. áll. ált. isk., Pater: pavor nocturna. 17. KATO-
NA -60,5 kg -174 cm negatív diétázik. 18. KATONA 64,7 kg 178 cm, 
diabetes mellitus. 19. KATONA 79 kg 190 cm, állomáshelyér ő l érdemeinek 
elismerése mellett panaszmentesen távozott. Orvosi Bizottság Isten és 
Haza el őtti lelkiismereti kötelességeinek helybenhagyásával alkalmassági 
és kísérletre felhasználhatósági kinyilatkoztatása. Keltezés. Olvasható alá-
írás (adattárban). Takarított hadm űveleti szobában látcsövekkel ellátott 
tábornokok tornasorban való távközléses szemrevételezése magasabb kat. 
parancsnok által (m ű hold igénybevételével). Tábornok A. piknikus extro-
vertált alkat magas homlokzattal. El őnyei: nyugalom éles helyzetekben 
(pol. főcsop. jelentése: kubai válság idején kézlegyintéses). Hátrányai: 
humorérzékiség. Tábornok B. atletikus introvertált alkat ép fogakkal gya- 

s~ 	korló mazochista öntép ő . Előnyei: szorongatott helyzetben teljes cselek- 



vésképtelenség (pol. főcsop. jelentése 1968'  aug. 21-én: nem tudta meg-
enni a dobostortát). Hátrányai: pacifizmus. Tábornok C. gnóm!kus gnosz-
tikus antagonisztikus alkat. El őnyei: találékonyság veszélyes helyzetekben 
(pu. főcsop. jelentése 1485. május 8-án: Lovat! Lovat! egy lóért országo-
mat! vonatkozó kijelentésr ő l). Hátrányai: aestheticai szemlélet hiánya. 
Megbizonyosodási szemle kompjuter-ideje: 0,01 mp. Hiányzó nincs. Szük-
ségállapot kihirdetése. Lord-Mayor felköttetése neszbosszantásért. Víz, 
villany-, hír-, élelmiszer-, leveg ő-, szén-, gázhiány bevezetése. Kijárási ti-
lalom elrendelése. SZIRÉNPR ОBA. Égboltelsötétítés. Letartóztatások és 
felkoncolások foganatosítása. Meteorológiai Intézet jelentése: csendes 
múltidő , a Himalája havas csúcsai és az Atlantisz lassan elsüllyednek, 
Krisztust (Jézus) megfeszítették, meghala és eltemettették, szálla alá pok-
lokra; harmadnapon halottaibó ►  feltámada; felméne mennyekbe; ül a m!n-
denható Atya Istennek jobbján; onnan lészen eljövend ő , ítélni eleveneket 
és holtakat. Ima elhangzása után közvetlen Tábornok A. B. C. utasítása 
láncreakciós (kísérletre). Akció leírása I. verzió esetén: jelszó elhangzás 
után katonák (páratlan számú) ugrás hókristályalakzatba. Polgári lakos-
ság várakozási álláspontokban (u. m. evakuáció, dekkolás, i tak dalse). 
Jelhang a (szig. titk.) elhangzása után l őfegyverek (ágyú, géppisztoly, mor-
dály, rakéta, géppuska, muskotály, pisztoly, puska, tarack, u.s.w.) kibiz-
tosítása. Jelhang ‚3  (szig. biz.) elhangzása után nek!futás, páros lábbal 
dobbantás elsüt őszerkezet igénybevételével. Részletezést lásd itt: 

1. KATONA lelövi 3. KATONÁT miközben 3. KATONA eiövi 5. KATONÁT 
miközben 7. KATONA elövi 1. KATONÁT miközben 10. KATONA elövi 17. KATONÁT 
miközben 2. KATONA elövi 4. KATONAT miközben 4. KATONA elövi 6. KATONÁT 
miközben 7. KATONA elövi 9. KATONÁT miközben 6. KATONA elövi 8. KATONÁT 
miközben 9. KATONA elövi 11. KATONÁT miközben 10. KATONA elövi 12. KATONÁT 
miközben 12. KATONA elövi 14. KATONÁT miközben 14. KATONA elövi 16. KATONÁT 
miközben 2. KATONA elövi  KATONÁT miközben 10. KATONA elövi 2. KATONÁT 
miközben 16. KATONA elövi 18. KATONÁT miközben  KATONA elövi 13.  KATONÁT 
miközben 13. KATONA elövi 15. KATONAT miközben 17. KATONA elövi 19. KATONÁT 
miközben 

miközben 7. KATONA életbenmarad (a hetes számjegy archetipikus jelen-
tőségérő l lásd. Prof. Dr. Jung szakvéleményét). 7. KATONA kötelmei élet-
benmaradás utáni állapotban leírása: egy azaz 1 lelövésre alkalmas polg. 
vagy kat. személy önálló hatáskörbe utalt kiválasztása a lelövést megel ő -
zően. Ennek elvégzése után helybenjárás 1-kett ő , 1-kettő , 1-kettő  vezény-
szavakra. Lelövésre jelölt polg. vagy kat. egyén kiválasztás utáni kötel-
meinek leírása: az egyéniség-individualitás átváltoztatása ebügyminiszteri 
engedély kézhezvétele után az archetipikus (7) számjegyre (na pržiklad: 
ha az eredeti megkülönböztet ő  jelzés BOHUMIL HRABAL, akkor az új 
megkülönböztető  jelzés = HETES POLGÁR vagy kat. személy esetében 
HETES KATONA naprimer KUTUZOV marsall helyett). A megkülönbözte-
tett archetipikus számjeggyel ellátott kat. vagy p01g. szám kötelmeinek 
számjegy kézhezkapása utáni leírása: páratlan számú (19) kat. vagy pol-
gári személyt köteles maga mellé rendelni hókristályszerkezet-alakzatba. 
A 7. KATONA (életbenmaradt) hókristályszerkezet-alakzat kialakulása után 
kötelmeinek leírása: részletesen lásd alább lenn itt: 

lelövi 
19. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 19. POLGÁR vagy KATONA lelövi 
17. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 17. POLGÁR vagy KATONA lelövi 
15. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 15. POLGÁR vagy KATONA lelövi 
13. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 13. POLGÁR vagy KATONA lelövi 
11. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 11. POLGÁR vagy KATONA lelövi 
9. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 9. POLGÁR vagy KATONA lelövi 

18. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 18. POLGÁR vagy KATONA lelövi 
16. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 16. POLGÁR vagy KATONA lelövi 
14. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 14. POLGÁR vagy KATONA lelövi 
12. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 7. POLGÁR vagy KATONA lelövi 
5. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 12. POLGÁR vagy KATONA lelövi 

10. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 5. POLGÁR vagy KATONA lelövi 
3. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 10. POLGÁR vagy KATONA lelövi 
8. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 3. POLGÁR vagy KATONA lelövi 
1. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 8. POLGÁR vagy KATONA lelövi 
6. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 6. POLGÁR vagy KATONA lelövi 
4. POLGÁRT vagy KATONÁT miközben 4. POLGÁR vagy KATONA lelövi 

miközben 7. POLGÁR vagy KATONA életbenmarad és folytatja a lánc- 
reakció kiváltását. A láncreakció utolsó stádiumában amikor lelövésre al- 
kalmas személy nem áll már rendelkezésre az (életbenmaradt) archeti- 64 



mészöly 
miklós 

az 
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szemantikája 

Grünnek fáj a foga, alig tud beszélni. Kohn meg-
kéгdezi: „De hát іméгt nem húzatod ki?" Grün le-
gyint: „Ezeknek?" 

Az ezek az ők, akik nem mi .vagyunk. Vannak pil-
lanatoгk, korok, amikor nііndenféle azonosulás le-
hetetlenné válik, mert mi magunk váhц  k kétsé-
gessé a közösségben, ami az éчletünk szövete. A mi 
—ebben az esetben — az a kiterjesztett, megsok-
szorozott én, amelyik többegy számra első  személyben 
képviseli az egyes szám els ő  személyt, úgy értvén 
ezt, hogy hatályon kívül helyez egy objektív mi-t, 
egyúttal maga alá rendeli az őket, holott az ők a 
föléje rendelt. Így nemcsak a kett ő, hanem már 
egy is jogosnak érzi a mi-t, akár milliákkaјl szem-
ben is. 

A hatalom és alattvalói csak rituálisan beszélhetik 
ugyanazt a nyelvet, használhatják ugyanazt a 
nyelvtant; miután kapcsolatuk szükségszer űen az 
az еlđírt, vállalt vagy tűrt — és nem a rögtönzött-
ösz'tönös :rítus. Utábbi ugyanis már nem zrítus len-
ne, személyragas rend (amit az én, te, ő, mi, ti, ők 
jelölnek, s egyúttal hierarohizálnak is), hanem sze-
mélyrag-nélküli felismerése és megjelölhet đsége a 
másiknak. Ami a rítus belesimulása lenne a rítus 
értelimébe. Ez pedig csak kivételes szédület-pilla-
natokra valósulhat meg (a szerelemben példaul, 
amiikor a személyrag elveszti bierarchizá'l jelen-
tőségét). 

Az ők olyan mondatrészt takar, illetve vezet be , 
ami az én-t vagy semlegesíteni akarja, vagy a sa-
ját (az ők) szempontjai szerint elfogadni. Mind a 
kehtő  szemantikai terror. De az én ugyanezt kőve-
ti e1; azzal a különlységgel, hogy egyedül az én 
hordoz(hat) szubjektív kázvetlen tartalmat. Mr в-
den más — a te, az ő, a ti, az đk — vagy feltéte-
lezés és ráfogás (az én részér ől); vagy ellenkező-
leg, az én fegyverleté'tele. Egy olyan rítus elfoga-
dása, amiben az én úgy adja át magát, hogy a ti és 
az ők őhelyette is kimondhassák, hogy én. 

Elmesé еmв  Daphnisz és Qloé történetét: egyrészt 
én takarom el őket, mert szükségszerűen etéjüik 
álldk; аná. rг  szt, ők takarnak el engem, mert szük-
ségszerűen elém á'llnak. Nolens volens. m~чgiscsak 
kölcsönös fegyverlеtételről van (vagy lehet csak?) 
szó mflndeл  olyan esetben, amikor nem az én me-
séik ,ei ІkЈ  zásólag saját magát. A „hatalom" gozí.ció-
jábál mesélem el „alatltvalóimat" (Daphnliszt és 

Cloét), és soha nem juthatok ei addig a гítus-nél-
kül2ségng, hogy egyszerre, együtt mesél ődjünk el. 
(Griin ebben az esetben húzhatná ki a fogat; és 
megszűnne a fájdalom, ami megkülönböztebi az 
ők-tól.) 

Tétézi a fájdalmat, hogy az ők az én számára so-
sem önmagukban (in sich) vannak, hanem általa. 
Addig nános farkas, amíg fel nem falja a báranyt. 
Addig csak faхkas vagy bárány van — a szerint, 
hogy Grün ат  liлеk érzi-nevezi magát. De ez me-
gint olyan ide иs állapot, ami gyakorlatilag nincs, 
illetve, csak pillanatokra valósulhat meg. Ami kö-
vetelően van: hogy az én nem lehet addig én, nem 
érezheti magát annak, amíg saját maga által nem 
teszi lehetővé az ők-et. 

Mégis, nincs homályosabb valami, mint az ők. És 
nincs valóságosabb. Nincs mondat, mondatrész, 
ami száműzhetné a jelenlétüket; se rendelet, ha-
talom, titkosrend őrség, bomba. Vagy ha mégis: az 
árnyékunkat bizonyosan nem. Az én akkor nincs 
egyedül, ha egyedül van; és akkor is egyedül van, 
ha nincs egyedül. 

De kicsoda Kohn? Valamiképpen átmenet az én 
és ők között: sem itt, sem ott, vagyis a totális evi-
dencia pozíciójában. Az egyetlen, aki úgy mesél-
hetné el Daphnisz és Cloé történetét, hogy bár 
odaáll az én és ők közé, egyiket sem takarja el, 
sem önmagukat önmaguk el ől, sem egymást egy-
más elől. đ  a grammatika megszüntetése; az elbe-
szёlёs fokozhatatlan beteljesítője; hatalom és alatt-
való szembenállásának kdküszöbölđje; a legtisztább 
elméletfi anarchizmus megvalósítója. 

Kohn csak azért Mehet az, ami, mert érdeknélkü-
li, azaz, minden érdek ,részrehajlás-né'lkübi összege-
zője. Pusztán azért képzelhet ő  el, mert homlok-
egyenest másképp létezik. Fantom, akibđl (amibđl) 
az én-nek és az ők-nek szátagtól szótagig, ragtól 
ragig ki kell szakítani magukat, hogy egyáltalán 
lehessenek. Sosem a mondatot mondja, hanem a 
mondatokat meghaladó elvre utal. 

A helyzet gydkeresen más, ha netán Kohnnak —
ennek a mégis csak valós fantamnak — fájna a 
foga. Ez lenne a iegforradalnbb szemantfikai légy 
a tejben. Teorém4nk pillanaфnyilag л1ég nincs rá. 

Ниаг , 1977. 
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pikus kat. vagy polgári számjegyek hókristályszerkezet-alakzatba fejl đd-
nek és a páratlan-páros számok matematikai kombinatorikája alapján 
szinkronizált id őbeliségben lelövik egymást. Az utolsónak (életbenmaradt) 
polg. vagy katonai számjegy köteles kirendelt l őfegyverével öngyilkossá-
got elkövetni. Dátum. Olvashatatlan aláírás. Akció leírása II. (kísérleti) 
verzió esetén: ua. azzal a megszorítással, hogy az életbenmaradt 7. KA-
TONA nem választhat kat. vagy polg. személyt a hókristályszerkezet-alak-
zat újbóli kikristályosításához, hanem kötelességszer űen azonnal önma-
gát, ha nem, akkor đt. A parancsot aláírta s.k. TÁBORNOK A+B+C UTA-
SÍTÁSA (LÁNCREAKCIÓS) KÍSÉRLET VÉGREHAJTÁSÁRA. A hadm űveleti 
Iroda látcsövekkel elrendelése, a kiválasztott kat. kísérleti számok szín-
helyre érkezése és a parancskihirdetés (kísérletre) elhangzása után kö-
zötti kompjuterid đ  1,32 mp. A himnuszok elhangzása után jelszó: Kuple-
ráááj! Katonai számok (össz. 19) felveszik a hókristályszerkezet-alakzatot. 
Jelhang: a. Kibiztosított l őfegyverek tompa csattanása visszaver ődve kí-
sérlet színhelyének történelmileg biztosított t űzfaláról. Jelhang (3. Nekifu-
tások, páros lábbal dobbantások elsüt đsze гkezet igénybevételével, lövé-
sek, dörrenések, földrezuhanások. 7. KATONA életbenmaradása, öngyil-
kossági kötelmek betáplálása párhuzamos tudat sajnálatosan önálló m ű-
ködésének visszaadásával kompjuter adatok szerint:... valami, nem tudni, 
valamit, én ... - testének kezével való végigtapogatása életbenmaradási 
megbizonyosodás formájában - t űzfal ... roncsok... szeméttelep .. . 
valami lövések történtek ... pisztoly, az én ... - pisztoly csövének orr-
hoz közelítése és megszagolása megbizonyosodás céljából - L őttem! .. . 
- feltápászkodása terep szemrevételezése tájékozódás céljából, - ... 
katonák ... vagyok... katona... élek ... engem ... nem ... - felpillan-
tás tűzfalra vécéablakot nyit a szél -. . .  meleg van ... melegem ... 
hová? ... futni ... hová? - ... nincs valahová ... hová? ... - elbotor-
kálás tűzfal tövéig hát megvetése a falon - ... fel ne költsétek ... miért? 
mit?... meleg van  volt...  ide, mikor... én is? -önmagának megpil-
lantása t űzfalnál álló helyzetben kézben l őfegyverrel - magamat... kell 
...  most...  vége ... kell ... Jeruzsálemnek leányai ... leányai ... ben-
nük, beléjük voltam... testük... mikor?... még az a szag ... - kívülr ő l 
érkező  figyelem megérzése felpillantás hadm űveleti Tábornok A.B.C. táv-
csövekkel irányában - ... ők! ... akkor inkább én ... magamat... mire 
vársz? ... képtelen vagy? -égbolt tet őszerkezettel - ... nem magamat! 
... őket! ... akkor téged ... magamat... őket, valakit, őt, kit? ... maga-
mat.., most! - pisztoly csövének szívgödörre irányzása -... ügyetlen 
...így ... - zárszerkezet m űködésbehozása tompa pukkanás kíséretében 
félrebicsakló fejjel kissé elnyílt száj szemgolyók égbolt felé irányulása le-
csúszás faltámasztékról sötétülés puha sötétülés puha lüktet đ  tompa szür-
ke pulzus: 78, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 50, 49, 48, 49, 50, 
51, 52, 60: önmagának megpillantása fekv đ  helyzetben fejjel halott ka-
tona (11) szétvetett Iába között - ... t űzfal ... még ... ilyen ... élek .. . 
volt...  üres.., agy... valaki ... csurog ... kifelé ... - fej oldalrabille-
nése látvány békepercpektívából pulzus: 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 
50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39 -... egy üres lavór hever... 
ott...  -38,  37, 36, 35, 34, 33, 32, 31,  30-... OTT...  VOLT -
29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 - ... VAN ... - 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0 EXPLICIT 

65 



végel 
1ászló 
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dombok  

Keskeny ösvények a sírok között. Tarackos hantok. Friss földhányások. 
Márványsírkövek. Koszorúhegyek. Szikora Tamást elsiratták a nekrológ-
írók, a megbízott ünnepi szónokok. Méltatták tudását, tehetségét. Ecsetel-
ték szibériai szenvedéseit. A spanyol polgárháborúról készült dokumen-
tumfilmjeit a remekm űvek közé sorolták. Mindent elmondtak róla. Csodál-
ták, hogy kalandjaiban mekkora volt a rend, rendjében mennyi volt az 
értelem. Hatalmas újságcímek: Humanista, Forradalmár, Az emberért élt. 
Az ünnepi szónok méltóságteljesen meghajolt: Az ember volt a legf őbb 
célja. Fotóriporterek. Nem nyúlok a kamerához. Magamra maradtam. Nél-
küle nem fejezhetem be ezt a filmet, közös filmünket. A történetnek nincs 
vége. 

egy 
történet 
kezdete 
(1) 

Zakariás csendesen álldogál a leghátsó sorban. Ő  tudna legtöbbet mon-
dani róla. Együtt voltak Spanyolországban. Hányszor mondogatta a vágó-
teremben: Szikorának olyan volt az élete, hogy filmet kellene róla csi-
nálni. Ez volt a legtöbb, amit mondhatott. Lehet, hogy sokat tudott róla, 
de nem eleget. Együtt indultak Párizsból egy francia anarchista csoporttal 
Spanyolországba, harcolni a köztársaságért. Mintha dézsából öntötték 
volna, úgy esett, amikor átlépték a határt. Szikora egy vászonsátorba 
csomagolta be a kamerát, és összeszorított fogakkal menetelt. Együtt ké-
szítették azokat a dokumentumfilmeket, amelyek megrázták a világot. 
Madrid bombázása, a sötét toledói ősz, a véres kézitusák, a lucskos lö-
vészárkok. Toledóban szerezte az els ő  kitüntetéseit. Maga mellé helyezte 
a kamerát és szuronyával kaparászott a lövészárokban. Ha lenne Isten, 
azt mondanám, hogy ő  akar tő lünk valamit. De nincs és nem akar senki 
semmit. Sápadtan bámult a dereng ő  kékségbe. Az el őttünk levő  erd őt 
kellett bevenniük. Mintha magát a természetet kellene megrohamozni, 
motyogta újra maga elé. Egész testében reszketett. S mire megvilágoso-
dott, egy imbolygó öreg kereste véres kezekkel a kamerát. A kommunis-
ták többször is csalogatták: hagyja ott az anarchistákat, nekik éppen 
ilyén m űvészre van szükségük, beveszik a Pártba, világhír ű  embert csi-
nálnak bel ő le. Kameráját szorongatta és komoran maga elé nézett. Húsz-
huszonöt éves koráig maga a Krisztus is anarchista volt — hajtogatta —, 
csak az a baj, hogy kés őbb nem tudott lemondani semmirő l. Akkor már 
szerelmes volt egy valenciai színészn őbe. A színészn ő  megesküdött, hogy 
amíg Spanyolországban egy szál fasiszta lélegzik, nem hajlandó férfire 
gondolni. Együtt harcoltak, váll váll mellett a lövészárkokban. Szikora 
káromkodott: Ez az átkozott kamera nem fogja a halált. Az ember hir-
telen kiegyenesedik, összecsuklik, összerogy. A színészn ő  megmagya-
rázta, hogy ezt csak a színházban lehet, mert ott még beszélhet az ember. 
Szavak nélkül nincs halál, mondta és beburkolódzott a zubbonyába. Ha 
elaludt, Szikora őt nézte a szürke éjszakában. 

Alcázar ostrománál egy golyó szétroncsolta a térdét. Az aragóniai hegyek 
között, vérezve, gennyes sebbel egy olasz egység mentette ki a fasiszták 
gyű rűjébő l. Szikora félrebeszélt és a valenciai színészn őt kereste. A fran-
cia menekülttáborban ellopták a kameráját; mindenb ő l kiábrándulva, meg-
törten kérte, hogy engedjék a Szovjetunióba. A francia kommunisták ha-
mis útlevelet szereztek neki és ő  nekivágott. Elegem van mindenb ő l, új 
életet akarok kezdeni, ismételgette könnyezve. De negyvenegyben letar-
tóztatták és Szibériába internálták. Azt mondták rá, hogy francia kém. 
Negyvenegyben sajátkez ű leg írt levelet Sztálinnak. Édesapjának szólította 
és könyörgött: engedjék harcolni a németek ellen. Ha vége lesz a há-
borúnak, visszajön levezekelni b űneit. Negyvennégyben. Berlin alatt a né-
met bunkerokat rohamozva megsebesült, kitüntetést és kegyelmet kapott. 
Azt ígérték, hogy teljes mértékben rehabilitálják, de ő  haza akart jönni. 
Nem kért semmi mást. Újra levelet írt Sztálinnak és mindent megköszönt. бs 



A forradalom legyen engesztelhetetlen, írta levelében. B űnösnek érezte 
magát. Az állomáson a Népfront küldöttsége várt rá. Meghallgatta a szó-
nokokat és megölelt. A valenciai színészn ő rő l érdeklődött, fejezte be Za-
kariás. 

egy 
történet 
kezdete 
(II.) 

Amikor megismertem, már a LUXFILM igazgatója volt. Bogaras és nagyon 
kellemetlen ember. Akkor láttuk, ha hívatott bennünket. Elveszetten ült és 
idegenül méricskélte az embert. Mintha semmi köze sem lett volna láto-
gatójához. Ha lejött a vetít őterembe, roggyantan lépdelt, a titkárn ője tá-
mogatta. Megnézte új játék-, dokumentum-, vagy kisfilmünket és legtöbb-
ször hallgatott. Miel őtt elhomályosították volna a termet, kezet fogott a 
rendezővel, a szereplőkkel, a technikai személyzettel. Amikor lepergették 
a filmet, nem szólt semmit, magába roskadva felállt és hallgatagon távo-
zott. Csak néha tett egy-egy ironikus megjegyzést, de ezzel sem sértett 
meg bennünket. Egy fiatal rendez ő  filmet készített valamilyen faluról. 
Nagy kék ég, sáros utcák, szárkúpok, öregasszonyok jajgatós énekszava. 
Egy ember magánosan lépdel a réteken. A fák kétségbeesetten kapasz-
kodnak az ég felé. Szikora a kijárati ajtónál visszafordult: A természet 
nem ruha, amit az ember magára húz, mondta elmerengve. Majd kés őbb: 
Ennél sokkal több. Olyan, mint az él ő  ember. De nem vette senki sem 
zokon. Éreztük, hogy nem közénk való. Nem ismer bennünket. Csak a 
messzirő l jött ember tétova nyugtalanságával néz ránk. Mintha ő  akarna 
filmet csinálni rólunk. 

Engem akkor hívatott be el őször az irodájába, amikor egy nemzetközi 
kisfilmfesztiválon díjat kaptam. Csak keskeny válla látszott az íróasztal 
mögött. Felállt, arca aszott volt: halál elő tti. Talán még egy könny ű  ka-
merát sem tudott volna kézbe venni. Mindjárt a filmjeimet hozta szóba: 
Lekerekített történetek, de mintha iskolai feladatokat oldanának meg. Megy 
a cselekmény, peregnek az események, minden megy a maga kiszámított 
útján, mondta szomorkásan mosolyogva. Ingerülten pillantottam rá: Mit 
akar velem? Azt akarja mondani, hogy tehetségtelen vagyok?  El  akar kül-
deni? Ki hallgatna rá? Hisz mindenki dicsér. Magabiztosan elmosolyod-
tam. Ő  meg — mintha csak magának beszélne — azt magyarázgatta, 
hogy filmjeimbő l hiányzik a tiszta sors. És mikor jelentkezik a tiszta sors? 
Ha egy történet szabad és van oka. Egy történet akkor szabad, amikor 
önmagáról is gondolkodik, ha önmagára kérdez rá. A sorsnak elébe kell 
menni, ismételgette makacsul. Nem lenne kedve egy ilyen filmet készí-
teni? kérdezte váratlanul. 

Megütközve néztem vissza rá. 1=s most mit akar velem? Nem értettem 
pontosan a gondolatait. Zavaromban faggatni kezdtem: Mir ő l szólna egy 
ilyen film? Mosolygott. Mintha gy őzött volna. Mindenrő l. A szerelemrő l, 
az életrő l, a halálról, a politikáról, a reményr ő l, a szenvedésrő l. Csak ki 
kell nyomozni, hogy miért jelentkeznek mindezek az emberben. Akkor 
kezdődik a film. Elég egy véletlen történet. Az okát kell kinyomozni. i=s 
akkor megjelenik a végzeted, mondotta. Kérd ően nézett rám. 

A szerződést aláírtam. Magam sem tudom megfejteni, hogy miért. Dac-
ból? Játékból? Vagy csak engedtem az értelmetlen kihívásnak? Kezdjek 
el egy filmet, amelynek nem ismerem a történetét? Mert hol van az a 
történet, amely szabad? Hol található egy olyan esemény, amelynek a sza-
badság a tengelye? Miért akarja az öreg egyszer űen megragadni a sor-
sot? Vagy már nem is sejti, hogy mindannyian csak játékszerek vagyunk, 
egészen kicsiny játékszerek? De elfogadtam. S mintha az ördöggel írtam 
volna alá a szerződést. Akkor, ott az irodában ugyanis megéreztem, hogy 

sт 	nemsokára meg fog halni. 



miért 
akarja 
péter 
másképpen 
lejátszani 
az 
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Ha játék, akkor legyen játék, gondoltam gyanakvóan. Akkor kezdjük a 
halállal, innen nagyon könny ű  mindenhová eljutni. Az utak legalább sza-
badok. A sötét vetítőteremben bemutattam Szikorának Péter és Inka tör-
ténetét. Valamikor nagyon szerették egymást. Aztán elváltak. Péter egy 
napon hívta a lányt, elmentek a Fruška gorába, beszélgettek, és végül a 
fiú elővette a revolvert. A lány felsikoltott. A fiú gyenge volt és nem ölt. 
A lány — ezt később mondta —sajnálja, hogy a fiú nem ölte meg. Meg-
érezte, hogy ezért hívta. Szikora nehezen és mélyeket lélegzett. Kezd-
hetjük mondta. 

A fiú mereven néz rám. Ha le kellene játszani, akkor legjobb lenne úgy, 
ahogyan elterveztem. Miért? kérdem. A fiú hallgat, gondolkodik. Közel-
kép. Arca levert, tekintete tompa. Mert úgy lenne értelme. A történetnek 
ott vége szakad. A többi csak kényszer ű  ráadás. Elmosolyodik. Szikora 
felemeli a karját. A kép megáll, a terem kivilágosodik. Mert gyáva, azért 
nem akarja lejátszani. Nem akarja lejátszani saját gyávaságát, mondja 
felháborodva. Pedig úgy kellene lejátszania, pontosan úgy, ahogyan tör-
tént. Felemeli a revolvert, szembenéz a lánnyal. A lány sikolt, a fiú ke-
zében reszket a fegyver. Megsajnálja a lányt, elfelejtette, hogy miért akart 
ölni. Vagy soha nem is tudta. Biztos ez? kérdezem nyomatékosan. Szi-
kora türelmetlenül legyint: Soha senki sem tudja, hogy miért öl. De lehet, 
hogy csak önmagát féltette, tettem hozzá óvatosan. Ha megöli a lányt, 
akkor magát is el kell intéznie. Türelmetlenül rázta a fejét: Nem. Akkor 
halálának oka lenne. Akkor minden rendben lenne, kezdhetnénk ennél a 
pontnál a filmet. De így nincs a kezünkben semmi. A fiú gyávasága? El-
biggyesztette a száját. Nem, ez kevés. Mindannyian gyávák vagyunk. 
Azok, válaszoltam belenyugodva. Éppen ezért kezdhetnénk el itt a filmet. 

A fiú arca megrezzent. Nem hagyott el, elváltunk. Régen ismerkedtünk 
össze, egy diáktüntetésen. Valaki szónokolt az egyetemen. Emlékszem, 
azt mondta, hogy a kommunizmus vörös zászlaja megérintette b ő rünket, 
és azóta minden fájdalma mély ráncokat vésett az arcunkra. A fiú elmo-
solyodott: Emlékszem, így mondta. Mindenki tapsolt. Én megpillantottam 
Inkát. A sarokban ült és kenyeret majszolt. Egy könyvet tartott a térdén. 
Szép, hosszú, sz őke haja volt. A fiú elgondolkodott. Jó van, hallottam 
Szikora hangját, kezdjük itt a filmet. Miért éppen itt, kérdeztem t ő le né-
hány nap múltán. Az öreg nem válaszolt. Most már sejtem: Spanyolor-
szágra gondolt. Most. Kés őn. 

hogyan 
találkoztam 
elzával 
és 
hogyan 
vallott 
be 
mindent? 

Egyedül ülök a vetítőteremben. Rejtett kamerával készült felvételek. Csak 
a véletlen menthet meg. Egy nyugdíjas és a felesége. Az öreg az els ő  

világháborúban. Lövészárkok. Francia sz ő lđsgazdák. Margarétamez ők. szu-
ronyrohamok. Kitüntetések. Napiparancsok. Nagy kertek itthon. Napszá-
mok és emlékek. Miért az élet, kérdi az öreg. ss 



Leülnek egy padra. Az öreg beszél. Nyöszörg đ , fáradt hangon. Egy tolvaj 
árnyéka az udvarban . Az öreg fogja a vasvillát, az asszony felsikolt. Mi 
lesz, ha meggyilkolja? A német hadsereg. A magyar hadsereg. Énekl ő  
katonák. Horthy Miklós katonája vagyok én ... Jönnek a partizánok. Az 
öreg a padlásra menekül . Mi lesz , ha neki kell lakolnia a fiáért, aki el- 
bújdosott valahová, állítólag Brazíliába. Semmi hír róla. Aztán —pár hét 
múlva —lemerészkedik. Semmi. Senki sem keresi. Senki sem kérdi, hol 
volt. Még a szomszédok sem. Valaki mégis feljelenti, keresik a vasvillával 
leszúrt embert. Mikor történt? Senki sem tudja. Fél éjszaka nem alszik. 
Egész nap a kertben. 

Egy szőke lány a két öregre pillant, akik hazafelé bandukolnak. Moso-
lyog a kirakat el őtt. Megigazítja a haját. Nagy, kék szeme, szép, szabá-
lyos orra. Csupa kihívás, nyugtalanság. Látom lélegz ő  pórusait, a sze-
relem céltalan rózsaszín ereit . Eltaszítom , elfordulok . Minden , ami meg-
történhet ezzel a lánnyal, megtörtént mással ezerszer. Nincsenek többé 
okok, csak kósza hírek a létr ő l. Boldog lesz? Egy gazdag orvos felesége, 
sző rmеbundában? Kihasználják? Becsapják? Valaki kitaszítja az utcára? 
Mindegy. Kinn a mezőkön: keserű  táj. Egy ember lépdel meztelenül. De 
a levegđ  nem izzik át a látványtól. Gyilkos lesz, gyilkolt? Békés család-
apa? Részeges disznó? Katona? Rend ő r? Mint koraérett gyümölcsök, pat-
~annak le a sorsról a metafórák és a szimbólumok . És lásson meg min-
dent a kamera , írjon le mindent részletesen . Ilyen a létünk: vándorló ho-
mokdomb. 

A belvárosban két lány. Mi a véleményetek a szerelemr ő l? Mi a vélemé-
nyetek a politikáról? Mi a véleményetek a szabadságról? A szemük ösz-
;zeszűkül, gyanakodva vizsgálnak . Fogadásra tartanak , ahol sokat beszél-
ek majd a pénzrő l. Mértékletesen és el őkelően isznak. Nincs egy feles-

~ eges szó sem. Mindenki kimért. A nagyhatalmakról vitatkoznak méltóság-
teljesen. 

Két suhanc bámul egy n őt, csettintenek a nyelvükkel. Egy külvárosi ká-
véházban hangosan vitatkoznak a labdarúgásról , az árdrágulásról és a 
cukrozott pálinkáról. A csapos nagyokat röhög, valaki a bejáratnál veri 
az asztalt. A sarokban egy vörössz őke nő  ül, a haja piszkos, gömböly ű  
fenekére vastag hájréteg rakódott le. Rózsaszín blúz, aranyszálakkal. Va-
laki szól hozzá, vastag karjai remegnek, a kétértelm ű  vicc hallatára a 
nyaka tövén ugrálnak a vörös szepl ők . Az asztalához ülök, a pincér két 
vodkát hoz. Felemeli a vodkát, kacsint: kétszáz dinár plusz vacsora. A 
kutyás öregasszonynak ötven. Aki a szobát kiadja. Mondom neki, kifize-
tem a vacsorát , odaadom a kétszázast , de az öregasszonyhoz nem me-
gyek. Megrezzen, óvatosan a sank felé les. Azt kérdezi, mit akarok vele. 
Semmit. A vállamat vonogatom. Látom, hogy a legszívesebben elmenne. 
Kérdi tő lem, ki küldött, talán a F őnök? Nem tudom, ki az. Mindig üldöz, 
nyöszörögte. Ki? A Főnök. De miért, kiabálom bele a nagy lármába. Kö-
zelebb hajol hozzám. Nem tudom miért, de számon tart. Nem szökhetek 
meg elő le. S mesélni kezdi, hogy a F őnök egy német tiszttel — negyven-
kettőben — rázárta az ajtót. A tiszt letette a revolvert az asztalra. Intett. 
Ő  gyorsan, fuldokolva — essen miel őbb túl rajta — vetk őzni kezdett. 
Akkor a tiszt váratianul pofonütötté. Nem is a fájdalom miatt, hanem mert 
így megalázták, sírni, zokogni kezdett. Aztán jöttek mások is a kaszárnyá-
ból. Krumplit, lisztet és pálinkát hoztak. A F őnök letette eiébük az asz-
talra a kulcsot. Nem mondott semmit, csak intett, hogy menjen. S ő  min-
dig ment is. Esténként idegesen lesett ki az ablakon: jön-e már valaki. 
Már egészen megszokta. Egy éjszaka pedig a F őnök kopogtatott az ajtón. 
A saját szobája ajtaját nyitva hagyta, benn sípolt a rádió. Mindig Moszk-
vát és Londont hallgatta. Most már elég, kiabálta és gombolni kezdte a 
nadrágját. A németek pucolni fognak, mondta nagyokat lélegezve. Végük 
van, elvesztették a háborút. Jönnek az amerikaiak meg az oroszok. Elza 
önkéntelenül is gombolni kezdte a blúzát. Ha a F őnök így akarja, legyen 
így. Jönnek a kommunisták, folytatja a F őnök. Te büdös kurva, most félsz, 
ugye? kérdezi és röhögni kezd. Elza behunyta a szemét. Nem baj, jó ez 
így, csak menjenek a németek. Te büdös kurva, vigyorodott el újra a 
Főnök, fel fognak akasztani, mert a németekkel kurváskodtál minden este. 
Le fognak köpni a F őtéren. Elza moccanni sem mert, a lélegzete is el-
állt. A Főnök elvigyorodott, felegyenesedett és visszagombolta a nadrág-
ját. A kommunisták nem t ű rik az ilyeneket, vetette oda. Meg akart fordulni, 
de aztán szembenézett Elzával és az arcába köpött. Azt mondta, így bán-
nak majd el vele. Elza egész éjszaka az ágyban vacogott, hallgatta, hogy 
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Azбta nem hagy nyugton. Már több mint húsz éve, hogy mindig megke-
res. Uldöz. Megmondta, hogy egyszer kicsavarja a nyakam. És most nincs 
itt Péter sem. O megvédene. Hümmögök. Ki az a Péter? Elza lehunyja a 
szemét. Egy lányt akart meggyilkolni. Kicsalta az erd őbe és le akarta 
lőni. Nem tette meg. Akkor éjszaka szedtem fel egy kocsmában, úgy ci-
peltem fel hozzám a karjaimban. Nem volt már egy vasa sem. De nagyon 
hálás, gondomat viseli, becsületszavát adta, hogy megvéd. 

inka 
tudja, 
hogy 
minden 
elmúlt 

Szép, tiszta, éles felvételek. Inka nyugtalanul néz bele a lencsébe. Minek 
ez? Minek ez a játék? Tudta ő , hogy Péter miért hívta az erd őbe. Azt 
gondolja, hogy jobb lett volna, ha Péter nem ijed meg. Igen, régen isme-
rik egymást: Még valami bolond egyetemista tüntetésen szeg ődött hozzá 
a fiú. Szörnyen egyedül érezte magát akkor. Néhányan el akarták küldeni, 
nem való ő  ide. Valami nagy dolog készül, mondogatták egymásnak. đ  
nem értett semmit, kenyeret majszolt a padban. De Péter bolond volt, 
mindig csak rohangászott és magyarázott. Szikora felemelte a karját. Ez 
a lány hazudik, morogta maga elé. Miért akar meghalni? Ezt nem kér-
dezted tő le? fordult felém. Nincs benne szenvedély. Elzában legalább fé-
lelem van, rettegés és az az övé, csak az övé. De mit kezdjünk ezzel? 
És ha hazudik, ha elrejti? szólok oda. Ki tudja? A lány mosolyog: Mindig 
vágytam valamire, soha nem lett bel ő le semmi. Péter is hazudott. Amikor 
elváltunk, tudtam, hogy csak álmodozik, magát is becsapja. Ezért akart 
elhagyni. Mert nem jó az, ha az ember nagyot akar. 

Szikora intett, a filmkép megállt, kivilágították a termet. Elég, mondta 
haragosan. 

Akkor folytassuk a gyávasággal? kérdeztem. Igen, folytassuk ott. Mert 
abban rejtőzködhet mégis valami különös er ő . Mi? faggattam. Az öreg 
megrezzent. Például ott, Szibériában, sokat gondoltam a gyávaságra. 
Azért is vállaltam, hogy b űnös vagyok. Inkább elvállaltam, nehogy azt 
mondják, hogy gyávaságból elárulok valamit. Mit? kérdeztem rá villám-
gyorsan. Gondterhelten nézett rám. Akkor azt mondtuk: a világforradal-
mat. Akkor? kérdeztem feszülten. Igen, akkor. Most azt mondanánk, hogy 
a reményt. S mintha önmagát akarná elhallgattatni, türelmetlenül kiáltott 
fel: Folytatjuk. A lány cigarettára gyújtott. Mélyen leszívta a füstöt: És én 
is éreztem, hogy el kell válnunk. Mindig azt követelte, hogy másmilyen 
legyek. Amikor befejeztük az egyetemet, Franciaországba akartam menni. 
Azt mondta, itt kell maradnunk. Építészmérnökök voltunk. De ő  nem akart 
vállalni semmilyen munkát. Mindig zúgolódott. Gyerek. Azt mondta, nem 
szolgál ki akármilyen megrendelést. Utálta a toronyházakat. Embertele-
nek. Mindig valamit kritizált. f n nem voltam válogatós. Mondtam neki, 
hogy minden munkát meg kell becsülni. Örüljön, hogy van. Egyszer va-
lami középületet tervezett. Iszonyú botrány lett bel ő le. A terv kivitelezése 
drága lett volna, nem fogadták el. Igen, valamilyen óvoda volt. Hiába gy ő-
zögették, hogy csak ennyi pénz van, ő  azt hányta fel, hogy másra van 
pénz. Nagy komplikációkat csinált. A vállalatban is gyanakodva méreget-
ték. Azt mondták, megbízhatatlan. Mindig valami bolondos ötletei vannak. 
Ott is hagyta őket. Engem nagyon sajnáltak. Mindig mondtam, hogy nyu-
godjék bele. Mindenkit megsértett. Sohasem látta be, hogy az élet megy 
a maga útján. Mi az élet? nevetett fel. Hát, hogy az ember megússza va-
lahogy. Vagy nem? 

Szikora csendben felállt. Utána mentem: Csak azt akartam kérdezni, hogy 
Spanyolországban ... ott nem gondolt a reményre? Fölényesen végig-
mért. Ott  az életre gondoltam, mondta és sarkonfordult. Akkor értettem 
meg, hogy ebben a filmben miért nem szeretne szerepelni. 70 
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A kamerákat elrejtettük. Az útmenti jegenyefák tövében két holttest fe-
küdt a fűben. Inka hanyatt fekve, bal vállán alvadt vértócsa. Péter, mintha 
oltalmazná, fels őtestével keresztülborult rajta. A lány üveges tekintettel 
nézett az ég nyugodt kékségébe. A fiú kezét ő l néhány centiméterre pedig 
egy hangfogós revolver lapult meg a f űben. Odahajoltam, megigazítottam, 
a nyele majdnem érintette a fiú ujjait. Szikora megelégedetten mosoly-
gott. Az ezüstös reggeli párában még tétovázott a napsugár. Az enyhe 
szellő  gyengéden forgatta a jegenyefák leveleit. Erre-arra hajlongtak, 
mintha még álmosan keresnék helyüket az ég kékjében. Messzir ő l kopár 
toronyházak fehérlettek. De itt csönd volt. Néhány kilométerrel odébb, 
még aléltan hullámoztak a városi morajok: itt minden megnyugodott. A 
technikai személyzetb ő l valaki leszaladt az útra, hogy leállítsa az autókat. 
Elsőnek egy kombi fékezett. Egy micisapkás épít őmunkás, egy hivtalnok-
féle és a sofő r. Nyomukban egy taxisofő r baktatott. A parton egy bukó-
sisakos fiatalember kapaszkodott. A hivatalnokféle megállt és keresztbe-
fonta a karját. Gyilkosság? kérdezte. Bólintottam. A fiú tette? faggatott 
tovább. Igen. A kombi sof ő rje elvigyorodott. A hölgy biztosan félrelépett, 
mondta fontoskodva. Nem olyan biztos, folytatta az épít őmunkás, vannak 
olyan bolond alakok, akik ok nélkül ölnek. A televízió is mondja, az új-
ságok is írják. Piff-puff, és kikészítenek valakit. A bukósisakos figyelmesen 
megvizsgálta a két holttestet. Már jó régen történhetett, még az éjszaka, 
állapította meg szakszer űen. Jól kitervezte. De miért tette, szólt közbe 
Szikora. A hivatalnokféle széttárta a karját. Mert hülye, mondta maga-
biztosan. Lehet, hogy nem értették meg egymást, kockáztatta meg a bu-
kósisakos. Mit nem értették meg egymást? .horkant fel a taxisof ő r. Ha 
nem értik meg egymást, menjenek a fenébe. Szépen elbúcsúznak egy-
mástól, mint a rendes emberek, és menjenek a fenébe. Én ezt így szok-
tam. A múlt hónapban is volt egy n őm. Azt mondta, öngyilkos lesz, ha 
elhagyom. Jött a taxiállomásra és sírt. A kollégák hangosan röhögtek 
rajta. Mondtam neki, menjen innen, ne tegyen nevetségessé. Állt és ki-
meredt a szeme. Mondtam neki, mi vagyok én, bohóc? Nem tudott mit 
válaszolni. Az öreg Szikora végigmérte a taxist. És ha szerette a lányt, 
tételezzük fel, hogy nagyon szerette. A kombi sof ő rje türelmetlenül köz-
bevágott. Halálosan szerette, mondta gúnyosan. Én azt mondom, hogy ez 
a nő  közönséges kurva. Nem akarok elébevágni a nyomozószerveknek, 
de majd az újságokban is olvashatjuk: kifosztotta az alakot és tovább 
akart állni. 6 azonban ügyesebb volt, kicsalta ide. A n ő  azt gondolta, 
hogy itt az alkalom és kijött. Persze, hogy póruljárt. Az újságok tele van-
nak ilyesmivel. Az alak aztán megijedt és magát is kinyírta. A hivatalnok-
féle az órájára pillantott: Az biztos, hogy mostanában sok a gyilkosság. 
A taxis elhúzta a száját, és azt kezdte magyarázni, hogy ő  sokkal szíve-
sebben olvassa a detektívregényeket, mint az újságokat. A bukósisakos 
bólogatott. A micisapkás elmerengett: Én már láttam egyszer két öngyil-
kost. Kisgyerek voltam, apámmal mentünk a mező re. A falu végén történt 
az egész, de már kinn voltak a rend ő rök. Valami sztrájk volt. A rend ő rök 
azt mondták, hogy a fiú kommunista. Azért jött ide, hogy szervezze a 
sztrájkot, bolondítsa a népeket. A lány meg lefeküdt egy tiszttel. Képzel-
jétek, egy tiszttel. Ott ácsorogtak az emberek és csodálkoztak: hogy lehet 
lefeküdni egy tiszttel. Milyen lány ez, ha ilyet csinál? kérdezte valaki a 
tömegbő l. Erre azt mondta az egyik csend ő r: Maga meg fogja be a szá-
ját. A taxis legyintett: Én azt mondom, nem jó az ilyesmibe beavatkozni. 
A múltkor engem egy zaklatott alak a Fruška gorába vezényelt. Van ott 
egy kis kocsma, ott mulatott hajnalig. Én ültem egy másik asztal mellett 
és vártam. Szórta a pénzt a pincérnek meg a zenészeknek. Azok meg 
röhögtek és húzták. Másnap keres egy detektív. Az alak megölt valakit. 
Mit mondott? faggatott. Én csak hümmögtem. Nem beszélgettem én vele 
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zett: A lány elég szép, kezdte. A hivatalnokféle leintette: Ez most nem 
fontos. De mikor jön már a rend ő rség? Jelentette egyáltalán valaki? Min-
den rendben, adta meg a választ Szikora. Vinnék már őket, fűzte hozzá 
a hivatalnokféle, nem szeretem a halottakat bámulni. Hát akkor miért 
bámulja, szegezte neki a kérdést a bukósisakos. Mert itt kell maradnom, 
ha már idejöttem. Hátha vallomást kell adnom. Lehet, hogy tanú leszek. 
Igaz, semmit sem tudok, ez az (Jr  — mutatott Szikorára —el őbb volt itt. 
De akkor is marad пΡék még egy kicsit. Senki se mondja, hogy elszöktem. 

Közben valaki a filmgyárból kihozta Elzát. Rémülten nézte a fiút, aztán 
minket vett szemügyre. Mintha mi tettük volna, úgy nézett ránk. Aztán 
görcsös zokogásba kezdett. Nem igaz, mondta zokogva. Minden össze-
fog ellenem. Szikora felemelte a fejét. Miért? Elza eltaszította magától: Ki 
fog engem megvédeni? Minden reménységem benne volt. Hányszor mond-
ta, hogy új életet kezdünk? Sose hittem volna, hogy ezt megteszi. lej élet, 
mosolyodott el Szikora. Azt mondta, elege van mindenb ő l, csak engem 
akar szolgálni. Nem is érdemeltem meg. Sokszor tettem fel magamnak a 
kérdést: Mivel érdemeltem meg én ezt a jóságot? Maga ismerte ezt az 
urat? kérdezte a micisapkás. Ismertem, zokogta Elza. Jól ismertem. No, 
most gyászolhatja, vágta ki a taxis. Szép új élet, mondhatom. A bukósi-
sakos közelebb lépett Elzához. Nagyon sajnálom, motyogta. A kombi so-
fő rje felhúzta a szemöldökét: Látják, ilyen az ember. Soha nem lehet 
kiszámítani, hogy mit tesz a következ ő  pillanatban. Biztosan valami na-
gyot akart és ez volt a baj, állapította meg. Lehet, hogy jót akart. Baj ez, 
kérdezte Szikora. A taxisof ő r bólintott: Én is azt mondom. Miért? kérdezte 
Szikora és végignézett az embereken. A jó az magától jön, intette le a 
hivatalnokféle. Az életben mindig úgy van, ha az ember valamit nagyon 
akar, biztosan elrontja. A múltkor is olvastam az újságban egy ilyen eset-
rő l: Egy vállalatban egy alak mindig az igazságot akarta kinyomozni. Hívta 
az igazgató és beszélt vele mint feln őtt a feln őttel. De az alak csak izgá-
gáskodott. Nekirontott az embereknek, szidta őket, azt mondta nekik, hogy 
nem merik kimondani az igazat. Az emberek töprengtek. Ő  meg ment pa-
naszkodni f űhöz-fához. Hónapokig kilincselt. És mi lett a vége? Semmi. 
Mindenki félrehúzódott, ha meglátta. Egyszer űen magára maradt. De mi-
rő l volt szó? kérdezte Szikora türelmetlenül. Mit tudom én, legyintett a 
hivatalnokféle. Az újságíró azt mondta, hogy valamit eltitkoltak a vezet ők. 
De mindenrő l volt papír. Arról is, hogy ők mindent megmondtak. És ezzel 
lezárul az ügy. De most nem err ő l van szó, háborodott fel Elza. Engem 
üldöznek, errő l van szó. 1=s most magamra maradtam. Ez az ember meg 
akart védeni. A taxisofő r elmosolyodott: Hagyjuk ezt, az ember minden-
félét ígér, és a legtöbbször nem lesz bel ő le semmi. 

Közben két rend ő regyenruhába öltöztetett világosító jelent meg. Körül-
vették a holttesteket. Egy színész is odajött és hivatalos hangon felkérte 
a jelenlevőket, hogy oszoljanak szét. Szikorára mutatott meg rám. Önök 
maradjanak. Elza azt követelte, hogy ő  is maradjon. Én ismertem, én min-
dent jól tudtam róla, én ismertem legjobban a világon. De a színész en-
gesztelhetetlen volt. Elza zokogott, a taxisnak kellett elcipelnie. 

bebizonyosodik, 
hogy 
péter 
nem 
tudott 
választani 

Péter felemelte a fejét. Szörny ű  volt, mondta sápadta пΡ. Nem tudom el-
hinni. Csak Elzát sajnálom. Szikora odament hozzá: Tehát a történetnek 
nincs vége? igy sem? A fiú megtörten bólintott. És sehogy sem jó? foly-
tatta Szikora. A lány levetette a véres blúzt. Szép zöld trikó volt alatta. 
Ez mégjobban kiemelte karcsú derekát. Nagyon szégyenlem magam. Nem 
kellett volna ezt a filmet megcsinálni, folytatta Péter. Miért? szóltam 
közbe. Te akartad úgy lejátszani, ahogyan eltervezted. Teljesült a kíván- 7~ 



ságod, a film nem hibás érte. A játék siker ű it. A lány dühösen pillantott 
rám: Azt mondták, hogy kurva vagyok. Hogy mondhattak ilyet. Az egyik 
még meg is mert volna esküdni erre. Szikora a váll ѓ:t vonogatta. Az em-
berek gondolhatnak és mondhatnak mindent. Ett ő l nem szabad megfosz-
tani őket. Az ember szabadnak született. Szabadnak? kérdezte a lány 
ironikusan. Annak, mondta Szikora és lehajtotta a fejét. Higgyétek el, 
sokat láttam, sok helyen megfordultam, és csak azt mondhatom, hogy az 
ember szabadnak született. De a szabadság más, egészen más, vágott 
közbe a fiú. Milyen? kérdezte Szikora türelmesen. Arca megtisztult, most 
egészen der űs volt. A fiatalember tétovázott: Én azt gondolom, hogy az 
szebb, erősebb ... És? kérdezte Szikora atyai hangon. A fiú lehajtotta a 
fejét. Amikor Spanyolországban voltam, kezdte Szikora, volt egy barátom. 
Bátrabb embert nem ismertem. Kérdeztem t ő le, miért hirdeti magáról oly 
fanatikusan, hogy anarchista? Erre ő  elmondott egy bibliai történetet 
Jákobról, aki elment Hárámba szolgálni Lábánt, hagy feleségül kapja 
szebbik lányát, Rákhelt. De Lábán ravasz volt, és hét évi szolgálat után 
a csúnyábbat, Leát adta hozzá. Erre Jákob még hét évet szolgált, hogy 
megkapja Rákhelt. És mi köze ennek az anarchizmushoz? kérdeztem a 
barátomat. Az, hogy én egy évet sem akarok szolgálni. Szikora elgondol-
kodva rám nézett: Én már minden évet leszolgáltam, mondta elgondol-
kodva. És mit kapott? kérdezte a fiú mohón. Szikora széttárta a karját: 
Még nem tudom, mondta nagy türelemmel a hangjában. És akkor mi az 
anarchizmus? kérdezte a lány töprengve. Szikora szigorúan ránézett: Ha 
az ember azt hiszi magáról, hogy az élettel szemben ártatlan, mondta és 
sarkonfordult. 

A fiú kételkedve nézett rám. Akkor b е fejeztük, fordult felém. Mit? kérdez-
tem magamtól is. Ezt a filmet. Jól eljátszottuk ezt a komédiát? Mi nem 
játszottunk semmit, talán csak ő  játszott, mutattam Szikora után. Mit ját-
szott ő? kérdezte meglep ődve. És mi mik voltunk? tette hozzá a lány. 
Statiszták, válaszoltam keser űn. A lány megigazította a haját: Akkor nem 
is mondhatom senkinek, hogy szerepeltem egy filmben. A fiú tanácstala-
nul vizsgált: Gúnyt űztek belő lünk? kérdezte komoran. Kik? szóltam éllel. 
đ  vagy ti, csapott le a fiú. Akik rábeszéltek erre a játékra. A lány nyug-
talanul nézett rá: Mi akartuk, mondta, hogy így fejez ődjön be. Megfogta 
a fiú karját. Az eltolta magától. Nem akartunk ml semmit, válaszolta az 
hidegen. Nyugodtan néztem vissza rá. Igy akartuk, mondtam, és Szikora 
után indultam. 

ami 
megmaradt 

Egyedül a sötét vetít őteremben. Részletek Szikoráról, Megállítom a ké-
pet: napról napra sötétebb az arca. Elindul a város f őtere felé, könny ű  
kis fekete aktatáska a kezében. Nagy tolongás, az emberek nyüzsögnek, 
mint a hangyák. Jobbra-balra hullámzik a tömeg. Végtelen körforgás: 
olyan a város, mint egy hatalmas dél-európai táncterem. Megáll, kikerül 
valakit. Pardon, mondja egy id ősebb hölgynek. Mit gondol magában? Fi-
gyelmesen megnéz egy-egy arcot, látszik rajta, hogy töpreng valamin. A 
sötét szibériai b űnbánó éjszakán? A spanyol agitátorok szavain? Valamit 
elfelejtett? Valamit megtalált? Kinyújtja a félkarját, valakit ki akar ke-
rülni. Meginog, fáradt. Arra megy, amerre legnagyobb a tömeg. Aztán el-
tűnik a képbő l. 
Egy másik jelenet: Azt kérdeztem t ő le, miért ment Spanyolországba. Kö-

7з 	zelebb hajol hozzám: Ezért, a keresésért, mondja halkan. 
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borislav 
pekić  

huszonhatodik levél. 
hogyan adta el rutkowski professzor a lelkét az ördögnek, 
avagy t >J! a jón és a rosszon 

hogyan 
vissza- 
parancsolni 
a 
vámpirt? 

Mediterraneum, 1965. okt. 5. 

I  Dr. Holtmannheuser ennek a 
kitételnek az alapján mó-
dosltotta a diagnózisát. Ez 
most olyan valami lett, ami 
vészesen ingadozik a pa- 
ranoia és a paranoid szki- 
zofrénia 	között. 	Ugyanis 
még mindig az els ő  kórlelet 
mellett szól a téveszme lo- 
gikus 	rendszerezettsége, 
amely a másiknál nem ta- 
pasztalható, viszont ellene 
beszél az elszemélytelene-
dés, amely az elöbbire nem 
jellemzö. Rutkowski, dr. 
Holtmannheuser szerint, fo- 
kozatosan 	Steinbrecherré 
változott, s eközben nem- 
csak hogy szajkózta annak 
nézeteit, hanem ugyanazon 
az arrogáns hangon terjesz-
tette is őket. Maga a tény, 
hogy azzá változott, amit 
mélységesen gyülölt, ѕ  ami 
ellen küzdött, csak még egy 
bizonyítéka a kórlelet he-
lyességének. 

Kedveseim, Sabina és Hilmar, 

megkaptam a második táviratot is, méghozzá er őm, lendületem csodás 
megújulásának órájában, melyet rövidebb ideig tartó csüggetegség el ő-
zött meg. Mérhetetlenül hálás vagyok gondoskodásotokért. Különösen  I II-
marnak, a kedves, jóságos Hilmarnak, hogy olyan önfeláldozóan kész volt 
néhány napra elszakadni a könyvét ő l és rám pazarolni drága idejét. Sze-
rencsére, hálám ismételt kifejezése mellett, abban a helyzetben vagyok, 
hogy eltekinthetek ettő l a szívességtő l. Semmi szükség rá, hogy ide jöj-
jetek. Képességeim teljes birtokában vagyok, err ő l legutóbbi levelemnek 
kellene tanúskodnia. Hacsak, természetesen, nem akartok vállalkozásom-
hoz csatlakozni, de mivel mit sem tudtok róla, ez alig valószín ű . Meg hát 
már az id őbő l sem futná. (A penziót kifizettem, a kocsit elvittem a ga-
rázsba átnézetni — erre ne legyen gondotok —, és becsomagoltam. Este 
hét óra körül indulok Németországba. Éjszaka utazom részint a meleg 
miatt, de más okból is, amire nézve majd idejében magyarázatot kaptok.) 

Remekül érzem magam. Majdnem úgy, mint az els ő  ember az első  napon. 
Mintha egyetlen éjszaka az egész vérem kicserél ődött volna, s ahelyett 
a megfáradt, mérges fert ő  helyett, most maga az élet csörgedeznék ere-
imben. Nem emlékszem, mikor éreztem magam ilyen frissnek, tettrekész-
nek és magabiztosnak. Semmihez sem tudnám hasonlítani mostani álla-
potomat. De ha Hilmar emlékszik rá, hogyan írta le nekünk egy ízben a 
rokonlelkek tömegében való tökéletes feloldódásnak azt a kimondhatatlan 
érzését, amely édes bódulatként mindannyiszor elfogta, amikor részt vett 
a Hitlerjugend szemléin vagy a Führert hallotta beszélni, akkor némi fo-
galmat nyerhettek állapotomról. Azzal a lényeges különbséggel persze, 
hogy emelkedettségem az eszmével, nem pedig annak hordozóival, az em-
berekkel való tökéletes összeforrottságomból ered. 

Tudjátok, mit szenvedtem mindig krónikus tanácstalanságom, dilemmáim, 
tétovázásom és habozásom. miatt. Milyen hajlamos voltam a halogatásra 
meg a kompromisszumokra. Most mindennek nyoma sincs. Acélokat vi-
lágosan látom, helyességükrő l meggyőződtem, s törhetetlen tetter őt érzek 
magamban megvalósításukra.' Szemmel láthatóan, valami dönt ő  tényező  
változott meg bennem, méghozzá abban az órában, amikor az összes 
többi már a csillár kampójáról lelógó kötélhurokba volt. belefonva. 74 



Azt hiszem, meg sem ismernétek. Amíg ezeket a sorokat rovom, a tü-
körben nézegetem magam, s álmélkodással — egyszersmind boldog iz-
galommal inkább, semmint aggodalommal —állapítom meg, hogy meg-
változtam. Miben, hogyan, azt nem tudnám megmondani. A küls őmet 
illetően nincs változás. Hirtelen lefogytam, igaz, s talán ez tett markán-
sabbá, ez kölcsönözte megjelenésemnek a kivont penge sziluettjét, az 
acélnak azt a kékesbe játszó villódzását, amelyet csak a prófétáknál és 
általában az olyan embereknél látni, akik elhivatottságuk tudatában élnek, 
mint Keresztel ő  Sz. János, Savonarola vagy Reinhard Heydrich, az RSHA 
főnöke. Az is lehetséges, hogy ez a benyomás a szemem lázas csillogá-
sának tulajdonítható, melynek acetilénlángra emlékeztet ő , zöldes fényét 
a nagydioptriás szemüveg alig-alig tompítja. Mindenesetre a változás nem 
fejezhet ő  ki ismert fogalmakkal, vagy legalábbis én nem ismerem ezeket 
a fogalmakat. De az, amiben biztos vagyok, s amit szavakkal ki tudok 
fejezni, reménnyel és bizonyossággal tölt el. A betegségem tüneteit mint-
ha elfújták volna. Az étvágyam olyan, hogy türt őztetnem kell magam, ám-
bár — azt hiszem — ez inkább az élet szomjúhozását fejezi ki nálam, 
mintsem a valóságos, földi étkek utáni vágyat. A fejem csodálatosan ki-
tisztult, ítél őképességem pedig hihetetlenül felgyorsult. Mintha minden 
logikai premissza nélkül, az empíria vagy tapasztalat minden bejátszása 
nélkül is képes volnék helyes következtetéseket levonni. Majdnem azt 
mondtam: KINYILATKOZTATÁS ÚTJÁN. Azért ragadtatom magam ilyen 
túlzásokra, hogy kell ően érzékeltessem, milyen rendkívül gyorsan tudok 
dönteni, s hogy döntéseim természetes összhangban vannak egész lé-
nyemmel. Emlékezőtehetségem teljesen helyreállt. Szerencsére a világért 
sem abban a régi, b űnbánó, démonikus változatában, amely a legjobb 
úton volt ahhoz, hogy testi-lelki romlásba döntsön, hanem éppen ellen-
kező leg: annak a felismerésnek az alakjában, hogy az igazi élet, a mi 
életünk szempontjából a múlt teljességgel mellékes körülmény. (A felsza-
badulásnak olyan érzése ez, mint amikor a fuldokló újból leveg őhöz jut!) 
A múltat elvetve ismét szabad lettem! Azzal, hogy közben egy folyamat 
erősíti, szilárdítja az effajta viszonyulást. A háborús események egyetlen, 
összefügg ő  masszává s ű rűsödnek, amibő l egyre nehezebb valamit ki-
emelni. Kiszúrni, felidézni egy-egy dátumot, arcot, jelenetet. Még az olyan 
vágású emberek is, mint Steinbrecher ezredes, elveszítik egyénítettségü-
ket, s értelmetlen gondolat- és szóáradattá mosódnak. Mint amit lassú 
tűzön párolnak, a múlt elillan; s én felszabadulok. Dilemmáim szertefosz-
lottak, mint a füst. Hát én lettem volna az az ujjai között tollat szoron-
gató, kihamvadt tekintet ű  ember, aki öngy!lk вΡsságra készült? Vajon az az 
esernyőpusztító szörnyeteg egyáltalán Konrad Rutkowski volt? A polgári 
lelkiismeretnek ez a monstruma, aki a világ legb ű bájosabb szerszámából, 
hamis vádak alapján, háromágú ördögszigonyt akar csinálni? Konrad Rut-
kowski lett volna az, aki huszonkét évvel a háború után vélt b űnei miatt 
emésztette magát? Egyáltalán hogy is jutott eszébe, hogy ő  vétkes vala-
miben? Ugyan mit is véthetett volna? Hiszen csak egy kenetlen — mit 
mondok? —, repedt csavar volt a német hadigépezetben. Üresen forgott, 
ahová csak becsavarták. Sem nem szorított, sem nem mozgatott az bár-
mit is. Ahová besrófolták, recsegett-ropogott minden ereszték .. . 

Felejtsük el a múltat. Rúgjuk félre, mint a b űzös kacatot, amely fojtogat 
bennünket. S fogadjuk el az ártatlanság mirtuszkoszorúját, amely e meg-
tagadással kínálkozik. Árnyék ne ejtsen szennyfoltot azon a tájékon, amer-
re — acél távoli ragyogásától elvakittatva — a jöv őben haladunk majd. 
Jegyezzük meg: elfelejteni, elvetni, megsemmisíteni a múltat — lényeges 
ismérve annak az új állapotnak, amir ő l beszélek, s ahová testvériesen 
invitállak benneteket! 

Azt kérditek, hogyan került rá sor, hogy ti is követhessétek a példát? Úgy 
csapott le, mint a men Пykő , mint az istennyila. Ahogyan néktek is eljön, 
ha üt az órátok. A fejl ődés lett kihagyva, a történelem maradt el. S én 
új emberként ébredtem, ahogy majd egyszer ti is! 

Már a nyakamba tettem a hurkot, amikor kopogtatás hallatszott. Eleinte 
rá se hederítettem. A kopogtatás azonban makacsul ismétl ődött. Nem 
tudtam, mitévő  legyek. Ha nem nyitok ajtót, gyanúsnak találhatják. Kitör 
a ribillió, az ajtót bezúzzák, engem leszednek a kötélr ő l. A józan ész azt 
tanácsolta, hogy udvariasan rázzam le a tolakodót, akárki legyen is az. 
Végtére is csupán némi haladékot szenved az ügy. Résnyire kinyitottam 
az ajtót: a folyosón egy él ő  lélek nem volt. Úgy látszott, félrehallottam, 
egy másik ajtón zörgettek valahol. Bezárkóztam, újból a nyakamba ve- 

75 	tettem a hurkot. Ebben a pillanatban ismét felhangzott a kopogtatás. A 



durva és erélyes csapkodás ezúttal félreérthetetlenül és még követel őb-
ben dörömbölt a deszkán. Kétség nem fért hozzá, az ajtó fel ő l hallatszott. 
Kinyitottam, de ezúttal sem láttam senkit. Azazhogy — az ajtó mellett 
most egy nagy férfi eserny őt pillantottam meg. A bal félfához volt tá-
masztva, nyilván jó ideje ott állt már, csakhogy én, izgalmamban, nem 
vettem észre. Mindjárt ráismertem: Ádám tisztátalan szövetséges társa 
volt, az Esernyő . Elszörnyedve és megrendülten álltam. Nem értettem, 
mért nem hagy békén. Csak feltételeztem, hogy Ádám így akar nyomást 
gyakorolni rám. Lehiggadtam, s ekkor már — a hurokra gondolva — jót 
mosolyogtam az effajta steinbrecheri presszió hiábavalóságán. Sem ár-
tani nekem, sem pedig b űnre csábítani nem tudott már. A halállal szem-
ben tehetetlennek bizonyult. Első  gondolatom az volt, hagyom, ahol van, 
de aztán rájöttem, hogy továbbra is zörgetni fog, s fellármázza nekem a 
vendégeket meg a személyzetet. Akkor pedig kész, közbelépnek, meg-
akadályoznak szándékomban. Ezenkívül sehogyan sem akaródzott kísér-
teties zenebona közepette kimúlnom ez árnyékvilágból. Fogtam hát, be-
emeltem a szobába, bezártam az ajtót, majd miután az Eserny őt a falhoz 
támasztottam, jómagam visszatértem a lámpáról lelógó hurokhoz. Attól 
fogva reggelig semmire sem emlékszem. Reggel azonban újjászületve 
ébredtem, mely áilapotomban a halálvágyat duzzadó életer ő  és az Eser-
nyő  iránti hálaérzet váltotta fel. Az Eserny ő  iránt, mert nyilvánvalóan t ő le 
indíttattam, hogy öngyilkossági szándékomat még egyszer alapos megfon-
tolás tárgyává tegyem, s ezzel megmentette az életemet. 

Hagyjuk most az Eserny őt a maga fekete, szerzetesi zárkózottságában, 
mi pedig térjünk vissza missziónkhoz. 

Az pedig elsősorban A MÚLT LEROMBOLASARA ÉS GYERMEKÉNEK, A 
TÖRTÉNELEMNEK, A MEGSEMMISÍTÉSÉRE irányul. A történelem, szel-
lemi testvéreim, malomkő  az élet nyakán. Aladdin csodalámpája, amelyb ő l 
kiszabadul a b ű nbánat és a le!klismeretfurdalás rút szelleme, hogy meg-
utáltassa velünk a jövend őt, bármllyen legyen is. Repül ő  szőnyeg, ame-
lyen az emlékektő l, áltörténelm! színjátékok festett egét ő l megrészegülten 
száguldunk a pokolba. Rúgjuk föl! Vessük szemétre a forrásait? Az ösz-
szes évkönyveket, leveleket, államiratokat, újságokat, okleveleket, jegyz ő -
könyveket, irodalmi m űveket, naplókat, emlékiratokat, történelmi olvasó-
könyveket, sírfeliratokat, mindent, amit valaha is bármir ő l papírra vetettek! 
Romboljuk le a múlt emlékeit, mindazt, ami újabb melléfogásokra csá-
bíthat bennünket! Még az ősí romokat is tegyük a föld színével egyen-
lővé, hogy aztán mitő l sem akadályoztatva, diadalmasan vágtassunk a 
végtelen síkságon! Adjuk vissza a dolgoknak az ő  isteni eredend őségüket 
és rejtelmességüket! Mert én, felebarátaim, az eredend őségre, a gátlás-
talanság erényére tanítalak benneteket! Aggályoskodik-e a k ő , amikor 
mindent letiporva zúdul lefelé a hegyoldalon, hogy miel őbb boldogan 
tanyát verjen a völgy alján? Ezért ne tekingessetek hátra ti sem! Mögöt-
tetek semmi sincs, ami megérdemelne benneteket! Mögöttetek csak a 
zuhanás szántotta barázda van! Legyetek Orpheusz, aki nem fordult hátra. 
Csak ahhoz legyen szemetek és szívetek, ami el őttetek van! Legyetek 
„felsőbbrend ű  emberek"! 

Mert mi is az a Történelem, melynek annyi csodálattal adózunk, s amely-
tő l, annyi mindent akarunk megtanulni? Mirő l tájékoztat bennünket a 
Szentírás — ha az a zsidó nép hamisított története —, vagy Hérodotosz, 
Polübiosz, Sallustius, Livius, Tacitus, Suetonius, J. Flavius, Plutarkhosz? 
Miket mesél nekünk Carlyle, Thierry, Gibbon, Mommsen, Ranke, Speng-
ler, Toynbee? Tényeket hallunk, az igazat? Szó sincs róla, szellemi test-
véreim! Ezek csupán az értelem feltevései. Ortopédikus analógia. Valami-
kori tények meszes vázai, kísértetként suhogó árnyai. A bizonyító eljárás 
korrekt, csakhogy hamis vádakon alapszik. A logikai láncolat mind az els ő  
premisszától kezdve kifogástalan, éppen csak az alaptétel a hamis. Az 
adatolás kimerít ő, de téves feltevéseket támaszt alá. Az emberiség ahhoz 
hasonló eljárással sz ű ri le a múltja tanulságait, mintha most ti, abból a 
puszta tényb ő l, hogy asztalnál ülök, azt is következtetnétek, hogy mir ő l 
írok, s eközben csupán arra alapoznátok, hogy foglalkozásom történész 
és hogy milyen kedvemben vagyok. Téves úton járnátok. Azt hinnétek, 
hogy restaurálom a történelmet, pedig rombolom éppen. S ha majd elol-
vassátok is a leveleimet, azt hiszitek, meg fogtok érteni. Nyugodt lelki-
ismerettel mordhíjátok majd: most aztán tudjuk, ki volt Konrad Rutkows-
ki? Mekkorát tévedtek! Amit láttok, az csak a tükörkép visszaver ődése. 
Amit nem mondtam el, de tudom magamról, az több, mint amennyit el-
árultam. Amit pedig tudok magamról, az jóval kevesebb annál, amennyit  76  



nem tudok és soha nem is fogok megtudni. Mi hát akkor a történelem? 
A történés hazajáró kísértete maga a történés helyett. Feltevések, hazug-
ságok, csalások, interpolációk, hamisítványok, melléfogások, s őt sajtóhi-
bák galimatiásza, s mi ezekre alapozzuk történelmi képzeteinket. A ha-
gyomány, amelyre mint értelmiségiek a jöv ő rő l alkotott elképzeléseinket 
alapoztuk, szüntelen félreértésben van a múlttal. Süketek, némák és vakok 
párbeszéde a századok távlatából. A tévedések futóhomokján akarjuk fel 
építeni a jövőnket. Csoda-e, ha nem igen bízunk benne, s ha reszketve 
fogadunk minden változást? 

No de ne türelmetlenkedjetek, szellemi testvéreim! Én nem vagyok a ha-
mis eszmények fölött huhogó kuvikmadár! Én az igazak épít őmestere va-
gyok! Megérintvén sebeteket, gyógyírt is találtam rá! S ha Krisztus meg-
váltott benneteket a keleti b ű ntő l — hiába, mert mindent könnyebb levet-
kezni a szégyenérzetnél —, én megváltalak a nyugatitól: a belátás, a 
magátólértet ődés, a tartózkodás, a középszer űség, a számítás, és a meg-
alkuvás bűnétő l! 

Ha hallgattok rám, és er ősebbek lesztek a múltatoknál és méltók a jö-
vőtökhöz, ha fittyet hányva az emberiségnek túlteszitek magatokat a jón 
és a rosszon, helyetek az utolsó berlini autóban biztosítva lesz.z Ezt az 
garantálja nektek, aki hiszi és vallja, hogy mindennek az alapja az élet, 
s rajta kívül nincs más érték. Vessük el a múltat! Vessük el, ahol csak 
rabul ejt ártatlanságunkban és teremt ő  tudatlanságunkban! Dúljuk fel a 
könyvtárakat! Gyújtsuk fel az irattárakat! Mondjunk Ie az emlékekr ő l, a 
kisembereknek errő l a menedékérő l, az emlékeinkrő l, amelyeknek bozót-
jában olyan kísértetiesen festünk, mint a madárijeszt ők a tikkadt mezőn! 
Tépjük össze azokat az ostoba, régi leveleket is, amelyek el őbb-utóbb 
ránk rogyasztják a padlást! Felejtsük el, hol, mikor és ki fia-borjaként 
születtünk! Dobjuk szemétre az iratokat, amelyekb ő l ez egyáltalán meg-
tudható! Fényképek, film- és hangfelvételek — pusztuljanak velük azok 
is! Tiporjuk a porba a rabszolgasorban tartó, Gut еnberg-féle galaktika 
hamis csillagait! Tiltsunk be minden embernyomot a homokban, s ha —
h!úságból vagy halálfélelemb ő l — egy is akad, egyengessük el! Állítsuk 
le a nyomdákat, szüntessük meg a sajtót! S ha ez a következetesség 
eleinte talán túlságosan merésznek t ű nik, készítsük önpusztító anyagból! 
A reggel elolvasott újságok estére gyulladjanak meg maguktól! A nap 
folyamán cserélt levelek estére porrá omoljanak! A filmkazetták robban-
janak föl mindjárt a vetítés után! 

S ha affel ő l kérdeztek, mi módon fog ez nekünk sikerülni, hogyan rázzuk 
le a múlt koloncát, akkor én azt mondom nektek, hogy rosszul tettétek 
fel a kérdést, s hogy mindaddig nem számíthattok sikerre, amíg így, a 
feje tetejére állítva teszitek fel. Ha a múlt csak kolonc a hátunkon, teher-
ként éreznénk és már réges-rég leráztuk volna, mint ami rajtunk kívül van. 
Ha pedig bennünk lett volna, réges-rég kiokádjuk, vagy belehalunk, mert 
a méreggel úgy van: azt vagy kiadja az ember, vagy belepusztul. Nem, 
szellemi testvéreim, nincs a múlt mibennünk, hanem — mint valami forró 
és fojtogató fertőben — mi vagyunk a múltban. S csak úgy tudunk ki-
evickélni bel ő le, ha üstökön ragadjuk saját magunkat, mint Münchausen 
báró, amikor nyakig merült a kátyúba. 

Mindaddig, amíg a mulandóság érzése nem válik épp olyan méllyé, mint 
maga a mulandóság , a múltat nem semmisíthetjük meg. Hogy legyőz-
zék, az embereknek hozzá kell szokniuk a halál gondolatához. Mert mi 
most nem haldoklunk. Mi csak megjátsszuk a tetszhalottat. Suttyomban 
belecsorgunk abba a mocsárba, amely megfojtja az ivadékokat. Legyünk 
nagyok a lemondásban, mint amilyen könyörtelenek vagyunk a szerzés-
ben! Amíg nem taglózzuk le a múltat, nem szülhetjük meg a jövend ő t 
sem! Amit szülünk, halva születik majd! 

Csak ha végképp leszámolunk a múlttal, akkor lesz minden ember alkotó 
és építő . Mindenki újból fogja megteremteni a világot. Én a legnagyobb 
bátorság tudományára: a meghalás tudományára tanítalak benneteket! Az 
emberi halandóságra és az emberfeletti halhatatlanságra! Minden más 
füst, és az árnyék árnyéka! 

Azt mondjátok, mi ebben a különös, rendkívüli és új? Azel őtt is voltak 
nagy és hírhedt világpusztítók. Világpusztítók voltak, szellemi testvéreim, 
de egy sem rombolt teremtőként. Mert meg van mondva: bár az ajtófél- 

77 	fák mindenütt alacsonyak, azért a nagyok is keresztül férnek rajtuk, csak 

2 Az , utolsó sutбban tett sé-
ta" fogalma egy, a Hitler- 
hez füzódő 	anegdotához 
kapcsolódik. Egyik antisze-
mita beszédét a Führer az-
zal fejezte be, hogy az ösz-
szes zsidóellenes intézkedé-
sek végén, Európa egész 
héber lakosságából nem 
marad több , mint egy autó 
ra való. (Itt arra t ő rténik 
célzás, hogy az írt6háború 
azért nem talált jelentósabb 
ellenállásra, mert minden 
zsidó bízott benne, hogy 
EPPEN O lesz abban a ki 
csiban. Ami, különben, em-
berileg nagyon is érthet ő  
tévedés.) 



hát le kell hajolniuk. Én azonban azt mondom, hogy mi nem akarunk le-
hajolni. Mi nagyok akarunk maradni. Ezért kiverjük az összes ajtókat, és 
újakat csinálunk helyettük a magunk méretére. És meg van mondva úgy-
szintén az is, hogy mindent össze kell törni, ami csak összetörhet ő  a 
mi igazságunkon. Én pedig azt mondom nektek: zúzzatok össze mindent! 
Csak a káoszból születnek csillagok! 

Mi haszna volt Sándornak abból, hogy felperzselte Perszepoliszt, ha nem 
rombolta le Athént? Mi hasznát látta a nagy jeruzsá!emi Templom lerom-
bolásának Antiokhosz és Vespasianus, ha a Tanítás megmaradt? Mi vál-
tozott meg azzal, hogy Karthágót sóval hintették be, amikor Róma édes 
maradt? Milyen jelentősége volt a jövő re nézve az alexandriai könyvtár 
fölgyújtásának, amikor az összes többi épen megúszta? 

Meg van mondva, hogy a nagyság útján haladj, s hogy mögötted nincs 
már út, mert letiprotta a te lábod. Én pedig azt mondom nektek: nem is 
volt ott soha út; mert az út a te vas sarudnak új csapása! 

Aztán meg van mondva az is, hogy mindabból, amit valaha is följegyez-
tek, csak az ér valamit, ami vérrel van átitatva, és hogy az íróknak és 
olvasóknak még egy évszázadától a szellem egészen megposványosodik. 
Én pedig azt mondom nektek: büdös az már régen! Büdös a vés őnek a 
kőtáblát ért első  karcolása, az altamirai sziklafalra varázsolt els ő  rén- 
szarvas óta! 

Magasztaljuk fel ezért a pusztítás mártírjait, a rombolás szentjeit, mert 
nem féltek a jövőtő l, amikor kezet emeltek a múltra; a szavak világának 
hallgatag magánosait, akik els őkül értették meg, hogy aszó aljas behó-
dolás anem-tevés, ez pedig még aljasabb behódolás a nirvána el őtt. Ők 
azok, akik meggyújtani merészkedtek a szabadság els ő  máglyáit, s akik 
— a megaláztatások és igazságtalanságok ellenére, amelyeknek százado-
kon át voltak kitéve — mind a mai napig élesztgetik. Közülük is különö-
sen az előfutárokat, akik elégették Prótagorasz könyveit. Dics őség adas-
sék II. Innocentius pápának, Szt. Bernátnak, Soisson és Sens magisztrá-
tusának, amiért elégették Abélard könyveit, úgyszintén Konstanz város-
atyáinak, akik leszámoltak Husz Jánossal és tanaival. Ne feledkezzünk 
meg Worms városának magisztrátusáról sem, amely els őnek vetett üszköt 
Luther iratainak máglyája alá, arról, amely Pascal Léttres á un Provincial-
ját tette egy másik t űz martalékává, de mindenekfölött a dics ő  Párizsi 
Parlamentrő l ne, amely — dacolva a tudatlanság nyomásával — J. J. 
Rousseau Еmile-jének a másolatait semmisítette meg. Ugyane Parlamenté 
a dicsőség, hogy 1770. augusztus 18-án elégetett, a többi között, három 
Holbach bárót, egy Boulanger-t és egy Voltaire-t. Bocsássuk meg neki ez 
utóbbi iránt tanúsított pillanatnyi gyöngeségét. Ezt kés đbb amúgy is hely-
rehozták, úgyhogy semmi, amit a vén képmutató megírt, nem menekült 
meg a tisztító t űztő l. Ugyanennek az épít ő  szellemnek hála, megszabadul-
tunk — legalábbis egy id ő re — D'Aubigne-t ő l, Beaumarchais-tő l, Helve-
ciustól, Marivaux-tól, Miltontól („Defensio"), Marlowtól, Raleigh-t ő l („His-
to ry  of the World”, I. kötet), Locke-tól, Hobbes-tól („Leviathan"), Swifttól, 
Defoe-tól és még annyi más szófaragótól és fellegjárótól. Ámbátor némi-
leg sajnálatos, hogy súlyosabb esetekben, a könyvekkel együtt, maguk a 
szerző ik is égtek, viszont ama könnyebbekben csak az írószékeik. Az 
efféle intézkedéseket egyedül azokban az esetekben tartottuk és tartjuk 
indokoltnak, ha bizonyos m űveknek az elégetése nem szavatolja eléggé, 
hogy íróik nem fogják újraalkotni őket emlékezetb ő l, vagy nem írnak má-
sikat helyettük. S ha már itt tartunk, ne feledkezzünk meg, mer ő  szerény-
ségbő l, amely a gyengék mentsvára, 1933 felejthetetlen augusztus 10-éjé-
rő l, amikor hazánk egyetemein kezd ődött meg az ünnepélyes könyvége-
tés. (Akkor hamvadt el az igazság tüzében mindkét Mann, Zweig, Gide, 
Proust, Heine, Remarque, Zala, Shaw, London, Freud stb.) Annál is in-
kább, mert el őször vettek részt ebben a felel ősségteljes munkában f ő leg 
érte ► miségiek — egyetemi hallgatók a tanáraikkal. Korábban az értelmi-
ségiek szerepe a vádemelésre és az ítéletkihirdetésre korlátozódott. Ma-
gát a hóhérmunkát a szolganépségnek engedték át. S én mondom nektek-
elég sokáig tartott, amíg belátták, hogy pusztán nem-olvasással, azzal a 
móddal, amellyel a nép élt, a könyvet nem lehet agyonverni. 

Ne érjük be csodálattal. Mert meg van mondva: hogy a k őoszlop erényei 
a célunk, s minél magasabbra emelkedünk, minél magasabbra törünk, 
annál szebbek, légiesebbek, belülr ő l pedig annál keményebbek és ácé-
losabbak leszünk. Hogy önnön mérgünkb ő l kotyvasztunk magunknak  78  



gyógyírt. Mert akkor semmi más rossz nem tör ki rajtunk, az erényeink 
harcából származó rosszon kívül. Tökéletesítsük ördögeinket, ha vannak. 
Ily módon könny űek leszünk, fölrepülünk, el őttünk csak önmagunkat lát-
juk, és maga az Isten ficánkol majd bennünk. Ne tör ődjünk vele, mi a јб  
vagy rossz, mert nem tudjuk. Ezt csak az alkotók tudják, akik látják a 
célt (mert csakis hozzá viszonyítva lehet valami jó vagy rossz), akik ér-
telmét adják a világnak és ismerik a jövőt, s jбt, rosszat ahhoz mérnek. 
(gy van megmondva. Én meg azt mondom: nincsen sem jó, sem rossz 
mindaddig , amíg célhoz nem érünk , Mivel nem szeretném, ha azt hinné-
tek, hogy mindez a polgári egérlyukba bújt, megszeppent bölcs fecsegése 
megint, ezennel kijelentem , hogy a tévedések nagymosása , a világ nagy-
takarítása megkezd ődött, s hogy én kezdtem meg. 

Mindenekelőtt üzenetben fordultam a Szentatyához a Biblioteca Aposto-
lica Vaticana (800 000 kötet) kapcsán. Felhívtam, hogy ezt a szemetet ha-
logatás nélkül vesse a t űz martalékául. S ámbár tudom, hogy az Egyház 
sohasem volt túlságosan gyors a tettek mezején, s hogy a dogmák és 
kánonok jócskán megkötik a kezét, mégis remélem, hogy az Index Lib-
rorum Prohibitorummal szerzett tapasztalatai nyomán (Kopernikusz, Dante, 
Gibbon, Hume, Mill, Stem, Kant, Lawrence, Stendhal stb.) megszívlelend ő  
példával fog elöljárni. 

Ezután őfelsége II. Erzsébet királyn őhöz fordultam. (Csak a népkönyvtá-
rakban 70 000 000 könyv van, ehhez járul a British Museum 6 000 000, to-
vábbá Oxford és Cambridge 5 000 000 kötettel.) Úgy számítottam, hogy 
ha az angolok az Old St. Paul katedrális el őtt nem átallották máglyára 
vetni a Tyndall fordította Ij-testamentumot, a profán könyvekhez sem 
lesznek kíméletesebbek. 

írtam az oroszoknak is. (400 000 könyvtárban több mint 25 000 000 000 —
25 milliárd — könyv!) Persze tudatában vagyok annak a sajnálatos tény-
nek, hogy ők (mármint az oroszok) semmihez sem fognak anélkül, hogy 
meg ne beszélnék az amerikaiakkal (márpedig 100 millió kötetr ő l van szó 
— csupán a három tucatnyi legnagyobb könyvtárban), ezért egy füst 
alatt és azonos szöveggel apelláltam az Egyesült Államok elnökéhez is. 
Reszketek, ha rágondolok, hogy netán akad egy szamár az ENSZ-ben, 
aki majd albizottságot indítványoz a kérdés tanulmányozására. Ott aztán 
a végtelenségig cs ű rnék-csavarnák az ügyet — a polcok meg közben 
egyre csak telnének —, s ahelyett, hogy a máglya m űszaki problémáit 
tárgyalnák, ahogy Herbert Floss úr tette valamikor Treblinkában, most a 
defenzív és offenzív könyvekr ő l, az ilyen vagy olyan intellektuális töltet ű  
és hatású m űvekrđ l szaporítják aszót. 

Nehogy elhanyagoltaknak érezzék magukat, a Párizsi Parlament dics ő  
hagyományaira hivatkozva a franciákat is felszólítottam. Hazámnak csak 
ezt az egyszavas táviratot küldtem: KEZDJÉTEK! Véleményem szerint ez 
elég, mert ha ott valaminek el kell kezd ődnie, akkor tudni való, hogy 
az mi. 

Ez lesz az első  vértelen forradalom. (Megeshet, hogy valami keményfej ű  
éjjeliđ r otthagyja a fogát, mondjuk Reykjavíkban — mindössze 180 000 
kötet.) De én nem félek a vért ő l. Ne féljünk a vérontástól, szellemi test-
véreim, ha elkerülhetetlen. Mert meg van mondva, hogy acél, amelyért 
kiontatik, szentesíti a vért. Én pedig azt mondom: a vér az, amely meg-
szentel, amely szentséggé avatja minden dolgunkat. 

Ezért ilyennek akarom a férfit és a n őt: a férfi tudjon háborúzni, a n ő  
pedig gyereket szülni. S mindkett őnek járjon a feje, Iába a táncban. így 
van megmondva, és így legyen! 

Tudjátok meg, hogy csak a káosz a teremt ő  közeg. Egyedül bel ő le szü-
letnek világok. A földrengések betemetik a régieket, és megnyitják az új 
forrásokat. (gy van megmondva, de én azt mondom néktek: Ne várjatok 
a földrengésre! Legyetek magatok a földrengés! 

Csak a rothadt gyümölcs hullik le, amikor még meg sem rázták a fát. 
Viszont minél durvábban és kíméletlenebbül rázzátok, annál több hul-
lik le. 

Nézzetek egyenesen magatok elé. Mert ha úgy rendeltetett volna, hogy 
79 	hátrafelé nézzetek, akkor a szemetek a tarkótokon lenne. Csókkal a 



3 Ha a levélnek az „Ez đгt 
ilyennek akarom a férfit és 
a nőt ..." kitételét đl a 
„Kezdetben vala a tett" jel- 
szaváig terjedő  részérđl le- 
hámozzuk a prбfétikus pá-
toszt és a felesleges, ékel- 
miségi cicomát, s csak a 
puszta tartalmat nézzük, ak-
kor ugyanez Az NSDAP Ké- 
zikönyvének földi szótárá- 
val is elmondhatd: „A Ve-
zér alakította meg a Pártot, 
mivel megértette, hogy né-
pünket , ha élni és haladni 
akar az Aranykor felé, olyan 
ideol бgiának kell vezetnie, 
amely megfelel a németség 
természetének. Ez az ideo- 
Iбgia átlagon felüli embert 
követel. Ezért a Párt min- 
dig a vezető  helyzetben le- 
vő  kisebbség lesz. Ez a 
nép elitje , kizárólag olyan 
harcosokból álló része, akik 
mindenre készek a nemze- 
tiszocialista eszme érdeké- 
ben. A Párt, mint az ideo- 
lógiai nevelés eszkđze, a 
német nép vezet đ  tбгzse, 
amely felel a nemzetszocia-
lista szellem totális elter-
jesztéséért. Az NSDAP-nak 
teljes mértékben uralkodnia 
kell a kđzélet egészén... 
A tagfelvétel nem polgári, 
hanem katonás mércék sze- 
rint tö гténik, s a jelölt al- 
kalmasságának megítélésé- 
ben az a d őntđ , hogy mi- 
lyen magatartást tanúsitott 
az ellenség el đtt. A tagnak 
a következő  erényekkel kell 
bírnia: jellemesség, őszinte- 
ség, becsületesség, rend- 
szeretet, vezet ő i rátermett- 
ség, 	kőzösségi 	szellem, 
megbízhatóság, igazságsze- 
retet, önállóság, bátorság 
és határozottság. A harcias- 
ság, az önfeláldozás és a 
szilárd jellem — az igazi 
nemzetiszocialista fS erB-
nyei. A nemzetiszocialista 
kőteles naponta önvizsgála-
tot tartani, hogy megállta-e 
helyét a Führer el őtt .. . 
Aki nem tud engedelmes-
kedni, soha nem tanul meg 
parancsolni sem. Sohase 
hivatkozz a saját álláspoП- 
todral Ilyen csak egy van, 
ez pedig a Mozgalom állás-
pontja ... A Párt alapelve 
a vezérség elve. Valameny-
fyi feljebbvalót a Flhrer 
nevezi ki, s azok neki fe-
lelđsek , az alárendeltjeik 
felé pedig korl đtlan tekin-
télyük van. A Pái vezet đ  
tagja soha , egyetlen pilla-
natig sem lehet gyenge 
vagy érzelg đs... A „Fuh- 
rer prinzip" olyan gúla ala- 
kú felépítmény, amelynek 
csúcsán a Führer ált. A 
nemzetiszocialista kózđsség 
legelemibb alakulata a ház-
tartás. A háztart đs a polgá-
roknak olyan szervezett kö-
zőssége, amely — bele-
értve a cselédséget is —
egy lakásban él. 40-60 ház-
tartás egy háztömb đt, blok- 
kot alkot. A Blockleiter az 
NSDAP legalacsonyabb ran- 
gú vezetđ  funkcionártusa. 
Egyéb кбtalessége mellett, 
đ  tartja szemmel az ellen-
séget és đ  jelenti fel. Nem 
elég, ha csak népszerlslti 
a nemzetiszocialista ideol б-
glát, hanem az eszmék 
valбraváitđsa céljđból tény- 
leges együttmGкđdést kell 
elérnie háztđmbjének lakói- 
val ..." 

gyermekeitek földjét, nem pedig atyáitok földjét illessétek. Mert a becsü- 
let nem attól függ majd, honnan jöttök, hanem attól, hogy hová tartatok. 

Ni riadjatok vissza a mélyponttól. Szeressétek inkább. Mindenfajta iga-
zán mély megismerés a mélypontot jelenti. S ne kérdjétek, mekkora. Egy 
talpalatnyi helyen is meg lehet kapaszkodni. S nincs az a mélypont, ahon-
nan ne látszanának a csillagok. 

Vessetek el mindent, ahogy én is teszem: 

Elvetem a Törvényeket, mert megláncolnak velük azok, akik jóságosnak 
hiszik magukat, pedig csak tehetetlenek; választom inkább az Akarás ön-
kényét, amely a maga képére formálja a világot! Mert alkotó vagyok, mert 
nekem megadatott, mert tehetem! Elvetem a Törvénytábláikat, és össze-
töröm őket Akaratom szikláján, ahogy Mózes tette a Sinai-hegyen! 

Elvetem az Igazságot, mert szélesre tárja az utakat, akkor pedig elférnek 
rajtuk mind: az érdemesek és a méltatlanok, a nélkülözhetetlenek és a 
nélkülözhetők, azok is, akik tudják, s azok is, akik nem tudják, hová vezet 
az út! 

Elvetem az Egyenl őséget, mert minden utat elsz ű kít, s lépten-nyomon 
háborúságot szül; márpedig háborúkra ott lesz szükségünk, ahol magunk-
kal és a magunk emberségességével viaskodunk! 

Elvetem a Jóságot, mert minden utamon, bármikor és bármerre jártam, 
hátráltatott, félrevezetett és gyengévé tett; részvéttel hajoltam az elesettek 
fölé, de azok —köszönet helyett — a nyakamba csimpaszkodtak és le-
húztak a földre, hogy velük együtt szenvedjek és meghaljak! 

Elvetem a Lelk!ismeretfurdalást és a Szégyenérzetet, mert arra kényszerí-
tenek, hogy lehajtsam a fejem és lesüssem a szemem, s ezzel megfosz-
tanak attól, hogy emelt f ővel acélra függesszem a szemem! Ha mindig 
a lelkiismeret győzött volna, a Földön ma a majmok uralkodnának! 

Elvetem a Bölcsességet, mert a magam esztelenségét többre becsülöm 
a mások minden bölcsességénél! 

Elvetem a Szeretetet, mert nem tud választani; inkább a gy ű löletet vá-
lasztom, mert néha tévedni is tud. Megtagadom a szeretetet, mert tudom, 
hogy Istennek is megvan a maga pokla, ez pedig nem más, mint az ő  
emberszeretete! 

Elvetem a Szenvedést — minden megi Пdoklás nélkül; aki ezt nem éri fel 
ésszel, halni született és nem méltó az életre! 

Elvetem a Szabadságot, mert megrészegített, és neki köszönhetem, hogy 
letévedtem az útról, amelyen viszont föntmaradtak azok, akik illedelme-
sen kézenfogták egymást; azok, akik tudták, hogy a világ tetejét az ember 
nem hódíthatja meg egymagában: egy az irányt ű t tartja, egy a kampó-
kat veri a sziklákba, egy harmadik pedig a teherhordó, ámde már a hegy 
lábánál tudni való, hogy ki lesz az, aki a csúcsra felt űzi a zászlót és 
akinek a nevét viseli majd a hegység! 

Elvetem a múltat, mert ilyenné tett, amilyen vagyok, viszont elfogadom a 
jövőt, amelyet olyanná alakítok, amilyennek én akarom; mert csak a 
saját gyermekével lehet az ember visel ős; és mert az órát már az én 
idđmnek az elején akarom, nem pedig hogy a végén nyomják a kezembe, 
amikor már nincs mit mérnem! 

Megvetem az embert és az emberiességet, mert az emberfeletti ember és 
az emberfelettiség híve vagyok! 

Tévelyegtem, kerestem és találtam. A szellem ereje segít hozzá, hogy me-
részen leírjam: 

KEZDETBEN VALA A TETT. 

Végre egyszer nem a ti Konrádotok, hanem a magam 

KONRAD RUTOWSKIJA 3  
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méSZÖIy 
miklós 

anti-machiavelli 
(szöveg -közlés) 

(Az alábbi szöveg rövid töredék egy Machžavelli-
ellenes pamfletb ő l. A nagy gondolkodó A Fejede-
lem c. műve ellen számos ádáz és ironikus hangú 
vitairat született az 1500-as évek elején, és ez  is  
egy közülük. Latin nyelven íródott, s 1521-ben, 
tehát még Machiavelli életében Amsterdamban 
nyomtatták ki; a kiadvány sorsa azonban ismeret-
len, példány nem került elő, vagy még mindig 
lappang. Amit tudunk róla, azt az urbžnói egye-
tem könyvtárának egyik kompžlációs kézirata őriz-
te meg, mely többek között —röviden — ebb ől is 
ždéz. A másolatos töredék csak a kezdő  lapokból 
őrzött meg valamennyit, s néhány más részletet. 
Ezekkel egy 1927. évi, az urbžnóž egyetemre be-
nyújtott disszertáció foglalkozik, de maga a töre-
dék nem került kiadásra. Az adatok Antonio Mo-
relli, az egyetem klasszžka-fžlológiaž tanszék-vezet ő  
tanárának szíves közlésež; a szöveget az ő  enge-
délyével másoltam le.) 
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anti-machiavelii 
(töredék 
az 
előszóból) 

Szerző  zavarban van, hagy kinek ajánlja művét. 
Azoknak-e, akiknek gyűlöletére annyi hfiábavaló 
erét pazaroltak, vagy azdknák, akiknek elhalilgat-
tatására annyi ered,mén уtelen kísérlet történt. 
Tapasztaljuk, hagy a történelem nem kíván állást 
foglalni olyan ügyben, amelyben kedvét lélá. Tő-
lünk is Mávalall, hogy fejedelmek és alattvalók 
játszmájának megítélésére vállalkozunk. Ugyanos 
ki ítélhetné meg helyesen, hogy ötszáz vagy ötez еr 
alattváió meggyilkolása gyorsítja-e meg az egye-
temes előrehaladást — vagy egyetlen, esetleg több 
fejedelem ellpusztítása? 
Szándékosan emaítünk ályen kis mennyiség еket, 
hogy közveblenebb és megfoghatóbb !képet alkot-
haissunk. Úgy véljük, ötszáz vagy ötezer alattvaló 
egyenikéntá meggyálikoiása még innét van ,azon, 
amit lképzeletünik fáradság nélkül követni tud. A 
m-ég tömegesebb emberirtás eѕeté č  nem szükséges 
külön emlitená, mert egy bizonyos ha Іtáran túll vegy-
is egyszerűsítüink. Az egyennkénti, egyhangú szám-
bavеtel helyett kukább Cso,portokat, nagyobb egy-
segeket igyekszünk ellképzel,ni. S nem ás védeke-
zésük, osupán a metrikus é!ssze тűsítés szenvedélyé-
től hajtva. Amii pedig imetrikusan helyénvaló, az 
tankönyveink tanusága szerint kell őképpen iga-
zolva van. Ugyanígy — vagy éppen ehhez képest 
--- a fejedelem és hívei elpusztításának elképzelé- 
se sem okozhat nehézséget. Fáképp, ha megfelel ő  
bátorságra teszünk szert, és sikerön megértenünk, 
hogy meggyiІ kolasukkal vа'lбјбban a to гváb i gyil-
kosságok jogossága ellen tiltaikozunk. Persze lehet-
nek, ső t voltak fejedelmek, akik maguk is hasonló 
reménykedéssel kövéttéik el, amit eikövebtek, azaz, 
a tömeges gyilkosságokat, s ,mintegy a jövőп:rеk en-
gedték át ;az ártatlan boldogságot, beleértve a meg-
bocsátást, amire még mindig nem vagyunk mél-
tóak. Amiből az ás kitetszik, hogy a remény nem 
válogatós, és bá гikivel hajlandó megosztani magát. 
Sdk fejedelem azonban eleve lemond err ől a re-
ményről, és a jövő t sem tudja másképp ellképzelni, 
mint a jelennek — 'bár fejlettebb —, de hasonló 
változatát... 



(Szerz ő  egy másik, pár mondatos töredékben vilá-
gossá teszi a mű  célját.) 

... ez a gondolat (ti. •gyiLkossággal elejét venni a 
tovályi gyn]kasságoknak) — mint a valamennyi-
iínket jеLlemzđ  gandolkodáв  gyümölcse — fejedel-
meknek ks alattvalólanak mindenkor közös elkép-
zelése tudott l іnnd. S ez kétsegkívül megindít б  bi-
zonyítéka egy olyan gyengеségne еk, ami hóhért és 
áldozatot, fejedelmet és alattvadót testvéri mádon 
összéköt. Mé~hs, újólag hangsúlyĐzni szeretnénk: 
ezúttal vadában nem kívánjuk sem kurtatni, sem 
megítélni a pusztulás és pusztítás értelmét. Csu-
pán szerény kkzikönyvet szeretnénk adni anód az 
alattvalói magatartásról, ami eszményi tökéletes-
ségében önmagát •múlja felül ... 

(Az alábbi részlet szintén a m ű  elejéгő l való, s a 
következ ő  címet viseli: tévedés-e vagy igazság, 
hogy alattvaláik vagyunk? Ez a szöveg némiképp 
más hangvételű, amiből arra következtethetünk, 
hogy a pamflet nem vérbeli pamfletíró tollából 
való. Bizonyára váltakozott benne az irónia, és a 
durva nevetségessé tenni akarás, a szerző  filozб-
fikusabb, szabadabb gondolkodású hiv őt sejttető  
okoskodásaival. Könyvét ostornak szánhatta, de 
csattogtatni nem kell őképpen tudta. Számunkra 
abból a szempontból is érdekes, hogy az érvelés 
kissé skolasztikus finomkodásain mikéní üt át itt-
ott a már-már modern értelemben vett elegancia, 
szellemesség. Erre különben az említett disszertá-
ció is utal.) 

A:lattvalának lenni sem nem ajándék, sem nem 
büntetés. Al'attvalónak lenni: állapot. A dolog ter-
mészetéből következik, hagy azok is alattvalók, 
akik magukat nem annak hisslik, hanem valami 
másnak. Pékfául fejedelernno vagy köztársaság 
fejének. A kti,l nbság csak annyi, hogy akik őtő-
lük függnek — mégha ez 'kényeknetlen is — hoz-
zájuk hasonló lényék; Akit ő l viszont ők függnek, 
Az nem hasonlítható hozzájuk. Minthogy azonban 
ez az álltás sem nem іgazolható, sem nem cáfol-
ható azon közönséges véges módon, ahogy min-
den egyebet igazdini és cáfolni szoktunk —így 
tárgya sem lesz jelenиikis munkánknak. 
Mégis, döntđ  jelentőségű  a tévedés, hogy másak is 
lehetünk, mint alattvalók. Másképp hogyan talál-
tuk volna fel a hatalmat, és a hatalom jogosságát? 
Ha elfogadjuk, hogy mindenki alattvaló, vagyis 
egymáshoz hasonló, önként kiszolgáltatjuk magun-
kat Valakinek, aki nem hasonlítható hozzánk. 
Könnyű  belátni, hogy ez olyan gyengeség, aminél 
sokkal erősebbek is vagyunk. Ugyanis, ha ki tud-
juk találnú a hatalmat, bizoлyára el is tudjuk vi-
selni. Hogy mindez јб-e vagy rossz, eltörpül  an-
nak fontassága mellett, hogy ne mutatkozzunk ke-
vіésbé erőisnsk — mind a tűгésben, mind a paran-
csillá ben —, mint amiilyendk vagyunk. Mivel ha 
a tűrésben mutatkozunk gyengének, megfosztjuk 
magunkat attól, hogy a lehet ő  legeszményibb erđ-
feszítéssel még sokkal inkább alattvalók legyünk, 
mint anvilyenre éppen ké Пyszeritve vagyunk. Meg-
fosztjuk magunkat az önmagunk felülmúlásától. 8!  



Következésképp a fejedelem számára sem tesszük 
lеhetővé, hagy a parancsalásban olyan er őt és ke-
ménységet tanúsítson, am тi mind jobbam és jabban 
késztet bennünket örvmagunk felülmúlására, az 
alattvalóságban. Továbbá nеkünk is kötelességünk 
és éгdeküdЭk, hogy a fejedelem azzá (lehessen —
legalábbis közöttiink —, aki valójában ő, mert ha 
engedjek, hogy egyre hasonlóbb legyen hozzánk, 
ev!ilágгi ala vаІбsguлk méltósága olyan ételem-
ben is gyengülhet, mintha magát az alattvalóságot 
akarnánk kétséggbevonni, ama emelkedett vonatko-
zásban, miszerint az mindenképpen állapot, és nem 
más... 

(A kompilációs kézirat, mintegy visszautalva — s 
meglehetősen indokolatlanul — itt idézi a szerz đ  
következő  mondatát:) 

...Balgaság volna hinni, hagy fejedelem és alatt-
való között minos testvé+ri érziilet. Szüntelen vágy 
él bennük, hagy azt .kívánjak egymásnak, amit a 
másik kíván nekik... 

(Majd más szövegek közé ékelve, a következ đket 
olvassuk:) 

... igaz wiszant, hogy mindez nálunk nagyobb el-
mékmek sem siikerült. De ha csak arra gondolunk, 
hogy a vérengzések, vagy a némileg tartózkodóbb 
zsaxmakságok története nélkül milyen szegényes 
volna művészetünk, :mennyire üres a jövőről való 
ábrándazásunk, amibe minden jóravaló alattvalóó a 
jelen ellentétét vetíti bele, mégsem mondva le ró-
la, hagy eszményi módon szolgálja a szalgaságát; 
és hagy — igen! — milyen öncélúak lennének az 
eszményeink, mályen megengedhetetlenül petyhüd-
tik a szándékaink .. . 
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(Nem ismerve a pamflet felépítését, kellđ  bizton-
sággal nem tudjuk megítélni, hogy az alábbi töre-
dék milyen .gondolatsort folytat. Mindenesetre, a 
címet — Röviden a lk ztársaságdk alattvalóiról —
alcímnek vehetjük.) 

A különböző  іtірuѕй  köztársaságok alattvalóival ez-
úttal nem foglalkozunk, mégpedig négy okból: 

Nem ismerünk köztársaságot, amelyet bels đ  
vagy külső  erđszakkal ne lehetne úgy fejedelem-
ségge tenni, hogy a köztársaság hibáit — ugyan-
azok az alattvalók — egy id ő  múlva önként be ne 
látnák; 

a 'köztársaságokk alattvalói hajlamosak hinni, 
hogy valójában nem alattvalók, illetve,  amen
nyiben mégis, akkor is önszántukból. Ez — 
mint láttuk — minden vonatkozásban öntévesztés, 
még hozzá gyermekes mádon az. S őt, mondhatjuk, 
hogy a (köztársaságok b űnös ámítása. Az ilyen 
alattvalók úgy tesznek, •mintha olyasmit vállalná-
nak önként, aminek úgyis eleve birtokában van- 



nak — ti. eгedeлdő  alattvaiái minőségüknek. Вs 
még meg is toldják azzal, hogy Qátványasan ma-
guk osztják Кn nnagu!kra, meg se várva, nem fis igé-
nyelve, hogy más ossza ki rájuk. Amivel pedig épp 
arra lenne módjuk folyamatosan emQékezni és exn-
lélkeztetni — ti. a szükséges tűrés és alázat gya-
korlása által —ami a legvalóbb Igazság. Mi más 
ez, ha nem öntévesztés, és erőt fitagtató gyávaság? 
Az áQ-szabadság talmi aprópénzére иáiltják fel az 
egyáltаián 4ehettséges szabadságot; 

a iköztársasá!g a'lattvaló ј  nak ál-szabadlsága ért-
hető  mádon csak ál-ártёkеlket teremthet, bárnmеny-
nyire vonzóak Is azok, s •a függ őségük, szolgasá-
gúk tetszetősebb. Ezzel szemben a fejedelem alatt-
valói nem is teremthetnek !mást, csak igazi érté-
ket, mivel függőségük és szolgaságuk Is Igazi, 
mégha mulandó szempontbál nézve nem is nevez-
hető  vonzónak vagy tetszetősnek. Hamisbóü hamis, 
igazbál igaz szüietllk, ez könnyen belátható. Ugyan-
így a 41vánvaió, hogy amit ál іtalános érvényűnek 
kel miiвősíten!i, az nem Tehet hamis, csakis igaz; 

ha mindez snég midig nem Indokainá eléggé, 
hagy miért nem a köztársaság alattv аfl&ivad fag-
laikozunk az áQtalánas érvényesség igényével, van 
még egy indokunk tantaiékban, rang pedig ez: a 
köztársaság alattvalói —éppen az á1-szabadág 
hamissága miatt, és biztatására — túlságosan is 
különiböznék egyimástól, jobban mondva, igyekez-
nek különbözőnek Qátszani; így kevésbé alkalma-
sak г  , hogy bá!nn~i'féle áltaiánas érvényesség pél-
dái legyenek. ik a mindenkori veszedelmes kivé-
tel, akikkel szemben... (E helyen megszakad az 
idézet a kéziratban; a disszertáció írójának felté-
telezése szerint egy köztársaság-érzelm ű  hajdani 
olvasó csonkította meg a kéziratot.) 

(Egy másik szöveg-töredék a Mi az alattvaló kő-
telessége a hadsereggel szemben? című  fejezetb ő l 
való.) 

... Az alattvalónak nem szabad másra gondolnia, 
másra törekednie, csak arra, hagy a lehet ő  leglel
kiismeretesebben hajtson végre minden parancsot, 
utasítást, mégpedig olyan pontossággal, hogy az 
túbszarnyаQja a fejedelem Qegvérmesebb aeménye-
it. Ily módoл  előállhat az a ;kívánatos helyzet, hogy 
míg egyfelől a is lkomolyabb parancs és utasítás —
a végrehajtás már-már magát bénító tökélye ré-
vén — a komoQyságot a komolytalannal, a haszno-
sat a haszontalannal képes összekaváosalni; más-
felől —épp e tökély következtébe н  — megközelít-
hető  ama ideális végá4lapat, amikor az alattvaló 
mar nem képes még alattvalóbb, s a fejedelem 
még fejedelmebb lenni. S araár nem tud semmi sem 
úgy történni, hagy valótan törbé+n•jen is, mert tör-
ténés •nélkül is ugyanaz a helyzet, mintha ez vagy 
az megtörténne. A fejedelem fokozha'tatlanui fe-
jedelem, az alattvaló ugyanígy — és ennyli elég is. 
Nincs se több, se jobb vagy más. 
Mindez annyira fontos, hogy annak is törődi keli 
vele, aki feltehetőleg a győztes oldalán fog állni; s 
netán ;majd úgy érzi, hogy bár ő  is alattvaló, a le-
győzöttek közé :tartozók ,még inkább azok. Csak-
hogy a győгelem megtartása érdekében gyakran 
azoknak is kemémyebb sors jut, akók a gy őzelmet 
kivívták. Ső t, megeshetik, hogy a legy őzött feje-
delem alatbvaQÓi járnak vis гonylag jobban. Ennek 
oka az, hogy a legyozött fél alattvalóinak bIztosí- 84 



tott új adattvalái helyzet a gy őztes fejedelemben a 
küldetés érzését képes kelteni. Ezt pedig úgy tud-
ja a leglátványosabban igazdlлi, ha saját alattva-
1oit még példamutatóbb tűmésre, ha kei11, лéUkülö-
zésrees szenvedé'sre kényszeríti rá, s így iküldeté-
se siíiyát és fele L бѕѕ&gt az éket megialеtő  anódon 
érezteti, és osztj a meg veliik .. . 

(A folytatás még mindig ugyanabból a fejezetb đl 
való.) 

Sok példa van rá, hagy .bizonyos népe еk, vagyis 
aiáttva аlák tiybbet gondolnak az nevezetekre, mint 
arra, hogy a .  fegyvierek 'komolyságát össze еkössék a 
koanolytalannad, hasznukat a haszontalannal. Az 
ilyen alattvalóik etőbb-utáhb Ойvétel nélkül elve-
szítik tеtLszetősеbb függőségüket, sziligaságukat —
ha karábbaл  abban vilit részük. Legyőzetnek egy 
igazabb fejedelem áјltai, és lelkük azéthasadozott-
ságaval fognak tépődni iгégi és új szolgaságuk kö-
zött: nem felejtve az 'eg у iiket, meay becsapta akit, 
s nem ,érezvén jól magukat a másikban, mely :nem 
emlékeztet a korábbira. Viszont nincs amit elveszít-
sen, aki kёzönséges, nem tetszet ős alattvalóságban 
él. Módja sincs .rá, hogy élvezetekгe gondoljon, és 
olyasmit kodkáztaa~on, aminek úgysincs b гtdká-
ban. Csupán életét veszíthet, nvi kétségkívül vesz-
teségérzéssel j,ár, noha nem olyan hosszanta гtóan, 
mint a tétszetős szoagaság elvesztése. És mi elvi-
selhétőbb vajon... (Az idézet itt újólag megsza-
kad, de a kéziraton nincs külső  nyom, hogy cson-
kításról lenne szó; valószínűleg a kompiláció szer-
zője ejtette el a gondolatot, s nem folytatta az idé-
zetet.) 

(Utolsó töredékünk sajátos bepillantást enged a 
pamflet irónia és kétségbeesett didaktika közt in-
gadozó szemléleti világába.) 

... aniit a vms 1kedés e művészetének eihanyágolá-
sa dkozhat. E müvёszet ismeretébеn viszont úgy és 
olyan aaa'ttvalóvá Mehet lenni, hagy a fejedelem 
legalábbis kényealmebleniil érezze magát; és az 
alattvaló se érezze úgy, hagy nincs semmi lehető-
sége a helyzet befdlyásolasára. A józan alattvaló 
számára ugyanis sosem az acél, hogy olyan h&sies-
ségbe ártsa magát, am+i a fejedelem végs ő  fölényét 
fölldsen igazolja. Ellenkezőleg. Olyam kiszolgálta-
tottságot kell köveUkеzetesen kidomborítania, ami 
a fejedelemiben — nnáTчmár fdkozhatatian hatal-
ma birtokában — 'bizonyos vágyat ébreszthet a 
szolgaság-alattvalóság érzülete után. Olyan állapot 
után, ami újabb teret biztosíthat araég ki nem pró-
bált cselekései számára. A józan aaattvaló így 
kényszeríti ki a maga tetszet ősebb szolgaságát. 
Csakhogy ez merőben anáіs tetszetőség,  mint  aпmi-
lyenről a köztársasági alattvaiák esetében meg-
emlékeztünk: amaz a tűrés, engedelmesség és szen-
vedés ünnepi gyüanö(l еse — emez a mindennapos 
önbecsapás semmit érđ  vadkocja, mely úton-útfélen 
hever. Ёдѕ  havatavább e9mandhatjulk azt is, hogy 
ebben az esetben a fejedelem illymádon kénytele л  
a maga titkos szenvedélyénék hódolni, miszerint 
legrettenetesebb parancsaival olyan alattvalói stá-
tust aranyoz be, amit netán már a maga számára 
sem tekint elviselheteшеnnek .. . 
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Amirđ l a következőkben szó lesz, a múlt század végén játszódott le Prá-
gában, „a minisztériumok városában". Ez a történet — amennyiben tör-
ténetnek nevezhet đ  —csekély árnyalati módosulásokkal több szerz đnél 
is jelentkezik. Én a Háim Frankel adta változatot követem, amelynek az 
az előnye a többivel szemben, hogy összefoglalja más tanítványoknak a 
Mesterrő l írott emlékezéseit is. Ha lefejtjük róla a hit, az erkölcs és a 
chaszidizmus kérdéseit érintő  bonyolult fejtegetéseket, amelyeket gyakran 
szakítanak meg a Talmudból vett tudós idézetek és magának Frankelnak 
aprólékoskodó eszmefuttatásai — a történet lényege a következ őkben 
foglalható össze: 

A tudós Ben Haas (valódi nevén Oscar Leib) tizennégy éves korában 
kezdett el verseket írni, héberül. Ezernyolcszázkilencven táján egy, a 
Szentföldre tett zarándokútjáról hazatérve Prágában telepszik le, és ösz-
szegyűjti eszmetársainak egy kis csoportját a Halom cím ű  lap körül, ame-
lyet kézi másolással sokszorosítottak a tanítványok számával egyez б  pél-
dányban. Ben Haas erkölcstanra és irodalomra oktatott. Részleteiben 
nemrég (épp Háim Frankel gondozásában) megjelent nagyszámú érteke-
zésében és egyéb irataiban kifejtett tanítása egy Platóntól ered ő  erkölcsi 
dilemmán alapul, amelyet a következ őképpen foglalhatnánk össze: a m ű-
vészet és az erkölcs két különböz ő  premisszán nyugszik, és mint ilyen-
nek, egymással összeegyeztethetetlenek. Azt is mondhatnánk — mint Fran-
kel állítja—, hogy Ben Haas egész költ ő i és filozófiai munkássága ennek a 
ténynek az igazolására és arra a kísérletre vezethet đ  le, hogy ezt az ellen-
tétet feloldja. A kierkegaard-i „vagy-vagy"-ot megkísérli enyhíteni, jóllehet 
az eszmetörténeti és f ő leg irodalmi példák azt mutatják, hogy ez a dilem-
ma úgyszólván teljességgel áthidalhatatlan. „A m űvészet a hiúság m űve, az 
erkölcs pedig a hiúság legy őzése" —ismétli többhelyütt, nagy egyéniségek 
életrajzát tolmácsolván, Dávid királytól a zsidó Halévyig és Salamon Ibn 
Gabirolíg. A kör, amelynek élén Ben Haas áll (egyesek szerint öten, mások 
szerint heten voltak), azt acélt t űzi maga elé, hogy példaadásával és mun-
kásságával rácáfoljon erre az ellentmondásra, hogy tehát „a költ ő i ta-
pasztalások szívében" egy — mint Frankel mondja — a zsidó-keresztény 
hagyományon, Talmud-beli tételeken, Kanton, Spinozán és Kierkegaard-on 
nyugvó szigorú erkölcsnek vesse alá magát, de úgy, hogy ugyanakkor 
bizonyos „anarchisztikus premisszákat" is meg ő rizzen. Amennyiben he-
lyesen értelmeztük Frankelt, ez a (Ben Haas szavai szerinti) „szigorú er-
kölcsi imperativus" a kódexéb ő l nem zárt ki bizonyos hedonisztikus téte-
leket: minden várakozással ellentétben a vodkát, az indiai kender virág-
zatából nyert kábítószert és a testi élvezeteket az olvasással, az utazással 
és a zarándoklással egy sorba helyezte. Úgy hiszem, Frankel nem jár 
messze az igazságtól, amikor ebben csupán az ellentétes er ők összeüt-
közésének legalacsonyabb fokát véli látni, ahol a m űvészet és az erkölcs 
legelemibb formájában kerül szembe egymással, „jón és rosszon kívül": 
a valódi erkölcsi dilemma a hiúság kérdésével kezd ődik és vele is feje-
ződik be, minden egyéb kívül esik az erkölcsi szférán. Ezt a pontot Fran-
kel a buddhista tanítással és a boПzá gyakorlatával hozza párhuzamba, 
amelyben a testi élvezetek nem képeznek akadályt a Taonak nevezett 
abszolútum felé vezető  úton — de ezek a bizonyos párhuzamosságok in-
kább lehetnek — mondhatnánk — Ben Haas személyes elmélkedéseinek 
eredményei, mintsem a Kelet bölcseletének közvetlen hatásáé. Az tehát, 
hogy Ben Haast harmincharmadik életévében (amikor már megalapozta 
erkölcsi kódexét) egy rosszhír ű  prágai negyedben látták — semmiképpen 
sem tekinthet ő  valamiféle szenzációnak, amely ellentmondana a Nyár és 
pusztaság című  m űvében kifejtett elveinek. „A m űvészet megismerés, a 
megismerés pedig nemtelen; nemtelen, azaz immorális" —idézi Frankel 
Haas egyik alapvető  tézisét. A tudós Ben Haas, aki a költ őt és a mora-
listát, a két, egymásnak ellentmondó elhivatottságot egyesítette magában, 
arra törekedett tehát, hogy a m űvészetnek ezt a nemtelen megismerését, 
amelynek minden tapasztalat értékes, kibékítse azokkal az etikai elvek-
kel, amelyek nem szegényíthetik: „Hinni a szóban, legyen az akár maga 
a Szentírás, egy még súlyosabb erkölcsi bukás veszélyét hordozza ma-
gában, mint a Szentírás-beli tilalmak megszegése." Ez a korai Haasból 
vett idézet a legegyszer űbb megfogalmazásban adja azoknak az alapvet ő  
eszméknek egyikét, amelyek majd évek múltán megszülik Haas súlyos és 
bonyolult, alig kifürkészhet ő  filozófiai rendszerét, amelyet egyfajta, neo-
logizmusokkal és számos, számunkra megfejthetetlen jelentés ű  fogalom-
mal elegyített kabalisztikus nyelven ad el ő . Nehezen lehetne azonban el-
dönteni, igaza van-e Frankelnak, amikor azt állítja, hogy Ben Haas kései 
tanításának ez a kifürkészhetetlensége egyszer űen bizonytalanságának 
következménye és az „érett évek" gyümölcse. (Ben Haas összegy ű jtött  86  



munkáinak kritikai kiadása elé sokan gördítettek akadályt, els ősorban 
egyes rabbik és moralisták, akik az ezeknek a m űveknek az elle пб rzésé-
vei és kiadásával foglalkozó Bizottság tagjai.) 

A bennünket érdekl ő  történet azonban, amelyet itt röviden el ő  fogunk 
adni, Ben Haas filozófiai rendszerével nincs közvetlen kapcsolatban: ez 
az esemény, bármennyire is jelentéktelennek t:ínik így magában, mégis 
a tanításához kapcsolódik és egy egészen bonyolult értékrendszert tesz 
mérlegre. Egyfajta erkölcsi tanulsággal szolgál, ha úgy tetszik. 

Az akkor már Mesternek nevezett Ben Haas 1892-ben, abban a bizonyos 
rosszhírű  városnegyedben egy ifjúvai találkozik, aki meghallgattatását kéri 
tő le. A Mester, az etikai és költ ő i elv között ingadozva (amelyek közül az 
első  a visszautasítást sugallja, a másik pedig azt, hogy hallgassa meg 
az ifjút), beül vele egy homályos kocsmába és két pohár pászkai vodkát 
rendel, ami, úgy t űnik, a rituálé tartozéka. Krochal Jézsua, ahogy az ifjút 
nevezték, bizalmasan közli a Mesterrel, hogy azóta látogatja ezt a város-
negyedet, amióta egyszer kezébe jutott a Mester egyik irata, amely meg-
győzte őt arról, hogy a tapasztalás „nemtelen, tehát immorális", a Nyár 
és pusztaság hirdette lelki egyensúlyt azonban nem képes megtalálni. 
A Mesternek aggályai támadnak és bizonyos megbánást is érez, megsejt-
vén, hogy a tanítása, mint minden erkölcsi alapon nyugvó tan, avatatlan 
kezekbe kerülve éppannyi rosszat is okozhat, amennyi jót eredményez-
hetne. (Mert, mint Platón mondja, a mester megválasztja tanítványát, de 
a könyv nem választja meg olvasóját.) Valamiféle sátáni ötlett ő l vеzérelvе  
és netán a vodkától tüzelve Ben Haas elhatározza, hogy egy jelentéktelen 
lénybő l (a tanítvány nem válaszolt a Mester egyetlen burkolt kérdésére 
sem) chaszidim-ot farag (a szó beavatott, bölcs, alázatos értelmében), 
hacsak nem csupán egy öntudatlan vágy volt ez, hogy Pygmaliont paro-
dizálja, ahogy Frankel véli. Az ifjú beismeri, hogy a Nyár és pusztaság-ból 
merített erkölcsi er őt a nyilvánosházak látogatásához, els ősorban „ta-
pasztalati cselekedetnek" tekintve azt, de tisztában van azzal a ténnyel 
is, hogy ennek a „tapasztalati cselekedetnek" nincs semmilyen értéke, ha 
nem állítják alkotói tett szolgálatába. Ben Haas hirtelen leteszi poharát, 
amikor Krochal Jézsua kimondja a könyvnek a címét, amelyen dolgozik: 
A Kánaánba vezető  út. A Mesternek nevezett azonban az este folyamán 
megbizonyosodik arról, hogy leend ő  tanítványa csupa olyan tulajdonsá-
gokkal rendelkezik, amelyek miatt — ha az eszére hallgat — nem lenne 
szabad oltalmába vennie, mert a becsvággyal társult ostobaság minden 
eszeveszettségnél veszedelmesebb. Mégis találkozót beszél meg vele há-
rom hónappal későbbre, ugyanabban a kocsmában, és azzal bocsátja el, 
hogy lediktál neki egy huszonhét könyvb ő l álló listát a kánaáni csoda és 
menekvés témaköréb ő l. Augusztus végén Krochal Jézsua megjelenik a 
megbeszélt helyen, magával hozva A Kánaánba vezető  út kéziratát, mint-
egy százhúsz oldalon. A Mester egy gyors, mindent átfogó pillantást vet 
rá: a kalligrafikus kézíráson kívül vaktában fölfedez néhány helyesírási 
hibát is. A következ ő  találkozót szintén három hónappal kés őbbre be-
széli meg vele, ugyanott, és egy újabb könyvlistával bocsátja el, amelyen 
a héber nyelv helyesírási szótára is szerepel. A harmadik találkozás al-
kalmával, 1893 februárjában a Mester a forráskutatók villáihoz hasonló 
ujjaival átlapozza a kéziratot és iszonyattal veszi tudomásul sejtelmei be-
igazolódását: a hetvenkettedik oldalon lev ő  helyesírási hiba ugyan ki volt 
javítva, de a kézirat egyébként érintetlen maradt. A Mester — heves meg-
bánással s talán szánalommal is áthatva (mert megértette, vagy legalább-
is megsejtette, hogy példájával egy szerencsétlen polgárból egy még 
szerencsétlenebb hasszidimot csinált, s itt már nem segít semmilyen 
gyógyír és visszatáncolni sem lehet) — elveszi az asztalról a kéziratot és 
távozik. Az egész éjjelt A Kánaánba vezető  út kézirata fölött tölti, amely-
nek hiábavalósága és üressége a saját hibájára figyelmezteti: ha azon az 
estén, mintegy kilenc hónappal el őbb költő i elve helyett az etikait követi 
(de hát ki tudja, hol is a határ a kett ő  között!), akkor ma nem száradna 
a lelkén egy hiábavaló egzisztencia sorsa, amelyet most az erkölcsi tör 
vények erejével ki kell mentenie abból az örvényb ő l, amely elragadni 
készül. Es ha ezt az egykor egészséges ifjút nem mérgezte volna meg 
az ő  tanítása, amely félreértetten és félremagyarázottan is csak az övé —
akkor ma éjjel nem kellene e fölött a gömbölyded bet ű kkel írott értel-
metlen szöveg fölött virrasztania, amelyb đ l egyedül csak az a vágy su-
gárzik, hogy a létezés értelmetlenségét vagy ennek sejtését valamilyen 
— szinte mindegy, milyen —alkotói tettel igazolja. Ben Haas egy mecj= 

в7 	világosult pillanatában felismeri, hogy mindebben a maga hiúsága is ludas 



volt, a maga költ ő i különcködése és vitázó szenvedéiye, hogy bebizonyítsa 
tanítványainak: Pygmalion nem rendelkezik a mítosz morális ejejével, tör-
ténete közönséges botrányos krónika csupán, amelyet a mítosz látszatá-
vaJ ruháztak fel. I rogy mégse dobja el A Kánaánba vezető  út egészét —
amivel a szerencsétlen Krochal Jézsuát, harmincharmadik életévében 
(ennek hangsúlyozásában Frankel joggal figyel föl a kabalisztikus szim-
bolika Ben Haasra gyakorolt hatására) veszélyes kiúttalanságba taszítaná 
-- a Mesternek nevezett kihúzza a szövegb ő l mindazt, ami magának a 
szerz őnek a képe, a hiúságáé, ezé az egyetlen tulajdonságáé, amelyen 
egész törékeny lénye nyugszik; megszabadítja a kéziratot mindazoktól a 
múlékony elemektő l, amelyek, mint a vízfelszín, így tükrözik vissza Kro-
chal Jézsua ragyás arcát, kék karikás szemeit és tunya testét; gyors toll-
vonásokka І  kihúzza a kéziratból a korabeli tiseményekre vonatkozó rossz-
májú utalásokat és a bibliai kitér őket, mint amilyen a Lót fe Ј iségérő l 
szóló, akiben az ifjú a vörös hajú német n őt vélte felismerni a Korona 
kocsmából (és akinek Lót fe І eség еve і  való titkos kapcsolata annyiban áll, 
hogy a hónalja körül izzadság-hagyta fehér folt éktelenkedik és hogy Kro-
chal Jézsua, saját bevallása szerint, „szodomizálta" őt). A Kánaánba ve-
zető  út százhúsz oldalának Ben Haas alig egyharmadát hagyja meg, ösz-
szevonva azokat a részeket, amelyekben a mitikus allegória magva rejlik, 
az a mag, amelyb ő l a +e І jesség Látszatát lehetne létrehozni. Másnap, 
kialvatlanul és levert hangulatban elmegy a Korona vendégl őbe, kaftánja 
zsebében A Kánaánba vezető  út kéziratával. Krochal Jézsuát lehangolt 
állapotban találja ott. Az ifjú hangot ad kétségének: rádöbbent választása 
hiábavalóságára és sz űks еgszeríís бgére. Ha a Mester úgy látja, hogy A 
Kánaánba vezető  út nem részesülhet a megformálás kegyében, számára 
nem marad más hátra, mint hogy visszavonuljon. Ezt aszót nagyon két-
értе lm űen mondta ki, úgy, hogy más, pusztítóbb jelentése is lehetett an-
nál, mint amilyennel a Nyár és pusztaság-ban rendelkezik. („Ha ezeknek 
az egymásnak ellentmondó erkölcsi és költ ő i erőknek megsemmisítő  ösz-
szekuszálódottságában nem tudsz cselekedni, vonulj vissza. бntözz ká-
posztát a veteményeskertedben, de rózsákat csak síron nevelj. Mert a 
rózsák ártalmasak a lélekre.") A Mesternek nevezett ekkor selyemkaf-
tánja belső  zsebébő l előhúzta a javításokkal tarkított kéziratot és az ifjú 
elé tette. „Ha jól értettem", mondta Jézsua leverten, „itt semmi sem ma-
radt". „Ellenkez ő leg", mondta Ben Haas, „megmaradt az, ami a Teljesség 
Látszatát keltheti. S a Teljesség Látszata és a Teljesség között olyan je-
lentéktelen a különbség, hogy csak az igazi bölcsek sejthetik meg. De 
mert bölcsekbő l csak igen kevés van — egyesek szerint mindössze har-
minchat az egész világon —, ezt a különbséget is kevesen képesek felis-
merni. A sokaság számára pedig a Látszat ugyanaz, mint a Teljesség." 
Krochal Jézsua arca felderült ekkor, mert a Mester szavaiban a maga 
titkos gondolatát látta viszont, a maga vezérgondolatát: azt, hogy a földön 
minden a Teljesség és annak Látszata közötti halvány és megfoghatatlan 
különbségen alapuló csalás következménye. Mivel senkinek sem adatott 
meg, hogy megítélje, mi az egyik és mi a másik (e tekintetben a Meste-
rétő l gyökeresen eltérő  nézetet vallott) — mindezek az erkölcsi és költő i 
értékek csupán talpraesettség és szerencse, tehát puszta forma kérdései. 
Ben Haas megérzi tanítványának rejtett gondolatát ( mert a Mesternek ne-
vezett meg tudta különböztetni az igazságot a Hazugságtól), és úgy dön-
tött, hogy megmutatja tanítványának ezt a lényeg és a szemfényvesztés 
közötti határvonalat. Magával vitte otthonába az ifjút, és az éjszaka fo-
lyamán a kézirat fölött (helyesebben a fölött, ami a kéziratból megma-
radt) megkísérelte egyszer ű  és bölcs példák segítségével megmagyarázni, 
hogyan vezethet el egy gondolat, egy gondolat árnya vagy egy kép —
szómágiával és a kimondatlan varázslatával — a megformálás kegyéhez. 
Krochal Jézsua hajnalban távozik a Mester szobájából (amelyben a b ő rbe 
kötött könyvek szagát bódító illat enyhítette: a zarándokút emlékét ő rző  
bronzkelyhekben istenkáromlón égő  szantálfa füstjéé ). Visszatér a Korona 
kocsmába , gulyást és egy korsó sört rendel , majd nekilát a kézirat át-
másolásának . Délben már készen fekszik el őtte A Kánaánba vezető  út 
című  bibliai példázat kézirata, az ő  gömbölyded bet űs kézírásával letisz-
tázva . Ekkor fogja a Mester javításait tartalmazó példányt és a nagy cse-
répkályhába dobja, amely mint egy katedrális — a mennyország és a 
pokol kapuja —állt a sarokban. Amikor a lángok megsemmisítik a mes-
ter kezének nyomait és ezzel együtt, mint egy máglyán, a lelkéét is, Kro-
chal Jézsua az átkötött kéziratot felölt ője belső  zsebébe teszi , és vala-
milyen addig még nem érzett láztól tüzelve újabb korsó sört rendel. Ka-
rolina az asztal sarkára helyezi a sört, de Jézsua egy hirtelen mozdulat-
tal fölugrik és megragadja a lány gömböly ű , nagy mellét. Karolina egy 
pillanatra kővé dermed , mint Lát sóbálvánnyá változott felesége, majd ~~ 
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Elismerem, paradoxálisan hangzik az a kijelentés, 
amellyel egykor a Közönyt összefoglaltam: ‚Min-
denki, aki társadalmunkban nem sír anyja temeté-
sén, kiteszi magát annak a veszélynek, hogy ha-
lálra ítélik." Csupán azt akartam vele mondani, 
hogy a regény főszereplőjét azért ítélik ei, mert 
elutasította a játékban való részvételét. Ilyen ér-
telemben idegenként él a társadalomban, a társa-
dalom peremére szorult, a személyes élet külterü-
letein kószál, magányosan, csodabogárként. Az 
olvasók ezért hajlamosak voltak elveszett embert 
látni benne. Ám sokkal pontosabb, a szerz ő  szán-
dékának mindenesetre jobban megfelel ő  képet 
kapunk egyéniségér ő l, ha feltesszük a kérdést: mi 
az, amivel Mersault kilép a játékból. Egyszer ű  a 
felelet: Mersault nem akar hazudni. Aki valótlant 
állít, de méginkább: aki hozzátesz a vasóságos-
hoz, s ha az emberi érzelmekr ő l van szó, nagyobb-
nak tünteti fel őket, mint amilyenek valóságosan, 
az hazudik. Életünk leegyszer űsítése érdekében 
mindannyian ezt tesszük nap mint nap. Mersault 
ezzel ellentétben nem akarja leegyszer űsíteni az 
életét. Igazat mond, nem kend őzi el érzelmeit. A 
társadalom nyomban veszélyeztetve érzi magát. 
Mersault-tól azt követelik például, hogy meghatá-
rozott szövegezésben jelentse ki: bánja a b ű ntett 
elkövetését. Mersault azt válaszolja, hogy inkább 
unalmat érez, semmint hogy igazán sajnálkozna. 
Ezen dő l el a sorsa. 

Mersault szerintem nem egy elveszett, hanem egy 
szerencsétlen és őszinte ember, aki rajong az ár-
nyékot nem ismerő  napért. Nemcsak hogy nem 
érzéketlen, hanem ellenkez ő leg, mély és konok 
szenvedély rabja, az abszolútum, az igazság áhí-
tásáé. Egy még mindig negatív igazságról van szó, 
a létezés és az érzések igazságáról, ami nélkül 
nem lehetséges önmagunk és a világ semmiféle 
birtokba vétele. Nem sokat tévednénk, ha a Kö-
zönyben annak az embernek a történetére ismer-
nénk, aki — mindennem ű  hősiesség nélkül — vál-
lalja a halált az igazságért. Azt is állítottam, s ez 
is paradoxálisan hangzott, hogy h ősöm alakjában 
azt a Krisztust próbáltam megformálni, akinél kü-
lönbet nem érdemlünk meg. Itteni magyarázatom 
után érthető  lesz, hogy a becsmérlés legkisebb 
szándéka nélkül nyilatkoztam, csupán egy kevés 
iróniával, amire egy m űvésznek joga van m űve 
szerepl ő ihez való viszonyában. 

albert Camus 



kirántja magát a férfi szorításából és pofonra lendíti kezét. Nehéz vörös 
tenyere épp csak hogy elsuhan a férfi orra el őtt. „fine a Teljesség Lát-
szata", mondja Jézsua szentenciózusan, „amaz pedig a teljesség volt", 
és itt gőmbölyű re nyitja tenyerét .. . 

A Kánaánba vezető  út ezernyoicszázkilencvennégy végén jelent meg, el ő-
ször a Hajorr cím ű  folyóiratban, héberül, majd a következ ő  év elején, 
németre lefordítva, könyv alakban. A könyvet az egzegéták egyöntet űen 
kedvező  fogadtatásban részesítették: mint Frankel állítja, mindannyian a 
„Teljességet" fedezték fel benne. A könyvet komoly elemzésnek alávetve 
egyedül csak az ifjú Bialik (kés őbb ismertebbé vált nevén Háim Nach-
mann) mutatta ki benne a Mester kezének nyomait, aki „megkíséreite 
megmenteni ezt a példázatot a bel ő le áradó ürességtő l". Ennek a Bialik-
féle kritikának az lett a következménye, hogy Krochal A Kánaánba ve-
zetđ  út új kiadásának el őszavában Bialikot szifiliszesnek kiáitotta ki, és 
nyilvánosan megtagadta Ben Haas tanítását, a Mestert magát pedig 
„lélekmérgező  sarlatánnak" nevezte. Tagadásához h ű  maradván, csatla-
kozott Ben Haas ellenségeihez és a Kadím címen megindított folyóiratban 
kíméletlen és hosszantartó harcot folytatott a Mester ellen, miközben 
„olyan fondorlatokkal és rágalmakkal élt, amelyekben bizonyságát adta 
annak, hogy mégsincs minden képesség híján". Ben Haas irataiban ta- 
lálható egy Történet a Tanítványról és a Mesterrő l cím ű  befejezetlen pél-
dázat, de ez befejezetlensége miatt nem szolgái semmilyen tanulsággal. 
Kivéve talán ezt: a Teljesség és annak Látszata között, erkölcsi értelem-
ben, nehéz határozottan különbséget tenni. „Ez még annak sem mindig 
sikerült, akit Mesternek neveztek" — jegyzi meg Frankel. „A mélység 
fölé hajolva még ő  maga sem tudott ellenállni annak a különleges élve- 
zettel kecsegtető  kísértésnek, hogy ezt a mélységet Értelemmel töltse 
meg." Ebbő l egy új tanulság következik, amely azt sugallja, mintegy köz-
mondásszer űen, hogy fölöttébb veszélyes idegen üresséaek fölé hajolni 
pusztán azzal a céllal, hogy bennük, miként a kút fenekén, meglássuk a 
magunk arcát; mert ez is hiúság. A hiúságok hiúsága. 

túri gábcтr f®rdítása 
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Régi filmeket néztem az egyik külvárosi moziban. A bejárat feletti neon-
betűk — a nemesgázokkal való írás els ő  korszakából — kificamodtak, 
megvetemedtek, felrobbantak, elolvadtak és Iecsorogtak kormosan — én 
mégis a KULTÚRA hét bet űjére gyanakodtam, ahogy felt ű rt gallérral, 
szemembe húzott kalappal beléptem a ferdén megfeneklett, múlt század-
beli forgóajtón. A hangárszer ű  terem salétromból, penészb ő l préselt fa-
laival, szálkás, csattanva felcsapódó székeivel, puffadt, olajos padlójával, 
meg-megiramodó bársony-patkányaival a gyerekkor moziját idézte. 

Már második éve tartó futkosásom (menekülésem?) alatt el őször lazítot-
tam; még csizmáimat is lerúgtam. Úgy éreztem, ha kigyullad a rozsdás 
drótkosarakban a villany, gyerekkori barátaimat fogom megpillantani körül 
a nagy teremben, melynek egy részét minden bizonnyal raktárnak hasz-
nálták (intenzíven éreztem a rothadó gyarmatáru isteni illatát — ki tudja, 
tán még az utolsó háború óta rothadt, robbant hol itt, hol ott, akárha id ő -
zítve, az ananász aknamezeje, a narancs, a kókuszdió): P/1-et, a kanizsai 
szikvizest, P/2-t, akit hadonászva, a vászonra vetít ődve ott szurkáltak 
meg, köszörült disznóöl ő-késsel, az első  sorban, P/3-at, a Bécsben le-
horgonyozott szobafestőt, P/4-et, a németországi kappelmeistert, Pí5-öt, 
aki már alulról, illetve visszájáról nézi a filmeket, mert az egyik szigeti 
börtönbő l való ismételt szökésekor lel őtték ... Emlékszem, az egyik els ő  
színes film vetítése közben egy patkány átrágta a vetít ővásznat és kiné-
zett, körülnézett, akár a Metro Goldwin Mayer oroszlánja, els ő  számú 
szent állatunk. Visszafojtott lélegzettel lestük, mikor melyik h ős, hősnő  
arcának ablakában fog megjelenni, amikor P/1, aki rosszul látott (erd őben 
ha menekültünk, mindig hallottam mögöttem, ahogy fának csapódik az 
arca), de sötétben kit ű nően célzott, felállt és fekete-piros csúzlijával hom-
lokon lőtte. Betört az alacsony b űnöző-homlok, kiáltott fel, tovább már 
nem bírva visszafojtani izgalmát, P/2. A vér körben átitatta a vásznat. 
Csak akkor döbbentem rá, miért is izgattak engem annyira a filmszínész-
nők: állandóan éreztem mögöttük az él ő  prém simogatását, borzongását, 
állandóan éreztem a túloldalt futkosó patkányt .. . 

Valaki kolbászt majszolt mellettem. Köpenyem zsebében volt még egy 
darab rozskenyér, és én is eszegetni kezdtem a bódító f ű szerillatban. 
Majd a székek alatt mászkáltam, mert sehogyan sem találtam kissé he-
vesen lerúgott csizmáimat, noha közben — a döglött olaj tócsájába te-
nyerelve éppen — arra is gondoltam, miért is nem indulhatnék el mezít-
láb a gyerekkor mozijából (mely a gyerekkor miséjével, de a gyerekkor 
futballpályájával is rímeit nálam)?! 

Különös, opálba hajló a régi filmek feketéje; fel kellett volna mennem 
a gépészhez és kérni néhány kockát, gondoltam, miközben az utolsó kis-
film — angyali baszkódás! — kísér őzenéjét, a Bolerót fütyürészve, sé-
tálva elindultam szállodám felé. Persze mondanom sem kell, elég hosszú 
séta volt .az; voltak pillanatok, amikor már fel is hagytam a reménnyel, 
hogy elérem, megtalálom szállásomat, s azt kezdtem mondogatni magam-
ban, aludtam én már híd alatt, aludtam én már gyerekkoponya nagyságú 
kavicsokon, aludtam én már szénapadlásokon ... 

Harmadik napja (amelyb ő l kettőt átaludtam) voltam a városban és még 
egyáltalán nem éreztem mint egészet, még csak a hangját, illatát sem 
sikerült kisz ű rnöm magamnak. A vastag és magas, gyakran er ődítmény 
szerű  falak anyagáról, elhasználtságáról, jeleir ő l, térképeirő l következtet-
tem, melyik negyedében, a tengert ő l elfelé, vagy a tengerhez közeledve 
haladok-e. Volt amikor úgy éreztem, még egy lépés, és valami magas, 
fényes márványpárkányról a tengerbe zuhanok, de volt amikor meg úgy 
tűnt, a tenger alá kerültem, hullámok döngette boltozat alatt bolyongok 
vakként tapogatózva. 

A gyerekek rajzai, feliratai, pimaszságai, a régi és új politikai parolák 
teljesen érthetetlennek t űntek számomra, vagy felcserél ődtek és a gye-
rekek pimaszságai komoly politikai paroláknak, a politikai parolák pedig 
arcátlan pimaszságoknak t űntek. 

Miért nem rajzolnak egyetlen kockát sem errefelé a gyerekek? Miért nem 
geometrizálnak? 

Majd fel kell jegyeznem, ha szobámba érek: 

Boldogok-e akocka-tormát nem ismer ő  gyerekek? Azonos-e a boldogság 9®' 



a szerves tormákkal? Felénk miért geometrizállák még a n ői nemi szervet 
is a gyerekek? 

Mind lassabban, már-már a falakra tapadva haladtam, és az egyik zgra-
fito-szerű  felirat el őtt aztán meg is álltam: 

Valami éles tárggyal, szöggel, tő rrel véshették mélyen a homokk őbe, már-
már átszakítva a vastag falat. Megálltam, hogy kibogozzam, hogy végre 
végére járjak valaminek, no meg hát, hogy kifújjam magam egy kicsit, 
mert ha leszáll az éj, aztán már nem lassíthatok. Nem akartam, hogy tel-
jesen elázzon kék ingem, szerettem volna kihúzni benne még legalább 
egy hetet, nem akartam, hogy átnedvesedjen, tönkremenjen több mint 
húsz év után ismét visszaszerzett paripacitromszín, lapos kalapom iz-
zasztó nélküli bélése. Ingem, bársony zekém, melyet még a boldog Latin 
negyedi napokban vettem, porköpenyem, kalapom, nyersb ő r csizmám —
valahogy minden könny ű  volt és puha, ideálisan elhasznált, sokban hoz-
zájárultak lassan ismét visszatér ő  egyensúlyomhoz, nélkülük hiába lettek 
volna a kikötők, a régi filmek, hiába Chardin csendéleteinek rózsaszíne 
(ne is keresd Cézanne-nál!), amelyr ő l már egész táskányi kis, fekete 
fedel ű  füzetet teleírtam. 

Mutatóujjammal megérintettem a szuvas csontra emlékeztet ő  homokkö-
vet. Tán valami partra vetett óriási szörny csontvázát tapogatom, csipké-
sen rezg ő  csontvarratát olvasom, akarom olvasni?! Egyenként újraírtam, 
újrarajzoltam a furcsa bet űket, jeleket, de csak ilyesmiket olvastam: 

SSAALLAASS-SZAALLAASZ -SZAAGGAASZ- 

Már hangosan bet űztem, hangosan próbáltam leellen ő rizni sejtéseimet, 
akárha mondókákat, nyelvtörőket, parolákat kiáltoztam volna: 

Si-HÍ Si-HÜ 
HO S1  MINI  
Si-Hi Si-HŰ  
SZALONIKI 
KINT I S KUKCSi 
BENT 1S KUKCSI 
SALAMON SAKAL 
SAUSSURE SZTALIN 
SALAZAR 

amikor hirtelen kicsapódott fejem felett az egyik ablak X alakban vasalt, 
nehéz fatáblája. Az azon nyomban ismét beállt csöndben a zöld festék 
feketévé égett sörétjeinek kopogása hallatszott csizmámon, a homorúvá 
kopott, fehér kövezeten. 

Egy idős hazaspór állt az ablakban, egészen közel, már-már kihajolva, de 
látszott, nem azért, még véletlenül sem azért, hogy kinézzenek — vakok 
állnak így az ablakban, kissé el ő red ő lve, egész testükkel figyelve, nézve 
a napot, a borulást. Mögöttük valahol mécses pislákolhatott, nagy, világos 
héjú gömb tolta őket el ő re csak lobbanásaival, kipukkadásával mutatva 
meg egy-egy abszolút elhasznált részletet, egy-egy megnyomorított, de-
formált tárgyat. Lehet, hogy az ablaktáblát is az a gömb lökte ki, mert 
a házaspárról semmilyen mozdulatot, gesztust sem lehetett feltételezni. 
Különös, sű rű  sötétség sejlett, szivárgott mögülük, a gömbb ő l, a gömb 
mögül, mintha csak az ő  szobájukból, szobáikból készült volna kifolyni 
az éj, az éj tengere a fény tengerére, amely onnan az ablakbál tán lát- 
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Még sosem láttam olyan kiszívott arcokat, nem, még filmen, festményen 
sem (Bosch vélt önarcképe, hóka koponyája jól táplált, kedélyes úrem-
bernek tűnne mellettük). Váratlan megjelenésük azt a mozivásznat átrágó 
patkányt juttatta eszembe, noha ők nem rágtak, nem rágtak át semmit, 
hiszen látni lehetett, utolsó fogaik is már legalább fél évszázada kihullot-
tak fehér ínyükbő l, de öregségük, elesettségük, szegénységük, magányuk 
átszakított valamit közöttünk .. . 

Az egyik kis növésű  jegyárusnő  óriás férje, az Apró asztalos szedte, tépte 
le dühösen a lyukas, véres mozivásznat. Az újat apám boltjában vásárol-
ták —egész nap mérték, göngyölték az inasok a kanavászt! — és szem-
ben a szövetkezet t űzoltóegyenruhás szabói (els ősorban az önkéntes t űz-
oltó-egyesületnek dolgoztak, s már ők maguk is egyenruhát viseltek 
munkaköpeny helyett) varrták meg úgy, olyan meghatottsággal, akkora 
odaadással, mintha csak a híres filmszínészn ők ruháit, alsóruháit szabták, 
varrták volna. De hiába tépték le a hatalmas vakkeretr ő l, a mi számunkra 
örökre ott maradt az apatkányvér-holdudvaros lyuk, ott minden vásznon, 
vetítővásznon .. . 

Mind a két öregnek rezgett a feje, rezgett jobban, erősebben a megszo-
kottnál: az asszonyé körbe-körbe, a férfié el ő re-hátra, ám valami össze-
függésben, összhangban egymással, talán valami túlvilági zenére immár. 
Hajuk piszkosfehér, az asszonyé rövid, a férfié hosszú, vállig é гб . Teljesen 
elzsírosodott, leszakadozott és különös módon mégis páncélinget idéz ő  
kötött holmi volt rajtuk. Úgy álltak ott, mintha csak a halál régimódi, klott-
leples fényképez őm űsinája el őtt pózolnának. Valahogy tudtukra szerettem 
volna adni, hogy nekem semmi közöm az egészhez, de lehet-e még va-
lamit tudatni, közölni velük, s biztos vagyok-e abban, hogy éppen semmi 
közöm az egészhez, hiszen falukat piszkáitam, falukra írtam mutatóujjam-
mal — ki tudja, milyen membránként erősítette fel benn a szobában mo-
tozásomat a fal, a bevésett felirat?! Szemük eredeti színére sem lehetett 
már visszakövetkeztetni, a savó olykor kékes, olykor zöldes színben ját-
szott a szemöldök és a szempillák kiirtott ligetei közepette. Nem bírtam 
elviselni a látványt, könnyezni kezdtem — a sors miféle satuja dolgozott 
itt?! — és elfutottam. 

Éjfél körül értem szállodámba, a meredek, sz űk Halász utcai HELIOS-ba. 
A portás már aludt (úgy tartotta ölében díszes tányérsapkáját, akár egy 
pörköltcukor-állatkákkal díszített tortát), de a pultra ki volt készítve nagy, 
esztergályozott fagolyóval ellátott, díszes tollú, vakrozsdás kulcsom. Min-
den jel szerint már csak én hiányoztam a vendégek közül. A sz đnyeggel 
borított lépcsőn mentem fel, mert nem akartam zajt csinálni a muzeális 
felvonóval, meg hát, ahányszor csak beszálltam, mindig az volt az érzé-
sem, ha ebbe egyszer beszorulok, többé senki sem szabadíthat ki. 

Elindultam a végtelennek t ű nő  folyosón; érdekes, kívülrđ l nem látszott 
ilyen nagynak a hotel, egy emelettel alacsonyabb volt a kéménysepr ők 
székházánál is. Éppen a megvilágított részhez értem, amikor egy n ő  jött 
felém pipiskedve, már ahogy lábbeli nélkül a n đk általában lépkedni 
szoktak. 

Mintha az első  pillanatban nem regisztráltam volna, hogy meztelen, hogy 
szecessziós fansző rét akárha acéltollal rajzolták volna. 

Nehezen tudtam leplezni zavaromat, félelmemet, de ugyanolyan ritmusban 
lépkedtem felé, mint amilyenben szórakozottan, fáradtan elindultam volt 
a rongyolбdó, végtelen, dohányszín futósz őnyegen. Az én felbukkanásom 
őt egyáltalán nem zavarta. Úgy t ű nt, őt semmi, senki sem zavarhatná meg. 
Különös, porcelán szerű  arca volt, a gyönge fény megcsillantotta, azt hit-
tem, mosolyog. Válla maga volt a simogatás; azokra a márványszobrokra 
emlékeztetett, amelyeket egész életében csiszol, simogat a szobrász, 
örökre ottfelejtve kezét a kövön. Combjai egy árnyalattal vastagabbak 
voltak, mint csípőjébő l, fenekébő l következtette volna az ember, minden 
bizonnyal azért, hogy ideális terepet biztosítson a fansz ő rt mintázó m ű - 
vésznek. 

Sze гbű l kőszöntöttem — idegenben már többször megtörtént velem, hogy 
szerbül köszőnök. De mintha meg sem hallott volna, pedig már csak né-
hány lépés választott el bennünket, hallottam húsának zaját, lélegzését, 
szívverését. 92 



Valamit vitt a jobb kezében; csuklóján hajszálnál alig vastagabb arany-
lánc csillant. 

Már majdnem találkoztunk, amikor elfordult a mellékfolyosón és elt űnt az 
egyik csontszín kis ajtón. 145-148-149? — onnan az elágazódástól nem 
tudtam leolvasni a szoba számát. 

Különös, felettébb különös, hogy mennyire zavarba jön ilyen és hasonló 
helyzetekben a magamfajta ember. És az még talán ennél is különösebb, 
hogy milyen mellékes dolgokra gondol, összpontosít, milyen badarságokra 
pazarolja rövidke idejét. 

Előbb a folyosófal felső  aranyszegélyét rézdrótnak nézve megjegyeztem 
magamban, veszélyes így vezetni az áramot, majd a fakó tapéta vörös 
foltjaiban poloskanyomokat véltem felfedezni — pipacsmez ő , poloska-
akvarell, mondottam. 

A ritkás, tussal és acéltollal rajzolt szecessziós fansz ő rre pillantva pedig 
— a nő i fansző r-formák tipologizálásába kezdtem, mondhatnám: bonyo-
lódtam is azon nyomban, és már ott, az elágazásig, illetve szobám ajta-
jáig, több mint tízet sikerült elkülönítenem, leírnom: 

a köldök bűzös kis fészkét nyílvessz őként megcélzó; francia-
kert; angol pázsit; birkalegel ő ; forgószél emelte tarló; ördög-
cérna; csalán; égő  csipkebokor; a combokra olivaeres boros 
tyánként szétfutó, a combokat állandóan h űsen, nedvesen tartó; 
tenger habjaiba bukó gyémántszirt; a szeméremdombot, mely 
olykor bizony szemétdombnak is nevezhet ő , három-négy me-
szes csigaként fúró; az alsótestet kietlen sivataggá, benzinnel 
locsolt, meggyújtott hangyabollyá varázsoló; a lábak közé vett 
nagy kockát prémmel leöntő ; középen baltával választott an-
gyalhaj; az arcra szakállként toluló, az arcon szakállként tük-
röződő ; bokára csavarodó; suba; drótkefe; sárkefe  

Csak a szobámban, miután magamra zártam az ajtót és köpenyemet uta-
zóládámra dobtam, nyakkend őmet, mint aki fullad, mint akit fojtanak, ki-
bogoztam, ott kezdtem el gondolkodni azon, hogy mi is történt, mi is 
lehetett annak a n őnek a kezében. Legjobban még spongyára, egy 20-30 
centiméter átmér ő j ű  spongyalabdára emlékeztetett. Csak fekete volt, na-
gyon-nagyon fekete. Abszolút. Ha valóban spongya volt, akkor minden 
bizonnyal töröltek vele valamit. Nem véri. Nem. A föld közepébe gyúlhat-
tak vele, gondoltam, vagy onnan, mint mély sebb ő l vették, tépték, szakí-
tották ki. Vagy egy totálisan elpiszkolódott, elkátrányosodott agy .. . 

Lefeküdtem. Nem találgattam tovább, hiszen jól tudtam, úgysem fogom 
megoldani e rejtélyt. Egyszer űen megoldhatatlan. Szerettem olyan vidéke-
ken élni, ahol nem ismerik a pizsama fogalmát, ahol még ilyenkor télen 
is félmeztelenül bújhat az ágyba az ember. Mint valami álombeli történet-
hez kell az egészhez viszonyulnom, gondoltam, és megpróbáltam pontot 
tenni a dolog végére. 

Néhány nap, néhány hét és a tengeren robbanni fog a tavasz! És akkor 
már köpenyemet is ládámba gy ű rhetem, legalább az is védi majd a por-
celán-Buddhát .. . 

Bár még láttam finom, hosszú, csupasz ujjait, láttam ahogy belefúródnak 
a zsíros fényű  masszába (egy pillanatra még Z/1 szeret ője férjének fel-
nyitott, majd hirtelen visszazárt, polipmarkolta agyát is láttam), de egy 
határozott mozdulattal az újság felé nyúltam. Még a reggelivel tette be 
asztalomra a kínai inas, látszott a limonádés pohár talpának De Gaulle 
nevét ölel ő  nyoma. Rágyújtottam egy Gitanes-ra és újabb filmek után ku-
tattam. Két mozit, közel a kiköt őhöz, szakadozott térképemen is bekari-
káztam. A Bolerót dúdoltam és ez már azt jelentette, ismét a régi filmek 
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De hogyan kerül Chaplin és Ford közé Drayer és Bresson?! Úgy látszik, 
immár egész életemen végig fog kísérni a Vámpír koporsó-jelenete, ko-
porsó-ablaka és a Falusi lelkész sötét borosüvege (érdekes, a regényt, 
amelybő l Bresson a filmet forgatta, még mindig nem szereztem meg, nem 
olvastam el, pedig már több mint tíz éve elhatároztam, megnézem, le-
ellenő rzöm a regényben, milyen is az az üveg). S ha így van, akkor végs ő  
ideje lenne a dolgok végére járnom: be kellene feküdnöm abba az abla-
kos koporsóba, melybe Drayer befeküdt kamerájával és ki kellene nyúl-
nom, meg kellene fognom, markolnom a kis pap karcsú, fekete boros-
üvegét is. És akkor Strccheimet is okvetlenül újra kellene látnom a Nagy 
illúziókban: ahogy tört és pántolt gerincével felhörpinti a kis kupica italt! 

Éppen el akartam oltani a villanyt, amikor ismétcsak teljesen váratlanul, 
hivatianul, az öreg házaspár jelent meg el őttem, nézett akár egy régi, 
foszladozó fényképrő l. Fém, ezüsthúr pendült, tet űk ugráltak fehér ha- 
jukban ... 

Nem oltottam el a villanyt. 

Térképemért nyúltam, megkerestem hol, körülbelül hol is lehetett az a 
kormos falú, nagy bérház és filctollammal odaírtam a homokk őbe vésett 
betű  kit: 

Egy ideig még kísérleteztem aszó (szó?) desifrírozásával az újság szé-
lén, egy agárversenyrő l tudósító riport mellett (a verseny plakátját a Pá-
rizsban élő  jugoszláv festő , Veličković  Animals in motion-Dog fig. 19. 
cím ű  grafikájának felhasználásával készítették — külföldi tartózkodásom 
alatt többször találkoztam a kutyával, már-már azt is mondhatnám, kísér-
tett, üldözött): nem fordított A-knak, hanem áthúzott dupla V bet ű knek 
olvastam pl., természetesen nem véletlenül, hiszen mennyit foglalkoztatott 

egykor, zágrábi filozopter-koromban, Heidegger áthúzott létje:de így 

sem jutottam semmire. A tizedik Gitanes után érezni kezdtem, lassan el-
engednek a rejtélyek, és a doboz másik részét már karikákat fújva szív-
tam el — hol olimpiai köröket próbáltam kifújni, hol pedig agarakat ug-
rattam át a karikán, mint aki bárányokat számlál, hogy minél el őbb el-
aludjon. Egyszer űen, nem izgatott már tovább az ügy, sem a furcsa felirat, 
sem a meztelen n ő  kezében lev ő  fekete göngyöleg. Rövid ideig inkább a 
fanszőr-tipológiához próbáltam visszatérni ismét — ki tudja, tán érdekes 
lenne komolyabban is foglalkozni ezzel a kérdéssel, gondoltam, és egy 
kis fekete füzet els ő , kékes lapjára felírtam: 

a 
fanszőr 

vadsző lđ, öreg indákkal, száraz fürtökkel; az egész testet, a 
hátat is szépen, szabályosan beborító, csak egy csöpp rózsa-
szín nyelvet nyújtó; mohás cseppk őbarlang-bejárat; csüng ő  
méhlabda; vándorhónalj; afra  94 



Nem izgatott már, pontosabban: a falról lemásolt felirat valamiképpen az 
ismeretlen eredet ű  gyű rđdés nevévé lett, igen, végre általa megnevezte-
tett az abszolút piszkos spongya, a matt agy, a kitépett óriástumor, a 
kátrányban sült polip, a rothadt karfiol — és láttam múzeumi tárgyként, 
kis, frissen szidolozott réztáblába vésett aláírással, ismert, híres leletek, 
műalkotások közelében, ám mégis elkülönül ő , más megvilágítású beszö-
gellésben, ahol az orrát piszkáló, klottal szegélyezett zakót, ezeregyszer 
féltalpalt fekete cip őt viselő  ő r a Boleró melódiáját dúdolja: 
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bognár 
antal 

eligazodni 

2. 
füstbement 
terv 

A kölyök az ablak el őtt áll, az ablak el őtt pipiskedik, mert csak így tud 
féloldalvást rákönyökölni az ablakdeszkára. Mihelyt nagy sietve megebé-
delt, az ablakhoz húzódva mindjárt felütötte az olvasókönyvet, és félhan-
gosan elolvasta a szép nyomtatott bet ű ket: Pető ti Sándor, s alább: Füst-
bement terv — még csak le sem ült, úgy sietett vele. Aki legszebben 
mondja majd a verset, az föl fog lépni a n őnapi ünnepségen a bicikligyár-
ban is. 
Lehajtott fejét nézem. Nem a saját vonásaimat kutatom arcán önelégült 
büszkeséggel. Most nincsen arcom. Nem láthat meg. Semmi sincs lezárva 
rajta, minden nyitott. Szép, mint minden gyermekarc, mert szép az, ami 
minden lehet még. Szép, mert meghatározatlan, amorf, csak oly mérték-
ben van, amennyi ehhez az egyetemes szépséghez nélkülözhetetlen. A 
végleges, a későbbi — tehát „magasabb rend ű " — forma fel ő l nézve 
merő  tökéletlenség, vázlat lenne az, ami valójában önmagában teljes re-
ménység, akár a legszebb forradalmak, az öntudatlan boldogság egy-
szerű  tükre. A gyermekarcok varázslata: hogy vannak és mégsincsenek. 
Nemcsak az rút ugyan, ami van, aminek jellege van: hisz rútabb az, ami 
élettelen, holt úgy, hogy nem is öltött testet. A halott arcában már nem 
a felnőtt torz arca a riasztóan csúnya, hanem egy kifosztott gyermek-
arc; nem egy akarás kiül ő  megtörtsége a megrendít ő , hanem a százezer-
szeres halál. 

Nézem az arcát: van annyira, hogy megsimogatható, de mégsincs any-
nyira, hogy meg is tehetném. Nyitott, mint a végtelen, s mégis végletesen 
egyszerű . Az én arcom (ami most nincsen) lezárt és mégis túl összetett. 
Nem a saját vonásaimat kutatom a kölyök arcán; ha benne is van az 
arcom, nincs benne úgy, ahogy van, mindenestül, nem látható benne 
tisztán. S ugyanakkor ez a végtelenbe nyitott gyermekarc — ó, istenem! 
— belefér, egész határtalanságában is belefér ebbe a fagyos maszkba, 
mely csak azért nem puhul undok viaszossá, mert az élet egy sovány 
sugara tartja, támogatja, akár kivájt tököt egy árva pózna. Belefér, hiába 
teljesebb, reményben hiába gazdagabb, belefér mindenestül, mert benne 
van, és sehol másutt nem maradt meg; mert holmi oksági viszonyok, hol-
miféle fejl ődés, növekedés, programozás, miegyéb folytán ilyenné lett, 
keményedett, s emez, a különböz őség szégyenbélyegét visel ő , visszave-
zethető , visszaformálható, visszagyúrható ama egyetemességében tün-
döklő  gyermekarcra. Belefér egészen, mint ahogy a határtalan id ő  egé-
szen belefér az óra járásába, belefér, mint minden titok egyetlen szóba, 
mint minden áradás egy akármilyen mederbe, belefér, akár minden vá-
gyódásaink a kész tények egy olcsó megoldásába, s akár az egész élet 
egy röpke hajnali álomba, és minden álmunk egy szövevényes, ocsmány 
világtörténetbe, amely a miénk, a miénk, a miénk! Belefér arcomba az az 
arc, és nem feszíti szét. Ő  táplál engem, éltet, szivárgó életem folyásán, 
s én galádul bánok vele: büntetem, tiltom, rendszabályozom — ő  ki-
nyitna engem, s én bezárom őt. Csak annyi, hogy elönt a forróság, futó 
Iáz a lázadása, szégyellt pirulás. 

Háta mögé lopózom szívdobogva — s megrettenek, megtorpanok: csak 
ráijesztenék. Megértetni vele, ami a legfontosabb; I е lkére kötni, mire 
ügyeljen, és mi az, amire rá se kell hederítsen — hogyan? És ugyan 
minek? Bátorító szavak helyett, hogy ne féljen, lágyan megérinteném, 
mert ez a legtöbb, amit tehetnék, de az lehetetlen. A nyelv, amelyen szól-
hatnék, ismeretlen, s a hang idegen. Lennék n ő , akkor talán beszédbe 
elegyedhetnék vele: a n ők nem veszítik el teljesen gyermekhangjukat. 
Mit mondhatnék, mit is kérdezhetnék t ő le így, mesterkélt kacsintással? 

— Van-e már szeretőd, kiskomám? 

— Van! — mondaná dacosan, és utálna, mert semmi közöm hozzá, de 
így tud a legkönnyebben lerázni magáról. És eszébe jutna Évike. Nem 
is a szeretője igazán, de úgy meg pláne nem, hogy csak úgy kiadná egy 
henye szóra. Azért kell mégis rámhagyni, hogy legyen elég a piszkáló-
dásból, kéretlen bizalmaskodásból. Nem a szeret ője igazán, mert csak 
ott sündörög körülötte, messzir ő l keresi a szemével, de ahhoz még nem 
volt mersze, hogy bármiképpen tudtára adja — mi több, vonzódását tit-
kolva valósággal kerülte még az alkalmat is —, vagy pedig elügyetlen-
kedte a dolgot; s mégis, az óraszünetek minden suta kis eseménye de-
lejes izgalommal telítődött, mikor visszagondolt rá vagy elképzelte. A 
nagyfényi szabóm űhelybe még, ahol egymás kezébe adták a kilincset a 
kuncsaftok és az ismerősök, esténként be-belibbent piros szvetterében 
Marika, az ő  mellére bújni volt ilyen jó, mert az a lány mindig nevetett, 
édesen kacarászva vonta mellére a kölyök fejét, miközben a nagy sz đ rös 96 



emberek meghunyászkodva, veszélyesen bolondozva tették neki a szépet, 
és nyeldekl őjük le-fel járt. Mi volt hát a szép ebben a lányos, igen, lányos 
röstellkedésben? Hiszen a kölyök alapjában véve alig is különbözött még 
attól a kis betyártól, aki nem is oly rég csak annyi különbséget tett a 
kislányok között, akik sikongva rebbentek az iskolaépület szögletébe, 
mint a kislibák, hogy amelyik jobban tetszett, annak nagyobbat húzott 
meztelen lábikrájára a kiserd őben tépett mogyorófavessz ővel; a büszke 
Editnek pedig, akihez egy meleg délutánon szerelmeslevelet intéztek a 
barátjával közösen a fáskamrában, rendre megkegyelmeztek, persze kell ő  
erőfitogtatás után, s helyes narancssárga táskáját Dódival, az özvegy-
asszony lomha és ügyetlen fiával vitették utcahosszat — s mi lett a sorsa 
annak a levélnek, amelyben gáláns ígéretek tétettek, mintegy a százszor 
szentebb fogadalmak és eskütevések mintájára, és egy tisztázatlan ren-
deltetés ű  találka helye és id đpontja rögzítődött — kiselejtezett ósdi padok 
fantasztikus építménnyé tornyosuló lugasában, órák után —, akár egy 
hajónaplóban vagy egy rejtjelezett mappán, mely a leleményeseket (akik 
tehát nem ijednek meg a saját árnyékuktól és eszesek is ám, de még 
a szerencse is őket szolgálja) nyílegyenesen, avagy megtéveszt đ , a ki-
tartást próbára tev ő , a tét nagyságával részegít ő  vargabet ű kkel, de vak-
tában is elvezeti a Kincshez, ami talán csak azért pompázik aranyban, 
ezüstben, hogy rajta legyen a keresése vagy megtalálása által elérhet ő  
boldogság fényessége. Hova lett az a levél? — nyilván egyszer űen meg-
feledkeztek róla, miután átadták, s meg a találkáról is, melynek igazából 
a konspirációs logikája, s nem homályos tartalma kötötte le őket; hiszen 
fontosabb, férfiasabb dolgokra szövetkeztek akkoriban, a katonásdi, a 
hadviselés, a kalandos, h ősies vállalkozások megkeményítették szívüket, 
megacélozták akaratukat, s ez az egész szentimentális história enged-
mény volt csupán, engedmény, amiben méginkább er ősödik a bajtársias-
ság köteléke azok között, akik nemcsak a törvényhozásban egyek, ha-
nem saját törvényeik megszegésében is, nemcsak az erények aszketikus 
gyakorlásában, hanem a hibák vállalásában is, j бban és rosszban osz-
tozkodnak, mindhalálig. Engedmény, ami valójában bele is van kalkulálva 
a lovagi kódexbe. — S valóban, mihez is kezdjen az ember fia a lá-
nyok viháncoló, berzenked ő , pusmogó madárseregével, akikt ő l nem telik 
többre, mint hogy lobogó copfjaikkal a sántaiskola kereszt alakban fel-
rajzolt négyzeteiben ugrabugráljanak? 

A kölyök, ha csak teheti, úgy intézi, hogy láthassa Évikét. Еvike az első  
padban ül, mindjárt az ablak mellett, úgyhogy könny ű  lenne odalátni a 
második sorból, a fal mell ő l, ha nem Dódi ül a középső  sor második pad-
jában, balról, épp azon a helyen, ahol a kölyök pillantásainak ez a semmi 
módon ki nem mutatható, de oly valósá.gos egyenese átszeli az osztályt. 
Azazhogy: Dódi széke valamivel hátrább áll, rendes körülmények között 
nem is takarná el a megigéz ő  látványt, Dódi azonban állát a két öklére 
támasztva rendre nekikönyököl a tanítói magyarázatoknak, még a száját 
is nyitva felejti, pfuj! — és hajlott háta mögül csak néhány sz őke rezze-
nést lehet elkapni. Igy a kölyök, míg Dódit rendre nem utasítják, kényte-
len egészen hátrad ő lni a széken, hátrabillenteni a széket, vagy egészen 
elő rehajolni: megesett már, hogy a padszomszédja bökte oldalba, mert 
egyre jobban el đ rehajolva, magáról egészen elfeledkezve már-már ráfe-
küdt, ráhasalt a padra, s hozzá fejét is egészen elcsavarva, mintha a 
párnájára akarná hajtani a fejét; s zavartan kászálódott vissza — most 
temette volna csak igazán elvörösöd ő  arcát az irkalapok közé, mint va-
lami párnába. A legjobb pillanatok azok, amikor tollbamondás követke-
zik, irkát vagy könyvet kell el ővenniük. Ilyenkor, miközben Dódi a padban 
vagy a táskájában kotorászva hozzákészül ődik, félre-félrelebben a D бdi-
függöny, meg-megnyílik a Dódi-ajtó, megmozdul a Dódi-hegység, arrább-
megy, és a titkos folyosó végén megjelenik a bájos fejecske, aminek 
közönséges formáira oly jól esik egy pillantást vetni. Olyannyira kitapasz-
talta már ezt a kölyök önkéntelenül is, hogy —anélkül hogy tudatában 
volna ennek — mihelyt valamilyen mozgolódás támad az osztályban, mi-
helyt valamibe belefognak, vagy megszólal az óra végét jelz ő  csengő , 
fölemeli a fejét vagy fölpillant legalább, arrafelé, ahol rendesen Dódi 
alakja zárja ei a kilátást. És az ablak sarkába szoruló palatet đs házak, 
nyújtózkodó nyárfák és a vörös salakos pálya darabkája el őtt, amelyen 
ritmikai gyakorlatok és versenyek némafilmje pereg, látja Evike profilját, 
sárga varkocsát, kiugró járomcsontjait, melyek mindig könny ű  pírban 
úsznak. Látja, meglátja, ismeri a szemhéjak egy rebbenését, az ajak egy 
rándulását, egy szusszanást, és valamiképpen csodálattal tölti el, hogy 
egyáltalán láthat, a nézés lehetősége, s hogy Еvike van, és ott van. f= 
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tartozik , s észrevétlen átalakult: mintha már nem is a formák és színek 
kialakította látvány s tartalmuk , üzenetük, a vágy , a remény , a vonzalom 
miatt volna rá szüksége, hanem valamiképpen biztatásul , a létezés min-
dent igazoló egészének jelzéseként. 

A kölyök kurtát szusszantva fölpillant a könyvb ő l , és megmered . Odakinn 
az ablakpárkányon három veréb tollászkodik , szökdécsel, illeg-billeg, há-
rom kis primadonna . Kettő  mindjárt tovarebben, egy pedig a párkány 
széférő l kémlelődik. A kölyök tágraлyílt szemmel figyel , átfut rajta valami 
sírós gyönyör űség , óvatosan visszaereszkedik a sarkára, nyakát nyújto-
gatja . A fesztelen hajlongás látványa fogva tartja , a meglesett játék iz-
galma feszessé teszi , mint a rügyeket a nedvek . Lélegzetvisszafojtva el-
merül e befelé táguló pillanatban . Aztán a madárka — huss ! — elröpül, 
és a kölyök összerezzen , mint akit tetten értek . Elsápadok ; nehéz gomoly-
gás ereszkedik szívemre. 

Az életet áldó áhítat és a minden védtelenre feneked ő  vakság mibennünk 
ily közel lakik? Öröm és ártalom ennyire egy t ő rő l fakadnak? Mert az 
ólálkodás , settenkedés , bеkerítés , fölhajtás, kiugrasztás el őbb , s aztán a 
szemügyrevétel (a fürkészés, szimatolás , f(lelés, bűvölés , bevárás), s az 
a túlcsorduló dermedtség legf őképpen , meg a kioldó visszahuppanás (ha 
nem a mohó elrugaszkodás avagy a zeng ő  szárnyalás) — nem egyformán 
részmozzanatai-e két nagy szertartásnak is? Ott a mit sem sejtve fickán-
dozó élet, s emitt a holtával megtéveszt ő  álnokság — vagy éppen: ott 
az ártatlanságában tetszelg ő  botorság , s itt az elérhetetlenségébe bur-
kolózó derű ? A leterített tetemet körüljárja a vad , a dögevők köröznek 
fölötte; a dolgokat kézbe veszi , forgatja az ember. (Talán ezért van az, 
hogy a részvétnek feszes tartás a kialakult póza , mert megadja a volt 
élet, a föltámadás méltóságát. Vagy épp fölvértez bennünket a félelmün-
ket ellensúlyozó fölénnyel , megvetéssel?) Az ájuló, az elragadtatott, az 
epedő , a falánk , a retteg ő , a megbabonázott — megmered , gyökeret ver, 
sóbálvánnyá dermed . De ki légyen az, aki leshelyén lapul, ha egyik sem 
vagyok én azok közül , akik lehetnének (s persze a jelenlevő  sem), s —
mivel ha volt is, elveszett az egyértelm ű  jelzés — nem tudhatok többet 
az egészrő l annál, amit én lestem el, s a helyzet kérdésemet visszadobja: 
vegyem magamra! Mert —úgymond — több és fájdalmasabb az arc nél-
külivé vált szem , testetlenné vált látás az alaktalan révületnél (mert tud 
arról, míg az őt nem foghatja fel ), melyet egyetlen szó sem ér be, nem 
ér körül : fehér isten az , eleven csodáiba belefeledkezve, avagy macska-
léptű  gyilkos a véghezviend ő  öléstő l mámorosan? Vagy egyszer űen az, 
aki még nem döntött , akinek függ őben van a választása. 

Az alázat kullog az élet után , a dölyf háborítja , eltiporja. Sziámi ikrek 
benned a szolga és az úr , jó szolga és galád úr , álnok szolga és jóságos 
uraság, szolgai jóság és úri hitványság, testvéri egyetértésben tobzódik 
vagy szendereg az öröm és a b űn — és melyik van javadra ? S mit érsz 
és teheted-e, hogy mindent elvess? Mi dönti el, ha nem kaphatsz, nem 
várhatsz és nem is kívánhatsz biztos hírt a helyzetek , mozdulatok, törté-
netek, alakok, mondatok mögül — melyekkel nem érheted be —, hogy 
bálvány lesz vagy áldozat az a szegény , utadba kerül ő , elébed oldalgó, 
kikecmergđ , leejtett, kihajtó akármi? (Te döntöd el, te hát . Visszaszáll, 
visszahull, visszaüt.) Hogy vonz, az nem elég, mert mire késztet: hogy 
térdre hullj , vagy hogy térdre kényszerítsd ; hogy tiltva van, akár így, akár 
úgy, az mire csábít: hogy nekironts? Csak az isten tudja megengedni, 
hogy gyönyörködj , mert beléd lát, látja , hogy tiszta vagy-e, s ő  meg is 
tlithatja , hogy élvezettel zsákmányt ejts, zsákmányolj , mert a gyönyörkö-
dést megengedte ; de a gyatra t őkélyű  törvénynek ( legalábbis míg cimbo-
raságaid minden elbújtatott vagy megt ű rt vírusát hatalmába nem keríti, 
tenyészetébe be nem hajtja ) előbb amazt is tiltania kell , máskülönben 
rád kéne bíznia magát , ki kellene szolgáltatnia magát beláthatatlan sze-
szélyeidnek. 

Tudom , nemcsak a kérdés , az én sugallatom ez a válasz is — egy kisfiú 
madarat látott az ablakon át, s itt tiszta a kép , egymással mérhetők, ár-
tatlanság szembesült az ártatlansággal , egy anyagú a látott és a látás, 
magamra veszek mindent. 

A látás számára elvben semmis anyagával az ablaküveg képezi itt a vá-
lasztóvonalat : ha nem volna köztük , a kisfiú nem lehetne mentes a I -
sértéstő l, hogy utána kapjon a madárnak (tovább menve : lépre csalja); 
Igy, általa adva van minden . E törékeny lapon én így fogalmazom: rajta 
keresztül a megelevenedđként szemlélt, mozgásban levő , igei állapotú 98 



életre nyílik kilátás, üres keretén át viszont a halálra itélt, halálra szánt, 
kih ű lő  életre — és gubbasztok a kölyök háta mögött, mint egy tanács-
talan, megnémult súgó a súgólyukban, aki nem azért kukult meg hirtelen, 
mert nem jegyzett meg semmit, s nem is azért, mert nem felejtett (s nem 
hallgat el mégse semmit): ki mondja meg nekem, az a „sírós gyönyör ű -
ség" nem épp az élet e reményteljességének és mulandóságának együtt-
látásából fakad-e, annak megsejtéséb ő l tehát, hogy minden megismétel-
hetetlen és jóvátehetetlen, tehát megválthatatlan? 

A madárka elröpült, s most egy kis fejecske hiánya jegyében benépesül 
az alkonyati ablak, a legcsodálatosabb tükör — nem az, melybe közelr ő l, 
oldalvást sandítanál, s nem is amelyben titkon, leplezetten magadat bá-
mulnád, hanem: a lélek varázslatos színpada. 

A kerítés lécei egyforma csíkokra szabdalják a szomszéd kertet s följebb 
a város széli utcát, s a szabadon maradt tér szalagjain el ő reszegzett fej ű  
katona baktat, lobogó köpenyében függ ő legesen ereszkedik alá a szabad 
sávokon, átugrik a takarások árkain. Hol itt, hol ott t űnik fel. De alakja 
se nem növekszik, se nem zsugorodik. (Most szépen elfér a válla két léc 
között — ha túl közel jön, nem tudja majd átpréseln! testét a keskeny 
réseken.) Néha egyhelyben álldogál sokáig, nézel ődve, aztán visszafordul, 
útnak ered. De nem közeledik, és nem távolodik. (Zsebében szétmorzsolt 
pogácsa, azt ide kell tennie a párkányra.) A lécek lándzsasorán hosszúra 
sikerült szendergése után megkésett délutáni produkciójához készül a 
kötéltáncos, a szomszédék kandúrja: négy igyekv ő , ügyes néger imbolyog 
a zsombékokon egy kihízott hordszékkel, egy a zászlót viszi — hátul. 
(Zizegnek a lebeg ő  síkok.) A macska ellen ő rző  körútja a zsilipeken. Ne-
kibátorodott kornyikálás egy hangszeren, mely egyetlen hangot ismer. 
(Ha minden cölöp ezer, vagy akár tízezer puha leütésre csak egy haj-
szányit süllyed, az a hang észrevétlenül mind magasabb lesz, s egyszer 
majd lyukakban lépked, s aztán már a Iába szinte csak belelóg a lyu-
kakba, melyek attól fogva nem mélyülhetnek tovább, hasáról lekoptatja a 
sző rt a föld.) A határ a semmi szerkezete. Macskaléptek trambulinja. Fel 
nem ismert, elfogadhatatlan fedezék: a katona mind s ű rűbben, mind vá-
ratlanabbul irányt változtatva halad átlósan keresztbe, jobbra-balra lép. 
Igyekszik látható maradni. Nem lép oda, ahová a macska léphet. (Attól 
fél, az óriási lécfés űvel átfésülik a környéket, és leesik a szétterített le-
pedő re, akár a bolha. Vagy eld ő l, azazhogy tengelye körül egyet fordul 
szépen a nagy tojásszeletel ő , s vállból lecsapja két kezét, ha nem ugrik 
el; gyönyör ű , keretes, legyez őként szétterül ő  sárga kártyalapokká szeli a 
valóság e tetsző leges mintadarabját — pontosan kimutatott jelentéktelen 
hulladékkal —, hogy annak egy-egy üregje, hiánya is egymással össze-
függésbe nehezen hozható, véletlen — kezelt? — lyukak formájában ósz-
tályozódik, keveredik el, szanaszét; s a valóság sorszámozott, kiértékelt, 
beiktatott metszetei — melyeknek egyikén bosszantó mulasztás, hanyag-
ság, vétkes nemtör ődömség, a higiéniai kultúra vészes hiánya, a vonat-
kozó elő írások megszegése, fölháborító gondatlanság folytán, ha sikerült 
összehúznia magát, ott lapul az ólomszín ű  mákszem — szemet gyönyör-
ködtető  rendben sorakozó, célszer ű  zsemletutajokon hajóznak be a nehéz 
szívvel és hátsó szándékkal eszközölt sajnálatos intervenciók kedélyes 
és savanyú nyugtázása és rosszallása szünetében egy atombiztos kaszinó 
zöld kikötő ibe, ahol — inkább unottan, mintsem megvet ően —lepöccinti 
egy kényes ujj.) Elvben kockázatmentes hadgyakorlat a sakktáblán: oda-
künn járkál majd a szabad fehér mez őkön, míg be nem esteledik, s akkor 
arra megy, ahol világosságot Iát. 

Az elforduló, lassú fény, melynek színtelen, gyönge füstje szürkül, foszla-
dozik a házak falainál, a mez ők távolában, halvány, tiszta foltokat úsztat 
az ablaküvegre a közelhajoló gyermekarcból, oldott színeket, melyeket 
nem foghatnak körül arcom elmosódó körvonalai, nem övezhet a felsejl ő  
ólomkeret, kicsúsznak bel ő le, ki a koponya hideg rekeszeib ő l, kitürem-
lenek, akár a mez ő , melynek sarát az a katona dagasztja, száz paskoló 
léc, száz gyúró, markoló ujj közül, az alaktalanság legy ű rhetetlen ellen-
szegülésével, oly készségesen adva vissza minden önkényesen változó 
öntőformát, oly készséges, ártatlan (türelmes tudássá ér ő) mosollyal fo-
gadva minden idegen óhajt, hogy az a nyílt lázadással határos, mert akár-
csak a hajthatatlan szilárdság, egyetlen, szedett-vedett támpontokra kel-
letlenül csimpaszkodó, nagyvonalú, nagyszabású vállalkozásnak, m űvelet-
nek, manővernek, intézkedésnek és ellenvállalkozásnak, ellenm űveletnek 
sem fél kézzel elkönyvelhet ő , korrigálható, átömleszthet ő  tétele, hanem 
bizonytalansági együtthatója; kivitorláznak bel ő le, és nem szakadnak el, 
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Körül a kicsiny szoba árnyai inognak az ablaküvegen: egy ósdi szekrény 
barna lapján távoli fa ágai erez ődnek szét furakodva, mint a ráncok; te-
tején néhány elárvult alma megbillent sora von halvány, zöld lazúrt az 
alkonyati égre; jeget színez egy fejkend ő  lila szegélye, háztetők moháját 
a cserépkályha citromszíne, és egy-egy kósza sugár tompán csillantja 
meg egy porcelánparipa tomporát, egy fénykép meglepett üvegét a fal-
ról. Mikor száraz, kemény szálú kefével a leszálló éj árkossá sikálja a 
tárgyak csupa kontúrrá szegényül ő  dagerrotípiáját, azonmód be is tömve, 
bekormozva a karcolásokat, egy asszony megy át a szobán, felkattintja 
a villanyt, és ismerős fénybe borul a szoba, odakinn minden csendben 
elmerül egy sötét kútban, melyben mintha várakozna, ugrásra készülne 
valami elgondolhatatlan. 

— Már megint vakoskodsz, fiam. 

Röstellkedve állok, szemben fakó képmásommal, mely most idegenül me-
red vissza rám. Fonnyadó alma, mely áporodott pocsolyába hullott ha-
mari rugaszkodással, s most iszapos árnyék ül rajta, szürke púder, mely 
akár a kútmélyi víz, az esti égalj megmaradt vigasztaló ezüstje is lehetne. 
Körötte megadó bizakodással ül a szoba kitárulkozó, riadt rendje. A kö-
lyök becsukja a könyvet, és ujjával lassan megérinti az ablaküveget. Nagy, 
nehéz kárpit megnyíló bordó alagútján furakszik át boldog izgalomban, s 
zavartan talál ki a színpad szélére: háta mögött összecsapnak a földet 
söprđ  súlyos függöny hullámai, királyi red ő i, keze megindul, kapaszkodna 
belé, mint az anyja szoknyájába. Semmit sem Iát a néz őtérbő l, semmit se 
Iát, semmit se hall. 

Segítsetek, ti néma tárgyak, ti félt ő  ölelkezések, jussatok eszembe azon-
nal, ti izzadt homlokokon végigsimító, ingemen matató, hívogató kezek, 
megbocsátó korholásban összesz ű külő  szemek, juss eszembe ijedelemb ő l 
kacagással ocsúdó száj, jussatok eszembe szép szavak, ti gy ű szűk! Bölcs, 
lomha székek és üde lehellet ű  fiókok, behajtott ajtók és halk neszezések, 
ormótlan szatyrok, iromba vasalók, támadjatok fel! Keljetek táncra sebbel-
lobbal vasúti deszkák, télikabátok, lyukas cip ő  és fületlen bögre, sovány 
létra és magas szivárvány, tintásüveg a halhólyaggal, bicikliküll ők a szél-
kakasokkal, esernyők a harangokkal, hitem az életemmel, malacok, furu-
lyák, színházi bábok, szurtos lurkók és fecskefarkú lepkék, madárijeszt ők 
és hóvirágok; vidítsátok a búslakodókat, hozzátok össze a szétmaradókat, 
lökjétek szét a dulakodókat, ríkassátok meg a félrenéz őket, tegyétek lóvá 
a pöffeszked őket, vágjátok hátba a bágyadókat! 

A fellépésre váró kisdiákok a gyárudvaron gyülekeznek. Sötétkék rakott 
szoknyácskákban a hetrefüles leánykák, élesre vasalt sötétkék pantalló-
ban a fiúk. Feszélyezi őket a puccparádé, minél jobban fékezik a moz-
dulataikat, annál hevesebben, darabosabban tör ki bel ő lük a felgyülem-
lett elevenség; egy kövér fiút elgáncsolnak, nadrágja s ű rű  porolgatása 
közepette cammogva utána ered a tettesnek, elbotlik egy cövekben, egész 
hosszában kiterül, picsogva dugdossa ujját térdénél a szakadásba. A népi 
táncosok vonulnak el a bejárat felé, pártákkal, gyöngyös mellénykékkel, 
bocskorban, csizmában, árvalányhajas kalapokkal; többjük orra alatt kac-
kiás ragasztott bajusz kunkorodik. A sor végén egy apró legényke hatal-
mas harmonikát vonszol. 

A színházterem egyik oldala a gyárudvarra néz ablakaival; félhomály van 
— kintrő l csak mozgó alakok ide-oda hullámzása, egy-egy, a fejek fölé 
emelt szék törtető  vándorlása vehető  ki, de kinn fényesen lobog a már-
ciusi zsongás, vakítanak a hófehér ingek. A kölyök kissé félrevonulva, 
sötéten álldogál; nem lehet a falnak d ő lni, és sehol sem látja Évikét, pedig 
Évike is verset fog mondani. Kin őtt nadrágját huzigálta, most dacosan 
abbahagyja. Fels ő  testét, vállát süti a nap, a nyaka biztosan izzad; a bo-
kája h űvös. Az ablakhoz húzódva figyelem, megkocogtatom az üveget, de 
csak egy kis imposztor veszi észre, aki nem nyughatik, valahol krétát 
szerzett, a diákok háta mögött somfordál, hogy egy óvatlan pillanatban 
fehér vonalat húzzon az ülepükre, fürgén eliramodva; odafordul, hozzá-
nyomja az arcát az üveghez, gyors vonásokkal valami krikszkrakszot 
rajzol rá, szamárfület mutat és vissza se nézve elszalad. 

A Füstbement terv kulcsszava a „szótlanul". A nyitja mégsem itt van, 
hanem a harmadik versszakban, annak is a két utolsó sorában: 

S jutott eszembe számtalan 
Szebbnél szebb gondolat, 
Mlg állni látszék az 1d8, 
De a szekér szaladt. 100 



Ha kiemelnénk ezt a versszakot a versb ő l , minden megmaradna, csak 
épp a legfontosabb veszne el, amit nevezhetünk a lényegnek, az üzenet-
nek, a tartalomnak . Maga az elmondott történet nem szenvedne csorbát, 
de a csattanóval a kulcsszó mintegy a zár nyelveként csattanva beugorna 
a zárba ; a csattanó ráfordítaná a kulcsot képzeletünkre, érzelemvilágunk-
ra. A hazalátogató költ őt tarthatnánk találékonynak, szellemesnek, ravasz-
nak, figyelmesnek, okosnak, de érző  és gondolkodó embernek semmikép-
pen. A versb ő l nem maradna más, csak a vakkerete, mely semmire sem 
nyílik. 

Annál meglepőbb, hogy a központi versszak vásznán sem jelenik meg 
semmi , hiszen a „gondolatok" nincsenek megnevezve, s a szaladó szekér 
képe is önmagában véve az elmondott történetnek lenne része. A harma-
dik sorral együttesen azonban a lélekben lejátszódó folyamatot adják 
vissza , meg nem nevezve annak konkrét mozzanatait. 

„Mig állni látszék az idő ." 

A harmadik versszak is keret : az intenzív elmélyülés , összpontosítás, meg-
ragadottság kerete. Ezért kulcsa a „szótlanul" a vers lényegi részének, s 
nem csak csattanó , csomó a történet fonala végén : a vers egésze azt fe-
jezi ki, hogy nem alkalmas aszó az édesanyához való közeledésre, „mély-
rétege" pedig, hogy a vers nem alkalmas a bennünk lejátszódó folyama-
tok közvetlen kifejezésére. Ezzel „menti meg" a verset, mert úgy mond 
el valami elmondhatatlant (eredeti szándéka szerint talán: kimondhatat-
lant, kimondhatatlan intenzitásút), hogy elhallgatja, jelzi csupán (de fél-
reérthetetlen(l ); egyrészt létrehozza a szavak együttesének bizonyos fajta 
teljességét (hisz másként nem lehet versben szólni), másrészt visszavonja 
annak érvényességét ( mert a bármiképp való megnevezés lehetetlenségét 
nemcsak állítja , hanem meg is valósítja ). A gondolkodás állapotának jel-
zésszer ű , sejtető , a képzeletn еk szabad utat enged ő , nyitva hagyott rög-
zítésével önmagába tekint , s arra ösztönzi a vers olvasóját is, hogy ön-
magába tekintsen. 

„Mfg állni látszék az idő." 

Nem mindegy tehát, hogy e belső  történés nélkül jutunk-e a cselekvés-
hez, megnyilatkozáshoz (reagáláshoz), vagy az által, azon keresztül —
akár annak mindenestül való elvetésével is, hiszen amit eltervel, kigondol 
az ember , az mit sem ér egy autentikus pillanatban , amikor pillanatnyi 
ösztöneire hallgat. De nemcsak megtörtént velünk, át is éltük. Ezért nem 
lehet egyébként illusztrálni ezt a verset: a gondolkodást képtelenség 
(hacsak egészen sz(rrealisztikusan nem), maga a találkozás jelenetének 
illusztrálása pedig a képi megoldással (szöveg nélkül ) azt sugallja, hogy 
a vers a némaságot választja a szavak ellenében , amit a vers megléte is, 
a cselekvést , a kifejezést (s nem a hallgatást ) dicsérő  üzenete is cáfol. 

A kölyök az első  két versszakot szinte egyszuszra mondta el a leeresztett 
függöny el őtt (csak akkor húzták fel a f(ggönyt, ha csoportos fellépés 
következett); szemében színes foltok úsztak. 

Egész úton — hazafelé —
Azon gondolkodám, 
Miként fogom köszönteni 
Rég nem látott anyám. 

Mit mondok maid először is 
Kedvest, szépet neki, 
Midđn, mely bö/csőm ringatá, 
A kart, terjeszti ki. 

Halkan, de tisztán, érthet ően, kissé remeg ő  hangon, az első  sorokat ki-
véve, melyeket , ahogy meglepetésszer űen hang jött ki a torkán, kissé 
megijedve , és a maga számára is váratlanul , elkiabált , mintha többet 
akarna, mint amennyire a tüdejéb ő l telik. Ekkor — ahogy a lámpaláza 
csillapult, s csak attól vörösödött már az arca, hogy kiabált, aztán meg 
mert belemelegedett a versmondásba — egy pillanatra megállt, s egy-
szerre meglátta az egész termet , egyetlen pillantással felfogta egészen. 

Olyan volt abban a dereng ő  félhomályban (mert nem volt egészen sötét, 
iii 	mint képzelte volna , ha saját magán kívül eszébe jut mással is foglalkozni 



korábban, s nem készül rá lelke mélyén magától értet ődően egy termé-
szetes megvilágításra), mint egy állókép, amely a maga dermedtségében 
egyszerre erőteljesen jelenvaló és jelent őségteljes, mint a jelenések, de 
egyben minden ízében tagadja önmagát, mert esetlegességét kitakarva, 
kérlelhetetlenül utal el ő re, hátra, egy megel őző  és egy rákövetkez ő  eset-
legességre, s azok is láncolatszer űen, mind esetlegesebb okokra és kö-
vetkezményekre, s ezek az esetleges véletlenek oly egyértelm űen illesz-
kednek egymásba, mintha igazgyöngyök lennének, az abszolút szükség-
szerűségre f űzve, melyet azonban valójában egyáltalán nem érintenek; és 
minden részlete kölcsönösen ágaskodik egymásra, és nem tágítanak, de 
nem is marnak egymásba, mint két, láncát tép ő  dühödt kuvasz, melyek 
akkor is az el őbbi távolságból acsarkodnak egymásra, amikor eloldjuk 
őket, mert drágább nekik az er őfitogtatás, az önbizalom meg ő rzése, mint 
a kockázat, hogy esetleg megtépázva kell odébbállniuk, s a megfélemlí-
tés óvintézkedésként foganatosított buzgó gyakorlása, ha célhoz nem is 
vezet, annyit csak ér, hogy megillet ődve, részrehajlóan vakkantgató tacs-
kók és ölebek csodálatától övezve végezzék er őgyű jtđ  gyakorlatukat; és 
minden tagjával bántja, dúlja az egészet, mert futó pillantást vetve rá 
megvetđen rúg rajta egyet, vagy irigykedve kilopja bel ő le megtetézett 
jussát — és még valószer ű tlenebb az által, hogy fél szemmel mindig a 
felhőkbe lesve örökké megmásítja minden tagadását, hitványságát örökös 
rettegésbe, örökös gyávaságát alattomosságba fojtva hitegeti, akihez csak 
köze van, áltatja önmagát; s tilolódik az egész is, harsány él őképnek 
igyekezvén mutatni önmagát, mely sehogyse akar a nagyzoló, márványból 
gipszbe áttett fölemel б  látomássá elrendez ődni, mert mikor az ügyel ő  a 
balszárnyon futkos, a jobb szélen álló Titán bokán rúg egy Erinnüszt, s 
amikor visszaevickél, baloldalt Tantalosznak viszket az orra, és középen 
Atlasz a pokolba kívánja az egészet — mármost hogy lehet ebb ő l albumba 
való fénykép —, és nem mehet még fel, nem mehet még fel a. függöny. 

— Szakács Jen đ  VII. oszt. tanuló, kétszer ismételt, apja rakodómunkás 
a teherpályaudvaron, anyja háztartásbeli, n ővére férjezett, a másik n ővére 
beszédhibás, azzal szórakozik, hogy a mellé keveredett Tamási Géza IV. 
oszt. tanulót agyusztálja a fal mellé tolt padon, amelyen többen is szoron-
ganak, azon a jogcímen, hogy az szántszándékkal a lábára lépett, ami 
nem felel meg az igazságnak, mert Tamási Géza IV. oszt. tanuló, átlag-
eredménye jó, egészségi állapota nem kielégít ő , egyszer járt ingyenes 
nyaraláson, apja pincér, anyja elhagyta, anyai nagyszülei nevelik, vélet-
lenül tette, de nem juthat szóhoz, mert Szakács Jen đ  változatlanul a fülét 
húzza; 

-- Radics Klára, 35 éves, els ő  osztályú gépírón đ , az iskolatanács tagja 
lelkendezve dicséri a történelemtanárn đ  kosztümjét, akinek személyében 
az új igazgatót üdvözölhetjük hamarosan, és miközben diszkréten meg-
igazítja annak gallérját, nem mulaszt el egy diszkrét megjegyzést tenni 
Sterbik Teréz magyartanárn ő re, kipuhatolandó, milyen viszonyban van 
vele a történelemtanárn ő , nincs ugyanis egyáltalán megelégedve azzal. 
ahogyan egyetlen leánya, Alíz, V. oszt. tanuló, kit űnő , képességeivel tö-
rődik, ami világosan kit űnik abból, hogy épp Alizka, és csakis Alizka 
nem kaphatta el a Hókirályn ő  szerepét, Radics Klára pedig a leghatáro-
zottabban ellenez mindenfajta személyes jelleg ű  diszkriminációt; 

— Pataki Karlo, 40 éves, üzemi mérnök, n đs, gyermektelen, aznap szár-
mát evett ebédre, és rendbe hozatta a kocsiját, azon töri magát, hogy 
valami hatásos trükkel egészen magához édesgesse az új m űszaki raj-
zolónőt, akirő l megtudta, hogy elvált és kissé hisztérikus, de harap a ki-
vételezésre; ám sehogyse tud szabadulni valami furcsa lehangoltságtól, 
mert fél a haláltól; 

— Antal Piroska, 28 éves, kerékpárgyári takarítón ő , férjezett, két gyermek 
anyja, a terem túlsó végében az ajtófélfának d ő lve egy ásítást nyom el, 
és közben arra gondol, hogy a gyerekek biztosan aludni fognak, mire 
hazaér, mert soká fog tartani, mire kisöprögetik, rendbe teszik a termet; 

— Az ablakban ott díszeleg valami krétával odafirkantott rondaság, valaki 
ül is ott a közelében, és meg se próbálja letörölni (mert belülr đ l nem 
lehet, szavamra, nem lehet); 

— És a többiek szemüket mindig lesütötték. 
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Elhadarta, ami még hátravolt a versb ő l, sután meghajolt, és befordult a 
bordó alagútba, mely égetett. A tanítón ő  nagyban trécselt valakivel, s szó-
rakozottan lehajolt hozzá, megsimogatva kobakját: 

— Már elmondtad? 

—  El  — mondta gyorsan és átvágott a színen, a kijárat felé. Az ügyel ő  
fülkéje mellett néhány népitáncos pusmogott izgatottan, a kis harmonikás 
feszesen ő rködött hangszere mellett. Kinn a lépcs őfordulónál egyszerre 
lépcsők és ajtók tolakodtak elébe, és nem tudta, merre menjen. Igy rém-
lett; egy kisebb termen jöttek keresztül, mikor felértek a lépcs őn. Egy ajtó 
mögül távoli zsivajgás sz ű rődött ki, oda benyitott. A kisterem volt, újabb 
ajtókkal. Már világosan hallotta, honnan jönnek a zajok, s — még mindig 
valami .mérhetetlen zsibbadásban — benyitott azon az ajtón. A kitóduló 
csivitelésben, maga sem tudva hirtelen, hova került, zavartan megtorpant. 

0, az az illatos fehérség! 

A félreeső  helyiséget, mely volt már kantin, ruhatár, irattár, most aprócska 
leánykák serege vette birtokába, a balettozó alsósok kapták alkalmi öl-
tözőnek, ide nyitott be a kölyök, és csak állt, állt a küszöbön. Egy ruha-
tári pultnál, melyen ruhácskáik hevertek tarka halmokban, izgatottan se-
dergő , ide-oda libben ő , hajlongó apróságok végestelen-végig, elálló tüll-
szoknyácskákban, fehér harisnyában, szaténcip őben; egyik a pult el ő tt 
húzódó alacsony padkára helyezve lábát, a cip őjét igazítja, a másik egé-
szen elő re hajolva üldögél a padkán, ragyogó szemmel, és mindkét kezét 
vállig a térde közé szorítja, hajában óriási masni, mások pipiskednek, 
szökdécselnek, csípő re tett kézzel ringatják a derekukat jobbra-balra, fe-
jüket összedugva kacarásznak, megvetett lábbal álldogálnak, hogy a tér-
dük szinte hátracsuklik, s ebben a frissen vasalt alsószoknyák szagát 
árasztó kavarodásban, mely mint valami fehér hópehely-virágzás, tejszín-
hab, citromos krém, almavirág-szirmok tánca, betölti az egész termet, s 
benne a cikázó őzbokák, lakkcip ők, rózsaszín térdkalácsok, gömböly ű  
karok, rizsszem-fogsorok, fitos orrocskák, csöpp fülkagylók; a játékosság 
e nyughatatlan koleidoszkópjában az ajtóhoz legközelebb ál!ó két kis-
leány kettőt-kettőt tüsszentett gyors egymásutánban, s a kölyök csak arra 
ocsúdott fel, hogy egy kéz tuszkolja ki lágyan, s látta egy nyúlánk n ő  
pajkos szemét. 

— Leske! ődöl, kisfiú? Megfáznak a hóvirágok. 

Mintegy álomban, lépcsőkön, folyosókon kóvályogva ért az ajtó elé, ahon-
nan énekszó hallatszott, a színházterem volt, szólt a harmonika, a kis 
harmonikás húzta, nagy igyekezettel, hogy néha-néha kifogyott a szusz a 
hangszerébő l. A kölyök az ajtófélfának támaszkodva megállt. A hátsó so-
rokban sokan álltak, szorongtak, nem látott t ő lük mást, csak fönt a szín-
pad homlokzatán a foghíjas lámpasort. Tapsoltak. 

Riadtan felkapta a fejét: neki is tapsoltak, pedig ő  nem mondta el a har-
madik versszakot. El őtte megakadt, és valami rémület fogta el, amikor 
tovább mondta, valami megállt benne, és ő  mondta tovább, de a harmadik 
versszakot véletlenül átugrotta. 

— Már elmondtad? 
—  El.  

Elmondtam az egészet, motyogta maga elé, elmondtam, elmondtam, kü-
lönben valaki biztosan szólt volna, valaki fölugrott volna a néz őtéren és 
ujjal mutatott volna rá: — Nem igy van! Ez a kisfiú nem tudja a verset! 
Kihagyott egy versszakot! 

És már odafönn a függöny el őtt valami rettenetes dolog bekövetkeztét 
várva, arca égett a szégyént ő l. 

— Azt a kisfiút távolítsák el! (Igen, így: távolítsák el.) Érdemtelenül ke-
rült ide, mert biztosan van, aki jobban megtanulta és nem hagy ki egy 
versszakot se. És ez itt el akarja hitetni mindenkivel, hogy Pet őfi eztet 
így írta meg. Pedig nem így van! 

Csak a szája mozgása, ez lett nekik Pet őfi, gondolta keserűen. Inkább 
јoз 	mondta volna el a madaraknak. Nem lehet, az nem lehet, hogy valami 



kimaradjon, és ne lehessen visszacsináinl. És nem maradt ki, nem ma-
radt ki. (S én hát ott voltam, de nem tudom, szavamra, nem tudom.) 

Nézte a sövénnyé fanódó hátakat, vállakat, melyek hullámoztak az állandó 
helyezkedéstő l, s a fejek küiön is jobbra-balra keresték a kilátást — és 
ő  lehajtja a fejét, kioldalog, de el őbb még visszafordul és bevallja, hogy 
nem akarta kihagyni, és szavalni is csak azért akart nagyon, mert... 
Évike! — nyilallt belé —, nem fogja látni Évikét! És elfehéredett a keze, 
ahogy belekapaszkodott a félfába, mert az embersövényen nem mutatko-
zott semmi rés, hiába ront neki, és hiába igyekszik el ő re furakodni, köze-
lebb férkőzni, se nem növekedik, se nem zsugorodik, se nem közeledhet, 
se nem távolodhat. Nekiborult az ajtófélfának és sírt. 

Antal Piroska, 28 éves, kerékpárgyári takarítón ő , férjezett, két gyermek 
anyja, aki az ajtófélfának d ő lve egy ásítást nyomott el, és közben arra 
gondolt, hogy a gyerekek biztosan aludni fognak, mire hazaér, mert soká 
fog tartani, mire kisöprögetik, rendbe teszik a termet, meglep ődve ráné-
zett, fölkapta, fölemelte; könnyein keresztül színes folttá mosódott Évike 
alakja, csak a tisztán cseng ő  hangját hallotta zúgó fejjel: 

Már egy hete csak a mamára 
gondolok mindig, meg-megállva 
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regányjelenségek 

Minden olyan megközelítésnek, amelynek tárigyát 
a mali regényjelenségek , vagy a regény mai hely-
zetének vi~gáílata képezi, egy sor olyan tenyezđ-
vel kell szembenéznie, amely a regtény tá фusának 
és a társadalmd kommunikációban betöltrittt funk-
ciójának módaswlásábál ered . Az irodalosnszocio-
lógia már jó ideje foglalkozik annak az áhstruk-
turálódásnak a kérdéselved, amelyet az új médiu-
mok elterjedése hozott a kultúrába: a film, a 
televízió szerepének megnövekedésével a regtény 
szilkségszeгűen lemondhaфatt egy sor korábbü fel-
adatáról, s eneпgli ak nagy részét azokuk az 
igényelkne еk a kielégítésére használh•atja fel, ame-
lyeket vele szemben a ma regényolvasója tát ~naszt. 
Abban_ a szelliemli жmterakciбkiat lеhetđvé tevđ  kđ-
zegfben , amely a regények és divasásuk vagy k тá-
іkai befogadásuk között kialakul,  mind  pinto-

rabban körvonalazódnak egyfelđl ezek az elиáтá-
sok, másfelđl egy olyan új szenziblи:tás, amely e 
közeg kétpólusosságának megfelelően maguknak 
a műveknek a létrejдttét éppúgy befdtyáзoljg, 
mint a „befogadás poét іlkáját". 

Az a jelenségláncolat , amely kiјrlönbözó mali prózai 
nnűvekben és egészen különbbz ő  struktúras ггnnte- 
ken muitatkozilk meg, azokra a változásdkra hívja 
fel a figyelmet , amelyek az elbeszél đi tudatban 
részben éppen a fent envlített tényezroбk hatására 
követkeltek •be. Ettđl elválassdthatartdanok azok a 
Qranazformáaiók, amelyek az olvasó'i, befogadói tu-
datban, íтΡdésbben, szellemi érzékenységben jelent-
keznek. A regé лΡy nagyfokú intellektualizalódása 
ma már nemcsak egyes mt5лгеk, vagy egyes irány-
zatok velejárója, hanem általános vonása, sdt al'ap-
vető  ikövetelmtinyг  a mali ,regénynek. Ezt a köve-
telményt nem a k•ґütikusok elit ikЈsebbsége támasz-
totta a regrénnyel szemiben, hanem az a avar olvasó, 
aki amellett, hogy korlátlan mennyiségben fo-
gya<aтtja a poдyvaregények, sztripdk izgalmas, per-
gđ  tбг+téлe telt, mind komolyabb szellemi erőfeszí-
tést ké г  számon a regényt đl. 

Updtike éppen ezekrđd a megnövekedett intellek-
105 	tuábs igényekrőd beszél egy cikkében, melyeknek  

szerinte abban  us ki ikellene hatniuk a modern re- 
gényre, hogy sűrítemék a konvenoionál,i's reg+ény- 
terjedelmet, kiszo гі baлák, sgt  elk i і kійnk a szto- 
rit, és mentesítea гék minden olyan baIlasz~ttől, me- 
lyet a 19. század fakott a regényfe. UpdNke me гész 
gondolatmenete a regény eláhusának egy dlyan ví- 
aióját táfja fel , amely a metafaтikus. m~egfogadrma-
záson tú'1 fontos rszempontoklkal szolgálha!t a re- 
gényről való  go elkоduвk kYitágításáhaz. 

„Az az érzésem, hogy az általam elképzelt könyv, 
a kisregény fokozatosan megközelíti egy magvas, 
titokzatos tárgy állapotát, amely egy filozófiai for-
radalom lejátszódását is meghozhatja. Hogy éppen 
a regény áltat megszólalhat egy új Rousseau, egy 
új Marx, vagy egy új Kierkegaard. Hogy a regény, 
felszabadulva az érzelmi massz őr régi kötelékei 
alól, fényes és gyors hírmondóvá válhat. Hogy no-
ha pillanatnyilag könyvtárakban porosodik, fel-
szállhatunk általa , s hogy ehhez csupán az kell, 
hogy jöjjön valaki és azt mondja: »Repülj'." 

Upolike koncepciója megerđsít bennünket abban a 
meggyđzđdésiin+kben, mely szerint a гegény sorsa 
azon  dl  el, milyen mértékben vá5la1ja a kala гіdot, 
de nem a klasszikus regényh đsök kalandját, ha-
nem, mint F . R. von Guillon megfogalmazta, „a 
tárgyak, eszmék, témák, leirások , képek, szavak 
kalandját", azlt a koсkáz&ttal járó szellemi kalan-
dot, amely a társadalmi létezés aktuális p тoblé-
máüгa s az áiGaluk meghа táгozdtt emberi sorshely-
zetekre való merész rákkérdezésb đl követkvе  k. Ezt 
a rákémdezst a mali prózai m űvek fdkozdttt intel-  
lektuál s erđfeszíФés m; 1kűl nem valósítha(tyák meg, 
mivel olyan töі4ténelani idбѕzakban jannek létfe, 
amely a társadaln иΡ fiétezés minden szférájálban ösz-
s7Јetett és bonyolult viilszonyrendszreket áli1tatt 
elő. Ezeknek megkerülése, tudomásul nem vétele 
kаbaszt ofális l̀ehet a regény részére. 

Ebbđl az aspektusból szemlélve a mode rn  regény-
világok alakulását, nem tűnik sem vélе  tlenszer{í-
nrk, sem önkényesnek az állandóan vádhozó struk-
túrák , alig konstituálódоtt máris eltűnő, átalaleulб  



elbeszélői fo¢mátk hu дlámzása. A mind banyolu'1- 
tabbá váló  szerkezetek gyors összeállása és gyors 
szétesése összefiiglétsben ál1 а  tánsadalmh szférában 
lejátszódó fdkozott tempójú mozgásokkal. Az a fel•- 
msm•eréts, hogy a próza•i rendezőelvek, a dommnáns 
tényezőik, иanulatok tszinte művanként snás-чnás 
tkép'et  mutatnak,  s hogy a truktúrajeil іencségeik 
irenddkíviiwl  gyors iramban vá]rtják egymást, szük- 
ségszerűvé teszi nemcsak a kri~tiikai fogalmaknak 
és az iiinterpretáciás móddknak a тevideálását, ha- 
nem egy alapvetően új prózapoétцkai vízіó гkö,rül- 
írását is. 

A formaszervező  lehetőségek, az építkezési módok, 
az 'uj fikció-sémák, a prezentáció módozata!inak 
váPtozatossága, az ér+tékhardozó fu лkciiák helycse- 
гéје, az éг+telmi jelentéshálázat bővülése stb. olyan 
áldandó érvényű  tényezőivé váltak a mai prózá- 
nak, anelyeket már nem lehet aswpá л  a hagyomгá- 
nyos paéitikaii dkötdttság еldtőd való е1'térése11ó1cént ér- 
telmezni. Az eltérések mozgásirányai aгvnyi'ra szer- 
teágazóadk, :hogy a farm'abontás, a prózai experimen-
tum fogalmak, melyek a klasszikus forma/modern 
próza kettőségen  mint a narma/eltérés antis гónиián 
alapud•tak, érvényükdt vesztedtték. A  felsorolt moz-
zanatok, imelyek t'avalrдl sem merítiik ki az wjabb 
cegéinyjelenségeket, dsdkakal inkább annak a szelle- 
mi kalandnak a meg јelenési formái, amelynek 
megragadására immár е1'ég+telennek mutatkozik a 
kísérlet kategáriája. . 

A  mai regény .szeцemi 'k'iihívásak sorozata, amely 
тат  nemcsak a regény'technika síkján, s лехас sак  
a nvikrostтuktшrák .szintjёn, hanem a degmagasabb 
szemantvkai kansrtr^ükdióik, szfёráj"аbап  v&ttti végbe 
az átallakító •ro.bbantás•akat.  Olyan rabbantások so- 
raгatára gondolunk itVt, aan еlyekneJk elđrbörteneitét 
majd féd évszázadddal ezeldtt Szerb Antal vázolta 
fel a Hétköznapok és csodákban, aпnmkor ki.zádrólag 
iazdkat a regényeket  vonta be. v,izsgál'aitába, artne- 
rly.eklben a regény szabadságharcának szakaszait,  a 
racnanális kötöttségek , a fennálló világrend, a kon- 
vencionálцs. ábrázodáѕ nód, az anti•vn•teldektuáld5 at- 
фitűd, a hagyamányos иiláglátás e111eni lázadás  gesz-
tusait vélte felfedezni. 

Az új prózароa tUiil ' nadk lényegesen összete 'ttеbb a 
feladata, mint volt a klasszikus poét іlkáé, művel egy 
állandósult transzfојшrn .dióval kell szembenézne, 
s olyan elbeszélői forrmákból kell szabádyszer űisége-
ket 'levonnia, amelyek minden gesztusukkal meg-
kérdđje'lezik és messen isítilk saját kont~trnilkciói-
kat. Mégha teljes mértdkben egyezünk is R. Bar-
thes-hak arcul a tételével, hagy „Megmagyarázni 
ážt kell, ami ti~rtđš, és nem azt, ami »forog«", 
meggyőződésünk, hogy ennek a paédtikámalk éppen 
.a forgó elemek , ddeiglenes , áQіnеneti fonmaterenntő  
elvek és megaldásdk sdkaságádt lkell alapult vennie, 
hisz a mari próza a iegtudatosabban vá м'alja a for- 
gáіst, az ddeiglenesšéget , az átmeneti jelleget. Ta-
lán nem túlzumk , ha együk alapvonását éppen. eb-
ben látjuk egnyitivánulni. 

Mástaлd vizsgál6dásunkban meg sem diísérelhetjük 
a . jelentőséggel bíró гegéлyj elenségek számbavéte-
lét, cmúpam néhány olyan „eDté гé ге", hangsúdj+el-
tálódásra, „faгgó elemre" szareitnénk гármutatni, 
amelyek máris mеghaladták a farmakeresés stá-
divanát, s fогтаtегеmю  elemekként jelendkemek 
az újalxb elbeszelđi mt ve+kben. Az egyik rendkívül 
fontos k гdésk&t, amelynek jelent ős lгddadlma van 
már, az elbeszélőnek `. a modern regényben betöltött 

.fun'kciója, illetve az elbeszélő  jelenlétének шozgás-
farmái képezik. 

T. Adorno a filozófia fel ől közeledik a problémá-
hoz és kategós'iikusaл  szögezi de: „Szétesett a ta-
pasztalat identitása, az az önmagában folyamatos 
és arčikuidit nyelv, amely az elbeszélői magatar-
tást megengedi." 

É. Benveniiste a nyel'vészet aspektusából f t Јta'tja a 
kérdést: „Elbeszélő  már valójában nem is létezik. 
Az eseményeke,t úgy adják elő, ahogyan lejátszód-
tak, és olyan sorrendben, ahogyan a történelem 
horizontján megjelennek. Senki sem beszél itt; úgy 
tűnik, a dolgok maguk beszélik el önmagukat " 

G. Génette szerint: „a modern regényt nemcsak 
az elbeszél ő, hanem a narráció tökéletes hiánya 
jellemzi, s ez az elbeszélést konstituáló személyre 
való utalások tökéletes elmaradása által követke-
zik be". 

„ ... tehát semmi narrátor-hang" — mondja Mé- 
szöly. 

Ha itekintetbe vesszük, hagy a  klasszikus regény- 
ben a аіехоролн , álláspant révén önіmagá`t jelenle- 
vővé tevő  el:beszélő  a művdk adlapvetđ  szervező  
erejeké гut mííköddtt, hogy az el.beszéldi nézőpont 
szabárlyoaó haitássadl vdlit az elbeszél ő  és a иalóság, 
az elibeszéd ő  ев  a  inti, az el'beszélő  és a szerepldk, 
valamint  a hősök e.gymás ikbzötti  viszonyainak ala- 
ku4asára, kiтajzolódiik іannak a hasadél іnak •a је- 
lzntősége, amely az elbeszé4ésből kivesző  elbeszélői 
hang nyamán keletkezett. 

Az elbeszгlő  a hagyo.mányos regénybe is különbö- 
zдКéppen írta magát bele: N. Fried¢nann  nyolc  ii-
hets&ges 'típutsról beszél: írái mfndenrtudás, sercnke- 
ges mгindenфudás, az én anlin+t .tanú, a¢ én mint 
résztvevő, mul'titszelektív mindentudas, szеlektív 
miindentudás , &áпnai módszar, „ka гnera"-anódкЂ r. 
А ;„mviadentudá's" váilltozartaá szerint az eTbeszél ő  ‚e1- 
tűn.éѕét vontálk magdk után, s ennek a .  „kaщеra"- 
módszer a leghatásosabb megvalósítója. W... $~ath 
A regény retorikájában !két megneveт,ést javasol: 
az implicit tszerző  megkülönbözJtetését az é1ъеszél.ő- 
tđ'1, valamint  a  bizalmat  érdenm ;lő  е5 a 'bizalmat 
nem érdemlő  elbeszél'ő  eldküdönítesét. В . TJszјуеnsz- 
kij az elbeszélđ  reaálliiв  éLs 'irreá'11іs helyzetérőt beszédl. 
A belsđ  vagy küdső  helyzetű  narrátar megjelenési 
farmái tipologizálhatök  volt k egészen akUdig a. pú1- 
lana4tig, amelyben az edbeszélés fel nem függesz- 
tette ezeket  a farmákait. Annak eФlenére, hogy miтit 
W. Booth msgál4apítja, az ePbeszél ő  tőkéQetes eltű- 
леве  ellentétben а11 a prózai. 'műalkotáts adaiptör- 
vényеive1,  as  elbeѕzélő  a legіkülönbözđbb mádokoa 
kivonja magát az elbészéllé5bđl, di;stanciál, s ez az 
elbeszélés-elbeszélő  relációjának egész új spеktruy 
гnát eredményezi, Az eLbeszélői áLláspont koгábbi 
statikáját  dinamika иálнја  fel, a nézőpont~váltások 
pergeзe olyan átfedёseket hoz létre a namratívor_ 
béli 'vl, ami~ly a tszemanNiikaii szintek nvеgsokszorozó- 
dásával' éts egy polnfán 'harmánia ikiadakulásávaT 
јадг . A nézđpontиamiálásak a külömbözđ  nyelvi те- 
tegek keresztezésén alapulnak, s ez a mű  nyalvё- 
nek пnűvé+szi képességeit ёѕ  teljesítményeát teszi 
prбbára. . 

A taгtikus, rögzitett nаrrátaг+i hang szerepét _ az ún. 
„beledolgozott hangsúlyok" (Mész őly) . veszlik ált, ,a 
sugalrnazálsok ,  amelyek fe'lfejtik a narratív hagyo- 
mányos fe1•ületeit: - a..leiráts fumkoiója  alapjaiban 
tnódosul, . a természetes egyxnásra következésen 106 



alagalló iidőfolyam i'imeaxütásá+t az időbon+tásbdl ere- 
dő  dдszlkontinuitás иаlнја  fel, az új temporalltás 
egy térfelbontó maga+tanbás't hoz magával, az ábrá- 
zolá ѕ  a megjelen тtés, a ttatás, a megmagadá's, a 
megidézés, a feliidézás módozataival cse гélődiik fel 
stb. 

A csélelaшёлysxi:nt/leíró . szint megkülönbözteté- 
sen аlариlо  'korábbi felasztás mindazt anm mozgás, 
elevenség, az elábbi kategóriához kapcsolta, míg a 
levrás szerepét a mim+denmeQnű  imoz,gásltál fwggel1еn, 
megdenmesztett háttér vonalán јеlölte kü. A mai 
prázai művіk a leírást megelevenít ő  funkdiával 
1'átjá;k ii, a puszta felsoraláѕokbál elbeszéllést for- 
т•álnak, a leínt itárgyakat asszociatív nyelvvel ru- 
há•zzák fel. A cselekmény/leírás felületei egymásra 
csú5znaik, a hlierarchikus  viszony felborul: a tárgy- 
v'ilág elő térbe kerü•Pése tünеtszerű  jelenség, amely-
nek hajszálgyökerei a hétköznapi valósá иgban  van-
nak. 

A regényridő  síkján észlelhe't ő  kimozdulások nagy 
része, mely éppúgy új rendez őelvek sorát ailalkí+tot-
ta ki, minit a már emutett néz őpont-megsdkѕzoro-
zások, nem technikai іmеgоldkёnt állítja fel az 
idősétáPtatá szeiikezeteket (Baránns гlky), hanem a 
világlátásiban beállt változások +követk еzménye-
kénit. Mészöly egyiik maplájegyzeté'ben olvassuk. 
„Korunk művészete, az eddžgžeknél sokkal szenve-
délyesebben, az aktuális pillanat autonómžájába 
kívánja belesűrítenž mindazt, mi történelmž és tör-
ténelmžnek žgérkezžk. Nem múltról, és jelenről, 
nem pillanatról és örökről szeretne tudni, hanem a 
léč ésazemberžrelácžók egyždej ű sített tör-
t é n e t mér ő  1. (...) ... még kevésbé radikális 
művekben is megtaláljuk azt a törekvést, hogy a 
történelmiséget mentesítsék az žd őhžerarchža me-
revségétől. Hogy az ábrázolt világ ne csak idő-táv-
latba kényszerül ő  látvány és v i s s z a t e k i n t é s 
legyen, hanem elsősorban žnzultáló j e l e n t é t." 

Ez a törekvés a kifejezés egyidej űségére (J. W. 
Aldridge) irányul, és az egyidej űleg megragadni 
mú4tat és jelent élioti elvével rokon, amely meg-
valósíthatatlan az idő  egyimásütánjának máг  emlí-
tett széttörése nélkül. Mészöly a semlegesített id ő-
dimenziát Iközhelyszerűnek nevezi, s helyébe „az 
elemek egyenrangúságát" helyezi, s ebben a jövő  
prázáj•anak egyik fontos lehet őségét látja körvona-
lazádni. Idézzük gondelatmenetét, melyben rend-
kíviil (sűrítetten fogálimazádnak meg a modern pró-
zapoé'bika alaрkérdésel. 

A jövő  prózája tehát: 
„Nem állítások, hanem felfokozottan pontos ész-
revételek és megfontolt kérdésesség irodalma. Eh-
hez azonban még érzékenyebben kell birtokba 
vennünk a dolgok atmoszféráját, hogy kikerüljük 
(vagy csökkentsük legalább) .a ráfogások és egy-
szerűsítések irodalmi csalását. 

Јzolást, maga köré rendezve, mint a mágnes, a hi-
teles elemeket. 

... A konkrét elemek egymásmellettisége, újszerű  
elrendezettsége, +az elemek „szórendje"'lesz a dön-
tő. Mindenesetre döntőbb, mint a hasonlat és a. 
jelző. Nem a mindenáron megfogalmazás, kimon-
dás, rámutatás lesz a gondja, hanem egyfajta kom-
bžnatoržkával való sugalmazás. És éppen ehhez 
kell, hogy minden konkrét elem fölé —.még a leg-
szárazabb, legjelentéktelenebb fölé is — költ ői ér-
zékenységgel tudjunk odahajolni. A szó kevesebb, 
mint az elemek és tények kombinatorikus távlata: 
itt nyílik az új tartomány, az új džmenzžó." 
(Naplójegyzetek, Kritika, 69/3.) 

Az elemek ,szórendje", az egymást tá тnegató 
egyenrangúság, a jelenlevés idejének formaszerve-
ző  fkaibegáriává váló előépése, a személyes fi іdбbe-
liség és a mozdulatlan tárgyszer űség idĐ-nélküli-
sége között végbe men ő  ábrázolás: Mészölly „paé-
tikáj.ánaik" olyan 'tételei ezek, melyek prózai mű-
veinek konstrukciós elvei, megvalásиlt/mеgvaló-
suló lehetőségei  is  egyben, s melyek által a ma-
gyar prózaelméleti gonddllkodás lépésvesztése is je-
lentős mértékben csölkkent. 

мétszöly fragmen іtumaibál még egyet feltétlenül be 
kell i!lleszteniink gondolatmenetünkbe: 

„Egy új realizmus-modell néhány 
lehetséges szempontja: a szerkezet alá-
rendelése az életszerű  véletleneknek; az előkészítő  
előreutalások lehető  kiküszöbölése; az arányok 
függetlenítése a végs ő  mondanžvaló »logžkusnak« 
látszó arányigényétől; a tárgyi észrevételek és ér-
zékelések életszer űen valós (és kiküszöbölhetetlen) 
beugrása és rögzítése, a bžológžai önérzékelés(szin-
tén valós és kžküszöbölhetetlen) jelzése, a szab-
vány ízlésbeli és esztétikai normáktól függetlenül; 
a tudat-folyam beleszövése az ábrázolt külső  és 
belső  történés-folyamatba, s nem művi különvá-
lasztása; a látószög fluktuálása; tiráda vagy natu-
ralista mindent beleszorítás helyett a párbeszéd 
»szerkesztetlen', spontán sűrítése. " (A tágasság is-
kolája, 306. o.) 

Az edd-igiékben érintett regényjelenségeik közös 
vonása a .korábban Ikohéziós er őt kifejtő  fix pon-
tok megszűntetése, a hagyományos szeiikezetek 
tartáplillёreinak lebontása, a megszerkesztődést le-
bonyolító aktivitásdk nagy részének 'kiktatása. Az 
elbeszélői magatartás lehetetlenné váilása, a cse-
lekunény redukGiája, az elbeszélés el őrehaladó, 
megbonthatatlan iidőbеl, térbeli dimenzióval ren-
delkező  lineánis vonalának elhagyása, az Hegységes 
tartailmi 'közlnés feldarabolása, a h ősöik, személyek 
helyét felváltó gesztusok, mozdulatok, sziluettek 
alszaparodása stb., olyan jelenségek, amelyek ál-
tal lehetеtienné vált bámniifёle kötött elbeszél ői 
logikai struktúra összeáшbása. E logika 'helyét szét-
sugárzó, vibráló, szárádó struktúrák töltik be, me-
lyeket egy aniinő+5ágileg magasabb rendű  verőtér fog 
össze, a szemantikai žnereió. Az egymással átfedés-
be  .nem hozott narratív .részecskék egy mind nehe-
zebben kitapintható szemantikai tengely körül ke-
ringenek, s ez a tengely vonzást fejt ki, s .annak 
ellenére, hogy mozgásukat, irányváltó aik аt, hely-
csaréJiket lehetővé teszi, csak látszólag hagyja őket 
a sгktesettség •á+llapotában: áillandó újracszervez!é-
sűkkel, eltávolodásáikkal és visszatéréseikkel meg-
ismбtlésükkel, csomósadása+iКkal, gócolásaШkkal egy 
nagyfokú szemantikai telítettség állapotába hozza 
őket. 

A tovább vezet ő  út, azt hiszem; egyszer űbb és bo-
nyolultabb lesz, mint amire a tézisek hív ői ítélni 
próbálják magukat. Talán egyszerűen a sorrenden, 
az átfordításon fog múlnž minden. Nem abban kel-
lene bízni (els ősorban), hogy a dolgok és folyama-
tok elsődleges-žntellektuális mozaik rendezgetésé-
ből kerekedik ki a m ű  teljesebb valósága s abból 
— mintegy ráadásként — az atmoszféra hitelesség-
aurája is. Hanem abban, hogy ha minden mást 
megelőzve hagyjuk magunkba áramlani a jelen-
ségek és folyamatok atmoszféráját: az biztosítja 
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Az így kialakuló szövegtérben a narratív atosnak 
nemesaik tartalmuk formájával és kifejezésük for-
májával (Hjeirnslev) vesznek részt a jelentésa4akí-
tásban, hanem helyzetüknek is van szemantikai ki-
terjedése. 

A narratív transzformációk számbavétele által úgy 
tűnik, nem alaptalan az a gyakran elhangzó kétel-
kedés, amely a regény tová4 bi alakulásara vonat-
kozik. Meddig érvényesíthetdk vajon ezek a fel Іa-
zító szétszáró tendenciák, illetve meddig beszélhe-
tünбk még egyáltalán regényr ől, amikor lassan 
mindabból, ami іІёtгејё ttёt indakolttá tette, alig 
marad valami. Génette Alakzatok (Figures) a. ta-
nuиmányában sđkeptikusan beszél err ől a Ikéa7dés-
rő1, ám szkepszise csupán a regény mimetiikus és 
ábrázaló jellegét éxinti: 

„Az a benyomásunk, hogy az irodalom kimeritet-
te és meghaladta mimentikus módusának lehető-
ségeit, és saját beszédének végtelen mormogására 
akar korlátozódni. Lehet, hogy a költészet után a 
regény is végre kilép az ábrázolás korszakából. 
Negatív sajátosságainak felismeréseivel párhuzam-
ban az elbeszélés számunkra talán máris valami 
olyasmit képvisel, mint a m űvészet Hegel számá-
ra, valamint, ami a múlt része, valamit, amit ad-
dig kell sürgősen tanulmányoznunk, amíg még tű-
nőben van, de ami még nem t űnt el teljesen a lát-
határról." 

Ezeknek az észrevételeknsk a hátterében olyan fel-
ismerések huzádnak meg, amelyek a regény stá-
tusának és furnkciojanak megváltozásával áLlnaik 
kapcsolatban, ѕ  melyeknek a narratív farmákon 
való tüikröződé5ét írásunkban igyekeztünk frag-
mentumszerűеn és hézagosan érinteni. 
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A próza hagyamányos formái eшeгvi lázadás —
amely századunk valamennyi esztétikai7ag árité-
kes гegényét , novelláját valamilyen módom jel-
lemzi —, azt hiszem , mdn&ségileg újat аzakb~an az 
alkatásdkban tudott meg тteremteni, amelyek mflm-
denkelőtt a prózának mint ,kifejezésformának a 
fnnkd!óját értetmezték át, azaz: fe пsmertték tény-
legesem vаks lehet&ségeit. E ténylegesen v аQós le-
het&ségek szerint megteremtett prózáit tek бдytem 
olyam esztétikai üzenetnek, amely ömnön bobadYfbá-
sá-ban, saját legibeljesebben autonóm fagymájában 
válilk a világról való számadássá , s miaut ilyen, nem 
más, mmt a 1'ét: irodalmi dлmenziában. 

);nduljwnk ki az irodalmi dimenzió közelebbfl meg-
határozá~ában a befogadás mozzamatábál. Tehóit: 
le7m irodalmi dfimenziában az  es  bёtikаіІаg meg-
szervezetten közölt tartalmak befegadását jelen iti. 
A muéltгezet, maga a szó is h:amgsúlyozza: élmény. 
Az is ♦nyilvánvaló, hagy csak „pvllaвatra" szóló él-
mény. Ahogyan Hankiss Elemér írja: „Az irodalmi 
mű  csak létrehozni .képes bennünk. a magas szín-
tű  emberi élményt, létélményt: tartósítani kép-
telen, erre nincsenek yeszközei, (...) nincs techno-
lógiája, s így a benne levő  lehetőségeknek csak 
elenyész ő  töredékét képes átvinni a ,gyakorlati 
életbe ." Lenni irodalmi dimenzióbaд  a befogadás 
szempontjából tehóit mindenkor áitшeneti élmény, 
tairtásan benne lenni képtelenség, markánsam gro-
tes~k példa erre Don Quijote, vagy belülr ől ёs 
belső  lényegként megragadva az esztktikal zsenia-
litás megválthatatl'anjaként: Kierkegaard csábít б-
ja. Egyetlen ігоdауlm і  alkotás sem foglalhat magá-
ban kiskáté-+szerűen sem világlátást, sem vn~lágné-
zetet, s&t rбg élleгtéгиést sem , mivel ruimdaz, amit 
a létről, a vúQágrбl közöQ, a mi¢ndeaиnapl élet dd-
menziájában folyamatosan megélhetetlen , és egyál-
taláЖ  esem arra való, hegy ilyem formám megélhe-
tő  legyen. Ezért elv ihetetlenlil hamisak azok a 
rnűértіlmezések, kritikák (s külön megdöbbent ő , 
melyen rengeteg van belđliik!), amelyek a műben 
ábrázalt létezést pozitív vagy negatív pél'daszeгű- 

ii 	.égként ragadjálk meg. Еlgomdolkodtató tény, 

Nagy bizonyos fajta k !tik ♦ az irodalinii тGnek 
ezt a sajátoaságát elmúlt korokban íródott m йаaQ-
:iotásak esetébeni többé- ♦kevésbé tudomásul meri 
unni — kortárs írók műveit mél~ta~tиa-értékelve 
azonban , abszdlút benfentességgel , a műbđl kioQ-
zashattó életérzést, l)tlté Жnémyt rögtön östsze akarja 
7etni 'az objektív valósággal, a korral, a konk гбt 

to"vel, amelyben az iгб  61, és e szerunt rögtön 
~sztályazza is, progresszív-e avagy dekadens, pesz-
зzћв  sta-e avagy optimis ta ez az életér иés , lléltéQ-
•néany. Tehát: Hamlet vagy pl. Rasdkdlnyflvov 
.sapdájába gy ~amúltlanиl besétál . (Maga a sztdgyn ej-
`ené á`t? Elképesztő  rvaiv7tá$. Lndokoltnák érzi pQ. 
ezt a pusztítást, amelyet Hamlet visz végbe magfa 
Törül , és ömгnagában puwsztán azért , merit a gyanú 
„kinyid'arбkoabatásszerűen", az apa szelllemében tes-
tet &leve megjelenik a színen? De értelny g, ér-
zelmileg és moгáЈhLaaan felborzolódik , ha olyiam kor-
`árs műről van szó, amelyben az ábrázоl t lét te-
re egy szemeteskukára redukálódik, vagy köze-
lebbi példaként egy testileg. ЈlelIileg leroggyant 
eгbeгpár sétájára, s .az emberi lényegnve( egy 
olyan megfoga]hnazására , miszerint „Madárfos va-
gyunk mind aSió-patakon.") 

Differenсiáljunk, nem ellentmondás: persze, hagy 
minden jó irodalmi mű  végsđ  jelenitésében egy-
egy életérzést, világlátást, 1été ФΡménуt fejez ki. A 
benne kifejeződő  életérzés nevezhet ő  optimstá-
r ak vagy pesszianlistának , de ez sohasem tekimft-
hető  lényegi vonásának, m2•vel minden mű  önnÖn 
totalitásával a 1'et зezés mfilyemségének csak egy 
vetületét, valamely iarштanens lehetőségét fogal-
mazza meg. Tdtалi'tása telyessége egyetlen vetület, 
egyetlen immanens lehet&ség megragadáséiban, 
azaz: h telеsítésébarr rejlik. Egyedül ezzel és így 
lehet egyetemes t аг+talmak kifejezője . Ezt szem 
eldl téveszteni az irodalom misztifikálásáЈt jelei, 
elemzés, in гterpretáoió vagy kritika esetében pe-
dig egyértelműen azt, hagy az inteгpretáлбt, kri-
t ііku5t manipulálta a saját tárgya. 

De mit jelent az, hogy a mű  egyetemes taxtabm'ak 
kifejezője? Ha a létnek csak egyetlen vet űli!tét 



ragadhatjea meg, hogyan. fejezhet ki egyetemes 
tartalmakat? Egyedül azáltal, hagy a l ~trđl való 
számadás irodalmi dimenziója. Mi d еваар  létünk 
dimenziójába többe kevésbé beszerkeszt ődöt't tu-
datunkait tágítja a léte гtelmiгeg és érzelmileg 
szenzibilisebb érzékelése felé. Minden jó irodalmi 
mű  befogadása a létezés érzékelésének, bennem 
adott és kialakított fogékonyságám тak „pillanatra" 
száló feliázása ilketđleg tovább-fimam ѓtáma. Egy 
mű  egyetemes tartalmai legáltalánesabban úlgy ha-
tározhaták meg, hagy önmagával és önmaga átal 
aktivizálta „№tеzёі  érzélkenységemet", felszába-
dította bennem azt a fogékonyságot, amelynek 
kđszönhetđen bwl'ajdon megszerkesztettségieim és 
beszenkeszte+ttségeim sémái mögé Táthatok. Lenni 
irodalmi dimenzióban legáilt nogabban a látás, 
az érzékelés, ille't őleg mindenirányúan a „vetkđz-
tetés" képességének az edzése és fejlesztése. 

Az eddigiek alapján úgy t űnhet, tősztán fo гma-
lisztkusn.a'k képzelem az irodalmi műben megfo-
gálmazádó egyetemes tartalmakat, iklet őleg tisz-
tám pszicholágiaő  aktusnak, teljesen elvetve e tar-
talának szemankaő  szintjét. Nyilvánvaló, hogy a 
műélvezet éppúgy, mint maga a m ű, sohasem 
reoká1ható fonma.isztllkusa+a. Disz senki sem le-
het „helyzeten ,kívül". Fogdkonyságoan bels ő  adott-
sága és kimunkáltságának szintje meghatározza, 
milyen fokon tudok befogadni egy-egy m űvet, 
vagy be tudom-e fogadni egyáltalán, de ahogy a 
mű  .nem lehet más mint az írónak a saját helyze-
térdl való számadása irodalmai dúanenzióban, a be-
fogaos sem képzelhető  el. helyzeten kívtill, mint-
hogy e dmmenzió megteremtődesének mhndké+t ve-
tüietből tekintve aTapféPtétele, hogy kiif+ejez đd~ -

ben és befogadátsábon. ily egyfbnmán imodallmiiság-
kén't differenciált kád. Létél!ményt; fogai аzáši 
lehetđlségét, a létezés helyzetre való .rálátást nem 
lehet kitfkіi. De kt шtsgk&іt hat, ha eszté-
tikkaiilag sifkеrtеTen műтđl vian szó. Mindez fokozot-
tan érvényes a prózáira. hisz tudjuk, a líra meg-
engedhebi magának, pontosчΡalban épp az a dolgá, 
hogy a légjellemaőbben személyes legyen, míg a 
próza, „epikai distanci аkémt", ahogyan Bonyhai 
Gábór meghatározza, „szemben a lírai azonosu-
lással, i +tér éš idő  kategóriáit használja fel ‚i tár-
gyiasulás minősítésére-hitelesítésére" 

A mellébeszélő  kritika vagy műinterpretáció leg-
gyakoribb változata az, amikor a kridikus, inter-
prétáló alig . érimitve a megfogalmazás módt és 
minđségét, magát a műben kőfejezett 1 tёlknényt 
méricskéli, megálФapítjia ide- vagy adailleszthet đ-
ség t, iinetőleg iЖеѕzthetetlenségét. l?éldaszeеűen 
teljes eltévelyedés, és még hatványozottabban az, 
ha modem prózai műről van szó. Mindenekel őtt 
azért, mert a  modem.  próza, ha esztétikailag é гté-
kes, valamilyen formában az á Вtalá,nos taгitaлmak 
megemésгthetetlen döirnpingje, befogadlaataіш'ansá-
gábál eredđ . közhelyszerűsége ellenében alapvetđ-
en az egyénét, az egyedhit, a konkrétet egyek z~ k 
megragadni, Egyedül ez szervezheti a létről való 
számadás irodalmi dümemziójává. Egyedül ez . ad-
hatja meg a számadás . irodalmi dime пгđióryakéait 
differentria specificáját a Tét megragadásának, a 
megragadás más dmmenziáimak. ellenében. Rögtön 
hozzá kell tenni, a mű  formai megszervezđdésének 
vizsgálata .önmagában szintén vakvágány, meltié-
beszélés. Az aktuális poétikakбn+t konkreti;zal'ódó 
művészet eszméjébđl kell kiindulnom, mbhogy 
egy-egy mű  az így meghatározható v х  dalapi di-
menzió egyedi konfiiguráoiója, s inak így vethеtđ  

össze a lét egyéb dianenziáinak megfelel ő  konfi-
guтáciáiva4. 

EЖné}etileg a kortá гтs próza számíthatna a legtel-
jesebb olvasói befogadá.G іa. Hiszen, koa4táatsalkról 
lévén szó, az iró ugyanabban a pozícióban van, 
mint az dlvasó. Lényegi különbség csak annyi, 
hagy az írбt felfokozott „létezési érzékenység" 
jellemzi helyzetével szemben. Méчglis szinte tйr-
vényszerű  az aíszinkrоеitás. Az esztéthkahla'g ma-
gas szntű  műveik áltollában több éves, ha nem év-
tizedes késéssel taiálrnak értő  alvasákna. Тömnеges 
érdekiгбdésre pedig áltollában azok a m űvek szá-
míbh'atnak mfndernkor, amelyek nem tekinithet đk 
a 1étrбl vadÓ számadás irodalmi dimenziáj ~чnak, 
mert egyé+rtelanűen mellébeszéaések. A геНбé be-
szélés veszéđye az irodalapi műremek káztill való-
szítní Teg a prózát fenyegető  a leginkább, legalább-
is a legtöbb írámyból. Egyérteknűen mellébeszél 
például az a mai regény, amelyben az író e1 akar-
ja velem hitetni, hogy lényegüleg más pozídiában 
varr létezésének helyzete szerint: ha arról akar 
meggyőzni, hogy otthonos és mindentudó, ha az 
emberi 1'ékt egyetemes tartamait akarja m űvében 
ábrázo4ni e lét egy vetül е téвek hiteles megraga-
dása helyett, ,tehát düekltben, „egyetlen, fogalma-
zási lehetőség _ kisugárzásának" áttételesѕёge nél- 
kül. Ebb61 .az írói hozzááQl sbál a legjobb esetben 
nem sikeredhet más, mint kđzhelyszerűiségek rep-
roduikálása több-kevesebb egyёni cifrázálssal. 

„Az irodalom. — íтja Mészöly Miklós — valójában 
most igyekszik elszakadni a klasszikus természet-
tudomány. sémáival analóg sémáktól? _ Megkísérel-
ve, hogy az irreverzibilis +mozzanatok gazdagabb 
számbavételével csupán utaljon egy lehetséges 
stabil .rendszerre - és ne ahhoz válogasson (re-
verzibilissé hamisítva) önmagában irreverzibilis 
mozzanatokat?" Ahhoz, hogy a próza a . létezétsrđl 
való .számadás lehessen irodalmi dimenz бá аn, te-
hát legbensđbb fényege szerint lehessen az, ami, 
Nádas Péter meghatározásául élve neki magának 
kell „gondolnia a helyzetét", 'ahelyett, hogy a 
„helyzete gondolná" őt. 

Minden egyes jó mű  'egyedi számadás a létrđQ, 
egyedi' fogalmazási lehetőség k іsugáхzá a, minden 
sikérült mű  önnön awtonбm egészével fogalmaz-
za meg a lét irodalmi dжnenzőáját. Nem jelent te-
hát rangtaroláјst ha asupám jel ёsѕzегtlеn, az el-
mondottak érzékeltetésé гe két mai magyar próza ő  
művet emelek ki (még ha a vádas-átás lehet őtég 
kicsi is), minthogy rangsorolni csak az esrdtéi kaf 
mőnösg szerint lehet, s ez nem tartozilk az iro-
daimsi dőmenzió kategóriájába; megelđzđ  osztályo-
zás. Mészöly Mikk s Film cíanű  regénye éis Nádas 
P@ter Szerelem cvmű  'kiesregénye azonban mind-
ezen túl a legmesszebbre utalóan asszodiádja a 
prózának mimet művészi kifejezésfoгmán°ak a lehe-
tőségeit. Azokat a lehetđségeht amelyek tágíthat-
ják a létгбi való számadás irodalmi dhánenzhóját. 
Mindkét regénynek itt шi t csak azákat a  
salt  emelhetem kii, amelyék megadják a béll~8 le-
hetoségét annak, hogy e művek „anagdk gondol-
hassák heiyzetülkket". 

Јб  műveket nem lehet összevetni, eredend đen 
nem hasonlíthatnak egymásra, nyilvánvaló, hagy 
miért. Van azonban enaadk ellenére iás e két re-
gényben egy lényegileg megegyezđ  mozzanat. Bi-
zonyos művišegnek a közbeiktatódasa•. Ahogy a 
Filmben a kamera és a rendezés várt az kői sze-
mé уеs elfenelbem „reáiifiiЈkcióvá", úgy Nádas re- 110 



Mert hol van az a történet, 
amely szabad? 

Hol található 
egy olyan esemény, 

amelynek a szabadság 
a tengelye? 

C 
s már nem tud emm - m úgy történni, 

hogy való• an tortén jen is, 
mert történés nélkül is ugyanaz a helyzet, 

mintha ez 
vagy az megtörténne 



és talán szükségtelen hangsúlyozni, hogy a döntés joger ős és a fent 
említett törvényt (78. §) egységes a[apelvek szerint határozza meg, 
egyszóvai köteles a javaslatok ellenére újabb javaslatokkal el őállni 
és sökkenteni amazok lehet őségét 

azok tehát mindenben meggátoiandók, mindennapi teend ő iket is be 
leértve, a törvénykönyv szabályai alapján, mint kulcsfontosságú 
mozzanatok kiemelendбk a kdzönséges halandók népes táborából 



gényébeл  a narkotizáltság. Tökéletesen megd'-
dott szemfémyvesztés egyik is, másik is, mert 
egyikben is, másikbam is „egyetlen faga4'mazá зi 
•ehet&séggé" lett. A Film szemfényvesat бsdije a 
kamerával és rendezéssel teremti meg azt a be1s đ  
lehetoséget, hagy meilébeszélések nélküil, tisztán 
önma'gávafl és öпuтnaga által fogalmazódjon meg a 
regényben a lét érzékelésének egy olyan vetülete, 
amelyről száгn h adni egyálltad'án csak a lét érzé-
kelésének irodalmi dimziój•ában és irodalmi di-
menziójaként lehetséges, minthogy egyetemes tar-
talamkémt: a bizonyosságként megragadhatatlan 
lét el'döпthetétlen többértelm űségét sugározza. 

Nádas regényében a namkotizálrtság mint szem-
fényvesгtősdi „egyetlen fogalm~zás і  lehetőséget" 
ad a létnek a gondaцΡleodás és .a figyelem szüskség-
szerű  feszességei és automa,tizmusai alól ideigle-
nesen kisza'badítatt érzétkelésére. Azzal, hogy kö' 
vetkezetésen nem „szmlja el" magát, hagy szem-
fényvesztő'sdimek аkaх  látszani —önmagám túil az 
irodalmi dimenzió metafomájánaik tе1d +thetđ . Pon-
tosan azt fejezi ki, amit a művészet valamely sza-
bad rálá!tást választva egyetlen fogalmazási lehe-
tőségng nek — pillanatra szóló sugalmazásként 1é-
tüлk helyzetének a megragadásához ho¢záadhat. 
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Miroslav Josić  Višnjić : TBC, els ő  ízület — 181 oldal, 
egyetlen új bekezdés nélkiU . Ugyan miért? 

A hagyományos európai realista próza a szubjek-
tum-objektum viszonyon alapul. Az író tárgyiasít-
ja a világot, elkülöníti magát a többáekt ől éѕ  azo-
kat egymá tól; élesen megvilágítja a dolgokat. Fel-
állítja a 1enyeges •és a rényegtelen hierarchiáját. 
Tudja, miit beszél ez, s miit amaz; tudja ki mit érez, 
hova megy, •mi a szándéka. A TBC-ben mindebből 
semmi sem taiáiható. Aki leír, vonaton utazik. Ho-
vá tart? Kórházba, tüd őszanatóriumba? A beteg-
ség, a zűrzavar, a halál elé? Merre halad? Milyen 
ái_lomáso,Кon át? A tklasszikus pszichológia megál-
lapítaná, hogy beteg, ii z .lцnok gyötхik, lidércnyo-
másos rátamásak, ezért nem tud különbséget •tenni 
a valóságas és a valótlan között, ezért nem tudja 
megaülönböztetni másoktól önmagát. l n mégis 
biztosra veszem, hogy nem a gondolatait papírra 
vető  utazó egy különös — patologikus — állapotá-
ról van szó; a TBC dlyannak mutatja a világot, 
amilyen, s nem amilyennek látszik. Egymásba ol-
vadnak, febismerhetetlenül összekeverednek a té-
nyek •és benyomásdk. A valószer ű  és a képzeletlbe-
ri kölcsönösen megszüntetik egymást. A valóságon 
túlit olvassuk. Szürrea4izmust. 

Tudatfolyam? Záporozó ésaleletek? Szóáradat? 
Végtelen asszociáoiás sordk? Kétségtelenül. A 
szerzőnek esze ágában sincs kordában tartani, el-
rendezni őket, képtelen rá. Hogyan is tehetné? 
Hol válassza el egyik mesét a másuktól, egyik em-
bert a .másiktól, egyik bekezdést a másik bekez-
déstőm? Miféle elvek alapján, ha szabalyok nincse-
nek! Ha egyszer nincsen saerz ő ! Most önmagáról 
beszél, a következ ő  püllanatban már a szél íródik 
le, szagok, szü г  ke sár, a fájdalom. Kinek a fájdal-
ma? Az olvasó a 'betíík, a mondatok, a szöveg nyit-
ját keresi — mire bukkan? Szavakra, illatokra, ér-
zésekre, mozgásokra; értelemre nem lel, rendet 
nem talál, jól .kivehet ő , világos 'karteziánus képe-
ket sem. A szavak és a szagok sűrűsége nagy; ele-
venek. Érzékletesék. Nincs két egyforma szava, be-
tűalakzata. Egyik alakja sem olyan, mint a másik. 
Tölgyek, gyümölcsök, és testek, mocsarak — min-
den m:ndent ő l eltér. Ezért minden betűnek önma-
gában meg kellene ЫІ.nia, minden szónak külön- 

külön. Vagy egymás hegyén-hátán. Egyre megy. 
Csak a bekezdéseknek — a mértéktartó, higgadt, 
dolgunkat könnyítő  tagolásnak, az áttekinthet ő-
ségnek — nincs helye itt, inert nem léteznek ma-
gasabb rendű  elvek, amik a vülágot szentesítenék. 
Sеm niféle párbeszéd. Nincs tehát aki beszélne; 
nincs akihez szavait intézné az, aki mindezt írja? 
Az egész könyv egyetlen beszéd. Evvel a mondat-
tal kezd ődik: Lám, vonaton utazom a síkságon. S 
evvel végződvk: Ez tehát az út vége, lám, ez a kez-
dete is. Lám — ez nem az olvasának, a hallgató-
nak szól. Kinek a tekintetére utal? Magának a 
földnek a tekintetére. A piszkos ágak, a szétszá-
radt hordĆlk, a tompa fájdalom, a csordogáló víz, 
a hájas kölddk, az éles kanyar, minden, amis ől szó 
van — szemlél ő ; mindennek szeme van; s tárgya is 
minden a tekintetnek. Amii csak van: szemideg, 
hallóüreg, tapintófelület is. Nincs külön alanya és 
külön tárgya a szemlélésnek. Jóllehet a klasszikus 
világ fölbomlott, az új hihetetlenül +koherens: min-
den betű, az anyag minden részecskéje, minden 
hang, lépés, koppanás, a síksag és a törékenység, a 
világ minden íze felülmúlhatatlan gomolyaggá állt 
össze a többi szilánkokkal elkeveredve. Ezer meg 
ezer füzér, cs őik, kapcsolat, érintés. Túljutni raj-
tuk, tízl a szagok és érintések gomolyagán — le-
hetetlen. Semmi sincs túlnan, odaát. Nincsen sem-
minеmű  értelemmel bíró transzcendencia. Semmi-
féle isten. Semm'iféle magyarázat. Az írás, az érzés 
nem valami másnak a metaforája. Nincsenek me-
taforák. Semmi sem áttetsz ő . Semminek sem lehet 
mögéje kukkantani. A szavak mélyén nem rejt ő-
zik semmi olyan, amire a bámész (lese1ked đ) né-
zoбk rácsadálfkozhatnának. Ami van és ami nincs, 
egyaránt teljes. Nincsen semmi, aminek külseje és 
belseje volna. Ahogy 'kezemét kinyújtom, mindent 
megérintek. Szaglászom, és az égett szag minden: 
az iás, ami, és az is, ami nem Minden hívás, az ujjak 
minden útja a bđrön — mindig minden: az egész 
világ. 

Egyáltalán a világ-e ez még mindig, veszi fontoló- 
ra a hagyományhű  értelem. Nem hullott-e dara- 
bokra, nem csupán egyik — szubjektív —része: 112 



Narkіsszosz váltotta-e fel? A modern író számára 
nem csupán önmaga létezik-e? Nem azért mon-
dott-e le a páгbeszédről, mert senki sincsen, akivel 
Narkísszosz beszédbe elegyedhetne, s így az iro-
dalomnak sziikságszerűen puszta belső  monológ-
gá kell válnia , annak a helső  monológjává , aki ma-
gát feltárva ír, aki beszél? S nincsen semmiféle 
objektum, mert objektum csak egy van, s az maga 
Narkisszosz? És ha nincsen senki más, akkor nincs 
erő, ami gátat vethetne a tudatfolyamnak, a tudat-
alatti áradatának: nincs semmi, ami beavatkoz-
hatna; minden összekeveredik, mert minden egy: 
mert minden mindegy. Az oszthatatlan tébolya. 

Nem így van, felelem magamnak. A klasszikus ví-
lágban ugyan példás rend uralkodott, s a másság 
üres, áttetsző  jelekké szikkadt, melyeken át a vég-
teienségbe, a semmibe •nyílt kilátás. A szavak 
gyöngének bizonyultak ahhoz, hogy egy szilárd vi-
1 .got hazzanak létre. Minden szétfosrlott a tekin-
tet elő tt; a :szemügyre vett dolgok mögött semmi 
sem rejlett. A puszta semmi volt az úr. A szemlé-
lés alanya is •зeanrnivé vált, mivel tudatosan, pusz-
ta tudatként létezett: mint olyan szempár, mely-
nek szüksége van a szemlélése tárgyát képező  do-
logra. Puszta reflexió. (Valami) tudat(ása). Nem 
maradt más, csupán a tárgyra — valami másra —
irányuló birtokos személyrag: s az a valami hiány-
zott. Radikális n!ihiliuіlus. A szöveg megőrizte a 
mesét, a jelentést, az eszmeiséget; mer ő  konvenció, 
merő  fikció: a tudat, az öntudat világa csupán. A 
szöveg önmagát szüntette meg. A szavak hálója 
egy rendszer árnyképévé foszlott. 

A TBC-ben minden másképpen alakul. A szavak, 
betűk, szagok sző tte háló oly sűrű , hogy egyetlen 
tekintet sem hatolhat át rajta. Mégsem börtöne a 
jelentésnek, nem olyan fal, melyet azzal a vagy-
gyal tapogatok végig, hagy rést találjak, átjwssak 
a túloldalára, a szabadságba. A szöveg összegyűrt, 
összenyamott, összegubancolt hálója nem szakadá'k 
köztem és a világ között, nem az értelem és az ér-
telmező  közötti szikla; sziklája csupán a hajszál-
ereimnek, egy ráncos gyümölcs színe, a koponyába 
hasító fájdalomtól felszakadó sikoly, a szenvedély, 
a sóvárgás ördöge. A sziklak — a bet űik, monda-
tok - nem elválasztanak (s ;nem megkülönböztet-
nek), hanem összekapcso2nak, összekötnek. A n21 и-
lizmus vége. A világ telítettsége. 

Hagyamá•nyhű  ésszel ítélve, a szöveg megírásának 
irodalmi eszmeiségét keresve azt mondhatnánk: 
érzékiség, nyelvközpontúság. A hús, a b đr, a test 
tömörsége. A cél: a nyelv. Végs őkig egyszerű  
nyelv: poesia povera. Híre-hamva sincs a gazdag-
ságot jelképező  szavaknak. Semmi nines, ami nit-
kaságszámba menne, semmi nemes, szép, bódító, 
arányos, világos, briliáns, bájos; nincsenek körök, 
egyenes vonalak, négyzetek, szabályos alakok, pi-
tagoreizmus, szférák harmóniája, hangok össze-
csengése. Vasérc, tompa kés, éles perem ű  szikla, 
a lemorzsolódás fájdalma , rozsdás lemez —  min.-
den  éles, görcsös, darabos, borzas, zúzott, rapacsos, 
zavaros, recseg ő- ropogó . Bármihez érsz , fölsebez, 
megmérgez; a hangok fülsért őék; szemedet fölseb-
zi egy nyomasztó álam; az emlékezés széthullik, 
mert a múlt semmivel sem volt szebb a kilátásta-
lan jövőnél. A rút esztétikája. Ellen-esztétika. Esz-
tétikán-kívüQiség. Pdkolbéli szürreális szörnyeteg, 
melynek se feje nincsen, se törzse, s nem öt ujja 
van a kezén — ezerfej ű , száz szeme van és száz 
vak arca, szőrös , dagadt, véres, sáros ujjai tíz-tíz 

ily 	ízülettel, vörös b őrrel borítva; rovarpotroh, méh- 

lábak, 1odarázs száтnyai, bölénypaták. Kivételesen 
sok, különböző, kevésbé ismert, a használatbal ki-
veszett szó, az argóból, diialaktusokból, neologiz-
musok, elfelejtett szavak, régi irodalmi nyelvi for-
dulatok, zsargonszavak, nyelvöltöget ő, kegyetlen, 
gyöngéd, halovány, duzzadó szavak: az „egyszer ű-
ség" kincsei. Csupa szabáiytalanság. Olyan szavak 
ezek, olyan mondatok, hogy nem vezethetjük őket 
vissza közismert jelenté ѕтe; szavak, melyek elol-
vadnak, szavak, melyek ellenszegülnek. Joyce 
módszere. Kivételesen gondos „negatív kiválasz-
tás": minél több szót összegy űjteni, de csak olya-
nokat, amelyek végigszántanak a gyönyör ű  tapétá-
kon, szétzúzzák a gyöngyöљket, fölhasítják a bőrt. 
E 181 oldalas sikoly, mely a TBC nevet viseli, nem 
egy óriás betonkever ő  valójában? Forog megállás 
nélkül, csörömpöl, zuhog vészesen, és füstölg ő , 
zúzott, tejes, ,nedves 'követ okád, magzatvizet, zöld 
tetemeket. 

Az ószövetségben a bábeli torony mint az össze-
visszaság, a valótlan világ képe szerepel. A neo-
litikus cél, amit a szentírás propagál, kifejez: há-
zak, palotak, kastélyók, szentélyek, államok, tudo-
mányok, jogrendszerek, művészetek, isteni közös-
ségek építése; építkezés egys гges terv szerint, 
amit a legfelsőbb építész irányít, s ami az arányos 
egészet tárja elénk. A babiló пia!kat úgy bűntette 
meg az Úr, hogy összezavarta beszédüket és így 
megakadályozta, hogy befejezzék a legnagyobb 
tornyot. Vajon nem a bábeli torony a korszer ű  
irodalom, Josi ć  TBC-je szimbóluma? Kitörés a 
megállapodott konvenciókból, a gösdülékenység el-
vetése, az argó és a nyelvjárások változatainak, a 
szögletes szavak lá májának és indulatotsságának 
egybefűzése, előre ki nem tervelt, céltalan asszo-
ciációs áramlás, mely nem nyújt feloldodást, nem 
vezet a világosságba, a mennyországba. Az els ő  
ízület — az első  kötet — cíime: Belépés a világos-
ságba. De ez a világosság nem a könyv végén, nem 
a könyvön túl található. A befejezés egyben a kez-
det is. A szöveg: urborosz (sajat farkát nyel ő  kí-
gyó). A világosság egyaránt jelen van az elején és 
a végén. A világosság nem kívülről, az isten, az 
értelem feloбl bevetüliđ  fénynyaláb; maguk a szavak 
világítanak ; világítanak , mint a tőzegföld az éj-
szakában , mint két összefonódott test fehér b ő re, 
mint a barika egy bű:zlđ  patak füzesében, mint át-
ható szagú bodzavirág egy ledöntött kerítés tövé-
ben. Ez a szöveg egy hatalmas vadállathoz ha-
sonló, mely nyelvét kinyújtva, felborzolt sz őrrel, 
fekélyes tagokkal végigterpeszkedett hegyeken és 
völgyeken: katedrális ez, melyet fölmetszettek és 
kifordítottak, száz lecsapott tornyával, kibicsaklott 
keresztfolyosóival, a földmélyi tárnákba alámerü-
lő , tarlón imbolygó hajók koszarújával. A külön-
neműség bábeli tornya. 

- 

Nincs kezdet és nincsen 'befejezés. Nincs eschaton 
és nincsen arché. A TBC ezért az an-archnzmus si-
kolya lenne? A zűrzavaré, a felfoгdulasé? Egy hip-
pi írja talám, aki eltévedt a -neolitikus világban? 
Hosszabb időre sehol meg nem állapodó vándor, 
aki mint egy rozoga szerelvény, zötyög a pannón 
sárban, a szerb dombokon keresztül? Egyetemista, 
aki használaton kívül helyezett Liftben, vagy a 
Szajna hídja alatt talál magának ideiglenes éjjeli 
szállást? Aki a Voge téren, a Knez Mihajlo utcá-
ban, a vajdasági szállasokon kakaskodik? 

Menekül? Vagy csak kivonul? Elszakadt az ural- 
kodó társad аlomtбl , ezért bűnözőneik számít; el őbb 
az egyetemista •körök tagja , aztán, mikor ez a 



szekta, ez a Ikiáközösség fölibarnlo°tt, magára marad, 
fölteszi magában, hogy kitapasztal mindent, ami 
számára megadatott, társak né11kü1, csupán az üt đ-
szöggé változó emlékezésre támaszkadva. De csu-
pán a társadalmi nntéz гг  ényekkel néz farkassze-
met, s nem a világgal. A világgal — a zajokkal, a 
recsegéssel, az énintéssel, a fütyörészéssel, a hússal 
— eggyé válik, akár a (közösülésben. Mikor — ѕó-
várgán — viiágméret ű  tűzvészről dalol, nem kor-
mos képű  kárörvendő, akit nem érhet el a láng, 
nem élvezi biztonságos dombtet őről a kellemes 
szórakozást, mint Néró. A tűzben van ő  is. Terjed-
jen, fusson, csapjon föl a láng... A tűz az embe-
rek szeme világa. A tűz: szem. A paroellálk, birto-
kok, épületek, (kertek, mindenféle ib'iztonság neoli-
tikus világában sötetség borul ránk: mély vermek-
ben ёlth k. A tűz szétveti, elemészti börtönünk fa-
lait; a neolitikus létesítmeny elhamvad, föltámad a 
világ. S a tüzes izzás e fényességben — ez az egye-
düll szépség, amit meghagy a TBC —, ebben a 
lángban és ebben a füstben feljajdul a múlt, vége 
a történelemnek. S ugyan mi más a történelem, 
ha nem arabság, az osztálytánsadalmalk, az em-
bertelenség, a kü зlönпemüség fölött uralkodó rend-
szerbelség, a sokféleség fölött uralkodó bináris lo-
gika kora? A tűzvész a legradikálisabb forrada-
lom: fölperzseli a tetőt a fejünk fölött. 

A 'hagyományos szöveg: épület. Terv alapján é рi l'. 
Vannak alapjai, van niennyezete. Térbeosztása át-
gondolt. Van meséje. Van története. Arányai vilá-
gosak: minden helyliségnek megvan a maga ren-
deltetése. FunkciomaPizmus. Ház a ruházatunk is. 
Ahogy a földön járók, bőröm és a por között, tal-
pam és a friss sár Ikbzött ott a mesteпséges talp, a 
cipő  cserzett — célszerűen strukturált — elválasz-
tó rétege. Hasamat a szélt ől nadrágom választja el, 
fejemet az es őtől esernyő ; szememet a fáktól szem-
üveg; twdatomat a világtól a történelem, a társa-
dalom, az elleлΡ8rzés, az  z,  elveik, módszerek, er-
kölos, tudomány — a közvetítés földuzzadt rákfe-
néje. Ha úton vagyoik, csak olyképpen vagyok 
úton, hogy útban vagyok egyik épületb& a másik-
ba, a lakásból az előadotеrembe, a W. Cљől az 
iratlába, egyik elei sömйbбl a másikba, amely 
azonban csaik látszólag másmilyen. Vágtatok 
ugyanabbol ugyanabba, ámokfutóként, •mintegy a 
l\fimotaurusz labiгtintu5á аn. A neolit: labirintus. A 
neolitikus világban szikségét érezzük a tudomány, 
a vallás, az eszmék Ariadné-fonalához folyamodni. 
A lab2rintusunkaí feldúló szövegben — a TBC-ben 
— a tűz fölpemse4te a váras, a civilizáció, az in-
stitúciók tet őzetét, és rendszerét: tenyerünk így 
iközvetítő  nélkül —kesztyű  nélkül — tapad a nyír-
faháncsra, az ember véd đburok nélkül hatol be  
kezével, érzéseivel, álmaival, gondolataival, mon-
dataival a világ лyílásai,ba, melyeket nem föd el 
az igazság, az érvényesség, az elvek, a tervek lep-
le. Еpítmények — börtöni k — helyett kapcsolatok 
létesülnek kettő, három, sok eltérő  dolog között, 
minden szomszédos dolog (között. Osszetorlódnak, 
egymasb'a ékel ődn•ék a nyitott, összefonódó mon-
datok, vég (esehaton) nélkül, ú јгdkezdések (bekez-
dések) nélkül: szegényes, megvetett, elfeledett, 
semmibe vett, de élő  dolgok miriádja. 

A TBC a sötét, •csúf hangokat és színeket radlikali-
zálja, amikre Pavlavíć  Káin és Ábelében figyelünk 
fel. Azzal, hogy ott még az ember személyisége 
sгJkizofrén mádon •kettéhasadt, míg itt már homo 
multiplexként oly sokoldalúságot képvisel, mely 
nem hasonlik meg önmagával. Nincsenek többé 
feloldhatatlan ellentmondások: csupán szín szín 

mellett, sötétes gyertyán fe лyđzölid mellett, mo-
gyoróbarna a csdkoládébarna, rókaprém vagy grá-
nátalma vöröse, a drapp szomszédságában; vonat-
fütty és ölyv vijjogása, kicsapó gőz sistergése. E 
színek és hangok egyike sem zárja Iki a másikat. A 
világ sokféleségében kitárul. A szőnyeg szövése 
továbbra is szoros, csak éppen minden csomója 
más-más szinű, alakú, a szőnyeg mintája nem in-
dázik egyenletesen, mint aneolitikus labirintu-
sokban, börtönökben, ikaszárnyákban, citadellák-
ban, és dekorációkon, szövése nem alakít ki képe-
ket, nem !képezi le Narkisszoszt, a sz őnyeg nem 
sugárzik; gomolyog, fodrozódik a sz őnyeg: a világ 
itt —mesés, megfogható repül ő  szőnyeg. 

A Káin és Ábelben a társadalmi, institucianális 
érvényesség még erő teljesén jelen van. Az író az 
intézményekben, a polit7ikábaл  uralkodó viszonyo-
kat elemezte, tisztségvisel őket, foglalkozásokat, 
„ügyeket" ábrázolt, megmutatta, milyen nyomokat 
hagy egy meghatározott szociális !környezet az em-
beri jellemeken, hogyan befolyásolja az eseménye-
ket. A lefestett világnak még határozott szociális 
körvonalai voltak. A TBC-eben a körvonalak elmo-
sódnak, nyomuk vesz. Mi a foglalkozása a beszél đ-
nek? Faluhelyen töltött ifjúkoraról ír, parasztok-
rál, városi egyetemistákról, a foglalkozások ,mégis 
csak odavetett faltak, altig felismerhet ően rajzolód-
nak aki. Elő téгΡ?be egy cserényben diderg ő  ló szaga 
,kerüll, a zsíros 'kézzel kenyérre .kent zsíré, a szöke-
vényeket kínzó éhségé, az álmatlanság vacogása, a 
síksági köd. Az intézményesített társadalom szét-
folyt. Josićot nem érdekli az szerbus nép legendá-
ból sarjadt b űzlő  történelme. 

Olyan könyv ez, melynek aligha van közös vonása 
Lukić  Tiszavirágok-jávai. Luikić  fő  feladata, hagy 
megfej tse, milyen történelmi, sza ćiá1is, politikai 
erők segítetté+k elő  a belgrádi burzsoázia felemel-
kedését és felbomlását, milyenek alakították ki 
Belgrád háború utáni fels őbb rétegeinek konkrét 
formáját. Mivelhogy elmezést nyújt, a 'könyv szo-
ciolágiai, tudományos jelleg űre vált; mivel magya-
ráz — világos, kivehető , érthető  nyelvvel él. Nyel-
ve nem lehet túlságosan s űrű , önmagáért való, 
mert a 'túl aprólékos széfűzés nem vinné közelebb 
föltett céljához, letérítené arról az útról, melyen 
haladva felfedi létezésünk okait. A TBC nem fog-
lalkozik sem az okokkal, sem a (következmények-
kel. Semmit sem tagdal. Semmiféle eredményhez 
nem kíván eljutni, és nem is jut el. Josi ć  számára 
az írás nem számvetés, összehasonlítás, leleplezés, 
okfejtés. A vrnlág — a nyelv. A test, a tapintás_, a 
hajlás, a morzsolódás, az бkrendezés 'beszéde a 
fontos. Nincsenek jelentések. A Tiszavirágok szem-
besíti egyik álláspontot a másikkal, megtárgyal, 
levezet; innen a párbeszéd. A TBC mindent min-
dennel szembesít; minthogy mindenütt szemek 
vannak, nem ketten vitatkoznak csupán, hogy —
szakrafiészi anéltásággál — megtalálják az igazsá-
got. Minden dolog, minden szó a másik mellé, a 
másikra illes~kedi іk, egyik a •másikra, föltornyіsuІ-
va, de nem szilándan. megépített épületként; össze-
dobált drótok, sínek, törmelék, rögök, emlékfosz-
lányak, lólábak, dkör orra, a sanyargó gyomor föl- 
metszése, Belgrád, Párizs, Marie Clod, Ráda, Bor-
deaux, a Kalen2 ć-+piac, Draginja anyácska, emberi 
alakok, körvonalak, egységes képpé össze nem álló 
részletek, melyek egyáltalán semmit nem ábrázol-
nak, semmire nem utalnak. Pillanatok és töredé-
kek végtelen kavargása. 114 



A Borisz Davidovics síremlékében Kiš föltárja a 
világtörténelem 'temmészetét, a hatalom és az el-
lenállás dadalét, a forradalmi el'képzelések eltor-
zulását, a hóhérok és az áldozatok szövetségét. A 
TBC-bјЯ  még egy úlyenfaj ta látomás is hiányzik. 
Josić  számára ez is túlságosan .analitikus, túl gon-
dolabi volna. Az intézmények, a hatalom, az állam, 
a politika, az idгológ'iai erљszak — mindez ugyan 
valamtlképpen mégis jelen v an, de össтekeveredve 
egy színben összegeződik: a kёkben. Kék ég, kék 
unifonmis, fröosögő, szaros kékség. A kékség 
szennyfalt. A kékség nyelv; oly szavakban ölt ala-
kot, mint: kékes, ibolya, kékfogú, kékfej ű, kéksza-
gú, kékpúpú. Neon ideologikus jelz ő  többé, hanem 
érzelmi. Kiš гövyd novelláik szilkár magjáтa redu-
ká1'j a le a világ sdkféleságé t, letisztult létfo тΡm k-
ra, az objektív tudósítás kiválasztot stílusá тΡa. Jo-
sić  eljárása ennek a fordítottja: semmi sem egy-
szerűsíthető  le valami másra, . mert minden szó, 
minden hang, minden szag, bűz, ütés, vágás, emlék, 
gyümölcs önmagával azonos, és semmi egyéb-
bel. Senилiféle eszmé nem lapul mögötte, 
šemmiféle érvényesség, •s nincs  is  megfosztva ér-
vényességétől. A lбhúgy szaga nem alkalmas arra, 
hagy vele egy adott társadalom — erđs vagy inga-
tag — kanrakterét érzé+keltess јіјk. A szedem szétnyo-
mott húsa nem snás, mint a szeder szétnyomott 
húsa. S mivel az efféle gyümölcsöknek, színeiknek, 
ágaiknak, malternak, téglának, áfonyáknalk, ajtó-
félfáknák, padoknak, ikezeknek, a som bogyóinak 
se szeri, se száma, a stílus nem hánthatja le a vi-
lágot a magvasságig, alapkёр leteáre, áttekinthetđ  
monuxnentalitasára; az összetorlódó hangok, sza-
vak, változatossága végeszakadatlanul új тΡaterme-
lődilk. 

loy-ától és közeledik Henry Millerhez. Dkéрpen 
nem keresi töb+bé a megváltást, a feloldozást, a fel-
mentést. Számé a ekkor nem távoli a világ többé, 
s nem idegenek az emberek. A világ, amelyet be-
jár, amelyrőil beszél, itt van, a szavakban, a bűzök-
ben, a remegésben: nem idegen, s nem is meghitt. 
A világ igy nem katasztrófa, 'kozmikus kataklizma 
János jelenéseibдl; nem átkozótt szakadék, nyakig 
az ürességbe és гeménytelenségbe merült örvény, 
örökös vakság, köd, értelmetlenség. Összeomolnak 
majd a házak;  medrükb ől kilépnek a vizek, meg-
fagy a vér az ereitekben. De elcsendesedése ennek 
a neolitikus, osztáily jellegű , logikus, embertelen, 
elidegenedett társadalomnak, kimú1ása ennek a 
tulajdonát féltđ , rendszerékben gorLdolkodó, kapzsi 
embernek — s nem a vá'lág, a szavak, az illatok 
vége. Letűnése a sínpárokra állított társadalom-
nak. A megszület ő  ember ama katasztrófa után 
sem tévedhet el, mert nem lesznek többé sehol 
semmiféle színpárdk. Elveszti majd érzékét arra, 
hogy megkülönböztesse, mi van elöl és hátul, bal-
ra és jobbra, fönt és lent, északra és délre, mi jobb 
Is  mi a rosszabb. 

Mert nem létezik igazi — egyedül helyénvaló —
irány, nem létezik igazi, egyed иl alkalmas szó sem. 
Josić  kivételesen sokat variál: uram elvtársam bá-
csikám komám barátom apafej öregem csavargó 
pulyám éhenkórász kópé senkiházi tökfilkó hat-
ökör salabakter hékám krapek — végéláthatatia-
nul, l'гvи  лyességг  — kizárólagos létjogosultsága —
e szinoníamáknak nincsen. A színm űvek unalma-
sak, visszataszítóak, szart érnek, hevenyészettek, 
kifundáltak, üresek, közönségesek. Amit meggyújt, 
az: gyertya, petróleumlámpa, fáklya, viharlámpa, 
zseblámpa, mécses vagy gyufaszál. A szerzđt nem 
érdeklik az általánosítások, a mindent magában 
foglaló elnevezések: a t űz, a fény; mindig csak ezt 
vagy azt találja eil, a i dибnálló egyedit. Rad7kálás 
n,,.'иnaizшus. 

A nominakzmus mliné2 sokoldalúbb —így tehát 
minél bőségesebb —szókincset követel. A nyelvi 
asszociációknak nem lehet határuk. A világ nyit-
va áll :eiбttiik. A végtelenségig tagolódik. Költői 
kifejezésfoгmá'k egész sarával kombinálódnak: egé-
szen a Zagomičnik-féle јб tókokig a fonémákka2 és 
morfémákkal, amelyekben a (klasszárkus) értelem 
elvesz. Az érzélkek az értelmen  tilt  megisztrálják: 
a bettik sűrűségét, színét. Am a narrátor minden 
érzékével fel óhajtja szippantani a világot. Minden 
eltűnik és eiбbu~kКan, híтΡt ad magáról, •rezeg, szét-
foly~k, foltokat, illatokat, emlékeket alkat. A kon-
vencionális neolitikus .realizmus lehámlik, a fan-
tasztikummal keveredve az egyedi azonosíthatat-
lan egyve+legét adja. A világ többé nem a logikán, 
az azonosító mondaton alapul. Ezért megfejthetet-
len. Nincs l zzá kulcs. Nem metafora. Minden el-
mozdult: a metoníimia, rég az is szétes őféQben. A 
metonimikus sor állandóan kitér, mindjobban el-
kanyaтΡodik, oldalazva, megkerülve, a .megfogha-
tatlanságba, ebbe a tömlábe, ebbe a hamuba, ebbe 
a penészbe, ebbe a füstbe, nyálkába, ködbe, ebbe a 
szennyes gázfelh&be, ebbe a ragacsos kátrányba. 
Ezért a viliig, amely тΡal olvasunk, egyszerre tűnik 
túlságosan elvontnak és túlságosan konkrétnak; 
halott sem az egyik, sem a másik — csupán más. 
A szélsáságes verizmushoz hazzászeg đdik az ábrán-
dozás. Az alvilági, nyers iróniához a véres komoly-
ság. Az elmomdulásdk révén eljutunk oda, hogy a 
franciáit átalakulnak hangyžcákká. A szabvány-
szerű  destrukciója ez; s a norma a neolitikus kon-
venció, a +közismert, ami megköt, megsemmisít, be- 

A hóhérok és áddozataiik alakja úgy бsszefonódák, 
hagy lehetetlen külön egrajzolná a hohért és kü-
lön az áldozatot. Caravaggio kampozíeióját Kuné, 
Pollodké váltja fel. Josi ć  e4veti a vagy-vagy, az I 
vagy 0, igen vagy nem, mellette vagy ellene eu-
rópai logálkáját. Ez mind az ismert történelemhez 
tartozik. Josić  a különös és végeláthatatlan Soka-
ságot írja meg, amely az egyen és a kettően túl, 
fölöttük, ellenükre és nélkülük áramlik az űr fe-
kete lyukaiban, minden irányban... Nincsen egye-
dül helyes irány s azzal ellenkez ő, a születéstől a 
halal%g, a szándéktál a megvalósulásig, a kezdetek-
től a befejezés g, a tervekt ől beteljesülésü(kig, a 
rabságtól a szabadságiig, a sötétségb ől a világosság-
ba, és foexlítva. A teljes, határtalan világnak nincs 
határozott •iránya (anarchisztikus), mindeni тányú, 
бsszetett. Huszonnégy dimenziós világ. 

A hagyományhű  tudás szerint Jasi ć, a nasrátar, a 
szöveg — mind-+mind tévúton járnák. Fogalmuk 
sincs, hova jutottak és merre tartanak. Veszve 
vannak. Amennyire a narrátor még szemlélhet ő , 
felfogható hagyományos néz őpontból, elveszettnek 
is érzi magát. Még haldoklik. Еrzékeny. Sopánko-
dik. Még túlsúly+ban vannak a sötét színek a vlá-
gasság ellenében. Magányos még és kapcsolatok, 
közösség, anyaméh, szerelem után áhítozik. Még 
fél. Még kiszenved az átkozott szó, mielőtt kimon-
daná. S amilyen mértékben már kívül került a 
tradíción, szavai oly mértékben maradnak életben: 
ilymódon benne van a végtelen sz őnyeg minden 
feszes csomójában, a világ minden kinyúló, csomós, 
bütykös ágában és minden illatos virágában. Mert 
arra született, hogy utazzon, hogy változtasson, 
hogy keressen és haladjon, hogy tékozoljon. Ilymó-
don de Sade világába kerül, ahogy azt Blanchoter- 
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zar. Mindannak groteszk eltorzítása ez, ami ismert, 
sima, szép, kedves, meleg, puha, kellemes, meny-
nyen — s didércnyamást idéz el đ  a Lucifánkokkal. 
Ezért a visszatetsz ő  v1l g nyúzása, tiprása, poro-
1asa: ótvarék, mocsarak, ganéj, nyá2, daganatok, 
takony, belek, fekélyek, kinövések, kelések, de-
geszre tömött hasak, szomjúságok és erek és iz-
zadság és lázak bugyogása. 

A .groteszk elsősorbaл  nyelvi síkon keletkezik. Má-
niákus kérlelhetetlenséggel. Kemény, éles, hegyes, 
szavak pörögnek, kaszabolnak. (Luddizmus.) Dajkó 
dapó a delhős dégig demeli dadogó dinasát. Avagy: 
Szemedre ellenz őt, szájadba nyelvtör őt, füledbe 
tömítőt, nyelvedre nyáladzót, torkodba fullasztót, 
tüdőlebenyeidbe zžháltató č, veséid köré porlasztót, 
gyomrodba savanyítót, seggedbe sajtkukacot, tér-
dedbe rogyasztót. Hazamenni eszed nélkül, dunna 
alá mit se látva bevackolni, álmodni reményked-
ve, fölébredni hányadékban. Avagy: Hej, homo. A 
kháosz hiránya, a hszületés hiránya, hvan heszed, 
hkezed, hbordáid, hszemed, hszájad, hvannak har-
téržážd, hipofízised, nemz ő  hszerveid, hbeleid, 
hmájad, hnyelved, hippotalamuszod, hulladék ha-
nyagaid, melyek mérgezik a szerveidet, hcsukl бžd, 
hepéd, hcsípőd, hés így tovább. A játék deformál-
ja a ikonvenoiót: elvesz, hozzátold, összekapcsol, 
tetszése szerint. A szavak ritmusa érdeklt, közös 
jegyeiЈk, melyek kíviil állлak valamely materiális 
alakzatok tartalmi jelentésén. A hallás (a nyelv, a 
hangvétel, a színezés) kibújik az ábrázolhatóság 
alól. A szabálydk függetlenülnek az értelemt őđ ; te-
szem azt: a különböző  szavakat a hétf ő  szó kap-
csolja össze. Csupán ez az adat, a hétf ő  az, ami ösz- 

szetartja a szöveget. S a hétf đ , mint tudjuk, a leg-
tisztább konvenció. A szöveg öniróniába fordul át. 
A hétfő  válik a szöveg középpontjává, keretévé, 
kezdetévé és lezárásává; ez annyit jelent, hogy kö-
zéppont nincsen. A narrátor sem képezheti a kö-
zéppontot. Bel бle csak szavak és mondatok özön-
lenek. Szölkőkút, fontanella a narrátor; s az ilyen-
fajta források іКёгІ l ;mindig buzog. Bárhová veti az 
ember a szemét, minden szükrazí,k, a világ b őre 
fölgyűrődik, 1ehámiik, 'kiütésekbe nyomul, genny 
és sperma lövell. A személyiség, az események, a 
kapcsolaték buborékjai szétpattannak. 

Anagrammák; rejtve és sejthet ően. Rébuszdk. Ka-
csintásdk. Utalásod. Džzidor. Saecula. Samuel 
(Bedkett). Fjodor és Iván Karamazov. Kötetlen rí-
mek: Igy. Gyí? — Miért? Tttt, tata. —Pofozó, óóó! 

Harmincat mén fertályonként ez a gép-mén. —
Kilenc virgonc újonc. —Senki egy szót se. Mi-se. 
— Kutyapecérek. Azok a pacákok. — Akkor aztán 
nekiestek, kicsit markolászták, kicsit gyilkolászták 
egymást. — Ehol van, van-e hol. — Nesze, ne-
sze ... esze! — Mellett sor, sor hátul, elöl, sorrend, 
sorköz. —Ihaj, tyuhaj, haj. — Egyes lányok. Le-
gyes vagányok. — A hetes szám szerepe. Az ószö-
vetségi vizek hét folyó között oszlanak meg: 
Hét(fő ), Ke(dd), Szer(da), Csü(törtök) stb. 

Deldaway. Bosch. Ljuba Papovi ć . Gyermekj•átékak. 
Haldoklás. A lidércnyomás tébolya. Mértéktelen-
ség. Önszemlélő  játszadozások. A szavak tánca. 
Ezer meg ezer lián, melyeken fölkapaszkodom; 
hintán lendülök el magamba, a világba. 

bognár . antal fordítása 
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Regén»irodalmunk történet леk megírása minden 
bizonnyal még várat magára egy ideig, mert pil-
lanatnyilag még alig szülkséges, tudлidllik minded-
dig szinte alig született olyan, jelentus éx јtékeket 
hozó aіІ1katás, mely egy irodvalamtörténeti összefog-
lalásban teljes joggal tkaphatna helyet. Ha köité-
szetü тknek siikerül!t is magát esztétikai gondoLko-
dásunk homlokterébe juttatnia, ha kdl+tészetelmé-
letünk vita1thatatlan eredményei meg is határozzák 
irodalmunk helyét a nemzem, sőt az európaiaroda-
lom éntékrendszerében, és ha mindezek mellett 
vagy inkábvb mögött minden mennyiségi jelentő-
sége ellenére is sokáig csak kullogott a prózánk, 
akkor sem mondhatjuk ugyan, hogy regényirodal-
munk vagy prózairod'almun& nem mutatott fel 
olyan eredményeket, amelyek eljutottak az önde-
finíoióig, vagy azon túlmutatva megjelölték az utat 
a prózaírón törekvések eredményessé válása felé is. 
Volt ugyanis prázaírá,sumiКn'alk egy olyan idđszaka, 
mely vitathatatlanul megmutatta, milyen teljesít-
ményekre képes ez az irodalom. Egy er ő tel'jes ifjú 
nemzedék hirtelen, de nem váratlan megnyila ~tkvo-
zása eredményezte ezt a jelenséget is éppúgy, mint 
a költészetben lejátszódó hasanl бt (hatásában az 
sakkal nagyobb jelentőségű  volt). Sokkal nagyobb 
keserűséggel kell megállapitanunk azonban azt a 
tényt, hogy tíz évvel .a 4ehetségas utak megjelölése 
után alig léptünk tavább egy arasznyit a pr бza, de 
különösen a regényírás terén. Mert novellaírásunk 
— ha többet nem —egy-+két jelent ős kötetet fel- 
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től való érezhető  elfordulás folytán —stagnál, ha 
ugyan vissza nem esett. Mindezek ellenére is kell 
szögezná, hogy a modern jugoszláviai magyar regény 
létezik, s értékeiben a mai napig a legjelent ősebb-
nek számí)t a műfaj egészé іnеk szernpontjábbl. 

Sut, négy olyam regényünk is van, amelyek a mo-
dern jugoszláviai magyar regény reprezentáns da-
rabj'aiként egy majdani műfajtörténet egy fejeze-
tét is képezhetnék. Ezek pedig fidon Nándor Test-
vérem, Joáb (1969), Tolnai Obtó Rovarház (1969), 
Domonkos István A kitömött madár (1969), és Vé-
gel László Egy makró emlékiratai (1967) e. mu¢Lká-
ja. Négy regény, négyféle út a regényírás száná-
ra, négy lehetőség, melyek gyökérai nyilvánvaló-
ak ugyan, de sajátos tartalmi vonatkozásaiknál 
fogva kultúránik sajátos darabjait képezik, egy-
szersmnnd szerves alkotó részei is. 

Az els ő  sajátos farmájú alkotás: szerkesztése, mon-
datszövése, cselekményessége a hagyományos re-
gény kitaposta •utat járja, azonban „ellen-regény"-
ként is felfogható anm бl az egyszerű  oknál fogva, 
hagy az írói hozzállás alapvet ően negatív. Tolnai 
és Domonkos műve a sziirreaüsta regény felé mu-
tat vissza, míg Végel erdteljes allkotása a nemze-
dék-tudat jegyében született sajátos jelen-regény. 
Azonban alapvető  sajátsága valamennyinek az az 
aggódó jelenidejűség, mely az adott társadalmi 
körülmények között mozgó, talajra lel ő, majd ta-
lajtalanná váló ember problémáit veti fel. Azon-
kívül általános emberi vonatkozású mondanivaló- 



juk mellett nagyon is helyhez kötöttek, s a couleur 
locale sajátos és eredményes újraértékelésér ől, 
egyszersmind a provinciális kozmopoliti'kussá eme-
léseről tanuskodnak. 

Érzékeny írói reagálásdk ihletik e m űveket, nu n-
den sor a +kor jelenségeinek és nyomasztó válósá-
gának szorongó ,regisztrálása. Eleven irodalom, 
szabad gondolkodás, friss képzelő-, teremtő-, sőt 
átél'őerő . A megírtak sajátos megszenvedettsége, s 
ezáltal nem mindennapd .módon őszinte és igaz vol-
ta. Az irodalom így .lesz élményszerűvé és eleven-
né. A 'karának elleл tmomdásait érzéke'l đ, megélő  
író alapvető  d+idетnmája az, hogyan tudna fé4тevo-
nulás nélkül tiszta maradni az őt körü9,vevő  világ-
ban, melynek karlá+tai é lehe'tőѕégei egy+árbelanűek 
a számára. 

Egy korszak ddkuimenitumai ezdk a regények, egy 
érzéisrendszer ti k гöztetői, egy társadalnш  kómtan 
mutatói. Huszoлeves szerz őik irtá'k őket, olyan ean-
berek, •akik a maguk szellemi frisseségével átsz űr-
ték korukat, apik éppoly számikLvete'btniek é гeгlték 
magukat a  ha  оnеivі5ѕ g által megvásárolt vdl'ág-
ban , amennyire számki vetettnek érzik magukat ma 
is a húwzévesek, s éppoly égető  kérdések foglall:koz-
tabták őket, mint a mai húszéveseket, Іegfđ{kéрpen 
pedig az, amit Végei Makrója így fogatinaz meg: 
„Érdelkel, hogy boldog 'leszek=e" — akkor, amikor 
nyilvánvaló, hogy az igazi boldogság зzinbe elér-
hetetlen. 

A jelenben tengődő, a múlt nyűgedt hогdоzó, de a 
jőve felé kacsinitó emberek buldkannak fel ezekben 
a anűvekbеm, olyantik, okúik undorodnak attól, hagy 
a jövőt csak a haкzomelvűtség határozza meg, alvik 
a jövőben akár az e+l'.ve іѕzést is haj4amdók váblalni, 
csakhogy megszabaduljanak az élét 'közhelyszerű-
ségei által nyúj+tatt sivár bnztanságérzett đl. Opti-
mizmusuk iás abban van, hogy tudnak keserűen 
pesszimisták lenni. S ha keж, mindem kodkázaitot 
vállalva tagadnak is. Ezáltal van •távlata létüknek, 
s annak a magatartásnak is, mely a regényekb ől 
kisugárzik. S ha nemes és erkölcsös e+lvekt ő2 ve-
zéreltetve az ember hajlamos is bizonyos rosszal-
lásra, ókkor is ki kell mondani, hogy fogyatékossá-
gaikkal együtt is többet és érté'kesebbet nyúj-
tdtták ezek a m űvák a ma számára, miaut a ko-
rábbiak és a későbbdek langyos konformizmusa. 

2. 
regény 
és 
konformizmus 

Napjainkban is égtő  kérdés a regény és a konfor-
mizmus viszonya. Vajon lehet-e az író nonkonfor-
mista? S •vajon a konformizmus összeférte az .Iro-
darom fogalmával? Ezek bölcseleti kérdések, az 
esszéíró nem hivatott megvá иlaszalásukra, csupán 
annyit tehet, hagy a vizsgáit irodalmi anyagban 
összegyűjti a kérdés köré osopoтtosuló rtémyanya-
got. S rögtön arról a pontról kell nyilabkoіnia, 
hogy az írói ebszerűség kizárja a konformizmust. 
S esztétikai szem:pontbál is a konformis tükrözés 
zérus fokú tiiksrözésként fogható fel. Ez az iroda-
lom számara több mint releváns. 

E regényeink •alapvetđ  álláspontja .a negáció. A lé- 
tezés közhelyszerű:9égének tagadása egyszersmind 

egy sajátos és egyéni létezésforma piedesцtáLга  
emelését is hirdeti. Az üres konvenciókba bur-
kdlózó s ezzel a gondolkodás fáradahnaitál anagu-
kat megkimélmd akaró emberek és a velük szembe-
hеlyezkedők kegyetlen, késhegyre men ő  szellemi 
harca érződik e művekből még akkor is, ha a re-
gényhős a végén maga is +kénytelen karrumpállódní 
vagy akarata ellenére is belekerülni a közösségi 
lёtеz ѕ  l értel;metffenül feláliitott normák ke-
lepcéibe. 

Gion például nlvnden ѕгokvámyos értéket indulato-
san negál, egyfallta „csak azért is" rnag;atartá јssal a 
komvenoiók gátlásaiba belemerüi i nem akaró, de 
társadalmi státusának megváltozása foly+tám anégi ѕ  
belemerülő  ember agresszív tagadó meohanizmusá-
val ünnepli a +koггun pр  lódást, mint a társadalmd 
létezésforma egyetlen 1ehetőѕégéit. Hasonló szituá-
ćiólkkal ál'lunk szemben Végeinél is, akinek a h őse 
sгintém megjárja ezt a kálváriáet, de neki lesz ele-
gendő  ereje ahhoz, hogy kikecmeregjen a megha-
soaillott világ kelepcéjéből, s ember maradjon ön-
maga számára. 

Tdkmad .az absyurdi+tá ~sakig sarikítja a konvenciókat. 
Ennek az operációnak olyan társadaioa уkóa+tanvi 
eredményei lesznek, mvinvt a 

nagy forradalmárok nemi élete (bestseller) 
vagy mint a napraforgómagot rágcsáló Jézus kép-
zete, mely költészeti szempontból is figyelemre 
méltó párosítás. 

A vál'ág elprofanizálódásának vagyunk tanúi ezek-
ben a művekben, látjuk, hagy vkіak іd&tІеввё  a 
noіuuálk, hogy váltuk az érvényesülés szentesí+tett 
esгiközéиé a rossz, hagy válik •hazцgtsággá a tása-
dalom igazsága, hogyan fordul abszurdumba az 
emfbeni létezés. 

Ahogy Glen hősed ünneplak a rondát, a gica'ese гt, 
ahogy ,röhögve asámcsogиΡ.ak a anúlt nem is kevés 
valódi visszásságán, s ahogy a szemébe mondják a 
világnak a hazugságait, olyam szorongással merül 
Tolnai a saját létezésének szövedékébe, hogy egy 
három ponttal körülhatárolható valóság elemeiben 
lé eznd tudjon, s ugyanolyam kd itástalanz gga'l ve-
szik el Skatulya lVBihily Damoa зkos művészregé-
nyében, mint amilyen elkeseredettem keresi Végei 
egy makró-nemzedék helyét a világban, s amilyem 
elszin'tsággalll próbál válaert adni létezésük akut 
kérdéseire. 

Sok poaтtján lázadó avantgardizmus ez, egy táлsa-
dalom Boly sdkálg várt, de végül mégis sikeresen 
véghezvitet revideálása, kapaszkodó és ostorozó, de 
egyszersmind alkotó jellegű  újraértékelése. 

Mint ilyen, indokoltan került rmegszületése után 
közvеtlenül az e'lutasí'tás, a anegbdtránkozás vagy 
a tudomásull vinni nem akarás, és a jogos elisme-
rés váltakozó pergdtüzélbe, s joggal került +ki végü'1 
is kivívott győzelemmel orran. 

Egy sokáig megiilapodott, elveiben megülepedett, 
s magát megtisztultnak érzett gondolatrendszerrel 
kellett ennek az újnak megütköznie, s hagy gy ő-
zelemre vihesse đnmaga erényeit, a korábbinak 
kellett önmagáva+l meghasonulnia. Azonban még 
napjainkban is tanúi vagyunk .annak, hogy e •meg-
hasonlás csak időleges volt, állandóvá neon vált, 
sok vonásában még ma is tartja magát, s hogy az 
új ,magatartásfornna éppen amiatt, hagy els đ  jelen-
tős és hatékony megvalósulásához eljutott, de azon 
a ponton megálapoddtt, tehát a folytonosság szem- 118  



pontjából ta/ónossá még nem vál't, s a felmuta-
tott erényekből új gyümölcsöt nemigen hozott, 
nem válhatott teljes mértékben meghatározó té-
nyezőjévé általános gondдΡlkadásunknak. Ennek 
okai között egyfajta konszokdálódás is felhozható, 
amely semmiiképpen sem vált jа~ára a megkezdett 
útnak. 

De aemélhetáleg nem .kell att І  tartanunk, hogy ez 
a megesú4'l атцн  alíkotó jellegű  konvenciótlansá•g, az 
érdekközpom ~tú konf•oгmzmus elutasítá ѕa a késđb- 
bieik folyaanán önmaga ellentétevé vá4fik, s hogy a 
reggényíráisunikban megmutatott újdonság+ok,  iii  ет- 
tékek a  hagyományőrzéѕ  leple alatt rejtőzkődő  di- 
lettaiiz гnus martalгlkaivá lesznek. Ez annál  is ége- 
tőbb kérdése pr6zaimodal іmmzniknak, .mert ezek á1ta1 
az éлtélkek által váфtunk ismertekké és megbeesiill- 
tekké. 

3. 
valóság 
és 
fikció 

Sajátos jelenség јá.с  zбdik le ezekben a ,regények-
ben a valóság és a fikciósai * ј  n. Szó szerint an-
nak vagyuink tanúi, hogyan válik valósággá a f k-
ció és fi±kaióvá a valóság. Az íróink által epolkai 
anyagba .épített valóságelemek konkrét társadaln f 
és egyéni megtörtenésken alapulnak, de ezek a 
megtös+ténések .az íróú megmunkáúáѕ  révén meg-
szabadú+lnak egyéné kötöфtségedktől, valóságbeli 
hely~tállósaguk ,gátló kötet keá'tdi, s átlépnek a fik-
ció szférájába. S ha egy-egy helyszínt szinte topo-
gráfiai pan іtassággal is azonositani lehet, többet je-
lentenek ezek az alkotások egy konkrét helyhez 
kötdtt .éLménynswrgnél. Többet, mezt a .bennük meg-
mutatott emberi probléш  Јk túlmutatnak valós nii-
voltukon egyfajta egyetemes törv&чnyszerűség felé. 
Ami Újvidéken, Szabadkán, Budapesten, Kanizsán 
vagy SzenUtamáson kоnikrét, az a regényben ima-
gináxius helyszidként is egzisztálhat, mert egysze-
rűen nem az a lényeg, hagy ez vagy az itt vagy 
ott történik, hanem az, hogy megtörténi+k, mert 
ugyanígy meg ~tör'ténhetne bárhol é5 barm6ikor, ha 
ugyanolyan emberek .ugyanolyan helyzetbe kerül-
nének. A valóság és afikció ilyenfajta egybe]at-
szása révén ves7ltiik el ezek az írasók kínzó hely-
hezlkötö'titségüiket, egуs ееrsn*кm bújnak ki provin-
dialitálswk buxikáb~l. Még ha az jegyértelműen ide-
valósi Skatulya Mihály szenvedi is meg a művész 
vagy egyszerűen csak a .muzsdkus keserves sorsát, 
aktkor .is elsősorban emberi somot  61 meg, s még 
ha a ]makró szó szerint is „fölmegy" a szeminá-
riumba (minden magyar szakos egészen pontosan 
tudja, hova, mért föl .ás nem be), akkor is egyete-
mes érvényűek azok az igazságok, melyek körül 
mozog, mert ezek a k ог  1nбtumok vajmi keveset 
jelentenek a mű  szempontjából. Azonban ami a 
helyhezkötöttséget illeti, azt nem kerülh еtjik meg, 
a késobbiekben is száluruk majd róla. 

S éppen .abban van az újszerűséguК  ezeknek a re-
gényeknek, hagy az élet azon relációit vizsgálják, 
melyeket prózairodalmunk a karábbúakban, s ő t 
eseterik nt a később elkben is, szégyenlđsen kiha-
gyott 'vingálodása 'tárgylköreb ől. 

Éppen azálital, hogy fia+tatok írták annak idején 
1~9 	ezeket .a .regényeket, s éppen azért, mert a karáb- 

biakban a¢ irodalom оlylkor-olykor a „feln ќ ttek ki-
váltságának" számított, keriilhete'ttt sor erre a nini 
mindennapi szemüvegcserére. Éppen arról a sokak 
által fetisizált „fekndtt, értelmes, okos" életr đl 
rán+tј  k le ezek az írások +a leplet, melyeket a ko-
rábbiak ünnepeltek, még aktkor is, ha lion vagy 
Domonkos hősei nem fiatalok. 

Mig a karábbh irodalomban egyfajta f еk lőj t jбzan-
ság uralkodott, mely a fјКсс  бban prábá'lt menedé-
ket találni optim гizmusának, 'addig ezek az akkori 
fiatalok a nyers vafáságo't vették kézbe, emnelték 
a fikció szférájába, s me ќteleníltették le, hogy ben-
•e •megl:álsѕálk magukat s „ö ~nпnagulkra, eredetükre" 
alá+tekimtsenek. S ami szintén nem elhanyagolható, 
optimista mndividualizmusukn+ak is teret adjanak, 
s meguássбk önmagukban a nagyot, a „maikrбt", de 
egyú+ttai önnön életi k lehetséges diagnózigát is  fel-
írják — a konszolidálódás ,veszélye köztük is fenn-
áll: ha megszerzik maguk is azokat a (nyflvám 
anyagi) dolgokat, melyek a feln őttek látszaiteré-
nyeken alapuló élebegye іnѕúlyá+t b tosi'tј áLk, na-
gyom könnyen maguk is elfogadják azokat a visel-
kedésá foгmгáka гt. Jó példája ennek Tom a Testvé-
rem, Joábbók, de Bub is az Egy makró emlékára-
ta•i,bál. Nem beszélve az utóbbi jónéhány más be-
állíltattsáigú fiataljáról, mondjulk a Hajdú házaspár-
ról vagy G. N.-ről, akik szintén oly ismerős figu-
rái életüniknеk. 

Nem , ;dühöngő  ifjúság" ez, hanem intellektuális 
ifjúság. S a heiyhe ötö`titség szempontjából ez már 
önmagában is nagy szó. 

Intelidktuálts energiájuk. révén jutnak e'1 odáfltg, 
hagy megláthassák a létezés abszux+dumárt, hogy 
önnön szorangás а  k, s a nihiQizmusúg fajuló taga-
dásaik révén látszólag fölb огítsanak minden er-
kölcsi marmát, erkdiosi abszurdumokat terem'tenak, 
de ez az .e7ikdlcs-ellenesség a moralizmus egy for-
mája, mert épp aalt a fajta enkölcsbsséget leplei 
le, mely a konvenciók mögé bújva hajítja végre 
önmegsémmcisí+tő  akćióli't. S ha körmyeze+tük megíté-
lésében olykor títl szigorínak is, szigorúságnak nem 
véletlenszerű, mert gyökerei nagyon is a tarsadal- 
rni létezés .méQyséigébe nyúlnak. Egy ilyenfajta iro-
dаkгт  -művészi reakciót csak kiélezétt •táгsadalmi-
pol'itikaú .körülmények tudnak el őúdézná, s ha meg-
gondoljuk, 1968 nem volt mentes a politikai fnr-
rong&sdktál. Ennek tiikrёződése nagyon is jбl бr-
ződuk a műveken. Egy esetleges háború kmenete-
Zénék tudata egy fiatal nemzedék szemében egy 
pillanatig sem .kétértelm ű, ennélfogva a .szorongás 
is helyénvaló. Amellett a lélektani motivurnok 
egész sara is dönrt ő  befolyást gyakorol, gondoljunk 
csak arra, hagy aszó szoros értelmében új jugo-
szláviai magyar éx tеlmiségü réteg kialakulása van 
folyamatban ebben az ijdőszakban, mely arra hiva-
tott, hogy a m+aga nemében egyedülálló volta ré-
vón önmaga értбkeіről bizonyságot tegyen.. Azon-
kívül sajátos entellektüel is ez, mert a korábbiak-
ban az anyanyelvű  ismeretszerzés csak akacso-
nyabb fokozatokon vaLt lehetséges. Ekkor azonban 
mar egyetemi szintű  :kádereket is képeztek magyar 
nyelven, méghozzá éppen az irodalom tárgyköré- 
bőt. Az új, eleddig ismeretlen lehetőségnek is tu-
datában kell lenniük, s az új lehet őségekkel бlve 
kellett utat adniuk egy megújuló kultúrának. 

Tehát e művek mеgszi li teséhez nagyban ho•zzájá- 
ruitak a megváltmzobt körülmények is. Azonban 
ezek a megváltozott köri lmények továbbra is 16- 



teznek é ѕ  hataiak, ёр!pen azé г+t sziilrséges mќ4g erö- 
sebbem eligondіo!1kadrni azon, hol keressüik a meg- 
нограпа s  okait. 

4. 
a 
tér 
és 
idŐ  
kérdései 

A modern regény иΡ lapvetö újításod közé taatoгіk a 
rendhagyó téт- éіѕ  időkezlés. Ebből .a szempoa~tból 
Е  külön vimagágat alá •kell veфnünk a szemgég+t mű-
veket, élsösaгbam azért, rnегt ilyem voлartikoz&9ban 
is jelentőš tanv!lságdk vonhatók 1e. 

lYl imdenekeiőbt azt kеgg !leszögeznünk, hagy mand-
egyi!k mű  — talán csak Domonkos műve kisebb 
n &téJkbе' erőteljes jelenregény. A pm1Q•am тatnyl 
vadóság prabléamái i..ránt érdekl ődnek élsősar!ban, 
tehát az ihlet kázvetlem foггáѕa a jelénb l fakad. 
Ebb&1 következően a jekn heveny prob'lёmái. ad-
ják a regény alapvеtđ  problémarendszerét. Gron 
műve szigorúan ragats ~kadik is ehhez az elvhez: a 
regénybeli megtörtenések időben egybeesnek a 
megírás idejével. Наѕonló a helyzet Véget művével 
is. Ez a regény napgólszerű  feljegyzásekbőd tevődik 
össze, tehóit a regényšdb és a m'e-gíráls ideje idt iás 
javaгés2t fedi egymást. Tolnai Rovarháza foamtai 
szem+pantból hasonló Végeiéhez. Az egyes fejezetek 
i)tt is különböző  tnapdkhbz fűződnek, és a napbáх-
párhuzam azt is hiv аtatlt jelölni, hogy a anegíа  s 
ideje hogyan tagolódtuk. Azonban nem keg'1  at  gon-
dolni, hogy ezzel el is intéztük a regényrid ő  kér-
déseinek vizagá!1a'tá+t, mert ha a lábszódig legegy-
szeríúbb példából (a Gionéfból) đndulunk ki, akkor is 
szem еlá t kell tartanunk a mírl'tbek e9eanényék 
döntő  befblyá!sá+t a regénybele szi tuácidk ёѕ  sze-
rnt lyek niegfa 1 іѕёhоz. Egy Akitev, egy Opat 
vagy valamelyik Joáb jelként hordja a homlokán 
múgtijált, éрр í gy  mist  Török Adám is. Ez a műDt 
hitárazza meg jelenbeili helyüket, egysz ег Ρti вn nd ez 
feilbáteleđ  az irán!tuk való v9, zanyulás alapvető  
fommáit is. Egy kicsit rabjai ezek az emberek a 
mú1'tjhalknak, s bár nem tis тЈtálk, egуáltalán nem 
tisztáik, .a jelenre gyatkorollt hatásuk іліѕ  .nagy. A 
környék egykoron leggazdagabb föddbirtdko ѕáról, 
V.an!s2ki Jоábгól kapja gírnynevé+t Joáb I., .a váras-
elinölk, akli egyёbkénit Milacski elvltáns (menmy`i ab-
szurdum van már magában ebben a témybem!), s 
Јоъ  II.  is,  a magánvendégl&! , mivel  most  đ!k a leg-
gazdagabbak a várasban. A jelen ftélo'széke kér-
lelhetetiten. нiába változik meg a .társadalmi rend-
szer, ha tov' ььгa is vannak gazdagok, s maradtak 
még szegények. Aktkar ,az újgazdag is legyen Joáb. 
S az emberek le1 &n. itt szárad mindaz, amit a jó 
vagy a rossz farddlalbak káosгában e+lköve!ttek. 4 
szennyet nehezem mossa le .az id ő . Egy kicsit Faulk-
nerra егL1 lke~ltet ez a soгѕmeghatározó mú] Јt. 

Tolnai és Domonkos szürrealizmusba hajló regé-
nye a gyermekkor t&r'téavéseiit iavatja releváns re-
génybelQ anyaggá. Sdkkal összetettebb id&kez еlés-
sel állunk ittt szenten.: az id ősíkok ö`sszeogvadnak 
vagy szé!tvág+nák, keveredik a mólit a jelennel, sót 
a jelem, a múlt, a kezélmúlt, a távolabbi múlt iás 
összedQv!ad időnkéatt, mmntegy jenképezve azt, hagy 
az  ember  Pétбt életének egésze adja, annak pedig 

töt+béneti összetev őd vannak els&sarban, mert min-
den, ami az emberrel me+gtöлtémt, egy hiizomyos 
idoben jáљі zódott  le  a múl'bbam, amelyet még a je-
len kényszerítő  ereje falу tám sem •lehet teljes egé-
szében. mellőzni és feiretemmi, ment a jelen sokban 
függvénye a anх  1'Вгiak, de a miílt a jövő  megha-á-
rozój•a is egyszeхsmiand. S amékkona szerepe van •a 
jelennek abban, hogy Skatulya Mihály saпsa és 
egyénilsége elyarimi fejlődött, amilyen, legagább 
aktkara szerep tulajdonítható múlitj&nak  is.  S a 
felbukkanó alakok sáinben annyira ösazefüggemek 
a múltital, amennyire a jelennel. Az ember éll еte 
tehát elsősorban mníltból tevődik össze, s a jelen-
ben iás gyakran .a móli гefbektálöddilk. 

Talavai Rovarházát аn a ténsíkokkad egyetemben :az 
idősз1kdk is össze+tebte еbb fanmában jelennek meg, s 
bár egyértelműen körüllhatárolhaták, mégis ѕagátbo-
san öisszeоlvadmafk egy személyben, egy helyzet-
ben, egy ,mтegtörténásben, s ő t akár agy mondatban 
is. Tonnai nyelvi eszközökkel is nagyon jól énzé-
kelbeti ezt az összetétbséget, ment egy-egy szöveg-
egységen belül is (nála csak nagy megszo тftások-
kal beszélhetünk mondatról) k дΡncentráltan je-
lennek meg a regény ki löаbözđ  .té+r- éli idősrdintjei. 
Tolnaiban sajátosan hebe гagбn egység+be, szöve-
vénybe fĐnбdmk össze a múlt, jelen, sőt jövő  is, 
ezek paramcsaló ha ІtáЅa fo'lyбn kémyszerüg arra, 
hogy mozduljon, beszédjen, cselekedjen. I!tt tehát 
minden alá van rendelve az id đnеk, nem véget'le-
nül vonul át az egész negómyeat egyfajta na рtáT-
párhuzam. Az ember a ibér, az id đ  és a köгülané-
nyek j átdkвΡzere. 

A Makrában a rege!nyidő  explicite is meghаtáab-
zást nyer. Az egyes fejezetek f őtőit álló időmveg-
jeddlés naрlászerű  fanná+t ad a regénynek, s azon 
biliül is ragas~kodiik a jegemhez, esetleg csak a kö-
zeі1mtá!ltig pillant vissza. A fejezetek ugyanis gyak-
ran olyasmivel kezdődnek, hagy tegnap ez és ez 
történt. Azonban a szerepl đk itt is magukkal vi-
szik .múltjukat, de eg>ószeп  más farmában, miaut a 
tőbitieknél. A mwlt iltt egy saját оG transzfornná сiбn 
megy át: elveszti komikrdt idő- és eseanémy-vdhtált, 
s .az egyen táгsadaLmii, pom+to~sabban kózölsségi stá-
tusának meghatározójaként lép színire. Épp egynek 
legyőzése vagy álthddalás.a ösztöni a sze гepgőlket 
cselakvélsre, azaz az, hagy el đ!re addtJt statusuk 
megvágtaztatáisa vagy a jelem kb гiigm,nyeihеz vagó 
idomfbálsa fodytán megtalálják a helyűket a jelen-
ben. Az időben korábbi (s az olvasó száaná гa is-
meretlen) események hatására érai ugyanis az em-
ber, hogy lóg a lеvego~ben, s hogy ingadozik a le-
hétő+sé!ge еk között, keresi a maga helyét. Tudja, 
hogy magával hozott 5tátuјsa nem megfelelő  a szá-
mára, valami más kell, mert küлönben belefutiad a 
teste lenségbe. Makró-+tudata szük вégзzerűen 
szé!tEeszftii a mл  lt álltat száanáma egáre meghatáro-
zott kenteket. Ez ké+nysz еrftd lei a főhđs!bđl azt az 
elkeseredett fensóhajtást iás, hagy „istenem, meny-
nyire különbözünk, n i emberek!" S m!indiaddüg, 
míg a helyiét meg nem találja, mnekütnie kel. 
Azonban ezen a pontom fenyeget legjobbam a icon-
szoli'dálódás veѕzélуe is. 

A helyi azímek oly sokat vitaibott és fél тeéіrbeІane-
zett elméletének sikeres új!raértékeléѕбt is ici kell 
emelnünk e regényék kapcsán. Szen'bdleky azon 
megáliapftásá!t kell itt hangsúlyaznunk, megy az 
író és kora problémámnak összefiiggéiséе  hívja fel 
a figyelmet: „az írónak élnie kel a mában". A 
megéllt jelen és a megszenvedett múllt egység>e lépd 
túl .itt a pгovimciaiitás határalt, s eme1kedfilk egye- 120 



times érvéalyűségre. Mert a karsraak k Ц1turá!1  for-
ro іgásaianak albapvető  celmafta is abban volt, hogy a 
vajdaságiasságot kiemeljék a vidékhez ragadt fél-
érvényességből és bekapcsolják .az emberi szellem 
egyetemes láncоХatábta. Ha a vidék és a táj jelen 
is van, körülményiként van jelen és nem végcél-
ként. Végoél az ember és az eszbétkkai é гték, mely 
korctól, hely tó1 fi gget len és гéleváns. 

A táj éppúgy, mint az idő , csak összetevđ  eleme 
az embernek, az emberi szercél 47s gnek, s az ő  
létét rneghа tározó szituáakónak. Az író nem lebeg-
het az időtlenségben vagy eszкnényvilágban konk-
réit, valóságba vezetđ  gyölkerek nélkül, de nin'  is  
ragadhat bele a maga kis valóságinaik sarába. 

J. 

nyelvi-stilisztikai 
Ls 
formai 
vonatkozások 

A modern regény sajáttos módon szembehelyezke-
dik a klasszikus poétika és stilisztika szabályaival. 
Azon kívül, hogy állapvetđ  váiltozason megy irt a 
térhez és időhöz való viszonya, a művet felépítđ  
nyelvi eszkövok is megváLtoznak. 

Az általunk vizsgát regények ilyen szemponttból is 
újat jelentenek a jugos~láviаi magykах  irodalom-
ban, ugy~anks lzáándlnak azzal a még ma is kí-
sértđ  jei:enséggel, hogy az irodalom a hagyaminyс s 
nyelvi логш  k szerint megalkotott mondaltdkból 
tevőelhet csak össze. Toltai és Damonkds 'kihiagy-
ja a közpottozá> t, az egész svinite egyszusara vé-
gi•gmondott szöveghalmaznak tűnik, melyetek 
azonban minden egysége sajátosan kötött tai'ta-
lommai rendelkezik, s stil бsztikai szemponttból is 
ezáltal válik rendkívül relevánssá. Az embberi lé-
lek •tudatfolyamatai t űmnek  it  fel, s áradn Іak, ma-
gukkal sodorva minden akadályozó köriilményt, 
minden gátalt, hagy teret adjanak feszit đ  belső  
energiájuknak. Merész asszoсiáoiák sarjázálsa, az 
élet nyomasztó á lomszerűségének megrajzolása 
jelle¢nzi ezeket a műveket. Darabokra törik a 
mondat és a jdlentks, hagy daтabjaíbál összeállva 
építse fel a maga belsđ  valóságának törvényszer ű-
ségeit, s legösszetettebb építményeit is. A dara-
boikra tört, di ezál?tal szigorú bels ő  szabályok sze-
rinm újraépített  valg nyelvi megforcmálásában 
sajátos idő- és térfoszlálnyok tümedeanek el ő, s ad-
nak a priori kategóriák által megh аtárazotlt rele-
váns létezést •a belőlük felépntеtt új egységeknek. 

Damonkosnál megállás néllkül újabb és újlabb va-
lóság-hullámok sodrásába kerfllümk, melyekben a 
művészét s az anyagiak álital meghatározott em-
beri 9. tezés keveredésének lehettünk tanúti. Do- 
monkos nem tagolja mondandóját, sokszor oldala-
kon át sem. Tolnai ezzel szemben fosmcailag is 
közlő  mego2dasdkat keres, s a tkpapoézissel rokon 
formai megoldások révén m űvének vizuális hátisa 
sem hanyagolha б  el. Tolnai szavakat, sn ővegгésze-
ket, betűlktot emel ki, tesz szembetűnővé vagy .emel 
akkora közlése fontosságúra, hogy az egеsz оldаiit 
uralják. A közlemény ilyenkar zérus fokúra redu- 
kálбdik, s egyedül vizuiálltása lesz közi$ érték ű . 
Azonban az ilyen esetekben felbukkanó vagy dl-
dаLa'kon ám isrnéttlđdđ  szavak az általuk homdоzoгtt 
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vényességű  pazíoiбkгa. Figyelemre méltó és érde-
kes Tonnai szövegeinek rétegez ődése is. Az írói 
közleménybe .gyakran vegyiilnek másod- s ő t liar-
madliagos közlések is (pl. rovarfajok leírása stb.) 

Gion könyve nyelvileg sakkal inkább hagyomány-
tisztelđ, azonban még ilymádon is ell е'п-тegеmy, 
vagy ahogy a kritikus mondja: „A »költ ői« vagy 
»regényesa regénynél megállapodott ízlésünkkel 
áll pusztán szembe :a 'Testvérem, Joáb, amely a 
»regényest<c nem azokon a területeken mutatja, 
ahol általában .találni szoktuk. fiion ugyanis az 
irodalmi »direkt nnódszera alkalmazásával, !a kon-
vencionális regény fogalmával szemben »ellen-re-
gényt« írt, arra törekedve, hogy a regényidđ  s gaz 
írás-idő  a lehető  legnagyobb mértékben fedje! jegy-
mást, s ugyanaz érvényesüljön a regény-kép és á 
hősök tudat-képének viszonyában is." (Bori: Feje-
zetek irodalmunk termeszetrajzáb ől , 226. o.) 

Vágel könyve hoл~kakegyenest ellenkezdk a fen-
tiekkel. đ  ugyanis az Irodalmi nyelvem teljes egé-
szében a közhеlyѕzerűiség szin'tjнre szálдíitjra al'á. 
Weöres fagalmáva ~l érve „döglött mondátokat" ír. 
Azonban ezzel is közöl, kifejez, szuggesztív mó цiom 
érzéikelteti azt a közhelyszer űségbe fulladó való-
ságot, amelybe hđsei belekerültek, s amelynek foj-
.ó légköгében támdlуogmi kényszerülnek, s ahon-
nan joggal kívánnatk menni valahová, akárhová, a 
kifulladásig. 

Négy regény, négyfé'le últ. Epikus költészett К  el-
méDeténеk sajátős érlbelгnezési lehetőségei, egy-
szersmind a mai regény aktuális ké гdеseinek 
négyféle megválaszolása. 

Iтddalmunk történetének egy szakasza ez, mely a 
kогбbъi lnál jóvail táivolаbbra mutat, de a jövő  
szempontjából egytszersmiind á revíziót is áhvtó je-
lentsége. Nem egy elért állapot, hanem egy ugró-
deszka a modern próza továbbfejlesztése számára. 
Egyszerűen van honnan elindulni, mert anniak 
summázatót jelzik, hogy valahova már ekéNtünk. 
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Borislav Pekić : Kako upokojiti vampira. 
Rad narodna knjiga , BIGZ, Beograd, 1977. 

„A jó lrodalmü mű  I еnebelét stem csak ismerhetjűk, 
de egyenesen vsmeinii k kuli, az iérdeklőd~ést tulajdan-
lié!ppen csak a hogyan keltheti fel"  — áИΡ!apLtja meg az 
Odilisszeia kaposán Goethe, s Nesдi ezt fazon megfon-
tolásbóil, hagy a míí rejtett értéLmlélnek eredése a be-
vezdt ő  elöreutalások segedelhnével a an űёlvezetat meg-
hа tározó módón befalyásolja. Annál is iaъkább, mmvel 
pillanatnyi ;kétséget sem hagy !az író szándé!ka felől, 
amelly :az előzetes с  ]K ftűzések sU1 tói terhesen hat-
ványozatt fegyelmezettéggél kénytelen bejárni a ma-
ga szabta рályát. 

Ballav Pelkić  legújabb ragléinyёben sikerrel birkózik 
mag a feladattal — a bevezet őben vázolt regénystaиk-
túrát kövгtkezete!sen éгvé!nyre ifis vliszi. A regény elđre 
jelzett jele!nЋAse fejezetről fsjeaзtre közelebb Кегi 1 a 
kiibeljeзedéshez, nagyis ahhoz .a ponthoz, ahol Konrad 
Rutkowski professzor,  volt  SS főhadnagy újraélve a 
múlta.t, a !totalitárius еrđszaktól még irtózó polgátii Ii-
beralјiatából, húsz év elmúltával, a fasizmus odaadó 
hívévé válik. 

Ceakhogy túl egyszerű  lenne a fent 7eírtalikal elintéz-
ni a dolgot. Mert .Рeldё  figуеlгnét közel sem a Gesta-
po-tiszt, vagy az áldozat iszeгepében ¢regjelenő  Adam 
Тrplkovlć  gorsa leötli 1e. Ha fi іgуепmеѕеn elolvassuk a 
könyvet, rájöviink, hogy az író figyelmánek közép-
pontjában a dasiamus .problematdkája: k пΡađ alkvlása, vi-
rágkoгa, :bukása és újjáiéledése  U.  Ezen beIUl termé-
szetesen egész ser `térdiás, így a haitakm, a b űn is 
bínnhődés, a llét .é s nemlét, elgyién ёs társadwlom, látszat 
és valóság sitb. a ntináanli lmiak boncolgatI.sa, vagyis az 
emberi sors iránii fogékonysag szervezi igen jelentős 
művé Bomislav РеКtiĆ  regenyét. 

A mű  összetett іgondallatіságávai  a  legbonyolultabb fii- 
lozáfiiai, psmichológlal, Atiltái, történelmi sbb, kérdiélsek 
gubanoalban !tesz — sikeres — kisé ц'lóhet a tájékozó- 
давга ; ,a felmoмak aгitatott  gondolati rendszerek szinte 
áttekintl>Atdtleп  s гövevényét •szlgonú an a mandanšvaló 
szol;gál•atába а'11itv a. 

Az :olvasó talán л  aga sem !tudja eldöniteai, hogy egy-
fajta lev!é]п+egéпyrnl, valamiflie pszichоlógial látle9lgt-
ről vagy vailloтás'хs műfajiról van-e szó. A kritikus 
másodrendű  kérdé-t lát az ilyenfajta hozzáállá5ban. 
Az író témakezelése gubái sokkalta izgalmasabb —  
Рdkі  esupán úgy van jelen a !regényben, mint K!on-
svad Rutkowsiki Teve Leinek szerkeszt đje. A reigény szer- 

kesátđi elöszava és jegyzetei közé ,ékelddnek a Gesta-
po4tAiszt levelei, ;szóm !szerint huszonhat és a  levelekhez  
írt utóirat, a Post scriptum. 

Ebben 'az irói hozzáá ЈSásban vajmi .kevés maradt a ha-
gyaanányois vagy !a modern regényírók magatartásából. 
Az író nem vállal közdsséget sem a asaranolldkal, sem 
az áвdоzaltital — s már nem  Is  szenzőkédt, hanem elsu.-
pán érdek!belen szerkeszt őként mítköd)іk közre Konad 
Rútkowski leveleinek Alrendezésében. Ezzel egyszers-
mind ehugas¢ikodĐk a leviéQműfaj szubjektivizmusától, 
s a szerkesztői beavatkozások зogáпvak femntatásával 
olyan irányba tereli a go¢vddlatláig fejd&l' si ívét, 
ahogy azt szándékainak lagmegfelеDőbbnek lápja. 

Nyelvi ,nenдtszaarének ia!nalmtдkus ösцzetвtbsége  a  regény 
belső  vi,szonyaiaiak bomydluФtságáгa kíván гátapSлitani 
— annál 1s iakább, mivel csupán a jeleates ilyetéл  
kntlLsI.val  tudja liitelessé tenni a fiilozóflai, etikai, 
pszieholágiaii és ltiiaibénilani ;aberrádiálk !közA1 sem étbe- 
kinthető  rendszerAvt. 

Ej ósibmk  azonban szó бt a regény jelentéübeli mélyméte- 
geiről  Is,  amelyekhez  a  bwn  Is  b"unhődé.s, а  hataЭom, 
a 1ét és aemlét, egyén és közössiég, látszat és valóság 
proьemiatfikájánl<эк  egyiibtes megгagadáэával kísére- 
lünk meg eljutni.. 

A hatalom öncédásága a Peki ć-геgány !asetébeл  sem 
kevésbé kifejezett mint Franz Kafkánál. Ami Kafká-
nál ntuitív megiéг  бs, az az idobeli eltolódásból adó-
dóan Рekflгnál bizonyossIg. „Az eljárás szüntelenül fo-
lyik, f đhadnagy úr, valahol mindig folyik valamilyen 
eljárás. Valakit mindig figyelnek, a dassztéban össze-
gezik az adatokat, gyűjtnk a jelentéseket. Gondolnak 
öni'e, van, .aki nem téveszti szem el ől soha. đn örökös 
tárgya a rendőri tmegfigyelésnek. Hogy lesz-e per, an-
tik nincs semmilyen jelent ősége. Az eljárás a fontos, 
az, hogy önről minden percben tudni mindazt, ami 
egy ilyen perhez szükxéges" — olvе~ uk a Pelkić-гe-
gényben, de leszögezhetjUk, hagy majdnem ugyan-
ilyen formában Kіaflkánál is oivashaittuk ,volnia. 

Kafkához lvasonlólan Pekić  esetében is érvényes a he-
gill  mozdulatlan  vIgsI  szellem,  anelyaiek statUkus  mi-
volta nem tűr meg semmIlyen •mozgást, near engedi 
meg,  bogy  a mбrleig nyelve kibi!ц~ enjen egyеaswlyi 
helyzeltébőli . Rettenetes .hailá!langyalké гnt állandó em-
beráldozatot követel, s .aszma!jia !aШaltt a feláldomdtitak 122  



bűnössége és 	tlairLs&ga ,nem esfuk latba. Másrészt a 
hatadлm .eI&tt űldđző  és üldözött is •egyformán gyamús. 
Az ,ember ,elveszejtés "ere a ,bűn ьizonyoiцsága helyett 
elegendđ  annak lehctősége ís. 

A hatólom gondolati rendlszегében .a valóság hely&t a 
válószínűség vesхiat, egy olyan ,megdönthetetlen logi-
ka Séma, ,amely a ‚alósiágdt is magához idomvtja. 
Szükségszеrúen váltja .ki .a magának megfelel ő  eltor-
zítntit, irracionálys valóságot — ahol is is logikus min-
dág m;egelđzi a valóságot, a valóságos pedig a logi-
kusbál következik. A b űn tehát nem Jyiz+onyasságklém't, 
hanem feltételezésként ;b zonyílttatlk rá ,az emberre, s 
a bizonyító eljárók sarán az áldozat lezárólagos vá-
IasztáSi lehetősége abban nyiilvánulhat meg, hagy alá-
írja a beismerő  tvallomá,4t. 

Az е'ljárás során a hatalom a fanatikus tkővettkeze+tes- 
ség (értsd: ikövstkezei іlena"eg) ;fegyvвrévell az áldbzattal 
átérezteti оаи.поaran hitványság'at, és imaginárius alapon 
x+észgsévé hzsxi .a soha  ii  nem Ikövetetit bűnnek. 

A hatalb ~m vбlágábam eszerint a b űn еredendóségéből 
ikövetkezőem mitndenkt egyformán bűnös. A bűnt a to-
tahtárius mеndőrség hivatott rábizonyítani az áldozat-
ra — lelke lеgmélytédg meggyalázva élfogadtabo vele, 
a , mind suiyian bűnösök vagyunik" logikája szirtet, 
ráébresztem önnön hdltványságára. A hatalom, ebben a 
szttudaiában egyfajta á і1Јktuldeté5t vállad magára, a be-
ismегéü ,aktusával — inkvizíciós alaptokon — megsza-
badít a rossztól, s mert a gépezet logikája est szugge-
rálja, hogy értünk, a  ml  lelki üdvössíégiínktémt van, 
ezért elvárja, hogy irántuailk tanúsított jóságáért sze-
ressük és mindenben segítdségére legyünk. 

Ebben a log sai útvesztőben az üldözđ  sem mentes a 
bűntđl. КёteQyelt, ,botlásait azonban a vallatáis során 
az áldomatma ruházza át, ami oda vezet, hogy iaz áld о-
zat be6smerđ  váцamáisával egyenes ormányban az ül-
dözđ  fokrdl fokra melgtiis~bul, amaz pedig anind re-
n~émytеletnebb helyzetbe ;kertil. Кelttejiilk közötti %atra-
lizáfiorkkmit minden esetben az er őszak valamilyem 
megnyilvánuАa szerepel. 

A totalilbáutius hallom önmagáit is ,eЫenörizve nőtt az 
ember fö1јé, m іközbеn a rettegéslei, a Pan аddosomból 
Poklot, a гeménységge pedig a Pákolbál Paradicso-
mot teremtеüt. A különbskg a kélt v51ág között eltűnik, 
s csak a vdiágblan Іfoglаlt heyünktđl függ, hogy Po-
kolnak vagy Paaadисs хn nak nevezzük-e. „Е,n személy 
szerint TfsztítóвLLznek nevezném" — jelenti ki az ezre-
des. 

Az ember csu;pán eszіkbz a gépezetben, a  hatalom  hi-
volt ,és elearšégeiit is felfalja.  Ez ultóbbirakat vagy fiz6- 
kai értвlembem, vagy wgy hogy e1aljasttja, árulóvá te-
szi őket,  es  eőbbiekeft pedig személy iségülk megszün- 
tetésével engedelmes ítélettvégrehajtókká, érzé+ktelen 
eszközzé degnadálja. 

A IgandoDkadá•s szabadsága ezen  a  ponton  a feltétlean 
engedemesѕéggel való azonosulással helyeittesúthet ő . A 
közösséggвl иаlо  azonosu'lás ez esetben felhígulást је- 
lent, amely elzárja az egyén akaratibagosságának zsú- 
lipjent, ;s •esupam maga ѕяbta korlátok ;közötti дnюгgá5t 
епуекТеlуег . Ünállló életвt élve nemcsak a gondollko- 
dást, de a  ІІёtіzёѕt is tkétségbe vonja. Az ezredes a Ihei- 
deggeri ha1á1 jegylébeп  való létet helyezi el őté г'ьe, ami 
azt jele,rilti, hogy a  descartes-i гtétulből a cogito lailik- 
tratasa után a sarcot  Is  k;éts+égbe vonja. Amiikor Rut- 
kow5kii lemond a tétel első  részérőd, nemcsak a ,gon- 
dallkddásról, hanem az eetről  its  lemond. A megcson- 
kított tétel :az egzdszltenciális létbdzonytala гцság, az el-
nyomott, ömnön mivoltában megsemmísLtett .ember szi- 
tuáCiójátt fejezi ki.  A gondodlkodás, vagyis a 1e1ep1ё és 
és az iluitasítá.s lehét őségе  ;elöl,i dlуetén elzámkózás 
adott esetben a valáságon kívüdíséget, az írracioin•álds 
lгtezétst erđsцti. 

Agondolat és az egzis~tencla szétváiasz?ósa természet-
szerűem hozza magával az kn Rutko иΡ*skinád tарes tolt 
s &huиását. Ha a eogllto ergo sum abѕzolútt bizonyos 
ismeretet ad ,valakinek a létezéséről, akkor •az ergo 
sum csak bizonyos fdkú megcsonkítgat létezésre ref-
lekt Ihat. ,, ... Létezni :kell ahhoz, hogy gondolatokat 
lehessen :gondolni ..." — mondja Descartes, amib ől le-
vonhatjuk a követketitetést, ;hagy Rutkowaki megcson-
kított tétele .a pngpoz иdonális attitűd hiányában nem 
válhat abszolút bizonyossággá. 

A .polgáгi l bera'liista teiát nem tud ellenszegülni a 
fasizmusnak. Erđtlem konipeornisszumad nem vezethet-
ték el a tдstibaѕághoz, amely a .má sikk  old  orlon, az iildö-
zöttеk oldalán volt. A gépezet alkatабszeként nem tu-
dottt közö бget г  l%alni az áđdozatokkal, igy maga sem 
mentesülheteltt sem a bűn, sem a ,bűnhődés terhe ;alól. 
A feltétlen engedeBmesség pedig a polgári liberalista 
kezdeti .humandzіnusát its lassan öпинілn eltentétébe for-
dította fit, $így jutott ;e1 addig a fеli nхеréslg, hogy az 
újraélllélsse nem az volt •a Célja, hogy megtalálja a 
múlthoz vezető  lрosőfokot, hanem az, hogy a jövő  
szemára anegtadáija ezi .a málltat. 
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Mészöly Miklós : Film. Magvetđ , Budapest, 1976. 

 

A F21m köriiii lsgtöbb félreéntés abbál adáddk ;  hogy 
egyeJtlien,  a  axioma'tikuwsan megfagalтnazható témisre kí- 
sérlii(k redulká ~inli ia megény üzenetё t, lamely pedig nem 
a „Uényelk" mögöltt, hanem azok ösiszefüggései :ben ke- 
гевепдб . Mészöly ¢m6diszene 1а  ikövetkezetes tényszerű- 
ség, az iiјrán'iáig feszített 'tárgyi 'vllaigosság , iamely еррел  
mert túlfeszített, 'taвtalmnazaa a „val6šág" tárgyilagotч- 
ságának/álkonkrétságának a kritikáját is. Felmerül a 
Кélydé:s:  a  UényrölgzĐtés prediaütása helydUtesílthpti -e a 
megfogalmbazás egyéxlteiтnüségét,  di  Ikérdеzhe4tünk úgy 
is, hogy szül~ség  vain-I  ia megfagialmnazáls egyértelm ű- 
ség~ne (;amdly јегіdеndбеn spekulatí •v) ahhoz, hogy 
xnegmsmemhetбvé 'tegytik a „dálgdk rejlUeltt igazságát", 
amely végső  saron maga az ember, teljes tёbbértel- 
műségében. Mészöly sakerplšaise harámdise¢n a megis- 
me гrhető ~ségre, mdimt o13nenra :irányul, hanem a „való- 
ság" értdlmaгheltőí5égélndk egyneműség@t kérdđjeQezi 
meg. М 'nrndez pensze práъ1eпaatii'kusnak tűm,het, ha a 
Valáságat reverzibiilJis folyamnaltnalk tie4dimit 'jtilk, s az dro- 
dalmzi műtőđ  azt várjtdk  ii,  hogy е t a rcevеrzibdditást 
тоде]1Lá1ja. Mászöly ndléika vdazont  aligha ez. 
A Film ia гegгnyszöv 'eltbe projdciált, s a tárgyilagxys 
szeгn(1јёlődés ёпzetéh külváitó „ ~m,egilsmеrő  szubjektum" (a 
kamera) morдgѓјslshetőségeilt :kihasználva aajátos „két- 
száia¢núlságra" épiU1; arcn!i 'álital egymeі re fkeiUheti az 
objektív kívüiáLlláls éѕ  ia töк+tёneHbeи-Шevés illliúzі6ját. A 
kamera ílgy agy!idej űlleg alanya is, mozgа tottja  is 4.i 
regénynek. A meigán .y иiiágla „aslaik" гamnyn,  amennyit  a 
kamera rögzílt 1ás amenny It ia „meagismerő  szubjektum" 
tud Illetve +tud гtwтikra ad, önтnagát is  megmulba•tva, 
тбт thogy пiészese ,a folyiaттnattnak, rUвehát Iki  van téve a 
„do'.gdk е.в  vШszanyФaták" ,kдzege111enáilásánah, mert a 
megismerés  itt nem rn.egismerts'ég, beѓejеzeitt>gég, ha-
nem  a ráismerés Ikontinтй tálsa, amely az egymást k!- 
1elmylszeri гtő  ektusdk эomoaaltaként jellentheailk; „kame- 
na" ѕ  „иallásáig" кgymá~t 'terrorizáljálk. Mindezi er ősí- 
ti ,a többeslszám •вiső  iszem!élyű  тnarráoió is,  amely al- 
vїаsó és reigényvialáság аај'átas „i enciájáit" егедте - 
nyezi: elidegení't, uтnikö2lben cirikossá tesz . Ennek a 
mбdazer újílt6snalk (а  mggismerő  szubjek'tum me гglket- 
t6zésánek) lkoránUsem púsiЭtám  technikai  a jeШenvtđsége: 
a  tartalmi elemek io7yan anódasito 'Ut krbeШmez&slét teszi 
lehetővlé, amely  ii ipso etnikái tnalnszcendemciáhna utal. 
Tőbbek lkđzö'tit az nrámlila е5 a oarttaa — s a mnindkeUtő  
méllyén rejltőzđ , mindenre .kdtбerjedő  ealkđlcsd szJkepигis 
— egytilttase < ѕak a ddvülá0lás ез  a töa t'énetben-lev ёs 
egyideјűságe áљta1 llehetségels. 
A aselekmRany IkпbanNialkozásának lkбt síkja иan. Egy 
jelenddejű , ,a Mos2Jkva tértđll a Q9aba t>Эноаbга  hazato- 
tyogó Oregemberrel és Üregaslszannyal, akik hamaro-
san meg  is  halnak ,  a egy múlltlidzj ű : 1912 „v!éa+es csü- 
törtökjén" Siпцó, a főиáro~ba pаеacĐidso¢ndt szálllfltó pa- 
raszt  a  tümitetđk lközé ,keлr•eтedük, iaz egyik liavla•scxsmndđr 
megsebesitd, ei гnеnekül, majd valamivel ldésбbb — дп- 
kább sejthető,  mint  magпnagyarázYnató ókolknál fogva 
— aigyonüфi S7ax Sdmian ikaesцnáros~t, ami miatt halál- 
гa fitléfb'1k. A д+зен  töвténetet egy ебges  keretbe az аазопов  
lnely i. köamyezet аддд't,ja, ;a iköamyezetföd'дтајzi lenrásdk 
és a helyгtöntiénelbi. tudnivadók, aanel'yеkről — a narrá- 

torhang Ik3nálta lehetőságektt is iki.hacanálva —,. lát-
szólđg az „ügy" kideritése érdekében értesülüfnk. (Min-
den lehetőt •tudnunk Ikell, hogy rájöjjünk, semmi b z-
tos meg nemi •tudható .) Az egységes ibopográfdai „ke-
ret" módot nyújt az idődömen~ió kitágiitásáhaz,.amely 
nem néllkiliiözi is itörtФΡіnellemгe , гánywlló reflexív moz-
zana»tákát aem. Sőt ! A Itöi+ténelen pаtddógnája az az új-
ra meg újra visszaté гб  futam, iamely határozott di-
menzióba áilltjia a hét töaitiénés egymássál feleselб , 
disszonámѕ  „crescendóját" 
SiКб  gyiI kisságánalk .és hallálán.ák ta ttörténete és az 
Öregember ébája néikiiilqzi a racioná7is`kapcsolatokat. 
Egymásmе1еttU Ségiik a „rendеrző i" fantázia ön fkényé-
ből ikбveфkeziik. A .kamera minden akd!ája iá!tszólag 
arra irányul, hogy hideritse , mit tud (tudhat-e, akar-e 
tudni barin  is)  •az Öregember Siiiórál, mert, s ez a 
motívumok átfedéseiből, s ügyek Tépi ul alláisdkbбl 
sejthető, .tudnia kell, tudnia kéne. Ha valami jelđle-
mezheti az đregernbent , Balkkor az a tudomásulvevés 
kер eе  ségónelk a hiánya . Az Öregember és az 
Öregasszony idő-tudat n&Dkül'i hđsdk: nincs jö-
vőjirk . De múlt~tudatwk nincs , s ezmel mintegy az 
időm kíviilre halyezđdnek . Megőrizve sziintetik meg 
önn,эagulkat , ikiszоUgátitiаtáán és Iküszalgálltatottan. Ezt 
sugailиják a törénelenn rekvizitumai . A hitelen bűn-
ttteit (hőstéttet?) elkбvetđ  Siliiá ebben sz њtеlzmben 
anitipбdulsa az ČSregeтnbeгnek, mert cselekszik, mert 
„valamilyen »mondatotR folytat, amit a szép-  meg a 
dédapjával egyszer már sikeriUt abbahagyatni, a nagy-
apjával és apjával szintén. S amit most 6 fog abba- 
hagyni; illetve, mi is —..." 
A hét törtéтnбs kélt alltemnatíva megfogalmazása is le-
het: lenni (Oregennber) vagy tenni (Sliiió). A regény 
értékítélete felől kébs'égtelen, hogy az đregember kép-
viselrte alternatdva a problematikusalyb , a me fk&гdő-
jelezhetőbb , és semmivel sem kevésbé abszurd, mint 
a si;Liбi action gratuiti. 
Ha mimdarnáгon meg akarjuk fejteni, milyen titokza-
tos szá ak köb!k az Oregembert Silió sorsához , seчnmi-
képpen sem szabad elsik >tianunk a „számonkérhetetlen 
csendes »fasizmws«" probdematikája felett, amely 
egyfitt jelentkezik a rrgény „tönténed јіхі  mekviiziitumai-
nak" ,patológiás megnyivánulálstaival . Az đmegember és 
az Oregaaszony kszolgálltatattjad, de fennтt а  tбd is a 
töгtánelmi lát рaitolágiájának , egy ablszund Létezésnek, 
amelylik óћa'taltianul elpusztítja a vele szembekerülőt. 
A cѕеІdktвёny hét tszáliának párhuzamba álmása ez-
áitlal lesz rböbb irón önkánymél. 
Mi az ember telhát? Ünkör!ébe zárt „néma nem", a 'ié-
tends аbszurddl біsainak 1d>szo (lgáаtatgttja ? Zlévеdks .ve1-
na csak ebiben keresnI a iészöy `i tézist . Absmumdіі tás 
és emberi lényeg neon absztrakt módon állnak szem-
ben. Egymásra kpüШnelk azok. Még csak az sem az 
igazi héгdés , hogy miivé, mdlyemmlé teheti magást az 
ember, hanem gan, ahogy teheti -e önmagát, leelli-e a tett 
(akác önoébú) ,helyltбЈжsa . A FIlm nem dalmondott, de 
mindemképp sugallt válasza : a cselekvés altегnattívá-
ja. 124 
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Konrád György : A látogató . Magvetđ , 
Budapest, 1969; 
A városalapító . Magvető , Budapest, 1977. 

azért kaptam a többi embert , hogy ösz-
szeférjek velük, szeretet nélkül magam 
is gyű lölőm, ha azzal sem tudok össze-
férni, aki a legközelebb áll hozzám, ho-
gyan tudjak egy egész várossal? 

konrád györgy 

Ke1іt-Ewrópában miaden regény törbénelmi regkay. 
Ta1án атег+н, mert az :indmviduum soha nin' tudldtt tár- 
sadalma és önmaga között olyan distanciát teremteni 
irt, anithen fiiggeжénségéaefk legađább a  látssatát é1- 
hette voLcva meg. iVLe11t ha1 pusztított  volna jobhan в  
többet a törtérvelem, s hal iLettek valna ng  a  tёnуёk 
annydra itürelmеtlenek, mint é.ppen t+t; е  lehet-e így 
figyelmen kivtil hagyni ezekit  a  bényeket, melyeknelk 
sziikség'képpen és. nem egészen öтill~ntesem, az  їуén 
újira és újгa іalárendelődtilk, míg vágшl o.2na9a Its ölsz- 
szetévesztц  magát velttk. Eaént Ke1et-Európában mIr-
denki, ,aki örvmagáról besDél,  a ttöa+téne(lетто!1 belszléll, s 
megd,őbbenten ikonstatálhatja, hagy uzvégils valamI eglé- 
szen ddegenről ké11 szál¢ilia, amihez csak annyI !köze 
van  esetleg, hogy megtörtéлшk vede de aa гóil már  csak 
sej1teiпnei lehetnek bbtilk esetben), gy аIlĐnabbаn ha-
mistudata, ,hogy m:ivégre  Its töa'téxLik meg vele miadee. 
A tömtélnálmіi regény itt ёntudaИinаébredés, elvonatkoz- 
tartás a be ёѕzеtе tst5І, s ugyanakkor Qé1ki'ianeret- 
fusdalás és öagyaiáz&ѕ, mert az ember dsalk egyedi és 
örök bosszúságával tud lébe ellen ferie,ktidtnii, málgsal 
se talán, hisz ebből ra bősz twdalt9aól anár Anonymus 
őta.  aim  jutott csak oz  Igazi teUtdkhez aargyoa s ki- 

125 	ие.в  egyeseknek. 	 . 

Коnrád György ikét regéиmyel  csap  ii a  гtörtércveLem-  
re; mwvei beиallotban is, иа]Шиа  is töпbélneleme711enes 
töxtéae]ппd iregények, megiismételve példáгaWul aalt az 
e.11erntmondášt, amit  a  téayelk öhpusztítóaa évszázado- 
ikon . á.t Jelpvvselltek, kép игseФnеk. E szembenaФl'ás a 
dolgok és a 1,ét elfidlyásával, iazonban módot ad arra, 
hogy ,égy percnyi önhitit manadandáság v бlágánál meg- 
mérhesse és könnyfinek találhassa a hivalkodó újat- 
akarást . s azt a. htbét, іатеЛуbоl csak koaoepoiós ре- 
rekre telik.  Az Ndő  terei néhal összéгsugorod,ivak, s al- 
kailmat  adnak  a tények s  a  ltetbeik egy аlјпаа. ta4áR ko- 
zásáira, amelyből valóban kipattanhat e so'kalt kutabdtt 
újrnódi bálváay: a szükségsaerwség lényege, az .ember  
avaradandóan iisnléltlődő  önálló~sága. 

A történelem az a folyam, amely néha konceabráSja, 
néha 'kiiol'dja гa csdTdkvlésből azt, Ianld згетél еѕеn em-
beri; koncІntrálja, ha folyama egybetenel2 az elége- 
detleinség ezenvedolуében m г'vndazt, amI napja9aillbban és 
Intim viszonya'iпbkban letagadhaba!tYan; иауу  — élllen- 
tétes véigQeblelnJt — mindezt  tagádóan sгétmolssa. Kan- 
Тад  csaik ez ut"abbit. figyeld, is számára ezérlt válltilkk az 
em,bегi ;  de aktuállsan alIgha emberszabá іsí avegltёatté- 
a;és emФékveezbéssé, melybe ú'gy : és azért" •rdhen bele 



az egyén, hagy megtisztulhasson önmagától. De csak 
gerincét veszítb (veszitheti) el, a'ká г  az ostтдrcnlók elé 
vonuló ostromlottak, akik +a tiszta ész +hagyományos 
szimbólumai. •helyett (¢károsaik a májusb seregszemlé-
ken) megltörtSégüket betö іtségü&et viszi&, hordják, 
mint trófeát. 

A két Konrád.1kötet töntánelemszemllél еtе  azonban egy 
lényeges ponton eltér. A látogatóban m тжt és jelen 
еgybeanosódwk: a totalita гtizmus foga félé¢ jut mutogat-
ja, s a vбѕzоnyolk akaratlanul is, cinikusan is, mind-
untalan elámulják nn liba hajló lényegűkét ... s az em-
beгt. E társadalommal való szembenállás ezért olyan 
egyértelmű, akár egy halálas ítélet; a szembemállás 
időtiem pózai megformálják +azt :a sámnélyiségét (tí-
pust), amelyndk (a іkimok) adekvátságában — érezziik 
— jog*a senkinek sincs Кétellkedв  ,még akikor sem, ha 
esexndősége vetekszik társada дmáéval. 
A városalapítóban azonban egy mába merevült tarsa-
dа4om néz mám szembe egy mába gyökerez ő  szi kep-
$zk е1, s a t&téneknli áítfediések fölemlegetése ezért 
újra és újra csak látszatfumlkciókbam álhéti 'kii magá : 
nem abban, amit vállal, hanem amit tukiajdonítamak 
nekti. A múlton élezett szkvерtieizлnus nem vághat a je-
len elevenébe, +talán azért olyan drasztikusan kegyet-
len mégis, a ta+1•ánn azért 'kíptelea arra, hagy valami 
újat is előlegezzen —látszólag. De Klon+rád könyve, 
annak eltieв éme, hogy +tagadhatatilan ;elvszer űtlenséggel 
akar a világra nézni, világnézetét létállapottá fokoz-
za, a biz anytabansálg ltétбPlaрatává, amelyből (egyelére) 
még htámyzi.+k napjaink humánus pemspektívájáma'k 
‚тégéгvényes visszavarrhatatlansága. A törcténelmet 
ег  r+t a megt6rténhstőség holyittesiti itt. A kőenyv +hőse 
nem mer szabad lélegzetet venni, lnabárc nádja lenne 
rá,  mint  ,meggyőződése, hagy a szabad lélegzetvétel-
ből hiányzik a végéгvényesség. E tekintetben aligha 
kiilönbözne a kispolgámtól (ha lenne lknspolim, s) ha 
nem &utatnná .a végérvбnyessiéget a maaga indh'vldualfl-
tásána'k s a világnak szegezett nem ,tбgitó s?lkepszis-
sel. Individuum és társadalom antinómiája ezért ko..  

гѓЈаt егn olyan explidit e regényben, mint A látogató-
baпn, ahol a szkeptfldizmust egy, akár az in кiivWcLualitás-
гбl Is lе¢воndó aktív szenтnbeпállás helyettesítette még. 
A látogatбval egy kbzösségtelen társadalom szléttömt 
indшvidiuumána'k Кб  kápát vesszük kézhez: a Bamdu-
láét, aki, mint a mní+ltat konzerváló „egyéniség", (rab)-
szolgája csak a mának, ajki aktívan ömmlaga !és üsndd-
viduanitása ellen él; és kretén fiáét, akk a forradacmat 
megelđző  §dők jellegzetes tе  nібkekémt, már ugyan 
nem szо1gá+lltatja ici ömmvagát, de semmit sem tesz (te-
het) az ellen, hagy eredend ő  Iszolgáctatdtt9 gát meg-
szün!tesse. Mondom, a gyermekben a kor -1+émyege ele-
venedik meg, a ,deviancia dominanciája: azdk akik 
védtelemelk és lelki szegéhiek, azonosulnak a dolgok-
kal, s .egy olyan táaг  a сialommban, ahol .a do'go'k iв  vfi-
dualáitasa (ІtёІјesítmény-elv — 1VIarcuse) határa¢ meg 
mindent, 'a hülyék és vedtolenek k бpviselik a iiegadek-
vátabb „foгmáját" a táгsadaumiságna&, ingsz t егц  nésze-
ti k nband.+eгnnél lés mindenkimnél pomitasablbaл  +követé és 
éli rés utá хж sдa a dogok logikáját — a dologi táa~a-
dalom liogikáјбt. Kamrád azonban myonna'tékosan utal 
arra, hagy e +tárcsadalom ddlggisága đпnmlaga tagadását 
is képvlilseln: a „Lбtоgató" azáltal, .hogy váll+alz}a az 
azonosuláa a fogyatékos gyermekivel, s funkdójált —
e dolaggteгemtđ  dolgot — fölváltja egy dókggá alá-
zott személyiséggel, elmondja fté18 véleményét a dol-
golarói, s ez, az ötvenes évék lég&öгét Ismerve, nem 
csekélység. 

A városalápító „megeгđsödött" individualitáеsal, kіn-
tikulsn nléz szembe — bári márc іkогбntsеm csak a do-
log+iságga2, hamiemn — közvotlennül a tárcsadáloamrnal, s 
hagy teheti, ez nшпndеnm+é1 többet mond a váltoгásrál. 
De Kom~лΡddt inбgsem ez fizgatja, hisz szánmára mindem 
emberi megvalósulás tenmészеtes. Sokkal +inkább az, 
hogy e megvalósulás briztdsítéКak mennyiben tehetik 
végéгvényеssé arc individuum önmagára-tatálásámak 
tuslomságát. A történolem £elé ford іі Lѕ  llegprobiem ti-
kusabb bkztasítélеa !és :egyben +az kmdbviduack+tán alapja 
a közösség, mely Kororcád második regényében átüt đ  
erejű  (és átíitđ  erővel megeleveniített) hatá б4ielyzetok- 

ben válik megfaghаtóvá (gondoljunk az ámvíz-jelene-
tekre). A talrsadalmi mindennapok azonban csak e 
közösség látszatát képesek reakzálni (meehamikus szo-
lYdan іtás — Dunkhemm). A kdtogatóban a кbzаsség vбg-
émvlémyesen csak illúzió, 1б  nyеg!éből és fогmбјбból ki-
forgatott, meghamisítot гt totalitaгbszti&us jelszó. Ne fe-
ledjük, az ötvenes ёvdk +táirsadalmában vagyunk, hol 
a funkció teremt közösséget, amii ezáltal csak látszat 
lehet, ra  mint  erőszakolt, evadens hazugság: eJMlLsellhe -
titian  tehertétéi. E világban minden „közö зΡs'g" meg-
alázó: „Pontosan felismerem, de hajamban, b đrömön, 
ruhám szövetében nem hordom -évszámra a szegény-
szagot, ezt a sárga csnllagot" — mondja a „Lбtagató", 
s közben egyre jobban undorodik m'indatt4dl, esni híjám 
van a közöstségnek, s a tárisadalom int ő  példájia nyo-
mán egyre olnikusabbam sтem iél mindent, ami közös-
ségne'k akar látszani, annig rá nem döbben ;arra, hogy 
va+Dódi cinizrnusra csak a •tárcsadalom (pantasábban: az 
állam) képes. Eгért nem eraszakolt, nem abszurd el-
fordulása Végi álarcától, s közeledése ahhoz a gyer-
melki esőt szinte már .emberen kívüli) náiv пtásho¢, mely 
a rcácsodálkozás гtегmr suókségével és +kötetlenségevel 
termбszoteѕebb emberi kapcsolatokat sejtet. 

A közösségváiLВais — melyet végül, sem az író, sem 
alteregói meg nem kerülhetnek — a hitben találja 
meg érveit, egy hitben, amely egyémtelm űen kdélezі  a 
valóság kétéгtekműј  églét rés a tények fukarságálból ön-
igazolást merítve гvanzkörélbe kényszerit minden e+1Eoj-
ta t e]'enaйсarcást. E hit a legtermészetesebb reakció, 
mer +alapjában egy alapvet ő  emberi magata г tás  611: 
az emuékezés; tendenci бzus emlékezés, mely a mai 
részvlággal, a фоtaиtás megidézéseként a maga r бsz-
világát г Ρáll tфa szembe: „Tegnap megrúgták, .ma már 
engesztelik, holnap sљnоgatják, és +én tCSаk a tegnapot 
látom." Azért itöbb ez a szemcélét, mini ékár az eddi-
gi kritikai megálllapítások ] іфбtгabbiКa is, meri egy 
olyam +nészvomatkozást emel ki, amit a ma vgérvé-
nyesen nem-létezőnek +tekint, de e tёt ІьаІkуttаt иégül 
mégis mindig válФalja, s vállalnia 'kdul, halsz szelleme 
egyelőre +belátha Іtat]an ideiig még itt (akár itt bennünk 
is) 'kísért. E fölismerés által lesz a föcv еtettt h tvallás 
tagadó válasz arra 'a magába gyökerez ő  ánegállapá+tás-
ra, miszerint az individuális cselekvés teгmészефеis 16-
nyege a biztonság, mely +ha  a látszatok emejбІg, ha el-
lené ге  a cselekvés jövđne-Eгányítottságának I, de ga-
raanibálіni 'tud némi •permamегшn t: „A holnap gondja 
tehát, .ha intézkedésеm balul ütne ki. A osđdök keze-
lésének technológiája megszabja a .ma elvégzend ő  mű-
veletéket " Konrád itt m!em a Ikispolgámság szimptámб-
it, szociális nvozgáslehetđségeit járja &örül, m&t tá г-
sadalmában — A •lбtogatб  c. regémyér đl van szó —
(min•t a parttalan elnyomásban általában) nem lehet 
szó kispa2gáхгól, hisz ezekben a társadalmaidban már 
polgáхгбl sem lehet bеLzélnü; gitt csak alа fitval6k van-
nak, s ezért e ѕzkltuációban az osztályharc olyannyira 
értdlmezhetetlenn ikategómiává osökevényesül, a nem-
zetközi erđ'konsteblád бnak olyannyira k's1gállrtatdtt, 
elhanyagolható tényezđj'vé, amelyet az elvonuló ese-
ményelk Sajnos tóhitt egyiéi telműэбggel pléldáznla'k is-
mételten. 

A városalapítóban — s a magány legf őbb ercényeianek 
egyike ez — az :író egyé ѓtelhnűen megfogalmazza an-
nak a 'hiitndk a 'lényegét, mely az utópiák magabiztos-
ságá 'ial' +és tlsztaságá'иal megteremti vágyként az !eljö-
vendő  várt. A  hit  lényege maga az, anilit teremt, 
pontosabban, amit •vfilágra segít: a várok, „ahol a cse-
lekvés axió г ndja a változtatás, jogovin van környeze-
temre, nem án. vagydk érte, nekem udvarol a város, 
s rrókn. csak velem tmégabkudva Lehet (dönteni, ahol a 
közösség értelmi fogyatéieosságnak tartja a hatalom 
oszthatatlanságának ekét ... ahol inkább magamat 
sem tisztelem, hagy másnak se kelljen hízelegnem, s 
inkább viccelek a temetđben, minthogy vezényelj• еk 
az iskolában, ahol az apológiát önelemzéssel, a tör-
іуényt hipotézissel, a ihitet jóv đkrttiКk val, a szózatot 
körkérdéssel, a vezéгd1dkeket epigrammával, Igaza-
mat ellenfelemével, önérzetes kakaskodásomat saját 
karikatúгб.тvmal ‚igydkszem fölcseгéLnd ..." 126 



De Kancád György nem alkar utápdát rnd, 's hirdetett 
hite már csak ezért sem lehet azonos a jöv đkritikával, 
s regényeiben a lehetőségek megvalásulásánák egyet-
len letétem!élnysse ílgy egyel őre a szkepszis. A smkep-
szis a múlandóság elismerése — „A f oгтadalmвár min-
dig elavul, a forradalmár mindig nélkülözhetetlen: ici-
öregedett konfliktusokat űjabbakkal segít fölcserélni, 
melyekre ő  sem számított" —, de egyben elssmeaiése ra 
míulчndáság áktualiiјtáisárvaik, maradandóságának  is;  an-
nak konstatálása, hogy az átmenetben  nines végér-
vényesség, s a vágéswdnye~ség hiánya a l zonyosság 
látszatát sem képes pealsze megadni, s ezért ,semmi 
olyant sem tud nyújtani, amiben rnég ezen Ku hinni, 
a sz'k!epszis-feх+tőzés mentes hitet elhihet ővié tenni iUe-
hetnye. нжtub iitt asalk rabban lehet, iamit végérvényesen 
eszmétlenithеtе , az eszmék furcѕasá,gábál, kértila іdisá-
gából kiemelhető ; ehet :anny!ira testi, hogy :gyönyört 
sokszor xrr'ár nem is iényegе  ad, hanem az, •hogy egy-
ertеhnl ségгben megіngathatatian, s ezért mégiscsak 
biztosítható révén a mindennapi .örömadag, mint az 
emberi lét l zonya ѕsága: a ,nemiség. 

A látogatóban a nemisélg önmagába zápt tansad(alom-
ellenesség, de iaz őszi nte~égben-kdelégülés kánylszere is, 
s ezért kvsmaиgáltattójia az indiividuumnaik; a n•em7áág 
idegarvkedő-negatív átfеdéseit e regényben ez a tény 
indokolja. A városalapítóban azonban már nndnt teljes 
kita&nikazás van jelen a szexualitás, mint n}ritdtitság, 
s így egy újabb lehељtőség lesz arra, hagy az indivi-
duum, kapasolattaibaar a próbálkozás emeњig legailább 
fölszáamoljon rdkiden Lndividualizmust. De az író 
szkepszise, mellyel a humlanizálódlás karateként meg-
jélenő  ütött-kopott .kanzumtám зadalom-uKnmat+dt illet-
nile kell, itt is 'inddkdltan е1 a gyanúpea гel, amikor sej-
teni engedi, hogy a nemiág — az enberiesű'Ut pró-
bálkozások ellenlőre — titkon mégis a változtathalbat-
lanság őrzője; arcnak, yamit végképp bеnnerejlben iai-
dividцálliiѕ , szenetetkonzerva'tiyvizmus, :amely úgy igyelk-
silk nxegőnizni magát a hюinapnak, hagy nem válto-
zik, sandítva néha a világra s mindenre, csupán egy 
közösiiaésadag klfiröcasenő  öröm biztonságát ovja, őr-
zi, „mint húlló tárgyakat a föld". Néha és gyakorta 
a termelés mozdulatai az erriberiestilIut párzás mczdu-
lataivá lesznek így, a lét egyoldalú ág г  ]еmakadИΡságába 
magyarázva annak egyѕágőt, egyémtдΡműtségét. A fö'1-
oldást a nemiség mőgiis őrzi minidig, mert a Lehіtősé-
gek fonalát anegfomdítva, a mindennapi ase4ekvés moz-
dulataiba beleoldja a szeretkezés mindent természetes-
sé tevő  mozdulásaflt: „ ... minek akarnak látszani ezek 
a megbélyegzett testek éjjelre ágyláлnpáк  gyér megvi-
lágításában, ha célirányosan állva, ülve, hajlongva 
egész nap, valami rajtuk túl eső  megbizatásban egy 
rási!k testtel összefogódzva éjszakára raguikhoz tér-
nek, ha valaki tíz ujjal •megmarkolja ezt a hdtizinot, 
ezt a fart, ezt a páratlan rпemi szervet, ha гоalmkit ez 
a zsírtalan ágyék iköгülfog, furakodjon tövig, a 1eg-
szorosabb őriiletig, ahonnan mu r nem tud kiszökni, 
ahol rázárul minden csapóajtó ... " A városalapító-
ban a 5me,reuallvtлs a lét meghosszabbítáisa iaz ember fe-
lé, a szexualitás az ember meghdssaabbítása önmaga 
fié — kis megalkuvással, hittel, de kevés biz1t1 оnvság-
érzeUtel — ikiеgészülése az embernek a tki:elégiilps ön-
déll-еzemííзágében és önaéđ-ISzerűеégével. 

maguk elé, s ezzel értelmet adtak,  ás fiorxnát minde- 
nekelđtt, ;a tIrsadahnh szem!benállás aktualitásának. 

Kanmád szembenádlása az .egyszer ű  konstatálás passzi-
vitásért idegesnek érzi magától, s mondatai — a va-
lóság homogén, gyakorta uniformizált e bgyértelműsiáge 
ellenére — ezért :nem válnak :puszta hörpöllyg đ  árada-
tává a szavaiknak, melyek ugyan magukkal söpörnek 
rn'indenit, anélkü'1 azonban, hogy nndnIsítenének bármit 
is. A legfontasabb vonatkomás, mellyel Konrád a fran-
cia új regényt meg őrizve mgghal•adja az, hogy szem-
bеnáLlása a valáѕággai sohasem elvi; ezért hiányoznak 
regényeiből az áhфalánasitásdk, a tények ezért rob-
bantják föl mondaltait. A városalapítóban a mondátok 
darabokban hevernek; az elvi általánosság átép'telensé-
gét már нz is mutatja. A gondolkodás sem tömefkszik 
a megfogalmazás teljességére, hisz :tudjta, hogy ő  maga 
nem forradalom... iiegfdljebb forradalmi; de tö гкк  is л!k 
a teljességre mégis, amely a megfаgalmazáson túl, 
vagy épp annak ellenére eggyé formálhatja a léttel. 
Ezért !a ,mon кΡlatdknak itt nem közlésfun'k сіója, hanem 
az .ember szempontjából Létfunkciója van, ajkár a basz-
nálntl támgya гiсnaCk. Kannád úgy találja, hogy a nyelv 
hagyományos .sodrása csak isвmételni képеs a ténye-
ket; néha ezért egyszer űen lyejátszódnak a dolgok, él-
nek ta deLgdk, megelevenednek a dolgok és nin' köz-
vetítődnek (azaz, a jélzés átveszi a megelevenített 
tárgy-világ bels ő  mechanizmusát, s a nyelv hagyoaná-
nyos mpzgás-„pályái” ehhez igazodnak): megelevene-
dik a halál és a szeretkezés, s e kett őisság az egg sz re-
gényt (keretbe fogja, akár 'a létet. 

A francia új regényből, kömsmert, a tárgyak elt űn-
nek; a tárgyiasság (tárgyiság) lép hdlywkbe, mely min-
dent áthat és áthatóvá tesz. Az ember, mint küls đ  —
do szintúgy csak tárgyias — er ő  hordja a tárgyakat, 
ha az említett művekben nagyritkán konkrét szerepet 
vállalhat, minit jеbbána mozdulatlan hatalom. Konrád-
nál ezzel szemben a •tбngyak eleve spontán világa em-
beriesül; úgy kőpvibseli minden emberség lényegéit, 
hogy negative önrugóban lenyomatk őst hordja azt. E 
spontán tárgy-világ körismert rendszertelensége áll 
szemben a rendszemetet kaлzervativгznшsával, s en-
nek gondolati lereflektálását, az álomszer ű  átfedések 
(belső  monaeg) s a disszociáció permanens jelenléte 
határozza meg. S a dtiissmociáció támgyv шlá,got követđ  
spontaneitása már eleve mindez hagyományos rend-
szert/mendвtt képtelenné tesz, képtelennek min őset. Az ' 
individuumnak itt nincs rendszere, mert nem lehet 
közössége, még tárgyi .közössége sem. Konrád e ponton 
is újítóan á+tértelnnezi a francia új regény hagyomá-
nyait, hlsz ez utabbi mindent rendtsce гként tételez, s e 
rendszernek :kulcsa az a •télny-világ, mely önnön súlya 
folytán visszahűli az akaraton kívüli meghatározott-
ságba. 

Az eknondottákból következik, hagy a francia új re-
gényben nincs individuum, s igy a kritikai szeanben-
allás olyam küllsőség, melyet esalk egy harmadlik, a szö-
veg értelmezője vihet bele (esztétikai „háromszög") a 
szittаáeiába, akár egy deres ex mlaohinát. Kormádnál ez-
zel szemben az indlvitduaiitás olyan hangsúllyal van 
jelen, hogy a világgal való вem-еmembenállбs szövegé-
ben már teljességgel éгite]nnezhetetleл-éгtelmetlеn. E 
tényben rejlik magyarázata unnak a határozott aktiv-
tásbartalmú 'kiilönbеé•gnek, mely a francia új reglény 
ős Konrád György nnűvei 'kőzdtt mutatkozik. Az előb-
bi realktív igái ugyanis soha nem értelmezhet ők az 
önállóság mércéjével . A rejtett függés és fflggIs-tar-
talinIt passzivitás ott kúsőrt mindiig s ezért a regény 
soha nem változókról, soha nem kebontakozásról, ha-
nem asak ismőtllésrđl, .csak újraélésről .beszél. Konrád 
regényei :megőrzik e tárgyta гtaimú distanciát — az 
író művei ezértes rakanithaták az át őrtelmezések, új-
rafogalmazásgk elllenére a francia .új regénnyel —, de 
aktiv igái változásra irányitottságukka4 vallanak ön-
állóságot, s ha patsszivđtássall kísértene mamis a 'kиr-
nyezet az ember körül, :akkor a .szképszis , őntudatávlal 
vonulnak el, s határozott :rezisztenciával tartózko кlnak 
minden ґniоzduиѓіstбl. Konrádnál minden ,változik  Is  
semmi sem ismnétlđdik ... csupán az, ami ,véltvari kĐ  p- 

A két Konrád-Ikönyv maradandóságát és magányoLSá-
gát irodalmunkban, a társadalmi lét eddig meg nem 
tűrt kritikáján túl, е  'kritikát maximálisam föi І smaba-
dító, átélt stulusa ragyamázza. 1VLanadandóságának for-
ráisa a тűv é& zL szintű  tartaloni és fomnai felzáгlkózás 
ahhoz a valósághoz, melyepp hogy csak Úételezhet ő ; 
magányosságának oka ezzel szemben tanrtiallmának 'és a 
szerző  életfarnma-aspmráaiój'ánаК  az .a masdimáiiцΡ dзat-
lakozása, „egym'ásnatal láеa", amely myegdöbbentően —
és határozott elleлtétben a könyvek sikег- vej — úgy-
szólván teljesen visszhangtalan maradt egyelđre. Pe-
dig a francia új regény, mint ahogy e század m űvésze-
ti mozgalmainak legjeiemtősebbjei — melyek Konrád 
stílusát, s esni ezzel összefUgg, р aыёmайtvйlІalt olyan 
alapvetőeп  meghatározták — a létforma újmódi hiva- 
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telten s adni az ігó hіt'allása :szerint is alapvetaeв  em-
berthen. Így az ismétl ődés, a váltaaatlanság dtnttéalu-
mává válik az épp megjelenített tény é г tékémek, pan-
tosabban értéktelenségének. Az értékek tekintetében 
a anoia új regény érs Konrád m űvégzete úryтa talál-
kozik:.mindkét esetben a tények vanatkoz4 гајtatt  &t&-
ke van jelen, annak vá1б  ága és lгhetetlzn цége egy-
idеј íi еg, leszámítva azt a ko гlátozott számú kivételt, 

melyben a francia хegényвél néha mégis szerephez jut 
a ,tények öпértkke is (action gratuít), ami viszont Kon-
rádnál újra osalk éntеlanezhetetlеn, mert kritikájának 
értelme kankrém tángadalmisággal vonatkoztat, de nem 
közvetít a létező  sséDsósegek között. 

Konrád György ,prózájában megszületett a magyar új 
regény. 
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U našoj p.rozi  ii  već  duže vreme prisutna jedna 
tendencija koja ii izrasla iz specifi čno novog 
vida primene prozne artikulacije, na č ina izraža- 
vanja, forme saopštavanja. U pizadini ovi meta- 
morfoze koja se koristi razli č itim mogućnostima 
rušenja jezika, a koja se odražava na ravni iz- 
raza, stiji jedno primenjeno prozno videnje. U 
mom  momentu kada se ovo videnje ízbistrilo, 
naša prozna literatura  ii manje više hrabro po- 
kušala da načne, da suspenduje, da transfor- 
miše pastoje će oblike prozne naracije, odnosno 
„pripovedanja sveta", kao što ii rekao Butor. 
Ova stremljenja, s jedne strafe (mogu da) služe 
kao osnova novim proznim tokovima, a sa druge 
strafe, da uti č u na tok našeg mišljenja  0 teo- 
retsko-kriti čkim pitanjima prize. Da ii odnos 
izmedu dela  i  kritike dvosmeran, dokazuje i 
Starobinski sa tezom  Pl  kojoj ne postoji  sari  
uticaj dela na č itanje, na kritiku, nego  ii  i  sari 
deli izloženo izvanredno zna čajnim promenama. 
Konfiguracija dela kao celine  menja se zavisno 
id prilaza, kaže Starobinski. Držanje, stay, sen- 
zibilitet č itaoca, kriti čara, odlu čuje koje се  struk- 
ture dela dospeti u prvi plan i biti u prednosti, 
a koje се  ostati u pozadini. Po ivoj tezi, kriti č - 
ko č itanje raspilaže visokim stepenom mogu ć- 
nosti preina čavanja konfiguracije. Sli čan ii po- 
ložaj i proznih dela koja ostvaruju fove na č ine 
saopštavanja, samostalnu narativnu strukturu, 
koja vrše ve će i manje korekcije u onoj oы asti, 
koju možemo nazvati  književnom konfiguraci- 
jom. Prozne tekstove ovog broja našeg časopi- 
sa, kai i kriti čke prilaze aktueinim pitanjima 
prize, objedinjuje ina zajedni čka intencija, koja 
ii usmerena na otkrivanje prakti čnih migu ćno- 
sti i teoretskih dimenzija pomenutih preina ča- 
vanja ive kinfiguracije. 
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A XVII. század utolsó napjaiban egy leopárd pirkadattól szürkületig né-
hány deszkát láthatott maga el ő tt , néhány függő leges vasrudat , férfiak és 
nđk tűnő  alakját, egy falat, és egy kővályút talán, tele száraz falevéllel. 
Nem tudta, nem tudhatta, hogy szeretetre sóvárog és kegyetlenségre, a 
marcangolás vérszomjas élvezetére, mohón vágyakozik a szarvasok sza-
gát hozó szél után, valami azonban fojtogatta, valami hánykolódott benne, 
és az Isten ezeket mondotta neki álmában: „Itt élsz és itt is fogsz el-
pusztulni vermedben, s egy ember majd, akit ismerek, láthatni fog téged 
néhány ízben, hogy eszébe véssen, és elhelyezze alakod és jelképed egy 
költeményben, amelynek pontosan kijelölt helye van a mindenség elren-
dezésében. T ű röd rabságodat, de megadod egy versnek egy szavát." Az 
álom útján az Isten megvilágosította a 
vad megértette a  ..  agyarázatot, s elfo 
csak sötét er  =  ég lakozék ben 
világ rendje evényes egy 

g 
~ I  

a 
sárga 
rózsa 

A nevezetes Giambattista Marino, akit a Dics ősé 
(hogy a számára oly kedves képpel éljünk) új lom 
avattak, sem az este, sem a rákövetkez ő  napon m 
a tétova és csendes esemény, ami akkor vele m 
életében. Az évekt ő l és a dicsđségtő l megcsömörlött 
oszlopos spanyol nyoszolyán haldoklott. Nem nehéz e 
sel arrább a nyugatra néz ő  csendes balkont, s kicsit le 
és a babérágakat, és a kertet, mely a sima vízen megkett ő  
Kancsóba sárga rózsát helyezett egy asszony ; a haldokló a elmar 
tatlan verset mormolta, melyre — tegyük szívünkre a kezünket —
is ráunt kissé: 

Purpura del jardin, pompa del prado, 
gema de primavera, ojo de abril... 

Akkor ráébredt valamire . Marino látta a rózsát , mint ahogy Adám láthatta 
a földi Édenben, és megvilágosodott el őtte, hogy a virág a maga örökké-
valóságában foglaltatik benne, s nem az ő  szavaiban, s hogy mi minden-
ről említést tehetünk, mindent megidézhetünk, de semmit ki nem fejezhe-
tünk, s a magas és büszke írás, mely arany árnyat vet a szoba egyik 
szegletébe, nem a világ tükre (mint hiúsága súgta volt), hanem csak 
hozzá van toldva a világhoz. 

Ez a megvilágosodás érte Marinót halálos ágyán, mint ahogy tán Homé-
roszt , Dantét is egykoron. 

everything 
and 
nothing 

Senki sem lakozott benne. Arca mögött (még a legrosszabb akkori ké-
pein sem hasonlít senki máséra), dúsan áradó, képzeletgazdag, felvilla-
nyozó szavai mélyén kevés h űvösség rejlik csupán, kevés olyan álom, 
amit senki sem álmodott meg. Kezdetben hivé, hogy mindenki őhozzá 
hasonló, de társa meghökkenése, amit e hiányérzete magyarázásába fog-
ván tapasztalt, felfedte el őtte tévedését, és megérttette vele, hogy az 
egyénnek nem szükséges különböznie fajától. Hátha a könyvekben orvos-
lást talál bajára: latinul tanul egy keveset, s görögül valamicskét (mint 
egy kortársa mondotta volt); aztán arra vélekedve, talán ama ősi emberi 
szertartásban hamarabb megleli , amit keres , ingedé , hogy annak titkaiba 
Anne Hathaway egy hosszú júniusi délutánon beavassa. Betöltvén husza-
dik életévét Londonba megy. бsztönösen beletanult már, hogy úgy te-
gyen, mintha valaki volna, ne tűnne ki, hogy nem így van; Londonban oly 
hivatást talál, amit mintha rá szabtak volna: színésznek csap föl, s így a 
darabokban másvalakit alakíthat a sokaság el őtt, mely úgy tesz, mintha 
valóban annak tartaná. A színjátszás — talán el őször életében — meg-
ajándékozta az egyszer ű  örömök adományával ; de amint elhangzott a 
végszó, mikor az utolsó tetemet is elvonszolták a színr ő l, a valószerűtlen-
ség rossz ízét érezte újfent. Nem volt többé Ferrex vagy Tamerlán, újra 
senki volt tehát. Űzettetésében új h ősöket és új tragikus meséket kezdeti 
kigondolni. Igy, miközben porhüvelye a I 	 pszékekben és bor- 
délyházakban ten  •  et # ldi 	 , ily énne lakozott, Cézár 

jövendő  sre, a pacsii t kárhoztató Júlia, és Mac- 
kányokkal beszél a pusztában , ki 	fiгkák is egyben. 

annyiféle ember, mint ő , aki -- akár 	egyiptomi Proteusz 
ni a természet mindi  :  akјб t. Nagynéha, valamely m űve 

egy zugába 	•  engedett magan  ; "i' 	-egy vallomást, biztosra véve, 
hogy sosem 	 w  ;  eg, Rich 	áи ítja , hogy személyében sokan 
osztozkodn 	•  külön •<~  p  I állítja, nem vagyok az, aki va- 
gyok. A lét  = 	 és  a: 	ás alapvető  azonossága ihlette 
hires darabja 

lúsz éven át ú 
és félelem töltött 
đ, s hány szerencsét 
tődnek. Ugyanazon a 
hónap se telt bele, és v 
mekkora folyóját, gyümlöcsösét, anélkül, hogy összekapcsolta volna őket 
azokkal , melyeket múzsája énekelt meg, melyeket a mitológiai utalások 
és a latin kifejezések tettek híressé . Valakivé kellett válnia ; visszavonult 
színházi vállalkozó lett, aki kuporgat, s akit kölcsönök, perek és szerény 
kamatok érdekeltek. E min őségében mondta tollba száraz testamentumát, 
amelyet ismerünk, s amelyb ő l gondosan kiirtotta a pátosz és az iroda-
lom legapróbb nyomát is. Londoni barátai meglátogatták nagy magányá-
ban, s kedvükért néha felöltötte a költ ő  álarcát. 

A hagyomány szerint halála el őtt vagy után az isten színe elé kerülve 
Igy szólt : „ Еn, aki mindhiába váltam annyiféle alakká , egyetlen emberré 
akarok lenni, saját magammá." Az isten hangja dörögve visszaszólt: „En 
sem vagyok; megálmodóm a világot, mint te a m űveidet, drága Shakes-
peare, s álmom alakjai közđtt leledzel te is, te, aki — akárcsak én —
oly sok ember voltál, és senki se." 

v- .állati sötét ösztönöket és a 
végzetét, de mikor fölébredt, 
or tudatlansá 
yű  érte 

Évekkel 	ső  -  ®`  a  ante hal 
gyatottan mi 
és mű i titkos r 
és mi 6, s hálateltén' 
vén, olybá tűnt e 
tetlent, valamit ;  a 
a világ rendje túl sžövévé 

vennában, oly 
an Isten megjel 
végtére ámuly 
ór: 	A legen  • : '  šzé"riri 

Iveszített volna valami vég 
fI ca г   mlik  trihná, mivnlh 

rek oktondi értelmének. 

t, e  •  eggel azonban undor 
e há y kard  •  •  1 elveszejtett király is 
akik taláikóz ák, elválnak és ~g~ggmész- 

eladja a szinhá=đt. Egy 
újra felfedezte gyer- 



példabeszéd 
cervantesrő l 
és 
don 
qui jotéról 

A király öreg katonája, mikor megelégelte a spanyol földet, Ariosto csa-
pongó földrajzi leírásaival töltötte kedvét abban a holdfényes völgyben, 
ahol az idő t szerteszitálják az álmok; meg Mohammed arany orcájával, 
amit Montalbán rabolt. 

Csendes öngúnnyal egy hiszékeny embert gondolt ki, aki az összeolvasott 
csodás történetekbe belehibbanva varázslatos és h ősi kalandok keresé-
sére indul ama prózai helységekben, melyek neveztettek  El  Toboso és 
Montiel-nek. 

Legyű rvén ő t a valóság, Spanyolország, Don Quijote meghal szülőfalujá- 
ban, az 1614. évben. Miguel de Cervantes röviddel éli túl. 

Kettejük számára, az álmodó és a megálmodott számára ez az egész 
bonyodalom két világnak, a lovagi tettekr ő l szóló könyvek álomvilágának 
és a XVII. század közönséges, mindennapi világának az összeütközése. 

Nem is sejtették, hog az évek vé 
sejtették, hogy la Ma 
talán semmivel sem 
Ariosto csapongó föl 

a hasadást, nem is 
ntos alakja egykor 

ád kalandjainál vagy 

Mert a mítosz áll az 
	
. 	 a legvégén is. 


