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tutulva fejhangon nem malaszttal 
mint tigrisdarázs vekker üvegének 
dús dinnyelében úszó asztal
lapon nekifeszülne surrogó ének 
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sem-út 

, , . . . amikor félnek a magaslatoktól, és 
Ijedten jámak az úton "/prédikátor. 12,5/ 

1. 
Persze, ha a piszkos szőnyegre esnék, 
mint patkányok üvegiabirintusban, 
néha csak úgy 
a fejembe vattok má. 
A fejembe vattok má! 
Sem-út. Én vagyok. 
Sem-sem-út. Habakuk, 
a kakukk. 
Renyhe vaginák, éhes kis nikkelórák. Blaise Pascal, 
Picasso, Penderecki, 
Petőfi, Protagorász, Proust, Pu 
Méri, drágám, Pu Mári, 
hányan fogunk még tetvészni tégedet? Ha a piszkos 
szőnyegre esnék, 
természetszerűleg 
az aggastyán 
Sajtó M. is föl-
föi-föl-föl-föl-föl-
(már több mint 30 kemény esztendeje készül 
beszédet mondani a Biztonsági Tanácsban, 
és átrágni magát a jug. magyar irodalom 
nevezetes kásahegyein) 
föl-föl-föl-föl-föl-
a politika 
(a politika) 
meg a jog 
(meg a jog) 
olyan mint 
(olyan mint) 
a szerelem 
(a szerelem) 
csupaszőr 
selymes kis 
gubó, 
föl-föl-föl-föl-föikapná barázdált struccfejét. 
Kalapja kemény karimája 
lilás stigmát hagyott már 
néhányunk homlokán. 
The sea is rough, 
the sea is calm. 
Sem-út. Most meg
kapaszkodom. 
Az asztal széliben. 

2. 
Csereértékem 
szagolva, patkányok 
üveglabirintusban, 
ha a piszkos szőnyegre 
sem-sem-út: the sea is calm. 
Netán. 

Vslrtsságt, Masys f MtivetódésI Intezeí. Zana 
Завод за културу војвоЈЈгмекж MsKjipa Свнта̂  
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bognár 
antal 
eligazodni 

3. 
levél 
Iván 
bjelisevhez 

Feldúlni a lelkekben a félelem vetését - szándékom ezzel az írással nem lehet 
más, és ö n hiába is mosolyogna kesernyésen és jelentőségteljesen, hiába 
vonná össze atyai szemöldökét, én nem fogok erőszakot tenni kusza és felelőt
len, csupa nyűgös kérdéssel zaklató álmaimon holmiféle célszerű és örök érvé
nyű, nyomorúságos bölcsességek kedvéért, mint ö n tette ebben a mesében, 
amikor szívszorító látomását oly gyatra eszmei szósszal leöntve merte csak sza
vakba foglalni egykor. Erre az elhatározásra jutottam, miután sorra megcsömör-
löttem a szépelgő siránkozástól, a nagyképű töprengésektől, s végül a hagzatos 
kérdésektől is; aminthogy egyébként ö n is legyűrte magában a gondolkodásnak 
ezeket a kísérteties délibábjait - ezért is érezhetné valóságos merényletnek, 
hogy mindezek után mégis megtagadom az ö n kisvárosi filozófiáját. (Talán el 
sem hihetné; igyekszem egészen megérteni önt, és nincs bennem semmi gyűlö
let.) Azt hiszem, ö n azt várná, eddig küszködve együtt haladó gyöngeségeink itt 
az embereszmék hősi és magasztos civilizatórikus harcában forrhatnak ösz-
sze -csakhogy abból az önmegtagadásból, amely a félelem jegyében megy 
végbe, mint az öné, álszent meghunyászkodáson kívül semmi sem lehet. Nekem 
nem kell az ö n tilalmak pofozta iránytűje, én magam akarok végigjárni minden 
zsákutcát is a nyloningben való temetkezés korának ebben a tükörtermekkel, 
körkörös kirakatokkal, páncélablakokkal, csapóajtókkal, terelőkorlátokkal, önmű
ködő sorompókkal bonyolított labirintusában - alaprajza elveszett talán, s a má
solatán inkább megosztoztunk - , melyben egyik-másik válaszfal ledöntése nem je
lenthet többet, mint hogy közelebb jutottunk a menedékhely illúziójaként megte
remtődő akol, klórszagú rezervátum, szellemi nyomortanya akaratlan létreho
zásához; de ezeken kopogtatni is tilos, mert érthetetlen jeladás lehet, és tilos a 
hangos beszéd, mert érthető, dünnyögni, énekelni, fütyülni, fütyörészni inkább 
csak úgy magadban vagy pedig énekórán, módjával, kottából, beintésre, mert a 
többi csak kornyikálás, macskazene, s annak is megvan a maga helye és ideje; 
én nem nyúlok semmihez, csak nézelődöm, mert értelmes csak az, ha azt a leg
külső falat megtalálom: feltérképezem az útvesztőt, mint saját arcvonásait vizs
gálja az, aki nem ismerte az apját, mindegyre újabb hatszögletű cellákat jegyez
ve be, bennük azokkal, akik saját vizeletükben ülnek, a falat rágják, vagy lesik, 
ahogy a pók szöggé változik és a szög pókká megint, s akik a fal felé fordultak és 
rázkódik a válluk, azokkal, akik fejjel lefelé a mennyezeten járnak tréfálkozva kör
be-körbe, meg akik otthonosan fordulnak be a sarkon, azaz sohasem mennek 
fejjel a falnak, és fejcsóválva válogatják a borsót. 

Vagy mégsem áltatta volna önmagát, Iván Bjelisev, hanem épp a saját félelmeit 
és megfélemlíttetéseit játszotta ki, és én igazságtalanul vádolom önt meghu-
nyászkodással? Röstellem magam, hisz sejthető, hogy ez a labirintus ezenköz
ben mindegyre épül, tágul, terjeszkedik, akár a saját mondataim ebben a levél
ben, nem győzöm lejegyezni, és a legeslegkülső fala kitolódik a végtelenbe. S 
akkor nincs más hátra, mint felhagyni ezzel a mutatvánnyal határos eröpazarló 
foglalatossággal, felhagyni litopédikus ártatlanságom elkeseredett védelmezésé-
vel és alámerülni az emberi szenvedésben, amiről előbb még azt hittem, lehúz 
csak, akár az élvezetek; a lelkek támaszává lenni - mindeme lázadozás tudatá
val? S ez már az ö n meséjének elföldelt sugallata volna, tündöklő tisztaságban, 
amihez a szirupos befejezést talán csak óvatos engedményként ragasztotta hoz
zá, hiszen tudhatta, hogy akit csak egyszer is igazán szíven ütött a kérdés, ki ő 
maga és hol a helye ezen a világon, az nem lehet otthon ott, ahová bűntudatosan 
visszahátrál. Biztatna engem vagy letorkolna mindezek hallatán? S miért, hogy 
épp önnek mondom el mindezt, azzal pörölök, akinek néha szinte egy szavát 
sem hiszem már; s az egész nem lesz egyéb így, mint szemrehányás. Melyi
künknek mi a sok és mi a kevés: a vágy, a csoda, szerelem, szabadság, avagy a 
valóság? 
Kezdem elölről, mint egy ideje annyiszor már; mert elég volt a szemérmes köntör
falazás, az ijedt selypítés alibijeiből. 
,,Már így fogok meghalni" - ezzel a fájdalmasan belenyugvó sóhajtással kez
dődött elküldetlen leveleim közül a legkorábbi: ilyesféléket mondott rossz pillanatá
ban egy nálamnál is elveszettebb ember, s engem megcsapott a reménytelenség 
szele, mely megtisztulással biztathat a mohóságát leplező, önáltató kedélyesség 
örök tavaszában, mert e kegyetlen pont alkalom az elfogulatlan számvetésre -
nem hogy keserű szájízzel beváltsuk az álmok maradékát vagy visszakérődzzük 
a kikezdett teljességet, hanem hogy letűzzük zászlónkat, akár a sarkkutató, 
s innen elindulhatunk visszafelé, de nem ugyanazon az úton, amelyen jöttünk 
(a lélek állapota nem egy lélek fejlődéstörténete), csupán ugyanazokat a szé
lességi köröket metszve; e kicsinyke magaslat így lehet végpont helyett kiinduló
pontja legalább a futásnak, maga a minden irányban kitáruló szabadság. 
Csak hát ha úgy is fogok élni ezentúl, mint akit már nem fenyeget veszély, 
s akivel már nem történnek csodák, akár egy bekötött szemű csatamén, nem 
kapok új sebeket és nem lépek félre többé, az agyalágyult emlékezés taposó
malmában már csak siránkozhatok, mint az ö n eltévedt kiscicája még a kalandok 
folyamán - de hát végül is, legyen bár a világ tévelygők sötét erdeje, melyben 
csak rablótanyák és boszorkánykunyhók fénye világol, mégsem nyivákolhatjuk át 162 



az életünket, mint egy eltévedt kismacska, aki jámboran az egereket itatja; s ha 
már ennek a szabadságnak egy megbicsakló élet, kifosztott, eljátszott jövőnk az 
ára: ne a képzelet legyen szerényebb - az emlékezés legyen könyörtelen! 
Ficánkoló csikóhal, csöpp kis szörnyeteg, hypocampus ül az emberi agyban, 
s ha kettémetszi egy karcsú borotva, mindent tudni fogunk, amit addig tudtunk, 
de belőle semmit meg nem érthetünk már, mert semmi újat fel nem foghatunk. 
Szétszedi a begyulladt gilisztaész a képzelet és a kozmosz, a természet, a tör
ténelem mésalliance-ait, lerántja a kegyetlen szűz hátáról a bakot, nehogy tör
vénytelen egyesülésből valami egészen új szülessen, pusztít, mert elpusztít
hatatlan: ha nincs mit, hát önmagát darabolja, osztályozza, 
ö n is elvetette a siránkozást, de hogyan: hazamenekítette a lobogó farkú kis
macskát, hogy gazdája ölében doromboljon bűntudatosan az idők végezetéig, 
mert csatangolni, szerencsét próbálni merészelt - ö n tehát attól féltette őt, 
meglátja valahol arcát a víztükörben, mint Narkisszosz; s ha már nem lehet 
megtalálni a választ, kik vagyunk, jobb nem tudni semmit, dorombolva meg
húzódni kérdezetlen oltalmazónk ölében, aki elfordítja tőlünk a fejét, nehogy 
esetleg a szembogarában meglássuk riasztó képünket^ hunyjuk le mi is fénylő 
zöld szemünket, üljön csak rajtunk a gonosz varázslat! Am doromboljanak a köd-
evők és a földevők, doromboljanak csak a faszarágik! S én kiköpöm azokat 
a lenyelt könnyeket is, mert föltolulnak, hiába is tagadná, abban, aki kiskorának 
buboréknyi tágasságába elanyátlanodva visszaoldalog félútról! • 
S aztán hát később dagadozni kezdtek a nagy dilemmák, immár a keserű 
szabadság e tágas ürességében. Csodák és tévedések, avagy a bizonyosság 
és a felismerés, ,,étre" vagy ,,fairé", a férfi és a női princípium, a dühös tigris 
és a betanított ló, a csigahéjban is ellakó királyfi és a bolygó hollandi, a borostyán
lét meg az ördögszekér-lét - ó, magasztos tépelődés földbe gyökerezett lábbal 
avagy a felhőkön ülve! Könnyű azzal példálózni, hogy a gyermeklélek ne legyen 
se dühös se tigris, se betanított ló, s példázatot faragni két csigával arról, hogy 
lenni sem lehet bűntelenül. Szép szavakat találni könnyű a tüneményes és töké
letlen angyalokra meg a kristályos és fogyatékos formulákra, melyekkel birokra 
kelünk, mert káprázatként jelenvalóak, mint a jelenések, s a megvilágosodás 
helyett bizonyosságként csak e csodákat és tévedéseket adatott megélnünk. 
Borostyán-lét és ördögszekér-lét? - részeg handabanda és átgondolt törtetés. 
Kakaskodás egy elkerített szemétdombon, ahol egy kancsal tyúk habozás nélkül 
bekapja a gilisztát, mely azon tűnődik, a lét mely végződésének tulajdonítson hát 
elsőbbséget. 

És láttam, mint egykor ö n , hogy ideig-óráig tartó szabadság lehet csak ez, s 
messzire visz a kitárulkozástól. Láttam önt Szent Mártonként haldokolni, nem 
,,szeretet és reménység között", hanem vergődni a megváltásért irtózat és re
ménytelenség, félelem és gyűlölet között, láttam a néma, megnémult, elnémított 
félelmet megcsillanni az ö n szemében, Iván Bjelisev, mert az iszony meséje ez a 
kétségbeesett tévelygés a sötét erdőben, hisz ö n is messzire vágyódott a kicsiny 
és sanda emberektől, s a kicsikart reménységé, mihelyt a ház andalító, szűkös 
biztonságába menekítette saját álmaitól megriadt lelkét, ö n félt az emberektöl,félt 
a reménytelenségtől, félt a földet választani, úgy ahogy van, s az eget amilyen 
lehetne, s amitől a legjobban félt, azt választotta, mert aki engedelmes, annak 
bántódása nem eshet: félelme oszthatatlan, ö n tehát a mai égbe bugyolálta a 
holnapi földet - s én a hiábavaló szabadsággal együtt az ö n megszeppent 
választását is elvetettem, mint ahogy tegnapi és mai, mai és holnapi, mai és 
tegnapi holnapi és mai egek és földek minden takargató, hamisító és hitegető 
pelenkaváltását. 
Végül tehát azt kérdeztem magamtól: hol a helyem ezen a világon? S úgy tűnt 
ekkor, ö n minden ellenvetésemet számításba vette, mert általuk is pontosan oda 
jutottam, ahova egyenes út vezet az ö n megrendítő kérdésétől: ki is vagyok én 
tulajdonképpen? 
Járkáltam és elképzeltem, hogy valaki járkál, másvalaki az én helyemben - vég
bemehetne-e ez a járkálás bárki által, s én végzem-e valóban; figyeltem az 
embereket és elgondoltam, hogy folytatnom kell egy mozdulatukat és az ő 
torkukkal kell lélegeznem - néha már-már sikerült a játék, csaknem sikerült 
átalakulnom; s belémnyilalt, hogy a világ meglenne, meglesz, megvan nélkülem; 
kiváltam és elvegyültem, kilöktek és leláncoltak; kis kölyökké vedlettem vissza, 
s az ő borzadályával betűztem ki egy érthetetlen feliratot valami kapu fölött, 
életemben az elsőt: IDEGENEKNEK TILOS A BEMENET. A helyem nem lehet 
egy számozott fülke a strandon, ahol átöltözöm, és nem lehet egyetlen hely sem, 
ahol jártam, mert azok a helyek mind én magam vagyok. A helyem nem lehet 
mások helyén, de kívülük sem. A helyem nincsen Ninivében a haragos Úr akara
tából, s előbb van Ninivében mégis, mintsem az Úr zsámolyán. Nincs a szép 
köldökű Omphalé udvarában, s nincs Syleus szőlejében. Az én helyem nem 
lehet másmilyen, mint amilyen én vagyok. 
Ilyképpen elvetettemezt a kérdést is mindenestül, akárcsak egykor ö n , mert a 
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de én - vagy bárki más - molnárnak se lehetek más, mint kéményseprőnek - e 
szónoki kérdés válaszadója csak az lehetne, aki senki; s miféle válasz lenne az? 
S aki kérdez, az a kereső, a felesleges - ettől félt ö n , hogy magányossá, szám
kivetetté ne kelljen válnia, s inkább a saját életéből szakította ki magát, a kijelölt 
helyet elfogadva, amire nem kell magyarázat. Eiviselhetetleníjl nyugtalanítónak 
érezte, hogy e ponton állva, ahol kiszalad szájunkon a választás kérdése (sürge
tően, hogy adjuk fel, adjuk már fel!) be merje látni: nem tervek és parancsok, 
nem rendelkezések és elrendeltetés vezette ide, hanem a véletlen - ami vakvé
letlen addig, míg kutatni nem kezd utána, mi a magyarázat, ö n szabad kezet 
adott egy testetlen fantomnak abban, hogy mivé legyen, mert nem merte vállalni 
ama üres szabadság másik meghatározottságát, aminak a foglalata ö n saját 
maga, azzal amilyen, eredetével és emlékezésével, az ö n személyes, helyét 
meghatározó világa! ö n megtagadta önmagát, Iván Bjelisev! S ezért végképp 
elvetem a kérdéssel együtt az t5n válaszát is, nekem nem kell az ö n álmegol
dása nyomán felszakadó megkönnyebbülés. A szerelem meddő, a hűség az, ami 
teremt, ami megtart - ezt mondja ö n , s nekem ez a gyáva hűség nem kell! 
ö n hagyta elültetni didergő lelkét, mint a répát, kisajtolta magából ezt a tanme
sét, hogy cukorkával édesgethesse magához a rosszcsont szökevényeket -
korbács és kockacukor, Iván Bjelisev, klasszikus nevelőeszközök! S már sejtheti, 
miért kellett levelet írnom önhöz. Mert mire való mindaz az esetlegesség, 
ostobaság, tétovaság, mindaz az önfejűség, a sok szédelgés, mire valók a sérel
mek, gátlások, ellágyulások és egyéb szamárságok, mire való ez a se füle se far
ka macskakaparás? - kérdezhetné tőlem. De hát mindez mégis én vagyok, s ha 
nem is kell senkinek, nem is fér be sehová, tehertétel a világ boldogításában, és 
magam is azt hiszem már, igazán nincs semmi de semmi érdekfeszítő, példamu
tató, jelentős, de még csak kedvemre való sem, egyszóval csupa sikertelenség 
és haszontalanság, azt azért tudni szeretném, mivé lehet mindez, miért és 
hogyan - hiszen élek! S létezésem véletlenjeinek sorozatában az ö n meséje 
maga volt az írott szó, a megelevenedő írás, a megszólaló Hang! Talán most már 
megért engem: nem tehetem meg, hogy ne igyekezzem egészen megérteni, 
kiismerni, megfejteni önt és a meséjét: mert az is én vagyol<. 
S most elmondhatom végre, amivel mindezek után kezdeni akartam. Le
gyen! - ezt mondja az írás, mely már nem állít, nem választ és nem kérdez; 
legyen! - mondja, mert dolgok és tettek helyett állnak itt szavak és mondatok, az 
ö n meséjében csakúgy, mint az én levelemben, az írás pótcselekvés, megmásít-
hatatlanul és a velejéig, s az marad akkor is, ha kimondom, feloldódik, mindig 
,,létezővé" semmisül az olvasásban - de alany nélküli beszéd nincs és nem le
het, mint ahogy alany nélküli osvasás sem, s így az ö n meséje, mely másokhoz 
szól, egy önmagát eltagadó személy szájából: ráolvasás, varázslat, szemfény
vesztés, egyszóval előírásos maszlag, amellyel ö n jobbitani igyekszik, jobbítani 
azt, ami ismeretlen, s így valójában szép/f csak, szépíti a meglevőt, hiszen ha azt 
mondja, ez legyen, azt is kimondta, ez pedig ne legyen, ez legyen tehát és 
semmi más, ennek kell lennie és más semmi nem lehet, minden kaland, játék és 
álom helytelen és kerülendő - s mert önmagával együtt engem sem ismer, Prok-
rusztész-ágyat készít világra jövetelemhez, egy mindenható lényhez utasít, mint 
azok a betűcskék egy régi kövön, és egyazon mozdulattal visszatántorít, elébe 
citál és elcibál, meg ne próbáljam a lehetetlent, mert a beláthatatlan világ fölé 
fölvonta a szövetség megközelíthetetlen jelét, s ami tarkaság volt, most holt
szürke, ám föl van pántlikázva; én azonban akkor már többre tartom a krétával falra 
rótt nyelvöltögető irkafirkát, mely őrzi még a legyen! fonákját, hisz ökör nem vagyok, 
és személyesen önhöz intézve szavaim (önmagáért beszélő forma az öné is, az 
enyém is) csak azt mondom: tegye/f.' 
Félni, félteni, megfélemlíteni-ez a félelem igeragozása. 
Én nem akarom pontosan tudni, mit akarhatok, mert azt nagyjából tudom, mire 
vagyok képtelen. 

Kicsoda ö n tulajdonképpen, Iván Bjelisev? 
Ki az, aki elém áll és rám rivall: Állj! Ki vagy? 
Ha megállok, többé nem vagyok. Végez velem ha lépek. 

Kiválni és elvegyülni. 
,,Túl árkon-bokron sem vagy elérhetetlenebb, mint karnyújtásnyi távolság
ban - higgyék inkább azt, hogy közéjük kívánkozol, semmint hogy elvágyódsz 
közülük." 
Megszokni vagy megszökni. 
Nem lehet megszokni és nem lehet megszökni. 
(Élni, halni. Félni, falni. Élez, felez, falaz, éled, halad, feled. Stb.) 
Az az ablak ott Dalmáciában a Dinara hideg csúcsára nézett. Lenn végig a völgy 
lankái. Fölöttük a messzeségben madárraj gomolyog, külön-külön talán nem is 
igen észlelhető sötét pontok sokasága egy gomolyaggá tömörülve, mint megker-
gült szúnyogok, muslincák felhői az akácfák lombjaihoz közel, nyári esteken. 164 



Alakját változtatva leng, inog, hullámzik, mint a lebegő víz. De nem egyhelyben 
áll - most hirtelen rányitja a szemet ez a madárraj a hatalmas térségekre: egy 
nagyobb fekete pont üldözi őket - nem tudni, verebek-e, galambok-e? - , kis 
késéssel átvéve a madárraj irányváltoztatásait, hol közelebb kerül hozzájuk, hol 
távolabb. Nem nyáresti idill ez, hanem hajsza az őszi égen, kemény harc, 
menekülés, a veszély - héja, vagy sólyom az üldöző? - összetartja az apró ma
darakat, ezer riadt szárny verdes sebesen, ezer gyenge szív kalimpál, csupa 
ösztönösen, a helyszínen összehangolódó eltérés, hirtelen fordulás, fölcsapódás 
ez a mazgás, és nincs magja ennek a szénpor-függönynek, csak valamiféle 
mágneses erőtere; aki kiválik, az elveszett, mert az üldöző egyet választhat, arra 
az egyre les, s az áldozattal a raj gyengesége fogyatkozik - és ha mégsem vesz
ne el, odalenn a cserjében rászakad a fönn megoszló félelem egész súlyos 
tömbje. 
,,Bátorítani aki csügged, csillapítani aki vesztébe rohan." 
Ezen a másik ablakon át a lépcsősorok és folyosók központi platójáról az öblöt 
látja a katona, a kikötőt, s az öböl túlsó felén a homályba süllyedő várost. 
Átellenben, ha megfordulna, a nyílt tenger, a távolság dús rétegeinek párájával, s 
a világítótorony. A katona egy oszlopnak dőlve cigarettázik,és azt mondja magá
ban: vércse. A vércse. A vércse és a seregélyek. A vércse lecsap. Elképzeli a 
házat, az asztalt, valahol a homokvidéken, egy formátlan levél mondataival küsz
ködik, a ház elé képzeli a szőlőtőkék elnyúló sorát, mely létezik, köztük az alma
fákkal és szanaszét a nagy fehér, erezett héjú, gyermekfej formájú tökökkel, és 
mint a szamár, ordítana a fájdalomtól, hogy semmit sem ért, és nem tudja átlátni a 
világ rendjét, nem képes kiismerni magát. „Hagyni, ha valamibe beavatnak, de 
semmit se tenni azért, hogy bárkinek is a bizalmába férkőzz." Hozzáképzeli a 
seregélyeket, csapatostul jönnek százfelől, szemezgetik az édes szőlőt a mohó
ság fülledt mustszagában, mézillatában, benedvesedő szemmel, minden úszik, a 
torok, a belek, a kioákák vonaglanak, szüret, szüret; most már szünet! - és 
odaképzeli (hosszú póznán parancsoló kalap) az egyszer szénát, másszor szal
mát zabáló madárijesztőt, mely a földbe ütve meredten áll, részegen kóválygó 
darazsak gyűrűjében; kókadt bálvány, döglött világítótorony, mely arra vár, hogy 
a feltámadó szélben rongyai meglibbenjenek, lobogjanak, csattogjanak a szél
ben, gyülekeznek a felhők, indul a helyben járó repülő, felszállni! felszállni! - egy 
mozdulat, nem is, csak az árnyéka elég szétugrasztani a falánk sereget; s ott áll 
a kelekótya a vártán, az isten mosolyog rá, nincs kinek beszélnie, rásötétedik és 
rávirrad, rávirrad és rásötétedik, a gaz már a térdéig ér és a kúszónövények fé
lénk indái a nyaka körül matatnak. 
A katona egy oszlopnak dőlve cigarettázik az emeleti platón, és nézi túlnan a 
várost. Tompán lüktet a halántéka. 
,,Titkolni, hogy lélekben távol vagy: nem bámulhatsz magad elé vagy a mesz-
szeségbe, mint a foglyok, a vendégek és az őrültek." 
,,Otthonosan mozogni." 
,, A lehető legkisebbre csökkenteni a megjelenés, a lehető legnagyobbra növelni 
az itt tartózkodás valószínűségét." 
„Kiszámíthatatlanná válni: megbízhatóvá és pontatlanná." 
Szeszélyes eltérésekkel állandósítani: kívül a zárt tér hatalmát, mintegy elfogadott
ként, belül a szökés esélyeit." 
Kezét a korlát hideg kövén csúsztatva lemegy a lépcsőfordulóig, megtorpan, az
tán lassan leballag, elhalad az ügyeletes fülkéje mellett, megáll az ajtóban. Az 
udvaron vacsorához sorakoznak. Mikor a menet elindul, visszafordul, az előcsar
nokban császkál. A fülkében az asztalon sakktábla; ahogy felállt mellőle, az 
ügyeletes meglökte a táblát, s a figurák félig átcsúsztak a szomszédos mezőkre. 
Míg vissza nem ér, partnere, a helyettes most azzal foglalatoskodik, hogy gon
dosan visszatologatja őket a helyükre. A katona gondolatban néhányat lép a vilá
gos, majd a sötét helyett. Visszalép és újra próbálkozik. Két-három elfogadható 
változat marad az első lépésekre. Nem kutatja, hogyan folytatható a játszma. Két 
rossz sakkozó nem játszik remit. Rendre és kölcsönösen elnézik a kínálkozó 
lehetőségeket, a játék menete szabályos és értelmetlen: forgandó fölény, a játék
szabályok szerint, de akarat, szándék, terv nélküli, megalapozatlan és egymástói 
független döntések láncolata, melyeket lehetetlenség és nincs is erő visszaidéz
ni, az előállt meglepő helyzetek nemhogy nem tartalmazzák, eltörölni látszanak 
eredetüket, pillanatnyi anyagi és helyzeti előnyök, átlátszó fenyegetések kápráza-
tával, tartós szorongatottságok fel nem oldó elodázásával biztatnak sietős és 
ingerült húzásokra. Megbánni nincs idő - ki tudja, nem kerülne-e csöbörből vö
dörbe, aki visszaveszi a lépést? Hibát hibára halmozó versenyfutás, minél kilátás
talanabb a hadállás, annál eszeveszettebb ütemb)en közeledve a sivár végjáték 
felé, mert az ellenfél egyre elbizakodottabbb, veszélyérzete mindjobban csökken, 
figyelme kihagy, nagyvonalúan pazarolja olvadozó előnyét, s mihelyt szarvashi
bát vét, minden meggondolatlan kapkodás, baklövés, ügyetlenség egyszerre 
igazolást nyer, helyesnek bizonyul visszamenőleg, akárhogy is volt, minden jó, ha 
a vége jó, figyeljük csak az ellenfél arcát, most gondterhelt és magamagára dü-

165 hös; hogy egyetlen apró figyelmetlenséggel tönkretette oly szépen alakított ma-



nővéreit, legszívesebben visszavenné a lépést (de hát ilyenformán meg se áll
hatnánk az alkudozással a játszma kezdetéig, hát igazán ott toltuk volna el?); 
pedig a mi érdemünk, is, hogy győztük cérnával, a mi művünk úgyszólván 
egészen, hogy dugába dőlt a terve, hiszen épp most igazolódott be lépésünk 
által, hogy üveglábakon állt, egészen gyatra volt, valljuk be férfiasan, s csak az 
ellenséges figurák szerencsétlen véletlenek összejátszása folytán kialakult túl
súlya őrizhette meg - ideig-óráig - a győzelmi kilátások látszatát; s ha súlyos hi
bát vétett is, ez maga a sors keze, a szerencsés véletlen igazságszolgáltatása, 
mert ezzel helyreállt az egyensúly, amit bosszantó mulasztásaink folytán, nem 
pedig ellenfelünk találékonysági\ból, következően vesztettünk el. 
A katona kiegyenesedik, és ane Ikül, hogy a helyettes előtt felfedné a kínálkozó 
lépést, fölballag a lépcsőn, lábáv al menet közben kilöki a lengőajtót, végigmegy a 
folyosón, elfordul, benyit a hálc'.erembe, és kinyitja szekrényét, mely az ablak 
alatt áll. A lepedők világítanak a félhomályban. A kavicsokat erőtlenül lotykolja a 
tenger, az elkanyarodó út tövébi n fölül fallikusan kiszélesedő kőoszlop: itt kötöt
tek ki valaha a római hajók. A k i ; kőépület most alkalmi raktár. Az emelkedésen 
délután lekaszálták a hatalmas ánizsbokrokat, most is megcsap az illatuk. A 
betonon nagy halom üveggyapot áll régóta: mint valami nagy állat belei. Egy do
boz szardíniát, négy ömlesztett sajtot, két tasak ribizlilekvárt talál. A takarót 
ráteríti az ágyra, bezárja a szekrényt, kilép a folyosóra. Senkit se lát. Lesiet a 
hátsó bejárat keskeny lépcsőin az alagsorba, vaksötétben botorkál ki a falhoz tá
masztott vaságyak között a szabadba, világos van, sietősre fogva a konyha felé 
tart, utolsóként a vacsorára késve szállingózók között is, elhalad a kis kőépület 
mellett, elhagyja a konyhát, a főépületelőtt megilletődött újoncok ácsorognak 
csoportokba verődve, megy tovább a raktárépületek mellett, a hátsó falhoz érve 
befordul az ösvényen, itt a sürü bokrok között hirtelen megszűnik a hullámok 
csapdosása. Gyorsan sötétedik, alig látja, hova lép, hűvös van, izgalmában ásít. A 
fal túloldaláról, a gépparkból hangos beszéd verődik a magasba. 
Kiér az országútra. Saját lépteit hallja, fönn tompán búg egy érkező repülőgép, 
helyzetlámpái ütemesen villognak. 
Elkerülni a várakozás gócait. 
Résen lenni. 

Folyamatosan átgondolni a lehetséges útvonalakat és számításba venni minden 
eshetőséget. 
Nem gondolni tovább. 
Tétovázás nélkül eltérni, ha kell. 

,,A feladatom az lett volna, hogy elrettentő képet fessek róluk. De hát a szemfor
gató szörnyülködés, a megbélyegzés, az milyen segítség? Nem pártolom én 
őket, de egyszerűen nem voltam képes rábírni magam arra, hogy mindenáron és 
elsősorban utálatot, bűntudatot, félelmet, szégyenérzetet igyekezzek kelteni, 
mert mit érek vele? Hogy is bírhatnám jobb belátásra azt, aki úgy érzi, eleve 
semmibe veszem? Ha azt mondom, tönkreteszed a májad, a gyomrod, csak azt 
közöltem, te ennyiből állsz, máj vagy és gyomor, féltsd a májad és a gyomrod, ha 
az életed félted, mert ez az élet, a máj és gyomor tökéletes működése. Nem 
lehetsz felelős még magadért se, de hibát követsz el, ha nem hallgatsz az 
okosabbra. Aki nem ember, nem lehet ember - aki nem lehet ember, nem akar 
ember lenni - aki nem akar ember lenni, nem ember. Oda se fütyülnek, hogy mit 
beszélek. Hogy mondjam nekik: - Embereid meg magad! 
Nem beszéltem kellő borzadállyal a lecsúszásról, nem ecseteltem kellő részlet
hűséggel a rohamosan leromló szervezet pusztulását és magát az elriasztó lát
ványt, nem ítéltem el kellő szigorral az asszociális viselkedésmódot. Rendben van, 
de hát a felvilágosítás nem állhat rémmesékből! A fizikai pusztulással való fenye
getés egy illuzórikus lehetségesség állapotában tartja meg az emtiert (nem ösz
tönöz, csak visszatart), s mert a lehetőségek a folyton változó emberi helyzetek 
elágazásai, épp a kiteljesedéstől fosztja meg percről percre. Fölfüggesztett vere
ség: elodázott győzelem. 
Szép idők voltak azok, amikor tragikus entuziazmussal az öntudatra apellálva 
üzentünk hadat az első számú társadalmi közellenségnek: a tüdővésznek, az al
koholizmusnak, az írástudatlanságnak, és a rendelők és gyárcsarnokok falára 
került a jelszó: AZ ALKOHOL ÖL, BUTÍT ÉS NYOMORBA DÖNT. Az élet 
épségét, ha valami, a támaszra lelt, támaszt nyújtó értelem védheti, az egész tu
domány erre való. Az a kölyök persze, bármelyikünk, aki még látta ezeket a 
feliratokat, úgy rémlik, megszemélyesíthette, gonosz embernek képzelhette azt 
az Alkoholt, alattomos népellenségnek, kémnek és hazaárulónak. Aminthogy az 
is, és mégsem az, mert félemberként ki-ki maga öli, butítja, dönti nyomorba ma
gát - mennyiben ő a kártevő és mennyiben ö a károsult? 
Az élet értelme, az nem derül ki abból, ha kikötöm, hogy fő követelmény a 
mértékletesség, a többi nem számít. Mert ez a mértékletesség a mértéktelen 
megittasultságot és az elviselhetetlen józanságot egyformán helyteleníti. S még 
csak kacsintanom kéne hozzá egyet : -Csak rajta ne kapjanak. i 66 



Valamiféle magyarázatot várnak talán, nem kioktatást. Ezért indultam ki abtx)! a 
köznapi vélekedésből, hogy a részeg ember igazat mond, azt beszéli, amit 
gondol, vagyis megoldódik a nyelve." 

Gyerijnk, gyerünk, mert itt a hajnal! 
Azt mondta, néha szinte fél tőlem, olyan keveset beszélek. Prédikálni is, meg 
gagyogni is hülyeség. Akkor most: szónoklás vagy csak motyogás? Akkor, most. 
Nem tudok elaludni, más baj nincsen, vegyék jegyzőkönyvbe, tessék! A rádió be
mondja: nulla óra. Egy befejezéssel terhelt kezdet. A helyből ugrás nemhivatalos 
rekordjai és más érdekességek a világ négy sarkából. ,,Elővégen helybenfutás
ban és állómenetben mérték össze erejüket a vállalkozó kedvű stb." Velő, ég, 
löveg stb. 
Helyben hagytuk a szart, jelentették (ki) megkönnyebbülten. 
Ki nem állhatom a beszéd és a hallgatás viszketeg igekötőit. 
Leárazott emberi helyzetek: meg sem értek és már rothadnak. Milyen lenne egy 
rosszul (vagy egészen tévesen) szinkronizált figura lélektana, öntudata, ha életre 
kelne? 
Magyarázkodásnak nincs helye (például valamiféle elkallódott levélről). 
Azt fogom mondani, sétálni mentem. 
Aki sántikál, az nem megy sétálni. 
A holdkórosok nem veszik észre, hogy sántítanak. 
De nem is botlanak meg. 
Miért csak a háztetőkön járkálunk, mint a macskák, miért nem a tengeren is? 
(Egyensúly és kettőnvásár, biztonsági holtpont, gólyahír stb.) 
Tudom, hogy gyorsan elmúlik, de hát a napok, a percek, cudarul hosszú napok 
ezek helyi idő szerint. 
Sétálni mentem a háztetőkre, és nem vettem észre, hogy eltévedtem. (Mitől lett 
vizes a cipőm?) Csak kitódultak volna a házakból az emberek. Gondolják csak el, 
aki addig csak poshadt kutakat látott a falvakban, és zárt rendszerű szökőkuta
kat a városokban, milyen felfedezés számára egy igazi cethal! A vízsugár hegyén 
egy gömb pörög, mert ez egy képzeletbeli cethal. 
- Néha már majdnem félek tőled. 
Nem jó, ha mindig kitüremlik valami mögöttes, és az se jó, ha az egészet szét
áztatják a szavak. A hallgatás készenlét a beszédre. Készenlét előkészületek 
nélkül. Készenlét a párbeszédre. Beszélek vagy hallgatok, ez a közelség. 
- Akkor most fogalmazok, vagy csak jár a szám? 
Csak tutajozunk. Tutajozni jó. Mi ketten jól tudunk tutajozni. 
Azt mondta, legtöbbször égve hagyja este a rádiót, úgy alszik el. 
- Szeretem ha közben szól a rádió. 
Én nem merem égve hagyni. Kölyökkoromban nagyon szerettem arra ébredni, 
hogy valahol szól már a rádió. Ébren vannak. Nincs semmi baj. Nem nagyon 
tudok elaludni, de mindig kikapcsolom, ha már kezd leragadni a szemem. Félek 
attól, hogy egyszer csak vége szakad a zenének, és éjnek idején felriadok a 
pontos időjelzésre, azt sem tudom hol v ^ y o k , és híreket mondanak. Félek el
gondolni, hogy mélyen alszom, mint akit letaglóztak, szuszogok egy üres szobá
ban, áramlik a vér az ereimben, és valahol mellettem, zúg, bugyborékol, ég - re-
csegve-ropogva ég - a rádió. 
- Nem úgy beszélnek, mint az életben. 
Azt mondtam, az egész életünk nem olyan, mint az életben. 
Tulajdonképpen örülhetünk, hogy nem hasonlít semmire. 
- Ez nem beszéd. 
Azt mondtam, ez nem élet. 
- Ez nem élet. 
Azt mondta, ez nem beszéd. 
- Ez nem élet. 
- Ez nem beszéd. 
- Ez nem hasonlít semmire. 
Sajtot szardíniával, meg sajtot ribizlilekvárral. A sajt hallal is, lekvárral is ehető. 
Utána finom édesbort. 
A nagyfényi szabóműhelyben láttam először rádiót. (Ezüstpapírba csomagolt 
sajtot is.) Odaóvakodtam a varázslatos dobozhoz, rezzenetlen zöld Küklopsz-sze-
mébe néztem. Emberek beszéltek egy térben, csodálatos volt. Odakönyököltem 
a hangablakba, és már nem láttam semmit magam körül. Mint buborékok, fülem
be úsztak a hangok. Svejk, a derék katona, ez volt a hangjáték címe. 
Azt mondta, szeret, már aludt, álmában motyogott valamit, lábujjhegyen közelebb 
léptem hozzá, miközben öltözködtem; fölé hajoltam és megcsókoltam. 
Azt fogom mondani, fontos volt találkoznunk. Életbevágó. 
Nem fogok mondani semmit. 
Megyek a városon át és nem tudom abbahagyni, egy végtelen levél kusza sorai 
gomolyognak a fejemben.Egy levél halkonzerv és lekvár nélkül, egy levél, amely 

így nem bűzlik a tárgyilagosságtól és nem ragacsos a szenvelgéstől. A tiszta beszéd 
legszebb formája. 



Mert másképpen minden csak motyogás, fecsegés, prédikáció lenne. 
Különben levelet írni perverzió. 
Értsenek meg. 
Hagyjanak békén. 
Megyek az országúton, oszladoznak az árnyak, a cserjés egyre hangosabb a 
madárzsivajtól. Kilépek a fal mögül, sietve átvágok a főépület mögött a dombol
dalon, suhog a vizes fü. A hajnali tenger világít. 
Be az alagsorba, fel a lépcsőn, át a folyosón. Ruhástul bezuhanok az ágyba. 
Most folytatódhatna Kaspar Hauser és Helen Keller éjszakai üzenetváltása. 
Lenn az ügyeletes hatalmasakat ásíthat. Még tíz perc az ébresztőig. 

A világ összeszűkült, vagy micsoda, mindenesetre valami elhanyagolt kantin 
vagy menza az egész, vagyis egy alacsony, irdatlan hodályfeleség, amelyben 
nappal is ég a villany; hosszú sorban állnak az emberek a pult előtt, toporogva és 
tekingetve, oldalt gőzölög a kondér, benne valami fehéres bukdos a lében, való
ban fehéres morzsalékszerű valamit vet fel a víz, a gőz minden síkot összevissza 
hajlít; rajtam a sor, pontosabbon ez nem is olyan nyilvánvaló, mint az, hogy a tá
nyér, amit éppen telemertek, az enyém lesz, s az én adagom szemmel láthatóan 
kisebb, kilöttyent, vagy mi a csoda, nem tudom visszamenőleg megállapítani, mi 
az eltérés, de ez az adag másmilyen mint a többi, nem az, ami nekem járna, ami 
mindenkinek jár; felemelem fejem, hitetlenkedő, zavarodott értetlenséggel, amibe 
pillanatonként düh és röstellkedés szúr, s a fehér kötényes nő furcsamód nem 
áll, hanem ott ül kissé hátrább egy csőszéken, egészen hátradőlve, egy pontba 
révedő, fényes szemmel, úgyhogy jobb karja, melyben a merőkanalat tartja, 
természetellenesen megnyúlhatott, vagy inkább egészen elvált a test tő l -h isz 
minden szép és arányos ra j ta- , csak így meregetheti, kotorhatja a lét oda se 
figyelve; állok szörnyűségesen dagadó időtlenségben, mintha áthúzott jelenléte
met akarnám érvényessé erőszakolni a várakozással, enyhülésre kész tiltako
zássá a néma, az észrevétlen, a zsibbadt, béna kiszolgáltatottságot, mert nem 
vagyok képes megszólalni, és nem tudok szó nélkül továbbmenni; reszketés fut 
át rajtam, pedig még nem zúgolódnak a hátam mögött a többiek, akiknek a haja 
töve amúgy is viszket a késlekedéstől, nem zúdulnak fel, csak a szokásos zajon
gás ez, mely fel-felveti egy recsegő, fakó hangnak a hangszóróból áradó foszlá
nyait, mit mond, mit mond, a tányérban párállik az én adagom, és a nő oldalán 
valaki ott áll, egészen fölé hajolva halk hangon magyaráz, hanyagul választékos 
kézmozdulatokkal kíséri gyors suttogását, egyik lába egy felfordított vödrön, 
ráérős és célratörő, leereszkedő és fölényes, irigylésre méltó a biztonsága és 
sajnálatra méltó az a helyzet, az a szerep, a lecsúszottság, s a nő úgy issza ezt a 
sugdosást, mint aki holt; állok riadtan és eltökélten, mert ebben a meghosszabbí
tott pillanatban százan továbblépnek szemlesütve, állok, mert mások hangoskod
nak, alkudoznak, s hátrább a sorban ellenük csap fel a lárma, mely holnapra lelo
had, ha ők elcsitulnak, mivelhogy az ő tányérjuk most már meg van tetejezve, s 
magasra csap, ha holnap már bosszúból kapnak kevesebbet, bosszantásul, s 
nem ment még el a kedvük a civakodástól; mert hiszen az itt nyilvánvaló, hogy ez 
a sérelem nem szándékos, nem lehet személyhez szóló, de elfogadható-e az 
igazság véletlen hibája - aki elfogadja, nem fogadja-e el a szándékos kedvezmé
nyezést is, s aki nem fogadja el, nem kényszerül-e hadakozni amaz ellen is, 
rögeszmésen, közderültségre, míg oda nem jut, hogy a maradékot kell összekol
dulnia, vagy pedig a nyakába varrják az egészet; állok, mert kibírhatatlan állnom, 
állok, mert esztelenség, állok, mert látom azon az arcon a gyötrelmes vágyako
zást, elkívánkozást, és hallom abban a suttogásban a kínos, szűkölő esedezést, 
állok, mert semmiért nem jár jutalom és nem jár büntetés, állok, mert ez itt a 
világ, amit nem hódítottam meg, állok, mert mindenki áll, állok, mert nem lenne 
szabad tudni és nem lehet nem tudni, nem lehet tudni és nem lenne szabad nem 
tudni, ki itt a kicsoda, mi itt a micsodának a kicsodája, aki a micsodáját a kicsoda 
micsodájával micsodálja, állok, mert nem tudom kifelejteni magam az egészből, 
se belefeledkezni nem tudok a játékba, állok, mint egy sóbálvány, amit meg kell 
kerülni, és már minden megy tovább a rendes kerékvágásban, állok, mint aki 
nem állja útját senkinek, ha te nem mersz, én sem merek, én merek, te merj, ha 
mersz, állok, pedig már telemerítettem a tányéromat és nyelek, nyelek, nyelek, 
majd megfulladok, könnybe lábad a szemem, levegőért kapkodok, hogy rámkiál
tanak, mit röhögsz, te szerencsétlen - és jól hátba vágnak. 

Nagy lábdobogás valahol egészen közel, dulakodás és káromkodások, valaki 
sipító hangon lamentál, sivalkodik, mintha elevenen nyúznák. Mintha csak a saját 
rikácsolásával győzhetné meg magát arról, hogy él még. Ugrok ködös fejjel, csa
tolom a derékszíjat, fölrántom a csizmát, szaladok a folyosóra. Egy ismeretlen 
alakot húznak, vonszolnak, vörös az arca és az orrátjól vér szivárog. Csak rá kell 
nézni: a sárgaföldig leitta magát és teljesen be van dilizve. Hárman fogják, hullám
zik az egész menet, ahogy nekivadulva ugrál, csapkod, rugdalózik. Belekapasz- 168 



kodik az ajtófélfákba, az állványokba, mindent összemaszatol, amit csak ér, úgy 
kell lecsupálni róluk. Puffadt arccal dugják ki a fejüket az újak közül a soros 
alvók, menjetek aludni, mondom. Valahogy betoloncoljuk a zárkába, másból nem 
ért most, csak ha jól odasóz neki az ember. Úgy kell a kezét hátracsavarni, hogy 
leszedhessem róla a s z í j á t - a cipőfűzőjét már valahol elvesztette. Egyiküket 
nekilöki az ajtónak, felreped a szemöldöke. Ne bántsd, mondom, nincs eszénél. 
Rázárjuk az ajtót - csakhogy a fickó kézzel-lábbal dörömböl, torkaszakadtából 
üvölt, olyan erővel, hogy köztien el-elmegy a hangja. Itt nem nagyon lesz alvás. 
Kötözzük oda az ágyhoz. Azt akarod mondani, húzzuk mindjárt fel, akkor csend
ben marad? Majd átmegy rajta. Megemlegeted, te állat, fenekedik aki a mosdó
ban vizet fröcsköl sziszegve a homlokára. Nyűglődnek, kelletlenül kászálódnak, 
mikor fölrázom őket, aztán meg, mikor alhatnának, sakkoznak meg idétlenked-
nek. Odaállok az ajtó elé. 
- Hallod-e, hagyd abba a dörömbölést. Kapsz két takarót és kialhatod magad. 
Esze ágában sincs abbahagyni, üvöltözi, adjam vissza a karórját, és különben 
is föl fogja vágni az ereit. 
Beszélhetsz amit akarsz, barátocskám, de mégiscsak szóba álltál velem. 
Megkapod a magadét, eressz be, kapadozik a kulcsokért a sérült. Ne ugrálj, 
látod, hogy ellátták már a baját. 
- Ide figyelj, komám, ha ember módra viselkedsz, itt senki se fog bántani. 
És már üvöltök én is, ez az ő hullámhossza. 
- Ha már idehoztak, itt fogsz ülni a seggeden, amíg érted nem jönnek, nem ment 
el a jobbik eszed, hogy még te fenyegetőzöl? Itt én felelek érted, a taknyos zseb
kendődet tőlem fogod visszakapni, és én felelek azért, hogy ne essen bántódá
sod! De az istenfáját, azt igenis vedd tudomásul, én felelek azért is, hogy ezeket 
a kölyköket ne háborgassa senki! Mit képzelsz te, ki vagy te? Téged nem izgat 
az ő éjjeli nyugodalmuk - hát akkor őket se izgatja, hogy te hogy keveredtél ebbe 
a slamasztikába! Nincs elég bajod így is? Beléd fog fagyni a szar az éjjel. 
Közben meg ülhetnél velünk egy asztalnál. 
Már nem tudom, mit ordítozok az ajtón keresztül, de a dörömbölést abbahagyta. 
Rikácsolva kérdez, követelőzik. 
- Értsünk szót, ember! 
Mikor elhallgat, kinyitom az ajtót. A falhoz húzódik, kezét maga elé kapja. A 
szeme zavaros. 
- Nesze, itt vannak a pokrócok. Csupa sár vagy. 
A sérült a hátam mögül nekiugrik-kipenderítem. Megkergültél? 
- Mondhatom, jól megcsináltad. 
Reggel nem ugrasztom ki az ágyból. Odateszem a kenyeret meg a szalámit a 
párnája mellé és az ágyára ülök. Mocorog, kinyitja a szemét. 
- Edd meg. 
Néz fásultan. 
- Nem kell. 
Egy szusszanásnyit csak ülök tovább. 
- Akkor eredj, mosdj meg. A mosdóban találsz egy rongyot, azzal töröld fel a fo
lyosót. Jól összemaszatoltad. Itt a falon végig, ez a te kezed nyoma. Tán mégse 
más dolga lenne. 
A dac egy szikrája villan fel a szemében és rögtön kihuny. 
Nem mozdul. Szó nélkül felkelek, sarkon fordulok és kimegyek az udvarra. Elszí
vok egy cigarettát. Nem akarom nézni, amíg megcsinálja. 
A kölyök élt-halt a mesékért. Bevagdosott kenyérhéjat nyomtak a kezébe, azt 
majszolgatva csetlett-botlott anyja nyomában, s nem volt tőle egy perc nyugta 
sem, mert mihely úgy ítélte meg, hogy nincs különösebb dolga, s magára von
hatta a figyelmét, már a Vasziliszát meg a Piroska és a farkast akarta hallani, 
néha egyszerre és egyforma intenzitással minden mesét, hogy már valóban csak 
azzal lehetett véget vetni a nyűgölődésének, ha az ember belefogott valamelyik 
mesébe a sok áhított közül. Fejből tudta már valamennyit: ha este odaültek mellé 
az ágyra, le-leragadó szemhéjjal olvasták neki a Hófehérkét, a Csipkerózsikát, és 
véletlenül vagy szántszándékkal átugrottak egy rövid bekezdést, megmásítottak 
egy mondatot, vagy ne adj isten kihagytak egy vissza-visszatérő jelzőt, a meg
csalatottság lázával tiltakozott: - Nem úgy van, nem úgy van! Mert hiszen külön 
világ volt ez, állandó, örök, jelenvaló, és szüntelen mozgásban megújuló, újra
kezdődő, megelevenedő. Élő beszéd, mely csak úgy szab törvényt, hogy teremt. 
Tündérmesék, mondák, népmesék - mind úgy élte át, hogy bennük a szavak, 
akár a fákon egy-egy levél, nem felcserélhetetlen és nem nélkülözhetetlen, de 
valami titkos terv folytán nem lehet máshol és nem lehet másmilyen. S ezt tudja 
az, a barackfa meg az a szilvafa is a kertben, tudja Jancsi és Juliska, tudják az 
összes jegenyefák kinn az út mellett, és tudja a hét törpe. 
- M a j d ha megtanulod szépen a betűket, te magad is olvashatod a mesés
könyvet. 
így hát kapóra jött, hogy a kölyök torzsai unokatestvérének kivették a manduláját, 

° ^ s ott feküdt náluk, a kölyök rácsos kiságyában jó pár napig. Ember, ne mérge-



4 V lődj!-öt játszottak meg dominóztak egész nap. Vagy mulatságos volt, ahogy a 
tekervényes sorokban, óriási nyolcasokban egymás mögé sorakoztatott dominó-

í- kockák kerepelve halomra dőlnek, mikor a legszélsőt meglöki az ember, s az az 
!• előtte állónak a sarkára bukik, földönti, s az is az előtte állót, és így tovább, néha 

több ágra szakadva. Sakkoztak is, de a kölyök sírva fakadt, mikor a torzsai fiú 
í bemattolta, aztán meg elkedvetlenítette a gyanakvás, hogy az hagyja magát 

megverni az ő kedvéért. 
Nagyon szép házakat, fákat, állatokat rajzolt neki a fiú a kölyök színes ceruzáival. 

i; Egy tucat volt belőlük. Apótól kapta őket ajándékba egy kifestőkönywei együtt. 
Eredetileg szép karcsú ceruzák voltak, s most néha valósággal rossz volt ránézni 
töredezett végeikre. Azon a vasárnapon ugyanis, amikor nyelve hegyét kiöltve 
befejezte a púpos tevét a kifestőkönyvben, tanyasi rokonuk jött hozzájuk látoga
tóba egy magakorabeli kisfiúval, akinek úgy megfájdult a szíve, mikor elmenőben 
le kellett tenni a gyönyörű színes ceruzákat, melyeket előbb oly áhítattal tartott a 
kezében, hogy keservesen zokogni kezdett, s mivel a kölyök semmi áron nem 
volt hajlandó megválni egyetlenegytől sem. Apus markába fogta mind a tizen
kettőt, és a bakon szépen kettéfűrészelgette őket. Most némelyiknek még a béle 
is csuszkái. 
A torzsai fiú mindenesetre nagyon szépen rajzolt velük, s nem nagyon beszélt 
hozzá, mert nyelni is alig tudott, este kamillateával gurgulázott. Csak egy-egy 
szót mondott a rajzlapra bökve, jelezte, hogy mi készül, alakul, mikor a kölyök 
szeme előtt még csak kusza vonalak kanyarogtak, s ez amellett, hogy izgalmas 
és megnyugtató volt, határtalan tiszteletet ébresztett a kölyökben. A vonal már az 
volt, amivé lenni akart, noha még nem volt látható, mivé lesz, s ha félbemarad a 
rajzolás, talántán el is varázsolódhat. Ami hiányzik az alakból, az volt itt a vonal 
elrejtőzött élete. Hattyú, hajó, ház. 
Aztán egy pakli finom, áttetsző, félbehajtott cigarettapapirost kaptak Apustól 
(dóznijában kis fémnyelv szorította le őket), s a fiú az egyik papír felső felére egy 
almát rajzolt, az alsóra meg három összeérő vonalat húzott, akár valami létrát 
vagy micsodát. Rábökött az almára, majd a vonalakra. 
- Alma. A. Alma. 
- Alma - mondta utána a kölyök is. 
A következő papirosra egy ásót rajzolt; aztán egy botot, majd cipőt, csizmát ügye
sen, s alájuk mindenféle szögletes meg girbe-gurba ákombákomokat. 
- A l m a , a, alma. 
- Á s ó , á, ásó. 
- Bot, bö, öot. 
- Cipő, cö, cipő. 
- Csizma, csö, csizma. 
A maradék cigarettapapiroson később, mikor már nagyjából elsajátította az alap
ismereteket, most ő maga rajzolta utána gondosan, itt-ott megakadva a titokza
tos krikszkrakszokat - sehogyse sikerültek oly élesre, egyenesre, mint a mintán. 
- A l m a , ásó, bot, cipő, csizma - rajzolgatta a jeleket, melyek homályos kapcso
latban álltak az olvasással. Nem nagyon látta, hogyan lehet majd mindent, de 
mindent elolvasni. 
- Nagy a, kis a. 
- Nagy á, kis á. 
- Nagy bö, kis bö. 
- Nagy cö, kis cö. 
- Nagy csö, kis csö. 
Lassanként megtanult minden betűt, alig-alig hibázva vágta rá szinte kiáltva, ka
pásból, vagy kis gondolkodás után: 
- ( A l m a ) - a ! ( Á s ó ) - á ! (Bo t ) -öö ! (C ipő ) -cö ! (Csizma) - csö! 
Aztán a fiú két jelet rajzolt egymás mellé. 
- Lö. Ó. Ló. 
- Lö. Ó. Lö, ó. Lö - ó. Lö-ó. 
Nyögött, értetlenkedett. 
- Lö, ó. (Ló) - lö, (óra) - ó. (Ló-l-óra=ló.) 
- (Ostor) - 0, (ló) - lö, (ló) - lö megint, (óra) - ó. O, lö, lö, ó. (Ostor+ló+ló+óra.) 
Ez valahogy egészen idegen volt, az oly természetes szavak, a betűk és hangok, 
a harmincegynéhány kis rajz (szinte el sem hitte, hogy ennyi az egész, és nem 
több) jóvátehetetlenül széttördelt vonalkáival összevissza gabalyodott a fejében, 
csupa nyögés volt és kacskaringó. Más az, hogy ló, és más az, hogy olló; a 
csupán beszélt szavak oly áttetszőek voltak, a világ minden dolgának volt saját 
neve, és ezeket a muzsika, csupán valamiféle dallam, kopogás fűzte össze. Mint 
ősszel az ökörnyál. 
Erőlködött, hitetlenkedett, toporzékolt. 
- Becsaptatok, becsaptatok! Azt mondtátok, ha minden betűt megtanulok, tudok 
majd olvasni. Nem igaz, nem igaz, hazudtatok! Én már tudom a betűket, és 
mégse tudok olvasni! 
Nem lehetett megvigasztalni semmivel. 
Görcsösen kapaszkodott az alighogy elsajátított betűkbe (mintha valamiképpen ^ 



mindnek csak egyik fele lenne nála, darabokban, s valahol másutt vannak együtt 
a hiányzó részek); csak akkor tűnik elő mögülük valami, bármi, akkor, abban a 
Díllanatban, amikor az egybeolvasott betűk maguk eltűnnek, áttetszővé lesznek. 
<i tudja, melyik betűsor jelent meg így először, nyomban feloldódva a szóban, 
amellyé összeállt - a figyelem görcse, magyarázzuk talán egyszerűen a végső 
reménytelenséggel, a fáradtsággal, a figyelem görcse engedett, és egy laza, a 
betűket egybemosó és semmissé tevő odafigyeléssel siklott végig rajtuk a tekin
tet. Megjelent a szó, már maga is semmisülőben, egy egyszerű mondatba ágyaz
va, mert ez már az olvasás volt, az igazi olvasás, aminek semmi köze a betűkhöz 
(és később a szavakhoz, a mondatokhoz, a beszédhez), s megnyíltak a hazug
ság csatornái, mert mint a betűk mélyén a megtévesztő kis ábrák, a szavak 
mélyén a jelentés, a közlések mélyén az igazság, úgy húzódott meg foszladozva, 
sima foszlányokká vasalva az élő, a tiszta beszéd, s már szegényesen, mert a 
közlés távlatából csupa fölösleges dallam, mellékes indulat, elfogultság, csupa 
szidalom, óhaj, nevetés, a viszonyítás közönségessége volt az egész, az írás 
mindezt nevetségessé alacsonyította, fa lett a levelekből, mely most már mintha 
fa tudna lenni levelek nélkül is, az ősz rakosgatott ebben az elvarázsolt kertben, 
létrehozva - mert e lkülöní tve-a korábban oly természetes csodákat, s egy né
ma hang keletkezett a semmiből, szétáradó egyenletes bugással zsongító, ke
gyetlen és ravasz. 
A kölyök dülöngélő betűkkel leírta a nevét keresztben és hosszában, és szédül
ten hintázott a betűk lajtorjáján, gurult egy végenincs keresztrejtvény üres mező
in, szétterülő hálóján. Tudott olvasni.Tudta már, ha távol kerül attól, akihez szólni 
szeretne, vagy ha kiveszik a manduláját és nem tud beszélni, levelet írhat. 
Minden ajtó nyitva áll előtte, úgy képzelte, és rajta nyíltak meg az ajtók. Már 
semmi sem lehet azonosítható többé, és minden az igazolhatóság, az elfogadha
tóság köntösében igyekszik ezután megjelenni. 
Felnyitja az újonnan kapott könyvet és olvasni kezd, falja a sorokat, szótagolva 
még, mint aki járni tanul újra, és a világ elmerül körülötte, valahol mélyen alatta 
kavarog felismerhetetlenül, s valami ködszerű udvart von köré a fölhabzsolt sza
vak, mondatok káprázata, nem tudja hol van; mikor magához tér, vége a röpülés-
nek, az ismerős tér elébe szökken, árnyékot vetve egy visszaidézhetetlen arcra, 
mely elszivárog az anamorfikusan torzuló időben, és mindez jó mégis, mert 
bizakodást kelt benne: hogy nevén fogja szólítani az az ismeretlen hang, hozzá 
szól; egyetlen szó juthat el majd hozzá, ismeretlen nyelven, s az nem más, mint 
egy hosszú-hosszú sóhajtás, idegen hangon - a saját hangján. Mert miközben 
sóvárog utána, hasonulni igyekszik minden elkapott suttogáshoz, kitalált hősöket 
utánoz - levedli eleven bőrét, s a tátogó tömlő lenyeli újra a fájdalmas testet. 
Hinni akar, és kisarjad benne a félelem, a gyanakvás. 
De mi az, ami megérik, megérlelődik, Iván Bjelisev? 
Miféle tudás akkor? 
Mit rejt a mag, és mit nyújt a föld? 

Volt egyszer egy kislány (a megjelenő lény vagy szellem feltétlen ártatlanságát 
nyomatékosító fedőnév nem lehet más), s volt neki egy szürke kiscicája (akinek, 
mint afféle szobatiszta háziálltnak, semmi dolga azon felül, hogy úrnőjének kedve 
teljen sima szőre simogatásában, abban, ahogy büszkén dagaszt vagy a nyelvé
vel mosakszik; azon felül tehát, hogy tüstént ott teremjen, ha nevén szólítják), ez 
a cica olyan önfejű volt, olyan makacs (ásták volna el), hogy amit egyszer a fejé
be vett, azt végre is hajtotta (légy szófogadó, fogadj most szót, hogy holnapután 
kiskedden esetleg, persze ha addig nem lesz rád panasz, engedményekben, 
kedvezményekben részesülhess, tedd meg ma, amit kívánnak tőled, hogy bol
dogulhass, mert hisz a kislány a javadat akarja, légy most olyan, amilyennek 
lenni kell, és ne törődj vele, hogy milyennek kellene, lehetne lenni általában, 
általában pedig ne legyél önfejű, ne makacskodj, fogadj szót), egyszer elhatároz
ta, hogy elmegy sétálni (vagyis hát elcsavargott az ebadta, mert maga se tudja, 
hova akart jutni, hová akart kilyukadni, nem tudná megmondani, no de ha meg 
füllentessél tetézi a csavargást, akkor nem csak ostoba, hanem elvetemült is, 
mert maga is tisztában van azzal, hogy úticélja titkolni való, tilalmas, de persze 
már maga a séta is haszontalanság, mert nemcsak az időből szakít ki, mint min
den elmélyedés, de meg is szédít, és aztán keserű az ébredés), a kislány figyel
meztette (a természeténél fogva ártatlan lény vagy szellem tehát természeténél 
fogva mindentudó is), cicukám, ne menj messzire (és igazán elnéző, hisz nem 
követel sokat), mert eltévedsz (mert ami messze van, mit érdekeljen az téged, ha 
itt biztonságban lehetsz, mindened megvan, és minden messze van, ha jobban 
meggondoljuk, messze a földi tartományok, messze ami rút és ami szép, mesz-
sze minden amit elkövettél vagy elmulasztottál, messze még a halál is, oly 
messze, hogy tán nincsen is, járt utat járatlanért el ne hagyj, aki önfejű, az elté
ved, jön majd mihozzánk összetörve, mindenhol jó, de legjobb otthon, vándorol, 
délibábot kerget, légvárakat épít, bámészkodik és tűnődik hiábavalóságokon, aki 
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tud visszatalálni, és senki sem tudja, hol lehet, talán csak az a jótét lélek), de bi
zony a cica nem hallgatott rá, hanem fogta magát, elment az erdőbe, ment a 
cica, mendegélt, s egyszer csak észrevette, hogy ö bizony eltévedt, ténfereg az 
erdőben ide-oda, de sehogy sem találja meg a haza vezető utat (minek is ment 
el, senki se küldte), lassan leszállt az éj (a világ sötét és gonosz, egyszóval kiis
merhetetlen), egyszer csak, ó borzalom, egy fatörzs mögül bagolyhuhogás 
hallatszik (csak reszkessen, aki háládatlanul kimerészkedik a szörnyűséges éjsza
kába, úgy kell neki ráijeszt a tudás kísértet-madara), megijed a szegény cica 
(még a kislánynak is megesne a szíve rajta, ha nem tudnánk, hogy a szeretete: 
fizetség) szörnyen (ami ismeretlen, az félelmetes, aki tehát meglapul, annak 
nincs mitől félnie), és sírva fakad (máris szánja-bánja meggondolatlanságát a 
szökevény), a törzs mellett éppen akkor futott el egy nyuszi, észrevette a cicát 
és megkérdezte, hát te, pajtás, miért sírsz, a cica hüppögve felelte, eltévedtem, 
nem tudok hazamenni (csak még egyszer otthon lehetnék), de különös teremtés 
vagy, mondta a nyuszi, ki vagy te tulajdonképpen, bizony nem tudom (a kislány, 
lám, biztosan tudja ezt is helyettem, csak nem kötötte az orromra), sírta a cica, 
mert még kicsi vagyok (növök, növök, s egy szép napon talán oly nagy leszek, 
mint a kislány, utolérem a növésben, ha jó leszek, mert nagyobbra nem is szeret
nék nőm), de buta vagy te, pajtás, ki az anyukád, nekem nincs anyukám, csak 
gazdasszonyom (hogy is van ez, miféle nyelv ez), az egy kislány (származásom 
gyökerei nem nyúlnak a tisztátalan idő televényébe, eredetem forrása maga az 
ártatlanság, egy mindentudó lény, szellem szikrája létem, bíborban születtem s 
nem anya szült, én nem jöttem világra, csak a világon vagyok, s gazdámnál 
ennyi elég is nekem, a zavaros világ rontása rajtam már ez is, hogy elhiteti 
velem, létem nem áll fölötte mindennek), mondta a cica (s aki elmondhatja mind
ezt, ki lehetne más, mint maga a kislány, vagy aki szavait lesi, mert honnan 
tudna mindent máskülönben az itteni és további tájékozatlan állatsereglet köze
pette), a nyuszi elmosolyodott, leült a törzs mellé a fűbe, leeresztette a fülét és 
gondolkozni kezdett, gondolkozik, töri a fejét, egyszer csak megkérdi, tudsz-e 
ugrani, tudok bizony, mégpedig jól, feleli a cica, hisz te akkor nyuszi vagy, 
mondja örömmel a kisnyúl (mit tudja ő, hogy külsőleges jegyek alapján ítélt elha
markodottan, annak alapján, hogy mire képes ez a különös teremtés), gyere 
csak mihozzánk, majd hazavezetlek, de hallod-e, miért ilyen kicsike a füled, mit 
kötözködsz velem folyton, mérgelődik a cica, mindig csak mién (eddig bezzeg 
jól megvoltam miértek nélkül, minek is az a sok magyarázat, minek mindennek 
az okát feszegetni, úgy van jól minden, ahogy van), hát nem mindegy az, ha 
rövid is a fülem, annál hosszabb a farkam (lám, már nyúl is lenne inkább, olyan 
nyúl akar lenni, mint a többi nyúl, mihelyt önfejűségből eltévedt, és elfogta a féle
lem, úgy érzi, tartoznia kell valahová, s megtagadja önmagát, létét elcseréli), hát 
jó, mondja a nyuszi, azzal elvezeti a cicát a veteményes kertbe, mert a nyulak 
akkor éppen ott tanyáztak, anyukám, kiáltja a nyuszi, találtam az erdőben egy 
kisnyulat, jól van, fiam, feleli az anyanyúl, adj neki enni és menjetek aludni (a 
nyulak szaporák, ahol kilencen jóllaknak, a tizedik is elfér), a nyuszi előszed egy 
káposztalevelet és odalöki a cicának, nesze, mi az, hogy „nesze", kérdezi a 
cica, hát a ,,nesze" azt jelenti, hogy ihol-e, egyél, mondja a nyuszi, a cica elfo
gadta a káposztalevelet, de ismét pityeregni kezdett, én ilyent nem ehetek, én 
még kicsi vagyok (nem vagy nyúl és nem lehetsz nyúl, és ha nyúl vagy finnyás 
nyúl vagy), mindig azzal mentegetőzöl, hogy kicsi vagy, gúnyolódott a nyuszi, 
én is kicsi vagyok, s látod mégis megeszem, azzal a nyuszi elvette a cicától a 
káposztalevelet és jóízűen majszolta, csak egy darabka maradt belőle, a cica 
elkérte ezt a darabkát, s letörölte vele könnyeit, a nyuszi mamája jól megnézte a 
cicát, de hisz te nem vagy nyúl, hé, nyulak, kiáltotta, ugráljatok csak ide, nézzé
tek csak, micsoda kis jószágot hozott a fiam az erdőből (mindezek után a csúfos 
lelepleződés szégyene, hogy elveszettségedben befurakodtál közéjük, s most 
megbám.'^iak, hogy legszívesebben a föld alá bújnál), a nyulak összegyűltek, 
nézik, nézegetik a cicát, de sehogy sem tudják kitalálni, micsoda állat (micsoda 
állatok, s ez még hagyján, de hogy tudnak élni anélkül, hogy ne ismernék lega
lább hírből a kislányt, ó, a káposztafejűek), végül is megérkezett egy öreg, sánta 
nyúl, menjetek csak félre, mondotta, had lám, kicsoda, micsoda ez az állat, 
azzal a sánta nyúl alaposan szemügyre vette a cicát, majd megkérdezte, tudsz-
e fára mászni, tudok ám, mégpedig hogy, felelte a cica, hát ha tudsz, akkor gye
re, majd én hazavezetlek, tudom, ki vagy, te kismókus vagy, látjátok, fordult a 
sánta nyúl a többiekhez, a füle kicsi, a farka meg hosszú (s most az elszenve
dett szégyen már magával ránt, nincs kiút, a boldog önfeledtséget balgán oda
hagyva járhatod az öntudat kálváriáját, mert hirtelen úgy tűnik, talán minden 
tisztázódhat, minden jóra fordul, és már vakon hiszed, hogy egyetlen esélyed 
megtalálni egy elveszett, egy sosevolt világot, visszatérni - hová is), úgy van, 
hisz ez valóban kismókus, kiabálták a nyulak, hogy nem láttuk azonnal, azzal az 
öreg nyúl előre sántikált, a cica meg kocogott utána, mentek, mendegéltek, míg 
egy nagy, odvas fához értek, az odúban lakott a mókus, kicsinyeivel, a sánta 
nyúl mankójával ráütött a törzsre, a döndülésre az öreg mókus kidugta a fejét, ki 
az, én vagyok, szomszéd, a sánta nyúl, hazahoztam a fiadat, eltévedt, hát csak 
mássz fel, te haszontalan kölyök, kiáltotta a mókus, nincs időm lemenni érted, 172 



mert a télirevalót készítem (nem babusgatnak, ily gonoszak), a cica mászni kez
dett, mászott, mászott, mig valahogy nagynehézen fölért az odu nyílásáig, be
mászott, az öreg mókus egy fenyőtobozt nyomott a markába, nesze, egyél, az 
önfejű cica nagyon megsértődött, mindenki azt mondja, „nesze", meg azt, hogy 
„egyél", de én ilyesmit nem tudok megenni (láthatod, hogy semmi sincs a te 
szájad íze szerint, most leszel csak igazán kicsi, s ha elveszted a fejed, ebben az 
ellenséges világban nemsokára követelőzni fogsz, bajba keveredsz, s mindezt 
miért, csak mert önfejű vagy, makacs és szófogadatlan), azzal a cica dühösen 
eldobta a fenyőtobozt, micsoda, mérgelődött az öreg mókus, majd adok én 
neked, azzal felkapott egy botot, s már éppen ütni készült, de ahogy jobban 
megnézte a cicát, meglepődött, hisz te nem vagy mókus, nem tudom, mondta a 
cica ijedten, csak azt tudom, hogy éhes vagyok (ezt érted el, zöld karikák 
táncolnak a szemed előtt, te éhenkórász, s már csak azzal törődsz, hogy isten
igazából megtömhesd a bendőd), hm, de hát mit adjak enni, kérdezte a mókus, 
akarsz-e aszalt gombát, nem akarok, én egeret akarok (és már azt is gondolod, 
egérországban te lennél az úr, már nem is társak kellenének hanem hatalom), de 
buta vagy, mérgelődött a mókus, hát miért nem mondtad mindjárt, hisz te sün 
vagy, ha egeret akarsz, készülj, mindjárt hazavezetlek, azzal a mókus elvezette 
a cicát a sünhöz, ihol-e szomszéd, hazahoztam a fiát, az erdőben ténfergett, 
mondotta a mókus, hát csak bújjon be az a kölyök, kap egy egeret, vacsorázzon 
meg és feküdjön le, későn van már, az önfejű cica jóízűt evett az egérpecsenyé-
böl (most láthatod, milyen átkozottul bonyolult magadra hagyva megszerezni, 
amire szükséged volna, s amit készen megkaphattál, míg el nem ment az eszed, 
most láthatod, mennyi hálával tartozol jóságos úrnődnek, aki mindent, megtesz 
érted), s azzal odabújt a kis sünökhöz, hogy majd lefekszik, egyszer csak 
nagyot ugrott, jujuj, sikoltotta, hisz összevissza szurkáljátok az oldalamat (mert 
nem vagy te sün sem, hiába osztották meg veled a sünök a vacsorát), a nagy 
sikoltozásra felébredt az öreg sün, kimászott az üregből, végignéz a cicán, mit 
csináljak veled, te nem vagy kis nyúl, nem vagy mókus, nem vagy kis sün sem 
(hallottam híredet), mi vagy te tulajdonképpen (és mondhatod elkínzottan, állok, 
és nem jut eszembe, megyek, és nem találom, mondhatod, az vagyok, aki 
voltam, mielőtt lettem volna, mielőtt lenni akartam volna, de az már nem lehetek, 
s anélkül sem lehetek valamivé, olyan akarok lenni, mint a többiek, és másmilyen 
vagyok, más akarok lenni, mint a többiek, és olyan vagyok), nem tudom, sírt a 
cica, én kicsi vagyok (és mondhatnád tovább, nem arányos hozzám a világ, aki 
kicsiny és gyene, az nem tud benne a saját lábán megállni, társtalan, és nem 
igazodhat el, jövőjét nem éri el, és mondod azt is, legyen a világ ezerszer 
átkozott, mert rendetlen és vad, és nem szelídül otthonossá, háziassá, hozzási
mulva a fensőbbséges akarathoz boldogan és öntudatlan), az öreg sün ásított 
erre egy nagyot, s visszabújt az odújába, aludni (embertelen közöny és önzés 
uralkodott el a kinti világban), a cica pedig leült a fa alá és átsírta az egész 
éjszakát. 

Másnap, mikor megvirradt, fölébredt a varjú a faágon. Észrevette a síró cicát. 
_ Ne sírj kicsi, én tudom ki vagy! 
_ Hát ki vagyok? _ hüppögte a cica. 
_ Ki lennél? Kismacska vagy! _ károgta a varjú. 
_ Igazán? De nem hazudsz? _ kérdezte a cica. 
_ Már hogy hazudnék?! Nem vagyok én olyan buta, láttam én már macskát! 
_ Varjú apó _ kiáltotta a sün _, tudod-e hol élnek a macskák? 
_ Hogyne tudnám! _ károgta büszkén a varjú. 
_ Hát ha tudod, vezesd haza ezt a kis jószágot. 
Azzal a varjú előrerepült, a cica meg kocogott utána. Hamarosan ki is értek az 
erdőből az útra. 
Mikor a cica messziről meglátta a házat, égnek emelt farokkal szaladni kezdett. 
Rohant, ahogy csak a lábai vitték. 
Hamarasan haza is ért, s örömmel dörgölőzött a kislány lábához: 
_ Soha, soha többé nem megyek az erdőbe! _ dorombolta hízelegve. 
(Talán csak álmodta az egészet.) 

Elmondtam amit lehetett, s ahogy tudtam. 
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Én csak meg akartam simogatni Nuszit - amikor Őszit levitték falura - , de nem 
engedte. Kicsúszott az ujjaim közül, mint a hiigany. Számomra mindig körülmé
nyes volt megfogni őt. Egyszer engedte meg csupán, amikor sokat vakarta a fü
lét, s Uci néni azt mondta, hogy rühes, s hogy biztos attól a nyúltól kapta, aki , 
abban az időben tévedt be a kerületünkbe valahonnan, a herében találkozott 
Nuszival, utána ismeretlen irányba távozott. Jött és elment. Eltűnt, mint a kámfor. 
Ki tudja, ki volt. De én azt mondtam, hogy az nem lehetséges, mert az egy szép 
tiszta, ápolt nyúl volt. Kicsit le is hemperegték a zsenge herét. A házibácsi dúlt-
fúlt, de már eleve arra volt ítélve, hogy magára maradjon mérgében. Mindenki 
Nuszi pártjára állt. Még az anyja se szerette ezt az anyja-kínja házibácsit. Meg 
mostam Nuszi fülét, behintettem kénporrai. Engedte, de amint befejeztem, odébb 
állt. Szerencsére sose betegedett le komolyabban. Falun sem, pedig ott jókora 
esélye volt felszedni valahol aká • a felettébb kellemetlen-spirohetózist is - a szi
filiszt. A (pontatlanul) népbetegsí get, helytelenül vérbajt, metaforikusán bujakórt, 
közismert orvosi nevén lueszt, melynek eredete mind a mai napig vita tárgyát 
képezi. Érdekes, hogy eme valai likor elég populáris betegség eredetét még ma 
is félig-meddig homály fedi. Eme betegségét, melyet a háború utáni szigorú in
tézkedésekkel majdnem teljes egészében sikerült kiirtani. Vannak, akik merészen 
azt állítják, hogy a szifilisz, bizony, a szifilisz olyan régi, mint maga az emberiség, 
míg mások azon a véleményen vannak, hogy Amerika felfedezése óta terjedt el 
az Óvilágban, Kolumbusz hajósai hozták be Európába, akik az Újvilágban élő 
indiánokkal érintkeztek (az evilágiak felfogva az őket fenyegető óriási veszélyt 
tüstént egész hadosztályokat küldtek át az óceánon a betegség tűzfészkeinek 
totális megsemmisítésére). Girolamo Fracastoro, híres költő, humanista tudós, 
a szifilisz egyik korabeli neves szakértője pedig a szifiliszt Syphilus pásztor bün
tetéseként írja le, melyet Venus küldött rá. Az első felfogás hívei azzal érvelnek, 
hogy az antik görög világ képei és szobrai között találhatók olyanok is, amelyeken 
a szifiliszre jellemző nyeregorr látható, mint például Szókratész szobrán, a zseni
ális Szókratészén, akinek a szifiliszes anyától származó gyermekre jellemző 
kardhüvely formájú lábszárait eltakarja az akkor divatos hosszú viselet, a tenyéren 
és talpon jelentkező kiütések, a szem szaruhártyáját elhomályosító gyulladás, 
a sorvadt, hordó alakúan elformátlanodott fogazat és még sok más jellegzetes 
tünet - főleg a süketség - pedig érthető okokból nem észlelhető (ez utóbbit a 
torz asszociációk kiváltotta közmegmosolygás elkerülése végett jobb nem is emlí
teni, mint a nyúl és a szamár esetében a fület). Továbbá azzal bizonyítják állí
tásuk helyességét, hogy ezer év előtti csontokon is olyan kóros elváltozások nyo
mai fedezhetők fel, amelyek a szifiliszre jellemzők. így pl. azon a nemrég meg
vizsgált, évezredes kínai múmián. Az antik világ nagy orvosainak a könyveiben 
is találhatók bizonyos leírások akkori fekélyes betegségekről, amelyek nagyon 
hasonlítanak a luesz ismert kórformáihoz. Ezek az adatok azonban nem elég 
megbízhatók, hiszen ezekben az időkben még sem a kórokozókat, sem pedig 
a betegség kimutatására szolgáló vérpróbákat nem ismerték - a Wassermann-
reakciót, a csapadékos reakciót, 111ећ/е a Nelson-próbát. Az újvilági eredet mel
let azok a szép számú leírások szólnak, amelyek a tizenötödik század utolsó 
évtizedeiben, annak a második felében dúló járványos betegségről számolnak be. 
- Uraim, a föld kerek. 
- Szent Isten! 
- Bolond ez a génuai. 
- Örült. Nézzék a szemét! 
- Mániákus. 
- Génuai Lucifer! 
- Uraim, mint mondottam, bármennyire is hihetetlennek és kényelmetlennek 
tűnik ez, földünk kerek. Nézzék, ez az a bizonyos híres Toscanelli-féle térkép. 
Most összegöngyölítem. Mit kaptunk? 
- Hengert. 
- Hengert, ugye? Most figyeljenek ide! Itt van Portugália, emitt meg India, felette 
Kathai, kicsit arrébb Cipango. Ha most elindulok ebből a pontból nyugati irányba, 
s megyek, megyek, megyek így, ahogy mutatom, hová jutok? 
- Indiába! 
- Kitűnő. 
- Lehetetlen. 
- Tessék? 
- Lehetetlen. A henger alsó felén lezuhan. 
- Hóhányó. Forgassuk meg szurokban meg tollban! 
- Eretnek. Égessük el. 
- Bájgúnár! 
- Himpellér! 
- Szemfényvesztő! 
- Kifigurázza a hajózás komoly mesterségét, hajóinkat legyeknek véli. Húzzuk 
fel az árbocrúdra, hadd lobogjon ott elrettentő példaként! 
- Elég! Csend legyen! Maguk uraim megfeledkeznek arról, hogy a portugál 
királyi házban egyetlen vendégnek sem esett még bántódása. Kérem, a kedé- 174 



lyeket csillapítani! Ami pedig a segélyt illeti: Kolumbusz Kristóf segélyünkre nem 
számíthat. Gárda! tessék Kolumbus urat elkísérni a határig! 
- Köszönöm, Felség. 
- Nincs mit. 
Kolumbusz nem csüggedt. Töretlen szenvedéllyel kereste fel a spanyol királyi 
párt. Kasztíliai Izabella és Aragóniái Ferdinánd a salamancai egyetem óvatos 
szakembereivel való rövid tanácskozás után kerek perec megtagadták a vállalko- ^ 
zás támogatását. Érv: ha Kolumbus lefelé hajózva el sem jutna Indiáig, felfelé ^ 
aligha tudna visszatérni. De meghívták a következő hónap elején megtartandó 
vadászatra, melyre Kolumbus el is ment. Izabella királynő mellett lovagolt. Azon 
gondolkodott épp, hogy mi mindent vihetne véghez akkor, ha az alája kölcsön
zött pejló táltos paripává válna, amikor a királynő lova megrémült valamitől - több ^ 
mint valószínű, hogy egy közvetlenül a lába előtt felpattanó nyúltól - , és se szó, 
se beszéd, visszatarthatatlan, vad vágtába kezdett. Egy pillanatig sem habozott 
a génuai. Sarkantyúit tövig vágta táltosa szügyébe. A két ló közötti távolság foko
zatosan csökkent. Épp akkor érte utói jövendőbeli felfedezőnk a szépséges, 
sikoltozó királynét, amikor Izabella lovának a lába behuppant egy üregbe. Kolum-
busnak sikerült időben megragadnia Izabellát, akit halkan Bellának szólított, míg 
karjai közt tartotta azután, hogy sikerült megmentenie a biztos haláltól. Aragó- Í 
niai Ferdinánd kitüntette felesége megmentőjét, ugyanakkor megparancsolta neki, i 
hogy 24 órán belül hagyja el az ország területét, mert a királynő szent testét kar- ^ 
jaival illette. Kolumbus tántoríthatatlannak bizonyult. A francia királyhoz indult, 
hogy tervét elébe terjessze. Az ajándékba kapott lovat rég elnyűtte, amikor egy 
megáradt patakhoz, egy jócskán megduzzadt francia patakhoz ért. Nem sokat 
teketóriázott, nyomban belegázolt a vízbe, s szerencsésen át is ért a túloldalra, 
ahol egy daróccsuhába öltözött öreg állt a vízparton. Ferencesnek nézett ki. 
Ijedten pislogott jobbra-balra, s ahogy megpillantotta az ifjabbat, meg is szólí
totta siránkozó szóval: 
- Hallod-é, átvinnél engem a túlsó partra? Hazafelé tartok Hispániába. Ellopták 
a szamaram, gyalog pedig nem tudok átgázolni ezen a patakon. Már régóta 
ácsorgók itt, senki sem akar segíteni rajtam. i 
- Szívesen átviszem. I 
Kolumbus vállára vette a töpörödött testet, s vissza a habokba! A túloldalon | 
óvatosan letette könnyű terhét. (A metamorfózis elmaradhat.) i 
- Rendben van, atyám? 
- Rendben, fiam. Jó tett helyébe jót várj, ismered-é? Különben Jüan fráter vagyok. 
- Én meg Kolumbusz Kristóf, atyám. | 
- Hallottam már rólad, fiam. Te vagy az, ki nyugatra hajózva el akarod érni 1 
Indiát? 
- Igen, atyám. Maga honnan tudja ezt? 
- En Izabella királynő gyóntatója vagyok, fiam. Egy közeli kolostort látogattam л 
meg. Utamra vérbeli ferencrendi lévén szamárháton indultam, s most gyalog 
igyekszem haza. A királynő már biztos vár. Mi célból óhajtasz útra kelni, fiam? 
- Látomásaim voltak, atyám. Tervem isteni küldetés. Az igaz hitet akarom terjesz
teni pogányok között nélkülözve valahol messze, messze, messze. Most a leg- | 
keresztényibb francia királyhoz igyekszem, netalán segítene tervem megvalósítá- l 
sában. -

Jüan fráter, a fanatikus keresztény, fellelkesült a vallási térítés kilátásain. Sokat 
töprengett az ügyön, végül elhatározta, hogy közbenjár a spanyol udvarnál a 
siker érdekében. A Franciaországban is süket falaknak beszélő Kolumbuszt 
Génuában érte utol a rövid, de annál nagyobb örömet kiváltó levél: 

Fiam, a kapuk tárva! 
A jóságos mennybéli Úristen meghallgatta könyörgésemet. Elfoglaltuk Granadát. 
Az egész udvar örömmámorban úszik. Ferdinánd királyunkat megütötte a szél. 
Izabella bevallotta irántad érzett több mint háláját és rokonszenvét. Siess! Ki kell 
használni az alkalmat. Az Ég pártfogoltjai vagyunk! 
A minél előbbi viszontlátás reményében lekötelezetted: 
Jüan fráter 

Komoly, gondterhelt emberek ülték körül az asztalt. Izabella egy tojást tartott 
hosszú, vékony, fehér, smaragdgyűrűkkel ékesített ujjai közt, s huncutkásan 
kivillantotta hófehér fogsorát. 

- Tetszik a vakmerőséged, génuai! Én, Kasztíliai Izabella, Hispánia királynője, 
kinek egyszer az életét mentetted, meg, elhatároztam, hogy hajókat adok néked. 
A kikötőben tatlálható legjobb két hajót és még egyet, melyen legjobb ácsaim kö
zül is a legjobbak most végzik az utolsó simításokat. Felszereltetem a legjobb vi
torlákat, ellátlak fegyverrel, elemózsiával és deli legénységgel, némi aranyat is 
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EV-

- Szolgálatában állok, Királyném! Annyi arannyal és fűszerrel fogok visszatérni, 
amennyi hajóimon elfér. 

- De előbb próbára teszlek. Látod ezt a tojást itt? 

Az estét még a kikötőben töltötték, búcsúlakomával, vidám poharazással. Szü
lők és testvérek, hitvesek és gyermekek is eljöttek, hogy még egyszer lássák a 
veszedelmes kaland előtt a hősöket. Dőlt a sűrű, vörös andalúz bor. ökröket 
síjtöttek nyárson, 2,5 tonna finom marhatokány rotyogott füstös kondorokban, tűz 
lobogott a parton, sziporkázott a tenger, s messze hallatszott a dal. Ott valahol 
enyészett el, ahol a tenger összefolyt a sötéttel. Olyan este volt ez, amikor még a 
megrögzött kuplerája uncsaftok is kitódulnak örömlányaikkal a kikötőbe, és öntik 
magukba a bort, és éiüres üvegeket csapkodnak a hajók erős oldalához. Éjfélig 
szólt a dal, azután n- índenki - aki tehette - hazavitte mámorát. Kolumbus egye
dül sétált a parton, félig lerágott csontok és tömény illatú pocsolyák közt. A 
csillagokat szemlélte. Elégedett volt, az alkony pírja aznap jó szelet ígért. Szem
ügyre vette az öblös Santa Mariát, utána a Pintát, s legvégül a legkisebb, 
legújabb Ninát, a Leánykát. Megszólalt a hajó: 

- Ugye, csodálkozol hős vezér, hogy a szavamat hallod? Én Argó utóda vagyok. 
Argóé, kit Athéné segítségével a dodonai bölcs tölgyek közül hozott fából 
faragott ki az iólkoszi Argosz. Hajnalban szedjétek fel a horgonyt, s induljunk 
útnak, amig kedvező szél fúj! 

Úgy lesz, Nina. 

Kolumbus kényelmetlenül érezte magát. Motyogott valamit, azután aludni indult. 
A hajó hallotta távolodó lépteit, látta, hogy megáll, habozik, elindul, majd biztos 
léptekkel visszatér. 

- Ne haragudj, hogy zavarlak, nem jut eszembe, hogy ki volt az az iólkoszi 
Argosz. Valami rémlik. 

- Ne izgulj emiatt! Hosszú út áll előtted. Térj szépen nyugovóra! Majd akkor, 
mikor kinn leszünk, az óceán valamelyik csillagos ege alatt elmondom, ki volt az 
az iólkoszi Argosz, hogy megtaláld mindennek a kulcsát. 

Hajnalban útra keltek a spanyol királyi zászló alá gyűlt argonauták. Erős parti 
szél duzzasztotta a háromszögletű vitorlákat. Poszeidón visszatért Túró karjai közé, 
a tengerészeket Néreuszra bízta. Kecsesen siklott a három hajó a kijárat felé. 
Balról a Pinta, jobbról a Nina, középen a mogueri Santa Maria. Az Óceántenger 
admirálisa fekete ujjasban és violaszín selyemharisnyában, keresztbe font karral 
és szétvetett lábakkal állt a Santa Maria hátsó hídján. A főárbocon lobogó latin 
keresztes zászlóra szegezte tekintetét, majd ismét a távolodó tömegre. Egyetlen 
arcizma se rándult. En, Kolumbusz Kristóf-vagy ahogy ezek a spanyolok 
neveznek: Cristobal Colon - admirális, olasz tengerész, egy szegény génuai 
takácsmester fia, sok megalázó viszontagság után, 1492. augusztus havának 
harmadik napján, fél órával a nap kelte előtt, elhagytam Pálos kikötőjét, s hajói
mat kedvező széllel az óceánba vezettem. Utazásom oka és célja: nyugtalan 
szellemem, vágyam új izgalmak után, kíváncsiságom, hogy hol van az óceán 
vége, s milyenek a túlnan lakó emberek. Ezen a helyen be kell vallanom, hogy 
mind a meggazdagodás, mind pedig a kereszténység terjesztése másodlagos 
jelentőségű számomra. Sajnos, nem a portugálokban leltem mecénásra. Sajnos 
azért, mert a spanyol hajózás a jelen pillanatában még nem tekinthet vissza olyan 
gazdag tapasztalatokra és eredményekre, mint a portugál. Flottám, amelyet 
csak óriási jóakarattal nevezhetünk flottának, nem tesz ki 500 tonnánál és 
másfélszáz főnyi legénységnél többet -ez a portugál expedíciók méreteihez és 
felszereléséhez képest nagyon szerény. A legénység fele sebtében toborzott 
börtöntöltelék. De sebaj! Ez van, ezt kell szeretni. A gyötrő cariesre nem gondol
ván maradéktalanul leköti fegyelmem az előttünk álló feladat. A kedvező szél 
mellett izzó elszántságom is hajtja karavelláimat. Másodkapitányom Jüan de la 
Cosa, ismert hajós és térképrajzoló. A Pinta és a Nina kapitányainak a Pinzon 
fivéreket neveztem ki, akik - ezt is bevallom - jelentős pénzösszeggel szálltak 
be az expedícióba. Az alig 100 tonna súlyú és csak 20 méter hosszú, 7 méter 
széles Nina parancsnoka a fivérek közül az ifjabbik, név szerint: Vicente Yanez 
Pinzon, kitűnő tengerész, az az érzésem, egyszer még sokra viszi. Vicente az alpe
si kimértség és a déli temperamentum nemes ötvözete. Fékevesztett ott, ahol kell, 
kritikus pillanatokban kivétel nélkül megállja a helyét, ilyenkor a végsőkig megfon
tolt, soha sem veszti el a fejét, gyorsan cselekszik, a legkilátástalanabb szi
tuációkban is az életmentő ötletek gazdag tárházával rendelkezik. Olyan egyé
niség, akit szívesen tud maga mellett az ember, akire nyugodtan mond
hatja: érti a csíziót. Az idősebb Pinzon, Martin Alonzo (Alojz) Pinzon, szín- 176 



tén rettenthetetlen hajós, de véleményem szerint kevésbé megbízható öccsé-
nél. Sajnos, a Pintán ott van a hajó tulajdonosa is, Cristobal Quintero, akit 
nem sikerült lebeszélnem az útról. Gyanítom, hogy már rég összeszűrte a 
levet a portugálokkal. Szabotázs várható, de majd elbánok valahogy ezzel 
az istenverte ördög fiókával. Ha más nem, egy szép csillagos este még 
csobbanni fog a víz. Ave l\/laria. Remélem, az uborkák nem maradtak a parton. 
Megrhondtam Ártemiónak, hogy jól tartsa nyitva mindkét szemét. Ave Maria! Irány: 
Kanári-szigetek! 
- Adios! 

- Adios! 

- Adios! 

- Adios! 

- Adios! 

- Adios! 

- Adios! 

- Adios! 

- Isten veletek! 

- Miért indulnak pénteki napon? Miért! 

- SzCízanyánk, oltalmazd őket! 

- Őrködj fölöttük! 

- Mogueri Szűz Mária, könyörülj rajtuk! 

- Egyetlen egy se tér vissza. 

- Mit mondasz? Vén szerencsétlen! 

- Egyetlen egy se tér vissza. 

- Mit mond az öreg? 

- Azt, hogy őrültség az egész. 

- Ennek a génuainak elment az esze. 

- Bolond. 

- Nem is ért a hajózáshoz. 

- Ezt meg honnan szeded? 

- Tudom. 

- Honnét tudod? 

- Pancho is mondta, a portugálok is kinevették. 

- Badarság. Én tudom, hogy párszor végighajózta a Belső Tengert, járt Thule 
szigetén is. 

- Meg Guineában is. 

- Erről nem tudok. 

- Van, aki azt mondja, hogy messze hajózott Afrika túloldalán. 

- Ki? 

- DELLUC. 
- Én is tudok egyet mást a hajózásról, Rodrigue! Én ott voltam Diazzal, amikor 
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- Diaz a part mentén haladt. 

- Alvar! Hol van Alvar? 

- A véleményem szeretnéd tudni? 

- Ja, itt vagy?! Igen. 

- A génuaival baj van. Barthelemy bármikor partra szállhatott ivóvízért. 
- Igen, a dicső Barthelemy egyik kezével mindig a partba kapaszkodott. Úgy 
hallottam, egyszer hatszor megkerült egy nagyobbacska szigetet mire rájött, 
hogy ismerős a tájék. 
- Ne gyalázd, barátom! Ne gyalázd, ha mondom! 
- Rendben, öregem. Rendben. 
- És Jüan is elment velük. 
- Melyik Jüan? 
- Jüan de la Cosa. ő ismeri a csillagok járását. 
- Humbug az egész. 
- De miért ment velük a két Pinzon? 
- Isten tudja, miért. Még a kutyák is azt ugatják, hogy India keletre van, meg 
Kathai és Cipango is. 
Egy pazar ház kikötőre néző ablakából hosszú, vékony, smaragdgyűrűkkel éke
sített ujjak integettek a távozó hajók után. A hajók után integettek kecses, fehér 
ujjak. A Santa Maria után és valaki után, aki nem láthatta az élénkzöld villanást, 
karavelláival megostromolta az ellenállhatatlanul csalogató, hívogató láthatárt. 
Ég veled, Chstobal! Kedden, augusztus hetedikén a Pinta kormányrúdja kiugrott 
helyéből. 
- Csitt! Hallottál valamit? 
- Nem. Csak a hullámok paskolását, a szél dudorászását a hajókötelek közt. 
- De most, m in tha . . . 
- Fantazálsz, Pedro. 
- Nem, Jüan. 
- A patkányok, Pedro. 
- A Nino testvérek vették észre. 
- Kormányozható a hajó? 
- Igen. Ideiglenesen megjavítottuk. 
- EJ tudjátok dugaszolni a léket? 
- Úgy látszik, sikerül. 
- Bátorság! bízom bennetek. Egész közel fogunk haladni, szorosan mellettetek, 
hogy szükség esetén segíthessünk. Rendben? 
- Rendben. 
-Ohé, Pinta! 
- Igen? 
- Már nem vagyunk messze a Nagy Kanári-szigetektől. 
- Bueno. 
Vasárnap, augusztus 12-én a hajók lehorgonyoztak Gomera kikötőjében. 
- Cristobal Quintero, hallotta mivel vádolják? 
- Igen, senor. 
- Mi a büntetésük azoknak, akik tudatosan kárt tesznek a hajóban? 
- Húzzuk fel a vitorlafára! 
- Vicente? 
- Egyhónapi lánc plusz botozás. 
- Az ég csak azokhoz kegyes, Vicente, akik maguk is kegyesek. Parancsnoki 
mivoltomban úgy döntöttem, hogy Quinterót magam mellé veszem á Santa 
Mariára. Quintero! Ettől a pillanattól kezdve helyhez kötött matróz a Santa Ma
rián. Munkára fel! 
Félelmetes égő labdacsokat okádott az égbe a zabolátlanul dübörgő, morgó tene-
rifei tűzhányó. Torka majd négyezer méter magasságában szörnyű kihívással 
szórta az égre vörös lángjainak félelmetes csokrát. 
- Elszabadult a pokol! 
- Elvesztünk! 
- Rossz jel. 
Reggel már csak parázs izzott hűlő hamuban, hideg volt. Serényen dolgoztak a 
matrózok. Hordók dübörögtek, tüzrevaló hajóra fel! ide! szorosan! emberek fut
kostak, izzadtak. 
Esmeralda, kedvesem, 
könnybe lábad a szemem, 
de oly jókat kacagok, 
ha kebleidre gondolok. 
HALIHÓ! 
- A z emberek itt azt mondják, admirális uram, hogy tiszta időben néha napnyu
gat felé földet lehet látni. 17£ 



- Igen? 
- Igen. Mindig ugyanolyan, s mindig ugyanott van. 
- Bueno, Vicente. Ezzel buzdíthatjuk embereinket. A Pinta? 
- A Pinta útra kész. 
- Bueno, Vicente. Holnap fölszedjük a horgonyt. 
Alig hagyták el a kikötőt, a szél elült. Törött madárszárnyak csüngtek alá a sudár 
vitorlafákról. Szél sem rebbent, levegő nem rezzent pokolian tűző nap. 
- Az ég nem akarja, hogy útra keljünk. 
- Térjünk vissza a szárazföldre! 
- Vissza! 
- Vissza! 
- Vissza! 
- Még egy szó, s a hang tulajdonosát vasba veretem, a hajófenékre dobatom. 
Alguazil! 
- Portugál hajóraj déli irányban! 
- Portugál hajóraj déli irányban! 
- Portugál hajóraj déli irányban! 
-Nyuga lom! a hajóágyúkat készenlétbe helyezni! 
- Hajóágyúkat készenlétbe helyezni! 
- Hajóágyúkat készenlétbe helyezni! 
A portugálok ravasznak hitték magukat. Olyan ravasznak, hogy ravaszságnak 
vélték a spanyolok nyugatra hajózását. Szentül meg voltak győződve, hogy ellen
felük - csellel - a guineai aranybányákhoz akar férkőzni - így délről állták el az 
utat. Nekik sem fújt a szél, így egyelőre nem lehetett semmiféle csatározást kez
deményezni. Alkonyatban még látni lehetett a tenerifei tűzhányó ormát. Néreusz 
szólt Boreásznak: elég volt az alvásból, hé! Erős északi szél korbácsolta fel a 
vizet, a hullámzás oldalba kapta a hajókat, de azután keletire fordult, s Kolumbus 
karavellái elindultak arra, ahol a nap nyugovóra tért. Ave Maria! Mire az az ellen
kező oldalon felkelt, se tűzhányó, se portugálok, csak a végeláthatatlan kék ég. 
Madár sehol. Nyugatnak! a mesés gazdagságú Indiába. Nyugatnak! a csodála
tos Cipangóba. Nyugatnak! Kathai kapui tárva. Nyugatnak! Delfinek tűntek fel, 
vidáman körülhancúrozták a hajókat, s nagyot kurjantott a feketeorrú legnagyob
bik: hé, hajósok! De hangját elnyelte az egymásba illesztett alkatrészek nyikor
gása, a vitorlák csattogása, a hullámok csapkodása. Azután semmi. Csak a 
tükörsima tenger. Apró hullámok monoton csapp, csapp. 
- Kormányosok, miért csaltok? Gondoljátok, nem veszem észre, hogy amikor 
csak tehetitek, északnak irányítjátok hajóinkat? Tán összebeszéltetek, hogy las
san visszafordultok? Ne tegyétek! őfelségéik parancsára elhatároztam, hogy 
Indiába hajózom, s ezt megteszem, mégha maga a Félszemű Pikkelyes állja 
utunkat, akkor is. Valamennyien szegény emberek vagytok. Nem hiszem, hogy 
lesz még alkalmatok valaha is az életben arra, hogy arannyal megpakolva 
térjetek haza feleségeitek, gyermekeitek és többi hozzátartozóitok fokozott örömé
re. Bízzatok bennem mindnyájan! Biztosítalak benneteket, hogy szerencsés utunk 
lesz, s gazdagon térünk haza. Emlékeztek arra, mit mondtak a gomeraiak? 
- Nyugaton derűs napokon szárazföld látható. 
- Igen. Hát most, az utolsó pillanatban, a szerencse kapui előtt akartok visszafor

dulni mint holmi portugál anyámasszony katonái? 
- Nem. 
- Éljen Cristobal Colon! 
- Éljen a mi bátor admirálisunk! 
- Éljen, éljen, éljen! 
A Santa Marián régi galíciai népdalba kezdtek. A Pintáról és a Nináról is fölcsen
dült a matrózok hangja és csatlakozott a dalhoz. A karavellák folytatták útjukat. A 
kormányhidakon a lámpa megvilágította a kormányosok arcát. Még késő éjszaka 
sem szűnt meg az óceáni kánon. Reggel is tartott a jókedv. Teneri hollót fogtak 
a matrózok a Pintán, vizek nagy madarát, s jól megnyaggatták elviccelődtek a 
rovására, majd amikor megunták, lábánál fogva odakötötték a korláthoz. A madár 
harmadnapra elpusztult. ( H O M M A G E A C H A R L E S B A U D E L A I R E . ) Azután ismét 
semmi, csak az ég, a víz, a nap és az álfandó keleti szél. Egy nap, két nap, 
három n a p . . . 
- Mondom nektek, rossz szellemek űznek velünk csalóka játékot. Vesztünkbe 

sodor bennünket ez az állandó enyhe keleti szél. Lesz-e valaha is nyugati szél, 
hogy hazatérhessünk? 

- Könnyű nyugatra hajózni, de nehéz visszatérni. 
- Bizonyosan sokan megpróbálták már, de mind odavesztek. 
- Ugyan hallgassatok már buta vénasszonyok! 
Mindenki az eget kémlelte, hátha feltűnik egy madár, ami valamiféle szárazföld 
közelségét jelezné. Tíz meg tíz matrózszív dobbant nagyot, amikor madarat vélt 
látni a szem, de mind csalódás, az ég üres. 
- Valamit visz a víz! 
- Merre? 
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Minden szem a vízben úszó sötét tárgyra szegeződött. 
- Jézusom! 
- Madre mia! 
- Szűz Mária, segíts! 
- Mi történhetett szegényel<kel? 
- Mondtam, ugye, mondtam?! 
- Hallgass! 
- Biztos távolról sodorta ide a víz. 
- Régen történhetett, az ártxxiot már algák fedik. 
- Mindegy. Még egy rossz jel. 
Kolumbusz a szép szavakról lassan áttért a fenyegetőkre, de ezek is fokozatosan 
hatásukat vesztették - célt tévesztett flippergolyók - , mígnem: szeptember 19-én 
egy pelikán szállt le a Santa Mariára, utána még egy. 
- Ezek a madarak sose távolodnak el húsz mérföldnél többre a szárazföldtől. 
- Valahol szárazföldnek kell lennie! 
Mindenféle ételmaradékot szórtak a fedélzetre az ismét bizakodni kezdő matró
zok, annyira megörültek a madaraknak. A pelikánok eleinte bizalmatlanul tekint
gettek le a vitorlafáról, de utána nakibátorodtak, s leszállva a napszítta/sómarta 
deszkákra lakmározni kezdtek. Később visszaszálltak a vitorla mellé. Ott gub
basztottak. Hatszor fordították meg a homokóra tölcsérét, de a gödények nem úgy 
néztek ki, mint akik távozni szeretnének. Úgy nézett ki, egész jól megvannak ők 
itt is. A matrózok közül páran buzdították őket: 
- Előre! Édes madaraim! Mutassatok utat! 
- Merre van hazátok? 
- Hová igyekeztek? 
- Menjetek haza! 
- Hess! Hess! 
De a csúf lebernyeges úszólábúak nem indultak sehova. Amikor megdobálták 
őket - vigyázva azért, nehogy kárt tegyenek bennük-, átrepültek a Pintára, 
onnan a Ninára, majd vissza a Santa Mariára. Végül mégiscsak megunták a dol
got, mert elhúztak délnyugati irányban. Azonban Kolumbus nem engedett egy 
fokot sem az útirányból. Hiába morgolódott a legénység. Az admirális lódított. 
Mindig kisebb lemért távolságot közölt a legénységgel, mint a valódi. Vasárnap, 
szeptember 23-án történt a csoda, míg a tenger olyan nyugodt volt, mint a 
Guadaiquivir Sevillánál. 
- Gyere föl gyorsan Juanito! Nézd! 
- Emberség! 
Nem az óceán feküdt előtte. A végtelen látóhatárig egyetlen zöld mező terült el a 
hajók körül. Ameddig a szem ellát fű, csupa /ű. Víz alatti fotoszintézis. Tengeri 
legelő. A fű közt rákok, mint azok a Guadaiquivir vizében. Elvarázsolt óceán. 
- Hol vagyunk, Petrico? Mi ez? 
- Én se tudom, pedig majd fél évszázada hajózom. 
A nap múltával a fű egyre sűaíbb lett. A karavellák csak nagy üggyel-bajjal haladtak 
előre. Indák paskolták a hajók fenekét, fűszálak cirógatták, ölelték fatestüket, 
közben besötétedett. Az éj csendjében mindenki döbbenetére a tatra felkúszott a 
lonc. 
Víz csapott át hajógerinc alatt. 
Tengerár fartól orrfedélig. 

nyomdokvíz ömlött le orrtőkén, 
S hol eddig korlát volt, ott most venyigék, 
Szőlőkacs, hol nemrég közélzet állt, 

evezővillákon bodros szőlőlevél, 
Tömör indák az evezők nyelén. 
És akkor a semmiből: lihegés, 

bokámon forró lehelet, 
Fenevadak, üvegbeli árnyak, 

Bársonyos farkok a semmiségben; , 
Hiúz-kurrogás, csarab-illatú fenevadak ott, 

hol kátrány szaga volt nemrég, 
Szimatoló vadak, mancsuk hangtalan toppan, 

szemek villognak a sötétben. 
- I^egfojt bennünket ez a tengeri fű! 
- Még megfeneklünk. 
- Dobjuk le a mélységmérőt! 
A mélységmérő mindenki csodálatára nem volt elég hosszú. Kolumbus szólt: 
- Legyőzzük ezt a megpróbáltatást is! 
Reggelre a fűnek nyoma veszett. És megint a kék, egyhangú, végnélküli tenger
víz. A végeláthatatlan vízsivatag. Tenger jobbra, tenger balra, tenger elől, tenger 
hátul, tenger alul. Tengervíz a szemgolyóban. Szélcsend. Apró hullámok monoton 
csapp, csapp. Még egy eseménytelen, idegtépő szürke nap. A karavellák csiga
lassúsággal haladtak előre. 
- Milyen nyugodt a tenger. 18o 



- Bátorság, visszatérünk majd. 
- Nem hiszem. 
Csendben elhervadt a tatra kúszott lonc. Alkonyatban szárnysuhogás. Négy peli
kán húzott el a hajók felett. S ekkor valaki elkiáltotta magát: 
- Föld! Föld a láthatáron! 
Egymást tiporva tódultak az emberek a hajók elejébe. Kolumbus imádkozott. 
Hálaének a leáldozó nap fényében. Sokan a vitorlafákon. Mindenki hangosan 
ízlelgette szájában a mágikus szót: Föld. A fiatal Garcia fejest ugrott örömmámo
rában a korlátról a mélybe. (Sose került elő.) Mindenki vágyakozva nézett az 
annyira óhajtott szárazföld felé, mely kb. húsz mérföldnyi távolságban látszott 
délnyugati irányban. A pelikánoknak igazuk volt. Reménykedés, tervezgetés, 
fokozódó kíváncsiság, ragyogó csillagok, nyugodt tenger, álmatlanság, tízenhét 
mérföld, hajnal, láthatár felé meresztett szemek és az ég és a tenger tökéletes 
találkozása. Káprázat volt az egész, tünemény, csúfolódó légnemű valami, vízre 
lapult felhő, szomjas elefánt, köd, a jó ég tudja. Valódi lehangoló csalódás. 
További 12 eseménytelen nap. És akkor még egyszer: föld! A Nina mozsarából 
lőttek annak jeléül, hogy földet látnak. 
- Föld! Föld! Föld! 
Egy jó negyedóráig elképzelhetetlen kavarodás uralkodott. Kiáltások: föld! föld! 
örömujjongások, kurjantások tarkították az általános örömmámort. Két öreg ten
gerész a hídon ülve sírt az örömtől és meghatottságtól, s zokogva ismételte: 
madre mia, madre mia. És azután? Azután: félelem mardossa az öreg tengerész 
és a gyermek szívét. Érzik, látják, hogy az a föld, amely már majdnem az övék 
volt, lassan köddé válik, már csak álom föld, csalóka látszat. !\Aég nézik, szemük 
tágra nyitva, de már nem látják. 
Kolumbus Kristóf 1492. október 12-én, pénteki napon szállt partra Guanahani 
szigetén, miután embereivel elfojtotta a Santa Marián kitörő lázadást, de Martin 
Pinzon követelésére kénytelen volt - tekintélye fenntartásával - irányt változtatni 
és délnyugati irányban hajózni (amennyiben nem történik lekanyarodás, valószí
nűleg előbb pillantják meg a szárazföldet, mégpedig a Yucatan-félszigetet övező 
szigetek valamelyikét). (Ez - persze - könnyen cáfolható hipotézis csupán. Le
het, hogy a kétes hírű Bennuda-háromszögben kötöttek volna ki.) (Jól jönne egy 
pontos térkép.) A lázadás október 10-én tört ki. A legénység amúgy is megtépá
zott idegzetét még jobban kikezdte az október 10-ére virradó éjszaka szárnyas 
nyüzsgése, kiáltozása, rikoltozása, vijjogása, nyögdécselése, krákogása. A földet 
12-én, hajnali két órakor egy Rodrigue de Triana nevű tengerész pillantotta 
meg elsőnek. 
- Minden vitorlát megoldani! 
- Minden vitorlát bevonni, kivéve az alsó szárnyvitorlát! 
- Lavírozás virradatig! 
Virradatkor félelem, ez is köddé válik, beidegződött kételkedés, csípj meg! Reg
gel partközeiben vetettünk horgonyt. A part egészen alacsony volt, zátonyokkal 
szegélyezett, beljebb élénkzöld, dús növényzetet láttunk. El sem tudtuk képzelni 
máshogy, mint: odabenn üde vizű források csobognak. Készülődtünk a partra
szállásra. Az igazságnak tartozunk azzal, hogy szivünk erősen dobogott, s 
remegő kézzel babráltunk a kőtelek közt. öröm? Hát persze, hogy öröm annyi 
megpróbáltatás után. Még a megrögzött tengerész is szereti néha a szilárd 
talajt a lába alatt - meg a többit. Habár, isten tudja, volt valami lehangoló abban 
hogy ennyi viszálykodás, acsarkodás és önmarcangolás után most hirtelen 
mindannyian testvérekké lettünk a boldogságban, csakhogy ezt gyorsan és 
meglepően könnyen elhessegettem. Különben érdekes az, hogy még partra se 
szálltunk, már nem a biztonságot nyújtó szárazföld érdekelt bennünket - ehhez 
elég volt megpillantani, majd meggyőződni arról, hogy csakugyan létezik-
hanem a szilárd talaj fogalmán átröppenve az, hogy mit rejteget magában. 
Eltalálta, az aranyra céloztam. Igen, sokan dédelgették a gondolatát, s admiráli
sunk is folyton erre a lapra játszott. Nagyon jól tudta, mikor mit gondolunk, mikor 
mit kell felpiszkálni bennünk. Bevallom, engem sem hagyott hidegen az arany, 
de én előbb valami jó kajára gondoltam. Jó vadpecsenyére meg - ezt nem 
ráhatja fel senki, ezért nem róhat meg senki - nőre. És van még valami. Hiúsá
gunkat legyezgettük azzal, hogy végtére is mi, spanyolok, fedeztük fel ezt a 
földet és nem valaki más, hogy épp mi és nem a többi őrült spanyol közül valaki 
más, s hogy mi - személy szerint - is tagjai vagyunk az expedíciónak. Fogadni 
merek, a többség legalább olyan fontosnak érezte magát, mint Kolumbusz, aki 
az egészet kiagyalta, kikilincselte és végigcsinálta - végigcsináltatta. Hogy mi 
történt, miután lehorgonyoztunk? Furcsa dolog. Valami mozgolódás támadt a 
parton, és nem sok időbe telt, bronzvörös arcú, úszó emberek bukkantak fel a 
hajók mellett, homlokukon furcsa jel, fejük tetején rikító színekben feszítő papagá
jok. Festői látvány volt. Eleinte csupán tisztes távolságra közelítettek meg ben
nünket, később azonban nekibátorodtak, s miután meg karattyolták egymás közt a 
dolgot, barátságosan el-elvigyorodva közelítettek hajóinkhoz. Gyorsan beláttuk, 
hogy itt a mozsárágyúkra nem lesz szükség, de a dárdákra, pikákra, alabárdok-
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egymásnak: hünaoni! hünaoni! Később tudtam meg, hogy ez nyelvükön vízi
madarat jelent. Rövid belső vívódás után megérintették a karavellák oldalát, 
megsimogattak, megtapogattak mindent, amit elértek. Ekkor váratlanul elordí
totta magát valaki a Pintán, tarka tollak robbantak szét, a papagájok vad riká
csolással emelkedtek a levegőbe, vissza az erdőbe! Ekkor láttuk csak, milyen 
gyors úszók az ismeretlenek. Fürge karcsapásokkal szelték a habokat papa
gájaik nyomában. Időközben a parton maradt társaik különös formájú csónako
kat helyeztek a vízre, melyeket a pékek kenyérsütő lapátjára emlékeztető szer
számmal hajtottak felénk. Egy-két Ilyen vízi alkalmatosság egész közel került a 
Santa Mariához, amikor az incidens történt. A bennük ülő emberek kétségbe
esett igyekezettel lapátoltak, hocy visszafordítsák lélekvesztőiket. Az egyik batár, 
az elsietett manőver folytán fehorult, de a vízbe pottyant 7-8 benszülött egy 
szempillantás alatt visszaforditctta, valami lopótök-szerű meregetővel kimere
gette, belemászott, s illa berek, ládak, erek! Alvarez mesélte el, hogy mi történt. 
A segoviai Ramon Mendez, a P hta árbocmestere, akinek az út annyira megvi
selte (amúgy sem kötél-) idegze tét, hogy ebből kifolyólag többet tartózkodott a 
fedélzet alatt, mint a fedélzet felett, nyílvesszőt röpített az egyik papagájba, 
amikor az csőrével megkopogtatta a Pinta oldalát. Alig telt el egy kis idő, s 
mintha lakatlan sziget előtt horgonyoztunk volna le. Azután? Azután vízre eresz
tettük bárkáinkat. 
Az indiánok igen félénkek - szólt Kolumbus, és megigazította violaszín selyem
harisnyáját. 
Fekete ujjasában, kényelmetlen spanyolgallérral felpeckelt fejjel lépett partra -
elsőként. Oldalán kard, kezében a királyi zászló. Ünnepélyes pillanat. Hétpróbás 
tengeri farkasok szélcserzette, napsütötte durva arcán könny. Többen térdre 
ereszkednek. A leghátsók pipiskedve figyelik, mi történik elől. A fáradt hajók 
ütemesen álomba ringanak. Megcsókolja a földet, s a hatalomba vétel jeléül vé
gigterül rajta. A két kapitány. Martin és Vicente Pinzon egy-egy zöldkeresztes 
zászlót tűz a földre. A megrémült benszülöttek a közeli fák között rejtőzködve 
nézik a különös ismeretlenek számukra érthetetlen mozdulatait. 
- Én, Kolumbus Kristóf, az Óceántenger nagyadmirálisa és alkirálya minden 
földnek, amit a Zöld Fok és az Azori-szigetektől száz mérföldre az egyik saroktól 
a másikig húzott demarkációs vonalon túl fedezek fel, Kasztília uralkodóinak hű 
szolgája, a kasztíliai uralkodók nevében hatalmamba veszem az új földet, s 
ezennel kihirdetem: az újonnan felfedezett föld ezentúl a Szent Megváltó nevet 
fogja viselni. Következzék a hűségeskü, miután a Santa Maria ácsai egy fake-
resztet fognak felállítani ezen a helyen! 
Gyorsan megy az ásás. A talaj homokos, nem tanúsít különösebb ellenállást. 
Perceken belül áll a kereszt. Ekkor Kolumbus leborul a tövébe. A többiek meg
illetődve követik példáját. Martin Pinzon lassú léptekkel lépdel a fövenyen. Kezé
ben aranyhímzésű szaténpáma. Megáll az admirális előtt, aki leemeli a párnáról 
az uborkát, s alig észrevehető csókot lehel rá. Kihúzza kardját hüvelyéből, sekély 
gödröt ás, belehelyezi az uborkát, s elhantolja. A kíváncsiság legyőzi a félelmet. 
Az indiánok újra közelednek. Az admirális, hogy megnyerje barátságukat és 
könnyebben térítse őket az igaz hitre, vörös matrózsipkát húzatott fejükre, nya
kukba üveggyöngysort akasztatott, s kezükbe csörgőt adott - ez utóbbival külö
nösen nagy örömet szerzett a fejlődés gyerekcipőiben járó benszülötteknek. 
Minden, amit a spanyoloktól kapnak, varázsszer, és szívesen adnak helyébe 
mindent, amijük van. Másnap kora hajnalban rengeteg indián tiporja egymást 
a parton. A csere művészete, fetisizmus: 

1 üveggyöngy=4-5 gomtx)lyag gyapjúfonal 
1 üvegcserép=4-5 lándzsa 
még 1 üvegcserép V. üveggyöngy v. teknősbékacsont=1 rakás különböző 
gyümölcs 
1 darabka hajókötél=4-5 kisebb rög arany 

Arany? Nükaj? Arra - délkelet felé - sok nükaj! Pericónak 3 nyula van, kiket a 
fedélzet alatt tartott. Most színes tollú papagájokért igyekszik elcseréini őket. A 
benszülött mosolyogva, kézzel-lábbal hadonászva igyekszik tudtára adni, hogy 
ilyen itt is van, de ennek ellenére szívesen elfogadja. Egész napi cserebere után 
az indiánok ünnepséget rendeznek a nagy vízimadarakon érkezett istenek tiszte
letére. A gyökérkenyér, hal és gyümölcs után előkerül a maradék andalúz bor, 
míg az indiánok viszonzásképp tabakkal kínálgatják vendégeiket. Erős dohány
füst mardossa a tüdőket, nehéz bor fokozza a jókedvet. A kunyhók közt égő tűz, 
a mámor tetőfokán egyre erősödő, gyorsuló dotxlübörgés. Egyre szilajabb tánc, 
vad vonaglás, karlengetés, rikoltozás. Vörös fény ugrál izzadó bronztesteken. 
Vörös fény vibrál mezítelen festett testeken. Növekvő vágy, kifejezett nyug
talanság, lüktető halánték, míg a szem pásztáz. Izmos combok, ruganyos mel
lek, domború tájékok, kihívó ajkak, villanó ágyékok. Herék paskolnak combokat, 
sudár vagy bunkó hímvesszők feszes hasakat. Ki-ki a magáét! Táncra perdülnek 
a kiéhezett hajósok. Izzadtságtól fanyar aihadarabok kerülnek a porba, dobogó 
talpak alá. Hé, élünk még, élünk! Majd megmutatom én ezeknek a vademberek- 182 



nek itt! Gyere, Juanito! kapd el ezt az édest! Szaporábban Ramon, szaporáb
ban! Még azt hiszik vén, lanyha tökösök vagyunk. Gyere, babám! gyere! Ugrál
jál csak ide-oda, úgys' idejutsz a karomba, halihó! halihó! Nézd, hogy táncol
tatom őket! Nézd! Nézd, hogy ropják! Még Juanito is hogy játssza a régen 
ismert, még nem ismert játékot! Hormonok izgatják az agyvelő kéregállományát. 
Vér tolul barlangos testektje. Orgia a Szent Megváltó-szigetén. Oh, Siva! csin
talan Siva! Bizonyos körülmények közepette a közvetlen előjáték nyúlfarknyira 
rövidül, örökzöld sziget forró éjszakájában, míg a papagájok mint holmi giccses 
díszek igaz álmukat alusszák a környező fákon (ők megszokták az emberek 
közelségét), Lingám és Jóni találkozik. Hinta-palinta, libikóka, verébjáték, ke
verés, dörzsölés, vadkan- és bikadöfködés. 

NYÚL ÖZ 
BIKA KANCA 
CSŐDÖR ELEFÁNT 
NYÚL KANCA 
NYÚL ELEFÁNT 
BIKA ÖZ 
BIKA ELEFÁNT 
CSŐDÖR ŐZ 
CSŐDÖR KANCA 
NYÚL NYÚL 

(Kolumbusz dicsőségére sosem fog árnyékot vetni Leif Eriksson legendája.) 

- Mit csináltál? 
- Én is elmeséltem. 

14. Tizenkettő, tizenhárom. Valahol a Simplonnál hóviharba keveredtek. Ott, 
ahol az Alpokat első ízben átrepülő Chavez is. A szél csúnyán átjárta nyári 
gúnyájukat, arcukba szórta a havat, mely csípte őket, mint milliónyi apró tű. Be
fütyült az orruk alatti hasadékon, felfújta pofazacskóikat. Hiába próbáltak fütyö
részni. Már csak a fotocellás Szkülla és KharütxJisz hiányzott. És itt szükséges
nek tartjuk figyelmeztetni a kedves/nyájas olvasót, hogy ezen a ponton túl nem 
követjük a hazafelé menetelő, didergő, éhes, gyengülő nyulakat, magukra hagy
juk őket problémáikkal. A teljességre törekvés szándékával kanyarodtunk el szin
tén hófúvással küzdő, intellektuális hősünktől, de most -mive l látjuk, hogy vál
lalkozásunk könnyen Ikarosz-végbe torkollhat - visszakanyarodunk. Szóban for
gó korlátozottságunkért szintén a kedves/nyájas olvasó elnézését kérjük. Most f i
gyeljünk, Melampusz-fülünkkel hallgatózunk tovább. Hősünk továbbra is pizzáját 
szorongatva a hóna alatt bukdácsol. (.) És ha tejpor hullik akkor Moszkvára, 
változtatott-e volna az némileg a helyzeten? Végigporzottak az orosz földeken. A 
történelem egyik leghíresebb nyula, nyomában a korzikaival. Nyúlbocskor, szak
nyelven: rugalmas visszavonulás. Ejnye, ejnye korzikai, kellett ez neked? Mién 
mentél Oroszországba nyulászni? Erre a nyulászatra nem volt szükséged. Bag-
rationt ugyan eltrefelte, de a történelem hires nyula kereket oldott. Vele volt 
Barclay de Tolly is. Százhúszezer katona az összecsapás előtt. Pontosan 53 
ágyúval több volt neki, mint a korzikainak. Utána negyvenezer fővel kevesebb, 
ami nyolcvanezret tesz ki. Szép kis vesztesség, de a komikai sem dicsekedhe
tett. Ideges ujjak túrtak nemlétező mellszőrbe. Vállukon vitték, hogy többet 
lásson. Orrcimpája remegett vizslató tekintete alatt. Emez usgyi ki Moszkvából, 
végig a rjazáni úton, majd a rjazáni útról váratlanul befordult Krasznája Pahra és 
Tarutino felé. Ott megállt és fülelt. Gyanakodva figyelték, később tapsoltak. A 
tarutinói manővert állítólag joggal tekintik a hadművészet olyan tényének, amely 
egymagában is zseniális hadvezér dicsfényével övezhette volna őt. Közben 
csendesen hullani kezdett a hó, befagyott a kis patak, nyoma veszett oktalan. 
Nem a luesz. Állítólag maga a korzikai mondta, hogy a maguk ravasz nyula 
erősen félrevezetett engem. Nyúlfortély, nyúlcsel. A hó lassan mindent betemet. 
Kutuzov-sphntcipők exportlehetőségei. Moszkva-parti éjszakák édes foszlányai 
meg a bátyuska-anekdóták. Raszkolnyikov és Raszputyin. Petruska. A korzikai 
Pénelopéja hintaja elé gyorslábú szürke paripákat fogatott. Valaki megkongatta 
a vészharangot. Azok a legerősebbek, akik hétéves korukig anyatejen nevelked
nek. Mi lett volna, ha azon a télen tejpor hullik hó helyett? Nem hallgatok a 
rókára. A spárgákat kioldom, eltávolítom a tüskés ágakat, a papírzsákot gondo
san lehántolom - és átvészelem a telet. Életmentő rágcsálás. Rá vízben oldott 
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tejpor, kerekecske-gombocska, hová szalad a-nyulacska? Csetlik-botlikpizzá
jával, így születik a dal. Mindjárt találok egy fát, felszaladok rá, s kukorékolok kí
nomban. Fára mászni? Csak az a pihent agyú imposztor Ulenspiegel agyaiha
tott ki olyat, hogy nyúlbőrbe varrja a macskát. Visszataszító. Kukorékolni úgyse 
tudott. Hamar ment neki a csínytevés. Ulenspiegel, nem is tudlak elítélni. Oh, te 
égi Ulenspiegel, hallgasd meg végrendeletem! Bőröm a szűcsnek adom, neked 
sapkának, bajszom neked adom, pipaszurkálónak, húsom neked adom, finom 
paprikásnak, csontjaimat neked adom, a kutyádnak. Feleséged meg hadd tisz
togassa nyakláncait nyúllábammal. Nem mi ötöltünk ki téged, miért nem ma
radsz kompetenciád határain belül? Le vagy szarva! Oh, blaszfémia, blaszfé-
mia! Őseink a Lepust tisztelték, s relatíve későn szembesültek a másisten-
ímádás rémségeivel. Lepus, most hozzád szólok! Szívem add az én kis felesé
gemnek, hadd sóhajtozzon, emlegessen. Vagy van egy jobb ötletem: ments 
meg! Most sem tudott ezekkel a dolgokkal zöld ágra vergődni, ellenben megígér
te, maga sem tudta, kinek, talán önmagának, hogy ha túléli a vihart, okvetlenül 
elzarándokol St. Gallenbe, a Galerié ím Erkerbe, ahol az öreg hölgy műfogsora, a 
madármaskara, a félszemű baba, a köldökpalack, a kagylóprofilok, a villák és 
köldökök, a mutile et apatride stb. társaságában megtalálható a nyulak *. 

csiszolt gránitból készült bálványa, mit alkotott 
Hans/Jean Arp mester. Nyúlfilológia és gyermekkorunk kedves mesécskéi némi 
módosításokkal. Szórakoztatni! Elterelni a figyelmet! Hol volt, hol meg volt, az 
Óperencián is innen, egy ingyom-bingyom kicsi nyúl. Ennek az ingyom-bingyom 
kicsi nyúlnak volt egy ici-pici csingi-csengője. Minden nap szorgalmasan ligi-
legelészett az ingyom-bingyom kicsi nyúl, hogy ne maradjon ingyom-bingyom 
kicsi nyúl. Most figyelj, pajtikám! Hogy még jobban ligi-lege - - > 

^ lészhessen ez az Ingyom-bingyom kicsi nyúl, még az Óperencián is túl 
volt egy bibi-bokor. Erre a bibi-bokorra akasztotta minden nap ici-pici csingi-csen
gőjét az ingyom-bingyom kicsi nyúl. Egy szép napon, míg az Ingyom-bingyom kicsi 
nyúl ligi-legelészett, nagyra nőtt a bibi-bokor Sírva fakadt az ingyom-bingyom 
kicsi nyúl, mert hasztalan nyúlt, ágaskodott ici-pici csingi-csengője után, nem 
érte el. Nosza kérlelni kezdte a bibi-bokrot, hogy adja vissza ici-pici csingi-
csengőjét. Nem adom én, eleget adtam már, válaszolt a bibi-bokor az ingyom-
bingyom kicsi nyúlnak az ingyom-bingyom kicsi nyúl ici-pici csingi-csengőjével 
csilingelve. Dühbe gurult az ingyom-bingyom kicsi nyúl, s nosza futott a csitt-
csatt fejszéhez: kérlek, csitt-csatt fejsze, vágd ki a bibi-bokrot, mert nem akarja 
visszaadni ici-pici csingi-csengőmet, ici-pici csingi-csengőmmel csilingel! A 
csitt-csatt fejsze fejét rázta: nem vágom én, eleget vágtam már Nosza futott az 
ingyom-bingyom kicsi nyúl a szikii-sziklához: kérlek, szikii-szikla barátom, csor
bítsd ki a csitt-csatt fejsze élét, a csitt-csatt fejsze nem akarja kivágni a bibi
bokrot, a bibi-bokor nem akarja visszaadni ici-pici csingi-csengőmet, ici-pici 
csingi-csengőmmel csilingel. Nem csorbítom, eleget csorbítottam már. Mi egye
bet tehetett az ingyom-bingyom kicsi nyúl, mint nosza futott a piti-patakhoz: 
kérlek, piti-patak, döntsd le a szikii-sziklát, a szikii-szikla nem akarja kicsorbítani 
a csitt-csatt fejsze élét, a csitt-csatt fejsze nem akarja kivágni a bibi-bokrot, a 
bibi-bokor nem akarja visszaadni ici-pici csingi-csengőmet, ici-pici csingi-csen
gőmmel csilingel. Nem döntöm én, eleget döntöttem már Az iker-ökör tán meg
segít, gondolta az ingyom-bingyom kicsi nyúl, s nosza futott tovább: kérlek, iker
ökör, idd ki a piti-patak vizét, a piti-patak nem akarja ledönteni a szikii-sziklát, a 
szikii-szikla nem akarja kicsorbítani a csitt-csatt fejsze élét, a csitt-csatt fejsze 
nem akarja kivágni a bibi-bokrot, a bibi-bokor nem akarja visszaadni ici-pici 
csingi-csengőmet, ici-pici csingi-csengőmmel csilingel. Elbődült az iker-ökör: 
nem iszom én, eleget ittam már Majd a hentes-bentes, gondolta ekkor az 
ingyom-bingyom kicsi nyúl, s nosza futott a hentes-benteshez: kérlek, hentes-
bentes, vágd le az iker-ökört, az iker-ökör nem akarja kiini a piti-patak vizét, a 
piti-patak nem akarja ledönteni a szikii-sziklát, a szikii-szikla nem akarja kicsor
bítani a csitt-csatt fejsze élét, a csitt-csatt fejsze nem akarja kivágni a bibi
bokrot, a bibi-bokor nem akarja visszaadni ici-pici csingi-csengőmet, ici-pici 
csingi-csengőmmel csilingel. Nem vágom én, eleget vágtam már Erre úgy 
megharagudott az ingyom-bingyom kicsi nyúl, hogy meg sem állt a kityi-
kutyáig: kérlek, kityi-kutya, harapd meg a hentes-bentes lábát, a hentes-bentes 
nem akarja levágni az iker-ökört, az iker-ökör nem akarja kiinni a piti-patak vizét, 
a piti-patak nem akarja ledönteni a szikii-sziklát, a szikii-szikla nem akarja 
kicsorbítani a csitt-csatt fejsze élét, a csitt-csatt fejsze nem akarja kivágni a bibi
bokrot, a bibi-bokor nem akarja visszaadni ici-pici csingi-csengőmet, ici-pici 
csingi-csengőmmel csilingel. Nem halapok, eleget halaptam mái. Erre úgy, de 
úgy megharagudott az ingyom-bingyom kicsi nyúl, hogy meg sem állt a pitt-patt 
bolháig: kérlek, pitt-patt bolha, csípd meg a kityi-kutyát, a kityi-kutya nem akarja 
megharapni a hentes-bentes lábát, a hentes-bentes nem akarja levágni az iker-
ökört, az iker-ökör nem akarja kiinni a piti-patak vizét, a piti-patak nem akarja 
ledönteni a szikii-sziklát, a szikii-szikla nem akarja kicsorbítani a csitt-csatt fejsze 
élét, a csitt-csatt fejsze nem akarja kivágni a bibi-bokrot, a bibi-bokor nem 
akarja visszaadni ici-pici csingi-csengőmet, ici-pici csingi-csengőmmel csilin- 184 



gel. Erre a pitt-patt bolha megcsípte a kítyi-kutyát, a kityí-kutya meghalapta a 
hentes-bentes lábát, a hentes-bentes leszúrta a kityl-kutyát, a kítyí-kutyát elte
mette a többi kityi-kutya, a többi kityí-kutya azt irta a kityí-kutya fejfájára hogy hol 
volt, hol meg volt, az Óperencián is innen, egy ingyom-bingyom kicsi nyúl. 
Ennek az ingyom-bingyom kicsi nyúlnak volt egy ici-pici csingi-csengője. Min
den nap szorgalmasan ligi-legelészett az ingyom-bingyom kicsi nyúl, hogy ne 
maradjon ingyom-bingyom kicsi nyúl. Most figyelj, pajtikám! Hogy még jobban 
ligi-legelészhessen ez az ingyom-bingyom kicsi nyúl, még az Óperencián is túl 
volt egy bibi-bokor. Erre a bibi-bokorra akasztotta minden nap ici-pici csingi-
csengőjét az ingyom-bingyom kicsi nyúl. Egy szép napon, míg az ingyom-bin
gyom kicsi nyúl ligi-legelészett, nagyra nőtt a bibi-bokor. Sín/a fakadt az in
gyom-bingyom kicsi nyúl, mert hasztalan nyúlt, ágaskodott ící-pící csingi-csen
gője után, nem érte el. Nosza kérlelni kezdte a bibi-bokrot, hogy adja vissza ici
pici csingi-csengőjét. Nem adom én, eleget adtam már, válaszolt a bibi-bokor 
az ingyom-bingyom kicsi nyúl csingi-csengőjével csilingelve. Dühbe gurult az 
ingyom-bingyom kicsi nyúl, s nosza futott a csítt-csatt fejszéhez: kérlek, csitt-
csatt fejsze, vágd ki a bibi-bokrot, mert nem akarja visszaadni ici-pici csingi-
csengőmet, ici-pici csingi-csengőmmel csilingel! A csitt-csatt fejsze fejét rázta: 
nem vágom én, eleget vágtam már. Nosza futott az ingyom-bingyom kicsi nyúl, 
a szikli-szíklához: kérlek, szikii-szikla barátom, csorbítsd ki a csitt-csatt fejsze 
élét, a csitt-csatt fejsze nem akarja kivágni a bibi-bokrot, a bibi-bokor nem 
akarja visszaadni ici-pici csingi-csengőmet, ici-pici csingi-csengőmmel csilin
gel. Nem csorbítom, eleget csorbítottam már. Mi egyebet tehetett az ingyom-
bingyom kicsi nyúl, mint nosza futott a piti-patakhoz: kérlek, piti-patak döntsd le 
a sziklí-szíklát, a szikii-sziklát, a szikii-szikla nem akarja kicsorbitani a csitt-csatt 
fejsze élét, a csitt-csatt-fejsze nem akarja kivágni a bibi-bokrot, a bibi-bokor 
nem akarja visszaadni ici-pici csingi-csengőmet, ici-pici csingi csengőmmel 
csilingel. Nem döntöm én, eleget döntöttem már. Az iker-ökör tán megsegít, 
gondolta az ingyom-bingyom kicsi nyúl, s nosza futott tovább: kérlek, iker-ökör, 
idd ki a piti-patak vizét, a piti-patak nem akarja ledönteni a szikii-sziklát, a szikii-
szikla nem akarja kicsorbítani a csitt-csatt fejsze élét, a csítt-csatt fejsze nem 
akarja kivágni a bibi-bokrot, a bibi-bokor nem akarja visszaadni ici-pici csingi-
csengőmet, ici-pici csingi-csengőmmel csilingel. Elbődült az iker-ökör: nem 
iszom én, eleget ittam már Majd a hentes-bentes, gondolta ekkor az ingyom-
bingyom kicsi nyúl, s nosza futott a hentes-benteshez: kérlek, hentes-bentes, 
vágd le az iker-ökört, az iker-ökör nem akarja kiinni a piti-patak vizét, a piti
patak nem akarja ledönteni a szikii-sziklát, a szikii-szikla nem akarja kicsorbítani 
a csitt-csatt fejsze élét, a csitt-csatt fejsze nem akarja kivágni a bibi-bokrot, a 
bibi-bokor nem akarja visszaadni ici-pici csingi-csengőmet, ici-pici csingi csen
gőmmel csilingel. Nem vágom én, eleget vágtam már. Erre úgy megharagudott 
az ingyom-bingyom kicsi nyúl, hogy meg sem állt a kityi-kutyáig: kérlek, kityí-
kutya, harapd meg a hentes-bentes lábát, a hentes-bentes nem akarja levágni 
az iker-ökört, az iker ökör nem akarja kiinni a piti-patak vizét, a piti-patak nem 
akarja ledönteni a szikii-sziklát, a szikii-szikla nem akarja kicsorbitani a csitt-
csatt fejsze élét, a csitt-csatt fejsze nem akarja kivágni a bibi-bokrot, a bibi
bokor nem akarja visszaadni ici-pici csingi-csengőmet, ici-pici csingi-csen
gőmmel csilingel. Nem halapok, eleget halaptam mái. Erre úgy, de úgy meg
haragudott az ingyom-bingyom kicsi nyúl, hogy meg sem állt a pitt-patt bolháig: 
kérlek, pitt-patt bolha, csípd meg a kítyi-kutyát, a kityi-kutya nem akarja meg
harapni a hentes-bentes lábát, a hentes-bentes nem akarja levágni az iker-
ökört, az iker-ökör nem akarja kiinni a piti-patak vizét, a piti-patak nem akarja 
ledönteni a szikii-sziklát, a szikii-szikla nem akarja kicsorbitani a csitt-csatt fejsze 
élét, a csitt-csatt fejsze nem akarja kivágni a bibi-bokrot, a bibi-bokor nem 
akarja visszaadni ici-pici csingi-csengőmet, ici-pici csingi-csengőmmel csilin
gel. Erre a pitt-patt bolha megcsípte a kítyi-kutyát, a kityi-kutya meghalapta a 
hentes-bentes lábát, a hentes-bentes leszúrta a kítyi-kutyát, azonban a hentes-
bentes leszúrta az iker-ökört is, az iker-ökör kiitta a piti-patak vizét, a piti-patak 
ledöndötte a szikii-sziklát, a szikii-szikla kicsorbította a csitt-csatt fejsze élét, a 
csitt-csatt fejsze kivágta a bibi-bokrot, a bibi-bokor pedig visszaadta az ingyom-
bingyom kicsi nyúlnak ici-pici csingi csengőjét. Az ingyom-bingyom kicsi nyúl 
vadul csilingelni kezdett, s még ma is csilingelne ici-pici csingi-csengőjével, ha 
az ici-pici csingi-csengő csilingelésére nem figyel fel a lompos ordasfarkas. A 
másik ingyom-bingyom kicsi nyúl, kit ingyom-bingyom nyulam-bulam néven is 
emlegetnek, ma is boldogan él a kukuríkú-kakassal, aki kiszi-kaszájával le-
csappintotta az ingyom-bingyom nyulam-bulam hársgyökér-házába befészke
lődő róka-móka rókafejét. Mondom, ügyesen és boldogan élnek, ha meg nem 
haltak. Kolozsváron és Oroszországban. Ilyen a hosszabb lélegzetű prózaírás. 
Nyúl cigánymese módra: 
nyúl és a kapu 
nyúl és a kövezet 
nyúl és a pázsit 
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nyúl és az omló fal (vakolat) 
nyúl és a lépcső 
nyúl és az üres butánpalack 
nyúl és az ajtó 
nyúl és a pneumatikus szék 
nyúl a indigó és a papír 
nyúl és az írógép 
konfliktus az írógéppel 
nyúl és a dugóhúzó 
- az idő pénz, ércnél aligha maradandóbb emlék. 
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harmadik 
ének 

Akkortájt Havannában a vakolat lefoszlott 
a házakról, mozdulatlan rothadás-büz tespedt 
a kikötőben, buján virult el a múlt, és 
a szükség sóváran rágcsálta éjjel-nappal 
a Tízéves Tervet, én pedig 
dolgoztam a Titanic elsüllyedésén. 
Cipő nem volt és játékszer sem volt, 
se villanykörte, se nyugalom, 
nyugalom egyáltalán nem volt, és a pletykák 
szúnyograja szállt. Akkortájt ezt gondoltuk: 
holnap jobb lesz, és hogyha nem 
holnap, hát holnapután. Na pe rsze -
talán nem is okvetlenül jobb, de 
mégis más, tökéletesen más, 
mindenképpen. Minden más lesz. 
Csodálatos érzés. Jól emlékszem. 

Ezt Berlinben írom. Belőlem is, 
mint Berlinből, ósdi töltényhüvely-szag, 
kelet-szaig, kén-szag, dezinfekció-szag árad. 
Lassacskán hidegebb lesz most megint. 
Lassacskán végigolvasom ez előírásokat. 
Messze, számtalan mozi mögött áll 
észrevétlen a fal, emögött pedig 
messze egymástól magányos mozik állnak. 
Látom, hogy külföldiek vadonatúj cipőben, 
magányosan dezertálnak, át a havon. 
Fázom. Jól emlékszem, alig hihető, 
hogy még tíz év sem múlt el az 
eufória furcsán könnyű napjai óta. 
Akkortájt alig gondolt bárki az elsüllyedésre 
még Berlinben sem, mely már jóideje 
túlesett a sajátján. Kuba szigete 
nem imbolygott a talpunk alatt. 
Úgy tűnt, mintha valami várna ránk, 
amit nekünk kell fölfedeznünk. 
Nem tudtuk, hogy az ünnepnek régóta vége, 
és minden egyéb a Világbank 
osztályvezetőinek ügye és az 
állambiztonsági elvtársaké, 
akárcsak nálunk és mindenütt másutt. 

Kerestünk valamit, valamit elvesztettünk 
e tropikus szigeten, Cadillacok roncsa fölött 
burjánzott a fű. Hol maradt a rum, 
és hol a banánok? Valami mást 
kellett ott keresnünk - nehéz megmondani, 
mit is tulajdonképpen --, 
de nem találtuk 
abban a parányi Új Világban, 
ahol mindenki a cukorról beszélt, 
a felszabadulásról, S olyan jövőről, melyben 
bőven lesz villanykörte, fejőstehén, új gép. 

Ott, ahol a fiatal mulatt nők 
géppisztollyal a kezükben 
rámmosolyogtak az utcasarkon, 
rám vagy másra, ott írtam, ott 
dolgoztam a Titanic elsüllyedésén. 

Olyan meleg volt éjjel, nem bírtam aludni. 
Fiatal nem voltam - mi az, hogy fiatal? 
A tengerparton laktam - de majdnem tíz évvel 
ifjabban, mint most, és a buzgalomtól fakón. 

Ez júniusban történt, dehogy is, 
április elején, röviddel húsvét előtt, 
lesétáltunk a Rampá-n. 

hans 
magnus 
enzensberger 

a 
titanic 
elsüllyedése 



egy óra múlt, Maria Alexandrovna 
dühtől szikrázó szemmel mért végig, 
Heberto Padilla dohányzott, nem ült még 
a dutyiban - de hogy ki volt ez a Padilla, 
már senki se tudja, mert elveszett, egy barát, 
egy elveszett ember - , és valamelyik német 
dezertőr rikoltva nevetett - ö is 
dutyiba került, de csak később, 
és most itt a közelben él és iszik 
és államfenntartó kutatásait végzi, 
és mulatságos, hogy őt sem 
feledtem el, nem, bizony alig feledtem. 

Spanyol, orosz és német 
zagyvalék-nyelven beszéltünk 
milliók gondjáról, az iszonyú 
cukor-termésről, ma persze 
senki sem beszél erről. Mit érdekel 
engem a cukor, turista vagyok! 
kiáltotta a dezertőr, aztán 
Horkheimert idézte, éppen Horkheimert 
Havannában! Sztálinról is beszéltünk, 
és Dantéról, már nem tudom, miért, 
mi köze volt Danténak a cukorhoz. 

És szórakozottan a kikötő fala 
fölött a Karib-tengerre kinéztem, 
s akkor megláttam őt, sokkal de sokkal nagyobb 
és fehérebb volt mint akármilyen fehérség, 
csak én láttam, senki más, messze kint, 
a sötét öbölben, felhőtlen volt az éj, 
s a tenger fekete és tükörüvegsima, 
megláttam akkor a jéghegyet, hallatlanul 
magasan és hidegen, hideg délibábként 
nyomult lassan, visszavonhatatlan, 
fehéren felém. 

tizenhatodik 
éneit 

A Titanic elsüllyedése iratokkal dokumentálható. 
Költőknek való tényanyag. 
Jelentékeny adócsökkentést szavatol. 
Újabb bizonyíték Vladimír Iljics Lenin tételeinek helytálló 

volta mellett. 
Rögtön a sporthíradó után közvetíti a tévé. 
Megfizethetetlen. 
Elkerülhetetlen. 
Jobb mint semmi. 
Hétfőn szünetel. 
A környezetre jó a hatása. 
Utat nyit egy szebb jövőbe. 
Művészet ő. 
Munkalehetőségeket teremt. 
Lassacskán az idegeinkre megy. 
Törvényesen védik. 
Mélyen gyökeredzik a tömegekben. 
Kapóra jön. 
Stimmel. 
Lélegzetelállítóan szép színjáték. 
A felelősek elgondolkodhatnának rajta. 
Már annak sem mondható, ami volt valóban. 188 



tizenhetedik 
ének 

Hangtalan süllyedünk. Csöndben áll, mint egy kádban, 
a víz a sugárzón kivilágított pálmás télikertekben, 
tenisz- és előcsarnokokban, s a tükrökben tükröződik. 
Tintafekete percek, dermedten mint zselatinban. 
Se viszály, se szóváltás. Suttogó párbeszédek. 
Kérem csak ö n után. Csókoltatom a gyerekeket. Ne fázz meg. 
A csónakokban hallatszik már a kötelek csikorgása, 
És a tengerből lassított felvétellel kibukkanó evezőlapátról 
foszforeszkáló csöppek pattannak vissza a vízbe. 
Csak egészen a végén - a sötét hajóorr függőlegesen meredt fel 
a feneketlenségből mint egy abszurd álom, 
lámpa sem ég már a roncson, senki se nézi az ó r á t -
csak a végén töri szét példátlan lárma az üveg-nyugalmat: 
,,Egy reccsenés volt az, nem, csörömpölés, robaj, 
gördülő ütés-sorozat, mintha egy boltív alól 
tonnanehéz tárgyakat hajítanának a mélybe 
és ezek a hihetetlenül nehéz dolgok zuhanva zúznának szét 
mindent. Ilyen lármát azelőtt soha ember 
nem hallott még, és közülünk senki, akármeddig él is, 
nem remélheti, hogy hallhatja újra." E pillanattól fogva 
nem volt többé hajó. Csak még az üvöltések. 
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gyenge 
vigasz 

A Belügyminisztériumhoz közelálló 
körök szerint a közeljövőben 
mindenki harcát mindenki ellen 
az utolsó vérfoltig 
államosítják. 
Hobbes üdvözletét küldi. 

Polgárháború más-más fegyverekkel: 
ami egyiknek az adóbevallás, 
az a másiknak a kerékpár lánca. 
A méregkeverőknek és gyújtogatóknak 
szakszervezetet kell majd alapítaniuk 
munkahelyeik védelmére. 

Tisztult ésszel odáig terjed 
a büntetésvégrehajtás. 
Lemosható, fekete műanyagba kötve 
teszi ki Kropotkin köztanulmányozásra: 
A kölcsönös segítség rendszere 
a természetben. Gyönge vigasz. 

Sajnálattal értesültünk arról, 
hogy nincs igazság, 
és még nagyobb sajnálatunkra 
bizonyos körök kezüket dörzsölve 
biztosítanak arról, hogy ilyesmi 
nem is lehet, lesz, és ne is legyen. 



Vitatható továbbra is, hogy l<i vagy mi 
felelős ezért. Az eredendő bűn 
vagy a genetika?a csecsemőgondozás? 
A szívkultúra hiánya? A Pokol ura? 
a férfiuralom? a Tőke? 

Minthogy sajnos nem engedhetjük 
megerőszakolni egymást, 
nem tűzhetjük fel egymást az első keresztre 
és nem falhatjuk fel a maradvár yokat, 
jó volna némi magyarázat erre, 
balzsam az észnek. 

A napi förtelem zavar ugyan, 
de kevéssé lep meg. 
Rejtélyesnek tetszik azonban 
a csöndes kézszorítás, 
az oktalan nagylelkűség 
valamint a lágy angol kedély. ^ 

Itt hát az ideje, hogy tüzes igékkel 
dicsérjük a pincért, aki egy impotens úr 
szóáradatát hallgatja órákon át; 
az irgalmas keksz-ügynököt, aki 
röviddel a halálos csapás előtt 
a fizetési meghagyást zsebre vágja; 

továbbá a szentfazekat, aki 
váratlanul elrejti a ajtón 
lélekszakadva dörömbölő dezertőrt; 
és a lányszöktetőt, ki kusza tervéről 
bágyadt, elégedett mosollyal 
hirtelen lemond, halálos-kimerültén. 
És félretesszük az újságot és 
vállvonogatva örülünk, mint mikor 
a limonádénak szerencsésen vége, 
fény gyúl a moziban és odakint 
elállt az eső, s akkor végre 
cigarettánkból az első slukk kivirul. 

eörsi istván fordítása 
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»a 
kollektív 
katasztrófa 
érdekel" 

(részletek 
hans 
magnus 
enzensbergerrel 
készített 
interjúkból) 

Fejlődött-e a társadalom, pontosabban a „teljesít
mény szerinti társadalom" (Leistungsgeseischaft) 
iránti költői magatartása 1968 óta? 

Hatvannyolcban nem volt nehéz állást foglalni. A 
kérdések világosak voltak, meg is lehetett őket vála
szolni. Az íróknak nemcsak választási lehetőségeik 
voltak, hanem az alternatívákat is maguk határoz
hatták meg. Számomra ez döntő fontosságú. Ma
napság sok szó esik az illúziókról és az akkor elkö
vetett hibákról. Az illúziókat, a hibákat nem tagadom 
le. Egy pillanatig sem sajnálom, hogy elkövettem 
őket. Szükségesek voltak. Ma kibogozhatatlan esz
mei összevisszaság uralkodik. A Német Szövetségi 
Köztársaságban különösen erős a jobboldal ellentá
madása, az ún. roll back. Mi politikailag deffenzívá-
ban vagyunk, nem csak azért, mert a rendőrség 
vagy a kormány akadályokat gördít elénk - ezek az 
akadályok a más országokban uralkodó nehézsé
gekhez mérten minden további nélkül elviselhetőek. 
Ennél sokkal rosszabb, hogy mi magunk sem va
gyunk már képesek állást foglalni. Amikor azt mon
dom: mi, a talán kisebbségben levő értelmiségiekre 
gondolok. Azokra az emberekre, akiket Németor
szágban baloldaliaknak tartanak, s én jómagam ide 
sorolom. 

Milyen mértékben fegyvere költészetének az irónia? 

Többféle irónia van. A másokat kigúnyoló irónia ne
kem nem tetszik. Az az irónia vonz, mikor a szóban 
forgó kérdéskörbe a magam problémáit is átültethe
tem. Nem tudom elviselni a z t - a z t hiszem, áltudat-
nak is nevezhetem - , amikor az értelmiségiek a dol
gokról föléjük, vagy rajtuk kívül helyezkedve beszél
nek. Ez így mindig hazugságokat eredményez. Ami
kor például az osztálytársadalomról beszélek, nem 
szabad elfelejtenem, hogy magam is az olsztálytár-
sadalom, a kapitalizmus része vagyok. Valamennyi 
bírálandó dologgal ez a helyzet. Vannak dolgok, 
amelyek, ha rajtuk kívül helyezzük és sérthetetlen
nek képzeljük magunkat, soha igazán meg nem ért
hetők. A védtelenség felismerése - ez az első lépés. 
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Manapság az az uralkodó nézet, fiogy korunk nyu
gatnémet költészetét egyrészt a hermetikus és a 
konkrét költészet végletei, másrészt pedig az ún. 
politikai vers jellemzi. E két globális irányvétel kö
zött milyen megoszlást hangsúlyozna? 

Véleményem szerint az irodalmi helyzet elemzése 
mindig elmarad az irodalmi termés mögött. Ez a dol
gok természetéből következik. A bibliográfiák kész 
könyvek nyomán születnek, a felosztásokkal is így 
van ez. Számos jelentős költőt nehezemre esne a 
végletek valamelyikébe begyömöszölni. Az ilyen 
látás inkább a zsurnalisztika területére való. Szíve
sebben értek egyet azokkal a kritikusokkal, akik azt 
állítják, hogy költészetünkben egyfajta szerencsés 
anarchia uralkodik. Ez tetszik. Különben is rokon
szenvezek egyes anarchista eszmékkel. Szerintem 
nálunk nincs központi líra. Ezt a kifejezést korábban 
például Rilkére, Hofmannsthalra, Georgera alkalmaz
ták. Ilyen ma már nincs és így van jól. 

Melyek az Európa-központúság leganakronisztiku-
sabb megnyilvánulásai és milyen mértékben aka
dályozzák ezek Európában és az Óvilágon kívül a 
sokoldalú kulturális kommunikációt? 
A jelenség nagymértékben érezteti hatását. Na
gyobb mértékben, mint általában bevalljuk. Egye-



seknek lelkiismeret-furdalásuk van, mégsem ismerik 
be, hogy lappangva ugyan, de jelen van. Az európai 
kultúra, a nyugati kultúra - nevezhetném ipari kultú
rának is - egyáltalán nem mondott le az elsőbbségre 
törekvésről. Még mindig nagyon erős ez a törekvés, 
nehéz leküzdeni. Külső nehézségekbe is ütközik, 
hisz nem ismerjük a különböző nyelveket, idegen a 
mentalitás - más kultúrákkal behatóan foglalkozni 
túlságosan is sok munkát igényelne. Ugyanakkor 
vannak belső nehézségek is. Idegen kultúrák ténye
ivel szembesülni néha igen kellemetlen. A jelenlegi 
helyzetben izgalmat jelent az, hogy több euiópai 
országban komoly figyelmet kezdenek szentéin; en
nek a problémának. Dániában, például az eszkimók 
tanulmányozásával foglalkoznak. A nyugat-amenkai 
kultúra egy részére hatással van az indián kultúra. 
Elég bonyolult dolog ez. Sok a misztifikáció. Nyugat-
Németországban a buddhizmus meg a hasonszőrű 
vallások divatosak, holott ez nem oszlatja szét a kö
döt, ellenkezőleg: ködösít. 

Elkötelezett-e minden költészet? 

Az én költészetem sajátosan viszonyul a társada
lomhoz. Bármelyik szöveget elemezhetjük. Például 
a Titanic elsüllyedéséről szólót. Engem itt nem any-
nyira az egyén belső világa, a hajótörés individuális 
mozzanata érdekel, mint a kollektív katasztrófa, az 
emberek között keletkező feszültség egy fajtája. 
Természetesen az ilyen témák elengedhetetlenül 
szimbólummá lesznek, a katasztrófával nemcsak a ha
jón levők foglalkoznak, hanem azok is, akik túlélték, 
azaz a többség. Megszületik a mítosz. A Titanic tör
ténete mítosszá lett, útszéli filmek készültek róla, 
milliókat foglalkoztatott és ez önmagában társadalmi 
jelenség, engem pedig elsősorban a társadalmi ve
tület izgat. 

(Književna reč, 1978. november) 

írásaiban a terrorizmus problematikájával is foglal
kozik. Úgy tűnik, a terror egyre aggasztóbb mérete
ket ölt az NSZK-ban. Herbert (Jlarcuse, az „új bal
oldal" atyja egy nyugatnémet lapnak adott interjú
jában a közelmúltban kijelentette, tiogy a hatvanas 
évek lázadó egyetemista nemzedéke félreértette őt. 
Az ellenállásra való tenvészetes jogosultságról 
szólva ugyanis Marcuse hangsúlyozza, hogy a ter
ror egyének ellen irányul, a forradalmi erőszak pe
dig állapotok ellen, igy ő az elsővel szemben a 
második mellett foglal állást. Mi a véleménye erről? 

Marcuseről most nem beszélnék. Szerintem az 
NSZK-ban az a téves felfogás harapózott el, amely 
a kis hatóerejű, lényegében elszigetelt erőszakot a 
terrorizmussal azonosítja. Egy viszonylag békés tár
sadalomban az erőszak univerzális: molekulárisán 
jelen van mindenütt. Nyugat-Németországban kizá
rólag a terroristákról, arról a harminc, esetleg ötven 
emberről esik szó. Jóval kevesebbet beszélnek pél
dául a gyermekek testi fenyítéséről a vendégmun
kások ellen elkövetett erőszakról; nem beszélnek a 
közúti balesetek áldozatairól (évente mintegy 50 000 
halott), az ökológiai erőszakról pedig egyenesen hall
gatnak. Az erőszak összes fajtáját lehetetlen felso
rolni. A legobszcénabb az, hogy egyidőben ítélkez
nek a terroristák és a háboms bűnösök fölött, azaz 
olyan emberek fölött akik talán 150 000 embert is 
elpusztítottak. Az SS-eket szabadlábra helyezik, 
mert öregek, mert betegek - emberségesen bánnak 
velük. Nem értem ezt az erkölcsi szkizofréniát. Az 
emberek lázadnak, nyugtalankodnak néhány terro
rista miatt, ugyanakkor egyáltalán nem zsenírozza 
őket hazánk közelmúltja. Pszichológiai szempontból 
világos, hogy miért van ez így. Mindezek ellenére 
azonban a terrorizmus nálunk szerintem is komoly 
probléma, de a jószándékú bűncselekmények közé 
tartozik. A számomra ismeretes esetekben ugyanis a 
szándékok mindig jók voltak. Nem vagyok pacifista, 
elvetem a mindennemű erőszak általános tagadá
sát, ami túlságosan szimpla álláspont lenne. A tör
ténelem folyamán mindig volt erőszak. Erőszak nél
kül nincs forradalom. A terroristák a társadalomtól 
elszigeteltek, nincs tömegbázisuk. Mint Marcuse 
mondja, izoláltságuk miatt nincs semmilyen politikai 
legitimitásuk. A legitimitás csak akkor szerezhető 
meg, ha az erőszak mögött egy nép zöme ott áll. 
Amikor Prágában, 1942-ben megölték Heydrichet, 
az törvényes erőszak volt, mert a cseh nép helye
selte. Ilyesmit csak a vallásos ember ellenezhet, de 
politikus lény nem. Semmiképpen sem. Végtére is 
nyilvánvaló, hogy társadalmunk legálisan termeli a 
terroristákat; a frusztrációkból, társadalmunk egész 
pszichopatológiájából szüntelenül keletkezni is fog
nak. Ez a dolgok törvényszerűsége. Végezetül: ér
dekesnek találom, hogy a terroristák és a rendőrség 
között bizonyos párhuzam létezik: a módszerben, az 
emberek megvetésében csúcsosodik ki. Nagyon ha
sonló lelki rugókról lehet itt szó. 

ön ismert is néhány terroristát az első nemzedék
ből... 

Ismertem az első nemzedék embereit. Az 1968-as 
mozgalom tagjai voltak és egyszerűen nem tudták 
elviselni, hogy akkori terveink füstbe mentek. A 
frusztráció mérhetetlen elszigeteltségbe vetette ő-
ket. Nap mint nap fogyatkoztak, miközben egyre mi-
litánsabbak le t tek -ez az értelmetlen militarizmus 
egyik válfaja. 192 
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Az idei dortmundi Külföldi Kultúrák Napjainak a 
megnyitóján a Német Kommunista Párt kiállítóhie-
lyére bukkantam. Röplapokat osztogattak. Valami
lyen marxista irodalmat árultak, s mindezt igen 
nagy csendben intézték. Az egész bódé pirossal 
volt kidíszítve, egyik oldalán Lenin-kép, a másikon 
Brezsnyev. Véleménye szerint mi a fielyzet ma Nyu
gat-Németország baloldali frontján? 

A hivatalos német kommunista párt Moszkvával és 
a Német Demokratikus Köztársasággal szimpatizál, 
sőt azt is mondhatnánk, hogy Kelet-Berlin kirendelt
sége, hisz Kelet-Berlin pénzeli. Legális párt, nincs 
betiltva, nem befolyásos, a választásokon részt vesz 
és a szavazatoknak mindig 2-2,5%-át kapja, a par
lamentbe sohase kerül be (ahhoz a szavazatok 5%-a 
szükséges). Ez a megoszlás is bizonyítja, hogy igen 
kevesen (mi az a két százalék egy egész nemzet
hez viszonyítva?) kívánnak a Német Demokratikus 
Köztársaságéhoz hasonló társadalmi berendezést. 
A baloldalt azonban nemcsak ez a párt teszi. Jelen
leg igen széles spektrumú és ezen a kommunista 
párton kívül még néhány másik is létezik: például a 
kínai vagy az albán vonal - de ezek még jelentékte
lenebbek, egészen elenyésző kisebbségű pártok, 
igen militánsak és agilisak. A baloldaliak többsége a 
parlamenten kívül van és ,,spontaneisták"-nak ne
vezik őket. Az eszmei variánsok igen széles skálá-
júak: az anarchistáktól, militáns feministáktól az öko
lógiai párt radikális szárnyáig, ezeket általában 
nem-dogmatikus csoportoknak nevezik. Nagy részük 
a szocializmust és a demokráciát (a nyugati típusú 
demokráciát) kalapálná egybe. A legkülönfélébb el
képzelések léteznek, nagy a kavarodás, ideológiai 
zijrzavar, fogalma sincs senkinek, hogy itt mik szü
lethetnek. Végezetül pedig: a baloldal egy része a 
szociáldemokraták és ifjúsági szervezetük bal szár
nyát képezi. Tevékeny kapitalistaellenes ellenzék, 
bár pártjukon belül erre nem sok mód van. A szo
ciáldemokrata vezetőség ugyanis - ahogyan azt a 
húszas években mondták - orvos a kapitalizmus 
betegágyánál. Nagy a szóródás és a zijrzavar, de 
ez nem is rossz, előnye az új gondolatok teremtésé
ben rejlik. Ez ugyan nem egy egységes politikai erő 
és a hatalom kérdését sem vetheti fel, de egy ,,má
sik kultúra" (Németországban annak nevezik), a 
meglévő társadalmon belüli másik társadalom léte
zése fontos dolog. Számos fiatal értelmiségi tartozik 
ehhez a baloldalhoz. Vannak itt munkanélküliek, 
polgári körökből valók, meg az ökológiai egyensúly 
fenntartásának támogatói is. Számunkra az a létfon
tosságú, hogy az ellezék egzisztáljon, hiszen bizo
nyos értelemben kreatív is, minden szintű problé
mák foglalkoztatják, mint például az atomerőművek 
elleni harc is. Gondolom, hogy a bizonytalanságnak, 
hogy merre tart mindez és hol fog kikötni, nem kell 
feltétlenül negatívnak lennie. Voltak viták a jugo
szláv tapasztalatokról is, főleg Dutschke inszisztált 
ezen. A prakticisták hatása is érezhető volt, akiket, 
mint például Petroviéot, fordították is, de a baloldaliak 
ó része Jugoszláviának felrótta kompromisszum-jel
egét. A baloldaliak nálunk mintha vetélkednének, ki a 
vörösebb és egyszersmind militánsabb. Jugoszlávia 
számukra nem volt elég baloldali. Ez persze igen 
fényűző képzet, sőt bizonyos értelemben a megha
misított tudat egy fajtája is. 

Hosszú utat járt be a költészettől és elkötelezett 
művészettől az esszékig, a leszámolásokig, doku
mentumanyag-átdolgozásokig és egy ismén folyói
rat, a Kursbuch alapításáig. Állítólag a költészet tár

sadalmi hatásába való indokolt kételye miatt a vers
írással teljesen felhagyott... 

Ezt rögtön meg kell cáfolnom: a versírással soha
sem hagytam fel! Irodalommal mindig is foglalkoz
tam, .annak ellenére, hogy 1969-ben semmit sem 
közöltem. A költészet számomra akkortájt másodla
gos jelentőségű volt. A művészet számomra nem 
szentély, hanem minden máshoz, a szerelemhez 
vagy az úszáshoz hasonlatos tevékenység. Én lé
legzek is, nem csak írok. Abban a pillanatban, ami
kor egy másik dolog fontosabbnak tűnik, a költésze
tet háttérbe szorítom. Politikai értelemben számos 
olyan történelmi pillanat van, amely a művészt elkö
telezheti. Az 1968-as év is egy ilyen pillanat volt, 
amely érdekelt és érdekeltségemben talán megté
veszteni is hagytam magam, s a költészet akkor 
mellékessé vált. Ez nem tarthatott örökké, ma már a 
múlté. Sohasem lehetnék politikus, mert állandóan 
ismételnem kellene magam. Gondoskodok a politi
kai folyóiratról, időnként politizálok is, de állandó 
munkám mégiscsak az írás. 

Jelenlegi preokupációi? 

Legújabb munkám a katasztrófa kérdéskörével fog
lalkozik: A Titanic elsüllyedése epikus vers, formai
lag bonyolult poéma. A pusztulás társadalmunkban 
igen nagy szerepet játszik. Az ember feje tele van 
apokaliptikus nézetekkel, melyek a tudat válságát 
okozzák. 

(OKO, 1978. november) 



intellektuális 
szélhámosság...? 

A közelmúltban Hans Magnus Enzensbergerrel foly
tatott beszélgetésemkor szó volt az On 1968-as 
eseményekkel szembeni negatív álláspontjáról is. 
Enzensberger egy másik interjújában kijelentette, 
hogy On baloldal ellen lépett fel, mindig ellenezte a 
diákmozgalmat. On viszont Enzensberger angazsált-
ságát hatvannyolcban szélhámosságnak, az egyete
mistákat türelmetlen baloldali ellenfélnek, a mozgal
mat pedig bal- és jobboldali irracionalizmusnak mi
nősítette. On az Ón számára baloldali szociálde
mokrata párt álláspontjaiból indult ki. Milyen mosta
nában a két párt közötti viszony? 

(részlet 
egy 
günter 
grass-szal 
készített 
interjúból) 

A diákmozgalom idején politikai állásfoglalásomat 
az Enzensbergeréhez hasonló vágytól fűtött diákok, 
forradalmárok jobboldalinak minősítették. A verbális 
forradalom emberei közül azonban időközben sokan 
túlfutottak - a lehető legkonzervatívabban jobbra to
lódtak. Én kimondottan groteszk módon olyan pozí
cióba kerültem, amilyenre nincs is jogom. Ez külön
ben várható is volt, mert én a diákmozgalommal 
szemben sosem foglaltam el negatív álláspontot. 
Egyedül arra hívtam fel a figyelmet, hogy politikai 
változásokhoz semmilyen tiltakozó tett nem vezet
het. A diákmozgalommal egyidőben eszmetársaim
mal karöltve a ,,jószándék" szociáldemokratikus 
kezdeményezésén dolgoztam. így vártam be sok, a 
diáktiltakozások verbalizmusától csalódottan vissza
térő fiatal embert, nehogy rezignáltakká váljanak, 
vagy az Enzensbergeréhez hasonló előkelő és kö
tetlen attitűd hibájába essenek, hogy mégis-min-
den-hiába-volt. Ezt mindenkinek magában kellene 
letisztáznia. Én Enzensbergernek minden egyes 
újonnan felfedezett szocializmusára való szavazá
sát kétesnek tartottam és ilyen értelemben használ
tam a szélhámosság kifejezést. Az efféle kiruccaná
sokat az ismeretlenbe olcsónak tartom és bírálnom 
kellett azért is, mert időközben a szocializmus szá
mos modelje tényleges szocializmussá lett. Ehhez 
kritikusan kell viszonyulnunk, nem pedig minden 
egyes alkalommal új utópisztikus model után kapni, a 
számunkra égető kérdéseket pedig elhanyagolni. Az 
ilyen fajta szocializmussal szembeni álláspontom bí
ráló, mert egy pluralista társadalom megvalósításá
ra törekszem, amelyben a vezetőség a szociálde
mokrata pártéhoz hasonlóan a többség által válasz
tott és leváltható. A tíz-tizenkét évvel ezelőtti En
zensberger könnyelműsége volt nagy reményekkel 
Kubába utazni és csalódottan visszatérni, mert a 
kubai szocializmus sem csillog az entellektüel sza
lonok fényével. Meg kellene védenem a kubaiakat 
Enzensbergernek az ottani szocializmus iránt tá
masztott követelményeivel szemben — 

(OKO, 1978. november) 
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III. 

Az esztétika minden transzfomiációja, minden reformja paradigmaváltással jár. 
Nemcsak értéktípusok, hanem münemek, műfajok is paradigmatikusak lehetnek. 
A dráma mellett és a drámánál is inkább az építészet Benjámin számára a 
paradigmatikus művészet, mert szoros, minden más művészetnél szorosabb 
kapcsolata a hasznossággal és a felhasználhatósággal mindegyiknél szorosab
ban köti a társadalmi megbízatáshoz s a kollektív művészetakaráshoz. Azok a 
kollektív társadalmi lehetőségek, amelyek valamely technikai kultúrában kifeje
ződnek, az építőművészet technikai alapjaiban szintén áttetszően megmutatkoz
nak. A néhány lap, amely Benjámin müveiben a vasszerkezetes épületekről szól, 
dióhéjban mutatja meg azt a két lehetőséget, melyben a kollektív tapasztalat 
összegeződik: a lemeztelenítést, a szerkezet szegényes, de erőteljes, nyílt meg
mutatkozását (a Bauhaus konstruktivizmusa példája ennek),s az utópisztikus 
álomvilág formába öntését, a szerkezet tartóformáinak visszahódítását az orna
mentika, természeti fornia stb. segítségével (a szecesszió ennek történelmi do
kumentuma). 

Az esztétikai transzformáció mottója Brecht nem-tragikus drámájának, A szecsu-
áni jólélek-nek - melyet Benjámin már nem ismerhetett - utolsó két sora lehetne. 
Amikor az istenek mindent megoldatlanul hagyva visszatérnek az égbe, egy szí
nész hozzánk fordul: „Tisztelt közönség, kulcsot Te találj,/Mert kell jó végnek 
lenni, kell, muszáj." (Nemes Nagy Ágnes fordítása). A mű ismeretlen kulcsának 
a közönség kezére bízása, a befogadás e post rem - Schiller szavával szenti
mentális - szerkezete, a legáltalánosabb értelemben véve tulajdonképpen min
den művészetfilozófiát jellemez. Mert az önállósuló művészetbölcselet, Schilleré 
és a jénai romantikusoké, azt az új szükségletet fejezte ki, amelyet elkülönítve 
nem ismert a viszonylag homogén ízlés és eszme művészi világa: a megértését. 
A jelentés magyarázatát, amely más szükségletet elégít ki - éppenséggel a 
homogén eszméhez és ízléshez kapcsolja a műveket - nem esztétikák, hanem 
kánonok, poétikák, kommentárok, glosszák végezték el. A klasszikus és a ro
mantikus művészetbölcselet a magyarázat és a megértés különválására ellenté
tes és bizonyos mértékig egymást kiegészítő választ adott: a klasszicizmus a mű 
az életből való kiemelésével rögzítette ezt a helyzetet, és a magyarázatot, mint a 
tárgyhoz nem mért eljárást, kiiktatta a művészetfilozófiából, vagy alárendelte 
annak. Ezzel megszilárdította a műalkotás érXéVJndividualitását, amely most már 
bármely értékegészbe csak ilyen voltában vehető fel. A romantika élesebb szem
mel látta élet és mű dilemmáját, de programja az élet műve változtatása, poétizá-
lása volt, s így a műalkotások megértését a platonikus univerzum megértéséhez 
fölvezető, illetve a megértésből levezetett magyarázatba olvasztotta. Ezzel meg
alapozta a műalkotások éúéktöredékként való - végtelen - reflektálását. Az 
egyik befogadási mintája a szimbolikus megértés volt, a másiké az allegorikus 
magyarázat, amely azonban nem valami adotthoz, ismerthez rekurrált, mint a 
régi allegóriák, hanem az intuitív ész óhajához. Benjámin a romantikus hagyo
mányhoz kapcsolódott. (S ez csak egy ugrásnyira volt, nem többre, mint hihet
nénk, ifjúkora számára legfontosabb kortársi bölcselőjétől, Hennann Cohentől, aki 
megszüntetett minden adottságot, az axiómákat követeléseknek tekintette, az 
eredetmeghatározásról ped ig -am i nála a gondolkodás gyökere-azt tartotta, 
hogy az ítélet hozza létre a Semmi kerülőútján.) Benjámin disszertációját a 
német romantika művészetkritika-fogalmáról írta, tervezett ifjúkori folyóirata, az 
Angelus Novus meg egyenesen paródiája az Athenáum-nak A mély hatás 
ellenére Benjámin szekularizált elmélete mégsem romatikus. A kommentár és a 
kritika módszertanában sajátos módon egyensúlyt teremt magyarázat és megér
tés között. Ahol a magyarázat allegóriákra irányul, ott a megértés fomnája - a 
Szomorújáték-könyvben az eszmék, a Párizs-Baudelaire- kísérletekben a dialek
tikus képek - szimbolikus-művészi jelleget öltenek. A filozófia e művészies szer
kezete még nagyon is jellemző lehetne a romantikára, de amit a magyarázat és a 
megértés közösen keres, az már nem. Az ugyanis nem Legyen, hanem létező, 
adott: a közönség, amelyhez a színész fordul. 

Nem posztulátum a közönség, de nem is a tapasztalat ténye, hanem olyan 
képződmény, amelynek adottságait Benjámin egy posztulátum alapján - „kell jó 
végnek lenni" - tagolja és hierarchizálja. E tagolás alapja az új tapasztalatfoga
lom. A Riegl-féle érzékelési tapasztalatot, /áfásmódot, mit a művészetakarás, 
a kollektív befogadás alapját, Benjámin társadalmi tapasztalattá, világlátássá szé
lesítette, s mindig hagyományra irányulónak, közösségi jellegűnek tekintette. Az 
individuális, atomizált befogadást ezzel szemben élménynek nevezte. Az élmény 
nem kommunikálható tapasztalat, amelyet a kommunikálható, de saját tapaszta
lattá nem váló információ egészít ki. Ahol a kommentár információvá és a kritika 

radnóti 
Sándor 

„tisztelt 
közönség, 
kulcsot 
te 
találj" 
2. 



élménnyé válik, ott létrejön a történelem üres, halotti merev kontinuitása. A befo
gadó közönség nem atomizálódott, hanem integrált közösségi tapasztalata (vö. 
ehhez Martin Jay The Dialectical Imagination című könyvének Benjámin-értel
mezését, Boston-Toronto, 1973. 208. skk. old.), a kontinuitás - az ,,ez így megy 
tovább" - ellen szerveződik. Mégis, depravált tapasztalat. Jele a véletlennek, a 
sokknak, az álomnak s az elmosódott emlékképnek döntő szerepe benne, amely 
mind - a lényegénél fogva diszkontinuusan - egy második hagyományhoz fűzi a 
közönséget. Benjámin két könyve, a Szomorújáték és a Párizs-Baudelaire a 
depravált közösségi tapasztalat vizsgálata - a mi tapasztalatunk eredetkutatása 
egy-egy meg nem látott, illetve ilyetén voltában észre nem vett hagyományban. 
Az a laza kapcsolat, amely Baudelaire allegorizálását a barokk allegóriákhoz, s 
mindkettőt a Jelenhez fűzi, mintha maga is a nem akaratlagos emlékezet kor-
respondenciáit, a második hagyományra való rábukkanás útját példázná. A szo
morújáték eszméjében és a passzázs dialektikus képében összpontosul a kollek
tív tapasztalat. Nem veti le, mint az egyedi műalkotás, tárgyi tartalmait, hanem 
bennefoglaltatik az első néző-, a második sétáló-közönsége. 

Mindenesetre az adott tapasztalat összegyűjtésének módszere kettős arcot, két 
egymásba játszó arcot mutat. A dialektikus kép dialektikája tulajdonképpen ezt 
a dualizmust, kétértelműséget jelenti. Kétértelmű már az élmény és a tapasztalat 
elkülönítése is, feltéve ha közös élményről van szó: olyan tapasztaltról, amelyet 
egyedi módon, kommunikálhatatlanul fogadnak be, de amelynek tartalma mégis 
közös. Pontosan ilyen a Benjámin számára legfontosabb tapasztalatok egyike, a 
tömegélmény, vagy a közölhetetlenül egyedi, privát élmény formájának, az inté-
rieurnek, közös stílussá változása. Másodszor kétértelmű a kollektív tapasztalat 
újhoz és régihez kapcsolódása, s ennek megfelelő restauráló vagy forradalmasí
tó szerepe. Harmadszor kétértelmű a tapasztalat tárgyiasult vágyálmokban és 
reményekben kifejeződő utópizmusa és azok áruvá válása. Az anyag e szüntelen 
színeváltozása nem kedvez az elméleti tisztaságnak, a fenomenológia olykor 
empirizmusba hajlik. A kétértelműség - a dialektika dialektikus közvetítés nélkül: 
a misztikus dialektika - azonban egybevág Benjámin elképzeléseivel, sőt egész 
gondolkodására jellemző ambivalencia. Egész gondolkodására jellemző, hiszen 
a megváltatlan történelmet katasztrófa-kontinuumnaktekintette, melyben a meg
váltás lehetőségét - a zsidó misztika hagyományaiból merített fordulattal - a re
mény szikráinak nevezte a múltban. A jövő, mint múlt, a jövő az emlékezésben: 
szekularizált értelme ennek a második hagyomány, amely közösségi fonnák 
akarásaként munkál a számára kedvezőtlen környezetben is, illetve átdolgozza 
az első, az uralkodó kultúra hagyományának anyagát: szétbontva azt, egységétől 
rnegfosztva második értelmet tulajdonít neki, s ebben a kontextusban őrzi meg. 
Újból hangsúlyozom, hogy a közösség szórványos és akarattalan megnyilvá
nulásaiban depravált, noha annyival mélyebb és általánosabb a föléje rakódott 
kultúránál, hogy a kettő viszonyának jellemzésére ideologikus párhuzam és se
gédeszköz gyanánt Benjámin a freudi tudatalatti-tudatos viszonyt vette számí
tásba. A passzázsok és sugárutak, a vasszerkezetek és panorámák, a fénykép 
és a film - hogy egy közönség kollektíve befogadott, illetve ható kétértelmű tár
gyaiból néhányat megemlítsek-, s a mögöttük álló tapasztalatok (tömeg, árufétis, 
spleen, neurózis stb.) amelyeket Benjámin szintén dialektikus képekbe és motí
vumokba gyűjtött, mind oszcillálnak az atomisztikus társadalmi és az integrált 
közösségi szeretet között. 

A tapasztalat közösségi volta Benjámin számára transzcendentális a priori adott
ság. A megváltás, amely egyszerre forradalom és restitutio in integrum, ezért 
jelentheti a felszabadulást az ő gondolkodásában, mert a polgári világ mindkét 
formája Benjámin szerint a közösségi tapasztalat megbetegedése: az atomisztikus 
társadalmiság, de a megszüntethetetlen közösségiség is, együtt élvén az előbbi
vel. A tétlenség dialektikája ezt a kettős értelmű állóképet mutatja. A pervertá-
lódott kultúrát, mint árut és a tehetetlen kultúrát, mint vágyképet. Benjámin -
társadalomkritikai fordulata után - tisztában van azzal, hogy a „jó vég" , az 
emancipáció kulcsát csak ennek a kultúrának az emberei találhatják meg, sem 
transzcendens, sem gazdasági szükségszerűség nem adhatja kezükbe. A tétlen
ség ,,dialektikáját" valaminő igazi dialektikának kell fölváltania. Két egymással 
ellentétes elképzelése van. Mindkettőre jellemző, hogy a dialektikus ugráson és 
nem a közvetítésben van a hangsúly, de az egyik a kétértelmű dialektikus képek 
társadalmi értelmével, a másik közösségi értelmével érintkezik. Az elsőt a dest
rukció dialektikájának, a másodikat az ébredés dialektikájának nevezem, meg
nevezvén ezzel a felszabadulás benjamini útjának két eltérő tartalmú perspektí
váját is. 

A destruktív dialektika az élmény-kultúrával, a tapasztalatok atomizálódásával 
s elburjánzásával találkozva a rombolást, a nagy redukciót, a tapasztalatok el-
szegényítését választja. Rombolni, hogy valami megmaradhasson; a nehézségek 
leküzdése a nehézségek halmozása révén. Kari Kraus nyelvkritikája, ádáz küz- 196 



deime a zsurnalizmus és a tárcaformák elien felejthetetlen emlékmüve ennek. 
Az ébredés dialektikája - a történelmi ébredésé - a polgári kultúra közösségi 
elemeit s vonatkozásait (vágyálmait), mint egy álomvilág darabjait, megőrzi. Ez 
is a nehézségek leküzdése a nehézségek halmozása révén, csakhogy míg az 
előbb a felhalmozott nehézséget az elvétel, itt a megtartás jelenti. Bizonyos érte
lemben ez is destrukció, hiszen amit megtart, azt kiszakítja egyik összefüggésé
ből s romos voltában örökíti meg. A megőrzés, illetve a destrukció a modern 
művészi törekvéseknek azt a két pólusát alapozza meg, amelyet Werner Hofmann 
Kandinszkij nyomán ,,nagy realisztikának", illetve „nagy absztrakciónak" neve
zett (A modern művészet alapjai. Budapest, 1974. 122. skk.), és sajátszerűen 
két avantgárdé irányzat elmélete, a szürrealizmusé és a konstruktivizmusé. Ezek 
azok a stílustörekvések, amelyek mellett elkötelezett Benjámin, de az a másik kettő, 
az expresszionizmus és a Neue Sachlichkeit, amelyet - az előbbi nyilvánvalóan 
rendkívüli hatása ellenére is - a legélesebben elvet, szintén a fenti válaszutat 
mutatja. Csakhogy - és ez bírálatának tulajdonképpen alapja - itt a nagy realisztika 
és a nagy absztrakció a kultúra társadalmi atomizálódásán belül válik ketté: az 
expresszionizmus szubjektivista élményeket fejez ki, a reá válaszoló új tárgyiasság 
objektivista információkat közöl. E négy csomópont kirajzolja Benjámin stílus
elméletét, s az elméleti kritikus őrszellemét dicséri, hogy a válaszutat maga 
számára nem ott látta, ahol a művészet a polgári lét anyagából két ellen
kező válogatási elv szerint teremtette meg saját formájának anyagát, hanem 
ott ahol akár az egyik, akár a másik irányban a művészet elfogadta - el
fogadta, hogy aztán akár a legélesebben tiltakozzék ellene - a polgári gondol
kodás (ami nem azonos a léttel) antinómiáját, a szubjektum-objektum szétszakí-
tottságát. Épp ezért nem hozhattak létre Benjámin szerint művészi eredményt, 
csak patologikus beleérzést vagy kiszáradt elvonatkoztatást, s ez - ellentétben 
a Szomorújáték-kör\ywe\ - azért bírálat tárgya, mert képtelen a közönségbe 
mint közösségbe integrálódni. Az expresszionizmus Embere mennyivel kevésbé 
alkalmas erre a célra, mint a barokk szomorújáték kreatúrája! A destruktív dia
lektika és az álom-dialektika művészetei, illetve műfajai viszont a reintegrációt 
úgy hajtják végre, hogy formáikban a közösségi szükségleteknek a befogadtatás 
stratégiája felel meg. E szükségletet az első esetben Benjámin a szórakozás 
fogalmában foglalja össze, a második esetben a funkcionalitásban, a használha
tóságban, s mindkettőt az emancipáció szükségletének tekinti. Hogyan válik 
a befogadtatás stratégiája formateremtő e lwé, ezt vizsgálta azokban a nagy 
s részben általa fölfedezett esztétikai problémákban, mint a szórakozott befoga
dás, a sokk, a történet ismert volta stb. Ezek segítségével értelmezte Baudelaire 
és Brecht, Kafka és Proust művészetét. 
A hasznavehetőség és a szórakozás fogalmával (s kevésbé technikai reprodu
kálhatósággal, mint Benjámin gondolta) persze megint az esztétika transzformá
ciójának vagy megszüntetésének válaszútjához érkeztünk. Hiszen éppen ezek 
azok a fogalmak, amelyeknek nevében ma is oly sok támadás éri a művészetet, 
ha persze legtöbbször csak az elit- vagy tömegművészet családi viszályának formá
jában. Azok a viták viszont, amelyekben Benjámin pártot fogott, lezámltak: 
a konstruktivizmus és a szürrealizmus a művészi formák megújitóinak és nem 
szétdarabolóinak bizonyultak, másfelől a művészet direkt politikai felhasználása 
nem szolgálta az emberi emancipációt. Ami pedig az egyes művészeket illeti, 
akiket Benjámin értelmezett, a kiválasztásban a nagy kritikus szemében mindig 
is döntő volt a művészi minőség. S ha azok számára, akik Benjámint egyértel
műen a művészet vége teoretikusának tartják, ez Baudelaire vagy Leszkov ese
tében magyarázható az ő művük Benjámin által hangsúlyozott arriére-garde 
jellegével, a művészi avant-garde nagy alakjainál már nem lehetséges ez a ma
gyarázat. Mégis, a tárgyi tartalmak lezárult vitája és a kritikusi gyakorlat ad 
hominem érvei nem perdöntőek. Még egyszer meg kell ismételnünk a kérdést, 
mennyiben jósolja Benjámin elmélete a művészi korszak végét, s mennyiben 
javasolja a művészetről való gondolkodás transzformációját. 
Benjámin kultúrfilozófiája értékválasztáson alapul: a közösségi kultúra választá
sán az individuális kultúrával szemben. Kezdettien a közösséget vallási közös
ségként gondolta el, később a politikai forradalom útján emancipált közösségi 
társadalomként. Ha a tapasztalatok a priori adott közösségi voltától való eltérés
sel, mint bűnbeeséssel szemben a megváltódás nem más, mint a visszatérés, 
akkor a közösség univerzáliája nem lehet más, mint vallási - az adottság nem 
transzcendentális, hanem transzcendens. Ide vágott Benjámin korai Kant-kritikája, 
amikor a tapasztalat formális aprioriját tartalmi, vallásos apriorival kívánta he
lyettesíteni. Ezt a metafizikai, csúcspontjain a misztikával rokon megoldást 
Benjámin csak szekularizálta, de soha nem adta föl teljesen. Van azonban egy 
másik megoldáskísérlete, amelyben nem az utak elején akarja rögzíteni közös
ségének mibenlétét. Akkor a tapasztalatok transzcendentális közösségi volta, 
s egy társadalom adott közösségi értékei a közösségi kultúra megteremtésének 
lehetőségét adják. A destruktív elvétel vagy az új kontextusba helyezett megőrzés 
művészi mozgalmainak befogadása egy új kultúra közösségi begyakorlása és 
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tásában konstituálódik - : ennek kellene most a végkövetkeztetésnek lennie, 
s ezzel előállt újra az universalia ante rem és post rem ellentéte: az első típusú 
közösségben a vallás vagy a kvázi-vallásos politika előre rögzíti a közösség 
érdekeit, amelyekhez a műveknek igazodniuk kell, a másodikban kifejlődnek 
azok az értékek, amelyeknek neve közösség, kollektív befogadás, közösségi 
kultúra. 

Ezt a második utat azonban keresztbe szeli egy kérdés, amely így szól: miből 
fejlődik ki ez az új kultúra, ki a szubjektuma? Erre persze sokféle válasz lehet
séges. Külön lehet például választani az emancipatorikus rnozgalom és a kultúra 
szubjektumát. A húszas évek bćioldali értelmisége gyakran így cselekedett, ami
kor az elsőt a forradalmi osztályban, a másodikat a művelődési hagyomány 
individuális örököseiben pillantot a meg, s esetleg feláldozta magában az utóbbit 
az előbbi kedvéért. Ehhez azonban a történetfilozófiát és a kultúrfilozófiát két 
különböző síkra kellett helyezni a távoli egyesítés posztulátumával), ami Benjá
min számára elfogadhatatlan volt. S nemkülönben mindaz a változat, mely két 
külön szférát tételez - például az egyenlőtlen nembeli fejlődés alapján. Az el
szigetelt magánegyén pedig, mint a kultúra befogadója, Benjámin számára kettős 
okból lehetetlenség, vagy azért mert felfogása szerint nem lehet kultúra befoga
dója, vagy azért, mert a kultúra befogadásában ideologikus fikciónak bizonyul 
elszigete tsége, atomizálódása. (A Benjáminra olyannyira jellemző ambivalen
ciával így lesznek egyszer az intérieur „nyomai" eltörlendők, másszor pedig 
megőrzendő fantazmagóriák.) De ami e második lehetőségből következne, hogy 
tulajdonképpen maga a kultúra az, amely közösségét nemzi, s - ami innen már 
csak egy lépés - fölvezet az emancipációhoz, szintén elfogadhatatlan számára, 
mert homogenizálván a kultúra fogalmát elveszítené annak speciális tartalmait. 
Mindkét megoldásban a kultúra hordozója az első - a klasszikus - hagyomány. 
Benjámin viszont a második hagyomány diaszpóráját tekintette a közösségi kul
túra hordozójának. Azt mondhatnánk tehát, hogy az egyetemes közösségi kultúra, 
mint universalia post rem felfogását éppen az a felismerése kereszteztte, hogy 
amiből kifejlődik, az is valamilyen közösség, s szubjektuma sem az egyén, 
hanem valamilyen közösség. 

Itt újra többféle lehetőség kínálkozik: megvizsgálni azokat a közösségeket (cso
portokat, kohéziókat), amelyekből az új, a számunkra releváns kultúra (kulturá
lis tárgy) kifejlődött; megvizsgálni azokat a közösségeket (csoportokat, kohézió
kat), amelyek befogadják az új kultúrát. Ezek a tudományos vizsgálatok haszno
síthatják és hasznosították is Benjámin elgondolásait, de a filozófiai problémák, 
amelyek őt foglalkoztatták, nem ezek terében helyezkednek el. Sőt, e problémák 
szempontjából Benjámin Рал/zs kísérletének szép lapjai a kószáiéról, a konspirá-
torról, a tömeg hullámzásáról, a bohémiáról vagy a rongyszedőről valóban puszta 
anyagok, ahogyan Adorno nevezte nagyon okos és nagyon értetlen bíráló levelé
ben. A második császárság Párizsa Baudelaire-nél: ez a cím is arra utal, hogy 
kevésbé az anyagok értelmezik a művet, hanem a mű őket, a mű a közönségét. 
S persze nemcsak a Baudelaire-mű, hanem a művészetakarás legkülönbözőbb 
objektivációi, a passzázs, a panoráma stb. Ez az igazi művészetfilozófiai elem 
Benjáminnál, hogy a művészetakarásra a művekből következtet. Persze nincs szó 
a művek elsőbbségéről akarásukkal szemben, az akarásban megnyilvánuló adott 
s reális kohéziókkal, közösségekkel szemben. De azt jelenti, hogy ezek hetero-
geneitásuk következtében csak így foghatók át; meghatározottságuk megfonnált-
ságukban - bármily töredékes vagy formátlan legyen is az - fejeződik ki. 

Az egyetemes kultúra sokféleképpen megérthető művészete helyett több, saját 
kontextusából ki nem lépő művészet, többféle különös kultúra. A művészet egyedi 
teljesítmény-volta helyett mint közösségi létforma mutatkozik meg, önértelmezés 
és megszokás. A műalkotások haszna az önértelmezés záloga, az általuk nyúj
tott szórakozás a megszokás garanciája azokban a kontextusokban, sajátos 
kultúrákban, közösségektjen, amelyekben létrejön, illetve amelyekben befogadják. 
(A haszonelv éppúgy, mint az élvezés elve csak akkor válik művészetellenessé, 
ha a kontextusból kiszakítva idegen követelésként szegül szembe a műalkotással.) 
Ezeket a kontextusokat azonban csak az objektivációk felől tekintve lehet meg
pillantani. Ehbö\ következik Benjámin mély szolidaritása minden új naptárt be
vezető művészeti iránnyal, s mély bizalmatlansága a folyamatos kultúrhagyo-
mányra épülő bármily nagy teljesítménnyel szemben. Az előbbi ugyanis kultúrát 
teremt, s nem a fennálló kultúrába illeszkedik, reális közösségi szükségleteket 
elégít ki, az utóbbi kultúra-univerzuma pedig látszatszerű, csak egyedileg fogad
ható be. Hogy az új naptár nagyon régi naptár, az Benjámin legjellegzetesebb 
meggyőződései közé tartozott, de a második hagyomány rejtező: tudós feltárása 
és kollektív befogadása nem vetekvő ellenfele egymásnak. 

Mindez egy megváltatlan világ kultúrája, hiszen már az is apokaliptikus Benjámin 
számára, hogy a reális közösségek csak tárgyaikból visszakövetkeztethetők. 198 



A benjamini elmélet antinomizmusa éppen ezen a ponton nemcsak feloldtian, de 
kihordatlan ellentmondásban mutatkozik meg. Mert az, hogy a közösségek csak 
objektivációikban meghatározottak, az, hogy heterogének és számosak, s magunk 
is egyszerre számosnak lehetünk befogadói és részesei, egyértelműen a kultúra 
univerzalitásának irányába mutat. Benjámin pontosan tudja és akarja ezt. Más
részt az egyetemes kultúrtörténet végtelen haladásának pozitivista képzetétől 
rettegve nincs meg elméletében az az elem, amely e közösségeket plurális 
voltukban univerzalizálná. Ebből is következik tárgyalásmódjának pontszerűsége, 
aszkézise, de ellentmondásossága is: bár sokfajta kohézió, közösség, művészet
akarás kritikai értelmzője ő, egy-egy művében mindig csak egynek a látószögét 
állítja be. Belső feszültséget teremt, ha mindegyik saját konszenzusát akarja 
egyetemessé tenni, s a többire nem reflektál. Ezért kellett Benjámin gondol
kodásában a teológiai elemnek is mindvégig megmaradnia: e feszültség ugyanis 
végül is csak úgy küzdhető le, ha egy közösség kultúrája, művészete előtt állnak, 
létének rendjeként, szerveződésének elveként univerzáliái. Más kérdés, hogy hol 
akarta Benjámin leküzdeni elmélete feszültségeit - nyilván ott, ahol az a leg
közvetlenebbül érintette történetfilozófiai perspektíváját. 

A feszültség feloldásának másik útja az ellentét reflektálása. Mert a kultúra 
egyetemes pluralisztikus közösségével szemben áll az egyedi szubkultúrák vi
szonylag homogén közössége, s minden műalkotás, minden művészet eredete 
valamilyen szubkultúrához vezet. Pontosítva: a régi művészeteké, ahol a meg
különböztetés nem értelmes, valamilyen zárt kultúrához, amely számára viszont 
minden más kultúra txjtránkozás vagy bolondság, a polgári világkorszak művé
szetéé pedig szubkulúrához vagy szubkultúrák kompozíciójához. Nem mindegyik 
tudja azonban áthágni a maga határait, nem mindegyik érthető meg, élhető át 
más közösségekben is. Ha ennek ellenére erre a lépésre készül, csak az esz
tétika megszüntetésével, vallásos vagy kvázi-vallásos tudattal kerülhet saját kö
zösségén kívülre, vagy - ami ezzel egyenértékű - hiposztazálhatja saját közös
ségét egyetemesnek. De korántsem szükséges lépés ez. Adott vagy választott 
közösségek konszenzusára építő művészetek megmaradhatnak egyedi kultúrá
jukon belül, reflektálván az egyetemes kultúrát, nem igényelvén előre azt, amit 
csak utólag nyerhetnek el. Jóllehet, a XX. század első felére az avantgárdé moz
galmak, a nemzeti és osztálykultúrák váltógazdálkodására az a radikális intole
rancia volt a jellemző, amely az egyedit úgy akarta megerősíteni és zárttá vál
toztatni, hogy közvetlenül azonosította az egyetemessel, s ezzel más kultúrákat 
kizárt - ennek a törekvésnek legáltalánosabb alapja ugyanaz, mint egy lehet
séges elméleti és gyakorlati radikális toleranciának (Heller Ágnes szava): az, 
hogy a közösségek nem szerves, természetadta, zárt közösségek, s ennek meg
felelően nem monolitik, hogy mindannyian számos közösségbe vagyunk fölvéve, 
számos különtxjző erejű, mélységű, szélességű kohézió köt bennünket. 

Az esztétika feladata, hogy a műalkotásokat, művészeteket a művészetakarásba 
s ezzel valamilyen szubkutúrába integrálja: Baudelaire-t a második császárság 
Párizsába, annak utcaképével, építményeivel, iparművészetével, panorámáival, 
passzázsaival együtt. De az esztétika feladata az is, hogy ezekből kiemelve 
Baudelaire-t az egyetemes kultúrában értse meg. Ez utóbbinak már nem fel
tétlenül felel meg Benjámin aktualitás-fogalma, a tartalmak megőrzése, amelyért 
szemében nem nagy ár, hogy a megváltás ítéletnapjáig a kultúra hatalmas terü
letei - mint nem-aktuálisak - rejtve maradnak. A műalkotás eszméjének történet
filozófiai aktualizálása a rekonstrukció segítségével csak az egyik lehetőség. A nem
aktuálisnak, annak tehát, ami ellentétes világlátásunkkal, amiben éppennem ismer
hetjük fel saját eredetünket, éppúgy meglehet a maga aktualitása, s a rekonstrukció
konstrukció dialektikájának jogosult, gyakran győztes vetélytársa a rekonstrukciót 
tudatosan elhárító, vagy megalapozottan lehetetlennek ítélő, a forma alapján új vi
láglátást konstruáló befogadás. Mert a műalkotás - mihelyt kilép saját kultúrájából, 
a székesegyház a keresztény világ-polisztxDl, a dzsessz az észak-amerikai feketék 
szubkultúráiból - veszít tartalmi intenzitásából, sőt, az is lehetséges, hogy tel
jesen elpusztulnak tartalmai. Mindazt, amit elveszít, mindazt, ami elpusztul, a for
mának kell átvennie, fonnaelemmé kell válnia. A műalkotást az egyetemes kultú
rába integráló esztétika központi fogalmának a fonnának kell lennie. 

Két esztétika áll egymással szemben: a formaesztétika és a művészetakarás 
esztétikája. Nem szabad ellentétüket az első és a második kulturális hagyomány 
ellentétéből eredeztetni, hiszen a kanonizált művészetfogalomnak, az első ha
gyománynak is van szubkultúrája: a művelt polgáré, a „bildungsbürgeré", Lübecké, 
mint szellemi életformáé, s van művészete (az epigonizmus), amely néni válik 
az egyetemes kultúra részévé. A művészetakarás esztétikája a különös életfor
mát, életértékelést, világlátást tárja fel a művek és a művészet formáiban. Bizo
nyos, hogy ez a primérebb nézőpont, hiszen a mű az élet sajátos értékeléséből 
ered s befogadni is csak valamely sajátos életértékeléssel (ugyanazzal vagy más-
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a radikálisan végigvitt, egymástól elütő formák testvériségével maga is tartalmaz
za az életforma egy létező nonnáját, amely meghatározatlanabb, de általánosabb 
érvényű bármely szubkultúránál: az egyetemes kultúrát mint radikálisan toleráns 
életformát. Ahogy a művészetakarás esztétikájának reflektálnia kell a formaesz
tétikát, hogy pontszerű kritika-természetét megváltoztassa, vagy hogy ne kény
szerüljön valamely partikuláris művészetakarás univerzalizálására, ugyanúgy 
a formaesztétikának reflektálnia kell a művészetakarás esztétikáját, hogy ne le
hessen a szép látszatok élvezése, auratikus életpótlék egy aurájától végérvénye
sen megfosztott világban. (Malraux, az ő képzeletbeli múzeumában a példa rá, 
hogy a formaesztétika által meghatározott befogadói magatartás mint ingadozhat 
a felszabadult s félsz abadító kultúrember és az ínyenc között.) Hogy ne lehessen 
olyan kifinomultság, ímely mint az uralmon lévők egyetemes kultúrája, föltételezi 
a barbárságot. Benjemin ezt a veszélyt látta, s ezért szemlélte tartózkodással a 
formájuk révén ránk lagyományozott egyetemes kultúrjavakat. Az esztétika be
njamini transzfomnációja a művészetakarás filozófiájának megalapozását jelenti. 
A kétpólusú esztétikának ezt a pólusát talán nem is lehetett másképp elkülöníteni, 
mint a másik pólus elleni globális támadással - mégis, az elmélet ellentmondásai 
és hiátusai is ugyanebből adódnak. 

IV. 

Az emancipatorikus társadalomkritikai fordulat, a közösségi kultúra értékválasztá
sa, a tiszta elméleti szféra elhagyásának, s valamifajta társadalmi aktivizmusnak 
a belátott szükséglete Marxhoz vezette Benjámint, de olyan módon, amelyet hol 
fogyatékos Marx-recepciónak nevezhetünk (Adorno bírálata erre irányult), hol 
pedig - és ez az érdekesebb - Marx-bírálatnak. (A kettő néha egybeesik.) Az 
a döntő pont, ahol Marx történettilozófiájától elüt Benjáminé, a közösségek kér
désköre. Benjámin nem tekinti a polgári világot közösségnélküli társadalomnak, 
hanem nyitott, plurális közösségnek sokféle hagyományba ágyazott világának, 
amelyet az árutermelés a piacot univerzalizáló, az egyedit atomizáló és a ha
gyományt megsemmisítő tendenciája nem megszüntet, hanem depravál. Mivel 
reális és nem illuzórikus közösségeket lát, ezért képződményeit sokkal inkább 
létnek tekinti, mint tudatnak, s nem járható számára az ideológiakritika, a hamis 
tudat feltárásának útja, amelynek nagy módszertani mintája az áru fétisjellegé
nek leleplezése a Tőké-ben és a polgári gondolkodás anatómiáinak elemzése a 
Történelem és osztálytudat-ban. (Benjámin esztétikai kritikája a szép látszat fö
lött szorosan összefügg a tudattartalmak látszatként való leleplezésének elutasí
tásával a hermeneutikus megértés kedvéért.) Másodszor, mivel nem vezet vissza 
minden elnyomást a gazdasági kizsákmányolásra, s mivel nem vezet vissza min
den kohéziót az osztálykohézióra (ami nem jelenti sem az egyik, sem a másik 
kicsiny lését), ezért az emancipáció fogalma új dimenziókat nyer, nem redukál
ható gazdaságra és politikára. Habermas említett tanulmányában ezt írja: „Benjá
min a Marxfioz visszanyúló hagyományban az elsők egyike volt, akik a kizsák
mányolás és a haladás fogalmában egy-egy további mozzanatot emeltek ki: az 
éhség és az elnyomás mellett a kudarcot, a jólét és a szabadság mellett 
a boldogságot." (In: Zar Aktualitát Walter Benjamins. Frankfurt am Main, 1972. 
216. sk. old.) Az emancipáció alanya ebből következően az elnyomottak, meg
alázottak, megszomorítottak tömege, de ennél is általánosabb értelemben felsza
badulásra vár az egész emberi nem. Igen, ezeknek a mi életünkben az előbb 
említettektől különváló további mozzanatoknak, a kudarcnak és a boldogságnak 
a bekapcsolásával elesik a felszabadulás alanyának általános érvényű társadalmi 
és gazdasági meghatározhatósága, nincs olyan egyedi közösség, amelynek fel
szabadulása akár csak tehdencijában azonos volna az egyetemes felszabadu
lással. 

Tudjuk, Benjámin messianisztikus távlatba helyezte a felszabadulást. Ez épp any-
nyira következménye annak, hogy a polgári világkorszak minden közösségét 
depraváltnak s halotti merevségbe dermedtnek tekinti, mint ahogy másfelől a min
den fennállót létbizonytalanságban tartó, provizóriumként felfogó messianisztikus 
remény következményeként e közösségek csak a kultúra képződményeinek, 
a műalkotásoknak igazságtartalmából kibontható evidenciák. Az esztétika szem
pontjából ez a művészet és az élet közötti szigorú distancia megszüntetését 
jelentette, de jelenthette a distancia teljes feloldását s ezzel a művészet meg
szüntetését is. Benjámin óhajtotta a művészet kerülőútja nélkül való közvetlen 
kapcsolódást valamely kohézióhoz. Amikor saját emlékei nyomába szegődött, 
visszajutott a művészethez. Igaz, az esztétával ellentétben közvetlen formában: 
a Gyermekévek Berlinben a századforduló táján művészi alkotás. Amikor más 
úton kívánt élményei mögé, saját kollektív tapasztalataihoz nyúlni, nevezetesen 200 



a hasis-kísérletekben, akkor anticipált ugyan egy három-négy évtizeddel későbbi 
soft-drog mámoros baloldali szubkulturális életformát (s egyben visszanyúlt egy 
ősi megtapasztalás! formához, amely mindig is foglalkoztatta), de már külső körül
ményei alapján is - orvosi ellenőrzés, jegyzőkönyv stb. - sokkal inkább a meg
értés kísérlete volt ez, mint életkísérlet. 
Benjámin messianizmusa sajátszerűen a zsidó messianizmus hagyományaiból 
táplálkozik. Nemcsak a múltból merített jövő s a jövő artikulálásának tabuja utal 
erre, melynek összefüggését a zsidó hittel ő is hangsúlyozta. A zsidó messia
nizmus jő jellegzetességeit Gershom Scholem nyomán (Zum Verstándnis der 
messianíschen Idee im Judentum. In: Über einige Grundbegriffe des Judentums. 
Frankfurt an Main, 1970. 121. skk. old.) a következőképpen lehet összefoglalni: 
Mindenekekőtt katasztrófaelmélet, amely az apokaliptikus fennálló és az utópisz
tikus remény kettőségében a megváltás romboló és forradalmi vonzását hang
súlyozza. A történelem és a megváltás között nincs közvetítés, a megváltáshoz 
vezető haladás vagy fejlődés eleme hiányzik. Lényegében előkészítetlen, hacsak 
nem fordított értelemben, belemerülve a legmélyebb katasztrófába. Mivel soha 
nem a puszta bensőségre irányul, ezért ennek ellenére nem vész el a messia-
nisztikus aktivizmus lehetősége, de a jövő közvetítése híján a tevékenységben 
túlnyomó a destruktív, anarchisztikus elem. A messiás szülési fájdalmai ezek. 
(Természetesen a zsidóságon belül Maimonidésztől Buberig megvolt ennek az 
apokaliptikus messianizmusnak az ellenáramlata.) A XVIII. századtól kezdve 
a szekularizáció megváltás-gondolata fölveszi magába a haladás eszméjét s ez
zel megszünteti a múltra irányuló restauratív mozzanatát, de az ősibb hagyo
mányból merítés Benjáminnál épp e haladás-eszme depravációjának nagyon is 
modern bírálata. 

A másik zsidó hagyományra alapuló elem Benjámin elméletében a ,,beszéd
gondolkodás", melynek fölelevenítői olyan Benjáminhoz közel álló teoretikusok 
voltak, mint Rosenzweig, Martin Buber, sőt, Florens Christian Rang is. A gondol
kodás modellje nem a tárgyra irányuló elszigetelt egyén, hanem a beszédhely
zet Én és Te között. Az Én-Te tapasztalatnak, a beszédnek, mint a gondolkodás 
vehiculumának nagy hagyománya a Biblia (isten és ember párbeszéde), s ennek 
a hagyománynak az életbentartása fűzi össze a beszéd-gondolkodás közösségét. 
Hangozzék ez bármily archaikusnak, mégis a legkülönbözőbb irányokból (Else 
Freund, Kari Löwith, Karl-Otto Apel) utalnak a beszéd-gondolkodók összefüggé
sére modern filozófiai törekvésekkel, az egzisztenciálhermeneutikával és Heideg-
gerrel. Az elszigetelt magánegyén transzcendentálfilozófiájával és a belőle kö
vetkező szubjektum-objektum antinómiával szembeni állásfoglalás mindeneset
re valóban érintkezik a kantiánizmus századeleji válsága óta napirenden lévő 
nagy bölcseleti dilemmákkal. A dialógikus gondolkodás és a dialógikus élet 
minden tárgyát az interszubjektivitás viszonyába, a tapasztalatának fényébe állít
ja. Az eddig elmondottak alapján nem szorul bizonyításra, hogy Benjámin filo
zófiája, középpontjában a befogadás, a közösség és a kollektív befogadás kér
déseivel az interszubjektivitás helyreállítását célozza. S ahhoz, hogy ez a beszéd
gondolkodás hagyományaival összefüggésben állt, elméletének két mozzanatára 
utalok. Nyelvfilozófiájára, melyben a beszéd teremtő megnevezéssé, lényegadás
sá válik, a nyelv közlő s közvetítő temnészete közvetlen, kifejező, sőt, hangutánzó 
természetével szemben teljesen háttértie szorul, az Én-Az viszony helyére min
denütt az Én-Te viszony nyomul. Másodszor a fabula-elbeszélés rejtett főtémájára 
utalok elméletében, amely közvetlenül a másikhoz, közvetlenül a közösséghez 
forduló műfaj. A chasszid legenda földalatti hagyománya fontos példája ennek. 

Sem a messianizmus^ sem a sajátos formájú hermeneutika nem találhatott vissza 
ahhoz a hagyományhoz, amelyből vétetett. Gyakorlati döntések sorát jelentette 
volna, amelyeket Benjámin több mint egy évtizedig latolgatott: kivándorlás Palesz
tinába, elmélyülés a héber nyelv tanulmányozásába stb. De a gordiusi csomó, 
amely Benjámint a zsidó közösséghez kötötte - a közösséghez, amelyet végül 
is nem talált meg másban, mint barátja, Scholem szellemében - a rá olyannyira 
jellemző cunetatori módon inkább csak elmállott a harmincas évek elején, s nem 
vágta szét azt jóval előbb. Pedig 1924-től élénken foglalkozott a politikai aktivitás 
lehetőségével és sokáig fontolta a kommunista pártba való belépést. Kérdés, 
mennyiben tekinthető egy modern politikai párt közösségnek. De hát a húszas 
évek baloldali értelmisége számára a forradalmi munkáspárt nem egy volt a pártok 
között, hanem olyan szervezet, amelynek „minden egyes tagja egész személyi
ségével, egész létével feloldódik a párt életében" (Lukács György: fJlódszedani 
megjegyzések a szervezeti kérdéshez. In: Történelem és oszálytudat. Budapest, 
1971. 656. old.). Meg lehetett ezt alapozni a haladás és a szükségszerűség 
gondolatával, csakhogy akkor pontosan az a fölszabadító mozzanat gyengül meg 
vagy vész el, amely a kohézió belső összetartó ereje volt. Meg lehetett alapozni 
a szükségszerűség minimalizálásával, de egy lényeges ponton - valóban pon
ton - megtartva. Igy gondolkodott Lukács, aki fenntartotta a kapitalizmus szük-
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a pillanat kihasználását vagy elszalasztását, s ezzel a visszahullást a barbár
ságba. Benjámin az Egyirányú utca Tűzjelentő című részében ezt a gondolatot 
ismétli meg. Csakhogy míg Lukács számára a párt az osztály helyes tudatának, 
„érettségének" letéteményesévé, a mitologikus hozzárendelt osztálytudat alanyá
vá válik, addig Benjámin mereven a haladás katasztrófájára függesztve tekinte
tét a szolgaság, a megfosztottság, a kielégületlenség általánosabb és semmilyen 
formájában hamisnak nem tekinthető tudata letéteményesének és megváltójának 
csak azt a szervezetet tekinti, amely létével az említett pillanatra irányul s kime
rül abban. Innen ered korai rokonszenve az anarchoszindikalizmus és az anti-
parlamentarista komunista frakciók közvetlen aktivizmusa iránt, későbbi érdek
lődése Blanqui iránt. A párt Benjámin számára csak a destrukció vagy a meg
mentés akciójának pártja lehet s az akciónak pillanatjellege van: otthonra találhat 
a forradalom megváltó ugrásának elképzelésében, de - hosszú távon - semmi
lyen pártban. E pillanatjellegűség viszont ellentmond a közösség lehetőségének 
is. Pontosabban: messianisztikus váradalomra berendezkedett szekta lehetséges, 
messianisztikus párt nem. Benjámin mégsem jutott a politikai szervezet közös
séggé stilizálásával szektává változtatásáig, amelynek előfeltétele a húszas 
évek nemzedékében az volt, hogy Október történelmi példájának hatására azo
nosítsák a politikai pártot az emancipatorikus társadalmi mozgalommal, vagy 
annak élcsapatával. Magatartását inkább az jellemezte, amit egy 1926-os, a belé
pést mérlegelő levele megjósolt: „A feladat itt nam az, hogy mindenkorra, hanem 
az, hogy minden pillanatbán döntsünk." (Walter Benjámin: Briefe. Frankfurt am 
Main, 1966. 425. old.) Ez minden bizonnyal szolgálta műve nyitottságát, de nem 
szolgálta egységét. 

Az egység csak abban van, hogy minden döntésre vár mert a pillanat (minden 
pillanat a katasztrófa-kontinuumban) a veszély pillanata, s Benjámin legmélyebb 
meggyőződése, hogy a múlt, a halottak is ki vannak szolgáltatva e veszélynek. 
A szétzúzás és a megmentés mindenkori közvetlen egymásravonatkoztatása, 
a katasztrófa és a megváltás antinomisztikus világlátása nem nélkülözhette a teo
lógiai megerősítést - egy világon belüli teológiáét természetesen. S ez kiterjed a 
materialista metafizikai elemek elméletébe való tjeépítésétől a boldogságról al
kotott felfogása számos motívumáig. „Teológusként megmentheti minden pil
lanat forradalmi lehetőségét, de társadalomteoretikusként nem ábrázolhatja 
politikailag." (Hartmut Engelhardt: Der historische Gegenstand als Monade. 
In: Materialien zu Benjamins Thesen „Über den Begriff derCeschichte". Frank
furt am Main, 1975. 302. old.) A rejtett hitbölcselet korrektívuma a kultúra, 
a felszabadító teológia és a felszabadító kultúrfilozófia: ez Benjámin gondol
kodásának végső kétértelműsége. Mert ha a kultúrfilozófia szolgálatába fogad
ja a teológiát, ezzel a kultúrát a felszabadulás eszközévé teszi, s az esz
közzé vált kultúra depravált. S ebben következetes Benjámin: számára a fennálló 
níjinden mozzanatában depravált. A bekövetkezett felszabadulás, a megváltás 
viszont nem jelenthet mást, mint a boldogság auratikus képzetét a közösségi 
s most már egyetemes kultúrában. E remény lehetőséget ad Benjámin szövegei
ben a másik értelmezésre. A kultúrfilozófia lefordíthatja a maga nyelvére s ezzel 
következetesen szekularizálhatja a teológiai formát öltött vágyakat, reményeket 
és szükségleteket, s a közösségi kultúrát, annak mozgalmait a felszabadulás 
öncéljának foghatja fel. 

202 



könczöl 
csaba 

pontosság 
romantikusa* 

mészöly 
miklósról 

203 

„a legtöbb, amire vállalkozhatunk: vilá
gosan megírni a homályt." 
A hatvanas-hetvenes években többször csaptak fel a magyar 
kritikában szenvedélyes viták Mészöly Miklós körül. Tárgyuk (e-
setenként pedig inkább csak ürügyük) hol az író egyik-másik fris
siben megjelent műve, hol-mint 1976-ban- négy évtizedes 
egész munkássága volt. Mindebben még nem volna semmi kütö-
nös, elvégre egy valamennyire is egészséges irodalmi köztudat 
„emésztőrendszere" mindig és mindenhol a polémia, vagyis a 
már beidegződött, megszokott befogadási sémák és nomnák 
megütközése azzal a legjobb értelemben vett provokációval, amit 
az olajozottá vált olvasási és értelmezési mechanizmusokhoz va
ló viszonyátian valamennyi igazán jelentős művészi alkotás kép
visel. Az említett Mészöly-vitáknak azonban volt két visszatérő 
sajátossága. Az első lényege: az ellentmondás a művek mint a vi
ták ürügyei, és a viták tényleges tárgyai között. A tárgyak mintha 
rendre le akartak volna csúszni (sőt, le is csúsztak volna) az 
a'proposokról. Nem állítjuk, hogy egyedülálló jelenség ez a kriti
kai polémiák történetétjen: művészeti alkotások, főleg Közép- és 
Kelet-Európában, az elmúlt másfél évszázadban sokszor váltak 
társadalmi történelmi, etikai problémák tisztázásának kiinduló
pontjaivá. A Mészöly munkássága körül felcsapó pro éscontra 
indulatokljan viszont mégis van egy kütönös mozzanat. Úgy tű
nik, mintha a Mészöly-művek jobban provokálnának azzal, ami a 
határaikon kívül reked, mint azzal, ami bennük közvetlenül fel
idéződik. A műveket és a róluk szóló vitákat egymás mellé illeszt
ve, időnként mintha süketek párteszédét olvasnánk: az előbbiek 
szuggesztív paratwlák azoknak az egyértleműségeknek a lehe
tetlenségéről, amiket az utót)biak mindenáron megpróbálnak „rá
juk fogni". A vitáknak ez a jellegzetessége, a pár sortján sum
mázható tanulságokra utazó, egyértelműsítő „ráfogások" előli 
kitérés nem volna több irodalmilag lényegtelen recepció-történeti 
jelenségnél, ha t)enne nem Mészöly szellemi fiziognómiájának 
egyik fontos vonása fejeződne ki. Nevezetesen, az a művészi 
meggyőződés, hogy az igazi irodakxn az elmondhatóság hatá
rain túl kezdődik, tartománya nem a dolgok elbeszélése, megne
vezése, hanem felidézése. Funkciója nem az, hogy elítéljen és 
igazoljon, vádoljon és felmentsen, életreceptekkel és vigaszokkal 
szolgáljon, hanem az, hogy kontrasztosan éles képeket vetítsen 
elénk azokról a homályos létélményekről, amelyeket a diszkurzív 
gondolkodás és a dolgok megnevezésének korábbi gyakoriata 
még nem parcellázott fel jól áttekinthető, pontosan körülhatárolt, 
egymáshoz való viszonyukban egyértelműen meghatározott terü
letekké. Amint maga Mészöly írja: „Az irodalom nem arra való, 
hogy aszerint éljünk. A művészet semmiféle megváltást nem biz
tosíthat. Túl van a hatásl(örén. Csak csábíthat, megvilágíthat 
Utána tisztább a levegő. Nem tiszta, csak tisztább." Ezek után 
talán már érthetőbb, honnan ered az a benyomás, mintha a 
Mészöly-művek és a legtöbb róluk írott kritika süketek pártjeszé-
de volna. Az író következetesen olyan lelki tájak és közérzetek 
fölidézésére törekszik, amelyek „jón, rosszon túl" - azaz a téte
lesen megfogalmazható igazságokon, világnézeti rendszereken, 
értékítéleteken túl - fekszenek, a kritika viszont, abbéli törekvé
sében, hogy ezek felől értelmezhesse és ítélhesse meg őket, 
minduntalan a velük való közvetlen (és művészileg csupán eset
leges) összecsengéseken és eltéréseken igyekszik az írót tetten-
érnl. S ezzel függ össze a Mészöly-viták egy másik sajátos 
vonása. „Az irodalom minden lehet, csak tételes nem. Az író 

* A cikk idegen anyanyelvű olvasóknak, egy ten/ezett, az utóbbi három évtized leg
jelentősebb magyar íróit bemutató német tanulmánykötet számára készült. 

mindig a tételesség mögé szeretne belátni" - írta Mészöly egy 
tanulmányában. E mondata fényében az írósors iróniája, hogy a 
mai magyar irodalom jelentős alkotói közül talán senki mást nem 
jellemeztek oly gyakran egy-egy tételes filozófiai rendszer „ráfo-
gásával", mint éppen Mészölyt. Művei a kritikusoknak egyszer az 
egzisztencializmust, Heideggert, Camust, máskor a neopozitiviz-
must és Wittgensteint, egyszer a „nouveau roman", máskor az 
„objet trouvé" technikáját juttatták eszébe; volt, aki pályáját -
mintha csak filozófusról volna szó - az egzisztencializmustól a 
neopozitivizmusig való következetes haladásként írta le. A beso
rolások bizonytalankodását még könyveinek kiadása is tükrözi: 
utolsó regénye, a Film ugyanakkor jelent meg az elmúlt harminc 
év szocialista magyar irodalmának legjavát közreadó sorozattsan 
második kiadásban, amikor az egyik vezető magyar irodalmi lap 
(mellesleg, nemegyszer elvont humanizmusa miatt kártioztatott) 
Mészöly e művét a „részvéttelen" „embert megvető", sőt, „meg
rágalmazó" szemlélete miatt részesítette szokatlanul éles bírálat
ban. A polémiák e sokszor már bizarr ellentmondásai, amelyek 
miatt joggal támadhat olyan érzésünk, mintha nem is ugyanan
nak az írónak ugyanazokról a műveiről folynának, szintén nem 
csak véletlenszerűen és külsőleg függnek össze Mészöly írói 
alkatával. A sietős, egyértelmű elhelyezésre és besorolásra tö
rekvő gondolkodási mechanizmusok üzemzavarait fejezik ki egy 
olyan művészi mentalitással szemben, amelynek aktivitása szün
telenül an-a irányul, hogy átvilágítsa e mechanizmusok rejtett re
pedéseit, érvényességük koriátait. A napfényes utcáról egy leen
gedett redőny keskeny résein át nem lehet iDelátni az elsötétített 
szobába, a t>elül lévő viszont a legaprótjb pontatlan illeszkedést 
is élesen érzékeli. A különféle izmusok, filozófiai és esztétikai 
teorémák Mészöly számára ilyen elsötétített szobák. Feltétele
sen, kísérleti célból, „mintha"-jelleggel elfogadja ugyan a falaik 
körülhatárolta teret, ám igazátsól sosem hagyja magát az állítá
sok kívülről tökéletesnek tűnő zártságától megtévesztetni. Az alat
tomos hézagok s a rajtuk betörő metsző fénynyalátwk a szobá
ban ülő megfigyelő előtt (és csak őelőtte) leleplezik az elsötétítés 
hanyagságalt, egy másik, más felépítésű térrendszer kérdéseivel 
hasítanak bele a látszatevidenciák homályába. Egzisztencialista 
volna hát Mészöly? Vagy inkább neopozitivista? A kérdések -
ezek is, a hasonlók is - óhatatlanul rossz irányte vezetnek. Azt 
sugallják, hogy Mészöly ideológusként á///'f/a azt, aminek valójá
ban „csak" emberi esélyeit kutatja. Tételes bölcseleti rendszert 
sejtetnek, egyértelműségeket, igazságok bizonyosságát, holott 
Mészölyt ezek pusztán annyiban érdeklik, amennyiben csupán 
rajtuk áttörve lehet mögéjük jutni, a még csak fölidézhető, a 
néven még semmilyen tételes rendszer kategóriakészletével nem 
nevezhető jelenségek ingoványos tartományába. „Addig kell men
nünk, amíg falba nem ütközünk. Aztán az ütött résen tovább" -
mondta egy 1970-es interjúban. A könnyű kézzel odavetett cím
kék és hatásleltárok mindössze a „fal"-ról vesznek tudomást. 
Pedig Mészöly, az író, valójában az „ütközés", az „ütött rés" és 
a „tovább". 

Mészöly egy több, mint két évtizeddel ezelőtti írásában így jelle
mezte Comeille-t: „Redukáltabb, művibb, a mintája nem a ter
mészet, s még csak nem is a lélek alapkonfliktusait térképezi, 
mint a görögök. Páratlanul egy szempontú alkat. A Szent Rög
eszme költője..." És pár oldallal később: „A legjegesebb katar
zis az övé." 1978-t3an, egyetemisták kérdéseire válaszolva, szin
te szó szerint ismételte meg - de most már saját munkáiról és az 
irodalommal szembeni igényeiről szólva - , amit egykor Comeille-
ről írt. Vezérszavakban: „sűríteni, a végletekig", „a cél: egyre 
redukáltabb eszközökkel megjeleníteni a valóság többértelmű 
gazdagságát", mind közelebb kerülni „a próza redukciójához", 
s ezzel kijátszani az olcsó valóságábrázolás kelepcéit, mert „ol
csón hírt adni lehet a valóság tágításáról, de nem érdemes" stb. 
A gondolati motívumok ilyen - hosszú évek után sem halványuló 
- összecsengései korántsem véletlenek. Amint nem véletlen az 
sem, hogy mit érzett Mészöly a legfontosabbnak Comeille-ben: a 
„redukció", a természethez való „művibb viszony", az „egy-
szempontúság", a „jeges katarzis" némi megszorítással éppúgy 
ellemző rá, mint a francia klasszikusra. Prózája hűvös, szenvte-
en; csak regisztrál, az értelmezésnek, a „mindentudó író" ki
egészítő és magyarázó buzgalmának még a látszatát is kerüli. 
Szinte kínosan őrizkedik minden olyan effektustól, ami közvetlen 
jelenlétére, érzelmi vagy gondolati állásfoglalására engedne kö
vetkeztetni. Mondatai emiatt tömör falanxként állják el az utat az 
olvasó azonosulási és beleélési vágyai előtt, tervszerűen ellen
szegülnek minden olyan várakozásnak, amely egy résztvevő vagy 
elítélő kommentár, egy nyomatékosat)b hangsúly, egy alanyian 
személyes közbeszólás segítségével szeretne könnyíteni a saját 
feladatán. Vajon mi az oka ennek az aszkézisnek? Miért mond le 
Mészöly a próza számos jól iDevált, klasszikus hatáslehetőségé
ről? A kérdések egy olyan általános művészetfilozófiai problémá
hoz vezetnek vissza b)ennünket, amelynek fölmerülése döntően 
megváltoztatta a XX. században a művészet és a valóság viszo
nyáról alkotott képet, új formaeszmék és technikák légióját hívta 
létre - ezen belül, az egyik lehetséges és hiteles megoldásként, 
a Mészölyét. Minden művészi ábrázolás feltételez bizonyos szub
jektív nézőpontot, amely elrendezi, szelektálja, értékhangsúlyok
kal látja el, határokkal zárja körül - egyszóval megfonnálja a lát-



ványt. A szubjektumnak ez a beleavatkozó aktivitása bizonyos 
elemeket eleve kitüntet, másokat homályba borít vagy a perifé
riára tol ki, vagyis megszilárdult, beidegződött szempontok sze
rint „rendez", ahelyett hogy ezeket kiküszötxilve, közvetlenül 
ábrázolna. A nézőpont ilyen egyértelműsége - amit még tovább 
fokoz, ha az író, mint kommentátor, igazságosztó, személyesen 
is a színre lép - egyértelművé teszi a felidézett valóságot is. De 
vajon nem hamisítás-e minden ilyen egyértelművé tétel? Mészöly 
szemében okvetlenül az. Egyetlen vetületre redukálja a valóság 
plasztikus többértelműségét, eleve értelmezve adja elő, azt, amit 
teljes sokarcúságával, ambivalensségével kellene megidéznie. A 
valóság Mészöly szerint nem elemeinek eleve hierarchizált rend
szere, csak a mi egyszerűsítő egyszempontúságunk mutatja an
nak; az események nem önmaguktól rendeződnek történetté, 
csupán a mi önkényünk kényszeríti őket bele a kronológia Pro-
krusztész-ágyába. „Egyenrangú egyidejűségek egymásmelIeW-
ségérőllfellene inl<ább beszélnünk"- \r\a. És másutt: „Nem a vi
lág s az élet epikus; a mi értelmező egyszerűsítésünk helyez 
mindent kommunikációs kronológiába, hogy 'rendet' vigyen az 
egyenrangúságba, a létezés-közérzet álomszerű egyidejűségé
be. Tudósításunk _ bánvilyen szinten - nyomban előadás is. Az 
új igény megidézni szeretne." „Lehet, hogy egy ködarabnál je
lentősebb vagyok, de attól még egyenrangúak is lehetünk." 
Mint látjuk, Mészöly felfogása több ponton érintkezik a francia 
nouveau roman teoretikusaiéval. Hasonló bennük a bizalmatlan
ság a múlt századi realizmus magabiztos valóságképével szem
ben, hasonló az objektivitás-igény, a szubjektív kiegészítésekkel, 
egyértelműsítésekkel, ,,rendezésekkel" szembeni gyanakvás is. 
Ám az elméleti premisszák érintkezéseinél jóval lényegesebb, 
hogy Mészöly belőlük egészen eltérő írói konzekvenciákat von le. 
Még csak meg sem kísérti az a gyermekded illúzió, hogy a 
művészi alkotásból kiküszöbölhető az eltieszélő szubjektum, hogy 
lehet nézőpont nélkül látványt felidézni. Nem a szubjektivitást 
általában, hanem a klasszikus realizmus egyszempontú szubjek
tivitását kérdőjelezi meg. Véleménye szerint egy közvetlenebb, 
egyszerűsítésektől mentes ábrázoláshoz a kiindulópontot kell meg
változtatni: „Bizonyos, hogy ha az elemek egyenrangúságából 
indulnánk ki - s nem eleve kitüntetett elemek rendszeréből -, az 
eddigieknél sokkal közvetlenebb nyitottságot biztosíthatnánk ma
gunknak." Az „eleve kitüntetett elemek rendszerének", mint ki
indulópontnak az elutasítása még csak azt sem követeli meg, 
hogy valamilyen üres, elvont, denaturált alanyt helyezzünk a mű 
középpontjába. Mindössze a t)eleszólási jogát kell korlátozni, sőt, 
megszüntetni, hogy tolakodó jelenléte helyett egyedül a megidé
zett képek hordozzák az esztétikai hatást: , , . . . nem művi úton 
hangsúlyos elemek közvetlen szuggesztiójára bízni rá a sugal-
mazást, hanem a külön-külön egyenrangúnak vett elemek szó
rendjével, kombinatorikájával fogalmazni meg a személyest, a 
véleményt, a víziót. Sugalmazni, de rangsor nélkül azonosulva 
az elemekkel." 

S itt érkezünk vissza Mészöly stílusának korábbi említett hűvös
ségéhez, szenvtelenségéhez. Mint látjuk, ez nem merőben az író 
személyes alkati tulajdonságától fakad, hanem bizonyos elméleti 
előfeltevések logikus formatechnikai következménye. Mészöly „el
beszélője" mindig egy mozgási szabadságában korlátozott, re
dukált szubjektum. Még ott is, ahol valóságos személy (Pontos 
történetek, útközben), vagy a regény egyes szám első személyű 
főhőse (Saulus). Szerepe ugyanis an-a korlátozódik, hogy bizo
nyosságokat és kizárólag azokat regisztráljon. Mintegy meg van 
fosztva attól a jogtól, hogy e bizonyosságok összefüggésein tű
nődjön, róluk feltevésekbe bocsátkozzék, véleményt mondjon, 
mert Nymodon veszélyeztetné kétségt)evonhatatlan evidenciáju
kat és kitüntetné valamely egyetlen lehetséges vetületüket. Ma
rad - Mészöly szép kifejezésével - „az önmagukra csupaszított 
képek élessége", a szubjektumból pedig a tekintet, amely befog
ja őket. Elbeszélőinek is pontos jellemzése, amit Warholt értel
mezve ír: „Nincs szempontunk. Nem ismerjük a hangsúlyt. Nem 
vagyunk megvesztegethetőek. Egyetlen elfogultságunk, hogy a 
kiválasztott valóságdarabból mit veszünk középpontnak, mint 
utasítunk a kép szélére." Mészöly redukált alanya tehát tökéletes 
ellentéte a mindet tudó elt)eszélőnek: számára mindaz, ami nem 
evidensen adott (elsősorban mint közvetlen látvány), érinthetet
len. Az éppen adott pillanat elemi tényeit értelmező, magasabb 
összefüggésekbe helyező emlékei nincsenek, múltja, jövője, tör
ténelme nincsen, szempontja a minden szempont-előttiség, ahon
nan nézve a világ csupán rangkülönbség nélküli mellérendelések 
végtelen sorozata. (Közbevetőleg, nagyon jellemző ebből a szem
pontból, hogy Mészöly a Saulus című regényében még a par 
excellence ideológus és értelmiségi főhőst, Pál aposolt is a meg
térést közvetlenül megelőző időszakban ábrázolja. Akkor tehát, 
amikor korábbi „elfogultságai", értelmezési beidegződései már 
fölbomlottak, az újak viszont még nem öltöttek szilárd alakot, 
és Saulus, mégha csak átmenetileg is, mintegy visszakényszerült 
a legelemibb bizonyosságokhoz.) Az elbeszélő redukciójának 
technikai következménye: a stílus redukciója. Mészöly stílusának 
feltűnő jellegzetessésge a vizuális képek, a szikrázóan élesre ex
ponált látványrögzitések dominanciája. Leírásai azonban sosem 
széles ecsetkezelésű, egyetlen közzéppont köré fölépített tablók, 
hanem apró, egyenrangú látványtöredékekből összeállított mozai

kok. Az egyes ,,mikrofelvételek" látszatra logikátlanul, egységes 
terv nélkül követik egymást - valójában egy nyugtalan tekintet 
mozgását rajzolják ki, amely étseren cikázik rajtuk, anélkül, hogy 
fontossági hierarchiájukról döntene, középpontiakra és perifériku
sakra tagolná őket. Ugyanilyen „érzékszervi" plaszticitás - és 
a közvetlen érzéki benyomások ugyanilyen egyenrangúsító mel
lérendelése - jellemzi Mészöly nem vizuális képeit is. Alakjai, 
mégha az elemek „kombinatorikája" tudósít is bennünket róla, 
hogy - mint pl. Saulus - létük legfontosabb kérdéseivel vívód
nak, „egyenes adásban" ezekről soha nem beszélnek, legfeljebb 
egy-egy talányos, többértelmű célzással utalnak rájuk. (Mellesleg 
Mészölyre, aki napjaink talán legfilozofikusabb, leg-„entellektüe-
lebb" magyar írója, általában is igaz, hogy elbeszélői és hősei 
éppen olyan keveset és ritkán bocsátkoznak mélyebb eszmefut
tatásokba, mint az antiintellektuális Hemingwayéi.) Mondatai, epi
zódjai szaggatottan, ideges ,,snittekkel" követik egymást, azt az 
érzést keltve, hogy nem folyamatos átmenetek kapcsolják őket 
össze, hanem ugrások valamilyen sejtetett, de meghatározatlanul 
hagyott pauza, némaság, kimondatlanság fölött. Egyik legjobb 
elemzője (Fogarassy Miklós) így ír a Mészöly-próza keltette ol
vasói élményről: „Helyenként vakítóan éles a fény, másut csend 
és sötét van. Sejtjük ugyan, hogy ez is evidens, mintha azzal 
a sejtéssel olvasnánk a könyvet, minden világos foltja talán ta
karása, lefedése valami másnak, mintha ott lebegne valami hang 
a némaság fölött is. Talán maga a mondanivaló..." A végtelen 
sűrítés, az enigmatikus homályú, mintegy a szabatos közölhető
ségnek ellenálló mondandók felett elhúzó és hozzájuk csak ta
lányos áttételeken keresztül kapcsolódó pártieszédek, a képek 
metszően éles kontúrjai és kontrasztjai, a fölfokozott stiláris fe
szültséget legalább időlegesen lazító „passzázsok" teljes hiánya, 
a rövid, távirat-szerűen lakonikus mondatok puritán dísztelensége 
együttesen teremtik meg Mészöly prózájának különös, hideg fé
nyű izzását, s azt a hatást, hogy az általa megidézett jelenségek 
tömör többértelműségről erőtlenül pattan vissza minden egy
szempontú toldás, kiegészítés, és lekerekítés. „Az volna a gyö
nyörű - olvashatjuk az egyik tanulmányban - , ha írás közben 
szótól szóig, mondattól mondatig - mint a zseblámpafény -
világíthatnánk magunknak, s így érhetnénk tetten, ami éppen a mi 
tettenérésünktől lesz azzá, ami. Okosságunk, elfogultságaink, 
rögeszméink, hiteink, túlbuzgó képzeletünk azonban reflektorral 
világítják előre az utat. Jóistenné kell lennünk, menthetetlenül. 
Nem szégyenlem, vakációra vágyom. Tiszta tudattal lenni, emlék-
telenül; s kicsit tartósabban a pillanatnál... Zseblámpával szub-
jektívízálni, nem reflektorral." Ennél pontosabban aligha lehetne 
megfogalmazni, mi az, amit Mészöly a redukcióval eltávolitandó-
nak ítél a prózából: mindazt, ami „okosságunk, elfogultságaink, 
rögeszméink, hiteink, túlbuzgó képzeletünk" sallangjaival fonja 
körül és homályosítja el a művészi felidézés tárgyait. Stílusa kí
sérlet anriak az eszménynek a technikai megvalósítására, amely 
,,szótól szóig, mondattól mondatig", vagy - egy másik oldalról 
nézve - elemi tényezőktől elemi tényékig, vitathatatlan bizonyos
ságoktól vitathatatlan bizonyosságokig haladva „éri tetten", ami
nek tiszta, elfogultságoktól és belemagyarázásoktól mentes fel
mutatására a gyakorlatias tudat képtelen. 
„Páratlanul egy szempontú alkat" - idéztük Mészöly szavait 
Corneilleről. Ugyanezt bízvást elmondhatjuk róla is. Egy cikkében 
Camus-t a „világosság romantikusának" nevezte, örá, per ana
lógiám, a „pontosság romantikusa" illenék. Bánmilyen eltérő, sőt 
akár ellentétes eszmei hatások érték, „szent rögeszméjétől", 
a pontosság, a pontos megjelenítés általa kidolgozott kritériumai
tól még időlegesen sem tudták eltávolítani. Jellemző, hogy egyik 
legszebb könyvének még a címe is Pontos történetek, útközben. 
Egy nyilatkozatában, az ars poetica-jára vonatkozó kérdésre vá
laszolva, éppen a pontossághoz való viszonyát érezte a legfonto
sabbnak: „Egyszer Goethénél találkoztam azzal a gondolattal, 
hogy rosszat teszünk az embernek, ha pontosan olyannak írjuk 
le, amilyen. Nagyon nem hiszem. Talán éppen fordítva Igaz, füg
getlenül attól, hogy reménytelen az ilyen pontosság..." És egy 
aforizma, ugyanerről a tárgyról: „Hatni - pontosságban magára 
hagyni". A két idézetből kitűnik, hogy Mészöly gondolkodásában 
a fogalom két értelemben is szerepet játszik. Egyrészt, etikai kö
vetelményt, az ember pontos leírásának fontosságát fejezi ki, más
részt esztétikai krédót, a művészi hatás és a pontoság összetar
tozását. Ez a pontosságra törekvés határozza meg Mészöly pró
zájának „redukált" stílusát is. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Igazi 
világszemléletéhez nem egyik vagy másik öt foglalkoztató filozó
fiai rendszeren, hanem a pontosság fogalmán keresztül juthatunk 
közelebb. Mészöly, láttuk, nem bízik semmilyen tételes világkép 
hitelességében, egyetlen nézőpontot sem tart önmagában alkal
masnak a lét adekvát megragadására. Másfelől azzal is tisztában 
van - ellentétben a nouveau roman teoretikusaival - , hogy a dol
gok „csak a mi tettenérésünktői válnak azzá, amik", vagyis szub
jektivitásunk nem küszötiölhető ki belőlük. Viszont kiküszöbölhető 
a szubjektivitásunkból mindaz - mégha csak feltételesen, a tiszta 
felidézés kedvéért is - , ami a „tettenérés" szempontjából nélkü
lözhető. Az Én eközben mintegy felfüggeszti „ideológusi" tudatát, 
levetkőzi előítéleteit, kiold maga és a világ közül minden olyan ele
met, ami nem kétségbevonhatatlan, ami nem evidens. Az abszo
lút pontos tettenérés természetesen elérhetetlen, viszont közelí
teni lehet hozzá, egészen addig a pontig, ahol a „tettenérő" szub-
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jektum felbomlik, s ezzel az objektivitás is értelmetlenné válik. Mé
szöly műveinek egész sora - a Film cimű regénnyel bezárólag -
a pontosság különt)öző közelítő stratégiáinak egymásutánja. Első 
regényében. Az atléta halálában egy atléta élettörténetét írja le; 
az elbeszélő, a hosszútávfutó élettársa, már ebben a műben így 
töpreng; „Nincs kerek magyarázat. Csak tények vannak, úgy lát
szik. Meg erős, átható tájak, fíogozsel.faiu van és Égettkő völgye 
van. Azután a saját tétovaságunk a kihalt faluban, a holdsütötte 
tájon." Egy jelképes életút pontos, hiteles magyarázatát kutatja, 
ezért nem éri be személyes emlékeivel, hanem tüzetes nyomo
zásba fog - ám egyre több szkepszissel kénytelen látni, hogy 
vállalkozása tele van buktatókkal: „Az egyik nap végigolvastam, 
amit leírtam eddig az éltünkről, s nem voltam megelégedve vele... 
Úgy találtam, hogy még mindig túl sok a rögtönző föltevés, a ha
sonlítás, az önkényes vonatkozás benne. Bár a kísértés is sok, 
hogy ezt-azt belemagyarázzak a történtekbe." fiz. elbeszélés me
netét megakasztó önkommentárok itt még közvetlenül, lírai for
mában fejezik ki kételyeiket a vállalkozással, egy életút pontos és 
érthető előadásával szemben. A Pontos történetek, útközben el
beszélője számára már az a kiindulópont, ahová Az atléta halála 
fiatal tanárnője végül eljut. A „történetek" voltaképp nem is törté
netek, nincsen tjennük semmilyen összeffüggően elmesélhető 
cselekmény. Egy erdélyi utazás emlékképeinek füzére, rokonlá
togatások, véletlen találkozások, tájak és naplementék, gyakorla
tias, triviálisan köznapi párbszédek, minden nyomatékosabb hang
súly és egységes rendezési elv nélkül. Az elbeszélő egykedvű tár
gyilagossággal, bármiféle magyarázó vagy dramatizáló ambíció 
nélkül idézi fel emlékeitiől az „egyenrangú egyidejűségek egymás-
mellettiségét". Mégis, ezek az éles, „önmagukra csupaszított ké
pek - Mészöly szavával - túlmutatnak önmagukon": minden 
külsődleges hangulatteremtő fogás nélkül idéznek föl valami sűrű, 
minden pontban egyforma intenzitással lüktető atmoszférát, s egy 
olyan közérzetet, amely a rutinszerű ismerkedések, viszontlátá
sok, elválások, társalgások monoton álmozgalmasságába bele
merülve, az egyszerű, kommentár és vélemény nélküli tudomá
sulvétel fedezéke mögé visszahúzódva adja föl azt az igényt, 
hogy a közvetlenül megfogható elemi tények mélyebb értelme után 
kutasson. Az atléta halála még egy „történet", egy emberélet 
hiteles rekonstrukciójának volt a kísérlete; az elbeszélőben ugyan 
már ott is aggályokat ébresztett a kezdetek és a végek vi
szonylagosságának, a hangsúlyok és a magyarázatok önkényes
ségének a felismerése, de aggályai ott csupán kikezdték a „tör
ténet" elmondhatóságába vetett hitet. A Pontos történetek-ben 
a pontos felidézés igénye minden hagyományos értelemben vett, 
folyamatos „mesét" egyenrangú epizódokra tördelt szét. Ezek 
minden mélyebb szükségszerűség nélkül követik egymást, idő
rendjüknek, sorrendjüknek nincs különösebb esztétikai jelentősé
ge, kezdetük és végük legfeljebb technikai értelemben van. A pon
tosság szűrőjén itt már valóban ,,csak a tények" akadnak fenn, 
„meg az erős, áthatoló tájak". Egészen más alakot ölt ez az 
igény a Saulusban, Mészöly talán legzártabb, legtökéletesebb 
művében. A képeknek itt nem egy atmoszférát, egy tárgytalan 
közérzetet kell fölidézniük, hanem egy mélyreható intellektuális 
és erkölcsi válságot. Ráadásul úgy, hogy ez éppen Saulus szim
bolikus, mitológiai érvényű válsága legyen. Mindkét követelmény 
szinte csábít az ,,esszéizálásra", a Saulus vívódásaiban megüt
köző vagy-vagyok fogalmi kifejezésre és a közvetlen szerzői me
ditációra. Mészöly azonban ezt az utat eleve kizárta. A még csak 
tervezett regényről jegyezte fel naplójában: „fvlindenesetre, 
messze a 'mann-i úttól' szeretném végigjárni a magamét." Sa-
ulus-Paulus válságában „az új sors rejtett előkészületei", az új 
tárgyat kereső „szenvedélyes érdekeltség drámája" foglalkoz
tatja. „A szenvedélyes érdekeltség - írja - lelki-biológiai poten
cia, irracionális vitalitás, aminek nem az a sorsa, hogy megválto
zik, átalakul, csak úgy egyszerúen-logikusan, hanem hogy új 
tárgyra fonódik rá, a ez az új tárgy megváltja. S attól kezdve 
abban oltja minden addig-volt vitalitását Pál példaszerűen ilyen 
alkat." Mészölyt sem Saulus válság előtti léte, sem a megváltás 
utáni élete nem érdekli. Regénye annak a „lelki-biológiai poten
ciának", „irracionális vitalitásnak" a felidézése, ami egy időre 
mintha tárgy nélkül maradt volna, és most tétován botorkál bi
zonytalan értelmű benyomásai között. Saulus számára minden 
magyarázat kétségessé lett, hirtelen föltárul előtte az életét körül
vevő díszletek ambivalenciája: „az első rész motívumai - amelyek 
ott egy bizonyos magatartás és sorsvállalás igazságát igazol
ták-a második részben megmutatják másik arcukat, a le-
leplezőt és cáfolót". Ezért kell eljutnia neki is az „önmagukra 
csupaszított képekig", a csak „ponttól pontig meghúzható vona
lak" evidenciájáig. Az egyenesvonalú, logikai összefüggéseket 
kereső értelem joggal jön zavartDa Saulus belső válságának meg
jelenítése miatt: a pontosan rögzített evidenciák és a belső lelki 
történések között hiányzanak a könnyen áttekinthető megfele
lések, az előbbiek csak tettenérhetetlen áttételeken keresztül hat
nak az utóbbiakra, az összefüggések szálai homályba és néma
ságba vesznek. Mészöly mintegy magukra hagyva, egymástól 
elszakítva villant fel vélhető okokat és vélhető okozatokat, és 
legfeljebb „az atmoszféra sugallatával", bizonyos motívumok 
összecsendítéséver'segítí az olvasót azoknak az irracionális ug
rásoknak a megtételében, amelyek Saulusában játszódnak le. 

A pontosság ebben a regényben a korábbiaknál is mélyebbre ás: 
immár nem az a döntő célja, hogy vitathatatlan bizonyosságokat 
rögzítsen - a Saulusban ez mindössze eszköz az in-acionális, a 
megnevezhetetlen dolgok körének behatárolásához. A felidézés 
csak arra szolgál, hogy „atmoszférájának sugallatával" megsej
tessen valamit a felidézhetetlenből. 

Mészölyt a hetvenes évek eleje óta mind gyakrabban foglalkoz
tatta a filmnek, még pontosabban az „önműködő kamerának" a 
kérdése. 1969-ben veti föl először: „Vajon erről a zéruspontról, a 
kamera automatizmusából, nem lehet-e egy merőben új típusú 
esztétikum és objektivitás lehetőségére; sőt, egy új típusú fikció 
feltételeire következtetni _ nem csak a film, de a próza, s általá
ban a valóság művészi megközelítése szempontjából?" (Az én 
kiemelésem. - K. Cs.) A játékosnak tűnő ötlettel valamivel ké
sőbb már mint programmal találkozunk: „A kamera személytelen, 
szemponttalan, egyenrangúsító erejét kellene párosítanunk sze 
mélyes elfogultságunk és kiegészítéseink többletével. S ez való
ban újfajta szimbiózist ígér ember és világ, művészet és vakiság 
között." Végül, az 1976-os naplóbejegyzés már a terv megvaló
sításáról számol be: „Az egyik augusztus este egy öreg házas
párt láttam hazafelé csoszogni... Annyira megragadott a kép, 
hogy mikor írni próbáltam róluk, akaratlanul is egy szűrő iktató
dott közbe - a kamera ...A nyíltan vagy kevésbé nyíltan jelent
kező közvetlen személyességem korlátozott, és nem a kedvem 
szerint szabadított fel. S minthogy elsősorban a kép ragadott 
meg, hitelesebb csalásnak éreztem, ha engedem, hogy a kame
ra és rendezés reális fikcióvá legyen." Ilyen előzmények után 
született meg Mészöly eddig utolsó, és minden korábbinál na
gyobb megütközést kiváltó regénye, a Film. A cselekménye - az 
író tömör rezüméjét idézve - „a két öreg sétája a Moszkva tértől 
a Csaba utca végéig, a lakásukig. Meg ami rajtuk keresztül a 
világból, a történelemtől társulni akar hozzájuk. Időtienül sokáig 
csoszognak hazáig (majdnem alig egy óra hosszat) - hogy ha
marosan meghaljanak. .."fia. igazi főhősök azonban nem ők, 
nem is az útvonaluk fölidézte-és sorsukkal csak bizonytalan 
kapcsolatban álló - történelmi események szereplői, hanem az 
önműködő kamera, illetve a szenvtelen mozgásával, gépies pon
tosságával azonosuló „stáb". A „forgatás" egyedüli célja, hogy 
kiegészítésekre, elképzelésekre jogosító „szemcsésedések" 
nélkül, a lehető legegyszerűbben rögzítse celluloidszalagra a 
semmit. A kamera fikciójával Mészöly a pontos felidézés elvileg 
lehetséges határesetéig jut el. A két öreg csoszogásának meg
mutatásába már semmilyen zavaró szubjektív mellékkörülmény 
nem avatkozik bele; a ,,stáb" csak arra koncentrál rögeszmésen, 
hogy egyetlen részletet se mulasszon el, semmit ne tekintsen ab 
ovo periférikusnak vagy elhagyhatónak, semmitől ne forduljon el 
merő tapintatból, és még az se zökkentse ki szívós tolakodásá
ból, ha az erkölcsi érzék azt diktálja, hogy adja föl megfigyelő és 
regisztráló pozícióját, tevőleg avatkozzék bele a látványba. A 
, .kamera" gépies tárgyilagossága - amit Mészöly „szürkére 
szürkével" felrakott, hidegen zakatoló mondatai, a „stáb" patto
gós rendezői utasításai kitűnően érzékeltetnek - élettelen, kö
zömbös objektumok szintjére nivellálja a látvány valamennyi ele
mét, így a két öreget is. S itt érkezünk el a regény körüli félreér
tések fő okához. Sokan a „kamera" nézőpontját azonosították 
Mészölyével, a gép „emberképét" az íróéval. Holott a Film nem 
a gép önkényében való öncélú, szadista gyönyörködés terméke, 
a „stáb" eszmekísérlete nem egy nrarális perverzíó Igazolását, 
hanem abszurditásának felmutatását szolgálja. Mészöly kétség
kívül elmegy az út legvégéig, de csak azért, hogy meggyőződ
hessen róla, meddig járható. Egy ponton a ,,stáb", az elbeszélő 
aki addig maradéktalanul azonosulni látszott a kamerával, várat
lan fordulattal önmagát is a gép objektumává teszi: „Tanácsta
lanságunkat úgy érzékeltetjük, hogy párhuzamosan egymást is 
figyelni kezdjük. Vagyis a kiszolgáltatottságnak arra a körforgá
sára próbálunk utalni, hogy bennünket is ugyanúgy figyelhetnek, 
rögzíthetnek, irányíthatnak, ahogy rf\i őket S ez legalábbis kér
désessé teszi, hogy amiről szó van, milyen mértékben minősül
het játéknak; és kérdésessé, hogy a minimális »rendezes« amit 
engedélyeztünk magunknak, rendezés-e, vagy inkább végrehaj
tás. " És később: „A kővetkező fogással élünk: mi is odaállunk a 
fal mellé, s csak a kamerát helyezzük el a szemközti járdán, és 
gondoskodunk róla, hogy magától működjön. Színpadiassá tett 
helyzetünk tehát ez: mi, valamennyien, egy csupasz fal és egy 
gép ünműködő tárgyilagossága közé szorulva - mintegy két 
xzárójeh között... De erről nem mondhatunk le. Inkább vállaljuk 
a családias kitaszítottságot, együtt bámulva át a túlsó oldalra." 

A kör ezzel bezámit, a pontosság mitokigiája önmaga ellen fordult. 
A Film, s ezzel Mészöly van a legjobban tisztában, „egy pálya
szakasz lezárása, mert folytathatatian, vagy csak hallgatással 
folytatódhat". De mint egy korábban idézett beszélgetésben 
mondotta egyetemistáknak, „az elhallgatás elviselhetetlen" - a 
folytathatatlanság elfogadása pedig, tehetjük hozzá, igazi író szá
mára megengedhetetlen kapituláció. A Film utáni pályaszakasz
ról, annak középponti művészeti problémáiról azonban korai vol
na bánnit mondani: sem az azóta megjelent publikációk mennyi
sége, sem a viszonylag rövid idő nem teszi lehetővé, hogy kétes 
értékű találgatásoknál többre vállalkozhassunk. 
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„Esztelen iszonyokon ment át Európa 
(esztelen volt az én életem is): jöjjön most 
már az Ész!" 
(Babits Mihály) 

A játék-szituáció: a halálát beváró Csömöre az élete során meg
szerzett, felhalmozódott tárgyalt sorra eladogatja, elajándékozza. 
Történik ,.mindez" egy világtérkép kulisszája, pontosabban, en
nek ,.játékban levő" részlete, Ázsia térképe előtt - valahol Kelet-
és Közép-Európában, de itt Kanizsán is, Tisza menti kisvárosunk
ban, napjainkban. A lecsupaszított játék-szituáció meghatározó 
értelmezői: Csömöre agóniája, az életre kelt tárgyak és a ,,tér-
képtáncoltatás" során megidézett történelem, Ázsia szelleme. 
Egymással hierarchizált viszonylatrendszerben - mígnem egy
más inkarnációivá nem válnak egy fokozatosan körülhatárolódó, 
kitisztuló mozgástérben: a drámai játék lét- és történelemszemlé
letében. 

A Véjeladás _ Nincs maradás stilízáltságában,,.önkényes" sze-
lekcic iban is ..természethű" dramatizációja lehetne egy közülünk 
való öregember élettörténetének, mi drámai intenzitását nem 
annyi'a feltárt, megismert önmagábrál. mint inkább végkifejletétől 
merít !né: az élet peremére szorultságból, az öregség nem vá
lasztett, de kiporciózott magáramaradottságából, és a halál, e 
legteljesebb kiszolgáltatottság valós közelségéből. A szövegnek 
ez az olvasata beépül a játékba, a Bortiély ,,olvassa" így Csö
möre végnapjait és halálát: a túlélő - maradó jelenlét, az öntu
datlan élet - legfeljebb együttérzésre, meghatódásra képes -
háborítatlanságával. A Borbély ..olvasata" a játék-szituáció köze
gét jelentheti, miként állandó jelenléte azt az életteret, honnan a 
fialálával és életével szembeforduló, halálában kiegyenesedő 
Csömöre újra és újra elrugaszkodhat - a kegyetlen színház sze
mélytelen játékterébe. 

Csömöre öregsége és agóniája egyszerre védtelenség és sért
hetetlenség; a legteljesebb személyi kiszolgáltatottságban a sze
mélytelen fölény. Lemeztelenülö életébien mártír hőse és ren
dezője a játéknak, amit - kevés szabadossággal - ..commedia 
deir historiae"-nek is nevezhetnénk. „Nyolcvan év után hajna-
lonta már nem ébred az ember, hanem felriad, majdnem azt 
mondtam: feltámad a halálból ...és nem tudja, felhúzza-e a 
pöndölt, vagy nyugodtan mászkálhat csupaszon is..." - indítja 
be Csömöre a játékot, kíméletlen szabatossággal fogalmazva 
meg itt-létének, belül-létének feltételességét (testét még burkol
hatja a szenvedés pöndöle. ő maga azonban már setjezhetet-
lenül mezítelen...), és előrevetítve azt is. amit e sokszorosan 
determinált élettörténetben az önmegvalósítás egyedüli esélye
ként tudatosít a drámai játék: a magamegőrző tartás és kitartás 
erkölcsét, mint a létezéshez való emberi viszonyulás minőségét. 
Csömöre léttudatának egyetlen biztos pontja, ha úgy tetszik, a 
drámai játék történelmi nézőpontja ez. Csömörének, aki megélte 
- hánykódva, vettetve - a megélhetőt, és megszenvedte az em
berileg megszenvedhetöt. a döntés esélyei közül jobbára csak ez 
jutott, de ezt választani tudta és merte, s így. ha személyes élet
sorának alakulását nem is befolyásolhatta, ha magát semmitől 
meg nem is óvhatta, de átláthatta, megérthette azt, ami megtör
tént vele, s így vállalkozhatott a számadásra is: egzisztenciális 
panasztevés helyett a lét öntön/ényü korrekciójára. ..Kiegyene
sedhetett" halálában, megfélemlíthetetlenné válhatott. Az egyén
nek ahhoz a szabadsághelyzetéhez juthatott el. ami nélkül való
ságos egyéni jelenlét és testvéríesült közösségij élet nem képzel
hető el, csupán mindenkinek a maga számlájára történő ..meg-
merítettsége a szenvedésben." Tolnai Ottó drámájának a hang
súlyos kérdései ezek: az emberi részvétel súlya és lehetősége 
abban, amit durva általánosítással életnek, társadalomnak, törté
nelemnek szoktunk mondani. A vallási, politikai rítusokká mere
vedő, s így az élet ellen forduló rajongások illúziótlan lemeztele
nülése csak azoknak a szemében jelenthet végső reménytelen
séget, akik sohasem is hittek az átgondolt egyéni döntések jelen
tőségében. Csömöre a senki földjén - hisz félévszázadon át 
halálos betegen - élve jut el a magaválasztás lehetőségéig, s 
hogy csak ilyenformán juthatott el. az létezése milyenségének a 
leleplező bírálata, de hogy eljuthatott és kitarthatott, abban a re
mény apoteózisa! Kiárusított tárgyainak, életének ..haláltáncát" 
irányítva. Ázsia térképének a gyűrődéseit ..kivasalva" - a sze
mélyes élete fölött gyászmisét mondó öregség befelé forduló 
sirámai helyett (helyén) kezdettől fogva ennek az illúziótlan. de 
egy valóságosabb emberi részvételre apelláló történelem-korrek
ciónak a tárgyias mondatai formálódnak. A személyes hitelű meg-
szenvedettség szuggesztivitásának és a szimbolikusan általános 
érvényűnek ezt az egységét drámairodalmunk előszörre lelte meg 
Tolnai Ottó drámaszövegében, az öreg Csömörének Domonkos 
István Kormányeltörésben című verse hangleütésére emlékez
tető felszabadultsággal és átgondoltsággal formálódó nagymo
nológjában. 

Virág Mihály rendezése a drámaszöveg egy lehetséges és meg
győző színpadi értelmezését nyújtotta, amikor vállalta és rende
zői koncepciójának alapelvévé emelte a játék játékszerüségét, 
életszerűség helyett az effektusok rituáléját bontakoztatva ki. Egy
másra épülő, egymástról kifejlő állóképeket formált, mit atmosz
férikusán tart egybe a vallási misztika - gyászmise - kikezdett, 
megszentségtelenített aurája. A rendezés megőrizte Csömöre 
alakjában a benne rejlő kettősségeket: a kiszolgáltatott szenve
dőt, aki itt, a játék során függetlenedik irányitóvá, - sajnos a 206 



színészi játék nem mindig tudta e kétféle jelenlétet egyensúlyban 
tartani. Virág nem a részvétünkre számított, sokkolni akart ben
nünket. A színpadi játék nem hagyott kétséget afelől, hogy egy 
lezárt emberi élet eljátszásáról van szó, és az eljátszás rítusára 
összpontosítva mozgalmas, cselekménydús színpadi játékot te
remthetett. Olyan színpadi játékot, amely szó szerint - belülről -
tudta értelmezni Csömöre látomásait, rendezéseit. Az egymás
hoz rítus-jellegükben kötődő, de egymással szemben is önálló
suló állókép-montázson belüli expresszív túljátszások - például a 
térképre fagyott test látványa!; Lilike (Ladik Katalin) megerősza
kolásának pantomimje a gyúródeszka táncjelenetében! - nélkül a 
commedia deli' históriáé nem jöhetett volna létre, s a tárgyak 
átváltozása sem valósulhatott volna meg. 
Ennek a rendezői elgondolásnak a részletekbe menően árnyalt 
kidolgozását és letisztulását a bemutató előadás nem tudta ma
radéktalanul vállalni. A jól elgondolt állóképek többször - a tömeg
jelenetek egyikében - másikában és szinte kötelezően a Bortjély 
játékában, kinek jelenléte egészében megoldatlan maradt - za
varóan esetleges illusztrációként hatottak, az önállósult rítus fe
szessége és átszellemültsége nélkül valóan, mikor is a tárgyak 
megmaradtak tárgyaknak, a múlt néma és élettelen dolgainak 
(például a hurkatöltő a Borbély kezében). A kivételes színházi 
élmény példázataként magaslik fel azonban emlékezetünkben a 
Csömörét alakító Feyes György kezét>en harmonikává átváltozó 
könyökcső az orosz teleket jelen idejű vacogássá állandósító szí
nészi játékban. De említhetnénk Csömörének a Kommunista Ki
áltványt kántáló biciklizés jelenetét is; a bicska jelenését a meg-
elevenülő térképen Trockij (Bicskei István) nagyjelenetétien; a 
„gyúródeszka táncának" csoportjelenetét vagy az ágy kiárusí
tásának jelenetsorát, mikor a szalmazsákból kiszedett szalma a 
kiürült színpadon valóban nem „szemétté" lesz, ahogyan Csö
möre rendezése kérte is, és nem lesz a paraszti lét egzotikus 
szimtKDiumává sem, ami egy realisztikusabb színjátszásban ment
hetetlenül bekövetkezett volna-, az átváltozás csodája neki is, 
megadatik. Csömöre életét „utolsó szalmaszálként" összetartó 
biztonsággá lehet: a szenvedések felidézőjévé és a halál bevárá
sának egyedül ' ^'lerhez méltó helyévé. Anyagiságában, zize
gésében a világtérkép nyomasztó fölényével szemt)eszegülő tö
rékeny emberi tartalommá. 
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A Végeladás a nagy kérdések drámája: az emlser a saját talp
alatnyi földdarabjáról, élet-kelepcéjéből a végtelen, közömbös 
metafizikai égre pillant. Csömöre drámája: ennek a mozdulatnak 
a homályos kialakulása. A dráma magja: - egy ember haldoklá
sának története - fluid és törékeny, kegyetlenül bekövetkező 
valóság: alig drámai. S mégis ez a kis szubsztancia nagy hálót 
mozgat: a történelem idegrendszerét. Ezért nevezhetnénk Tolnai 
drámáját előbb metafizikusnak mint líraínak. A lírai drámában az 
emberi küzdelemnek van egy perdöntő mögöttes világa: a huma
nista hit, az ember maradandóságáról való tudat, az értékekről 
szóló hitvallás stb. A metafizikus drámában e tanú hallgat és 
figyel, benne nem csupán az ember, hanem az ember eszméje is 
magára marad. 

Csömöre a XX. század mitológiájának a peremvidékéről indul el, 
hogy megtalálja és racionalizálja saját halálát. Ott minden isme
retlen volt számára, e mitológiában az élet kényszer. A dráma 
akkor kezdődik, amikor Csömöre felismeri, hogy egyedül a halál 
szabad. Felismeri, hogy ezzel lehet kalkulálni, txshóckodni, sőt a 
szerepjátszás emt)eri fordulatait is át lehet élni laenne. Kérdez
hetné ő is Szent Ágostonnal, hogy: „csak azt akarom mondani 
Uram, hogy nem tudom honnan jöttem ide, e halálos életbe, 
vagy talán mondjam így: élő halálba?" Kérdezhetné, de nem 
teszi: a nem tudom, az élő halál jó lehetőség, hogy a színpadon 
újra végigélje az életét. Csömöre élete akkor kezdődik, amikor 
már nem virul a remény, élete a történelem nulla-pontjában kap 
formát. 

Mit is jelent ez esetben a történelem nulla-pontja? Képzeljünk 
egy hálót - a történelem hálóját - , amelyet szörnyű pontosan 
elhelyeztek a folyóba s amelyet nem lehet megkerülni. Csömöre 
ebbe a hálóba került bele - ö sem kerülhette el - , de nincs, aki a 
hálót partra húzza. A halász megfeledkezett a hálóról, és Csö
möre ebben az elfelejtett hálóban éli le életét. Nem zsákmány, 
hanem céltalan rab. Senkinek sincs vele semmi szándéka, de a 
háló mégis könyörtelenül körülfogja, meghatározza. Csak amikor 
búcsút vesz a sorstól (a sajátosan átélt történelemből), akkor válik 
a háló szerepe harmadrangúvá, akkor már mindegy, hogy van-e 
vagy nincs, mellékes, hogy elfelejtették-e vagy nem, és jelenték
telen epizód, hogy a halász tulajdonképpen mire ítélte. Egyetlen 
biztos és izgató kérdés marad: hogyan fogadja a halált. Immár 
nem a halál az elmosódó, a bizonytalan, a transzcendentális, 
hanem ellenkezőleg: az élet, az elmúlt élet a hálóban. 



Fejes György a legnehezebb és legösszetettebb szereppel birkó
zott: a nulla-pontban megnyilatkozó élet megelevenítésével. A 
sorstól megátkozott és menekülő Csömöre-Fejes hol jetein van a 
színpadon, hol nincs. Egyik pillanatban izgatottan játszik, közbe
szól, öreges manírral figyel, a másikban spirituálisán eltávozik, 
halál-öntudata fizikai léte fölé emeli. S Fejes egész lényével 
érzékeli ezt a kettősséget: teste, imt)olygó járása, mozdulatai, az 
ürességtjen matató tekintete ennek a színpadi beszédnek lesz 
szerves része. A színpad ritka csodáját láttuk a játékban: jelen
létével ábrázolja a színpad kiüresedését. Fejes nagy művészi 
teljesítménye, hogy megfelelő pillanatokban olyannyira tud csak 
önmagának játszani, hogy szinte kényszerít bennünket: feled
kezzünk meg róla és kerüljünk a puszta színpad látványának 
hatása aíá. Nem mindig azt a világol mutatja, amelyet ő jelent, 
hanem azt, ami utána maradt ízléssel és nagy művészi e rővel 
játssza szerepének kettőségét: a menekülő Csömörét és a Tieg-
nyugvó Csömörét. Az egyik énje menekül a történelemtől, a 
másik megnyugszik a halálban. Egyszer fellobbanó kedwí I ját
szik, máskor magába roskad, hangja egyik pillanatban á élést 
parancsol, a másikban az átélés lehetetlenségét bizonyítja. °on-
tos művészi intuícióval érzékeli, hogy ebben a kettős játékban 
nem az átmenetek, az árnyalatok a fontosak, hanem a váratlan 
ellentétek, azok, amelyeket nem is kell és nem is lehet áthidalni. 
A nyers történelemt)ől a kegyelem és a szabadság titka felé tart. 
S az út vége: Csömöre haldoklása. S újabb minőséget biztosít a 
átékának az, hogy valami különös makacssággal racionalizálni 
4ívánja a halált, éppen ő, aki egész életét irracionálisnak látta. S 
ezekben a jelenetekben domtxjrította ki Fejes a szerep keser
nyés-bohóc jellegét, jelezve ezzel, hogy nem az élet és a halál 
roppant erejű összeütközéséről van szó, hogy ez a halál „csak" 
farce. A tárgyak eltűnése, eladása, elajándékozása élete másod
percmutatóját jelzi, s ő ezzel a másodpercmutatóval alkudozik. 
Mozdulataiban, fejtartásában a könyv előtt megvillan a csalás 
ösztönös lehetősége: hátha azért jobb volt a halálban, hátha 
azért az utolsó jelenetet el lehetne odázni és megőrizni a játékot, 
a történelem nulla-pontját. Hátha el lehetne kerülni a biblikus 
feloldást jelentő utolsó txirotválkozási jelenetet? Nem a remény, 
hanem a puszta játék miatt. Ezek a ravaszkodó jelek, tétova 
oldalpillantások, az élő halál nagy színészi ábrázolásának szilárd 
jelrendszerét képviselik. S ezt érezte meg kitűnően Fejes: Csö
möre személyének egymással feleselő többrétűségét, azokat a 
hangokat amelyek egymással feleselnek a történelem hálójában 
vergődő kisember halálában. Én úgy láttam, Fejes kitűnően meg
értette: Csömöre nem egy költői szárnyalású öregember, aki 
végóráit éli, hanem a személyiségét elvesztő szubjektum, aki 
arra kényszerül, hogy végórájában újragondolja személyiségét. 

hogy más ember mondja ki őket. A mondatok hasonlóak, forrás
vidékük ellentétes. S mindezt nyomatékosítja a színpadról ki
vezető deszkapadlón való ki- és bejövetele. Ezek a mikrojelene-
tek szimbolizálják mindazt, ami a színész lelkében lejátszódik. 
Utolsó útjaiban kegyetlenül tudatosodik: ez a palló a sors útját 
mutatja. A borbély először csak eszköz, az utolsó jelenetekben 
azonban már szerepet kap; úgy távoznak a deszkapallón, hogy 
egymást támogatják. S ez az út vezet az utolsó felvonás borot
válkozás-jelenetéig: a borbély megborotválja a halott Csömöréi. 
Szó sem lehel itt véletlenről, ö tudja, hogy neki meg kell borot
válnia a halottal. Az igazi metamorfózis nem ismeri a véletle
neket, az egyszerű ötleteket. A nagy átváltozásban lehetünk tanúi 
a ,.meztelen lelkek" és a ,,meztelen sorsok" dialógusának (Lu
kács). Ez a borotválkozási jelenet immár a földön túli határokat 
érinti, olyan gesztus, amely túlmutat az empirikus életen. A bor-
bély feloldja a főhőst és közösséget vállal Csömörével. S ebben 
a felvonásban van egy figyelemre méltó distancia a borbély sza
va/ és gesztusa között. Amikor a bortiély beszél, akkor fél, tiltako
zik, ellenkezik és belenyugszik; beszédében ellentétes értelmű 
mondatok kavarognak. De ez olyan, mint egy lázálom: a gesztus 
lázálma. Ő már abba a kútba nézett, amely elnyelte Csömörét, ö 
már megpillantotta Moszkva aranykupoláit, ö már megismerte 
Csömöre történelmét. Már annak a hálónak a rabja, amelyben 
Csömöre élt. És a játék kezdődik elölről. 

A borbély játékában azonban van egy vonás, amely visszautal 
Nietzsche előbbi mondatára: az átváltozás tragikus voltára. Külö
nös, nagyon különös, hogy a szellem, amely a véleményét vál
toztatja, mindig tragikus jellegű. Semmi köze ahhoz a komédiá
hoz, amelyben az emberek cserélgetik a véleményüket. Pásthy 
Lajos jól felismerte, hogy a kettő között mély szakadék van. 

szabadság 
terhe: 
pásthy 
lajos 
borbélya 

Pásthy Lajos txDrt)élyára gondolva önkéntelenül is felmerül tjen-
nem Nietzsche egyik gondolata: „Ha a kígyó nem tudja levedleni 
bőrét, elpusztul. így jár a szellem is, akit meggátolnak változtatá
sában; az ilyen szellem elpusztul." A t)ort3ély játékának központ
ja egy nagy metamorfózis: a kígyó levedli bőrét. Milyen szenve
déssel jár ez és milyen áldozatokat követel, bizonyítja Pásthy 
Lajos alakítása. Az első jelenett)en ő még „a " borbély: udva
riasan figyel, érdeklődik, tájékoztat, cseveg. Stilizált mozdula
taival begyakoroltán végzi feladatait. A változások csak később 
következnek be, ahogyan a tárgyak fogyatkoznak. Csömöre még 
játszhat a tárgyakkal, nemcsak történetüket ismeri, logikájukat is 
kiismerte. Ahogyan kiüresedik a színpad, úgy kerül szimbiózisba 
Csömörével. Am a látszatokat megőrzi; szavaival védekezik -
tehát úgy akar csevegni, érdeklődni, társalogni mint azelőtt. Csö
möre válaszai viszont mind mélyebb nyomokat hagynak tudatán. 
Pásthy Lajos úgy ragadja meg ezt a változást, hogy érezteti 
velünk: nincs külső kényszer, az embier maga választja terhét: 
szelleme szabadságát. S nem is a szavak, a mondatok változnak 
meg először Pásthy művészetétDen, hanem a testjáték, a mozdu
lat. Ezek lesznek ormótlanabbak, szögletesebbek, lassúbbak. A 
szorongás zsugorítja meg testét. Pásthy megtalálta a bort)ély 
szerepéhez a domináns jelrendszert: a test játékát. A szöveg 
csak ennek a játéknak a kontextusa. S úgy vélem jó úton haladt: 
mert a metamorfózist nem lehetne csak a beszéd által kifejezésre 
juttatni. A későbbi jelenetekben elhangzott kérdések sokszor na
gyon hasonlítanak a tiorbély első kérdéseire, ám úgy tűnik mégis. 208 
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Amikor a hatvanas évek közepe táján a parabolikus művek egy 
nem túl erős, de figyelmet keltő vonulata előretört irodalmunk
ban, még úgy tetszett, hogy külhoni minták sápadt utánzataival 
lesz dolgunk csupán, melyek éppoly gyorsan ellobbannak majd, 
mint minden divat görögtüzének lángjai. S csakugyan, a merő
ben absztrakt „kenyerezés", majd utóbb a szellemtelen „bergen-
góciázás" igen hamar önnön hamváta halt, s ma már nemigen 
tekinthető többnek irodalomtörténeti adaléknál. Varga Zoltán azon
ban kitartott a megkezdett pályán, sőt, mintha valamely életre 
szóló fölismerésnek jutott volna birtokába, túltette magát a kritika 
vaskos kifogásain, s mind állhatatosat)t)an kutatta a paratx)likus 
valóságláttatás művészi lehetőségeit. Az aprólékos gonddal kicsip
kézett, lélektanilag nemegyszer túlámyalt kisember-alakok fokról 
fokra visszaszorultak szövegeiben, s átadták helyüket az „egye
temes" időben nyomorgó és nyomorgatott emtjer ma is számot
tevő kételyeinek, dilemmáinak, vagy ahogyan ő maga fogalmazta 
meg egykoron: „az emberiség nagy kérdéseinek". E mozzana
tok kiemelésével természetesen véletlenül sem az eleinte egye
sektől félreértett, ám áldozatos következetessége folytán utóbb 
mégiscsak általánosan elismert író legendáját szeretném éleszt
getni. Erre akkor sem vállalkozhatnék, ha irodalmunkat netán 
egyetlen esztétikai mércéktől függetlenített hűség-mítosz sem 
tarkítaná, hiszen Varga Zoltán prózájátjan az alkotói cél állandó
sulása ellenére alapvető változások játszódtak le az utóbbi év
tized során. S itt nem annyira az írói szemlélet gazdagodására, 
elmélyülésére, a stílus kifon-ására vagy a szerencsésen kiteljesedő 
életművek más terrnészetes velejáróira gondolok, hanem inkább 
arra a megnyerő irányváltásra, melynek eredményeképpen Varga 
Zoltán a fantasztikumtól az áltörténetíségig eljutott. 
Elvben, persze, mellékes körülmény, hogy az etikai érzékeny
ségét fogva tartó tünetek, jelenségek minél komplexebb leírása 
érdekében külön bejáratú világot teremt-e magának az alkotó, 
vagy pedig a múlt egy olyan korszakába zarándokol, ahova 
aránylag könnyen visszavetítheti mondandóját. Mellékes, mert 
a mű értéke végső fokon nem attól függ, hogy a csoda-mecha
nizmus hihető-e vagy sem, hogy a történelmi kulisszák és a vá
lasztott korszak ismert tényei egybevágnak-e vagy sem, sőt, al
kalmasint az is másodlagos mozzanat csupán, hogy a beépített 
kérdések mekkora „merészség!" hányadossal érvényesülnek. 
Mindennél fontosabb viszont, hogy a szerző teljes érzelmi-.értelmi 
valójával szövegen belülre küzdje magát. Ha erre nem kerülhet 
sor, a mű, a parabolikus próza eredendően intellektuális foganta
tása következtében, menthetetlenül leegyszerűsödik illusztráci
óvá szürkül. 

Állításomat bizonyítandó, hadd hivatkozzak A méregkeverő (1966) 
példájára. Mint ismeretes, a regény a hatalom természetének 
kérdését feszegeti, s egy pontosan végiggondolt, megtervezett 
eseménysor végén csaknem tálcán kínálja a tanulságot: a zsar
nokság ellen felzúduló erők a hatalom megragadása után maguk Is 
nagymértékben deformálódnak, hisz tetteiket ekkor már mindin
kább a hatalombitorlás perverz erotikája hatja át, még akkor is, ha 
esetleg változatlanul a tegnapi magasztos igéket hirdetik. Vitat
hatatlan, hogy a hatalomnak és az igazságnak ez a metamor
fózisa, melyhez századunk is szolgáltatott egynéhány példát, igen 
hálás téma. Maradandó művészi feldolgozásban nemcsak gyö
nyörködtet, de szólamokat roncsol, vakhiteket mállaszt, s tért nyit 
a kételkedni tudó gondolatnak is. Varga Zoltánnál azonban, leg
szebb bizonyságaként annak, hogy akkortájt a kívülálló, a problé
mát csak elméjével fölélő értelmiségi posztján állt, aránytalanul 
megnövekedett az alapképlet súlya, s végül elnyomta, lefojtotta 
a regény egész tenyészetét. Bármerre fordulunk is, lépten-nyomon 
klisészerű alakokba txitlunk. Nem bonyolult ellentmondások közt 
hányódó egyes emberekbe tehát, hanem egyszerűen csak tudó
sokba, csak tábornokokba, spiclikbe, hivatalnokokba, kik a hely
zetek többségében igyekeznek pontosan úgy viselkedni és csele
kedni, ahogyan a köztudatban róluk kialakult sztereotípiák meg
követelik. 
Az említett kívülmaradás mellett azonban a regény félresiklásá-
nak van egy másik, nem kevésbé fontos oka is. A kritika az 
elmúlt másfél évtizedben ismételten rámutatott, hogy Varga Zol
tán olykor nehézkesen, körülményesen fejezi ki magát, apró, lé
nyegtelen részletek feltárásába bonyolódik, egyszóval, nem elég 
hajlékony, nem elég vitális a nyelve. Ezeket a tüneteket azontsan, 
függetlenül attól, hogy hol és milyen mértékben ütköznek elő, 
vétek lenne kapcsolatba hozni vagy pláne összetéveszteni a nyelvi 
erőtlenség megszokott, gyakori szimptómáival. Varga Zoltán pró
zájában nyoma sincs a bizonytalan mondatszerkesztésnek, a hi
bás vonzatoknak, a pallérozatlanságnak, a fölhigulásnak, ellen
kezőleg, nála a nyelvi elemek helyét mindenkor egy szigom igé
nyesség határozza meg. Egy már-már görcsös igyekezet, mely 
szembetűnő sajátsága minden olyan írónak, aki a közvetlen szem
lélődést valamely okból a közvetettel cseréli fel. Nem kell mesz-
szebb mennünk, ott van pl. a halál örökös lovagjának. Szirmai 
Károlynak írásművészete. ízlés, életérzés, kérdésfeltevés tekin
tetében zárt, elkülönülő világ az övé, ám a nyelvi igényesség 
vasfegyelmének mégis ugyanazon vagy rokon ismérveit mutatja 
fel, mint az egészen más érintők mentén haladó Varga Zoltán 
novellaírása. S ez a rokonság, mondanom sem kell talán, épp 
abban gyökerezik, hogy a közvetett, „t)első" szemlélődés folyo
mányaként mindkettőjükben szokatlanul felerősödött a hiteles
ség, a nyelvi precizitás, a pontos megnevezés utáni nosztalgia. 

Amennyifc)en ez a hajlandóság a fantasztikummal tesz próbát, 
egy igen kedvezőtlen folyamat veszi kezdetét. Amalgámiát, hogy 
példánknál maradjak. Varga Zoltán a juszticin és a szervilin se
gítségével a tapasztalati valóság fölé emelte, oda, ahol már való
ban minden lehetséges. Minthogy azonban nem maga a csoda 
állt érdeklődése fókuszában, hanem az emberi sors, tüstént és 
energikusan hozzálátott a fantasztikus elemek ellensúlyozásá
hoz. A manővert egyfelől a nyelvi hitelesítés nosztalgiájának túl
fokozott munkája, másfelől pedig egy zavaró súlyponteltolódás 
kísérte, melynek lényege, egy kis szójátékkal élve, az, hogy 
Varga Zoltán figyelme a regény művészi valóságosságáról annak 
valós valóságosságára csúszott át. Azt is mondhatnám tehát, 
hogy a csodák világa és Varga Zoltán alkata ellentétben áll 
egymással, s éppen ezért metszéspontjaikban nemhogy nem 
erősödik, de érezhetően gyengül az alkotói transzformáció inten
zitása. 

Az ellentétet mindenképp fel kellett oldani, bár ez nem ment egé
szen simán. Az Életveszély (1970) hosszú rémálmának koordiná
ta-rendszerében, a Legfelső Hivatal felé utazás kalandjainak va
lóságon túlhaladó, de metszően éles logikájú részletezésétjen 
még nagyon is kézzelfoghatóak voltak a fentebbi kollízíóból szár
mazó hibák. A hetvenes évek elején keletkezett novellákban azon
ban, mindenekelőtt a Nátán-ban, Varga Zoltán már elfordul a 
számára nyűgös fantasztikumtól, illetve a kitalált környezettje 
ágyazható allegorikusságtól, s mind tudatosabban halad a konk 
rét fogódzókat kínáló történelem felé. Többszörös haszonnal, 
mondhatnám. A történelem ugyanis fölös erőfeszítést nem kívá
nó, természetes nyersanyaga lehet a közvetett szemlélődésre 
alapozó, hitelességet űző ábrázolási hajlamnak. Annál inkátjb, 
mert a fantasztikumtól való elrugaszkodás után hirtelen felszaba
dulnak az író képzeletének eladdig lekötött energiái, s a rejtjelek
re összpontosítás örömét a teremtés öröme válthatja fel nála. 
Ebben az alkotáslélektani szemponttjól csaknem eszményi egyen
súlyállapotban sem szűnik meg azonban, mint a Hallgatás szö
vegei is tanúsítják, a kívülmaradás örökös veszélye. 
Már a kötetnyitó írás is erre hívja föl a figyelmet. Az emberi gé
niusz és a hatalom évezredes, napjainktjan is tartó csatározásá
nak e tömör összefoglalása a maga módján izgalmas és tanulsá
gos gondolatokat vet fel. A Nagy Marcona és a teremtő szellem 
tusájának „felvonásaiból" az értelem illúziómentes fénye árad. A 
Nagy Marcona, igaz, mérhetetlen erejének megfelelően mérhe-



tétlenül ostoba Is, „rettentő sok időbe telik mindig, amig belát 
valamit", s Ilyenformán behemót ősgorillaként ül fel újra meg újra 
a különféle trónusokra, ám alakját mégsem a mitikusán sátáni 
gonoszság uralja, hanem inkább a föleszmélni képtelen anyag 
sajnálatra méltó együgyűsége. S a géniusz sem mindig eszmé
nyített arcát mutatja. Ha kell, széles mosollyal járul a Nagy Mar
cona elé, simogatja „sertés testét, az undokát", akár a Disznófejű 
Nagyúrét Ady annak idején, elárulja jobbik énjét, s aztán nem 
győz csodálkozni, hogy feje mindennek ellenére ismételten porba 
hull. Más szóval. Varga Zoltán nem abból a „religiózus" színe
zetű feltevéstxSI indul ki, hogy az emberiség a teremtő szellem 
segítségével egy holnap vagy legalábbis belátható időn belül el
érhető végső cél felé halad, ameddig ha eljut, egy csapásra 
szerte fognak oszlani létének fundamentális ellentmondásai. Nem, 
ő a „mindenséggel mérd magad" pozíciójáról szemléli az élet 
színjátékának egyszer fázó, máskor lánggal égő részvevőit, az 
egész nagy karnevált, s bár egyetlen pillanatra sincsenek kételyei 
önnön helyét illetően, nagyon jól tudja, hogy a szembenálló felek 
egymásra utaltsága miatt sem a pokol, sem az éden nem reális 
lehetőség, hogy a küzdelmet végérvényesen eldönteni nem lehet. 
Ha csak a Nagy Marcona egy szép napon, önmagát is elunva 
immár, nagyszabású tűzijátékot nem rendez. Ami azért mégsem 
valószínű, mivel a gyanakvó ostobaság önimádatának forrásai 
úgyszólván kiapadhatatlanok. S mégis, ez a kihívó kérdésektjen, 
szellemesen ironikus futamokban, nyílt vagy rejtett irodalmi és 
művelődéstörténeti utalásokban bővelkedő szöveg megállapodik 
valahol az esszé és a novella határán, tjeszédes bizonyságaként 
annak, hogy kívülállása következtében Varga Zoltán nem találha
tott rá az adekvát fomiára. 

S a könyv többi írásában, a címadó eltjeszélés kivételével, ugyan
csak fellelhetjük a távolmaradás egyik-másik jegyét. A szentség
törő szerpapja, miután rádöbbien, hogy a legfőbb szentség is 
csak a hatalomtartás fetisizált eszköze, halálra elszánt felindulás
sal meggyalázza a „Titkok Titkát". A tékozló fiú visszatérésének 
,,rabszolgátlan jövőről" álmodó hőse, aki az ügy felkent harcosa
ként könyörtelenül hátat fordít apjának, a ,,vén rabszolgatartó
nak", későbbi üldöztetése idején a mímelt megalázkodás szán
dékával indul el a szülői ház felé, ám amikor a találkozás pillana
taiban ráeszmél, hogy lényében az értelmieknél nagyobb érzelmi 
erők is szunnyadnak, szinte átmenet nélkül összeroppan. A La
koma legátusa, ki Marcus Aurelius igaz híveként „építeni akar", 

. de a fennálló viszonyok őreként minden feltörekvő új erőtől iszo
nyodik, akarata ellenére porig alázza és kínhalálba küldi a ke
resztények egy csoportját, hogy aztán tettének terhétől nem sza
badulhatva, fölvágja ereit. Az elbeszélések középpontjában tehát 
jól megragadható etikai dilemmák állnak, ami persze még nem 
lenne baj, hisz a több síkot összefuttató, gazdag „történetiség" 
egészen jól befedhetné, elrejthetné őket. Igen ám, csakhogy „szi
tuációba jutó" alakjainak Varga Zoltán végül rendre megadja a 
feloldozó, a patetikusan szép halál kegyelmét. S ez már retroakti
van is ámyékot vető mozzanat. A novellahősök tudniillik az idők 
homályából lépnek elő, feltámadó idegenekként, a későbbiek so
rán azonban, hosszú belső monológok, orációk, elmélkedések 
révén, szinte észrevétlenül túllépnek a számukra megadatott idő 
keretein, s a jelen szintjére emelkednek. A szó szoros értelmé
ben kortársunkká nőnek, s pusztulásra „itéltetésük" épp ezt az 
illúziót építi le. Mert gondoljuk csak meg, a mai világ „legátusai" 
és ,,tékozló fiúi" már képtelenek az öngyilkosságra. „Magasabb 
rendű" tudatuk megfosztotta őket mindennemű szilárd, abszolút 
hit fönntartásának lehetőségétől, s épp ezért a hatalmon kívül 
semmitől sem félnek igazán, önmaguktól talán a legkevéstsé. 
Mindent meg tudnak magyarázni, mindenre van elfogadható ment
ségük, s tán csak a tudatuk legmélyén gyülemlik és fortyog sza
kadatlanul a végig nem gondolt cselekedetek mérge. Pokol ez a 
javátxDl, betűért kiáltó, amelyet azonban a Varga-hősök elől elzár 
a tiszta, a „klasszikus" halál. Visszazuhannak hát az idők kútjá
ba, ugyanakkor pedig mindaz, amivel oly erősen kötődhettek hoz
zánk, sarkított tézisként az eltieszélések ,,fölé" emelkedik. 

Attól tartok, ezek a hajszálrepedéseket is szakadékká tágító ész
revételek a túlbuzgó kritikusi ügyködés benyomását keltik. Még
sem mondhattam le róluk. Nem, mert amióta a Hallgatás című el
beszélést ismerem, azóta Varga Zoltán prózaírói munkásságát 
csakis Don Hernando világa felől vélem igazán beláthatónak és 
fölmérhetőnek. Már az elbeszélés első bekezdéseinek hangvéte
le jócskán elüt a kötet többi darabjáétól. Hull a hó, nesztelenül, 
kavargó pelyhekben, banálisan. De csak látszólag, mert ha job
ban odafigyelünk, azonnal kiderül, hogy itt korántsem a tewné-
szetfestésnek azzal az olcsóbb válfajával van dolgunk, mint, 
mondjuk, a Lakoma első részét)en. Ott a legátus és az agg 
keresztény lassan átforrósodó vitájának párhuzamos megfelelői a 
messziről közelítő fellegek, s szerepük az, hogy a „benti" fe
szültség tetőpontját mintegy megemeljék a maguk elemi erejű és 
azonos időpontban kitörő tomtwiásával. Ismert mechanizmus, 
külsőleges mechanizmus, ,,irodalmi" mechanizmus. Itt viszont a 
szélhordta hópelyhektien kezdettől fogva emberi sorsok kavarog
nak; ez a hó Don Hernando és Varga Zoltán lelkének hava. Fel
lazulás nélkül, a legbelső körökig menően szövegen belül van itt 
az író - érzelmileg is. Nem olyan értelemtien, persze, hogy 

„együttérez" az óriás hópehelyként aláhulló pappal, hogy „félti" 
és ,,szurkol" neki, hanem a megszenvedett azonosulás méltósá
gával. S ennek az egész elbeszélés ritmusát követő és megadó 
havazásnak teljes szépsége akkor mutatkozik meg igazán, ha 
Don Hernando „bűnösségének" lényegéig leásunk. Első pillanat
ra úgy tetszik, hogy azért szenved oly nagyon, mert eretnek 
gondolatai miatt örökös hallgatásra ítélte az inkvizíció Szent Offi-
ciuma. Pedig nem pusztán a jövőt fürkésző géniusz és a világ
sötét hatalom szimpla megütközéséről van szó. Amikor Don Her
nando sorsdöntő választás elé kerül, már hitében megingott mo
dern ember, s így a máglyahalál helyett megalkuvón inkább az 
élőhalottsággal felérő hallgatás mellett dönt, abban a reményiben, 
hogy szelleme s az ördög vagy az isten segítségével mégiscsak 
sikerül majd olyan támpontokra lelnie, amelyek Hispánia abszurd 
rendje ellenében megtartó értelmet adnak életének, még inkább 
halálának. De nem: ördöge és istene egyaránt csertDenhagyja, s 
„értelemmel felfegyverkezve, de fegyvertelenül" végleg egyedül 
marad, annyira egyedül, hogy világhiánya a kései József Attila
versek ,,tiszta-űr"-ének dimenzióit ölti. A tárgyától megfosztott 
cselekvésvágy, a hitszomjú hitetlenség, a meghalni se, élni se 
tudó senki földjén járás tehát Don Hernando igazi „vétke", az, 
hogy megindítóan bűntelen. Bármennyire sivár és kiúttalan is 
azonban sodortatása és lassú hullása, mögötte ott lappang a 
dacos mégis. Az a már-már irracionális mégis, amely nem egy 
gondolkodó számára a túlélés ösvényét jelentette az évezredek 
során. S egy kicsit elégtételt is a mindenkori és mindenfajta 
Szent Officiumokkal szemben. 

Ritka hóhullás, mai irodalmunk legszebb hava. 
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thomka 
beáta 

kezével egyetemes törvénnyé teszi azokat. FeltételezéseilDől el
várásokat, kánonokat hoz létre. A kritikai gyakorlatban ugyancsak 
éles törés észlelhető az „egyetemi kritika" látszólagos tárgyila
gossága, kizárólagossága, pozitivizmusa és a modem, a szubjek
tivizmus kockázatát is vállaló, kérdőjeleket feltevő kritikai művelet, 
bírálói gyakorlat között. A költő-kritikus boncolja, feloldja a módszert, 
míg a professzor a módszer embere, mondja Marić. 

az 
esszé stratégiája 

Az inteфretációval Aóin az újonnan körülírt olvasás gyakorlatát 
helyezi szembe, a klasszikus, pozitivista alapokon nyugvó kritiká
val pedig a műveken réseket ütő, a szövegek termékeny műve
leteit felszínre hozó, szokatlan és szabálytalan mozgásaikat ele
venen és bátran regisztráló kritikát. Mindkét döntés egy új poé
tika megalapozását teszi szükségessé. Aćin a kritikát eleven, 
alkotó, imaginációval telített, fogalmi, képi mozzanatokkal dúsított 
közlésformának tekinti: a kritika „gondolkodás a gondolkodásról, 
tudat a tudatról, irodalom az irodalomról, beszéd a beszédről". 
A kritikának az ismeretet és élményt nemcsak racionalizálnia kell, 
hanem megérzékitenie is. A megérzékítéshez a fo^lmak nem 
elegendőek: a folyamatba be kell vonni a metaforikus kifejezés
forma eszközeit is. A metaforák eddig sem voltak idegenek a filo
zófiától és az esszényelvtől. A kritika közegében azonban meg
lepetésszerűen hatnak a szóképek, a derridai „szexualizált szö
veg" hatása alatt fomnálódó „erotizált fogalmi nyelv", melyet 
Aćin írásai létrehoznak. A szöveg gyönyöréről, az olvasás érzé-
kiségéről Barthes-tól hallottunk először. Aéinnál ez az élvezet az 
elmélkedés gyönyöreként, egy új esszényelv megteremtésének 
ízlelgetéseként manifesztálódik. írásait a mesélőkedvhez hasonló 
,,elmélkedési kedv" fűti. Esszéinek felrázó hatása, de helyen
kénti nehézkessé, túlbonyolítottá válása is ezzel magyarázható. 
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Az esszé az elmélyülés műfaja, olvastuk a két háború közötti 
magyar esszéíró nemzedék egyik jelentős képviselőjénél. Jowca 
Aóin esszéit és kritikai tanulmányait olvasva bizonyítottnak érez
zük a fenti észrevételt. A fiatal belgrádi kritikus magáévá teszi az 
esszéírás klasszikus mintáit, de tudását és figyelmét egy hajlé-
kony-njgalmas, dinamikus-lüktető elmélkedő gyakorlat s a belőle 
kinövő flexibilis közlésforma kialakítására összpontosítja. Teljes 
felelősséggel vállalja az esszéíró alapfeladatait. Problémaérzé
kenysége hibátlan: rátapint azokra a vitális alkotói impulzusokra, 
amelyek az európai szellemi hagyomány testén megtalálhatók. 
Olyan példaképeket választ magának, amelyek - hazai és euró
pai vonatkozásban is - a legtöbbre kötelezik. Orientációja sok
oldalú: elmélet és gyakorlat, irodalom és nyelvfilozófia, nyelvé
szet és retorika legidőszerűbb kérdései foglalkoztatják. A humán 
diszciplínák egész sorát alapul vevő mai elméleti gondolkodás 
leginkább erjedéstjen, forrásban levő vonulata köti le figyelmét. 
Azok a hangsúlyeltolódások és súlypontáttevődések érdeklik, 
amelyek a közelmúlt irodalmi és szellemi folyamataiban megje
lentek, s amelyek hagyományos értékek és koncepciók átérté
kelésére késztették a hatvanas évek végén és a hetvenes évek 
elején felnövő és tseérő nemzedéket. 
Nehéz feladatra vállalkozik az, aki nemcsak bátran meríti meg 
hálóját az európai „metafizikai" hagyomány vizétjen, hanem ma
ga is bemerészkedik e hagyomány mélyvizeire. Az eligazodást 
segítheti az előképek, példaképek iránytűje, de irányadó szere
pük abban a pillanatban felfüggesztődik, amint az esszéíró a 
példaképek irányában is kritikai attitűdöt alakít ki. Márpedig Aćin 
a metafizikai hagyomány bírálatát igyekszik következetesen vé
giggondolni, „...a féreg nem kívülről támadja meg a diót, ha
nem belülről támadja meg. Ahhoz, hogy megdönthessünk egy 
rendszed, meg kell ismernünk, ie kell ásnunk a gyökerekig, ele
meznünk kell azokat a nedveket, amelyekkel táplálkozik s ame
lyekkel fenntartja magát. Feltétlenül belül kell lennünk, „pokol
gépekké" kell válnunk, hogy szétszedhessük, és sürgessük a 
robbanást, amely megsemmisíti a kötelékeket és felszabadít 
bennünket (Az esszé eljárásai) 

Aćin Jacques Derrida nyomában halad, Derrida logocentrizmus-
kritikájának eredményeit próbálja kamatoztatni. Az itt felmerülő 
kérdések sorát azonban Derridának seni sikerült megnyugtató 
módon megoldania. Aćin Marxot, Lenint, Gramscit hívja segítsé
gül és kísérletet tesz egy új fogalom körülhatárolására, amely 
támaszt biztosíthat és lehetőséget teremthet a polgári-metafizikai 
hagyomány átértékelésére. Man< és Lenin olvasói gyakorlatából 
kiindulva Aćin bevezeti és körülírja a materialista olvasás kate
góriáját. A materialista olvasás két sarkallatos ,.stratégiai pontja": 
1. az irodalomkritika régi metafizikai feltételezéseinek radikális 
megkérdőjelezése, s ezáltal 2. a kritikai beszéd krízisének előállí
tása, teleológiai orientációjának felszámolása, valamint az olva
sás és a szöveg eseményeinek gyökeres átértelmezése. 
Az inteфretációs, szövegelemzö gyakorlat nagymértékű kiter
jesztése, iskoláinak és módszereinek robbanásszerű elterjedése 
idején Aćin visszájára fordítja a problémát: az 1п1ефге1ас1о meg
köt, kötöttségeket állít elő és kötöttségekhez tartja magát. Sza
bályszerűségeket fed fel és szabályszerűségeket kér számon a 
művektől. Egyik kezével rejtett összefüggéseket derít fel, másik 

Ha ennek a szokatlan kritikusi ars poeticának egyfelől a ha
gyományos kritikaírás elleni reakció az alapja, indítékait és kivál
tó okait másfelől kétségtelenül azokban az aktuális folyamatok
ban kell keresnünk, amelyek magának az irodalomnak az arcula
tát megváltoztatták vagy e megváltoztatás irányába hatnak. A 
modem irodalom az arisztotelészi linearitást hierarchikusan el
rendezett belső hálózattal, összetett tematikai-nyelvi-szeri<ezeti 
bázissal cserélte fel, s ezáltal új kiterjedéseket fedezett fel és tett 
magáévá. A konvencionális kritika lemaradt e törekvések mögött. 
Aćinnak meggyőződése, hogy a kritikának - az irodalomhoz ha
sonlóan - ki kell lépnie a linearitásból (a szó literális és átvitt 
értelmében is), s abtjól a passzivitásból, amelyet ez a linearitás 
rákényszerített. A kritika nem elégedhet meg passzív tolmácsoló, 
reprodukáló szerepével, mint ahogy az olvasó sem elégedhet 
meg a szövegtiől, műtiől kirekesztett, passzív csupán a befoga
dásra redukált szerepével. Annál kevésbé, mert a jelenkor irodal
ma bevonta köreibe az olvasót és a kritikust, számít közreműkö
désére, számít az aktív befogadás, a termékeny, dialogikus ol
vasás és a kreatív továbbgondolás aktusára. 

Aćin esszéista-kritikusi gyakorlatának egyik alapvető felismerése 
azoknak a dinamikus pontoknak a megtalálása (kijelölése, jel
zése), amelyek a gondolkodás és a művészet keresztutain fellel
hetők. Nézetek és álláspontok, teóriák, rendszerek és művek 
ütközési felületeinek, kereszteződéseinek áthatásainak dina
mikus pontjait megtalálni, s e pontokat regisztrálni: a befogott 
területek, a belátható szellemi szférák nyitottságát hozza magá
val. Nemcsak nyitottságot biztosít ez a hozzáállás, hanem biz
tosítja az érzékeny és vitás, el nem döntött és kérdéses problé
mákra való rákérdezés lehetőségét is. 

Az ilyenfajta kritikusi attitűd kialakításában Aćinra mindenekelőtt 
a mai szerb esszé klasszikusa. Sreten Marié példája hatott ösz
tönzőleg. Aćin több írása közvetlen fomiában foglalkozik Marié 
esszéírasának. nézeteinek, módszerének, stílusának elemzésé
vel. Ezen túlmenően Aćin éppen Marié nyomán jut el az esszé 
műfajelméleti vonatkozásainak felvetéséig. Az esszé kritikai poé
tikájának vázolásáig is. Aćin kapcsolódását az esszé legkreatí
vabb klasszikus vonulatához éppen Mariéon keresztül érezzük 
megfoghatónak, mint ahogy a műfaj kereteinek kitágítására tett 
törekvések mögött is Marié reveláló tjefolyását véljük felfedezni. 
E hatást Aćin termékenyítő és serkentő impulzusként építi be 
működésébe, kiindulópontnak tekinti a saját módszer, a saját 
nyelv kialakításához vezető úton. A hermeneutika kihívása (1975) 
c. első kötet s a nemrég megjelent vaskos esszégyűjtemény, A 
pók politikája (Prosveta, Belgrád, 1978) ennek a folyamatnak 
jelentős állomásai. Az első kötet jelzésekben körvonalazott ten
denciáit A pók politikája merészen radikalizálta és elmélyítette. 
A Hegelt olvasó és margójegyzeteket készítő Leninről írja Aéin, 
hogy Lenin tapadássá teszi olvasását a szöveg minden árnyala
tára. Aćin is így valahogy válik érzékennyé, fogékonnyá, fapa
dossá a szövegről, grammatikáról, a nyelv eredetéről, a metafora 
mibenlétéről, a fantasztikumról és erotikáról elmélkedő modern 
gondolkodás eseményei iránt. Tájékozottsága és tájékozódása, 
intenciói és eredményei a mai fiatal jugoszláv esszéirás élvona
lában jelölik ki Jovica Aéin helyét. 
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iászló 
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És Kokérdi Ancsáéknál kriptonnal beojtott piros fotoizzó alatt Rostos Évi 
balcicirózsáját megharaptam és delfintánc konyak pogácsa cillárom és kis-
Csapó Henrik „kisCsapó-Gaza cégnél rózsaszín kagylóba belesörözni t i
los!" Évi-auu és vágja magát hanyatt a bige, vitrin inog és bang! pottyan a 
tetejéről mijüveg váza sliccemre és padlóra belőle Kokérdi bátya elefánt
vadász és biliárdbajnok fehér golyója Chaplinként gopakozó Kuksi lába alá 
gurul, vágódik el csúszik farmer-komplén epe sárga bükiéig, be a zongora 
alá a gatyás ,,dzsöki, főzzünk az ajjerból pálinkát" Romanek lábára, aki 
fektében basszo-larmi! és löki meg oféliás nymfa-Gizit, hogy koszfolt a 
lengöoldalbordán, és Kokérdi bátya Uba-Aba fekete góré vendégeként 
Ugandában lőtt elefántja agyarából esztergált golyó és delfintánc konyak 
vágódik Pezső Zsóka „mit lövitek a borzaskámat!" combjának jaj! és mg 
bele mezítláb újra-jaj! hogy szőnyegen hanyatt rózsaszín-kagylózó kisCsa-
pó Henrik álkapcája koccan tossszz! és felkapva golyót megvágja és Fried 
Pál pasztellje ,,a mezítelen primavera" falon keretben hasad, üvegszilánk 
alvó Kokérdi Zsuzsó bögyeire és Kuksi „terpesztett esernyőt meg csókát a 
farodba!" horkan én delfintánc és konyak és újra neki Pezső Zsóka bokája 
krumplijának - ,,talált!" és polcról dr Kogutowitz Manó és tsa. földgömbje 
nymfa-Gizi hisztis mozgású lába közé forogni kezd és Rostos Évi, fejem a 
vitrinfiókban, nyögdel fiókfenék alatt golyó csihad konyak cilláromromrom 
Kogutowitz gömbje lassul és daguerrotíp Kokérdi bátya elefántvadász szür
ke fogsorral aranykeretben a dívány fölött a falon egyhuzamban reggelig 
röhög. 

egy 
takarítónő 
panaszai 

Belentaproféktól Kokérdiékhoz hétfőn szokok menni van is ott büdösség 
olyan mondom fijtenek ezek árvaganyéval vagy mi? szelelnek álló éjjel 
mondom atyaisten tíz kezem volna is kevés lámpáról lepókászni egérszagú 
zoklit ablakkilincsről kani hulahopp-karikát zongorabillentyűre pökött meggy
magokat a héj meg mind a szőnyegbe dupózva sehol egy nyelet pályinka 
üveg meg annyi még összeszedni is! mondom na mindjárt itt a Jenő úr is a 
rendezett halmokkal mifene haggyán de söpörni marokszám kekszmorzsát 
veres szőrökkel staneclibe rekamirról az Ancsa lepedőjéről merő rúzsfolt 
emez meg jön és nyekergi mint egy rossz gramafon hogy koszhalmok 
része vagy réze fújja az algebrás hülyeséget közben dekecs-fekete haris
nyából strumpántlit kiforgatni meg konyakospoharat reped-ragad meg la-
vornyi csikk betört föstmény üvege szanaszét sercli meg papirgaluska amo
lyan nagy tojószék alatt büdöshal dobozostól csupa kulimájsz még a sze
möldökfa is porrongyos partvissal ágaskodók nyögök a rosseb! hát nem be
ront a Jenő úr mondja egy popó meg egy popó az hány popó mamika 
pukkadok mit-hova az meg csak darál rendet csinálni bagatel vagy bagalet 
mifene meg ami nem kell az kidobnivaló meg söpörék halmaz nagyessel 
meg nagyhával hogy billenteném már hagyhával hátul az ő nagyessét mit 
idegesít de csak így mamika úgy mamika nagyesz szemetek halmazát 
rendelni kukához meg piperéid cuccok nagypé halmazát leképezni vagy fel
képezni toiiettfiókra hogy gárgyulok de csak a halmok újra meg jólrendezés 
meg metszet hogy igenis így csinálja el a káoszt az atyaisten is meg valami 
Kantor és mutatja és viszi máris ki a csócsinkát a lapáttal nahát kapom is 
az üres üvegeket a hóhérdumádért mondom ezeket legalább assz-passz 
dugom a szatyromba totyogok ügetek le a lépcsőn máris volt szerencsém 
csak utánam ne sirüljön mielőtt az utcára leérek . . . 



rendcsinálás 
kokérdi 
jenő 
féle 
terve 

(melyet a nevezett Süllyös Mihályné takarítónő részére „Algoritmus mami
kának" címen a nagyasztalon letétbe helyezett) 
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1. lépés Megolvassuk a szanaszét hagyott - többnyire több helyen elszórt 
- más-más tércellákat betöltő - ruhaneműk, cipők, újságok, csik
kek, szemét stb. - azaz dolgok - D-halmazát. 

2. lépés Megolvassuk a dobozok, polcok, ágyneműtartó, fiókok, szeme
tesvödör stb. - azaz tárolórendszerek - T-halmazát. 

3. lépés Valahány tárolórendszert tárolásra kész állapotba hozunk (sze
metesvödröt be a szobába! kihúzni mind a fiókot! stb.), azaz, de
finiáljuk a tárolórendszerek halmaza „valódi részhalmazainak" 
sorozatát, és megnézzük, hogy pl. valamely fiók nincs-e félig vagy 
egészen egy másik fiókban, azaz: két résztárolórendszer nem 
,,metszi-e" egymást. 

4. lépés A tárolórendszerek T-halmazából kitüntetett figyelemmel elkülö
nítjük a szemetesvödröt, s a maradék rendszereket e vödör ki
egészítő (komplementer) halmazának nevezzük. 

5. lépés A szanaszét hagyott dolgok D-halmazából kiválasztjuk: 
a) a „szemétnek minősülő valamik" valódi rész

halmazát. 
b) az „elrakni való dolgok" kiegészítő halmazát 

nagyjából rendezve, a szoba közepén szétkupa-
coljuk (más-más tér-cellába helyezzük). 

Megjegyzés: Mivel a műveletet kézzel (fogni-elengedni, felvenni-
letenni), valamint lábbal (érte menni-elhozni) végezzük, a kézzel
lábbal végzett műveletek száma a dolgok számát meg nem halad
hatja (kiváltképp mivel két kezünk van s egy értemenéssel legalább 
két dolgot hozunk el). 

6. lépés Meghatározunk valamely függvényt imígyen: rendeljük hozzá a 
szemétnek minősülő dolgok halmazát a tárolórendszerek „sze
metesvödör" nevű halmazához, s e függvény jelezte utasítást 
a gyakorlatban is végrehajtjuk. (Szemetet a vödörbe! vödröt ki
vinni!) 

7. lépés Most az ,,elrakni való dolgok" kiegészítő halmaza valódi rész
halmazainak sorozatát szerkesztjük meg az „az együvé valók 
kerüljenek egy helyre" elve szerint, nehogy rendezés híján pl. 
a piperecikkek halmazának „púderdoboz" nevű eleme az „ágy
neműk" halmazába kerüljön. 

8. lépés Meghatározunk ismét valamely függvényt: rendelje emez az imén
ti részhalmazokat (ruhaneműk, ingek, lábbelik stb.) a tárolórend
szerek kiegészítő halmazának részhalmazaihoz (pl. ingeket szek
rényfiókhoz, cipőket sufnihoz stb.) 

A függvény jelezte utasítást gyakorlatban úgyszintén végrehajtjuk 
(odavisszük-beletesszük). Ekkor a szoba rendezése befejezett
nek tekinthető. 

(u. i. Kedves mamika, elnézését kérem, hogy a fenti leírás mate
matikailag nem tökéletesen szabatos, és hogy a leszerelési tár
gyalásokon használatos játékelméleti modellek helyett a halma
zok leképezéséhez folyamodtam, kedves buzgólkodását meg
könnyítendő. - Melegen üdvözlöm! Sok sikert kívánok!) 
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Pilinszky 
világáról 

és messze túl szögeken, sebeken 
se tárgy, se test 
nyilvánosan 
között 

(Pilinszky János: szent lator) 

Pilinszky Jánosról halkan, csak a konvencionális fogalmi rend
szert meghaladóan szólhatunk. írásaiban a részekre szakadt kor 
és a modern anyagelvűség labirintusába tévedt emberiség, kö
zelebbről sokat szenvedett nemzedéke életérzésének ad hangot, 
a megváltódás ,,oszthatatlan" reményével és Ígéretével. Ilyen 
vonatkozásban életműve, befejezetlensége ellenére is, epochális 
munka. Tömör, kardhegyre tűzött diagramm mondatai akár egy 
ígérkező dráma bevezetői is lehetnének Európában. 

Pilinszky az ember igazi lényegét érintően drámai alkat. Bibliai 
lélek; engesztelhetetlen, őskőzeten jár és ,,történetében" a száz
ezer években fölépülő természet és benne az ember örök - törté
nete játszódik újra: angyalokkal, apokaliptikus pecsétekkel és a 
Báránnyal. Az élet tovazajló sorsköreit a türelem és a szeretet ab 
ovo előlegezésével a transzcendens csillagképébe állítja s vízió
ját egy más törvényszerűség súlya és sugara hatja át. A gondo
lati potencia végsőkig feszített atmoszférájában a lélek belső 
fényre gyúl és a szemlélődés tágabb horizontját villantja elénk. A 
költői személyiség eredeti színt kap, mintha egy nemeken felül
álló művész küldené a világűr nagy és tiszta áramlásaiból hoz
zánk kozmikus üzenetét, amely túl van a véletlenen és az eset
legességen; túl a létet ,,látszatokba drótozó" ok-okozati össze
függéseink provinciáján. 

Pilinszky a fjord. Tissrta és befelé mély, akár a kráter. Az alkony 
egyensúlyából indul el az ,,erkölcsi minősülésü" létbe, hogy erény-
•kedés nélküli tanúságtevéssel, behavazott árvaságában és a líra 
végérvényesen makacs egyszerűségében, a dac antitézisével 
valósítsa meg a „harmadik idő" dimenzióját: a maradandóságét! 
A via purgativa útját járó Szeretet követe ö; az a tékozló fiú, aki 
még nem tért vissza. 

Bereményi Antal szóbeli közléséből idézek: „A struktúrák esztétiká
jának az evangélium a kulcsa; én vallom ezt a megérzést (...) 
Újrateremtette az életet, új értelmet adott neki és én ezt lényegi

leg harmonikusnak, esztétikusnak, ujjongó kivirágzásnak érzem" 
- olvashatjuk a Biológiai struktúrák c. műben. A vallás és a mű
vészet alternatíváját paradox módon igenlő sajátos pilinszkyi 
esztétika, az 'evangéliumi' esztétika, a költő feladatát abban látja, 
hogy mintegy személyes résztvevőként, „mozdulatlan elkötele
zettséggel" járuljon hozzá a teremtés inkarnációjához. 
Isten, a szépség szerzője és a mindenség művésze: alany és tör
ténelmi szimbólum. Benne érték és valóság egy. A relatív csak 
közeledhet az Abszolútumhoz; s ha a teret valóságként fogom 
fel, akkor az idő a valóság lehetőségét: az értékek megvalósulá
sát jelenti. Az időtie bele kell hullanunk, hogy legyen belőle va
lami; s ezért van szükségünk a szellemre, amely nélkül az idő 
sem íshetne termékeny. Az idő magán hordozza a végesség jelét 
s ért ;kével általában az van tisztában, akinek történeti tudata 
van. /\ki a múltban él, eleve lemond a cselekvő életről; a cselek
vés fedig döntés a valóság mellett. Hiszen élni annyi, mint a 
saját mivoltunkat megvalósítani és fönntartani. 

Az Ist jnnel való találkozás élménye, a tárgyi megismerés tudatos 
aktusu nélkül, egyedül a szeretetben lehetséges, amit Pascal a 
,,szív megismerésének" nevez. Szeretővé tehát mintegy a lét 
misztériumának rendeléséből válik az ember - quaerebam quod 
amarem amans amare - ahogy Sz. Ágoston mondja - hogy 
totális magatartása lényegkifejező egységében magába fogadja 
és adja az egész világot. 

Aki egyenlő erővel éli meg mindazt, amit tud, s mindazt, amit 
nem tud, az szinte már a testén keresztül kap tanítást. Bölccsé 
válik; s igen magas szintű szellemi tevékenységijén, a fizikai 
munka nehézségével egyenrangú koncentrált szemléletben éli 
meg a lét egészét. ,,Úgy érzem nincs jobb válogatás, mint válo
gatás nélkül átengedni magunkon a világot Az Írásnak van egy 
része amit én írok, és egy másik, ami Íródik: engem ez érdekel 
igazából." (Kipke Tamás: Beszélgetés Pilinszky Jánossal) 

Az átértelmezések pilinszkyi morfológiájában a költészet a rea
litás megközelítése, a vers párbeszéd Isten és ember között és 
válasz a lét kihívására. 

A történelem koreográfiája egy látható és egy láthatatlan síkban 
valósul meg. Ha a realitás síkján kutatjuk korunk nyomait, akkor a 
háborúnak, és a lágereknek Auschwitz tx)rzalmával telítődött eg
zisztenciális élményében olvashatjuk le elsősorban a század ,.ko
pásait" és ,,betűit". „A tények mögül száműzött Isten időről-idő
re átvérzi a történelem szövetét" - írja Pilinszky az Ars poetica 
helyett c. írásában - de a dráma végkifejlete valamiképpen már a 
másik síkban, mindig „Isten szivében játszódik le." Az ember 
teremtő társként figyeli a súlyos szívdobbanásokat és köteles
sége a néma jelfogás. 

A realitás a jelenlétben és a múltban közelíthető meg. 

A jelenlét tükör. Olyan tükör, amelynek az ember hátat fordítva ül 
s benne a tárgyakat látja. A jelenlét fogyatékos, de a fogyatékos
ság megválthat. A reális pokol is jotib a képzelt mennyországnál. 

A múlt ellenőrizhető; s a totalitás révén a múlt mindig jelenné 
konkretizálódhat. A teremtés inkamációjában az adott jótett min
denki jelenlétét konkretizálja. A humánum egymagában tehetet
len azzal, ami egyszer lezárult; de az ember az illúziók - és a 
képzelet erejével behatolhat a múltba. A múlt könnyen kezelhető 
,,plasztikus" anyag. Azzal, hogy nem adunk végső befejezést a 
történéseknek, átértékelhetjük a múltat: új jelentést adhatunk neki. 
A realitás megközelítése két módon lehetséges: Karamazov Iván 
magatartásával és Aljosáéval. Pilinszky az utóbbit, az alázatot 
választja s alázata szellemi magatartásának egyenes következ
ménye. Semmit sem tagad el a lét föloldhatatlan nyomorát)ól, 
ennek ellenére „hivő". 

A hit kockázat. Az egész embert egzisztenciális létében megraga
dó folyamat, amely vállalja a nyomába szegődő kételyt. Ez a kétely 
nem módszertani, mégcsak nem is kicsinyhitűek kételye; hanem 
az olyan ember elbizonytalanodása, akit a valóság teljes egészé
ben megragadott és aki együttérzésbiől „szinte percenként kény
szerül átélni a maga és a világ agóniáját". A hit a kishitűség for
dítottja, soha nem válhat rutinná, hanem olyan lehetőség marad, 
amelyben embermivoltunk legmélyebb dimenzióit tapasztalhatjuk 
meg, azt, hogy igazában mire vagyunk képesek. Ez a magatartás 
a türelem és az önátadás szellemétien veti be legjobb erőit az 
élet nagy és megismételhetetlen játszmájába, s a vállalkozás 
sikeréről sohasem mond le. „Hivő az, aki minden félelem ellenére 
hiszi és tudja, hogy még a rettegéssel teli világban is az a szelíd
ség a legfőbb pásztora, melynek egy beterelő mozdulata elől 
senki és semmi nem tud kitérni." (Pilinszky: Jézus a félelemről) 

A bün mindig a valóság beszennyezésével és megcsonkításával 
kezdődik. Nem az a bűn, hogy valamit elmulasztunk, vagy nem 
teszünk meg. Ellenkezőleg. A bűn forrása a lét egyensúlyának 
megzavarása és a teremtő-teremtmény közötti viszony meghitt- 214 
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ségének a szétrombolása. Ellenpólusa tetiát nem az erény, ha
nem a hűség. Aki a hűséget összetöri önerejéből nem hozhatja 
azt helyre, csak ha azt az életlehetőséget, amelyben a rombolást 
elkövette, újra fölkínálják neki. A bűnös maga sohasem győzheti 
le a bűnt, s — a múlt átértékelésével ellentetten - a bűn utólag 
elfogadhatatlan. 

Júdás árulása „paradigmatikus" jelenség. Azzal, hogy önkezével 
véget vet életének, megpecsételi azt; és tettének a végleges 
bűnösség jelentését adja. Meggátolta az időben, hogy Jézus ellen 
elkövetett árulása más értelmet kapjon, mint árulás. „Auschwitz 
is megrepesztette az időt", s a fasizmus emtjergyalázása vég
érvényesen századunk szégyene marad. 

Az emberben ősidők óta a bűn és a kegyelem kettőssége zajlik. 
Válasza a bűnre egyedül a szeretet lehet; amely nem más, mint 
hosszúlélegzetű hűség. Az a hűség és szeretet, amely fölépíti 
a másik ember jövőjét. Aki megtapasztalja és elviseli a lét villám
szerű vízióját, az bármilyen gyötrelmes is, „elindul az odanyújtott 
ostya felé". 

Thomas Merton írja: „Ha a szeretet a Iselső konfliktus forron
gásában, a belső ellentmondásban megszülető tett _ amely ezt 
az ellentmondást, ütközést megtermékenyíti, transzcendálja, 
fölemeli a magakiszolgáltatás állapotába és a tiszta áldozat sík
jára -, akkor a szeretet érzékeli a konfliktus jelentőségét, ellent
mondását, s megérti, hogy éppen a maga igaz természete kö
veteli meg az ellentmondás létezését Mert hiszen az ellentmon
dáson, a konfliktuson, az áldozaton sőt a nyilvánvaló csődön is 
_ múlik, hogy a szeretet tökéletesiti önmagát" 

A szeretet az áldozatban válik totális magatartássá és magára 
veszi a lét és tulajdon ellentmondásainak képtelen terhét. Nem 
szenvelgés és nem alázatoskodás. A lét vonzásában születő 
ellenállhatatlan kockázat, amelynek a mélyén a kifejezhetetlen 
egység és mélység teljessége húzódik meg. Az ,,iskolázott" és 
szublimált szeretet a tökéletességnek olyan fokára juthat, amely
ről Simoné WeiI kapcsán Pilinszky is beszél: „mindkettő szín
tiszta víz volt" és már a „szeretet szerette bennük és általuk 
önmagát". 

Ha az ember elzárkózik a szeretet híradásai elől, visszaél igazi 
mivoltával, félremagyarázza a környező világot és meghamisítja 
az élet eredendő tisztaságát. Olyannyira, hogy minden eltorzul és 
abszurddá válik. 

Minden igaz művész ebből a hasadtságból igyekszik visszave
zetni az emberiséget az ősi kathalon-elv felé. Korunk betegsége 
nemcsak az, hogy a mozgás kifelé repítő ereje már-már a koz
mosz peremére sodorja az embert, szinte a semmi határáig; 
hanem az is, hogy életünkben túlontúl elszaporodtak a talánok 
és a minthák. A szenvedés kiegyenlítő értelme nélkül élünk és 
elfelejtettük a lét nyelvét. 
Pilinszky egész stmktúrájú szellem s tudja: transzcendencia és 
immanens cselekvés nem ellentmondásai egymásnak, mint 
ahogyan a misztika és a racionalizmus sem az. S azt is tudja, hogy 
a világ zavart fennsége ellenében a legeredményesebb utakat 
befelé lehet megtenni. Minden kultúrfázis a belső világiélek ve
tülete és forrása. Rilkei értelmezésben a versek tapasztalások. 
Egy vers miatt az embernek, sok-sok várost kell meglátnia, embe
reket és dolgokat, tudnia kell visszaemlékezni utakra, állomá
sokra; a búcsúra és a tengerre, amelyek valamiképpen elrepültek 
a csillagokkal. S tudni kell várni az emlékek visszatérésére, míg
nem vérré, tekintetté és mozdulattá érielődve a személyiség kö
zegéből „...egy nagyon különös órán kilép belőlünk a vers első 
szava". A költő látomása számára előhívja az emberlégiók és a 
századok által szürkére koptatott konvencionális jel közül az egyet
len szót, a lehetséges szót, amellyel a lehetetlent mondja ki; hogy 
a költészet vonzásában és váratlan kapcsolódásában, egyénivé 
szublimálva újra fölragyogtassa azt. Szavai átsütnek a létezésen. 
Pilinszky, ha verset ír: beismer vagy leleplez. Olyan monológot, 
pontosabban monodrámát ír, amelynek katartikus hatása elől 
senki sem zári<ózhat el. Aknamélyű tekintetének mérőzsinórja 
a minőségi idő és a mélység. 

Erővonalainak metszéspontjában az apokaliptikus világ kön/onalai 
rajzolódnak ki. Elemi erővel szólal meg a végítélet a fölszabadított 
tenger (l^ielött), és amaz „ősi néma ábrák" az éjszakának félel
met és zűrzavart hordozó, kaotikus csillagképeivel. Tévedés len
ne azonban a költői gazdagság forrását kizárólag a személyesen 
túli képlettjen keresnünk. Az igazi költőt éppen az jellemzi, hogy 
fölszabadultan örül a teremtett világ tárgyainak és a személyes 
lét sokszínű jelenéseinek. Naponként tud újra és őszintén cso
dálkozni az egyszenj és szerény dolgokon. Élményekért nem kell 
minduntalan a világegyetemhez zarándokolnia, hisz a „parketta 
famintáiban is képeket lát". Pilinszkynek is elég egy arc, s a „fapé-
ták vérezni kezdenek". 

A habomban gyökértelenné vált nemzedék számára a passió és 
a passió mélységébien halálig szomonj lélek története köznapi 

valóság lett. Ez a nemzedék egyetemes önzetlenségre és humá
numra „ítéltetett" s a „polgári élet zsebszótára" után újra termé
szetesen használja a világ szavalt. 

A valóság hármas életkörében: az „életre ítéltetés"és a megvált
hatatlan magány (A tengerpartra; Panasz) a fölmentés reményével 
kapcsolódik a „mutáló jelenlétbe". Pilinszky nagy titka a pillanat 
Az egyetemesre tágult, de végtelenül lelassult pillanat, amelyben 

fölismerheti a tűnt egészet. A fölismerés vagy a ráismerés elégikus 
szomorúsággal tölti el (Majd elnézem; Egy szép napon; Keringő), 
máskor kétségektől gyűrött, vagy húsvéti simaságú bizonyosság
gal (Azt hiszem; Vázlat; Elég; Bűn és bűnhődés). 

Az életalakítás felszabadító eszméje és programja hiányzik a köl
tészetéből. Szemléletét inkább a szenvedő, mint a cselekvő rago
zás jellemzi. Egy kritikusa fogalmazott így. 

A szenvedélyek és a gyötrelmek kozmikus nyomásával a végtelent 
kényszeríti a nyelv véges határai közé. Döntő élménye a Szent 
Ágoston-i kifejezésé; a kifejezésé, amely nem marad meg kifeje
zésnek, hanem egybeesik az élettel, amit kifejez. Kardvillanás 
szerű lényeglátása megteremti a,,nyelven inneni nyelvet", amely
nek drámai ereje és értéke a teremtő képzelet alakító munkájától 
függ. A teremtő képzelet segítségével állandóan „igazi énjére" 
emlékezik s az alkotás bensőséges folyamatában érték-énjét va
lósítja meg, amilyen Christiansen szavaival „a metafizika órájá
ban lenne". 

Szavai csöndből származnak és gyöngyház fényük van. A bennük 
megvalósuló hangulati evidencia kifejezetten metafizikai jellegű 
és ritmusának félreérthetetlen „világtörvény" szuggesztiója van. 

Szenvedését)ől, bár ,,pokoli" (mivel embernek lenni annyi, mint 
pokolra csavart pupillával nézni) - a lakodalmasok véget nem érő 
öröme és éneke kísért. 

Az idő metamorfózisában kiérielt „szép" fájdalom, a fájdalom, 
tisztelete és legyőzése a bűn és bűnhődés további lehetőségét 
kínálja az írónak. Ennek vonzásában veti papírra a Beszélgetések 
Sheryl Suttonnal c. prózai munkáját. Pilinszky esszészerű írásai
nak szintézise és foglalata a mű. A költői monológot a pártjeszéd 
váltja fel, nem filozófiai értelemben persze; mert azok dialógusai 
jobbára vitairatok, ez pedig az „egyetértés" irata. Sheryl Sutton 
tündöklő, jogarát magasban tartó, fekete királynő. Párizsi tartóz
kodása alatt lenyűgözi és elbűvöli a szerzőt. Ugy ül a pillanat vil
lanyszék trónusán" mint Nortia istennő. Vele beszélget Pilinszky 
a lét, az élet, a szépség és a szentség értelméről - ennek okán 
- a színházról; s annak mai, aktuális problémáiról. Két művé
szeti érzékenységű ember barátságának és találkozásának a kró
nikájaként is olvasható a regény. Szavai jórészt az író szavai. 

Több elemből épül a könyv. Többértelmű az igazsága és az igaz
ságkeresése - állapítja meg Vasadi - de egyértelmű a lírája és 
rejtett költészetet sugall. Végig „pozitivista" kísértésben született 
mű, s lírainak csak annyiban mondható, amennyiben a kísértés 
elleni tiltakozásában vált azzá. Egyébként majdnem száraz, lé
nyeglátó és pontos valóságkép. 

Vasadi Péter értékelésében olvashatjuk:,,... a mű gondolati ere
je ragadja magával az olvasót, a szeme előtt nyílik szét egy pá
ratlanul éles, élményekben egyáltalán nem szegény s megdöb
bentően egyetemes panoráma: Pilinszky gondolkodó ereje. S 
mégis, a szerző nem filozófus, nem esztéta, nem tudós; inkább 
egy seregtelen, zseniális, kiszámíthatatlanul botladozó, horpadt 
és különc generálisra emlkeztet _ George Allenre? aki szűk
szavú hadijelentéseinek stílusában ír és él, s aki a romlottak 
élénkségével és a magányos megtérők ügybuzgó riadalmával 
fölfejt mindent, ami elébe kerül. Egy »sehonnai« _ s éppen 
ezért? - nagy költő veti itt bele magát a kalandokba, nem kímélve 
sem az altesti, sem a szívbéli tájakat fölfedezéseitől, mert ott 
akar bizonyságot szerezni,»ahol nem illik «. És szerez is. Nem 
megtanulható, nem oktatható igazságokat, hanem éleslátásának 
»büntetésként« _ az élet és a kegyelem tényanyagát (futatja 
az, hogy aki megszerezte, annak lator sorsa van [kiemelés tő
lem: U. M.j, megrendülései létének gyökeréig sújtanak s bűneit 
szemérmetlen tisztasággal vallja be." 

S aki a tékozló fiú megtérésére figyel, az a palota dísztermének 
ablakán megpillantja majd a fiút sápadt méltóságában az atya 
oldalán. Oly korból küldi üzenetét ez a „fiú", amely csordultig telt 
mindazzal ami lényegtelen; amely csupa „ felnőttség" és csupa 
,,nagyság", de amely már képtelen gyermeki őszinteséggel le
ereszkedni az emberibb élet mélyeibe és csodáiba. Egy kortwl, 
amelynek értelmetlensége éppen abban áll, hogy csak a tapasz
talati világ tényeit fogadja el de jure igaznak. 

A megméretés óráiban döntő szerepe van a csöndnek. „A csön
det úgy értem, mint igénytelenséget" - mondja Pilinszky - s arra 
figyelmeztet, hogy a dolgok megközelítésében kell igénytelennek 



lennünk. Néhány jelzésre szorítva csak, hagyni, hogy áradjon 
belénk az élet és a világ gazdagsága. Túlságosan sok nnindent 
akarunk ,,megoldani" de ennek a fogalomnak szűk tartományban 
van konkrét jelentése. Az életre ugyan mi a megoldás? Az életet 
végig kell élni s akinek „iskolázott a figyelme" az a lét egészét 
ragadja meg és nem csak az agyával gondolkozik. 

Pilinszky a lényegért harcol, eléri saját alázatának termékegy ré
tegeit és hiányai a fölszabadult gazdagság bizonyítékával hatnak. 
Érzékenyen figyel az Univerzum törvényeire, s míg a felszín papír
lapjaitváltozatlanul szétsodorjaaszél, addig szellemiségének rejtett 
magvai, fordított expanzivitással, lassan csírázni kezdenek a föld 
alatt. Alkotó tehetsége a vér erejével és fegyelmével mél / szö
vetséget köt a felülemelkedett erőkkel és az áldozat per:eivel. 
Átvilágít a dolgokon és megmondja, mi mennyit ér ezen a föl Jön. S 
azt is, hogy milyen részleges és esendő az a tudás, anit re
ménynek nevezünk. 

A század nyugtalan, kritikus szelleme a gondolatok tiszta ko
molyságával az ellentétek magasfeszültségeibe emeli, ahcl hal
latlanul finommá és szerénnyé transzfonnálódik ez a csupa-sze-
mérem élet és kifejezőjévé lesz mindannak, amit az emberi bű
nök és egy másik, nagy és szép világ arkangyalai vezetnek. 

fekete 
József 

adalékok 
a 
latin-amerikai 
próza 
olvasatához 

Idestova harminc esztendeje már, hogy a latin-amerikai próza az 
irodalmi köztudatban előkelő helyre került. Az alkotók szinte be
robbantak az irodalmi életbe - és ha felállíthatnánk valami irodal
mi ranglétrát, igen előkelő helyet foglalnánk el rajta. Olyan je
lensége ma már ez a próza életünknek,- művészetünknek, hogy 
semmiképpen nem kerülhetjük meg, beszéliiünk kell róla. A vaj
dasági kritika azonban csak elvétve tesz róla említést, noha az 
ismert és elismert írók műveit egyre többen olvassák. Elmúlott 
már az az idő, amikor az olvasó számára a latin-amerikai irodal
mat csupán két név jelentette - Jorge Luis Borgesé és Julio 
Cortázaré. 
Napjainkban a tömegkommunikációs eszközök töméntelen in
formációval szolgálnak a ,,latin-amerikai valóságról", ezért több
nyire mindannyiunk tudatában él valami erről a földrészről, amely 
oly sokáig hallgatott magáról. Képzeteink azonban leginkább vagy 
túlságosan tárgyias jellegűek - ha iskolai földrajzkönyveink, a 
napisajtó stb. információi a forrásuk - vagy burjánzóan romanti
kusak, ha a magunk vagy mások által túlzottan egzotikusnak 
képzelt / ábrázolt világot vesszük alapul. Az ilyen téves, vagy 
mondjuk idealizált elképzeléseknek megvannak a maguk tárgyi 
alapjai. Első helyen állnak a tömegmédiumok; azok között is 
talán első sorban századunk nagy csodája és misztériuma, a 
mozi. Számtalan kalandfilmet készítettek már, amelyek a zöld 
pokol rejtelmeit, sajátságos flóráját és faunáját, egzotikus népeit, 
a fejvadász indiánokat, nyomtalanul eltűnt expedíciók kalandjait 
festették idillikus vagy nyomasztó színekkel - és bámulatos egy
síkúsággal. A filmekhez hozzájárultak a kalandregények, az útle
írások egy része és a vadászkalandok, vadásznaplók. A műfaj
nak megfelelően mind a környezet nyújtotta csodásat, a különö
set hangsúlyozták, többé-kevésbé azért, hogy az egzotikummal 
vásárolják meg az olvasót. Természetesen ez is egyféle ábrázo
lási mód - csak éppen külső, felületes, ami amennyire érdeke
sen, annyira keveset tud közvetíteni az olvasó számára. A másik 
oldalon itt van a rádió és a televízió, aminek köszönhetően az 
embernek ki sem kell mozdulnia a modern világ alkotta buroktíól, 
a családi házból, hogy kapcsolatot tudjon teremteni a világgal -
megintcsak egyoldalú kapcsolatot. Az említett médiumok kizárják 
a befogadó alkotótevékenységét, így a kapcsolat végletesen le
redukálódik. Ha azonban valaki reagálna is a hallottakra/látottakra, 
a négy-öt soros hírekből aligha alakíthat ki magának egy átfogó 
világképet. 
De térjünk vissza írásunk témájához. A művészetek, tükröző 
funkciójuknál fogva képesek a társadalmi-történelmi valóságot 
megjeleníteni egyben értelmezvén is azt. A latin-amerikai regény 
egy sajátságos társadalmi-történelmi valóságból nőtt ki, esztéti
káját, etikáját és struktúráját önmaga alakította ki - tehát ameny-
nyire új a tartalom, annyira új a forma is. EbtDől következik, hogy 
a mai európai formulák elégtelenek a latin-amerikai valóság kife
jezésére. Kitűnően bizonyítja ezt a tételt Jüan Carlos Onetti re
génye, a Hajógyár Az egzisztencialista próza eszközeivel írt mű 
sokkal közelebb áll az európai olvasóhoz, mint például a maja-
quiché mitológia, örömmel olvassuk, bámuljuk nyelvének tömör
ségét, csodálatos jelzőit, szürrealista gondolatkapcsolatait, el-
szörnyűlködünk hősei sorsának csapdaszerűségén - ám nem 
tudjuk benne felfedezni a latin-amerikai valóságot, még körvona
laiban sem. fgy csak egy irodalmi utánérzés kifejezője lehet a 
regény, habár stílusa különleges esztétikai élményben részesít 
bennünket. A valóság tükrözésének szempontjából úgyszintén 
félsikerre vannak ítélve az indianismo és a hispanismo, a regio-
nalismo és costumbrismo stb. irányzatának követői. Mind a négy 
irányzat ábrázolási módja egyoldalú, tételes, angazsált - tehát 
funkcionális. Az indianisták törekvései az autochton néplelket 216 
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helyezték mindenek fölé, az indián gondolkodást, az indián kultú
rát. A hispanisták ennek ellenkezőjére, a spanyol hódítók szelle
mi, kulturális egyeduralmára esküdtek. A másik két irányzat a 
realizmussal rokon: az egyes vidékek és társadalmi rétegek sajá
tosságainak és szokásainak ábrázolását tűzték ki célul, irodalmi 
törekvéseik gyakran nem haladták meg az érdekes, a különös, a 
csodálatos ábrázolását. 
Latin-Amerika irodalmi „boom"-ja mutatta meg végre igazi meg
világításban a társadalmi viszonyokat, az együttélés mély gyöke
reit, a két egymástól idegen kultúra keveredését, ősi mondakö
rökkel, vallási rítusokkal ötvözve a modern világ vívmányait. Elő
re kell bocsátanunk, hogy e művek stílusa általában megkapó, 
szerkesztésük izgalmas, nyelvük lenyűgöző - de mi nem egy új 
irodalom stiláris jegyeinek számbavételével szeretnénk megkö
zelíteni (habár ezt sem hagyjuk figyelmen kívül) a latin-amerikai 
prózát, hanem néhány statisztikai adattal szeretnénk főbb voná
saiban felrajzolni az új irodalmat szülő társadalmat. Stilisztikai 
vizsgálódásainkhoz értékes segédeszköz lehet Kulin Katalin ala
pos elemzése (lásd a bibliográfiában), Benkő Judit kitűnő könyve, 
vagy Haraszti Zsuzsa részletes tanulmánya. 
Latin-Amerika társadalmi-történelmi valósága abszurditásokon 
alapszik, a kívülálló szeme elé olyan tények tárulkoznak, melyek 
létezését már eleve lehetetlennek tartja. Kezdjük mindjárt egy 
ilyen abszurditással. A mai latin-amerikai irodalom világirodalmi 
rangot vívott ki - Carpentier, Márquez, Asturias, Onetti, Cortázar, 
Llosa, Scorza és a többiek műveit számtalan nyelvre fordítják és 
az érdeklődés középpontjában állnak. Ám azon a kontinensen, 
ahol ezek a művek születtek, több mint 50 millióan írástudat
lanok! Amint látjuk, a magas szintű írásbeliség ugyanolyan ma
gas szintű írástudatlansággal párosul. Érdemes az analfabetiz
mus ilyen magas arányszámának társadalmi gyökeréről említést 
tenni, s ez a második abszurditás. A kontinensen ugyanúgy 
megtalálhatóak az ősközösségi és rabszolgatartó társadalmi for
mák, mint a feudalizmus és a fejlett kapitalizmus. E két utóbbi 
fontosabb számunkra. A kapitalizmus olyan sajátságos formája 
uralkodik a közép- és dél-amerikai országokban, ami a társa
dalmi fejlődést egyre inkább visszaszorítja - aminek okát egy 
példával könnyen illusztrálhatjuk. Az Amerikai Egyesült Államok 
1946 és 1951 között 1629 millió dollárt fektetett be Latin-Amerika 
gazdaságába - de 3078 milliót nyert rajta, ami persze nem ma
radt kizsákmányolt területen. Ez a gyalázatos 1:3 expioatációs 
arány mindmáig megmaradt. Ebből következően a világ ezen 
része állandó inflációs helyzett)en tengődik. A szó szoros értel
mében tengődik, hiszen a lakosság 80%-a örökös rettegésben 
él, mert általános létszükségletei (egzisztenciája) veszélytjen fo
rognak. Az USA kizsákmányolása folytán Latin-Amerika gazda
sági fejlődésének dinamikája ma jóval alacsonyabb, mint a het
venes évek elején volt. A hatalmas méretű kizsákmányolás el
képzelhetetlen nyomort von maga után. Több mint 300 millió 
ember, a kontinens egész lakossága harcol az állandó éhséggel, 
100 millióan a betevő falatjukat sem tudják biztosítani, 80 millió
nak pedig még tető sincs a feje fölött! 

Az éhínség és a lehetetlen higiéniai feltételek miatt a gyermekei
halálozási arány tragikus méreteket ölt: a hatodik életév betöltése 
előtt a gyermekeknek több mint fele meghal. De gyakori vendég 
a halál a felnőttek között is. Amíg az Egyesült Államokban az 
átlagos életkor 70 év, addig Dél-Amerikában alig 46, Közép-
Amerikában pedig csupán 35. A népszaporulat sokkal több gon
dot okoz, s Latin-Amerika rekorder ezen a téren is. A népszapo
rulat arányszáma 2,6%; szemtjen Afrikával (1.9%); Ázsiával 
(1,8%) stb. Ebből az arányszámból az következik, hogy az 1955-
ben számolt 179 millió lakos száma 45 év alatt, azaz az ezred
fordulóig 650 millió fölé fog emelkedni! S már ma a lakosságnak 
több mint fele 20 éven aluli - tehát Latin-Amerika a fiatalok föld
része. Az éhség akkori foka már elképzelhetetlen. A higiéniai kö
rülmények is minden követelményen alul maradnak. Például a la
kosság 60%-a kénytelen olyan vizet inni, ami ihatatlannak van 
nyilvánítva. Egyes területeken több száz községre egyetlen orvos 
sem jut, a betegek 15%-át tudják csak úgy-ahogy ellátni. Ez is 
óriási szám, ha figyelembe vesszük, hogy Latin-Amerika minden 
második lakosa beteg! A nyilvántartásokban 600.000 TBC-s be
teg szerepel (persze ahol nincs on/os, ott orvosi vizsgálat sincs), 
fél millió leprás, 10 millió különféle tüdőbajos, több százezer 
pestises - ami állandó fertőzésveszéllyel jár. 
Az USA hegemóniája mellett a kontinens másik rákfenéje spa
nyol-portugál örökség - a latifundizmus és az elmaradott mono
kultúrás növénytermesztés - ami még jobban gátolja a gazdasági 
fejlődést. A latifundizmus óriási méretekben burjánzik. Az összes 
megművelt földterület 60%-a a földbirtokosok 1,5%-ának kezé
ben van, ezeket a földeket 20 millió család műveli félfeudális 
igában. A hatalmas földbirtokokról is érdekes adatokkal szolgál a 
statisztika. Ha csak azokat a birtokokat vesszük figyelemtje, ame
lyek 1000 hektárnál nagyobbak, akkor Paraguay egész megmű
velt területének 93,8%-a, Venezuelában 74,4%-a, Argentínában 
74,8%-a, Chilében 73,2%-a van a nagybirtokosok kezén. Né
hány évvel ezelőtt Brazíliában egy akkora területű nagybirtok 
cserélt gazdát, mint Spanyolország és Portugália teljes területe 
együttvéve! De hiába vannak óriási területek (habár a művelhető 
területnek csupán 10%-án dolgoznak) a mezőgazdasági terme
lés a 30-as évekhez viszonyítva 10%-kal csökkent. 

Ma 10 millió parasztnak a fejenkénti évi jövedelme nem üti meg a 
150 dollárt! Ezért a paraszt megpróbál elmenekülni a múltjából, 
és költözködik. A migráció ismét abszurd szituációt teremt. Habár 
hatalmas méretű gazdátlan termőföldek állnak rendelkezésükre, 
nem oda mennek, hanem a nagyvárosba, ahol már amúgy is 
nagyok a szociális problémák, még azoknak sem jut munka, akik 
évekkel előbb költöztek oda. Az emigránsokat tehát minden áron 
meg kell fékezni, mert óriási kolóniákat képezve szállják meg a 
városokat. Legbrutálisabb módja ennek 1935-ben történt, amikor 
a Dominikai Köztársaság határán több ezer emigránst egysze
rűen lelőttek a diktátor parancsára. Habár tudják az emtjerek, 
hogy az iparvárosok nem képesek kenyeret adni nekik, mégis 
egész megtakarított pénzüket és minden ingóságukat odaadják 
egy-egy csempészbandának, csakhogy azok átvigyék őket vala
melyik észak-amerikai államba. 
A szegényparasztok és általában az egész földrész lakosságá
nak elkeserítő sorsát szem előtt tartva egészen más értelmezést 
nyer az említett Onetti regény - látjuk, hogy hőseinek abszurd 
helyzetei, az élet lehetetlensége társadalmi valóság, ami elől 
nem lehet menekülni. A kérdés csupán az, hogy ki meddig tudja 
elviselni a nyomorúságot, a tehetetlenséget, a kényszert, meddig 
mond igent az életre. 
A kényszerrel közel kerültünk egy másik témához, az erőszakhoz 
- a violenciához - az intézményes terrorhoz, azaz, a hadsereg
hez. Latin-Amerikában a hadsereg alapvető argumentum - per
sze többnyire nem a szomszédos országok agressziója elleni 
védelmül szolgál, hanem saját országa lakosságának sakkban
tartására! Ismét egy abszurd helyzet. Az összes hatalmi vezető
ket arra készítették fel, hogy saját országát tudja megszállni! 
A fegyveres erők mai helyzetéről nagyon találóan jegyezte meg 
egy mexikói ezredes: „Megszabadulhatunk a klerikalizmustól, 
megszabadulhatunk a kapitalizmustól, de ki szabadít meg ben
nünket önmagunktól?" 
Természetesen ismerjük a fegyveres erők ilyen dominálásának 
okát. A gyanmati iga leverésében a hadsereg magától érthetően 
vezető szerepet játszott. A győzelem kivívása után azonban nem 
vonult vissza a kaszárnyákba, hanem önkényesen irányítása alá 
vette a politikai életet. Ennek köszönhető, hogy 1901 és 1969 kö
zött Latin-Amerikában a katonai rezsimek 803 évet voltak hatal
mon, ha pedig a civil kormányok uralkodásának idejét adjuk ösz-
sze, az eredmény csak 563 év lesz. 
A latin-amerikai militarizmus a túlétö társadalmi viszonyok (feu
dalizmus) kísérője. Ennek következtében minden maradinak a 
védelmezője, így a latifundiumoknak és a konzervativizmusnak. 
A katonai oligarchia a biztosíték an-a, hogy a progresszív erők 
fejlődését még a csírájában elfojtják. 
A hatalmi képviselő általában egy ember - az erőskezű diktátor 
(és személyi gárdája), aki ha már többet törődik marhacsordáival 
mint országával, kíméletlenül elveszti pozícióját - persze azt is 
sajátságos latin-amerikai recept szerint. Ezek a fegyveres hatatom
átvételek, az államcsínyek, a politikai krízis legnagyszerűbb meg
oldásai. A hadsereg kivonul a laktanyáljól, elfoglalja a konnány-
palotát, a postát, tévét, rádiót stb., és az ország élére új köztár
sasági elnököt nevez ki, vagy a katonai junta veszi át a hatalmat. 
A junta öt tagja azonban leginkább csak névlegesen szerepel 
a hatalmi apparátus névsorán, feladatuk, hogy a jövendőtjeli dik
tátor személyét fedezzék, egyelőre titokban tartsák annak kilétét. 
Megkezdődik a tisztogatás a volt kormány szimpatizánsai között 
s egyidejűleg közleményt adnak ki, amelyben gyakori kifejezés 
a „tökéletesebb" és „demokratikusabb" politikai program. A junta 
választásokat ígér, amit később általában elhalasztanák. A fegy
veres hatalomátvételek gyakoriságát igazolják a következő ada
tok: Latin-Amerika 150 év alatt 500 komiányt és 218 diktátort 
nyűtt el. Csupán Ecuadorban 1931 és 1940 között, tehát kilenc 
év alatt, 14 köztársasági elnököt távolítottak el helyéről. 
A katonai apparátus méreteiről is tanúskodik egy adat: a brazí
liai hadseregnek 4000 ezredese van, marsallja pedig több mint 
az egész világon! Argentínában az ezredesi rangot 15 000 katona 
viseli! 
Amellett, hogy a hadsereg a szellemi és politikai fejlődést gátolja, 
még az inflációs helyzetet is fokozza kiadásaival. A szakkádereket 
az Egyesült Államokban iskoláztatja, az állami kiadások 25%-át 
fegyverkezésre költi. Habár Latin-Amerikát hosszú idő óta el
kerülték a hátjomk, 1978-ban fegyvervásáriásra mégis 5 milliárd 
dollárt költöttek. Az ilyen kiadások következményeit az előbbi
ekben már tárgyaltuk. 
Mivel a művészet másodlagos modelláló rendszer, a társadalmi 
erőszak megszüli az erőszak irodalmát is. Az erőszak ábrázolása 
sem új jelensége a latin-amerikai prózának, ám egyik képviselő
jéről eddig nem esett szó elemzéseimben. Ez Vargas Llosa, 
aki talán nem véletlenül úgyszintén perui, akárcsak Manuel Scorza, 
akit ugyancsak a hatalom-erőszak összefüggése foglalkoztat. Ez 
alkalommal Llosa két regényét kell megemlíteni: A város és a ku
tyák (Kriterion, Bukarest, 1976), Panteleon és a hölgyvendégek 
(Magvető, Budapest, 1977). 
„Llosa regényei leleplezik a komjpciót, az eröszakot, a frusztrá-
ciósjelenségeket, a társadalmi előítéleteket, az ostoba kivagyisá
got, a nemiség zabolátlan érvényesítésében kifejeződő férfi-ön
teltséget, erőfitogtatást, egyszóval: a magyar fogalommal nem 
helyetesithető „machismo"-t - írja Haraszti Zsuzsa. 



Megállapításával egyet kell értenünk és csak annyival egészítsük 
ki, hogy Llosa „machismo"-ábrázolása nem egyéni megnyilvá
nulások megfestése, hanem az előjogokért és a gyengébtjek le-
igázásáért folyó harc tömegméretűvé növelése. A város és a ku-
tyák-ban a társadalom egy békés pillanatát ábrázolja, amikor a 
hatalom a legifjabb nemzedékbe még ,,nevelés" útján igyek
szik tjelevésni elnyomó tön/ényeit. A történet színhelye a Leoncio 
Prado Katonai Kollégium, ahol a növendékek életén keresztül táail 
fel előttünk a külső világ. A Kollégium a társadalom függvénye, 
egy szűk keretek közé szorított világ, ami ugyanúgy az elnyomá
son, a megfélemlítésen, a prostitúción és a kizsákmányoláson 
alapszik, akár a külső világ. A kadétok csak az erőszak törvé-
nyét ismerik, hiszen környezetükben erőszakoskodnak a felette
sek az alárendeltekkel, a nevelők a tanulókkal, az idősebbiek a 
fiatalabbakkal..., „ember" csak az maradhat, aki vállalja a szemet 
szemért, fogat fogért formulát. Találóan jegyzi meg Jánosházy 
György, hogy a regény legpozitívatib alakja Jaguár, a tolvaj és 
gyilkos. Milyen lehet akkor az egész írói világkép, vagy - még 
érdekesebb kérdés - milyen a katonai nevelési rendszer? Ez 
utóbbit meg tudjuk válaszolni - a limai kadétiskola tisztikara fel
háborodásában máglyán égette el Llosa könyvét. 
A regény olvasása közben úgy érezzük, mintha a perui alkotó 
Golding regényét, A legyek urát szőné tovább, de rokonságot 

I érezhetünk Rotort Musil, vagy Ottlik Géza iskolaregényeivel is. 
Egy közös motívumuk mindenesetre van, a már Onettinél is je
lentkező megalázás. A megalázás problematikájával itt nem fog
lalkozhatunk, annál is inkább, mert ennek a kérdésnek szentelve 
már megjelent egy érdekes, habár nem kimerítő tanulmány Ha
raszti Zsuzsa tollátxDl. 

Llosa másik regénye, a Partteleon és a tiölgyvendégek sem hagy
ja el a hadsereg „kötelékeit", csak ebben már az idősebb kor
osztályt veszi célba. Egy vad ötlet nyomán a hadsereg az őserdő 
egy eldugott csücskében állomásozó bakák ingerlékenységének 
csökkentése érdekében utazó hölgyvendégszolgálatot szervez -
ami nem más, mint egy portable nyilvánosház. A prostituáltak 
és makróik emtieribb világát állítja szembie benne az író a had
sereggel, mely végül csodálatos manipulációkkal hárítja a legár
tatlanabb kisembierre a teljes felelősséget. Izgalmas területet 
vizsgál és állít pellengérre Llosa efcitDen a regényétien is. Szex 

• és bujaság a hadseregen tielül és végeláthatatlan manipulációk 
sora, egy féreértelmezett gondolat beláthatatlan következményei, 
és azoknak eltussolása olyan általános képet fest az erőszak
szervezetekről, ami a mi szemszögünkből megintcsak érthetetlen, 
de ha elgondolkodunk a hadsereg pszichológiai manipulációin, 
megérthetjük, hogy miért hajlandó több mint 3000 prostituáltat a 
fizetési listájára venni. 
Mint látjuk, Llosa a hatalmat úgy mutatja be, mintha örökvakuvaf 
villantana bele a sötétbe: pillanataiban - nem nyújt általános ké
pet róla. Átfogóbb, mitikus képet rajzol a diktatúráról Márquez 
A pátriárka alkonyában (Magvető, Budapest, 1978.). A regényt 
már előzőleg bemutattuk, ezért csak néhány vonatkozására térünk 
ki. Itt van például az előző elemzésben már említett ciklikus 
időszerkezet (A pátriárka alkonya minden fejezete azzal kezdődik, 
hogy ráakadnak a halott diktátorra, majd az olvasó ismét és 

; ismét végigjárja azt az utat, amíg meghal a zsarnok, a hatalom 
legtöményebb koncentrátuma). A jelen, a jövő és a múlt egy 
általános, absztrakt mosí-ban összegeződik, az idő önmagába 
tér vissza, akár egy önmaga farkába harapó kígyó. Ez a ciklikus 
folyamat az idő mitikus szemléletéből adódik - az idő elveszti 
folytonosságát és azonos momentumok puszta ismétlése lesz 
- törekszik a teljeség felé. A mítosz az Időt ebben a teljességé
ben összegezi. A megtörténések örökös ismétlődését, a jelensé
gek újra és újra való jelentkezését - azaz a mitikus időfelfogást 
Márquez nagyszerű nemzedékregénye illusztrálhatja, a Száz év 
magány (Magvető, Budapest, 1971). A történet színhelyére, Ma-
condóba száz év után visszatérő cigányok ugyanazokat a vásári 
holmikat árulják, mint először és ugyanazokat fogják majd árulni 
kétszáz, vagy ezer év után is. Az apokaliptikus képeket idéző 
hatalmas nemzedékregény egymást váltogató korosztályai 
ugyanazon jellemeket, tetteket viszik tovább, mint távolabbi őse
ik - a jellemek éppoly ciklikusan ismétlődnek, akár az idő. Ma-
condo száz éves története egy család krónikája, de ugyanakkor 
az egész földrész története is lehet - ebben rejlik mitikus hatása. 
A latin-amerikai időfelfogásról szólván, habár csak vázlatosan is 
tesszük ezt, meg kell említenünk, E. Camacho Guizado megálla
pítását: „Az időbeli sorrend a pszichikai vagy emberi összefüg
gések rendjének a szolgálatában áll; a szereplöket mind a jelen
legi helyzetükben, mind retrospektive, kívülről és belülről mutat
ják be; ennek a struktúrának központi magja az ember, akinek 
csak egyik eleme az idő, amit olyan mérce szerint kell alakítani 
és rendezni, amely nem pusztán az egyén „pszichológiájából" 
adódó mérce, hanem sokkal inkább egy konkrét történelmi hely
zet" 

Hogy a stmktúra ilyennemű érvényesítését (rendezését) is példáz
zuk, meg kell említenünk Augusto Roa Bastos regényét, az 
Embernek fiát (Magvető, Budapest, 1975). A (majdnem) történelmi 
regény kilenc töbtjé-kevésbé önálló novellából áll, amit a paragu
ayi nép tragikus kálváriája fog egységbe. A hatalom által eszköz
zé alázott nép tragikumát világ-vízióvá szélesítő regény páratlan 

számú fejezeteit a narrátor mondja el első személyben, amíg a 
párosakat már nem az ő élményei képezik, és az elbeszélések 
érintkezési pontjaiból áll össze a történet egésze. Az időszerkezet 
ebben a regényben is alá van rendelve az embernek és a törté
netnek - így lehet Miguel Vera egyszemélyben narrátor-főhős
tanú, vagy éppenséggel fordítva. 
A latin-amerikai próza berkeiben tapogatózva már több saját
ságot érintettünk s még csak kettőt szeretnénk megemlíteni: az 
alkotók világnézetét és a fantasztikus elemek alkalmazását. Egyes 
források a világnézet mibenlétét csupán abban látják, hogy az il
lető író szocializmus párti e vagy sem. Az érdekesség kedvéért 
mi is vethetünk egy pillantást erre a témára; A szakirodalom sze
rint csak két latin-amerikai alkotó maradt hű a szocializmushoz: 
Márquez és Carpentier. Ezt az állítást a közelmúltban hazánkban 
járt Márquez is megerősítette egy nyilatkozatában. Márquez politi
kai tevékenysége hazánkban is ismeretes, újságírók egyre gyak
rabban teszik fel neki a kérdést, lehetséges-e, hogy Kolumbia 
élére kerüljön, amire általában igenlő válaszokat szokott adni. Ha
zájában folytatott politikai aktivitása mellett egyre nagyobb érdek
lődéssel fordul az el nem kötelezettek felé és publicisztikai írásai
val, tudósításaival az elnyomottak mellé áll. A pátriárka alkonyát 
kimondottan fasizmusellenes műnek is tarthatjuk, mert jórészt 
Franco halálát is célozza. Márquez hét évet töltött Spanyolor
szágban Franco halálára ván/a, mert ott akart lenni a nagy öröm
ünnepen, és tiltakozásul semmit sem jelentetett meg ez idő alatt. 
A másik szocializmus-hű író Alejo Carpentier - de ezt azzal 
a megszorítással kell mondanunk, hogy Fidel Castro kubai szoci
alizmusához hű. A 18 éven át tartó kubai gazdasági blokád új 
élet- és értékviszonyokat alakított ki, új kultúrát - a szükség 
kultúráját. Megváltoztak a viszonyok, de a módszerek is, még 
az étkezésben, az öltözködésben is. Ezekhez az új viszonyokhoz 
hű Carpentier. 
Velük kettejükkel csak egy embert állíthatunk szembe - Borgest, 
aki Pinochet-et jómódom úriembemek tartotta. De a világnézeti 
megalapozottságot nem ezekben a dolgokban kell keresnünk. 
Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy Latin-Amerika specifi
kuma a struktúrák különbözőségében rejlik, amik leírásához az 
európai struktúrák nem elegendőek, így az alkotók világnézetét 
is más oldalról kell megközelítenünk - a valóság ábrázolásának 
szemszögéből. 
A művészi ábrázolás számunkra újszerű technikái tulajdonképpen 
az indián elbeszélés ötvözése a modem (szürrealista) próza eszkö
zeivel. Asturias megfogalmazása szerint: „Az indián elbeszélés 
két sikon folyik: az álom és a valóság síkján. Az indián szöve
gek az érzékekkel felfogható mindennapi valóságot ábrázolják, 
de ugyanakkor egy álombeli és képzelt, mesés valót is közve
títenek, amelyet éppoly aprólékos pontossággal látnak, mint az 
előbbit" Az indián elbeszélési technika köré épült egy sajátos 
irányzat, a mágikus realizmus, ami a világ létének objektív tu
datán nyugszik. Tehát a keresett világnézet a világ létezésének 
objektív tudata - ennek sokrétű, átfogó, művészi megfogalmazá
sa. E törekvés úttörői Miguel Ángel Asturias és Alejo Carpentier. 
A mágikus realizmus irányzatával ma mégis csupán Asturias és 
Roa Bastos műveit szokták meghatározni, Carpentierben nagyobb 
értéknek tekintik a történelmi témák időszerűsítését és az ősi, 
afrikai motívumok ötvözését a fehér kultúrával; Márquez írói tevé
kenységét külön iskolának tekintik, Jorge Amadéval és Manuel 
Scorzával kapcsolatban pedig a csodás elemek szerepét nem 
is igen említik. Asturias műveiben (pl. A félvér nőszemély, Mag
vető, Budapest, 1968; Kincses úrfi, Szépirodalmi, Budapest, 1976) 
a tennészet gyökeréig és a tudat legmélyére hatoló ábrázolás 
felborítja a viszonyokat a képzelet és a való, a reális és irreális 
között és mindezt egy irritáló, mitikus, ősi hagyománykból épülő 
ötvezetbe foglalja, ami a fantasztikum határán át-átcsap. 
A fantasztikum írásunk külön témája. Latin-Amerikának is vannak 
olyan írói, melyeket^ a tudományos-fantasztikus irodalom elsői 
között tart számon. Igy a sokat emlegetett (egyesek által a világ 
legjobb írójának tartott) Jorge Luis Borgest, vagy éppenséggel 
Julio Cortázart. Kettejük fantasztikum-ábrázolása azonban merő
ben elüt egymástól. Amíg Borges a fantasztikumot a csodás 
megtörténésekben látja és általában kívül helyezi őket a mai 
környezeten, addig Cortázar f/Vagy/tós. Európa, Budapest, 1977) 
a mindennapos eseményekben látja meg a fantasztikumot. Amíg 
Borges novelláiban hatalmas a filozófiai és mitológiai töltés, addig 
Cortázar a legegyszembb dolgokat és cselekményeket vonja be 
a misztikum hangulatával, fokozódó izgalommal. A latin-amerikai 
prózában a fantasztikumnak egy sajátságos megnyilvánulását nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk - a csodás elemet A csodás 
elem nem csak jelenség, de atmoszféra is. Az alkotók tolla alatt 
bármi elnyerheti a csodás specifikumát, így bármilyen természeti 
jelenség, a hallucináció, vagy akár a gondolkodás is. Csodás elem 
egyaránt lehet az irreális és a valós, az ésszerű és az abszurd, 
de ezek mindig értelemhordozó, funkcionális elemek. Többnyire 
előrejeleznek/kisémek egy másik megtörténést, vagy hangulatot 
teremtenek, elrejtik az olvasó szeme elől a valót, vagy éppenség
gel teljes mélységében tárják fel előtte azt. A csodás elemet 
ezen tulajdonsága miatt meg kell különböztetnünk a fantasztikum
tól, de az ábrázolt valóságtól nem (legalábbis nem szükséges). 
A levegőben lebegő papok, az eltemethetetlen halottak, a med
veképű ördögök lassanként jó ismerősei lesznek az olvasónak, aki 218 
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érzi hogy ezek a jelenségek az indián mondák valóságos elemei, 
valaha éltek az emberek képzeletében és úgy fogadja el őket, mint 
a valóság reális elemeit. A csodás elem teszi a latin-amerikai 
jrózát anekdota-, mese- és álomszerűvé - a legpozitívabb érte-
emben - , olyan történetté, amit emberközelből hallgathatunk. 

1979. május 12. 

helyesbítés 

166-167. (február-márciusi) számunkban a 67. ol
dalon technikai hiba folytán összevontan, egyetlen 
szövegként közöltük Csorba Béla két versét A szer
ző és az olvasók szíves elnézését kérjük. 

stratégia 

„ez a sok szúnyog is mind 
a tökünket meglátni jött ide" 
(P- S.) 

1. 

Ternye, tippan, torma, tök. 
Sáritök, disznótök, uborka. Botanika 
mindenek fölött. 

Továbbá 
értesítelek, hogy tagja lettem 
a galambász-egyesületnek is, 
mint maga a megtestesült motorizált végítélet 
agyaggalambbá gyurmált arkangyala. Hosszú menetelés, 
nemde, ternye, tippan, torma, tök, 
az intézményeken keresztül: s botanika 
mindenek fölött. 

2. 

Varjúköröm, varjútövis, varjúháj. Tök-
harangkongatás a I'Arany. 

3. 

Mint tehénen a gatya, 
lötyög rajtam a ,,levés", vagy micsoda. 
Ternye, tippan, torma, tök. 

herr martinovics 

ohne antwort cs. kir. matematikus úr 
már egészen elfeledtelek 

mióta néhányan a iúsXbe (nevezzük így) 
mint comenius alkimistái 

hisz tudod 
másoknak csak a víz volt nehéz 
felbukkanva a ráncokba fagyott 
vagy parázsló vasakon die zukunft-zukunft 

szétpattant tégelyek 

baja bród eszek lemberd bécs buda 
azonosulások cinkelt lapjai 

előregörnyedve oldalazva 
ügyelve minden mozzanatra 

(mémoires philosophiques ou la nature 
devoiiée) 

e rögeszmés falkensteini léghajón 
azóta is 

dohányvágógép cséplőgép államszerkezet 
szabadkőműves kopóság 

nem érdekes 
micsoda plánum akár magunkcsalása 

meddő jövöidőbéliség 
hol egy önpusztító gépezet 
ohne antwort cs. kir. matematikus úr 

bálint 
Sándor 

fényketrec 

Mészöly Miklós: B u n k e r - A z ablakmosó, Mag
vető, Budapest, 1979 

Mészöly Miklós legújabb kötetével az író két drámáját veheti kéz
be az olvasó. A Bunker és Az ablakmosó a magyar irodalomban 
a hatvanas években általánosabbá vált, úgynevezett létirodalom 
figyelemre méltó mintadarabjaiként is felfogható (az első 1959-
ben, a második pedjg 1957-ben született). A valóságot tükröző 
tényirodalom mellett ekkor egy erőteljes paraboüsztikus irodalom 
bontakozik ki, amely a messianisztikus valóságlátás helyett a 
kérdésessé váló emberlétre, az elvesztett és a megmaradt egyé
niség ellentétére figyel. A hatalom és az erkölcs problematikáját 
feszegetve a parabola gondolati rendszerét)en mintegy morális 
közegként jelenik meg a társadalmi valóság, az egyén és a 
kisebb csoport manipulálhatósága, belső tartalmainak széthullá
sa. Az egyéniség objektivitását mély társadalmi változások, meg
rázkódtatások relativizálták. A magyar irodalom legmélyebb vo
nulata volt ez, amikor 56 tanulságaként a közvetlen életszféra kor
rekciójának igénye szólaltatja meg Déryt, Illyést, Mándyt, Mészölyt, 
Örkényt, Sarkadit, Sántha Ferencet - hogy csak a prózaírókat 
említsük. Az 56 utáni években megnőtt az irodalom kulturális és 
társadalmi szerepe, a folyamatos cselekvés éleset* kiválasztó
dást eredményezett - hangsúlyosabb lett az írók történelmi-tár
sadalmi rálátásának funkciója. 

A Bunker és Az ablakmosó is ennek az irodalomnak a tennéke. 
A művekből a lét feletti megrendülés mélységes morális felelős
sége olvasható ki, amely az általánossá tágított élménybe helye
zett pszichológiai tér felől közelít a valósághoz. A művek befoga
dásának és értelmezésének útjai ennek ellenére - vagy talán ép
pen ezért - különt>özőek lehetnek. A konkrét tartalommal össze
függésbe hozható személyes és társadalmi megrázkódtatások 
a párhuzamban kölcsönösen feltöltik egymást, vagyis esetenként 
más és más jelentést hordozhatnak. Az élmények kisugárzási 
köre azonban nem semmisítheti meg a művek alapjelentését. 
Noha a drámákban kirajzolódó hatalmi rendszerek esetenként és 
országonként is más-más tartalmakat bolygathatnak meg, ákét 
történet alapjában véve a kiszolgáltatottság példája marad min
den körülmények között. 

A szerkezetben, a labirintusban a szereplők megpróbálnak tájé
kozódni, magánemberi szabadságvágyuk megkísérti ellenőrzés 
alá vonni a zsákutcákat, a kitérőket. Az egyén elveszejtése akkor 
kezdődik, amikor ez a szerkezet öncélú mozgásba kezd, s ha
talmi eszközeivel a szubjektum és a közösség mozgását is igyek
szik ellenőrzése alá vonni, s valamennyi tudat személyiségvoná
sait megkísérli az atomizáltságban feloldani. A szerkezetben az 
egyik ember a proton, a másik a neutron, a harmadik pedig az 
elektron, s a különnemű egyedeket ellenőrizhetetlen összefüg
gések tartják egybe, mégpedig azon az alapon, hogy minél ke
vésbé különbözzenek egymástól, minél kevésbé üssenek el az 
egésztől. Ebben a túlszervezett rendben az egyformaság kiszol
gáltatottsága a megsemmisítő. 

Mintha a Magasiskola fényketrece szabna határt a Bunker cella
börtönébe zárt embereknek is, akik fölött a háboai és az eltorzult 
hatalom csapdái az élettelen - „madártalan"-tért)en nem a re
zervátum „védelméből" a szabadnak vélt pusztára tévedt mada
rak ellen, hanem embervadászatra készültek. A csapdában per
sze mindkét fél benne van, ők mozgatják, egymás és önmaguk 
ellen is. A madártalan tér eszerint itt is az élet ellen fordul, be
szippantja magába, s megemészti; az erőszak eszközével igyek
szik azonnal szervesíteni, a gépezet alkatrészévé süllyeszteni. 
Az eltorzult hatalom csupán megfelelő médiumokra les, melyekre 
kiterjesztheti ellenőrzését, melyekre rákényszerítheti a maga cél
jait, illetve öncélúságát. 



A cella Időtlensége, ablaktalansága viszonylagossá teszi az időt, 
a bennlevők tulajdonképpen azt sem tudják, milyen évszak van. 
A mozgást nem lehet lemérni, hisz a neoncsövek állandóan sugá
roznak, s a szolgálat egyhangúságában csak a fény vibrálása 
hoz némi eltolódást az árnyékokban. A Bunker rendjében ,,átte
kintés helyett engedelmesség - közvetlen részvétel helyett türe-
lem-tékozlás helyett erőtartalékolás" jelenti a pótcselekvést-csak 
ezen az áron érhető el, hogy a szolgálat ne a rend és az egyén 
ellen forduljon. Az eltorzult hatalom ereje azonban megtörik a kis 
csoport három tagjának erkölcsi öntudatra ébredésén. Az ártatlan 
parasztok értelmetlen feláldozásának döbbenetében felébred a 
szereplők személyes bűntudata, s* eltépik a köréjük szőtt háló 
szálait, kilépnek a szerkezettxSI. 

A megfogalmazatlanságában áttekinthetetlen cél nélkül levés ü-
rességét használja ki az ablakmosó is, aki megjelenésével meg-
twntja azt az egyensúlyt, amely az autentikus választásban 
egyesült férfi és nő viszonyát fenntartotta. A totális egymásért lét 
sem biztosítja a túlszervezett renddel, az erőszakkal való szem
beszegülés eredményességét. Ez a szerkezet ugyanis az erő
szakban nem tartja be a játékszabályokat, annál kevésbé, mivel 
értelmét illetően teljes egészében célszerűtlen, vagyis abszurd. Ez
zel az eltorzult hatalommal pedig a szerelem autonómiája sem 
képes szemt>eszegülni. A magánélet látszólagos elzárkózása, a 
kívülállás is visszájára fordul. „Az akarat feladat nélkül semmi" 
-fogalmazza meg Mészöly a tulajdonképpeni cél nélküli tudat 
manipulálhatóságának mibenlétét. A közömbösségben, a közöny
ben, a félelemben az egyén valahogy innen marad az emberien 
emberi magatartáson. 

Az eltorzult hatalom sem itt, sem a Bunkerben (sem az 56-ban írt 
/Wagas/s/co/ában) nem konkretizálódik, éppen megnevezetlensé-
gében, arcnélküliségében lesz általánossá, örökké megismétel-
hetővé. Mert az ablakmosó ott leselkedik a kapualjakban, s csak 
alkalmas pillanatra vár, hogy előléphessen, s benyújthassa az ál
tala kiállított számlát. 

suranyi 
zoltán 

bergman 
a 
fasizmusról 

A kígyótojás Ingmar Bergman 37. filmje, és az első, amelyet nem 
Svédországban, nem svéd produkcióban forgatott. Valószínűleg a 
legdrágább is. A forgatás 15 hétig tartott, ami a szokásos 8 hetes 
svédországi forgatási időnek majdnem kézszerese, ezenkívül Dino 
de Laurentiis 9 hónapos vágási és szinkronizációs időt adott Berg-
mannak (ami szintén szokatlanul hosszú időszak), nagy létszámú 
forgatócsoportot, és közel 3000 statisztát txxisátott a rendelkezésé
re. Úgy látszik, mindez mégsem hozta meg a várt eredményt, A kí
gyótojás kommercionális sikerével nincs megelégedve a producer, 
ezért mesterséges úton próbálkozott meg azzal, hogy minél na
gyobb port kavarjon fel a film körül, és így csalja a közönséget a 
mozikba. Olaszországban egy időben beszüntette a film forgatá
sát, azzal az indoklással, hogy az olasz lapok kedvezőtlen kritikái 
a producer ellen irányuló személyes sértések. Természetesen az 
egész „sértődési jelenet" csak reklámcélokat szolgált. 

Említettük, hogy az olasz sajtó kedvezőtlenül fogadta a filmet, de 
nemcsak ők. Még a legodaadóbb Bergman-híveH közül is sokan 
lemondóan távoztak a vetítőtermekt)ől. „Ez már nem az igazi 
Bergman. Ez már nem a régi Bergman" - hajtogatták sokan, és 
ezzel körülbelül azt akarták mondani, hogy nem tetszik nekik a 
film. A kígyótojás valóban lemarad a hatvanas évek második és a 
hetvenes évek első felének remekművei mögött, de nem előzmé
nyek nélküli, hogy egy teljesen új Bergman lenne, és függetlenül 
a „régi-új" vitától jó film, ezt bizonyítja az is, hogy megkapta az 
Aranypecsétet a FEST 78-on. 

A kígyótojás mind tematikájában, mind gondolkodásmódjában 
leginkább a Szégyenhez hasonlítható. Ugyanúgy, ahogy a Szé
gyen egy olyan háborúról szól, amely bárhol lejátszódhat, és a 
szereplője is bárki lehet közülünk, A kígyótojás is egy - Romm 
szóhasználatával élve - mindennapi fasizmusról szól. A film cse
lekménye ugyan pontosan meghatározott időpontban, a münche
ni sörpuccs idején játszódik le, meghatározott helyen, Berlinben, 
de Bergman szándékosan olyan sok általánosításra ad alkalmat, 
hogy szinte teljesen megfeledkezünk arról, hogy a német náciz
mus születésének vagyunk tanúi. Bergman tulajdonképpen lega
lább annyit beszél a tudomány dehumanizációjáról, az orvostu
domány és pszichológia erkölcsi felelősségéről, mint a fasizmus 
bármely más megnyilatkozási formájáról. (Természetesen itt a 
fasizmus fogalmát nagyon szélesen értelmezzük.) „A fasizmus 
aktuális volt akkor, és aktuális maradt mindmáig" - olvashatjuk a 
Varietyben, amely talán a legobjektívebb kritikát jelentette meg A 
kígyótojásm\. (Bajorországban egy kisvárosban bíróság elé idéz
ték a helybeli' mozi tulajdonosát, amiért bemutatta A kígyótojást 
Amíg ezt a filmet támadni fogják azok, akik a fasizmust igazolni, 
vagy védeni szeretnék, továbbra is aktuális lesz.) Az írás szerző
je nagyon pontosan rátapintott a mű legnagyobb gyöngéjére. 
Bergman ,,azzal a törekvésével, fiogy nemzetközi filmet tiozzon 
létre, veszélyesen megközelítette a felszínesség tiatárát". Most, 
hogy Bergman nemzetközi filmet alkotott, most látjuk csak iga
zán, hogy mennyire sajátosan svéd filmek voltak az előző művei, 
a Nyári játékok, az Egy nyár hAonicával, Egy nyáréjszaka moso
lya, Erdei szamóca, Csend, Persona, Szégyen, Rítus, Szenve
dély, A farkasok órája, Suttogások, sikolyok, Jelenetek egy há
zaséletből. Azzal hogy Bergman elszakadt a sajátosan svéd 
mentalitású világtól, amelyet eddig ábrázolt filmjeiben, elszakadt 
attól a kivételes tielső erőtől is, amely eddig minden filmjét átha
totta. 1971 -ben forgatta az első koprodukciós filmjét, az Érintést, 
amelyben a férfi főszerepet Eliot Gould játszotta. A mélypszicho
lógiai realizmus, amely eddig minden filmjét áthatotta, itt a fel
színhez közeledett, és egy dokumentarisztikus realizmus lépett a 
helyébe. Eliot Gould a film férfi főszereplője is az amerikai de
monstratív játékstílushoz áll közelebb, inkább külsőleg alkalmaz
kodott a szerepéhez, mintsem hogy érzelmileg próbálta volna 
megközelíteni az általa alakított figurát, ahogy azt Bergman szí
nészei teszik. Ugyanez történt A kigyótojásban is: Liv Ullman 
hangulatilag azonosul a szerepével, megpróbálja az életérzést 
reprodukálni, míg David Carradíne a szituációval azonosul, és 
életérzés helyett egy élethelyzetet reprodukál. Bergman pedig 
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épp az előzőt kéri tőle, néha ugyan sikerül is megkapnia, de a 
nézőtsen az egész inkább a kiegyensúlyozatlanság érzését kelti, 
és csak kevesen érzik, vagy értik meg azt, hogy tulajdonképpen a 
a gazdasági válság okozta bizonytalanságérzésről van szó. 
A Bergman-filmekben szokatlanul nagy szereplőgárdából legin
kább Liv Ullman és Gert Fröbie játéka emelhető ki, habár Liv 
Ullman sem tudta megismételni a Personában, vagy a Szemtől 
szemben-ben nyújtott alakítását. Úgy látszik, sokkal közelebb 
állnak hozzá az intellektuális hősök, mint egy kabaréénekesnő. 
A kígyótojás dramaturgiailag leginkább a trillerhez hasonlítható, 
pontosabban a krimi szabályai szerint épült, ez azt is jelenti, hogy 
Bergman végül is forgatott egy „filmszerű" filmet, most először 
nem süthetik rá a kritikusok a színháziasság bélyegét. Eddig 
Bergman filmjeinek valóban a regény, novella, dráma, opera, tv 
volt a tartalma. Most először igazán filmszerű kerete van a filmjé
nek: egy bűnügyi történet. Természetesen A kígyótojás egyálta
lán nem egy szokásos bűnügyi történet. A Max öngyilkossága 
által felszínre került bonyodalmak csak arra szolgálnak, hogy 
megindítsák a tulajdonképpeni tartalom felszínre hozását. Ugyan
úgy, ahogy a müncheni sörpuccs is csak ürügy arra, hogy a 
fasizmus születésének gyökereit kutassa Bergman, a Hans Ver-
gerus emberkísérletei által előidézett öngyilkosságok és gyilkos
ságok is csak ürügyül szolgálnak arra, hogy a tudomány felelős
ségéről szóljon. A kígyótojás radikálisan nyúl a tudomány etiká
jának és morális felelősségének kérdéséhez. Az antipszichiátriá
val rokon tudományszemlélet jelen volt már a Szemtől szemben
ben is, de amíg ott kizárólag csak a pszichológiával szembeni 
szkepszisen volt a hangsúly, itt ez kiterjed az orvostudományon 
keresztül az összes tudományokra. Hans Vergerus öngyilkossá
ga előtt azt mondja: „Az igazságszolgáltatás majd lefoglalja a 
dokumentációt, gondosan áttanulmányozza tudományos ered
ményeinket és végül pedig szépen irattárba helyezi az anyagot 
De legfeljebb egy-két év ha beletelik, és a tudomány újra elő 
fogja venni a dokumentációnkat, és gigantikus mértékben fogják 
továbbépíteni azt, amit mi elkezdtünk."{Bárt István fordítása.) 
Ezek a kísérletek valóban folytatódtak a fasizmus hatalomra jutá
sával, a koncentrációs tálxirokban és szinte minden fasiszta re
zsim börtöneiben. Ha egy kicsit szélesebb értelemben tárgyal
juk a problémát és a tudomány felelősségéről tieszélünk, nem 
csak az orvostudomány felelősségéről, akkor nemcsak az em
berkísérletek elleni tiltakozásnak tekinthetjük ezt az eppizódot, 
hanem a tudománnyal való visszaélés elleni tiltakozásnak is álta
lában. 

Ahogy megbukott a söфuccs, a fasizmus elveszítette a második 
világháborút, legyőztük, de soha sem tudhatjuk, mikor milyen for
mában tér vissza - figyelmeztet bennünket Bergman. De A ki-
gyótojás nem egy egyszerű humanista röpirat, hanem technikai
lag sokrétű, gazdag, kiválló film. Rolf Zehetbauer, a díszletterve
ző kitűnően visszatudta adni a húszas évek Berlinjének hangula
tát, a régi „szegény", „olcsó" Bergman-filmek, mint pl. a Csend, 
Rítus Jelenetek egy házaséletből szcenográfiáját gazdagságá
val, naturalizmusával, hitelességével mindenképpen felülmúlta. 
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Zenei írásolt a Nyugatban. Budapest, Zenemű
kiadó vállalat, 1978 

A véletlenekben nincs túl nagy bizalmam, mégis - utólag nyu
godtan bevallhatom - csak a véletlenszerűséggel tudnám ma
gyarázni, hogy több mint tíz évvel ezelőtt mindent megtettem, 
hogy megszerezzem Tóth Aladár Válogatott zenekritikáiX. Lehet, 
éppen valami könyvrecenzió, vagy rádióadás hívta fel rá a fi
gyelmet, minden esetre a kiadványt megkaptam, s Tóth Aladár 
írásai vezettek be először a zenei esszé világába. így nevezném 
ezeket az írásokat, mert akár zenekritikákról, akár tanulmányok
ról van szó, egy széles látókörtJ, csillogó műveltségű szellem ve
tette őket papírra. A Breuer János által szerkesztett könyv, a 
Zenei írások a Nyugatban ajánlása pedig éppen Tóth Aladár 
emlékének szól, aki hosszú időn át vezető zenekritikusa volt a 
folyóiratnak. Nem véletlen tehát, hogy egy kicsit, mintegy beve
zetőként, Tóth Aladár zenekritikáinál horgonyozunk le, annál is 
inkább, mert az 1968-ban kiadott könyvhöz maga Lukács György 
írt előszót, amelyt)en Tóth Aladárt hídként jellemezte Bartók de
mokratikus kezdeményezései és a jelen számára oly szükséges 
marxista zenetudomány között, kiemelve, hogy „az igazi mandz-
mus magyarországi fejlődésében a zenetudomány messze előt
te jár mind az irodalomtudománynak, mind a képzőművészet 
tudományos feldolgozásának". Lukács szerint ez elsősorban Bar
tók fellépésével, a zene területén a nép felé forduló demokratikus 
szellem határozott előretörésével magyarázható, beleértve Ko
dály zenei működését is. Szakítás volt ez a korábbi elmélettel és 
gyakorlattal, amely a kultúrához, művészethez való hozzáférhe
tőség jogát csak egy elit rétegben látta. Lukács rámutat, hogy 
Bartók és Kodály működése mindig az igazi népművészet feltárá
sa volt, a legmagasabb rendű művészet lényegének feltárásával 
összefüggésben, továbbá - különösen Bartók esetében - a nép
zene felkutatása kiterjedt a szomszédos, és távolabb eső népek 
zenéjének felkutatására is, majd a következőket mondja: „ . . . 
nálunk a magyar népi művészet értékének hangsúlyozása min
dig kifejezett hadüzenet volt a magyar elpolgáriasodó dzsentri
kultúrának. E radikalizmus következtében a zenei forradalom 
irányzata messze túlmutatott a Nyugat irodalmi állásfoglalásain". 

Lukács ezzel mintegy körvonalaírta is, hogy az adott társadalmi 
szituáció közepette mi volt a Nyugatban megjelent zenei tárgyú 
írások alapkoncepciója. De hogyan ír erről Tóth Aladár? 
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A magyar zenekritika feladatai cimű, 1925-ben megjelent írásá
ban (ez egyébként a Zenei írások a Nyugatban c. könyv nyitó
írása) elsősorban a hagyományos kritikával számol le, amely „hó
dolt ugyan már a felkapott, divatos virtuózoknak, de sokáig tá
madta, üldözte a magyar géniusz legmélyebb megnyilatkozását, 
s mikor végre melléje állt, már csak a közönség ítéletét követ
te... ", majd később a következőket mondja: „A konzen/atív 
kritika többé-kevésbé jogosan írhatja a külföldi modernekről, hogy 
tévelygők és alacsonyrendűek, sőt teljes joggal írhatja, hogy 
romlott, méltatlan utódai Bach, Beethoven, Mozart, V^agner mű
vészetének; de nem vitathatja el tőlük, hogy a mai Európa az ő 
tulajdonuk, hogy a mai nyugati művelődésnek ök a muzsikus-
képviselői". 



Végül még egy Idézet az említett írástjól: „A zenekritikának egyik 
legfőbb feladata: rákényszeríteni az előadóművészeket, hogy a 
legértékesebb zeneirodalom szolgálatába álljanak." 

Ezze\ lényegében kikerekedik a kép: a Nyugat köré sereglett 
zenekritikusok látták, tudták, hogy a közönség nagy része nem 
érti a „magyar nyelvű" muzsikát, de távol állnak tőlük a nyugati 
zenekultúra új eredményei' is, a zenei intézmények (operaház, 
filhannónia stb.) pedig, enyhén szólva, engedékenyek a közön
ség irányába. A közönség - Schöntserg és Bartók korában - még 
a bécsi klasszikusoknál, valamint a népszínműveknél tartott. A 
Nyugat zenekritíkája - világosan, egyértelműen, s nem utolrósor-
ban szívósan - ezt a lemaradást akarta pótolni. Bartók Dt és 
Kodályt igazán a Nyugat támogatta, az új európai zenei tör3kvé-
sekről ez a folyóirat adott számot, a zenei intézmények repe loár-
ját ezek az írások próbálták jószándékkal megváltoztatni, fi ilfris-
síteni. 

Ilyen szempontból a kötett)en közölt írások ma is izgalmi\sak, 
hiszen az akkori heves forrásból, az akkor autentikus nézetkü-
lönbségektsől, azok harcátiól szűrődött le az, amit ma már bizto
san tudunk, ami ma alapigazságnak számít. Az imponáló az, 
hogy a Nyugat zenei rovatában dolgozók általába nem tévedtek. 
Amit írásaikban elmondtak, ami mellett kiálltak, az kiállta az idő 
próbáját is. Szinte megdöbbentő - egy egészen apró példával 
élve - , hogy Füst Milán a tizenhét éves Szigeti Józsefben teljes 
biztonsággal fedezi fel a hegedűjátszás csúcsértékeit. Vagy: 
Schönberg muzsikájáról még ma sem egyöntetű a vélemény; Mol
nár Antalnak a róla írt - 1912-bien készült - tanulmánya egy mai 
vitában is perdöntő lehet. Igy válik ez a könyv izgalmas, élő 
zenetörténelemmé, egyben tanulságos olvasmánnyá. 

Mint tudjuk, a Nyugat első száma 1908. január 1-én jelent meg, a 
folyóirat 1941 augusztusában szűnt meg. Megjelenése idején 
szinte állandóan közölt zenei írásokat, a könyv szerkesztőjének 
ebből a hatalmas anyagból kellett válogatnia. Breuer János végül 
is a következő szerzők mellett döntött: Barta Lajos, Bálint Aladár, 
Serényi Róbert, Devecseri Gát»r, Elek Artúr, Füst Milán, Fran
cois Gashot, Gombosi Ottó, Gyergyai Altiért, Hammerschlag Já
nos, Harsányi Zsolt, Jász Dezső, Karinthy Frigyes, Kázmér Ernő, 
Keszi Imre, Kosztolányi Dezső, Kuncz Aladár, Lányi Viktor, Me-
zey Zsigmond, Mohácsi Jenő, Molnár Antal, Náray Miklós, Sza
bolcsi Bence, Szirmai Albert és Tóth Aladár. A szerkesztő -
helyesen - kihagyta az új kiadásban, másutt hozzáférhető íráso
kat, továbbá következetesen elkerülte a harmadközlést (így csak 
sajnálhatjuk, hogy Csáth Gézától egyetlen írás sem kerülhetett 
be a kötetbe, holott mondjuk a Nyugat első évfolyamában közölt 
kilenc zenekritika közül nyolcat ő irt). 

A könyv végén található cikkbibliográfia bizonyára hasznos ada
lékként szolgál majd a kutatóknak, a könyv maga pedig szinte 
teljes képét adja a korszak zenekultúrájának. 
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Egy éve annak, hogy vrdniki találkozónkon a kritikáról vitatkozva 
igen élesen merült fel a kritika morális kérdésének problémája és 
ezzel együtt társadalmi helye és szerepe. Ez a polémia azt tanúsí
totta - sok okfejtéssel ellentétben - hogy a kritika morális dimen
ziója nagyon is aktuális. Talán azért, mert a kérdés tárgyalását 
sokáig elhanyagoltuk, talán azért, mert a társadalom egészében 
létrejött változások kényszerítő erővel figyelmeztetnek e kérdés
kör újbóli meghatározására. S amennyire több jelentős hazai 
kritikus ténykedését követtem, arra a következtetésre jutottam, 
hogy az elmúlt évtizedek módszertani lelkesedése után elérke
zett az ideje ezeknek kritikai felülvizsgálására, a ,,kritika ontoló
giájának" meghatározására, amelynek egyik szegmentumát ép
pen a „morális szerepkör" képezi. Kérdésünket még azzal is 
bővíthetném, hogy az elmúlt évtizedben a kritikai gyakorlatban 
nagyfokú specializációra került sor, igen élénken fejlődtek a kriti
kai irányzatok, az analitikus vizsgálatok, differenciálódtak azok a 
módszerek, amelyekkel megközelíthetjük az irodalmi művet, de 
mindezek a szerteágazó kutatások tennékeny és méltóságteljes 
párbeszéd és eszmecsere hiányában alakulnak, vagy az izoláció, 
a szakmai monológ után eljött az ideje a dialógusnak, amelyben 
talán nem tudunk majd egykönnyen szót érteni, de amely mégis 
a kritika méltóságát szolgálja. S végül, de legszívesebben, mint 
gyakorló kritikus megtoldanám e kérdéseket még eggyel: az utóbbi 
évek során a jugoszláv irodalmakban olyan jelentős művek jöttek 
létre főleg a széppróza területén, amelyek arra kényszerítenek 
bennünket, hogy vizsgáljuk felül saját kritériumainkat, hogy ezzel 
együtt meginduljon az egész irodalmi helyzet átértékelése. Ma
gam is nagy élvezettel és tanulsággal olvastam e legjelentősebb 
művek íróinak reflexióit, amelyben polemikus éllel róták fel a 
kritika szűk szempontjait, tradicionalízmusát, konformizmusát, 
egyenlősdire való törekvését. 

Mert megállapításaikban van is igazság. Sokszor úgy tűnik, hogy 
a kritikus olyan automata lett, amely mindent dicsér. Néha arra is 
vállalkozik, hogy egyféle félszeg diptomáciával szerény megjegy
zéseket fűzzön, amelyben a bírálat nyomai is megvannak, de 
ezen túl, ha élesebb ítéletet kellene hoznia, akkor hallgat. Egyre 
ritkább az a kritikus, akinek ítéletét páratlannak tartjuk, ha el
marasztaló ítéletet mond. Ezzel szemben nagyon gyorsan nő 
annak a kritikusnak a tekintélye, aki tucatszámra regisztrálja a 
remekműveket. A ,,remekművek" tehát sorozatgyártásban szü
letnek, ám az írók között mégis sok a panasz arra, hogy a kritika 
kizárólagos, hogy ügyeletes zseniket fabrikál és felszínes. Már 
ezek a tények is arra ösztökélhetnek bennünket, hogy tisztázó 
szándékkal szóljunk morális küldetésünkről és társadalmi hely
zetünkről. 

Szerény, vitaindító soraimmal elsősorban arra szeretnék rámutat
ni, hogy a morális küldetés és a szakmai kérdéskör elválasztha
tatlan egymástól. A kritika erkölcse a szakmai problémák finom 
szövetében mutatkozik meg. A morális következetlenség a kriti
kai, módszerbeli következetlenségben rejlik és viszont. S kérdé
sünk még bonyolultabb lesz, ha beismerjük, hogy mind a szak
mai, mind a morális kérdések a legszorosabb kapcsolatban van
nak a kritika társadalmi helyzetével. Mert ezeknek az össze
függéseknek az ismerete nélkül könnyű lenne meditálni az ideális 
kritikus jellemrajzáról, felkészültségéről, igazságairól, megvesz-
tegethetetlenségéröl stb. Az ideális kritikusról való meditáció sok
szor éppen a középszerű írók kedvenc témája, mert - mivelhogy 222 



ilyen ideális kritil<us nincs - az ideális emlegetése sokszor azon 
kritikusok elleni eszköz, akik a tévedésektől meg nem riadva, 
sokszor éppen azok árán is mondják ki a becsülettseli nem-et, s 
alkalmazzák az átlagtól eltérő magasabb szakmai és erkölcsi 
kritériumaikat. 

Ha tehát a témánkat nem a puszta kellés útján közelítjük meg, 
hanem a realitások szempontjától, akkor azonnal leszögezném, 
hogy az irodalomkritika a jelen pillanatban minőségileg új társa
dalmi helyzetben van. Gondolunk itt az egész irodalmi élet társa
dalmasítására, az önigazgatási formák gazdagodására, s a mun
kacsere elismeréséből fakadó új helyzetre. De ez az új helyzet 
nem születik meg minden ellentmondás nélkül. Az önigazgatás 
az irodalmi életben is drámai párharcot vív: még elég erősek 
azok a rétegek és azok az eszmék, amelyek a régi privilégiumo
kat védelmeznék, de már megvannak azok a szervezeti keretek 
és gondolatok és valóságos tendenciák, amelyek a szocialista 
kultúra újabb szakaszában képesek állni a harcot. Azt monda
nám tehát, hogy alapjában véve egy pozitív folyamatnak vagyunk 
a tanúi, amelyben még a különböző részérdekek is feleselnek 
egymással és amelyek erősen gátolják a kritika szabadabb fele
lősségvállalását. Sokszor van úgy, hogy a régi az új ruháját 
kölcsönözi, hogy igy mentse át régi kiváltságait. Egy azonban 
biztos: legalább is potenciálisan, robbanásszerűen növekedett 
azoknak a szubjektumoknak a száma, akik kritikai funkciókkal 
bírnak. Ez azt jelenti, hogy létre jöhet a kritériumok párbeszéde, 
amelyben immár szükségszerű az értékrendszerek dinamikus 
eszmecseréje, az irodalmi szövegek és az irodalmi ideológiák 
árnyalt, sokszempontú és kollektív elemzése. Ezt a dinamikus 
struktúrát kívánja megmerevíteni az irodalmi technokrácia vagy a 
céhszellemben gondolkodó szakemberek csoportja, amely pél
dául az új testületekben a régi munkamegosztást kívánja meg
tartani, mondván, hogy az önigazgatási testületek foglalkozzanak 
csak a legáltalánosabb eszmei-politikai kérdésekkel, vagyis az
zal, hogy a kiadott irodalmi művekben ne legyen kifejezetten 
káros tartalmú műalkotás - a többit már az institúció szakszol
gálata fogja tálalni. Ezáltal a „szakszolgálat" - az esztétikai és 
az eszmei szféra mechanikus elválasztásával - mentesül attól, 
hogy alternatívákat dolgozzon ki, hogy terveit alapos és részle
tekbe menően árnyalt elemzés alapján dolgozza ki, s így vég
eredményben szabad kezet kaphat az irodalmi technokrácia, 
amely az irodalmi élet gazdag világát saját ideológiája alapján 
hierarchizálja, megszervezve a szellemi-irodalmi tőkével való 
rendelkezés ideiglenes monopóliumát. Ennek csak néhány kö
vetkezményére mutatnék rá: már hosszabb ideje szembesülünk 
azzal a meggondolkodtató állítással, hogy kevés az olyan iro
dalmi alkotás, amely elkötelezetten és kritikusan foglalkozik való
ságunk társadalmi és antropológiai forradalmával. Naiv dolog 
lenne ezt csupán az írói inspiráció hiányával magyarázni, sőt 
bizonyos értelemben abszurd is, mert mi izgatná jobban az írót, 
mint saját kora. Sokkal fontosabb lenne a kritikus hangvételű 
elemzés irányát azon intézmények felé fordítani, amelyeknek az 
a feladata, hogy meghatározzák, stimulálják az általános társa
dalmi érdekeket. Nem arról van-e szó, hogy ezek az intézmények 
esetenként mindennemű kockázattól megriadva, azon műveket 
részesítik előnyben, amelyek, hogy Walter Benjámin szavait 
használjuk „fakó sablonokkal élnek, amelyeket aztán a kritika 
könnyen megnevez és ezért dicsér is"? Nem arról van-e szó, 
hogy az irodalmi technokrácia a valóságunk drámai párbeszédeit 
továbbgondoló irodalom helyett sokkal jobban kedveli az irodalmi 
hermetizmus állóvizeit, nemcsak azért, mert azok közelebb van
nak ideológiájához, hanem azért is, mert nem jelent részére sem
miféle kockázatot? S nem találkozunk-e hasonlóan nyugtalanító 
kérdésekkel, megnyugtató válaszok nélkül, egy másik területen, 
a marxista orientációjú irodalomkritika ügyében is? Mert meg
győződésem szerint, a jelen pillanatban csak ez az irodalomkri
tika tudna igazán nyugtalanító kérdéseket felvetni az irodalmi 
gyakorlat kérdésében, de ugyanakkor igazat kell adnom azoknak 
a véleményeknek is, amelyek szerint, ez még nem fejlődött kellő 
mértékben. Miért? Ugyancsak naivnak nevezhetnénk azokat az 
állításokat is, amelyek ezt egy-egy kritikus szubjektív döntésével 
magyaráznák. Nem arról van-e szó, hogy bizonyos rétegek, bizo
nyos irodalmi ideológiák mesterségesen előidézett hiányt terem
tenek a kereslet egyoldalú megfogalmazásával? Nehéz mind
ezekre a kérdésekre kemény igenekkel és nemekkel válaszolni, 
de részemre a kérdések felsorolása is egy kritikai lelkiismeret
vizsgálattal egyenlő. Mert a fenti ellentmondások bennünk és 
egész kultúránkban jelen vannak. 

erősiti az irodalomkritika totális funkcióját. Az igazi nagy kritikus
egyéniség tehát nem törpül el az irodalmi önigazgatási testületek 
árnyékában, hanem csak erősödik, mert mindketten ugyanabból 
a totalitásigényből merítenek erőt. S ez egyben nyílt negációja 
azon törekvéseknek is, amelyek a kritikusból egyszerű mened
zsert kívánnak formálni. Mert éppen a bürokratikus, a techno-
kratikus struktúrák kívánsága ez, hogy legyen, aki szakmailag 
jóváhagyja a produkciót; a középszerűség dömpingjét és azokat 
az irodalmi alkotásokat, amelyeket Kriezával együtt a „nyulak iro
dalmának" nevezhetünk. Ám ennek a menedzserizmusnak szük
sége van tudományos aurára, amely leleplezi az egyszerű, úgy
mond vulgáris kapcsolatokat a részleges megrendelés és a rész
leges kiszolgálás között. Erre a célra nagyon is megfelelt az ide
ológiamentes irodalomtudomány mítosza, elsekélyesített, eklek
tikus változataiban, a sok terminológiai tam-tam, a metodológiai 
következetlenség olyan méreteket vett, hogy vele kapcsolatban 
még Michel Foucault is érdemesnek tartotta megjegyezni, hogy 
az irodalmi establishment ideológiájává vált. Mindezekkel a tö
rekvésekkel ellentétben a kritikus új társadalmi helyzete aktuali
zálja az irodalomkritika integrális szempontjait, s ezzel együtt a 
morális kérdésfeltevések pátoszát is. A kritikus tehát visszahódít
hatja morális integritását, azzal, hogy transzcendentálja az elide
genített szakmai szférák szűknek mutatkozó világát. 

A morális integritás azonban nem jelenti a kritikus heroikus ma
gányosságának hirdetését. Az egész irodalmi világ ellen egyedül 
fellépő irodalomkritikus szimbóluma sokszor azt a törekvést aktua
lizálná, amely a kritika nagy morális problémáit a kritikus morali
záló problémájává zsugorítaná. Ebből a megállapításból logi
kusan következik az is, hogy a kritikus erkölcsi problémavilága túl 
van a moralizáló kérdéseken. Vagyis nála a morális kérdésfel
tevés nem végcél, hanem a szakmai eszköztár egy fontos lánc
szeme. Az irodalomkritikus morálja tehát elsősorban irodalom
kritikáiban mutatkozik meg, abban a következetességben, amely 
az elméleti alapok kialakításában és alkalmazásában nyilvánul 
meg. A morális kérdések súlya, történelmi patetikája, szükség
szerűsége tehát ezen a ponton, mélyen szakmai problémákká 
válnak. S csak ebből a perspektívából nézve képes a kritikus abból az 
outsider-pozícióból kikerülni, amelyben ma még gyakran érzi ma
gát. Ám tudjuk, jól, hogy ma számos olyan kritikai törekvés van, 
amely a morális érzékenység problémáját kiutalja az irodalmi mű 
megismerésének világából, mint ahogyan vannak olyanok is, akik 
csak ezt tartják értelmesnek benne. Viszont az is igaz, hogy a 
metodológiai mámort gyakran metodológiai kiábrándulás és rela
tivizmus követi, a morális eufóriát pedig a morális nihilizmus. 
Sokszor csapnak össze fejünk felett az új vagy régi dogmák, 
amelyek veszélyeztetik a kritikus autonómiáját. Ám a kritikus 
morális feladata, hogy ezeket a dogmatizmusokat elutasítva, egy 
közösség leghaladóbb erkölcsi tanulságait végiggondolva, saját 
szakmai kérdéseivé transzponálja azokat, 

A Vajdasági íróegyesület idei, Fruska gora-i (Čortanovci, május 
23 - 25.) tanácskozásán eltiangzott vitaindító. 
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E vizsgálat egyik eredménye az, hogy bármennyire valóságosak 
azok a törekvések, amelyek a kritikát az outsider szerepére kor
látoznák, nem hiszem, hogy ezt a szerepet el kellene fogadnia, 
sőt anakronizmus lenne ezt ma felvennie. Az önigazgatás mint 
társadalmi totalitás ellenpólusa a különböző szférák egymástól 
való elidegenítésének és ezzel együtt - az irodalom területén -
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rezime 
Objavl ju jemo odlomke iz intervjua sa Hansom Magnusom Enzensbergerom i Gunterom Grassom; 
pesme Csorba Bele, Hansa Magnusa Enzensbergera i Marsall Lászlóa, te prozu Bognár AntaJa i 
Balázs Attile. 
,,Zajedništvo iskustava je za Benjamina transcendentalna a prion datost. Iskupljenje, koje je 
istovremeno i revolucija i restitutio in integnjm, u njegovim mislima mogu predstavljati ostobo-
djenje pošto su po Benjaminu oba oblika gradjanskog sveta bolesti kolektivnog iskustva: atomis-
tička doištvenost ali i, sa prvim koegzist irajući, neuništivi kolektivitet. (..,} Benjaminova kulturna 
fi lozofi ja se zasniva na izboru vrednosti; na izboru kolektivne kulture naspram individualnoj 
kulturi. Kolektiv je u početku zamišljao kao versku zajednicu, a zatim, putem polit ičke revolucije, 
kao emancipovano kolektivno dmštvo. (...) Filozofija Benjamina, u središtu sa poimanjem, za cilj 
ima uspostavljanje intersubjektivnosti s pomoću osećanja zajedništva I kolektivnog poimanja." 
(Završni deo napisa Radnóti Sándora o Waltem Benjaminu) 
,,Stil mu je pokušaj tehničkog ostvarivanja ideala koji, krećući se -od reći do reći, od rečenice 
do rečenice« iii iz drugog aspekta - od elementarnih činjenica, do elementarnih činjenica, od neos
pornih izvesnosti do neospornih izvesnosji -hvata na delu« sve ono za čije je, od pristrasnosti i 
pripisivanja očišćeno, prikazivanje praktičarska svesti nemoćna. " (Konczol Csaba o Mészöly 
Miklósu) 

O premijeri d rame Tolnai Ottóa Végeladás (Rasprodaja) Danyi Magdolna i Végei László pišu: 
,,Starost i agonija Csömöre je istovremeno nezaštićenost i nepovredivost ; bezlična nadmoć u 
potpunoj ličnoj izloženosti. On je istovremeno i junak-mučenik i redttel j igre sopstvenog ogolje
nog života koju - malo slobodnije - možemo nazvati i »commedia dell' istoria« (Danyi Magdolna) 
,,Srž drame - pripovest umiranja jednog č o v e k a - | e fluidna i lomna, nemilosrdna stvarnost: jedva 
dramat ična. A ta mala supstanca pokreće veliku mrežu; merni sistem istorije. Totnaijevu dramu 
bismo zbog toga pre mogli nazvati metaf iz ičnom nego li l i rskom," (Végei László) 

,,U prozi Varga Zol tána su se uprkos ustaljenju stvaralačkog cilja tokom poslednje decenije 
odigrale bitne promene. Tu ne mislim u tolikoj ггшп na obogaćenje produbljenje spisateljskog 
pogleda, na konačno oformljenje stila ili na ostale pratioce srečnog upotpunjenja životnog dela, 
koliko više na privlačnu promenu smera, Što je kod Varga Zoltána rezultirao preobražajem f a n 
tast ičnog u p s e u d o i s t o r i i s k o " . (Utasi Csaba o Hidovom nagradom nagradjenoj zbirci pripo-
vedaka Varga Zoltána) 

, ,Jedna od osnovnih spoznaja Aćinove eseističko-kritičarske prakse' je opažanje (odredjivanje, 
obeležavanje) onih d inamičkih tačaka, koje se sreću na raskrsnicama razmišljanja i umetnosti. 
Otkriti i registrovati dinamične tačke, dodime pa/ršine, ukrštanja, medjusobni utKaje pogleda i 
s tavova, teorija, sistema i dela: sa sobom donosi otvorenost obuhvaćenih površina, preglednih 
duhovnih sfera. Takav stav ne obezbedjuje samo otvorenost, već daje mogućnost preispitanja 
osetl j ivih i spomih, ne odlučenih i neizvesnih problema. (...) Informisanost i orijentacija, intencije i 
rezultati Jovicu Aćina svrstavaju u sam vrh jugoslovenskog eseizma." (Thomka Beáta o zbirci 
eseja Jov ice Aćina) 

,,U svoj im napisima o osećanju života rascepkanog i u lavirintu savremenog potrošačkog prin
cipa zalutalog Čovečanstva, tačnije svoje napaćene generacije, govori sa nedeljivom nadom i 
obećanjem izbavljenja, (...) Kad Pi l inszkypise pesmu on priznaje ili otknva. Od katarktičkog 
uticaja njegovih monologa, tačnije monodrama, se niko ne može ograditi, (,,.) Iz njegove poezije 
nedostaju oskjbodilački duh i program formiranja života. Pogled mu pre karakteriše 1фпо stanje 
negoli radno. (...) U metamorfozi vremena sazrela , , lepa" bol, poštivanje i savladjivanje patnje 
piscu nude dalje mogućnosti za zločin i kaznu. U gravitaciji pomenutog piše prozno delo 
Beszélgetések Shery l S u t t o n n a l (Razgovori sa Sheryl Sutton). Delo je sinteza i okvir Pilinsz-
kyjevih esejističkih napisa. Pesnički monolog je zamenjen dialógom, naravno ne onim u filozof
skom smislu uzetim, koji su, naime, većinom polemičkog karaktera, dok je ovo spis ^s laganje" . " 
(Utasi Mana o svetu Pilinszky Jánosa) 

,,Latinskoamerički roman je izrastao iz specifične doištveno-istori jske stvarnosti, eseistiku, etiku i 
s tmk tum je sam izgradio - dakle, koliko god da je sadržaj nov, u isto tolikoj meri je nova i forma. 
Iz ovog sledi da su sadašnje evropske formule nedovol jne za i izražavanje latinskoameričke 
s tvarnost i . " (Rezime Fekete Józsefa o proznoj književnosti Latinske Amerike) 

Zbirku drama Mészöly Miklósa, Bergmanovo Zmijsko jaje i izbor, iz muzičkih napisa Časopisa 
Nyugat prikazuju Bálint Sándor, Surányi Zoltán i Sinkovics Péter. 

knj iževna kritika je u sadašnjem trenutku u novom društvenom položaju. Tu mislimo na 
podruStvljavanje celokupnog književnog života, na obogaćivanje samoupravnih fonni i na novo
nastalu situaciju koja proističe iz priznavanja razmene rada. Ali se ta nova situacije ne radja bez 
suprotnost i , (...) Jedno je, medjut im, sigurno: makar potencijalno je rapidno porastao broj onih 
subjekata koji imaju kritičku funkciju, A to znači, ima prostora za nastajanje dijaloga kriterija, u 
ko jem je sada već neophodna dinamična razmena mišljenja sistema vrednosti, iznijansirana, 
kolekt ivna i iz mnogih aspekata radjena analiza književnih tekstova, književnih ideologija, Pome-
nutu dinamičnu struktunj želi ukočiti književna tehnokratija ili grupa stručnjaka koja razmišlja u 
cehovskom duhu, koja, na phmer, u novim telima želi zadržati staru podelu rada, govoreći da se 
samoupravna tela bave samo najopštij im teorijsko-političkim pitanjima, to jest time da se medju 
izdatim književnim del ima ne nadje delo izrazito štetnog sadržaja - a ostalo će sen/irati stručna 
s lužba institucije. (...) u suprotnosti s a s v i m tim nastojanjima nova dmštvena uloga kritičara 
aktualizira integralne aspekte književne kritike, a time i patetiku postavljanja novih moralnih 
pitanja. Kritičar, dakle, ponovo može osvojiti moralni integritet time Što transcendentira otudjene 
s tn jčne sfere, koje su se pokaza le usk ima." (Ekspoze Végei Lászlóa na savetovanju Udruženja 
knj iževnika Vojvodine u Osrtanovcima) 
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kezek, 
áldott 
kezek 
,,A teremtés című részleten a teremtő isten és az első ember 
látható. A kép központja két kéz. Az istené és a teremtményé. A 
két kéz teljesen »elethij« - tehát reálisan ábrázolt. De mit fejez 
ki? 
Az egyik kéz: aktív, parancsoló, életet átszikráztató. A másik: te
hetetlenségből ébredő, az élet szikrájától ébredő, aktivizálódó. 
(.. .) Vagyis: a jelképes ábrázolás egy bonyolult eszme kifejezé
sét szolgálja. Elvontsága szembetűnően érzékletes." 

Balogh Jenő 

1. 
Michelangelo: Ádám teremtése, freskórészlet a Sixtusi ká-
polnát>ól 

,,22. Oda méné tehát Jákob Izsákhoz az ő atyjához, a ki megta
pogatván őt, monda: A szó Jákob szava, de a kezek Ézsaú 
kezei. 
23. És nem ismeré meg őt, mivelhogy kezei szőrösek valának 
mint Ézsaúnak az ő bátyjának kezei; annak okáért megáldá őt." 

Mózes I. könyve, 27. ének 

,,A női kéz szépsége legalább annyira foglalkoztatja és foglalkoz
tatta mindig a költőket, festőket, szobrászokat, mint amennyire a 
kéz munkája és sokféle produktuma a filozófusokat. (...) A kéz 
ugyanis eljutott a tökélynek arra a magas fokára, amellyel Raffael 
festményeit, Thorwalden szobrait és Paganini zenéjét elővará
zsolhatta. A női kéz ezenkívül eljutott a szépségnek arra a foká
ra, amelyet az Aphrodité- és Vénusz-szobrokon láthatunk." 

Dely Károly 

„A tétlen életben a vér lustán folyik a végtagokban. Minden új 
nemzedékkel egyre jobban gyöngülnek a kéz- és lábizmok, vé
konyodnak a csontol<. Mindezek következményei a kis lábacskák 
ós kezecskék. Ezek olyan életmód jelei, amelyet a társadalom 
magasabb osztályai igazi életnek tekintenek, mert a fizikai mun
kától mentes élet jelei. Ha egy nagyvilági hölgy keze és lába 
nagy, akkor ez annak a jele, hogy testalkatának valami hibája 
van, vagy hogy nem származik régi jó családból." 

Csernisevszkij 

2. 
„A burzsoázia bájos mosolya": A spanyol politikai élet letűnt 
korszakából fennmaradt kötelező kellékként Sophie királynő 
magasba emelt karja és hamvas mosolya 

,,A kéz változó és több értelmű eszköz. Amíg a moziban meg 
nem láttam, valójában nem is tudtam, milyen. Egyaránt alkalmas 
valami abszolút tartalom, a mozgás és a drámaiság kifejezé
sére." 
Légér 

Egy sokatmondó kéz- és arckifejezés: Vajon megnyugtatta-e 
ez a bizalmasan csillapító kézmozdulat azokat az amerikai 
anyákat, akik fiaikat Vietnamból várták vissza? Jimmy Cartert 
látjuk az amerikai nemzeti légió pódiumán 1976-ban, amikor 
még a demokraták elnökjelöltje volt. 
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„A villát a bal, a kést a jobb kézbe vesszük. Mind a kettőt a 
nyelénél magasan fogjuk és lehetőleg csak a mutató, középső és 
hüvelykujjakkal. Kézzel nem illik érinteni az ételt. Arra valók az 
evőeszközök." 

A Kincses szakácskönyvből (1954) 

„A kéz az embert a tér, a súly, a sűrtíség és a mennyiség meg
hódítására tanítja." 

Henrí Focillon: Eloge de la Main 

4. 
Út a lövőbe: Viktor Gorbatko és Jurij Glazgov diadalmasan 
magasba emelt kezei nemcsak a Szojuz-24, hanem az embe
riségnek az űrkutatásban elért eredményeit jelképezik 

, , . . .ligy látom, a mi időnkben elveszett az élet filozófiáját kifejező 
egyik kölcsönviszony, vagyis a gondolat és a kéz meghitt viszo-
nyossága, legalábbis a letűnt századokhoz képest, melyekben a 
szakmai ügyességre oly nagy szükség volt. Többé nem érezzük 
az igazi szükségét az ilyen lenyűgöző eszközöknek, mint a ke
zek, 'amelyek adhatnak és kaphatnak, sebezhetnek és gyógyít
hatnak, áldhatnak és könyöröghetnek, átkozhatnak, összeköthet
nek vagy lecsaphatnak: kalapácsok, harapófogók vagy ásók le-
hetnek« (Valóry), aszerint, hogy az értelem mit tart megfelelő
nek." 

Marguerite Wildentiam: Pottery, From and Expression 

5. 
Gondolat és eszköz összhangja: Markulik József alkotása 
(1975) 

,,Ez év elején Larry Smith hat inch hosszú vonalat vágott bal ke
zén," 
,,A nyár folyamán Vito Acconci megpróbálta jobb kezét mind mé
lyebbre lenyomni a torkán." 
„A Kéz című video-alkotás Keith Sonnier kiállításának egy ré
szét képezte, melyet a Castelli galériában tartott múlt év márciu
sában." 

Az Avalanche 1970-es évfolyamából 

,,Vito Acconci, aki néhány earth art alkotást készített, saját testét 
is alkotói tárgyként illetve az alkotás helyeként határozta meg. 
( . . .)Egy étteremben ülve egy óra hosszat dörzsölte jobb kezé
nek ujjaival bal könyökét, öt percenként színes felvételeket ké
szített a dörzsölt felület fejlődéséről és növekedéséről. (...) Larry 
Smith Vonal című alkotásának következményeként hat inch 
hosszú seb maradt a kezén, az akció célja pedig az volt, hogy az 
emberi test egy részét potenciális szobrászati anyagként kérdez
ze ki." 

Willoughby Sharp 

Az élő kéz mint szobrászati anyag: Terry Fox Az én kezem 
finomporcelán című alkotása (1970) 

Art Lover 
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