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„a művész számára minden létez ő  
a m űvészetért van." 

  

  

füst milán 

  

 

Szentkuthy Miklós a magyar irodalom egyik legprob-
lematikusabb egyénisége. Vita és meg nem értés, 
bámulat és lenézés, magasztalás és csökönyös gán-
csoskodás övezte csaknem ötvenéves írói munkás-
ságát és annak gyümölcsét, a tízezernél több könyv-
oldalnyi terjedelm ű  regénysorozatot. E monumentá-
lisnak készül ő  életmű  fittyet hány az irodalomtörténet 
és az irodalomelmélet konvencionális szabályainak; 
ergo kevés elismerést és biztatást szerzett alkotójá-
nak. 

 

 

Igaz, a korabeli kritikai közvélemény igen zajosan fo-
gadta az 1934-ben megjelent Prae-t. Az első  köny-
ves fiatal író látszólagos sze гtelensége szemébe öt-
lött Babits Mihálynak, Halász Gábornak, Szerb An-
talnak, Hevesi Andrásnak és Németh Lászlónak, de 
csak Szerb és Németh álltak ki szilárdan mellette. 
A szélesebb olvasóközönség, sőt az avantgarde iro-
dalom edzett idegzetű  m űvelő i is életlenül, megdöb-
benve álltak a gigászi munkát sejtet ő  szófolyam, 
a mérhetetlen intellektusra valló, sziporkázóan szel-
lemes gondolatözön el őtt. 

Szentkuthyt nem könnyű  olvasni, még kevésbé elol-
vasni és megé гteni. A viszonylagos átélést megne-
hezíti életm űvének hatalmas terjedelme: még Vas 
István, Szentkuthy egyik legh űségesebb híve is az 
életm ű  áttekinthetetlenségérő l beszél. Az időhiány 
fizikai akadálya mellé egy fiziológiai is csatlakozik; 
nevezetesen hogy stílusa, asszociációrendszere, 
előre- és visszautalásai, áradó verbalizmusa mindig 
megfeszített figyelmet követel, egy pillanatra sem 
hagyja lankadni a befogadói tudatot. Stílusa radikáli-
san fölrúgja a hagyományokat, az író magával rántja 
az olvasót gondolatai örvényébe, becsalogatja m ű -
helyébe, módszerével bilincsbe veri és magával so-
dorja gondolat-Orpheusának a logikába és a logikát-
lanságba vezető  kísérteties útján. 

És épp ez teszi m űveit breviáriumszerűvé. Bármikor 
leemelhetjük a polcról, mindig új, mindig izgalmas. 

kölcsönzött 
mottóval: 
ezen 
írás 
ugyanúgy 
táplálkozik 
hősébő l, 
mint 
írójából 

 

 

 
(ki orpheus?) 
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„Az Orpheus-füzetek célja a legfélreismerhetetle-
nebbül humanista cél: a kultúra minden változatán, 
tudományok és mitológiák minden ígéretén és cs őd-
jén, a legtávolabbi korszakokon és legmesszebb 
eső  tájakon, a lélektan rengeteg, dé mégis véges ár-
nyalatain TUL levő  embert keresi..." Ezt a Szent-
kuthy-mondatot idézi Vas István és Pomágáts Béla 
egyaránt, s valószín ű leg ez jut eszébe a kevés 
Szentkuthy-értőnek is, ha a Szent Orpheus breviári-
umára terelődik a szó. Írónk teljességigényét fejezi ki 
a fenti idézet, és megsejthetjük mögötte a töprengés 
mazochistájának, a grafománia lelkes szenved őjé-
nek arcát is (vö. Vermes, 70. o.). 



Orpheus nem más, mint a gondolat, amely az alvilág-
ban (a világban) bolyong (vö. Széljegyzetek Casano-
vához, 12. o.), s állandóan megújul, elemez, általáno-
sít vagy konkretizál, azaz általa állandó interakcióban 
van a m ű  nyelve és anyaga, módszere és stílusa. 
A lélek mélységeibe menesztett Orpheus — a neuro-
tikus Intellektus —századokat, távoli földrészeket, hit-
tudományt és mikrobiológiát, kubista építészetet és 
gályarab-iniciálékat stb. köt össze. 

.. vészes hasonlataimban és t űzijáték analógiám-
ban az egész világ legtávolibb dolgait akartam össze-
függésbe hozni, fürd őkádak leeresztő lyukát Vénusz 
hastáncos, barna gy űszűjével a blaszfémiától sem 
megriadva (biztos ez ?...), boszorkányszombat per-
verzióiban és viaszliliomok oltári szolgálatában vala-
hol a közelséget, azonosságot, a legtudományosabb 
közös nevezőt látni." (Vallomás és bábjáték, 69. old.) 
Persze nemcsak a világ milliónyi dolgát akarja Szent-
kuthy ábrázolni, hanem éppenséggel milliónyi anal -
gia és milliónyi metafora segítségével egyazon dolgot 
is felismerhetetlenné elemezni, vagy fordítva: értel-
messé rombolni. 
Szentkuthy végletekben gondolkodik és ábrázol —
nála a'szerelem két pólusa: szifiliszrajzok és Vogue-
rajzok —, azaz egy-egy témáját analitikusan kimeríti, 
s épp ezért m űvészetének különféle aspektusait is 
nehéz egymástól elválasztani. Tautológia és szó-
játék, líra és tudományos értekezés, intellektuális 
blöff és Heidegger ontológiája keveredik egymással, 
s végül is szembesülésükbő l felépül a mű , a Szent-
kuthy-m ű . Ezért egyetlen mondatában sem tudjuk 
különválasztani a stílust, a nyelvet, a módszert, még 
ha külön-külön is beszélünk róluk. 

3. 
(írói módszereir ő l a prae kapcsán) 

A Prae „a XX. századi magyar irodalom próbaköve", 
írója pedig az „els ő  tizenhárompróbás fajtiszta ször-
nyetege" — mondták Szentkuthy els ő  kritikusai. Ma 
már tudjuk, hogy a „szörnyeteg" nem volt pejorativ 
értelm ű , hiszen a minden tradíciót és konvenciót me-
rész újat akarással elutasító szellemet nevezték így, 
amelynek produktuma is eltért minden megszokás-
tól. A regény alkotórészének tartott id ő , jellem, me-
seszövés stb. eltűnik a műből, és valami idegen, 
a hétpecsétes titok: az alkotói módszer lépett a helyük-
be. (Ennek kapcsán beszélt Halász Gábor a „mód-
szer rémuralmé"-ról.) Szentkuthy számára a m űvé-
szet azonos az abszurditásig teljes intellektuális 
elemzéssel, azaz, „nüansz-kimerítéssel (outproust-
ing Proust) és metafora-túlzással" (vö. Az egyetlen 
metafora felé, 37. o.) Ez a nüansz-elemzés, önvizs-
gálati neurózis nem osztja életen inneni és életen túli 
jelenségekre a világot, azaz nem választja szét a lí-
rát és a tudományt, hanem a világot mint egészet tük-
rözteti önmagában, lejegyezvén annak vibrációit, 
rezdüléseit, amelyekbő l felépíti a történelmet, a ter-
mészetet, a mitológiát. Szentkuthy végtelen huma-
nizmussal tekint a világra, tudja, „hogy egy lehullt 
tátikasziromban több értelem lehet, mint Platónban, 
hogy a nagy m űvészet és a konyhai tortacifrázás kö-
zött alig van különbség, hogy a nagy kultúrák éppoly 
naiv rugókra járnak, mint egy magát illeget ő  cseléd 
vasárnap..." (Vallomás és bábjáték, 261. o.) Epp 
ezért tudományosan elemz ő  és mítoszteremt ően 
költői akár a szerelem, a politika, a halál, a beteg- 

ségek a témája, akár a tér és az id ő  metafizikai 
problémája, az indukció és dedukció, vagy a szubsz-
tancia és az akcidens csodálatos értékei. 

Szentkuthy az ábrázolás m űvésze — nemcsak azért, 
mert nyelvében ő  jutott a legtovább kortársai közül, 
hanem mert szerinte az ábrázolás az egyetlen lehet-
séges magatartás az élettel, a valósággal szemben 
(vö. Vallomás és bábjáték, 263. o.), mert általa az 
író nem kompromittálja magát sem a „történelmi tet-
tek", sem a „bölcseleti alapelvek" gyanús útveszt ő -
jében. Az ábrázolásmániának természetszer űen al-
kotáslélektana indítékai is vannak: „Két dolog izgat: 
legszubjektívabb életem legszubjektívabb epikai rész-
letei, efemer apróságai, a maguk adatszer ű , stilizá-
latlan egyéniségükben — és a világ nagy tényei, alle-
gorikus, Standbild-szerű  nagyságukban: halál, nyár, 
tenger, szerelem, istenek, virág. Stíluszavarom egyik 
oka mármost az, hogy a mondat témája rendszerint 
valami analitikus apróság, finesse, kép- vagy gondo-
latbeli paradoxon — s ezen részletek részletének le-
írásába pumpálom bele, mellékmondatok, szóösz-
szetételek, ritmus-gyilkos jelző-litániák alakjában a 
mitikus nagy kulisszákat (tengert, nyarat, halált stb.). 
Leírok pl. egy speciális n ő i ajak-formát s azon egy 
még speciálisabb rouge-ízt, s az ezen leíráshoz szük-
séges apparátust megtöltöm élet és halál, szervek 
és vérnyomás, szerelem és mesterkéltség nagy, ál-
talános érdek ű  tényeivel és problémáival. Ez is egy 
fóbia: nem merem a „nagy"-gyal kezdeni s innen 
a groteszk mondat: az efemerség hajszálaiba költö-
zött ólom-nehéz örökkévalóság. Ahelyett, hogy egy 
regényben szerepeltetnék tíz személyt, egyetlen 
személyt írok le, s analízis közben mondok el (gyá-
ván!) tíz regényt zárójelben." 
(Az egyetlen metafora felé, 86. o.) 

A formát megújító modernség tartalmát írónknál is 
azoknak a társadalmilag és történelmileg meghatá-
rozott fontos, új fejl ődéstendenciáknak hiteles m űvé-
szi vetületében fedezhetjük fel, amelyek az emberi 
létformát lényegesen befolyásolják. A korabeli modern 
kubista festészet és építészet mellett ott találjuk 
a modern elméleti fizika és élettani gondolkozás 
eredményeit, akár a m űveiben folytonosan visszaté-
rő  divatlapokban, amelyek szinte s ű rítve tartalmaz-
zák a természet legegyszer űbb (!) jelenségeinek sé-
máját és az emberi agy legrafináltabb produktumait. 

három kiúton is szököm, úgy látszik, a lélek-. 
elemzés el ő l: tájkép, építészet és téma-textil..." 
(Prae, 507. o.) Az idézett mondatot körülbelül a kö-
vetkezőképpen fordíthatnánk le: ha a festészet, 
a zene és az irodalom köré külön-külön lezárult, az 
olvasó „kéjes vagy keserves gyönyör űségére" szin-
tetizálni kell őket, aminek hármasegysége a követ-
kezőképpen képzelhető  el: először egy mikro- vagy 
makro-tájkép, majd merész gondolati átcsapással 
egy bizarr építészeti remek leírása következik; ezek-
ből általánosításokat von le, azaz szabályokat, me-
lyek megerősítésére kidolgoz egy tématervet, elveti 
azt és újabbat javasol, és így tovább, amíg az egy 
jelenséghez kapcsolódó"összes gondolatát részlete-
sen ki nem dolgozta. Ez a módszer nem más, mint 
az asszociáció, hiszen egy jelenség a gondolatok, 
fógalmak, történet-vázak vagy hangulat-leírások vég-
telenjét indukálja. A Prae-ben azonban felfedezhe-
tünk egy másik érdekes technikát, ami jelent ős sze-
repet játszik az immanens írói világkép felépítésé- 290 



ben és hitelesítésében. Jobb híján nevezzük ezt 
egyelő re a „valamit valami más helyett" technikájá-
nak (nem eltérítésrő l van szó!). 
Például Touque, a Prae első  két harmadának „hőse" 
elindul reggeli fürd őjére, de a fürdési aktus helyett 
architekturális, fenomenológiai, ontológiai, gnoszeo-
lógiai traktátust kap az olvasó, akinek kéjes élvezete 
hamarosan borzongássá válik a filozófiai zuhany 
hatására. 
A Prae tehát a legkevésbé eseményes, de leginkább 
regényszerű, ha a módosított Paul Ernst-i kategóriát, 
a TOTALE URFORMot (teljes ősforma — a gondol-
kodás ősformája — prae-gondolkodás — Prae) vesz-
szük viszonyítási alapul. 

Az epikai elemek morzsái (vázként) természetesen 
ott hevernek a tudomány, m űvészet, logika, intellek-
tus bőségesen terített asztalán, azonban ez a könyv 
nem sarkall bennünket arra, hogy továbblapozzunk 
benne, megnézzük a végén az események alaku-
lását. A Szentkuthy által idézett természet- és tár-
sadalomtudományi ismeretanyag, az esszéisztikus 
önvizsgálatok tíz-húsz oldalai semmiképpen sem 
tekinthetők betéteknek, vagy valami kompozíciós 
rafinációnak. Nem trükkrő l, spekulatív szöveg-össze-
zavarásról van szó tehát, hanem a teljes önkifejezés 
neuraszténiás hajszolásáról, a prózaírás Szentkuthy-
felfedezte lehetőségérő l, amivel az impotens iro-
dalomnak adott allövetet. (Sokan még ma is fanya-
lognak tő le.) Módszerérő l írónk így vall: „A regény 
terüléte nem azonos az epikai elemek összeadott 
területével, ahogy az akvárium medencéje nagyobb, 
mint a halak tömege." (Prae, 185. o.) Szentkuthy 
korai megállapítása nagyon is helytálló a mai iro-
dalomtudomány szerint, rátapint ugyanis a szöveg 
ambivalens jellegére: többértelm űségére és nyitott-
ságára. (Gondolunk itt a nyitottság ecói értelme-
zésére.) 

Az ambivalenciát és a nyitottságot, az elhallgatások 
praktikáját el lehet érni egy zárt szerkezet ű , „ szó-
fukar" alkotással is — mondanák erre Lotman és 
hívei, hiszen szerintük a szöveg végtelen beszéd-
szöveggé bővítésének kísérlete tévútra vezethet, 
Ugyanis a valóság nyelvi szempontból így eleve 
végtelen beszédszöveget kínál fel, aminek csupán 
egy véges modell lehet a tükre: „ A m űalkotás funk-
ciója kötelező  feltétellé teszi az elhatárolás, a befe-
jezettség jelenlétét..." (Lotman, i. m. 135. o.) Szent-
kuthy prózájá sem cáfolja ezt az állítást, hanem 
éppenséggel illusztrálja:_ nála a szilárd kompozíció 
modellálja a szöveget. 

A kora irodalomtudományát ha nem is megel őző , de 
mindenesetre lépésben nyomon követő  Szentkuthy 
Miklós a Prae-ben errő l a kérdésrő l is véleményt 
mond: „Téma és kidolgozás sohasem függtek össze 
nálam: voltak témáim, melyek örökre témák voltak, 
és éppen úgy nem lehetett őket kidolgozni, mint 
ahogy egy teljesen önmagába összehúzódó higany- 
golyóból nem lehet a kínai falat felépíteni, vagy ki-
dolgozni: egy vázlat sohasem vonatkozhatik a ké-
sőbbi kidolgozásra, minden vázlat öncélú és folytat-
hatatlan. A »téma« is külön m ű faj, a »regény« is külön 
m ű faj, és a kettőnek semmi köze egymáshoz: téma-
írók és regényírók között a legtávolabbi rokonságot 
sem lehet felfedezni... ha megírtam két jelenetet 
(»téma« nélkül) és utána valami szerkesztési trükk, 
kompoziciós lehetőség jutott az eszembe, ezzel 
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kezeti egységbe, hanem egy új, harmadik jelenetként 
használtam fel a „szerkezetet" a már kész két jelenet 
után. Az úgynevezett m űvészi szerkezet nem a re-
gény váza, összetartó traverz-rendszere volt, hanem 
önálló szereplő , mintha a Rómeó és Júlia egyik aktív 
szereplőjévé válna ugyanezen tragédia cselekmény-
vonala. Ezáltal maga a kidolgozás végtelen lesz, 
örökké terjed, alakját állandóan változtatja (kiemelés 
tő lem, F. J. J.), mindent felszed magába és mindent 
bármikor elveszíthet, de ezen kidolgozás-kontinuum 
örök habjai fölött ott fog úszkálni parafa-ornamentika-
ként a külön szerepl ővé emelt szerkezet." (Prae, 9. o.) 

Szentkuthy tehát egy amorf, képlékeny m ű  kidolgo-
zásának elvébő l indult ki, amelynek csak a szöveg-
terjedelem szab határt, és amely el ő-elővillantja 
kompozíciós elemeinek körvonalait. Ezzel együtt 
azonban megalkotta az olyan regény tervét, amely 
interakcióba lép az olvasóval, s minden intellektuális 
póz ellenére is megkívánja az olvasótól, hogy együtt 
alkossák meg a m űvet: az író a kompozíciós vázzal 
és a téma-textúrákkal, az olvasó pedig alkotó olva-
sással vesz részt a m ű teremtésben. 

4. 

(a prae. m űfajáról) 
Szentkuthy Miklós életm űvének mi más címet is ad-
hatnánk, ha nem a De rerum naturát, vagy a Cata-
logus rerumot. Mániákus imitációvággyal alkotja 
ugyanis egymás után az emberi relációk alapvet ő  
kézikönyveit. Végcélja (a Jelenségek Jegyzéke) egy 
olyan mitológia megalkotása, aminek a központjában 
az ember pán-intellektualizmusa, pán-erotizmusa 
áll, az álom és precízió, fikció és imitáció ős-ichtio-
saurus-mocsarában. 

A totalitásra törő  cím és szándék önkéntelenül is 
a filozófiára asszociál bennünket, annyiban, hogy 
a világ dolgainak rendszerezése a világ megismeré-
séhez vezető  út. S hogy ne essék félreértés, a világ 
megismerése nem csupán a filozófia feladata, hanem 
az irodalomé is. Már Goethe is felismerte, hogy 
a regény olyan szubjektív eposz, amelyben a szerz ő  
olyan merész, hogy a világot a maga szempontja 
szerint rendszerezi. (Kiemélés tő lem, F. J. J. vö. 
Ungvári: Poétika, 467. o.) A szélsőséges szubjektivi-
tás Szentkuthy elvitathatatlan írói erénye (egyes kri-
tikusai szerint hátránya), ami minden m űvében tükrö-
ződik — nemcsak hálóként szövi át a szöveget, ha-
nem önálló szempontja szerint dönt a rész és az 
egész viszonyát illet ő leg, ez a m űvészi szempont, 
vagy mondjuk intenció dönti el, hogy mi fontos, s mi 
kevésbé, szubjektivitása határozza meg írói mód-
szerét, stílusát, olyannyira, hogy a kötetekb ő l Szent-
kuthy-csápokat vélünk kinyúlni. 

Irodalom, képzőművészet, zene, színház, (grand 
guignol — danse macabre) keveredik különböz ő  mó-
don regényében/regényeiben — nem mint téma, ha-
nem mint szerkezet, módszer —, tehát egy egye-
temes művészi alkotás létrehozására törekedett. 
Herrmann Viliger is az egyetemes m űvészi alkotást, 
az Universal-Kunstwerket tartotta a regény egyedüli 
formájának. (vö. Ungvári: Poétika, 466. o.) 

Minden szélsőségessége, analizációs mániája, kata- 
logizáló hajlama ellenére regénynek kell tartanunk 



a Prae-t, s ezzel nem bocsátkozunk semmiféle komp-
romisszumba az irodalomelmélettel. A Prae végs ő  
soron a valóság egyéni módon való újrastrukturálása, 
rombolása és újraé р ítése, átlényegítése, két szem- 
pontú: divinus  it  diabolicus ábrázolása. Az író ezt 
a gigantikus munkát egy fiktív képz őm űvészeti iskola 
tanulóinak munkájával hasonlítja össze: „A görög 
fej márványból van. Az első  számú tanulónak adtak 
egy márványdarabot, melyen a modell vonásai már 
ki vannak vésve, csak éppen egypár simítás hiányzik. 
A második számú tanulónak már csak szürke már-
ványa van, alig el őkészített vonásokkal. A tizenkette-
diknek egy doboz fehér olajfestéke, egy értekezé-
se a görög satyr-drámáról és Rembrandt zsebórája. 
A 3874-nek (ez vagyok én! oh charming happiness 
of Adamus Chrysosthomos Paradiso-paccer) pedig 
egy meteorológiai id őtabellája, a modell pontos váza 
fix gázból és egy történelmi hipotézis arra vonatko-
zólag, hogy a zsidók kiradírozták a Bibliából a tizen-
egyedik parancsolatot. Milyen irtózatos munkát kell 
végeznem, hogy ezekb ő l utánozzam a modellként 
elém állított fehér görög márványszobrot. De miköz-
ben három abszurdan szoborellenes eszközömet 
(vagyis a szavakat) gy ű röm, szétszedem, keverem, 
milyen végtelen sok »igazságra« fogok rájönni: ará-
nyokra, viszonyokra, az eszközök egymás közti és 
a modellhez való viszonyaira. Az elsó számú tanuló 
soha semmire." (Prae, 503. o.) 

5. 
(a prae idejérő l) 

„A történelem egymás után következ ő  idő-polcai és 
másság-lépcső i nem azért érdekesek és fontosak, 
mert az el őbbi előkészíti az utóbbit, és így valami 
naiv »organikusság« csempészhető  a folyamatba, 
hanem, mert éppen szerteszét szórja a történelmet, 
minden korszak más dimenzió felé lendül ... a régi 
epika ... a vérszegény id őmonizmus uralmába re-
kedt." (Prae, 183. o.) 

Szentkuthy szédületes regénye légüres teret terem-
tett maga körül: nem volt sem el őzménye, se foly-
tatása, hiszen a lehetetlent kísérelte meg. Elvetette 
a jellemek szilárd körvonalait (azaz a modern epika 
egyik alaptételét fektette le, mely szerint az embert 
nem az határozza meg a legtöbb esetben, amit min-
dennap megtesz, hanem az, amit csak egyszer cse-
lekszik), a kötött teret és az id ő  egymásutániságát, 
és helyükre csempészte a szinkróniát. A kronológia 
eltűnik a regényből, és a belső  idő  veszi át a helyét. 
A kontrasztmentes belső  idő  leírásának a technikai 
megvalósítása a stream of consciousness, azaz 
a tudatfolyamat, a tudatfolyam leírása, ami nem más, 
mint az asszociáció. (vö. Ungvári: A regény és az 
idő, 255. o.) Az asszociáció ideje a ta rtam, a durée, 
ami nem rendelkezik sem a múlt, sem a jövő  kate-
góriájával. 

A Prae epika-szaggató epika-kísérlete elutasítja a 
berögzött epikai tömegvonzást, az id őmonizmust, 
aminek a monotóniája helyére az id ő  multidimenzio-
nalitásának fikcióját helyezi. A többirányúság fogal-
mán olyan szövegviszonyt kellene elképzelnünk, ahol 
az idő-amőbák térbeli viszonyban vannak egymással, 
és így a durée-ben foglalt kvázi-id őkategóriák tet-
sző legesen (szerkesztési elvek szerint) foglalhatnak 

helyet egymás mellett. A különböző  események tehát 
nem az emlékezés technikája (megint csak id ő -
monizmus!) szerint kerülnek egymás mellé, hanem 
teljes id őmentességgel, a legszeszélyesebb építésze-
ti-kompozíciós fogásokkal elhelyezett tiszta tér- és 
tudatelemekként: „Időmonizmus helyett tehát skizof-
rén akvárium: az egyes epikai részletek ide-oda 
úszkálnak az id ő  bénító vályúja helyett a tér szabad 
vizében, mint a szórakozott halak, melyek állandóan 
változtatják egymáshoz való viszonyukat." (Prae, 
184. o.) Az asszociáció képes arra, hogy minden 
előkészítés nélkül összekapcsolja a „barokk epilep-
sziát" és az „egyiptomi múmia-zártságot". (Habár 
Szentkuthy minden el őkészület után is felkészület-
len(l találja az olvasót.) A Prae tehát nem az érzel-
mekre, hanem az értelemre hat, ami által megszüli 
a saját valóságképét: ha a m ű  nem is szokványos 
tükre a valóságnak, az értelem megpróbálja a kifelé 
törő  erőket összeszorítani, megépíteni a széls ősé-
gesen elvont önkifejezés valóságképét. 

A polifón pompával felzendül ő  asszociációk sok-
értelm ű  gazdagságukat, önálló funkciójukat és m ű -
vészi jelentéšváltozásukat az indukáló tárgy (a három 
teljesen összefüggéstelen kiindulópont) és az indu-
kált asszociáció (ezek kapcsolódása) között kelet-
kező  feszültségnek köszönhetik. A dialektikus ellen-
tétbő l termelődő  feszültség képes mindig új töltettel 
ellátni az asszociációt, növelni az ábrázolás ambi-
valens jellegét. 

A körülöttünk levő  dolgoktól, így az irodalmi alkotá-
soktól is megkívánjuk, hogy módot adjanak szerves 
struktúrájuk átélésére. A rendet, törvényt, a szabá-
lyosságot — tehát a szervezett struktúrát — az abszt-
rakció sugallja, amíg a konkrétum, ezek megvalósu-
lása az alakzatok z ű rzavarához vezet. Ezt a logikai 
utat járja Szentkuthy is, azaz szüntelenül absztrak-
ciókat von el a három önkéntelen kiindulópontból: 
„Minden csókot és tételt odáig forgatni, szétszedni, 
lendíteni, (...) hogy annak a csóknak és tételnek 
legvégső  képzelhető  határesetéig, következményéig 
jussak el — fantasztikus ösztönnel torzítani-sz űziesí-
teni, minden ellentétén átedzeni, úgyhogy a végén 
csak hajszálnyi konkrétum marad bel ő le... Itt nem 
okvetlenül valódi csókokról van szó — gondolatban 
a csók minden lehető  csók voltát átéltem, úgyhogy 
hamarosan nem marad már új lehet őség új értel-
mekre." (Prae, 562. o.) 

6. 

(a prae kompozíciójáról) 

„Mi a perspektívában rejlő  egyszerű  öröm? Mindösz-
sze az (de ez bőven elég), hogy következetesen és 
az utolsó molekuláig egyetlen szempont érvényesül 
(például a görbe tükörnél), vagyis fels őfokú rend, 
de ugyanakkor a legnagyobb káoszt idézi el ő  a világ-
ban, virágok megn őnek, Alpesek eltörpülnek, f ű -
szálak donjonok, és zsiráfok giliszták lesznek anélkül, 
hogy ez a lényegüket a legkisebb mértékben is meg-
csonkítaná." (Prae, 58. o.) 292 



A fenti idézet nem a point of view elbeszél ő  technika 
tételszer ű  megfogalmazása akar lenni, hiszen 
Szentkuthy Miklós epikája nem vállalja ezt a mód-
szert, sőt pontosan ellentmond neki. A tudatfolyam 
leírása ugyanis nem törődhet egyetlen szemléleti 
ponttal, ahonnét a szerz ő  a világra tekint. Számunkra 
az idézet második része az érctekes, ugyanis írónk 
technikája a lényeg feltárására törekszik azáltal, hogy 
a dolgokat újabbnál újabb aspektusokba helyezi, 
szokatlan látószögb ő l mutatja be. Mindennek termé-
szetesen valami szerves kompozíciós váz köré kell 
épülnie. A szellemi kolosszus azonban laikusok el őtt 
ritkán tárja fel bordázatát, hát még hajszálerezetét. 

Lakatos László találóan így intézi el a kompozíció 
kérdését: „Magam is a szigorúan szerkesztett kompo-
zícióban látom minden klasszikus m ű  alfáját és óme-
gáját, de ezt az építményjelleget els ősorban költő i 
munkákban tudom érzékelni. (...) Balzac Emberi szín-
játékát már sose jutna eszembe a teljes regényfolya-
mon át követni — csak a kompozíció kedvéért; bár-
mennyire csodálom vállalkozása nagyszer űségét." 
Szentkuthy esetében mi is ilyen helyzetbe kerülünk, 
hiába próbálnánk valami statisztikai módszerekkel, 
vagy strukturalista fogásokkal kicsontozni a regényt, 
nem megy. A kompozíciót mégis ott érezzük a m űben, 
nem is lappangani, hanem ciklikusan visszatérni, 
lüktetni. Az emlegetett kompozíció szempontjából 
lényegtelen, hogy Szentkuthy könyvének kétharma-
da után elveti az összes téma- és kidolgozás-vari-
ációját, a szerepl őket és a helyszínt, és további 
elmélkedéseit egy koros protestáns pap szájára adja. 
A kompozíció megértéséhez segítségül kell hívnunk 
magát a szerz őt, azaz a szöveget: „Ha valóban h űen 
akarom ábrázolni megutált szerelmesem arcképét, 
akkor először egy egészen jelentéktelen dolgot, egy 
rossz napraforgó-vázlatot kell ábrázolnom, vagyis az 
»abszolút részlet«-et, másodszor pedig minden kép-
zelhető  dolgot a világon: hajókat, hidakat, történelmi 
korszakokat és statisztikákat az utolsó ítélet feltáma- 

az »abszolút minden«-t. Ezt a kett őt köti össze szín-
telen-szagtalan-anyagtalan és átlátszó szálakkal a 
második fok, a kiemelt »téma«. A három fokot mind-
össze intellektuális akaratom köti össze." (Prae, 
15-16. o.) 
dottjainak foglalkozás szerinti megoszlásáról: vagyis 
A Prae konstrukcióját ciklikus szerkezetként kell fel- 
fognunk (persze csak nagy megszorításokkal), ahol 
az abszolút részlet&t és az abszolút mindent egy 
vagy több, azaz a számú téma köt össze, ami a ciklus 
egy fázisát jelenti. Ez a fázis utána többször (n-szer) 
ismétlődik, és az ismétl ődések széttartó erő it csak 
a szerző  intellektuális akarata, azaz szerkesztőkész- 
sége szorítja folyamatos ciklusba. A ciklus fázisai 
nincsenek a hagyományos epika szokványos mód- 
szereivel elkülönítve, tehát nem találunk fejezetekre, 
alcímekre, bekezdésekre stb. való tagolást. A sza- 
kadatlan intenzitásigény ű  író tudományosan elemző  
és mítoszteremtően költő i gondolatfolyama, „ ős-élan- 
vitalitása, neurotikus caritas- és Erósz-igénye" el- 
söpri a konstrukciós formák efféle kitalációs, papír- 
szagú gátjait, úgyhogy magát a szerkezetet nem tud- 
juk vizuálisan érzékelni, esetleg csak ráérezhetünk. 
Művészi formát Szentkuthy számára más jelent: az 
ábrázolás tiszta vagy fiktív (elhitetett) plaszticitása: 
„Végtelenül leíró természet vagyok — képtelen va- 
gyok mondatformákat (kérdések, felkiáltások) alkal- 
mazni a versben: azt már konstruktívnak, fiktívnek, 

293 hazugnak érzem." (Az egyetlen metafora felé, 177. o.) 

Teljesen más olvasatot nyújt a regény második kia-
dása (1980), ahol a szerz ő  demisztifikálta (látszólag 
az е llenkező  hatás érdekében) a szöveget azáltal, 
hogy rövidebb egységekre osztotta a regényt, a rész-
leteket magyarázó fejezetcímekkel látta el, valamint 
útmutató tartalomjegyzéket csatolt hozzá. Az olvasói 
interpretáció szempontjából ez sokat változtat a szö-
vegértelmezésen — ami már egy külön tanulmányt 
érdemel. 

7. 

(a prae az esztétikumról és a nyelvr ő l) 

Ezen alcím alatt nem áll szándékunkban a regény 
esztétikai értékeit taglalni, hanem ismertetni Szent-
kuthy Miklós állásfoglalását az esztétikára és a nyelv-
re vonatkozólag. Most csupán érintjük a témát, mert 
a Breviárium és a többi regény taglalása e célra még 
alkalmasabb. 

Az első  szembeötl ő  tény az esztétikai ábrázolást 
illető leg, hogy szerzőnk a Neue Sachlichkеit elveit 
vallja, azaz egyfel ő l a túlzott tárgyiasságot, precizi-
tást, a fotószer ű  leírást t űzi ki célul, de sohasem 
marad el mell ő le a sokat emlegetett anti-világ, anti-
tárgy. Ez azt jelenti, hogy a túlzott tárgyiasság (hi-
perrealizmus) mellett felt űnik a nem-tárgy életlensége 
és élettelensége (mágikus realizmus): „Egy m űvé-
szileg ábrázolt fában tulajdonképpen az a m űvészi, 
hogy egyrészt a fát még fábbnak ábrázolja, mint 
amilyen, vagyis a személyazonosságát annyira hang-
súlyozza, hogy az lényeggé ingerl ődik; másrészt, 
hogy az a fa valami principiálisan nem-fát, s őt ellen-fát 
és soha-fát fog kitejezni, mintha a lehet ő  legfátla-
nabb világot akarná vele éreztetni..." (Prae, 567. o.) 

A másik szövegszerűen tetten érhet ő  esztétikai alap-
elv a magában az anyagban rejlő , kihasználatlan, 
feltáratlan esztétikum kiaknázása. Az író csak téma-
textúrákat, ötleteket sorakoztat egymás mellé, a vég-
ső  nyelvi kidolgozás látszólagos igénye nélkül, hiszen 
szerinte magában az anyagban benne rejlik az esz-
tétikai hatás csírája, s őt több: az anyag, a természe-
tes matéria ugyanazokkal a kvalitásokkal rendelkez-
het, mint az alkotói megformálás eredményeképp 
létrejövő  m űalkotás. A termeszti szép és a m űvé-
szeti szép eme eszményítő  kiegyenlítése mintha 
a strukturalizmus el őhangja lenne: az író terheinek 
és feladatainak egy részét áthárítja az olvasóra, azaz 
nagyobb teret enged az egyéni interpretáció számára. 
(Ma már közismert a szöveg ilyen jellege.) Fenntar-
tásokkal kell azonban vizsgálódnunk ebben az irány-
ban, mert habár Szentkuthy több helyen élesen 
rátapint a strukturalizmus alapelveire, mégiscsak 
a korabeli avantgarde irányzat, a Neue Sachlichkeit 
tételeit tükrözi: „Régi esztétikusok hangsúlyozták, 
hogy a nyers zöld festék, ami a tubusból kinyomódik, 
még nem kelt esztétikai hatást, mert közönséges in-
ger, a szépség ott kezd ődik, ahol ebbő l a »durva« 
inger-anyagból lóherék, akácok és orgonabokrok vál-
nak a képen. Ma azonban a tubusból kiöml ő  zöld 
festéket sem érezzük szépen aluli inger-szolgának, 
melynek semmi önálló esztétikai értéke nincsen, 
hanem igenis élvezzük, mint anyagot (mint Sache-t), 
mely új m űvészi meglepetéseket hozhat, miel őtt még 
valamire is felhasználná a fest ő ." (Prae, 605. o.) 



Ily módon Szentkuthy módosította Füst Milán tételét, 
mely szerint a m űvész számára minden létező  a m ű -
vészetért van, oly módon, hogy a m űvész számára 
minden létező  maga a m űvészet. (Abszolút huma-
nizmus!) 

Szélsőséges írónk nyelvtagadó/nyelvteremt ő  kedve 
is: „Tília tovább folytatta a beszédét, át-átcsapva 
gyöngyeivel a mondattant, mint III. Henrik a szakállát, 
beiktatva a szótagok közé a cip őjét is, ruhadarabok-
kal helyettesítette az írásjeleket, úgyhogy Touque 
egy lehetetlen új nyelvet és nyelvtudományt kreált 
magának..." (Prae, 475. o.) 

A regény azonban nem nyújtott teret az efféle multi-
mediális m űvészet számára, így ez az idézet inkább' 
szerzőnk dolgok iránti fogékonyságáról tanúskodik, 
amivel ráérzett a szintaxis elégtelen voltára amikor 
a teljes igényű  önkifejezésrő l van szó. O maga 
mindenesetre az irodalmi nyelvet tartotta elégtelen-
nek, ezért asszociatív (bels ő) és retorikai (küls ő), 
monológjaiba beleszőtte a pesti zsargont; a legpar-
lagibb és legprofánabb metaforák rendszerével is 
operál, de a legjellemzőbb az élettani, m űvészeti 
(építészeti! „Nők: mozgó architektúrák. Építészet: 
matematizált szexualitás."), mikrobiológiai, hittudo-
mányi stb. szakzsargon használata, amely gyakran 
a lexikonok olvashatatlanságára emlékeztet ő  szöve-
get hoz létre. A szakterminusok izgalmas erdejébe 
azonban időnként becsempészi a leghitványabb iro-
dalmi/köznapi közlés analógiáit, leíró stílusát, amit 
éppen alkalmazása által vet el teljesen: „A szoba 
gyöngyszürke homályban volt, az ablaküvegen úgy 
látszottak az erkélyrács vasrúdjai, mint kék virág-
szálak a-ködben, a függöny csöndesen himbálódzott, 
mint egy kiszakasztott háló, melyben zsákmányként 
fennakadt a tenger, akárcsak egy indigólevel ű  pla-
kát-lótusz, meg a hegyek, ferde pálmák a lejt őn 
össze-vissza, mint a rendetlenül bet űzdelt és minden 
pillanatban kiesni kész hajt űk. A felhők úgy lógtak az 
ég ágairól, mint az aranyes ő  tavasszal a kopasz 
vesszőkrő l." (Kiemelés tő lem, F. J. J. Prae, 
91-92. o.) 

Illusztráljuk végül a Szentkuthy-próza sokat vitatott 
„makaróni nyelv"-ét, ami évtizedek során oly sok 
bosszankodást és élvezetet nyújtott az olvasóinak. 
A „szennyvíz, amely kincseket is sodor magával", 
„az epikai nyelv tudatos átlirizálása"-féle meghatá-
rozások ugyanis nem hoznak közelebb bennünket 
a vizsgálandó nyelvi formációkhoz. 

Tudnunk kell mindenekel őtt, hogy a Prae hősei nem 
emberi nyelven beszélnek. Amint megszólalnak, 
helytő l, időtő l, partnertő l függetlenül rögtön hiperbo-
lákról, trapezoidokról esik szó, valami álmatematikai 
hieroglif nyelven elbeszélt esszé-apológiák kereté-
ben. Nem kell hát csodálkoznunk, hogy ebben a lo-
go-zsargonban aszó kifacsarodik, tobzódó jelző -
felépítmény határozza meg irányulását (a minimum 
három jelzős barokk nyelvrő l máshol szólunk majd, 
de íme egyetlen példa: „ringyi-rongyi, hantbahulló, 
csinticsonti, bordakasztanyettás haláltánc" — Vallo-
más és bábjáték, 39. o.). Írónk valódi m űvésze 
a nyelvnek, szóösszetételei, metaforikus kapcsolatai 
és a többi nyelvi formáció gondosan megtervezett, 
értelemhordozó alakzatok. A nyelv és a gondolat 
amúgy is szegényes a valóság végtelen és ő rült 
kaleidoszkópjához képest, tehát a rendelkezésünkre 
álló nyelvi anyagot a lehető  legmeggondoltabban kell 

alkalmaznunk: .....az ember számára csak nyelv lé-
tezik, csak grammatika, amely nagyon is precíz..." 
(Prae, 249. o.) 

Szentkuthy Miklós a leírásban, az ábrázolásban ta-
lálja meg leginkább magát. Ügyesen, könnyedén al-
kalmazkodik helyhez, időhöz, alakhoz, miáltal leírásai 
jellemzéssé alakulnak, plasztikusan jelenítik meg 
a kort vagy a személyt, amit leír. Ire a Megszabadí-
tott Jeruzsálem azon részlete, ahol  II.  Frigyes francia 
császár anatómiai leckét vesz; egyaránt sugallja azt 
a misztikus, mágikus hangulatot, ami a helységben 
uralkodik, a kor természettudományos ismereteinek 
a mértékét, naivitását, naturalizmusát, vadromantiká-
ját: ,, ... nézzétek a deflorációnál jobban megbecs-
telenített testet a boncolók kése alatt, egyik keble 
még érintetlen rózsaszín vadrózsájával a csúcsán, 
vén talmudisták és ifjú muzulmánok föléjehajló ősz 
vagy fekete szakálla már hiába csiklandozza — a má-
sik keblérő l pergamenkódex első  szép lapjaként le-
lapozva a bőr, sápadt mirigyek, kék, sárga, piros erek 
gilisztaként futnak-fonódnak össze vissza." (265. o.) 

Ha végigkísérjük az író arc-ábrázolását (alig három 
példán), megfigyelhetjük, miként halad a legprecí-
zebb (legkegyetlenebb és legtapintatlanabb) realiz-
mus felé: „Sárga bő rű  ember volt, szinte citromsárga, 
mely az álla táján a szakáll-maradéktól a tiszta zöld-
be opalizált át. Az álla rendkívül keskeny volt, tulaj-
donképpen egy egész éles bemélyedés, közvetlenül 
az alsó ajka alatt, mely után egy hegyes kis kiálló 
csont következett. Az alsó ajka túlságosan vastag és 
világospiros volt, mint a halványabb céklafajta, és 
nem voltak rajta ráncok, úgyhogy csillogott, mint egy 
húsvéti selyemtojás felülete. Fels ő  ajka vékony volt, 
az orra nagy, és egy gondolatnyit homorú. Magas, 
gömbölyű  homloka volt, »kartéziánus turkesztán-
dinnye«, mondta valaki, aki mindig ilyen bon mot 
stílusban szeretett definiálgatni. Kicsi, zöld, élénk 
szeme volt, szemhéjai nagyok, laposak és egész 
sötétbarnák, melyek élesen elütöttek homloka és 
arcbő re világos színétő l." (Prae, 28. o.) 

Az egyszerű  analógiákat az Arc és álarcban már ösz-
szetettebbek váltják fel: „Felül egészen kopasz volt, 
homloka daganat- és embriószer űen elő rédudoro-
dott, fejét általában leszegve tartotta: komikus volt 
koponyája csiszolt simasága, és homlokán hirtelen 
a tengernyi ránc és redő , mint a kerékvágás a puha 
sárban. Tarkója felett dús, puha ősz haj, mintha füs-
tölőbő l gomolyogna ez a fehér, szagos g őz. Szája 
vége legörbült, mintha a.megkeseredett embergy ű lölő  
elégedettennej<, a koldússá alázott tehetetlen láza-
dónak lenne bábszínházi maszkja. Szemét általában 
lehunyva viselte a fejében — valahol apóz, fanatiz-
mus, betegség ismert háromszögében —, álla el őre-
ugrott, szinte kanalasan fölfelé, a b ő r csak úgy ta-
padt rajta, mint a barna héj a félig hámozott fehér 
krumplin." (298. o.) 

A végső  arc-realizmust, ahol már analógiák helyett 
metaforákkal jellemez a szerz ő , a  II.  Szilveszter 
másodík életében találjuk. A perugiai püspök le-
írása: „...homloka nyomorított krumpli; orra forma-
lista ürülék, szeme egyszerűen nyelvöltögetés, sza-
kálla az átkozódás mosogatórongya." (548. o.) 

A barokk jelzőtenyészet mellett a barokk ironikus, fri- 
vol hangvételét idézik Szentkuthy Miklós profán ha- 
sonlatai is: ,, Raes lovagnak erre úgy kinyílt a füle, 294 



mint két tulipán, mielőtt szirmait éppen elejti" —
mondja a Burgundi krónika krónikása. Ugyanennek 
a szentekkel is vitatkozó hangnak a visszhangja 
csendül a Megszabadított Jeruzsálemben is: ,,... és 
kiköpött nagyot és kereket, nehezet és laposat, mint 
a pápa pecsétje, mely elszakadt harisnyaköt őkön fi-
tyeg az enciklikák szoknyája alól." (312. o.) 
A dolgok valós vagy képzelt lényege azonban nem 
mindig ragadható meg konvencionális vagy profán 
hasonlatok közbeiktatásával: „A tó, mely tükör, sötét-
zöld, néma, fényes, nehéz, mocsaras, őszi és egy-
millió éves. (S fő leg e jelzőket kiveti magából, mint 
a halott halakat.)" (Szé/jegyzetek Casanovához, 72. 
o.) Hogy ne kelljen egyik hasonlatot egy újabbal ma-
gyarázni, értelmezni, szükség van a metaforára. 
(Gondoljunk csak a Prae egyetlen metafora felé —
Leatrice metaforája felé — törekv ő  kísérletére.) Szent-
kuthy metaforáinak lényege abban rejlik, hogy a szó 
összes képzettársítási lehet őségét magukba s ű rítik. 
Így lesz a tükör aranyrámája a pompa és béke, 
budoár és Bizánc, találkahely és oltár, 1820-as ük-
anya és minden barokk g őg szinonimája (vö. Angyali 
Gigi!, 130. o.), vagy a Halley-üstökösb ő l — Halley-
sztárok mennyei szerződésszegése (Prae, 590. 0.). 
Metaforikus beszédének másik jellemz ője, hogy a 
megfelelő  helyen a megfelel ő  (egyedül lehetséges) 
metaforát alkalmazza. Például, ha a kínai császár-
nőkrő l ír, nála a rációnak hó-kacsahasa van; Csipke-
rózsika esetében oly ügyesen alkalmazza a képzet-
komplikációs metaforát, ami az okot és az okozatot 
kapcsolja össze; nála ugyanis Csipkerózsikának t ű -
nyugalmú teste van. 

Más esetben pedig kaján pontossággal keresi és ta-
lálja meg azt a hasonlatot, metaforát, amely a leg-
kevésbé felel meg a dolog/fogalom megszokott ér-
telmének: 
pl: „rózsaszín=rokokó tragédia 

rózsaszín =szalonvértanú k 
rózsaszín=remete artéria" (Prae, 263. 0.) 

Utoljára hagytuk írónk komédiázó kedvének illuszt-
rálását, amelyet a farce-okból kölcsönzött, és szellem-
dús m űveiben mindvégig kitartott mellette. Istenekkel 
kokettáló, ördöggel cimboráló könnyedséggel kom-
mentál, mindenbe beleszól, bajuszt és szakállat raj-
zol az európai kultúrának, humorizál, visszájára fordít, 
megbecstelenít minden „égi szentséget". Blaszfémiás 
kedve még az olyan tudományos szándékú m űvében 
sem hagyja nyugodni, mint a Maupassant-rő l írt 
nagytanulmánya: „Maupassant Flaubert-nek panasz-
kodik egészsége gyengeségérő l. Persze az ideg-
bajokat Moliére doktora a Képzelt beteg skatulyájába 
dobják — ha ugyan egyáltalán belefér a skatulyába 
a doktorok tiszteletdíja mellé." (25-26. 0.) Vagy egy 
másik helyen: „És a pikantéria ebben az esetleges 
családi legendában? Egy Maupassant-hölgy Lauzun 
herceg szeretője volt." (6. o.) Hogy az író bátran 
alkalmazza komédiázó hangját, metaforikus beszédét 
ebben az esetben is, némiképp magyarázza, hogy 
a mű  címe alá (Maupassant) alcímként odat űzte: 
Egy mai író szemével. Ez a cím már többet ígér 
egyszer ű , száraz tanulmánynál, valami közelebbit 
a m űvész életrajzához, de megmaradván az író 
esztétikai felfogásának, stílusának stb. szigorú elem-
zése és színes illusztrálása mellett is. 
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hugó 
szeret 

«d,  én szeretem a szeretni va/ókat, 
szeretem, ha a túzok mai, 
a vermet, mikor más esik bele, 
a verebet, ha már nem kell kopasztani. 

Szeretem a gyékényt, hol velem árulsz, 
de még jobban, ha árullak én, 
botoknak szeretem mindkét végét, 
ha — bolond lukakból bolond — fúj a szél. « 

hugó 
telefonál 

(megdolgozott népszínm ű ) 

Szereplđk: Hugó 
Viktor 

Kellék: 2 db telefonkagyló. 
A színen: korom; sötét. 

Hugó (szándékosan eltorzítva hangját): — Halló! Hugó elvtárs már megérkezett? 
Viktor: — Itt nem lakik semmiféle Hugó. Téves kapcsolás! 
(Öt perc múlva.) 
Hugó (az iménti hangon:): Halló! Hugó elvtárs már megérkezett? 
Viktor (mérgesen): — Uram, ne idegesítsen! Téves kapcsolás! 
(Tíz perc múlva.) 
Hugó (az eddigi hangon): — Halló! Hugó elvtárs már megérkezett? 
Viktor dühösen lecsapja a kagylót. 
(Fél óra múlva.) 
Hugó (immár saját hangján, lezseren): — Halló! Itt Hugó. Mondja nem kerestek? 

függöny 
(mögötte Polonius) 

hugó 
dala 
a 
poézisrő l 

» Repedt fazékban béka ül. Fák tövén 
Rekedt kutyákkal néhanap még üvölt. 
De kár. A nyár hevét hiába 
Kéri számon őszi tájon. 

Eredni kész már a remeg ő  eső  —
Nyalka nyálka októberi ég alatt. 
No és a gond? Húsába marva? 
Nem baj. Lám, ki törli szájon!? 

táj 
nyáron 

Nem harag kamatoz: csak a rang. 
Messzire hallatszó hírharang. 
Kakasoktól nyüzsgő  trágyadomb. 
Virágzik a hárs. Gyanús a lomb. 

édes 
kis 
vers 

Újabban csak az újságokat olvasom. 
Sajtó =Prés. 
Bájdús picinke egyszeregy. 
S ha már belekerültünk a présbe! 
Ténynek? 
Veteménynek? 
Egyre megy. 
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csányi 
erzsébet 

idézésformák 
a 
függőben 
ESTERHÁZY PÉTER: FÜGGŐ  
MAGVETŐ , BUDAPEST, 1981. 

Esterházy Péter új regénye címének egyik értelme-
zési lehetősége a m ű  közlésmódjára, a függ ő  be-
szédre hívja fel a figyelmet. Az író választása tehát 
tüntetően szándékos. Különös ez a döntés, hisz 
a XX. századi irodalom a függ ő  beszédet a leg-
nehézkesebb közlésformaként eltemette. 

A függő  beszéd áttételessége folytán a h ősök szavai 
csak a szerz ő  átfogalmazása, közvetítése által jut-
nak el a befogadóhoz. A h ősök hangja nem csendül 
fel valóságos beszédhelyzetben, tehát az ezzel járó 
légkörteremtés, az olvasó és szerz ő  közötti bizalmas 
viszonykialakítás is elmarad. A regényvilág fátyol 
mögött, sz ű rt fényben rajzolódik ki. 

Esterházy a függ ő  beszédnek éppen ezt a terhét, 
közvetettségét, a bevezető  főmondat elidegenítő  ha-
tását aknázza ki: formailag nem azonosul monologi-
záló hősével, igehasználata mindvégig egyes vagy 
többes szám harmadik személy ű  marad. EzenkIvül 
a módszeres kijózanítás ütésszer ű  effektusaiként 
térnek vissza a szövegben a főhős, K. személyére 
való utalások, aminek a grammatikai nehézkessége 
a kétszeres elbeszélés (az író beszéli el barátja 
elbeszélését) miatt fokozottabb. E visszatér ő  utalások 
hiányában el is feledkeznénk a „zavaró" függ ő  be-
szédrő l, a beszéd közvetítettségér ő l, hisz a regényíró 
szavai közvetlenül csak a m ű  elején tűnnek föl. 
A bevezetőben meghatározott kommunikációs alap-
helyzet is csupán látszólagos, hisz a barátok közti 
beszédhelyzetrő l nem kapunk információkat, jeleket. 
Az elidegenítő  effektusok hiányában az a Bahtyin 
említette helyzet alakulna ki, amikor a másik beszéde 
(K. beszéde) dominánssá válik, és elnyomja a szer-
ző i kontextust. Ilyen esetben kerül sor egy — a többi 
hőssel rokonítható —elbeszélő  (regényünkben K.) 
beiktatására. Mivel azonban a szerz őnek itt nem az 
idegen tudatok beszédeinek egymásban való fel-
olvasztása acélja, a látszólagos közvetlenség jelei-
nek elhintése után igyekszik a szerz ő i hangtól és 
a befogadótól is minél jobban elidegeníteni elbeszé-
l бјét és egyben főhősét, K.-t. Csak így, bizonyos 
távlatból képes elmélyülten elemezni a számára 
problematikus életanyagot, s csak így kényszerítheti 
az olvasót is arra, hogy a mesébe feledkezés helyett 
gondolatibb alapállásra helyezkedjen. 

Esterházy közlésmód-választása több paradoxonnal 
ejti zavarba a befogadót. Ezek a paradoxonok a re-
gény műfajáról való reflexiókban rejlenek. A XX. szá-
zadi regényirodalom lélektani érdekl ődését és gon-
dolatiságát a stílus elevenségének meg ő rzése mellett 
mindinkább a szabad függ ő  beszéd fejezhette ki. 
Az író háttérbe vonult, és csak hőseiben nyilatkozott 
meg. Az egyenes és a függ ő  beszéd alkalmatlanná 
és kezdetlegessé válik a modern ember valóságának 
közvetítésére. Esterházy fennen hirdetett választása 
azonban csak látszólag dacol századunk irodalmi 
gyakorlatával. Beharangozott és formálisan követke-
zetesen megvalósított indirekt közlésmódjának lát-
ványos hálójában egy önelemz ő  monológ feszül. 
Ebbe az író által közvetített monológba más h ősök 
szavai, monológjai ékel ődnek, tehát az író idézeté-
ben újabb idézetek, azokban szintén újabbak t űnnek 
föl. Bárkinek halljuk is a hangját, mindig beszéd-
helyzetben elhangzó hangos beszéd hallatszik a m ű -
ben. Mivel a szerző  K. elbeszélését folyamatosan 
közvetíti, a regényírói beavatkozások, leírások, kom-
mentárok, a hősök vagy az olvasó felé irányuló 



személyeskedések kizártak. Esterházy tehát a füg-
gő  beszéd íróközpontúságát egyáltalán nem érvé-
nyesíti, ellenkező leg: a bevezető  főmondatban hang-
súlyozott „én" személytelenné válik. A függ őbe-
széd-forma ellenére az író nézőpontjáról nem tudunk 
meg semmit. Ebben leplez ődik le a regény közlés-
módjának egyedüli funkciója: az intellektualizálásra 
kényszerítő  távolságtartás. Paradoxon tehát az író 
regény eleji bizonygatása, mely szerint „dolgokban 
jártas, keser ű , csalódott ember" meséli el a törté-
netet, hiszen végül az ő  világáról semmit sem tudunk 
meg. Paradoxon a saját érzelemvilágának a felem-
legetése is, mert ennek a keser űségnek és csaló-
dottságnak a körülményeir ő l sem derül ki semmi. Az 
írónak a m űalkotás mibenlétére reflektáló játékos 
iróniájáról van tehát szó: a „nem koholt személy, ha-
nem a regényíró" valójában kiabálóan üres fikció. 
A függés hangsúlyozása tehát csapda, hisz egy nem 
létező  nézőpont nem létező  szű rőjén át a dolgok de-
formációmentesen jutnak el a befogadóhoz. A re-
gény második szintjén, az érintetlenül közvetített idé-
zetben már egy kirajzolódó világ szemszögéb ő l, te-
hát megmunkáltan tárul fel el őttünk a m ű  élményköre. 
A történet az elbeszél ő , K. tudatán átsz ű rve nyeri el 
alakját. 
A hangos beszéd állandó jelenlétének felismerése 
nemcsak a függ ő  viszonyt kialakító valóságos elbe-
szélő  kilétére vet fényt, hanem a virtuális vagy reális 
beszédhelyzetek fontosságára is. A regény dialógu-
sokból épül fel, gy ű rűszerűen. A Függő  alapszintjén 
egy virtuális, formális beszédhelyzet vonul végig: 
a regényíró és K. dialógusa. A második szinten K. 
beszéli el sorsát valóságos beszédhelyzetben az 
„asszony"-nak. Ekét dialógus az egész regényt 
átszövi. Harmadik és negyedik szint is kialakul azon-
ban, amikor K. idézeteiben idézetek jelennek meg; 
ezek viszont csak epizódjelleg űek. A regény tehát 
kétszeres keretbe van foglalva: egy virtuális és egy 
reális beszédhelyzetbe. Az első  és a második szin-
ten is egyoldalú a dialógus, de míg az els ő  szinten, 
képzeletben sem alakul ki párbeszéd K. és az író kö-
zött, addig a második szinten K. az asszonyhoz for-
dulva, hozzá viszonyulva, gondolatban vele vitázva 
beszéli el sorsát. Ebbe a vázba épülnek bele mon-
tázsszerűen a kamaszkori emlékek. 

Milyen idézettípusokkal találkozunk K. elbeszélésé-
ben? A már felfedezett két dialógusrendszeren belül 
az idézetek milyen dialogizáló viszonyokat hordoz-
nak? Az idézésformák rejtenek-e valamilyen érték-
hordozó szabályosságot? 

K. elbeszélésébe sok megszakítással iktatódik be 
Frédi bácsi beszéde. K. feleségéhez intézett mono-
lógjába ékelődik tehát Frédi bácsi monológja, s a két 
monológ egymásra vonatkoztatása, egymásra való 
reagálása is lejátszódik. Frédi bácsi egyenes beszé-
dét már az indulásnál félbeszakítja Drahosch egye-
nes beszéde, majd folytatódik Frédi bácsi el őadása 
függő  beszédben, melybe nyelvi automatizmusok, 
szokványos fordulatok idézése kerül: „hátrább tehát 
az agarakkal", „lassan a testtel". Frédi bácsi függ ő  
beszédébe oldva irodalmi szövegidézések is meg-
lapulnak: Kosztolányi, Csáth m űveinek szó szerinti 
idézései, vagy tartalmi rezonanciák. Ezek a beszél ő  
hősök szövegének szerves részeivé válnak, rejtett 
idézetek maradnak, így a beszédek konstrukcióját 
nem bolygatják meg. A függ ő  beszédbe a továbbiak- 
ban újabb függő  beszéd kerül: Frédi bácsi idézi a 

„kis nő" és Hápapa szavait. A „kis n ő" nyelvi auto-
matizmust használ, tehát ő  is idéz: „szereti és kész 
hatszáz". A függ ő  beszéd Hápapa egyenes beszé-
dét idézi, majd az elbeszélés félbeszakad. K. ref-
lexiói, asszociációi következnek belső  beszéd for-
májában, amelybe Halassi függ ő  beszéde, majd el-
beszélő i információk montázsolódnak. K.-nak Frédi 
bácsi hintázásáról Drahosch hajóhintás esete jut 
eszébe, tehát az öreg egyenes beszédét K. egyenes 
beszéde követi. Ebbő l a részletbő l ragadunk ki egy 
egységesebb részt, hogy megvizsgálhassuk az idé-
zetek működését az idézetekben. A következ ő  hie-
rarchikus idézésrendszert vázolhatjuk föl: 

szint 

regényíró 

beszédhelyzet függő  beszéd 

szint K beszédhelyzet függő  beszéd 

szint 
Frédi beszédhelyzet függő  beszéd 

szint 

szövegidézés nyelvi 	 „kisnő " 	Hápapa 

automatizmus 

szint 
nyelvi 
automatizmus 

A regényíró idézi K.-t, K. Frédi bácsit, Frédi idéz iro-
dalmi szöveget, nyelvi automatizmust, a „kis n őt" és 
Hápapát; a „kis nő " is idéz stb. Frédi bácsi monológ-
jának végén az egyenes beszédben nyelvi automatiz-
mus, belső  beszéd, önidézés, a gyerekhallgatóság 
kérdéseinek idézése, ismételt önidézés hangzik fel. 
A nagy oktatási monológ hallgatása közben és utána 
K. elbeszélésében elszaporodnak a belső  beszédet 
idéző  mechanizmus jelei, amelyek az idézések és 
fölidézések különböző  időkhöz kötött dialogikus szö-
vevényérő l tanúskodnak. Pl.: „ ő , K., a legkevésbé 
sem értette...", „nem tudhatja eldönténi...", „ezt már 
ő , K. is megfigyelte...", „úgy érezte...", „kiáltott ön-
magában többször is..." stb. Az idézetek közlésének 
formái (egyenes beszéd, függ ő  beszéd, szabad függő  
beszéd) nem válnak lényegessé a regényszövegben. 
(Természetesen a második szinten beszélhetünk 
csupán ezekről a beszédformákról, hisz az els ő  szin-
ten a függ ő  beszéd kizárólagos.) Mivel az egész 
regény egyetlen mondat, a szabad függ ő  beszéd fel-
ismerhetetlen. A függ ő  beszéd pedig teljes mértékben 
egyenértékű  az egyenes beszéddel, mert bárkinek 
bármiféle szinten való idézésér ő l van is szó, a stilisz-
tikai differenciáltságot, a nyelvi sajátságokat, az ex-
presszív szignálokat a szövég következetesen igyek-
szik megő rizni. M űvészi alkotásról lévén szó, az 
idegen tudat beszédének közvetítése nemcsak a be-
szélő  értelmi pozíciójának a tükrözését jelenti, hanem 
a beszélőt sokféleképpen jellemző  kifejezésmód meg-
tartását is. A másik beszédének nem tárgyi-analitikus, 
hanem verbális-analitikus modifikációjáról van tehát 
szó, amely Bahtyin szerint lehet ővé teszi, hogy a másik 
beszédének koloritteremtő  ereje rányomja bélyegét 
a szövegre. A másik beszédének magas fokú i ~di-
vidualizálása (Bahtyin kifejezésével) „fest ő i effektu-
sokat" kelt. Ezeket a hőssé szerveződés folyamatát 
kialakító nyelvi sajátságokat regényünk egyenes és 
függő  idézésében egyaránt meg őrzi. K. szenvedélyes 
tudatosító, értelmez ő  és töpreng ő  hajlamát beszéd-
stílusa is tükrözi: „a kérdés, tenyészcs ődör vagy 
fedezőmén, nem egyszerű , utóbbi mellett szól az 
égyszerű ség stílusbravúrja, melyet nem szürkít a szak-
szerűség vagy annak látszata, ezzel szemben az 
előbbi fölgerjesztett, Turi Danis légkörét mulatságos 298 
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és mesteri kontrapunkció egyensúlyozza, a tenyész-
csődör, így ő , K., és szemét nem vette le Karolról, 
mondjuk így, pozitívságát az e szókban elrejtett alap-
elemek: enyész és csőd, igen, így Drahosch kipirultan, 
negatív, alig tagadható egzisztencialista titok..." Ko-
rom beszéde például jól jellemzi kamaszos alap-
állását: „hapsikám, skacok, két n ő ! egy házban!, 
skacok, tíz éve özvegy, el tudjátok azt képzelni, 
mit jelent tíz év pali nélkül, ezt egyszer űen nem 
lehet kibírni, egészségi nonszensz..." Frédi bácsi 
nyelvének koloritteremtő  erejét bizonyítják a követ-
kezők: „ilyenkor jutnak eszébe a leghasználhatóbb 
gondolatok, a hundertprocent gondolatok... roppant 
fontos a szerszám rendben tartása... nem, ne ne-
vessenek, ahogy lábat mosunk, és ezen nem neve-
tünk, akként meg kell m' _ г ii a flótást is..." A sze-
mélyekhez kötött kifejezésmód iránti érzékenység 
egyébként is hangsúlyozott a m űben. Sokszor meg-
jelennek az ilyen megjegyzések: „Halassi szava", 
„ahogy az asszony mondaná", ,,Drahoschtól való 
a szó" stb. K., mint elbeszél ő  tehát h űen közvetíti 
a hősök nyelvi sajátságait, de a frazeológiai eszkö-
zök segítségével olykor a saját néz őpontját, értékel ő  
véleményét is rávetíti a szövegre. Pl.: „Kászoni: más 
kaliberű  nő . lett, ő , K., ekkor látta Drahoscht másod-
szor kiföstve..." –érzékeltetve a „kaliber" és a „ki-
föstve" szavak által az ébredez ő  kamasz világának 
súlypontjait. Vagy a humor és az irónia közvetítése: 
„mikor őt is megfertőzte valami tettvágy, illetve a tett-
nek a szokásos értelmezése, mely gyerekségnek 
tünteti föl aszót, szemben avval, ami férfias, Karol 
alig beszélt, a lábát csosszantotta, lehajolt, fordult, 
a kezét emelte, vakaródzott, farkasfogait villogtatta, 
miközben pucolgatta, piszkálgatta őket, mindig pu-
colt és piszkált..." K. elbeszél ő  és hős is egy sze-
mélyben, ezért a frazeológiai szinten megnyilatkozó 
értékel ő  magatartása belső  nézőpontként van jelen. 
Ennek a nézőpontnak az érvényesítése azonban 
nem erőszakos, annál is inkább, mert K. egy ka-
masztársadalom tagja, s ennek a közösségnek az 
ideológiáját sugározza, nem pedig egy differenciált 
egyéniségét. Jól jellemzi ezt annak az állandóan 
szerveződő  nyelvnek a zártsága, amely a névadás-
ban csúcsosodott ki: Kukimóka berci, Hápapa, Puna-
lak, Marx-bradersz, Görgei-szisztersz, Karol stb. 
Nemcsak a h ősök beszédének stilisztikai autentikus-
sága, hanem a többi idézésforma, a rejtett-feloldott 
és verbális önállóságukban meg őrzött idézetek is 
a szöveg nyüzsgő  dinamizmusát erősítik. Mivel ki-
tűnt, hogy az idézések közlésmódjai nem rejtenek 
lényeges különbségeket (így h őshöz kötöttségük, 
gyakoriságuk vizsgálása sem vezet célra), csupán 
eredetük és tárgyi vonatkozásuk tanulmányozása 
adhat némi fogódzót a m ű  szövegszerveződésének 
felfejtésében. 

A leggyakoribb és formailag legjobban elkülönül ő  
idézések a beszédhelyzetben elhangzó mondatok. 
Az elbeszélő  minden hőst megszólaltat, s ezzel biz-
tosítja a legélesebb határokat saját beszéde és 
a másik beszéde között. A h ősök beszédének az idé-
zése hozza tehát létre a szöveg mozgalmasságát, 
feszültségét. A hangos beszéd eleven párbeszéde-
ket alakít ki, az idézetek dialogizálnak egymás kö-
zött. Sokszor lineáris a válaszadás, a felelet, a re-
akció azonnal bekövetkezik, olykor azonban késik, 
rezonanciaként t űnik föl, s a szövegfeszültség for-
rásává lesz. Pl. K. Frédi bácsi hosszú monológját 

299 	végighallgatva annak egyik pontjára utal vissza éjjel: 

„a Frédi bácsi hangja éjjel a fülében ült, álmában 
elkísérte, már aki! kiáltott önmagában többször is, 
indulatosan, védekezvén ellenkezve, már aki! már 
aki!" A dialogizáló idézet lehet hangos beszéd, 
amely reakcióként meg is ismétli, idézi az el őző  idé-
zetet: „tudják a fiúk, amolyan romlott, szép terem-
tés... hogyne, hát hogyne tudnánk, így Korom... 
ezek a romlott, szép teremtések, bókolt még a lány 
felé ... " A válasz-idézet itt átértelmezi, aktualizálja és 
humorossá teszi a feleletet kiváltó beszédet. A vá-
lasz azonban lehet csupán bels ő  beszéd, belső  ké-
pek és belső  szavak formájában: „ezt már ő , K., is 
megfigyelte, milyen hihetetlen intenzitással marad-
hat meg egy, talán nem is túlontúl jelent ős mondat, 
és ha ez eszébe jut, mindig, mint valami példatárra, 
egy nagy világvevő  rádióra gondol, mely akkora, mint 
egy szekrény, töméntelen rádió, zöld varázsszeme 
csalárdul kacsingat, BEROMÜNSTER, olvasható..." 
A beszéd dialogizál saját idézeteivel is (a negyedik 
szintű  idézet az ötödik szint űvel), nemcsak a beszéd-
szituációban jelenlevő  hősök- beszédével. Pl. Frédi 
bácsi dialogizál a maga-idézte Hápapa-mondattal, 
de az önidézés formája is jelen van: K. bels ő  be-
szédben idézi korábbi belső  beszédét: „nem mintha 
széles, felnőtt mellkasból törne föl a lélegzet, nem 
sóhajtozás, lihegés, zihálás, egyszer ű , meleg dohány-
illatú férfilélegzés, BEROMÜNSTER...... 
A hangos, külső  beszéddel a belső  beszéd áll szem-
ben, s ebbe a két fő  beszédtípusba épülnek bele az 
idézések egyéb fajai: mások hangos beszéde (ebben 
újabb idézések rejlenek), szövegidézés, nyelvi auto-
matizmusok, önidézés, mások bels ő  beszédének 
idézése stb. Regényünkben ez az elágazás K.-nak, 
az elbeszélőnek a belső  és külső  beszédébő l indul 
ki. Az egész szöveg az asszonyhoz intézett hangos 
beszéden alapul. Ebbe a mesébe ékel ődnek K. bel 
ső  futamai, kommentárjai. Ezek csomópontokként 
hálózzák be a regény szövetét, és különösen hang-
súlyosak a m ű  elején és végén. A beszéd jelen ide-
jének síkján küls ő  beszéd minden olyan megjegyzés, 
amely a hallgatóhoz, az asszonyhoz szól. Pl.: „mit 
gondol az asszony, véletlen volt-e vagy tudatos fo-
gás, ravaszság Drahosch játéka a szoknyával ... " 
stb. A belső  beszédbe olvad bele, a töprengések 
masszájában bontakozik ki a kamaszkori évek törté-
nete. Ebben ismételten megjelenik K. akkori bels ő  
és külső  beszéde. A belső  beszéd itt is kommentá-
rokra , és felidézett életszituációk megjelenítésére 
oszlik. 



300 

A különböző  idősíkokhoz tartozó külső  és belső  be-
szédek egymás közötti dialógusokat hoznak létre. Pl. 
Karol és Drahosch kapcsolatát jellemzően a te-
nyészcsődör szóból az enyész és a cs őd elemek ki-
hallása az elbeszélés jelenére utal, K. és az asz-
szony házasságának csődhelyzetére. 

A dialógusok egyik fő  vonulata az elbeszél ő  néző -
pontja és a többi hős nézőpontja közt alakul ki. 
E nézőpontok közelségét azonban frazeológiai síkon 
már érzékeltettük; a köztük lev ő  dialógus ellenére 
a kamaszok beszéde egy tőmbe csoportosítható, 
A nézőpontok különbsége azonban az ő  beszédeik 
között is dialogikus viszonyokat hoz létre. Más 
a lányok nézőpontja, és más a fiúké; ellenpólus 
Kászoni Drahosch-sal szemben a világképi szem-
benállások miatt; a fiúk is differenciálódnak egymás 
közt, de mindannyian tagadják Karol néz őpontját. 

Mindezek a beszédek viszont együttesen állnak szem-
ben az öregek világképével, dialogizálnak a nyelvi 
automatizmusokban felszínre jutó nyelvközösségi vi-
lágképpel, magukba olvasztják, -értelmezik -emész-
tik az irodalomban felfedezett világot (ennek a sík-
nak a jelentőségére hívja fel a figyelmet a regény 
alcíme is: bevezetés a szépirodalomba), dialogizál-
nak a „diri" világával, Csicsi néz őpontjával, és az 
önidézések mutatják, hogy vitába šodródnak saját 
maguk beszédével is. 

A nézőpontok és beszédek sokasága már önmagá-
ban is egy rendkívül dinamikus szöveget eredmé-
nyezne, a regény montázstechnikája a dialógusok 
közötti távok elmozdításával azonban maximálisra 
fokozza a Függ ő  kiváltotta tudati mozgások lehető -
ségeit. 



kalapáti 
ferenc 
versei 
a 
meszelésről 
(k,l. 
néhány 
sorának 
fő/használásával) 

költözködünk kedves 
ki-be 
egyszóval meszelünk újra 
el- és visszarakjuk a sok régi lomot 
ismét játszva a rég tudottal 
és csalódva 
hogy a nem ígért 
de várt csónak elmaradt 

valami ellen védekezni készen 
kenjük be a falat penésszel 
ne verhessen rajta át a mész 
csorbítva vészta vésszel 
meszet a menéssel 
hogy maradhassak ott 
ahol a hozzám tartozó 
s el nem költőztethető  kevés 
a /evés és egyéb rigolya 
a leves kanalazgatása közben 
kicsorbult nyúlfogak 
holott mindez 
csak előételnek tekinthető  
a hús bor hátra van 
hal/ott mindez már annyiszor 
hogy a gyomor kezdi fő/falni önmagát 
s lesz lyukas 
végleg meg nem tölthető  
résből rész 
halott mindez 

ergo 
vigasz 

soványabban már nem 
tántoroghatott volna be 
amikor elérkezett az ideje 
az ajtó szárnyai között 
melyek ugyan emeletiek 
mint a rend 
és választottak 
minthogy más nem volt választható 
a megolajozott nyikorgás helyett 
a kéményen ugrott be 
végül is némi kerűlővel 
pascal 301 



in medial res 
(remélem) 

vállfám 
a reá nehezedő  teher alatt 
télikabátok ingek szűrök 
megannyi ócska kacat 
amelybe öltöztették folyton 
(anélkül hogy ő  maga öltőzködött volna) 
még a fásulás előtt 
elpattan 

a 
kasról 

jelentse ez azt 
vagy bármi mást 
a műlovart a lovaglás 
aszfalton szikrát vető  
vagy pázsitot felmetsző  patát 

kitépni 

kitépni 
míg kitéphető  
a tölgynek töve 
a lágy hajlatú hölgy 
kinek öle mi más 
szakadékba szakadt 
el minden asszony barát 
vagy hozzá hasonló 
pajzs kopja szekerce 
egy meszes verembe 
a kilépés pillanatában 
újra belelépve a szarba 
a történelmi idegsarcba 

ég veletek 

mindegy nem 
e feneketlen hasban 
mely előbb-utóbb megemészt 
húsosat és gebét 
csupán a változatosság végett tartva 
hát legyen vigaszunk a penész 

ez 
is 

mint végső  iszony 
a porondra írom 
mely úgy tűnik megkerülhetetlen 
történjen bármi ne 
neme fogazata haja színe 
feljegyzendők 
mint külszíni dolgok 
hogy igen 
ilyen nem 
vagy mégis-is 
a bohóc lényege 

bogaraimról 

e duruzsolás fűlben 
méhecske talán 
vagy darázs 
pengéket fényező  akarás 

tudni volna jó 
mily erő  motoszkál 
e kicsiny testben 
hogy lódítani bír 
hogy lódítani bír-e 
pöffeszkedő  szörnyek hasán 
földből gyöngybe törni 
vagy teríti 
derekán a széles övet széjjel 
maga alá az ár 302 



az 
elbeszé/ésről 

a mozdonyfüst 
mint a történet 
völgykatlant betöltő  szaga 
s az utas 
talán vakmeгően 
talán hívatlanul 
valamit tesz 
(létlgé 
jövő  idejű  alak) 

a 
kulcs 

kész a tea 
hogy a benne izzó forróságot 
testembe juttassam be 
minek 
melegével olvasszam ki 
záгból a kulcsot 
hogy magamhoz vegyem 
hdgy nyíljak ki a zárban 
kétágyas magánzárkában 
burjánzó üvegházi növények töve 
mint természet 
jók között a jobbik 
nem látható 
található sehol 
biztonsági szelep 
aki nincs veűnk 
az e/lenünk hasonló 
nikkelkalitkába zárva 
mint két aranyhörcsög 
tenyésszen a szép 
egymás fejére hágva 
lépésről lépésre jutva el 
lépésről lépésre nyúlva el 
a sáncok övezte várban 
lépésről lépésre a rejtvényújságban 

pro 
és 
kontra 

mint kosárból szétgurult alma 
ült vincia a szarba 

talán arról hogy nem 
köszönöm jól vagyunk 
minda- és -emelett 
földem folyóm legelni jóm 
az asszony hatot ellett 
többé-kevésbé 
répa retek s egyéb 
ha gondoljátok 
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Nos, B. J., arra kérsz, hogy mondjam el pár szóban, mir ő l szól ez a film? Mondom neked, ez 
túl hosszú ahhoz, hogy egyetlen mondatba foglaljam - még ha életem egyetlen nagy mondatába. 
Kezdetnek annyit, hogy az egészségügyi biztosításunkról szól, ami nincs. A középosztály egyszer ű  
embereiről, a közép-jövedelmi-kategóriába tartozó Joe-ról, az évi-tizenöt-ezresért-két-munkahelyen-
izzadó fiúról, akitđl az I. R. S. kicsikarja a holdfényes dollárokat, hogy mindenféle segélyben 
részesítse a négereket meg a keverékeket, hadd legyenek jó er őben, hadd lopják meg az öreganyjukat, 
erőszakolják meg lánytestvérüket, lökjék fenéken tízéves fiukat. Mennyi pénze marad ennek a 15000 
dolcsis Joe-nak a bankban, miután az I. R. S. megvámolja szoigáltatásaiért. Kevesebb a semminél. Ki-
fizetheti-e a napi háromszázat a kórházi ágyért? 
A zöldkeresztes törtet ők kihajolnak Mercedesükbő l és az arcába köpnek... „HÁT EZÉRT FIZETEM ÉN 
AZ AD6Т?" 
„Vigyáznunk kell ezekre a faji gáncsokra." 
„Na, így is gondolkodnak egyesek. Ez is része az egésznek. Az amerikai álom végül legy őzte 
a fasizmust." 
Ez a film a túlnépesedéssel foglalkozik, a bürokrácia robbanásszer ű  kiterjedésével. A FDA az AMA 
meg a nagy gyógyszertársaságok mint egy polip, úgy tapadnak a polgárra. Rákod van? Látod? Az or-
vosban nem bízhatsz, mert rendel đjén kívül akar látni minél előbb, hisz nincs biztosításod, segélyre 
sincs jogod. Legfeljebb vonakodva kiír egy kis Darvont. Minden percért, aki Darvont ír ki haldoklónak, 
vécépucolói szolgálatra kellene küldeni az állatok kórházába. 
Szóval tenni akarsz valamit a nagy R-dal kapcsolatban. Hallottál már a laetrile- њ l, Reich orgon-akku-
mulátorairól, a francia doktorról azzal a mágneses masinájával... vagy arról a románról... Meg-
próbálhatod ezeket az orvosságokat? Baszd meg, nem. Az FDA nem engedi őket piacra dobni -
sőt megsemmisítették Reich írásait. Kinek kell itt dönteni afel đ l, hogy szedhetem-e a laetrile-t vagy 
használhatom-e az orgon-akkumulátort utolsó rákom ellen? En vagy az FDA? Végtére is ez az 
én haldoklásom. 
Szabadság ez? Ez az, amit Amerika képvisel? 
Így Amerika föld alá vonul. Mindenki gyártja a maga gyógyszerét, garázsokban, pincékben és pad-
lásokon, gondoskodik saját ellátásáról. Minden zsebben kézikönyv lapul: NINCS SZUKSÉGED OR-
VOSRA. Gyerekek tanulják az iskolában, hogyan kell befecskendezni az injekciót. Nincs szükség 
orvosi beavatkozásra ilyen szimpla panaszoknál, mint a lepra, a szifilisz, tífusz, malária, illetve 
vérhas. 
A fájdalom és rossz közérzet csökkentésére ezekben az esetekben egy korty ópiumoldat javasolható, 
nyolcóránként, kiegészítve egy-két pótló hatású morfiumadaggal, amennyiben az el őző  nem tüntetett 
el mindent, mert a megfelel ő  opiátok kiváltotta eufória megkönnyebbülése egyike a bajok 
enyhítésére szolgáló megkönnyebbüléseknek. Egyetlen házipatika sem lehet meg Isten Saját Orvos-
sága nélkül. Anyuci nyakláncára f űzve hordja kulcsát. O tt  van - amint épp érte nyúl - a Satигday 
Evening Post címoldalán. 
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Amerikáról szól e film. Arról ami, és amivé lehet, s miként veszítik el a csatát azok, akik megpróbálják 
befullasztani az amerikai álmot. Minket arra tanítanak, hogy ha jobb terméket dobsz a szabad piacra, 
a jobbat veszik meg. Namármost: van hétéves Amazon-pirulád meg egy házi laboratóriumod; megka-
pod-e az engedélyt az FDA-tót, hogy letöröld a kartelleket a pirulapiacról? Azt várhatod. Ebben a 
filmben nekünk nincs szükségünk jóváhagyásukra. Az orvostudomány föld alá vonult. És a föld alatti 
medicina menti meg az emberiséget a katasztrófától. 
Rákról van szó, s ez nehéz téma. Szakért đ ink már járványról beszélnek. Filmünkben egy gyorsan ter-
jedő , rendkívül hamis rák felett gy őzedelmeskedik a B-23-as vírus, a biológiai mutáció vírusa, ami 
visszaröpíti az emberiséget hajdani egészségi állapotába. 
Színhelyül az a város szolgál, amelyiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Város, amely odáig ju-
tott, hogy reprezentálhatja az összes többi várost. 2014-ben New York a föld alatti gy бgyszerészet vi-
lágközpontja, a legelb űvölőbb, legveszélyesebb, legegzotikusabb, vitális, el őrehaladott metropolis, 
amit valaha is láttunk. Az egyetlen utasszállító alkalmatosság a kivénhedt metró, az IRT, amely mintegy 
Ot mérföldes sebességgel sántikál félig kivilágított alagútjaiban. A többi járat magára hagyatva meg-
szűnt. Kéz- és gázmeghajtású kocsik szállítják a termékeket, míg a megállókat piacokká alakították 
át. A legmélyebben fekvő  vájatokat elöntötte a víz, sajátos föld alatti Velence kivirágzását téve lehe-
tđvé. 
Gazdátlan felh đkarcolók felső  emeleteit — a zavargásokban tönkrement liftek híján — vitorlázók, heli-
kopteres bandák, hegymászók és tet őkarbantartók szállták meg. Ejt őernyős fiú veti le magát féltető-
rő l, hogy zsinegekkel szabályozva röptét landoljon az utca kövezetén létesített repül őtéren. Zuhaná-
sát különböző, kézzel irányítható csörl ők, csigák, esetleg delco motorok lassítják. (Az ég fia verseng-
het a lentiekkel az alváros áramellátásának ellen őrzésében.) Esetleg pótüléses drótkötél-csuszdákon 
cikcakkot le, platformtól platformig. De tet đ ről tetőre is szökdécselhet vitorlázó szerkezetével vagy 
légcsavaros ejtőernyőjével. Egyes épületeket függ őhidakkal kötöttek össze: peronok útveszt ője, 
emelők, tetőjárdák. Ezen épületekbe pár száz font teherbírású felvonókat építettek. 
Az 1984-es zendülésben ügyes tréfacsinálók New York vízhálózatába dobálták az akváriumi halakat, 
hüllđket és kétélt űeket — most édesvízi cápák cirkálnak a Hudsonban. Vízi boák, alligátorok, piran-
hák, ráják népesítették be a föld alatti alagutakat, mocsarakat és kanálisokat, néha úszómedencék-
ben bukkanva fel, kádakban, vécékagylókban. Állatkertekben szabadon engedték a vadakat — gyilkos 
medvék kóborolnak a Central Parkban. A Third Avenue valamelyik fájáról emberev ő  leopárdot lőttek 
le, sebészköpennyel és egy félig megrágott húsgombóccal csalták kelepcébe. A többi állat békésen 
koegzisztál: sakálok, farkasok, rókák és hiénák párzanak az elvadult kóbor kutyák falkáival. 
Ez lenne az a hely, ahol a filmet forgatjuk. Mindenki gyógykezelésben részesülhet, minden drog és 
bűn kapható megfelel ő  áron. 
A film második lehetđsége Billynek, a küldöncnek, és az egész emberiségnek, mert a vírus Ijukat rág 
az idđbe, és Billy visszalép a múltba, ami egyben a jöv đ  is. 
Az orvostudomány és a jövő  esélyeit latolgatja, mert az embernek nincs jöv đje mindaddig, amíg el 
nem söpri a halott tegnapot, s nem szívja magába önnön létének legmélyét. Végül az illegális gyógy-
kezelés egyesül az intézményessel, mindkett ő  óriási hasznára. Diploma nélküli gyakorló orvosok 
hadserege emeli vállára eme professzió súlyos terhét, drasztikusan leszállítva a betegápolás árát. 
Modern laboratóriumok nyitják meg kapuikat — készleteikkel, felszerelésükkel — a kísérleti gyógysze-
részet előtt. Doktorok tanulmányozzák, Nyugat tudását gyarapítva, az akupunkturát, hátgerincmasz-
százst, a gyógyfüveket, az összes orientális gyógymódot. Uj ágak fejl ődnek. A profilaxis... „Ha meg-
betegedsz, én fizetek." A profikat arra tanítják, hogy pácienseikre úgy tekintsenek, mint környezetébe 
kitéphetetlenül beleágyazottan m űködő  szervezetre. Mely betegségeknek lehet alanya e szervezet? 
Miként lehetne ezeket a kórokat csírájukban elfojtani? A komputerizálástól távolodva m űvészetté 
lesz a diagnosztika: vannak, akik csalhatatlan szimatjukra támaszkodva állapítják meg a bajt. 
A doktor szimatol. Vérfagyasztó mosollyal rázza fejét: 
„A maga ügyét teljes egészében átpasszolom a halottkémnek." 
Mások kutyákra támaszkodnak. A kutya szimatol, majd fejét hátra vetve üvölt. Fogát vicsorgatva 
ijesztően morog egy kezdeti stádiumban lev ő  tumorra. 
Fiatal, vonzó orvosok szexuális kapcsolatba lépnek a sikeres diagnózis érdekében. Speciális fényké-
pek készítése, hangfelvételek, kézíráselemzések képezik a standard procedúrát. 
Ime egy-két próbafelvétel. 
Mint egy csomag kártyalap... 
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Lower Manha ttan, 2014. Felvetődik a kérdés, hogy nézzen ki a háttér mozivásznon. Kiindulópontul 
szolgálhat egy hatvanas években játszódó, egy mindentudó író által a harmincasokban kiagyalt cse-
lekmény. Az író tud a második világháborúról, az atombombáról, Vietnamról, drog-problémáról, 
inflációról, rocksztárokról, a homoszexuálisok és a n ők egyenjogúsági harcáról. Fekete Párducokról. 
Mi módon ismertethetjük meg — azzal, ami a vásznon látható - a harmincas évek emberét a hatvanas 
színtérrel, azzal a köznapi tudással, aminek a hatvanas évek embere birtokában van? Persze, valaki 
tömören rámutathat azokra a határkövekre, amelyek a néz ők világát elválasztják a film világától, 
de ez kissé otromba megoldás lenne. Mesterkélten, valószer űtlenül hatna. 
Miként lehet prezentálni egy hátteret tisztán azzal, amit az alakok mondanak, tapasztalnak, cselek-
szenek a mozivásznon? Háborús film a tévén, valaki 3 dollárt fizet a borbélynak, atombombáról 
szóló műsor húszéves késéssel, tányérmosogató 90 dolláros csekket kap heti munkájáért, a káb-
szerosztály zsarui popsztárokat tartóztatnak le, Vietnam képérny őn, tüntetések, emlékképek. A néz ők 
apró darabkákból állítják össze a képet. 
Szóval: itt az 1999-es narratív háttér... 

manhattan helikopterből... 

„A túlnépesedés hallatlanul fokozta az állam felügyeletét minden magánszemély felett, nem a 
régimódi rendőrállam-mintaképekre támaszkodva, elnyomásra és megfélemlítésre, hanem a mun-
kára, kreditre, lakáskérdésre, nyugdíjra és betegápolásra — arra, amit meg lehet vonni. Ezeket 
a szolgáltatásokat komputerizálták. Nincs szám, nincs szolgálat. Ez azonban nem eredményezett 
agymosott, szabványosított emberi förmedvényeket, mint azt a George Orwellhez hasonló vonalas 
próféták jövendölték. Ehelyett a lakosság jelent ős százaléka föld alá vonult. Pontosan hány, senki 
sem tudja. Számuk fe/becsű/hetetlen." 
Újszülött csecsem ők bömbölnek. Parcellázás és lakásépítés üteme növeked őben. Számológépek 
zümmögnek Con Edben, a Beteggondozóban, Népgondozóban, Egészségügyi Biztosítóban. Úrla-
pok, értesítések, bankjegyek. 
Az elkeseredett polgár megpakolja egyik kofferját, aztán kilép levittowni házából. Faleveleket ge-
reblyéz össze, ráönti az ű rlapokat, meggyújtja. A szemközti házban öregasszony rohan a telefon-
hoz. Kisvártatva rend бrkocsi érkezik, s átadják neki a beidéz őt. Az autó távozásával hamuba vágja a 
cédulát. Kofferjával együtt elmegy. 
Légi felvétele a 23. utca mellett a Hudsontól az East Riverig húzódó falnak... 
„A Falat az 1984-es Egészségügyi Lázadás után építették. Ezzel szükség esetén szigetelni lehet az 
alvárost, az erődítményt pedig fél óra leforgása alatt katonákkal feltölteni. Hasonló építmény vá-
lasztja el Harlemot is Manhattan központi részét ől..." 
Helikopterünk déli irányban halad... k őtörmelék, roskadozó épületek, elhagyatott telkek. Úgy néz 
ki, mint London ama nagy blicc után. Néhol javítás jeleivel, szórványos fércelgetések. Az utcák 
jó része hulladéktól járhatatlan. Itt-ott, az utak mellett, rögtönzött szabadtéri piacok és konyha-
kertek. Egyes terek valósággal hemzsegnek, másikok üresen tátongnak: benépesített utcák várat-
lanul és megmagyarázhatatlanul elnéptelenednek. Sebtében tákolt úszóalkalmatosságok szállítják 
áruikat. 
„1980 tájékán növekedett a nyomás, hogy fogadják el a Nemzeti Egészségügyi Javaslatot, aminek —
befolyásosak sugallatára — az egészségügyi dolgozók ellenálltak, doktorok protestáltak, mondván, 
hogy ez tkp. a magánpraxis végét jelentené, és hogy általában esne a gyógykezelés színvonala. 
Az amúgy is bizonytalan gazdaságpolitika megingott. Gyógyszergyárak milliókat költöttek reklám-
hadjáratra, a javasolt költségvetés ellenére oldalas hirdetéseket tettek közzé a sajtóban, attól 
való félelmükben, hogy az árszabályozás csökkentené profitjukat. Ráadásul a biztosító társaságok 
is hisztériázni kezdtek, hogy ez a javaslat felesleges, mert csak az árakat növelné rosszabb 
minőség ellenében. 
Íme, aközép-jövedelmi-kategóriába tartozó polgár tönkremen ő  lakásában: a mennyezet csöpög, ő  
pedig hetekig futkározik megjavíttatni, mivel a háziúr nem tesz semmit, füle botját se mozdítja. 
A polgár ebben a pillanatban osztott szét családtagjai közt egy konzerv kutyaeledelt. 
„Itt vagyunk, mi fizetünk a niggereknek meg a többieknek, a beatnikeknek hotelt meg kórházat. Mi 
fizetünk rá a büdös kótyagító szenvedélyeik miatt. Rengeteg pénzt adunk, hogy ne dolgozzanak, 
hát velünk mi lesz? Ki tudjuk-e fizetni a napi ötszázat a kórházi ágyért? 
Ők Parcival tisztelendő  úr személyében bukkantak szócsövükre, aki Házőrző  címen lapot jelentet 
meg — képregénnyel: sz őke északi pár viszi beteg gyermekét kórházba. A fekete orvos kidobja 
őket: 
„Szemét betegkönyv nélküli népség." 
Annál nagyobb szeretettel látja viszont a valamelyik civakodásban bütykét lehorzsoló portorikói 
kamaszt. 
„Kerülj beljebb, fiam. N ővér! 16 milligram G.O.M.-et ennek az úriembernek." 
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„1990-ban legalizálták a heroint. Az Egyesült Államok Egészségügyi Szolgálata átvette a disztribúciót 
az állami klinikákon át, a bürökrácia bonyolult hálózatát sz őve tovább, rendőrökkel és nyomozókkal, 
akik utóbb teljes egészükben megvesztegethet őnek bizonyultak. Sokan, akik valójában nem is voltak 
a heroin élvező i, felíratták magukat az igényl ők listájára, és egész szép kis keresetre tettek szert feja-
dagjaik árusításával." 
Itt van Mr. Közép Jövedelem ismét, t ű rhetetlen fájdalommal járó övsömörével. Épp most fizetett ki öt-
ven dollárt látogatásé[t, de az 'orvos nem hajlandó kiírni egy kis kodeint: 
„Egyetlen dolog, amit kiírhatok, az a Whitefield-féle balzsam." 
És itt egy nagy, boldog, állandó segélyben részesül ő  család. Kopogtass be valamelyik harlemi ajtón: 
ketten heroin-eltartáson, a lány a louisianai Carrville-ben, a leprások központi intézetében, egy fejl ő-
désben elmaradt Kings State-ben, egy izomsorvadásos speciális kezelésen. Mami begy űjti a járadé-
kot — vagy kidobott táppénzt. Szines tévé. Hatalmas pulyka maradványai az asztalon. Mami kikilin-
cselte, hogy jó adag speciális, heroin alapú, köhögés elleni szirupjához jusson e téli hidegekben. Papa 
eperfagyit nyalogat. Gyermekeik leped őnyi prospektusokat teregettek szét a padlón azon tanakodva, 
hogy Lexingtonba menjenek-e nyári kúrára (a Country Club több mérföldes erd ő ivel, gyalogtúráival, 
lovaival, golf- és teniszpályáival, csónakázási és horgászási lehet őségeivel csalogatja tagjait), eset-
leg látogassák meg testvérüket Carrviile-ben. 
„Istenem — hörgi apuci —, fagylalt-fejfájásom támadt. Gyorsan egy belövést, fiam, gyorsan... jól van, 
már múlik..." 
A doktor átadja a fiúnak, cinkos kacsintással, a heroin recepteket. 
„De nehogy megfogjalak, hogy felülrő l eladtál párat." 
Felemeli a kagylót. „Nővér, hány leprás várakozik beutalásra odakint?" 
A Hansen-bacillus forgalma emelked őben. Mostanában „fehér dolog" néven vált közismertté. Vegyél 
egy tűt, kapard meg bőrödet kicsit, dörzsöld jól bele — hat hónap múlva... 
Új leprások özönlenek ki a partra ócska lapátkerekes hajóból, az Otthon édes Otthon-t énekelve. Má-
sok a magányos házfalaknál állnak, békák kuruttyolnak... 
„Isten hozott a Hansen családba. Csak tapogasd meg a karom... sose tágíts ett ő l a programtól. Letar-
tóztathatnak, ha nem vigyázol! 
Visszaküldhetnek a civil életbe. Most én kezelem a legjobb fehér dolgot Carrville-ben. Maradj itt a dr. 
Fehér balzsamkúrán." 
Mocsarak, tavak és folyók partján állnak a bougainvilleákkal, hajnalkákkal és rózsákkal befutott házi-
kók, ahol bágyatag leprások lebzselnek — háztájukon termett marihuánát és ópiumot szíva, állami 
H-t fecskendve be, narancsot, mangót és avokadót termesztve a hátsó udvarokban, sügérekre 
horgászva tornácról, konzervekre vadászva az állami raktárban. Carrville most Kelet-Texas bozótosai-
tól a floridai Evergladesig terjed ő  lápvidék. Szigetein furcsa rítusok honosodnak meg: meztelen, 
alligátor álarcos fiatalok lejtenek a hüll őfejű , patás Krokodilkecske istenség bálványa el őtt. 
Húshagyó kedd karneválja Carrville-ben: tunya ifjú arisztokrata siklik ei virágcsónakban, térdig lerá-
gott lábbal — foszforeszkáló csonk az ereszked ő  sötétségben. 
Radioaktív torzulás, milyen sikkes! Ibolyaszín lagúnák, hol smaragd halak ficánkolnak lágy holdfény-
ben. És itt egy pompával övezett, szintén ifjú leprás Kleopátra-szerelésben, bárkáján a szándékában 
meghiúsított Marcus Antoniusszal.... 
„Ezzel búcsút is intünk Carrville boldog lakóinak, akik, valami láthatatlan bels ő  erőtartalékokra tá-
maszkodva, bátran vállalják eme rájuk mért szörny ű  csapást, gyümölcsöző  életmóddá változtatva 
azt." 
„Ezért fizetem én az adót? Buzi orgiák meg marihuána fröccsök?" 
„Nagyszerű  előnyös helyzetünkben — amibe a jóságos amerikai állam csöppentett bennünket — nincs 
szükségünk arra, hogy ilyen betev ő  falatért küzd ő  seggfejekkel érintkezzünk. Még majd visszacsú-
szunk oda, ahonnan elindultunk." 
Maffiások hajolnak ki cadillacjeikból, hogy arcodba pökjék: 
„Mit, te melózó azé, hogy megélj? Köpök abba a panírozott pofádba!" 
Számos fiatal kérte felszabadítását a munka alól, mondván, hogy képtelen együttm űködni ezekkel a 
visszataszító adófizet ő  balekokkal. 
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„Amikor a harmadik Nemzeti Egészségügyi Javaslatot is leszavazták szenátusunkban, köszönve bi-
zonyos szégyentelen manipulációknak és obstruktív taktikázásoknak, kitört az 1984-es Egészségü-
gyi Lázadás. Becslések szerint mintegy 500 ezer ember vesztette életét csak New York területén, az 
anyagi kár pedig billiókra rúgott . A többi nagyvárost is hasonló károsodás érte. Az Egyesült Államok 
vesztesége elérte a tíz milliót. A sors iróniája, hogy a magas elhalálozási százalék jórészt a kormány 
erőfeszítésének köszönhető , amivel a zavargásoknak igyekezett elejét venni, szigorú fegyverkorláto-
zási intéíkedéseket foganatosítva. Az 1982-es Nemzeti L đfegyverbejelentés lefegyverezte a büntetett 
előéletűeket vagy azokat, akik ellen bármilyen eljárást indítottak; kábítószer élvez őket és beszámít-
hatatlanokat, valamint a segélyben részesül őket, megvonva tő lük bármilyen szúró- vagy löv бeszköz 
vásárlási/birtoklási jogát, beleértve légpuskát is. Ez tette lehet ővé az elégedetlenkedő  középosztály-
nak - az előzőek készleteihez mérten - valóságos arzenálok létesítését. 
„Fegyverzetükre és a rend őrség, valamint a nemzet őrség rokonszenvére támaszkodva Krisztus Par-
cival-lovagjai most már nyíltan beszélhettek New York átvételér ő l és a kisebbségek lemészárlásáról, 
beatnikekrő l, narkomániásokról, homokosokról, hosszúhajúakról. Tény az, hogy túlságosan is han-
gosak voltak, ez pedig túl sok embert ijesztett meg - fenyeget ő  árny borult a nemzetközi bankokra és 
a Wall Streetre, a sárga mosodákra. Ez annyit jelentene, hogy a zsidók meg a gazdagok meg a kínaiak 
is fekete listára kerültek? Hatalommal rendelkez ő  anonim személyek úgy vélték, nem lenne buta do-
log hatékony oppozíciót teremteni Parcival követ бivel szemben. Így látott napvilágot a zárt körökb ő l 
rögtön kiszivárgó, Az őrdög nap/ója címen ismert különös dokumentum. 
„Az ördög nap/ója a CIA hatvanas évekb ő l származó utasításaira épült. Pontos leírását tartalmazta 
annak, miként lehet a legegyszer űbb fűszerboltban és vaskereskedésben is beszerezhet đ  anyagok-
ból fegyvert készíteni: puskaport, gyújtóbombát, plusz a biológiai és vegyi hadszerek egész sorát. 
Halálos ételmérgezések láncolatát egyetlen konzerv húslevesb đl; bénító gázokat légyirtó sprayb ő l; 
klórt, nitroglicerint, foszgént, salétromot. Ezek az íjakkal, mérgezett fúvókákkal, csúzlikkal és maszek 
kézigránátokkal kiegészített gyilkok vitték végbe a döbbenetes pusztítást.” 
1984. augusztus 6-án... Krisztus Parcival-lovagjai a Central Parkban gyülekeznek. A rend őrséget ille-
tően zavartalanul oszlanak két menetoszlopra, északi és déli irányban masírozva. Festmények soro-
zatai - mint például az Ahol Custer utoljára lábát megvetette című  - fémjelzik az elkövetkezđ  csatá-
kat: 

a st. Vincent ostroma a 12, utcánál 

Doktorok, ápolónők, műtőszolgák harcolnak a zendül ők ellen - bonckésekkel, csontf ű résszel és 
kórházi kacsákkal . Éterbombák robbannak a folyosón , ami egy pillanatra megállítja az el őretörőket, 
s a pillanat elég ahhoz, hogy pácienseiket biztonságba helyezzék, a szennyes ágynem űk aknáján át 
evakuálva őket. Az épület lángokban áll. A kínai pedellus rézforgácsot önt egy kád salétromsavba, 
kéjgázt szabadítva fel. Jól id őzített méreg. Akik beszívják, egy-két óra múlva összeesnek. 

menetelés a tengerig 

Krisztus Parcival-lovagjai, vagy, egyszer űen csak Krisztus katonái, Greenwich Village irányában 
nyomulnak elő . A védelem irányítói kilakoltatják e területet, er ő iket Lower Manhattan padlásain, rak-
táraiban és gazdátlan lakótömbjeiben összpontosítva. A buzi könyvesboltok, a képtárak és italüzle-
tek jó részét kéjgázzal, arzénnel, foszgénnel és botulizmussal aknázták alá. A vérszomjas katonák -
csalódottan, hogy nem találtak senkit, akin bosszújukat kitölthetnék - a 8. utcán lejjebb merészked-
nek, s itt sokan összecsuklanak haldokolva a belélegzett mérges gázoktól. 
Utcakő  záporozik rájuk... Krisztus katonái az épületekben keresnek menedéket - itt lépcs őn lehöm-
pölygő , sű rűn gomolygó klórfelhő  fogadja őket. Íjakból, csúzlikból kiröppentett, üvegzúzalékkal és 
ciánkálival megtömött gránátok. Halk, mérgezett fúvókák és botulizált, hegyes pikádóröppenty űk. 
Ekkorra már rájöttek katonáink hogy ennek fele se tréfa, az ellenfél nem küzd sportszer űen, hogy 
óriási veszteségeik vannak - ráadásul a partizánok késhegyre men ő  rohamra indultak bozótvágó 
késeikkel, lándzsáikkal, kardjaikkal. Már majdnem be is kerítették a keresztes vitézeket, akik ellen-
ségük megsemmisítő  kereszttüzében, az id őzített méregbombák gyilkos füstjében tizedelten végül 
az öböl felé törnek ki, próbálnak egérutat nyerni - vízbe kényszerülve sokan elt űnnek a hullámok 
közt. A túlél ők kisebb csapatokra szakadozva, a szentháborúról lemondva gyilkolni, er őszakolni, 
fosztogatni kezdenek Közép-Manhattan középosztályúak lakta szomszédságaiban... 

menetelés harlemre 

Krisztus Parcival-lovagjai itt ismét/szintén halálos kelepcébe kerültek. Büntet ő  expedíciói zaklatják 
Queens és Bronx fehér lakosságát . A küzdelem folytatódik . Átvágott vezetékek. LSD a víztartalé-
kokban. New York éhezik. Fosztogató bandák lepték el az országot, f ő leg a peremvárosokat. 
Az állami haderő  kivezényelt egységei, kimerülés, pusztulás és járvány; a Nemzeti Egészségügyi 
Javaslat ígéretei és a lázadásban résztvev őkre vonatkozó amnesztia révén lassan helyreáll a rend. 
„Ki szólhat itt igazságról tízmillió amerikai halála után?" mondja az Elnök. Csak felejtésr ől és újjá- 308 



építésrő l beszélhetünk. „New York úgy néz ki, mintha atomtámadás érte volna. Hatalmas területek 
romokban, gyűjtőtáborok, sátorvárosok. A várost elárasztók milliói sosem térnek haza. New York 
szellemek városa. A többi nagyváros hasonló helyzetben. 
Carrville leprásai is bekapcsolódtak az általános megmozdulásba, rögtönzött fegyverekkel csatá-
rozva mocsaraikban, megfert đzött armadillók (armadillo = Amerikában él ő  páncélos emlős - a ford. 
megj.) ezreit eresztve szélnek, ilymód szaporítva az örökzöld Hansen família tagjait. Carrville most 
Louisiana, Mississippi, Florida és Kelet-Texas, Missouri és Arkansas erd őségeire is kiterjedt. Hatal-
mas rurális nyomortanyát képez, ahol sok nem-leprás is él, élvezi az ilyen élet el őnyeit. 
Elnökünk aláírja a Nemzeti Egészségügyi Javaslatot, ezzel szentesíti az USA összes polgárának és 
az ott-tartózkodóknak ingyenes gyógykezelését. Orvosok, ápolón őkés műtőszolgák táncolnak éne-
kelve a folyosókon, kórtermekben, m űtőkben: 
„Mi mindenkié vagyunk 
Az életben legszebb dolgok ingyenesek..." 
Szívmonitorok bibippelnek; m űvesék csörgedezik, röntgenek zúgják, vastüd ők csörgik: 
„Mi mindenkié vagyunk 
Az életben a legszebb dolgok ingyenesek.." 
Az Egészségügyi Határozat azonban rövid id ő  alatt több problémát szül gyakorlatban, mint  amen
nyit megold: az életet meghosszabbító szerek 125-re emelték az átlagos életkort, ijeszt ően gyorsít- 
va a túlnépesedésen, ugyanakkor olyan betegségek ütik fel fejüket ismét, amelyeket már rég legy ő-
zöttnek tekintettünk, mint például a feln бttek esetében sokszor halálos kimenetel ű , a nyolcvanas 
évek végén dühöng ő  torokgyík. A mind tökéletesebb antibiotikumokkal túletetett nemzedékek el-
veszítették természetes ellenálló képességüket, s fert őzés szempontjából oly sebezhet őkké váltak, 
mint ama fehér emberrel els ő  ízben érintkező  indián vagy déltengeri szigetlakó. 
„Egész sor járvány veszélyével kell szembenéznünk, amikor milliókat préselünk be amúgy is túlter-
helt kórházainkba", hangzik el a figyelmeztetés. 
Az örökletes degeneratív betegségekben (mozgási zavarokban, Huntington-kórban és cukorbaj-
ban) szenvedők életkora, százéves kort meghaladó vitalitása lehet ővé teszi számunkra, hogy a ha-
nyatlást titokban magukban dédelgető  gének miriádjait zúdítsák az országra. 
Egy szégyenlős, hallucinogéneket szívó biomatematikus, Heinz professzor volt az, aki a lehet ő  leg-
egyértelműbben mutatott rá a leselked ő  veszélyre: „Korszer ű  orvostudományunk csodái, a ter-
mészetes ellenállóképesség megbolygatva, hosszú távon több betegség el őtt emelik fel a sorom-
pót, mint amennyi előtt leengedik. A hajdanában gyermek- vagy feln őttkorban végzetesnek bizo-
nyuló örökletes betegségekben szenved ők most végtelenségig meghosszabbíthatják ittlétüket, 
végtelen számú utódot nemzve." Fejtegetését azzal zárta, hogy bolygónkat kérlelhetetlenül elözön-
lik az emberiség legsilányabb, egzakt biológiai kifejezéssel élve: a legalacsonyabb önfenntartó ér-
tékkel rendelkező  egyedei. 
A komputerek leellen őrizték jóslatát: az elkövetkez ő  száz év alatt a krónikus örökletes betegségek-
ben szenvedők, elettogytiglani ellátásra ítéltetettek túlsúlyba kerülnek. Egyszer űen nem lesz elég ép-
kézláb ember, aki gondozná őket. Epidémiák melegágyává válhat e legyengült, elferdült sarj. A Ház 
államférfiúit megdöbbentette eme prófécia, s megindultak a nem-megfelel őek sterilizálására célozgató 
beszélgetések. 
Akárhogy is, az Egészségügyi Határozat Módosítása (egyszer űen: HAM) negatívnak bizonyult. 
Eszerint a nem-megfelel őektő l megvonják az egészségügyi szolgáltatásokat mindaddig, míg bele 
nem egyeznek a sebészkés magtalanító beavatkozásába. Hogy ki nem-megfelel ő , azt az erre acélra 
létesített komisszió állapítja meg némileg homályos kritériumai alapján: „Nem=megfelel ő  az, aki 
valamely biológiailag nem kívánatos örökletes betegség, állapot vagy tendencia hordozója," Mond-
juk, néger... vagy indián... arab... vagy homokos... kábszeres... és pszichopata... PSZICHOHAM 
HAMM 
A Módosítás úgyszintén megtiltja az orvosoknak a magánpraxist, kártalanítással vagy kártalanítás 
nélkül, lévén hogy az alternatíva gátolná a HAM-ot elképzelései megvalósításában. E genocídium 
szagú fehér összeesküvés ellen, tiltakozásuk jeléül, feketék és portorikóiak ezrei égették el beteg-
könyvecskéiket a Central Parkban - és nem is maradtak magukra. Azonban a népes égetési cere-
mónia nem fajult további zavargásokká. 
Amennyiben igazat adunk Heinz professzornak, a HAM is maradéktalanul logikusnak t űnik: ha a 
gyógykezelés a természetes ellenálló képességet aláásva valójában a betegségek el őretörését se-
gíti, ugyanakkor életben tartja a genetikailag meghibásodottakat, abban az esetben indokoltnak t ű -
nik ezen személyek eltávolítása a genezis medencéjéb ől, a populáció csökkentése megfelel ő  terüle-
teken. 
Amikor a HAM életbe lépett, a medicina föld alá vonult. Az orvosi felszerelés élénk forgalma indult 
meg az 1984-es lázadásban zsákmányolt orvosságok és m űszerek halmain, rögtönzött laboratóriu-
mok születtek százával a padlásokon, pincékben és a metró elhagyatott járataiban. Az orvosok túl-
nyomó része illegális tevékenységet folytatott. 

Lower Manhattan 2014-ben -újjáépítés helyett inkább áttelepülés jelét mutatja. A szolgálatok kor- 
látozottak. Egyetlen metrójárat üzemel, míg a többi alagutat delco bandák szállták meg; titkos labo- 
rok, patkányok és elvadult kutyák, amelyek figyelmeztet ően vicsorognak a rozsdás padlórácsok já- 
rókelб ire. E sötét helyiségek bérl ő i betolakodók távoltartása érdekében t ű rik meg őket közelükben. 
A Queens Plazán a Metrókirálynak nevezett titokzatos személy ütött tanyát - káprázatos szerelvé- 
nye ez vagonoknak, pénzváltó automatáknak, forgósorompóknak: egyik része mindig mozgásban 
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New Jersey brekegő  lápvidéke. 
Konyhakertek mindenhol. Háztet őkön, megüresedett telkeken, teraszokon, alagsorokban. A láza-
dások óta az utcákon szeméttorlaszok. A kátyúkat mesterséges tavakká szélesítették ki halak szá-
mára. Egész csatornahálózat kiépítését tervezték, az olcsóbb teherszállítás kecsegtet ő  távlataival, 
de a projektumot nem fejezték be, a csatornák zsákutcában végz ődnek — rozsdamarta zsilipek és 
földgyaluk. A vízparti házakat szétkapkodták, annak ellenére, hogy sokan nem bírják az itteni ned-
vességet meg a ködöt. A halacskák visszatérnek... 

Betonkeverő rő l pecázgató fiú öt fontos sügért ránt ki. Kihúzza a macskaköves rakpartra. 
„Jó nagy, ugye, mízter. бcsón annám. Húsz dolcsi, jó? Mit keres itt? Szedjen droggot? Éne tán még 
kétszáz évig is? Jó sok majommogyoró, egészen új fütyi? Halom rongyos patkány? Nesze, mízter, 
itt a hétéves pirula." 
Lower Manha ttan a föld alatti medicina világközpontja. Itt minden kábítószer és orvosság besze-
rezhető , itt minden operáció elvégezhet ő , mindenki megfelelő  kezélésben részesülhet a megfelel ő  
ellenszolgáltatás fejében. Az alagutak, kanálisok, roggyant épületek, tet őaljak és pincelakások út-
vesztőjében élnek az állami szolgálat szökevényei, a törvényen kívüliek. Itt a Pop Street, ahol az 
agy-dolgot kaphatod —ötvenszer er ősebb a morfiumnál. Eleinte azt hitték, hogy nincs kábító hatá-
sa, de utóbb kiderült, hogy súlyos tévedésr ő l van szó. A pop a felfüggesztett élénkség állapotába 
hozza az embert, csaknem az anyagcsere nullpontjára, ahonnan megereszkedve tér vissza, leve-
csesen, romlottan, mint a kétszer fagyasztott hús. Állandó adagokra van szükséged, hogy fagyva 
maradj. 
És itt jön a popmester is elektromos kenujában, tetőtöl talpig ezüstös feketében, hogy elvegyüljön a 
sötét vízzel és a raktárak ablakaival... Felesleges hangsúlyozni, aszóban forgó szer készítése és 
árusítása szigorúan tilos. 
Kivirágzó ondópiac, ondó-feketepiac a hosszan tartó genetikai háború hírnöke. 
„Fiú spermiumokat, mízter?" 
Rocksztárok és színészek árulják ondójukat föld alatti bankoknak. Az ondókereskedelem bünteten- 
dő , mégis kevés tenyészférfit és mesterséges megtermékenyít őt tartóztatnak le, s még kevesebb el- 
len indítanak b űnvádi eljárást. Semmi kétség, az egészségügyi ellen őrök szemet hunynak felette. 

Lower Manhattan, 2014. Páciensek sokasága vár arra, amit semmi pénzért sem kaphat meg... a 
gyógyszergyárak nagyobb haszon reményében visszatartják a gyógyszereket, az állami bürokrácia 
pedig csak bonyolítja a helyzetet. Káros szenvedélyeket gyógyító apomorfin blokkolva a herointer-
melők és különböző  ügynökségek által a heroin legalizációja óta, hogy minél több kábszerest ő riz-
zenek meg kúrájukon — a személyzet eltartása és a számukra áldásos állapot meg őrzése végett. Se 
a gyógyszergyárak, sem az egészségügyi bürokrácia nem látja sürg ősnek a helyzet változtatását. 
1956-ban az Amazon partján el ő  indiánok fogamzásgátló szerét juttatta el valaki egy amerikai gyógy-
szergyárnak esetleges tökéletesítés és forgalmazás céljából. Egyetlen dózis elég hét évre, de ha-
tását egy másik dózissal tetszés szerint bármikor meg lehet szüntetni. Itt van markunkban e va-
rázsszer abban a pillanatban, amikor a túlnépesedés mind ijeszt đbb méreteket ölt, ők azonban egy-
szerűen elvetik, mert ez csökkentené profitjukat: itt ez a pirula, amit minden nap rendszeresen be 
kell venni; ki akar itt hallani a hétévenkéntir ő l? Egyszerűen semmibe vették, s đt rögtön be is tiltot-
ták a terméketlenítők. A szer, persze, beszerezhet ő  a föld alatti piacon, mert a padláslaboroknak 
nincsenek hosszú távú fejlesztési terveik. 
Filléres alapokból kiinduló vállalkozók, különcök, kalandorok az FDA és a gyógyszertársaságok 
mellett a pokol tornácára szorítottak élednek most újjá. 
Valaki fogamzásgátló vadsz ő lđt szed az Amazon őserdejében... alagsori labor... a szer utcára 
kerül... 
„Amazon-pirulát, mízter? Igazán olcsó... alig ötszáz..." 
Természetesen történtek sajnálatos incidensek is, amikor hibás áru került forgalomba... Egy ember 
fogszuvasodást gátló szájvízzel gargalizál, s a fogai sorra kipotyognak. 
Bizonyos esetekben a laboratóriumok tisztasága nem felelt meg a követelményeknek... 
Koszos laboratórium egy pisildében, valamikoriban, svábbogarak a tenyészetben... 
És akadtak gyanús ügyletekkel foglalkozók is, mondjuk, a szuper szokásformáló droggal, a Blues-
zal, valamint a biológiai fegyverekkel kísérletez ők. 
A föld alatti medicina számára létfontosságú jelent őséggel bírnak a küldöncök, akik a készítménye-
ket továbbítják, illetve beszerzik a szükséges anyagokat, a felszerelést. 
Egyes laboratóriumok b ő  készlettel rendelkeznek, príma felszereléssel, s még az alváros pletyka-
fészkei, besúgó hálózata sem tudja pontosan, mi történik ezekben. Lehetséges, hogy a szelektív pes-
tisen vagy a genetikai tervezésen fáradoznak. Azt beszélik, hogy „végre megoldják a terméketlen 
herék kérdését", elkészítik a sokszorosításra váró szupermer. г8 :rvrajzot. 
Minden föld alatti doktornak küldöncre van szüksége, mert a sebészm űszerek és az altatók illegális 
birtoklása rájuk vonatkozóan f őbenjáró bűn, míg a közönséges polgár esetében ugyanez csupán 
jelentéktelen kihágás, megbocsátható csínytevés. A küldöncök minden alagutat ismernek, mint a 
tenyerüket: sikátorokat, kanálisokat, csúszdákat, hidakat és tet őjárdát az alváros kiismerhetetlen 
útvesztőjében, ugyanakkor: — lévén t:bbnyire kiskorúak — a bíróság igen elnéz ő  velük szemben, 
amikor egyet-egyet fülön fognak. A küldöncök teszik lehet ővé az illegális orvosok munkáját. 31( 



a kűlдопс  

Meztelen fiú felvillanó képe Merkurnak, az istenek hírnökének szandáljában, orvosi táskával. Látjuk, 
amint Lower Manha ttan utcáin fut, fürgén, kapualjtól kapualjig, ahogy a hitel érkezik. Hófúvás... ku-
tyák ugatnak kísértetiesen kongó épületek ablakából . A fiú nekifeszül a szélnek , arcát hó csapkod-
ja. Zihálva nekidő l egy fának . Fagyos kukoricahéjjal teledobált , kopár telken halad át. Ahogy fut, az 
idő  megenyhül. Békák ugranak a pocsolyába, bokrok emelkednek ki az aljnövényzetb ő l és a törött 
ágakkal teli vízmosásokból. Most már világos, hogy szökik. F ű részgép visítása a háta mögött. Meg-
botlik és elesik sikoltva, ahogy a fa rázuhan a f ű részporfelhőben. 
Felül ágyában, övig mezítelenül, fiatal férfi alakja mellette, félhomályban. Motorkerékpár buffogása 
szű rődik be kintrő l. Rövid gatyájában lelép ágyáról, szeme sz űkülő , óvatos, ahogy félrehúzza a re-
dőnyt és kikukucskál. Sápadt napsugár halvány arcon. Feje felett rend őrhelikopter. A motorkerék-
pár elindul és eltűnik a porzó hóban az utcasarkon. Elfordul az ablaktól, szaglászik — most a szobát 
veszi szemügyre alaposan. A radiátor mögött bukkan rá: kurta fémcs ő  emelkedik ki periszkópsze-
rűen a padlódeszkából, végén csillogó kristálygyöngy. Kis kupac f ű részpor e šzimbolikus tárgy 
mellett . Égnek meredő  hímvessző  felvillanó képe , váladékgyönggyel. 
Álmos fiatal hang: „Billy, mi van?" 
Billy ajkához szorítja mutatóujját. Messzelátón át való szemlél đdést utánozva fülét hegyezi. A másik 
fiú odadobja a törülközőt, amit ő  ráterít a poloskára, majd visszafordul, gombjaival vacakolva. Meg-
áll az ágy lábánál, s letolja gatyáját: farka mint a bicska éle villan el ő , míg nyelvével csettint egyet. 
Nagyot rúg a földre került alsónem űbe; kezét magasan feje felett összefogva, rázva, úgy tesz, mint-
ha elragadtatottan tapsoló tömeget üdvözölne. Robe rts lerúgta takaróját, s most fedetlenül fekszik, 
egyik Iába lelóg az ágyról, retkes talpát mutatja. Farkasszemet néznek egymással, lüktet ő  phallo-
szaik ugyanabban a pulzálásban emelkednek — düb, düb, düb — szívük dobogó ritmusára. Tam-
tamok és röcög ő  EKG-k felvillanó képe. Billy hanyatt d ő l, lábfejével tapsol a leveg őben, míg 
Roberts elhelyezi dugattyúját — lassított víz alatti közösülés, Billy mint egy kagyló, rózsaszín lesz, 
majd bíborvörös, aztán szivárvány színeiben játszó, míg a radiátor kotyogni nem kezd, csobogni, 
döngeni párzó dinoszauruszok módjára, s ők, a dörömbölő  lovaglók kórusába bekapcsolódva, 
alapjában rengetik meg a korhadt építményt. 
Hulló vakolat puffanásai. 
Gyors öltözködési jelenet. Kívül az épület egyik része romba d ő lt, elrekesztve az utcát. Amint meg-
kerülik a törmeléket, elvadult kutyák falkája bukkan el ő  a sarok mögül. Billy felemeli kezét, tenyér-
rel kifelé, amitő l az ebek azon nyomban eltérülnek, mintha láthatatlan falba ütköztek volna — oldalt 
veszik az irányt. Egyikük még megereszt valami dacos üvöltést, de már vállán át. 
A kereszteződésnél faragatlan fickókkal telt gépkocsi vág elébük, tagbaszakadt legény hajol ki or-. 
dítva „Ti, kibaszott, faszaragi küldöncök!". Billy egy pillantást vet oldalra. Teherkocsi közeledik 
nagy sebességgel. A villanyrend őr vált. Visszakiáltja: 
„Szálljatok ki abból az autóból, beszariak..." 
Fékcsikorgás, a teherautó dudál, belefut a személykocsi hátuljába, kiröpítve a benne ül őket; cipők 
repülnek a levegőben, felrobbanó tartály. A két fiú egymásra néz, fogukat vicsorítják, mint a vad-
kutyák... 
Roggyant lakótömbök zegzugain verekszik át magukat, kizárják az ajtót. Ez a küldöncök irodája. 
Nagy, sivár szoba, hosszú asztalokkal. 
Egyetlen dísze a falakat borító képek, rajzok, fényképek tömege, többnyire ismeretlen szerz ők mű -
ve. Јórészt múzeumok és magángy űjtemények egykori becses példányai, a zavargásokban lopták 
őket: Ahol Custer utoljára lábát megvetette. Az úszó lyuk; kinagyított régi fényképek, mint a Vízipat-
kányok, Kegyetlen valóság; Baron von Gloeden fotói, néhány felvétel New Yorkról a 19. században 
és a 20. század els ő  felében. Ezek a képek többnyire érzékeltetik a hátteret. 

b. a, fordítása 
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William Seward Burroughs (semmiképp sem téveszthet ő  össze Edgar Rice Burroughs-zal) nem 
mai gyerek: 1914-ben született az egyesült államokbeli St. Louis-ban; bejárta Angliát, Francia-
országot, Dél-Amerikát és Észak-Afrikát, élete jelent ős részét hazáján kívül töltve — London, 
Párizs, Tanger, New York főbb tartózkodási helyei, ezen belül, f őleg New Yorkban, az ún. addic-
tok, a kábítószer-élvezők számára fenntartott különböz ő  gyógyintézetek, ahol „életre szóló" 
tapasztalatokra tett szert. itt csak annyit, hogy a kábítószerezést, a súlyosat, ő  nem tartja élve-
zetnek, mint például az italozást, a hasis vagy a marihuana szívását — hanem ez utóbbiaknál sok-
kal mélyebben gyökerezd életmódnak, életvitelnek. Err ő l ír 1959-ben kiadott, máig is lefordításra 
váró, The Naked Lunch (Meztelen ebéd) című  regényében, a „keser ű  hangnem"-en túimenlen 
nem kis gúnnyal és öniróniával. Még megdöbbentdbb hangvétellel a Junkyban (aminek magyar 
megfelelőjét tájunkon talán épp a drágás kifejezésben találhatnánk meg; így: drágás és nem 
drogos). Burroughs jelen pillanatban az USA egyik legnagyobb hatású prózaírója, aki az egzisz-
tencializmus és a szürrealizmus talaján sarjadva alakítottaid sajátos, a hatalom és az elnyomás 
ellen lázadó, hallucinációs prózáját: perverziók, az injekciós t ű  utáni csillapíthatatlan vágy, bo-
lyongások, furcsa ébredések, változó közérzetek, zaklatások, az id б  kihagyásai stb. valahol min-
dig józan és éles társadalombírálattal, modernizálódó világunk fenyeget б  zsákutcáival. Ezáltal 
kapcsolódik Burroughs a beatnikekhez, akikhez az „eszmei rokonság" mellett személyes kap-
csolatok fűzik: 1963-ban jelent meg Yage-levelek címen Ginsberggel folytatott korrespondenciá-
ja. A yage a meszkalinhoz hasonló, erls érzéki csalódásokat kiváltó, látomásokat kirobbantó al-
kaloid. Fordítás szempontjából érdekesnek mutatkozik még az Exterminator! (Kipusztító!), egy 
laza szövés ű , mozaikszerű  regény a pszichiátria, általában a medicina rémségeir ő l, korporációk-
ról, tetű irtásról és fajgy ű löletről... az individuálistól az intézményes pusztítókig. Személyes ta-
lálkozása Jean Genet-vel, Ali mosolya és a guggoldából kilógó sz őrös lábak: 
— Ezek az én lábalmok, senor. 
A Küldönc (Blade runner) Burroughs legújabb kötetei közé tartozik; az alapötlet nem tisztán az 
övé: Alan E. Nourse hasonit címmel napvilágot látott m űvére támaszkodva írta meg a maga kül-
döncét, amire fel is hívja a figyelmet imitt-amott. Nourse a gyógyászat cs ődjét jelzi elđ re. Mi Bur-
roughs forgatókönyve? Sci-fi a m űfajt is parodizáló elemekkel? Vagy csak öregkori infantilitás? 
Burroughs a medicina bekövetkezend ő  krízisét az egész megkérd őjelezetté váló létre terjeszti 
ki, szabadjára engedve groteszk képzeletét, jellegzetesen beat-íz ű  „száraz humorát': sz őve bele. 

Téma: a hatalom működésének és az átlagpolgár gondolkodásának kliséi, akció-reakciós köz-
helyei egy cseppet sem der űs jövđ  fényében. 
Módszer: az érem mindkét oldalának groteszk felnagyítása. 

Még egy megjegyzés: a BLADE RUNNER összetételben a slanges BLADE talpraesett, ügyes, 
magabiztos fiatalembert jelent, míg a RUNNER variációi: felhajtó, kifutó, csempész, de ugyan-
úgy RUNNER a korcsolya is, a forgó malomkđ  meg a felkúszó növény — valamint a harisnyán le-
futó szem. Együtt mindkett ő  — valahol a BLADE szó eredeti, PENGE jelentésének köszönhet ően —
a borotvaélen való táncolásra is utal. 312 
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nagy 
István 
novellái 

mozgásgyakorlat 

Odadugtam az orrom a réshez, szimatoltam, csiklandozott a frissen pörkölt kávé illata. Aztán odahaza már 
Al nyitotta ki a hálószoba ajtaját, ő  tartotta magasra а  kispárnát; míg az ablak is becsukódott, míg minden be-
zárult a szemem előtt. 

A bejárónál nagybátyám mesélt régi históriákról. Legtöbbnyire újraélesztette a gyermekkorát, komolyan, 
szertartásosan, felsőbbségesen, higgadtan, másnaposan. Anyám a virágcserepeit, kedvenceit rendezgette 
az ablakpárkányon, szemébe hulló haját néha ideges mozdulattal hátrasimította, igazított valamit a virág-
állványon. Mit gondolhatott közben, nem tudom, nem szerette a pofázást, de hallgatólagosan beleegyezett, 
hogy nagybátyámnak el kell játszania a lélekkitárást, sőt szinte hallgatásával kényszerítette a „szép idő " 
kisajtolását, hogy a szóáradat végén, a lélegzetvételnyi szünetben, megjátszott ámulattal, a vizeskancsót 
majd kiejtve a kezéből, kék szemét kikerekítve felkiálthasson: „De Károly, hisz nincs pénz a háznál!"; 
de azért, már elmenőben, néhány bankót csúsztatott a „Kari" markába. 

Azt mondja „buá", és nyerít, idegbajos, annyi szent, talentumát már a túlzásba viszi, ezt nagymama is 
megmondta. Képeket árul, sótlanokat, ízlésteleneket; éppoly műértő, akár én, vagy te. Pojáca. Csengőket 
aggatott a hajába, ablakfüggönyökről lefejtett fodrokat varrt kabáthajtókájára, így aztán úgy fest, mint egy 
udvari bolond. 

Ha nem találkoztunk emberekkel, boldogok voltunk. Az „öreg" az „ortodox" vallás megszállottja, mintha nem 
is közülünk származna, néha még puszta megjelenésével is ideges vibrálással, feszültséggel terhelte a 
levegőt. „Még majd ideszokik" — zsőrtölődőtt apám, mert ő  aztán híján volt mindenfajta szívjóságnak. 
Mert tény, hogy nagyapa mindig olyankor szokott érkezni, mikor idegeink elcsitultak, s álmosan ropogtattuk 
csontjainkat, ebéd után, s igazán meglehettünk volna őnélküle is. Már kifelé tartott az „öreg", s Al  finnyásan 
fe/húzta az orrocskáját, „bides, bides" — suttogta kétségbeesett arccal, „ópap/ bides"... Többé nem 
jöhet ide, majd kibéreljük azt az istállót Géza bátyánknál, ő  ajánlotta, csinos kis szobácska lesz belőle. 
Papa igazán mindennel törődött dolgavégeztévii. 

Al  kiegyenesedett a méretére szabott zsámolyon, a plafon felé emelte kezeit, s sírórohamot kapott. „Cu-
kojkát, cukojkát!" sikítozott, valósággal elkábult, transzba esett, remegett, s ha megkapta, amit kért, szájához 
szorítva cuppogott. „Kisz különc, te kisz cuki, kisz emberkéje mamának!" — hízelgett neki mama, letörölte 
arcocskájáról a könnyeket, s még mindenfélét gügyögött a fülébe. 

(Öregapa különválása elhatározás dolga volt, nem ért váratlanul, ellenkez ő leg: az öreg" már régóta 
eltű nőben volt családunkból, most viszont megtörtént, hogy akkoP láttuk viszont Allal, mikor elmentünk 
hozzá, nem látogatóba, hanem, mint ingatlanjainak örökösei, az ezüst ev őkészletért. Azt mondta: „szép 
tiszteletadás", és másik oldalára fordulva elaludt.) 

Al,  ha fájdalomcsillapítót erőszakoltak belé, szintúgy üvöltözött, visszaöklendezte, mint mindent, ami nem 
tetszett neki, „nem kérek, nem kérek!" kiáltozott, ha csak az ajkához közelítették a pirulát. S mikor már nem 
létezett, elmaradt a kis zsámolyról, már én sem tudtam a csillapítószert lenyelni, kiejtettem a nyelvem alól. 

(Készülődtünk, mintha már holnap el akarnánk utazni valahová, mindjárt, azonnal, valamennyien, elko-
párodtak a falak, elt űntek a fényképek róla, minden bútordarabra bútorhuzat került.) 

„De biztosan látod-e?" Valóban láttam, felkapaszkodva az utcára nyí ló földszinti ablak párkányára, belesve a 
leeresztett roló résein, de az is igaz, hogy Al  —akár egy kegyvesztett — még semmit sem láthatott, hiába 
ágaskodott, csöpp termete hasztalan feszült neki a falnak. Nézhettem, amint dörgöl őzik egyik a másikához, 
láthattam meztelen b ő rüket, ami mögött semmi sincs; mily védtelenek. „Mit látsz?" Átlátszó embereket, az 
igazat megvallva, Al, sőt talán nem is párzás ez, csak mozgásgyakorlat. 

Szarajevó, 1981 júliusa 
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(Kültelki házak.) Frissen meszelt falaik máris foltosak, mintha salétrom ivódott volna a nedvesség iszapjába, 
s most az szívódna fel a földb ől a házfalrepedéseken keresztül, átütve a mész kérgén. 

(A hajnal.) Így szitál az es ő  minden hajnalon, miel őtt. még felneszelnél ágyadban, s ami hallatszik bel ő le, az 
az átforrósodott üveg mártózása, bugyborékolás, az a lassú örvénylés, ami talán mindent megel őz, a for-
rásából előtörő  emléket éppúgy, mint annak végkifejletét, s ami végül bel őle megmarad, hogy aztán még na-
gyobb erővel toluljon az agyra, minden id ő re otthagyva lenyomatát, hogy zavaros, kifürkészhetetlen, dicste-
len masszáját féreglárvák mállasszák szét, és ne lehessen másként felidézni egy húgyszagú budiban, csak 
mint a bomlást, hullaszer ű  foszlást, a hosszú éveken átérintetlenül, letargikus rendben hever ő , megfoghatat-
lan tárgyak oxidáló hatalmát. 

Évek óta, ha csöppet sem domború melledet nekifeszíted a szélnek, vagy álmatlanul verg ődve belesod-
ródsz egy álom homlokterébe, a virrasztó árnyékokon is átvillan egy penge, s egy láthatatlan kéz mélyen a 
bordáid közé döfi, hogy kapkodó lélegzésed zihálássá torzul, csúnya krákogássá, majd hörgéssé, ami egy 
csapásra felszakítja a kőpadozatú, m&ványhideg szoba homályát, valószer űtlen fény ömlik el a plüss-
huzatú, támlátlan székeken, a kárpitozott mennyezetr ő l lelógó kristálycsillár szilánkjain szétosztódva, s mint-
egy felerősödve már a reggelt jelzi. Várod a pillanatot, mikor lenyúlhatsz a nadrágodért, de óvatosan, hogy 
senki a házban ne sejthesse meg szándékodat; már húsz éve fixálják ezt a moccanásodat, tüd őd sípolását 
a kifinomult érzékszervek odaátról. 

Másfajta félelem ez, amely soká él a tüskés b őr alatt észrevétlen, de nyoma veszik a vakító fényben a 
nyomorból szőtt, zavaros álom javára, amely a káprázat páráiból szivárog el ő  cseppfolyósan napkeltekor, 
s míg félálomban hallgatod az es ő  lágy dalolását az üvegen, váratlanul elomlik, megpárásodik; k ővé dermedt 
embert látsz a széllökést ő l kinyíló ablakban, de mintha emberemlékezet óta ott állna a derengésben. Kés őn 
jut eszedbe a folyó lotyogása, suttogása az öböl közelében, a lehorgonyzott g őzös oldalát nyaldosó hul-
lámok, a kazán nyomasztó lélegzése. Mindegy már, a partraszállást is elfeledted, a vámosok ormótlan 
csizmái alatt nyikorgó kopott hajódeszkákat, melyeket most szálanként tép fel az emlékezet. 

Pale, 1981 augusztusa 

hátszél 
p. j. emlékére 

A révület legyezőszárnyakon suhan a s ű rű  sötétben, ahol a pince alvadt vérként, vagy mint a korom senyved 
a keresztgerendák alatt. Meztelen árnyként lapulsz rejtekhelyeden, minden pillanatban újraélve, újraál-
modva a holdfény kisüléseit a könnyed hullámverésben. Már-már léptek közeledtét véled kihallani a le-
heletszerű  ködbő l, a hang eredete után kutatsz, de mikor rajtaütésszer űen megállnak mögötted belédnevelt 
fegyelemmel meg sem rezzensz, bár el őérzeted verítékbe borít. Csengetty űszirmú virágok csilingelnek 
alattad a martban, szúnyogok bolydulnak lomház az ingovány fölött. Fertelmes kátrányszag, erjed ő  gyümölcs 
orrfacsaró b űze elvegyülve a kipárolt ned űk illatával. Burgonyával teli zsákot látsz egy homályos kamrában a 
felhőtlen tükör el őtt, tányérnyomot az álmatlan homokban, két sivár szempárt, tengerészgyalogosok 
egyenruháját visel ő  embert, aki rágyújt. (Az örökkévalóság kisugárzása foszforfényességgel vakít.) Néma 
pávák települnek a gyufaláng köré. 

Virradatkor feléled a szél, megborzolja a szirtekre települ ő  törékeny testű  madarak csillogó tollazatát, meg-
legyinti az indákon tekerg ő , álmatlan majmokat, „hátszél, hátszél" suttogja az öreg halász, s menten k ővé 
változik. Ilyenkor szinte megszelídülnek a tajtékzó, búgó hullámok, habzón mosódnak el a mélyvizek feln őtt 
áramaival, a lusta örvényléssel, s szinte észrevétlen áradnak be koponyaüregedbe, hogy hallgatásba tor-
kollva fennmaradjanak az id ők végeztéig. 
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2. háború, forradalmak 
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Térjünk rá 1914-re, a háború kitörésére. 
A háborúval kapcsolatban igazán nem mondhatok mást, minthogy én az els ő  pillanattól kezdve 
a háború ellen voltam. És a saját környezetemben is nagyon türelmetlen voltam azokkal szem-
ben, akik bármiféle háborús állásfoglalás felé hajlottak, még olyan esetben is, ha ez nem volt 
közvetlenül háborús állásfoglalás, mint például a Balázs Béla féle „Menj és szenvedj te is!" ese-
tében. Ha nem is a nyilvánosság előtt, de privátim nagyon élesen megmondtam neki a véle-
ményemet, és kűlönösen borzasztóan helytelenítettem annak a könyvnek a végét, van ott egy 
beszélgetés közte és Lesznai Anna között, amelyben Balázs egyenesen mint valamiféle nem-
zetiségi Svájcot dics őíti az Osztrák—Magyar Monarchiát, amit én ostoba hízelgésnek tekintet-
tem, mert ezen a téren a legrosszabb véleményem volt arról, ami otthon van. A háborút illetden 
tehát csak annyit mondhatok, hogy én a legélesebben elme voltam. Az én pozitivizmus-
ellenességemnek megvoltak a maga politikai okai is; hogy én — bármennyire elítéltem a magyar 
állapotokat — abszolúte nem voltam hajlandó az angol parlamentarizmust ideálnak elfogadni. 
Csakhogy abban az időben ért nem láttam semmi olyasmit, amit a meglev ő  állapotok helyébe 
tudtam volna tenni, és ebből a szempontból volt a 17-es forradalom olyan nagy élmény, mert ott 
egyszerre fölme гűlt a horizonton, hogy a dolgok lehetnek másképpen is. És akárhogyan viszo-
nyult is az ember ehhez a „másképpen"-hez, ez a „másképpen" megváltoztatta mindnyájunk-
nak, azén nemzedékem tekintélyes részének az egész életét. 
Említett egyszer háborús állásfoglalásával kapcsolatban egy Simmel-levelet... 
A Simme%levélben csak az az érdekes, hogy én nagyon gyanakszom arra, az emberek a saját 
múltjukat kívánságuknak megfelelően átstilizálják, így hátén bizonyos gyanúval, vagy mondjuk 
inkább: kritikai kételkedéssel néztem, vajon igaz-e az, hogy az els ő  naptól (áborúellenes vol-
tam. És akkor rögtön eszembe jutott, csak a dátumát nem tudtam megmondani, hogy fólytattam 
egyszer egy beszélgetést Marianne Weberrel, Max Weber feleségével, ő  a hőstettek morális 
értékét dicsérte, mire én azt feleltem neki, hogy minél jobb, annál rosszabb. Most véletlenül 
kezembe került egy könyv, amelyet Slmmel tiszteletére adtak ki. Ebben közlik leveleinek egy 
részét, kőztük 1914,augusztusi dátummal egy levelet Marianne-nak, amelyben azt írja, hogy ha 
Lukács nem képes megérteni ennek a háborúnak a nagyszer űségét, akkor ez reménytelen 
dolog, ezt csak intuitíven lehet megérteni, így hát ebben az esetben kár is vele erről beszélni. Ez 
azt bizonyítja, hogy beszélgetésünk augusztus e%jén játszódhatott le, Mariann beszámolt 
erről Simmelnek, S/mmel pedig ezt felelte neki. Ez megerősít engem abban, hogy tényleg he-
lyesen emlékszem, már az augusztusi napokban ellene voltam a háborúnak. Nagyon kell vi-
gyázni, hiszen tudja, nemrég történt a szegény Déryvel az a szerencsétlenség a Rajk-ügyben, 
mert megfeledkezett arról, hogy egy cikket írt akkoriban...' 
Abban Simmelnek igaza van, hogy a háború nagyszer űségét csak intuitíven lehet megérteni ... 
Ebben igazat adok neki, de engem a dolog csak annyiban érdeke% hogy itt objektív bizonyíték 
van arra, ez a beszélgetés a háború kitörését követ ő  napokban játszódott le. 
Lukács elvtárs akkor Berlinben volt? 
Nem, én akkor Heidelbergben voltam. 1912-ben Heidelbergbe költöztem, és azt lehetne mon-
dani, a háború végéig, amíg vissza nem tértem Pestre, ott éltem. 
Mikor tért vissza? 
Mikor is? 1917 őszén Pestre utaztam, aztán 1918 nyarán ismét Heidelbergben voltam, 1918 
augusztusában visszautaztam Pestre, azzal az elképzeléssel, hogy a következ ő  év tavaszán 
megint visszamegyek Heidelbergbe; persze, ez már nem következett be. 
A katonaságot hogy úszta meg? 
Ez megint azzal függ össze, hogy ha egy bankigazgató fia nem akart szolgálni, akkor nem 
szolgált. Minket természetesen bevittek a kaszárnyába, ott rögtön megmondták nekem, hogy 
orvosi bizottság e% kerülök, és a vizsgálat súlyos neuraszténiát konstatált nálam. 

Ettő l a betegségtő l szenvedett a legkevesebbet egész életében. 
Ez a súlyos neuraszténia lett az ért betegségem. Hozzáteszem, hogy Korányi konstatálta. 
A magyar korrupciót sokkal mélyebbnek és komolyabbnak kell felfogni, mint általában szokták: 
Korányi nem volt akárki által megközelíthető  ember, de az én apám számára megközelíthet ő  
volt, és ennélfogva segédszolgálatos lettem a háború alatt. 
Mindvégig? 
Nem. Csak addig — ezt az anekdotát elmondom, mert ez a benne részt vev ő  személyek miatt is 
egészen mulatságos ; amíg volt iskolatársam, Rakovszky Iván, a kés őbbi belügyminiszter föl 
nem kereste apámat. Mivel azért kereste föl, mert igazgatósági tagságot akart szerezni az egyik 
Hitelbank vállalatnál, természetesen „per Józsi bácsi" folyt a beszélgetés, és természetesen 
fölmerült a kérdés, hogy vajon a Gyuri mit csinál. Apám elpanaszolta neki, hogy én mint 
segédszolgálatos élek Pesten, és nagyon rosszul érzem magam. Erre azt mondta Rakovszky, 
nézd, Józsi bácsi, nem lesz semmi baj, mondd meg a Gyurinak, hogy keressen fől a parlament-
ben, és majd megbeszéljük a dolgot. Tényleg megbeszéltük, négy hét múlva föl voltam mentve, 
és soha többé semmi dolgom nem volt a hadsereggel, Rakovszky meg kapott agy állást a Hitel-
bank vállalatnál. 
Ezt hívják happy endnek. 316 



LUKÁCS: Ha az én fiatalkori fejlődésemet figyeljük meg, akkor ezt a mozzanatot nem szabad kiküszöbölni 

belőle. Ez létezett akkor. Annak, hogy én a Hitelbank igazgatójának fia vagyok, irodalmi hatása 
nem volt, de az ilyen élet-kihatásai nagyon fontosak. Ki tudja, melyik orosz lágerben haltam vol-
na meg, ha ez a kapcsolat nem létezik. 

KÉRDEZŐ : És Heidelbergben hogyan maradt kívül a háborún?  Az  önéletrajzi töredékben szerepel ez a ki-
vétel: „Heidelberg: Hilfe von Jaspers (sehr gegen seine eigene Entstellung). [„Heidelberg: Jas-
pers segítšége (nagyon is a saját beállítottsága ellenére)".] 

LUKÁCS: Jaspers kiállított nekem egy orvosi bizonyítványt. Minthogy ő  háborúpárti volt, ez nem vágott 
egybe a meggyőződésével. 

KÉRDEZŐ : Akkor miért állította ki? Barátok voltak? 
LUKÁCS: Volt köztünk valami barátság, és azt hiszem, egy szellemes replikának köszönhetem a segítsé-

gét: Ez a replika később be is vált Azt mondtam neki — mert ő  fölvetette a kérdést, vajon nem 
azért vonulok-e vissza, mert féltem az életemet—, nézze, ha egyszer  háború végén behívnak, 
akkor én nem fogok magától orvosi bizonyítványt kérni. Ez nyilván befolyással volt rá. 

KÉRDEZŐ : Ő  se ment el katonának, vagy igen? 
LUKÁCS: 0 beteg ember volt, nem hívták be. 
KÉRDEZŐ : A háborús évekrő l szólva szót ejt els ő  feleségérő l, Jelena Grabenkóról is. 
LUKÁCS: Orosz asszony volt, Orószországban az eszer mozgalomhoz tartozott, de már sokkal el őbb fel-

hagyott ezzel. Mi a háború alatt — ezek személyes dolgok, nem érdekesek — külön éltünk, 
vagyis ő  a barátjával élt együtt; minthogy orosz volt, és nem volt jövedelme, anyagilag támo-
gattam. A 18-as évben, nem tudom, miért, k űlőnvált a barátjától, és eljött Pestre. De addigra 
miköztünk már régen felbomlott a házasság. 

KÉRDEZŐ : Ő  különben hol élt a háború alatt? 
LUKÁCS: Je/ena Grabenko? Eleinte Heide/bergben, később Bajorországban. 
KÉRDEZŐ : A magyar irodalomban többen is megemlékeznek róla. Ferenczy Béni például, vagy Sinkó 

a regényében .. . 
LUKÁCS: Rendkívül okos ember volt, attól eltekintve, hogy tehetséges fest ő. Amikor Pestre jött, és 

meglátta Kunt, az a benyomása támadt, hogy Kun olyan, mint Vautrin. Ezt én rendkí vül szellemes 
és jó megjegyzésnek tartom, akkor is helyeseltem. Már ebb ől a megjegyzésből is láthatják, 
hogy nagyon é/ese/méjű  emberről van szó. Pesten összebarátkozott a fiatalokkal, ezzel a Fe-
renczy Béni-körrel: Révaival, Sinkóva/ és így tovább. Ott élt a Szovjetházban, ebédnél, vacsorá-
nál és máskor is összejöttek, ehhez a körhöz tartozott, anélkül, hogy belépett volna a kommunista 
pártba. Ez folytatódott aztán Bécsben, ott például továbbra is nagyon jó viszonyt tartott fönn 
Révaival. 

KÉRDEZŐ : Ő  is emigrált tehát? 
LUKÁCS: O is emigrált. 

KÉRDEZŐ : Heidelbergben ismerkedtek meg? 
LUKÁCS: Nem. Egy olasz fürdőhelyen. Balázsék barátja volt Párizsból, és meglátogatta Balázsékat. lgy 

ismerkedtünk meg. 
KÉRDEZŐ : Hogyan ítéli meg háborús korszakban írott főm űvét, a Theorie des Romans-et? 
LUKÁCS: A Theorie de Romans ezt az egész korszakot Fichte szavával élve „Zeita/ter der vollendeten 

Sündhaftigkeit"-nek, vagyis a teljes bűnösség korszakának nevezi. A regényről szó/ó könyvnek 
az a specialitása, hogy módszertanilag szellemtörténeti könyv, de azt hiszem, az egyetlen szel-
lemtörténeti könyv, amely nem jobboldali. Morálisan az egész korszakot e/vetendőnek tartom, 
és a művészetet annyiban tekintem jónak, amennyiben ellene szegül ennek a fejlődésnek. Eb-
ben van az orosz realizmus jelentősége az ért fejlődésem szempontjából: Tolsztoj és Doszto-
jevszkij tanított meg minket arra, hogyan lehet egy egész rendszert szőröstül-bőröstül elítélni 
az irodalomban. Náluk nem arról van szó, mint némely francia kritikusoknál, hogy a kapitaliz-
musnak ilyen vagy olyan hibái vannak, hanem Tolsztoj és Dosztojevszkij szerint az egész 
rendszer úgy, ahogy van, embertelen. 

KÉRDEZŐ : Ebbő l a felismerésbő l fakad, hogy Lukács elvtárs az angolok gy őzelmétő l sem várt javulást? 
LUKÁCS: Nézze, én a polgári demokráciát illetőleg mindig szkeptikus voltam. Anatole France mond néha 

olyasmit, hogy a gazdag embernek és a szegénynek egyaránt tilos a híd alatt aludni. Ezzel az 
egyen/őség-képzettel én mindig oppozícióban voltam. De ez természetesen nem jelentett sem-
miféle konkrét politikai állásfoglalást Akkor tudtam meg, hogy ennek konkrét politikai formája is 
van, amikor Liebknecht fellépése ezt Németországban evidenssé tette. 

KÉRDEZŐ : Abban a korban nagy újdonságot jelenthetett, hogy a könyv a regény formáját kapcsolatba 
hozta a történelemmel. 

LUKÁCS: Vannak ott bizonyos helyes megfigyelések, de az egész könyv olyan koncepcióból ered, mely 
Tolsztojt és Dosztojevszkijt tekinti a világirodalmi forradalmi regény tetejének, s ez hamis kon-
cepció. Mindenesetre ez a mű, természetesen még a polgári irodalmon belül, a forradalmi regény 
elméletét fejti ki. Abban az időben ilyesmi nem létezett. Létezett a regény„geisteswissenschaft-
liche” fe/fogása, mely művészileg és ideológiailag egyaránt konzervatív volt. Az én Theorie des 
Rom  ansom a szocialista forradalmiság értelmében nem volt forradalmi, de forradalmi volt az 
akkori irodalomtudományhoz és regényelmélethez képest. Végeredményben a Theorie des 
Romans nem más, mint az Ady-cikk folytatása, nemzetkőzi általánosítása műfajilag és temati-
kailag. 

KÉRDEZŐ : A Theorie des Romans mai hatása Lukács elvtársat lehangolja, vagy ingkább örömmel tölti el? 
317 	 Azért kérdem ezt, mert már tett olyan nyilatkozatot, mely szerint nem tekinti életm űve részének. 
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Ez nagyon komplikált kérdés, mert ma is átmeneti időben élünk, és egy ilyen átmeneti produk-
tumot, amilyen a Theorie des Romans, átmenetinek kell értékelni. 
Az az érzésem, hogy ha egy ilyen produktum, mint a Theorie des Romans, több mint ötven 
éven át elevenen hat, akkor csak részben lehet elintézni a kérdést azzal, hogy ez egy átmeneti 
ügy — ha ma is elevenen hat, akkor nemcsak átmeneti értékek valósutnak meg benne. 
Nézze, a Fichte-féle Zeitalter der vollendeten Sündhaftigkeit azt jelenti, hogy Európa abból 
a látszat-konszolidációból, amelyben 14-ig éltek az emberek, lezuhant oda, ahol van. Ennélfogva 
ez a Zeitalter der vollendeten Sündhaft/gke/t negatíve tőkéletesen megfelel az igazságnak, csak 
természetesen hiányzik még bel őle, amit Lenin fejtett ki ebb ől: hogy az egész társadalmat gyö-
keresen át kell alakítani; ez a Theorie des Romans-ban még nem volt meg. 
Mindenesetre érdekes , hogy a könyvet 1914-ben írta, de csak a háború után tudta kiadni... 
Ez nem így van. A Theorie des Romans megjelent a háború alatt a Zeitschrift für Aesthetik und 
Allgemeine Kunstwissenschaftban. Könyv alakban csak a háború után jelent meg. 
Amikor már nem értett vele egyet. 
Ebben az időben a Gesinnung (érzület) egysége túlhaladta a meggyőződések egységét. 
A heidelbergi kézirat , az esztétikai töredék kiadására nem is gondolt? 
Nem. 
Az teljesen töredékes maradt? 
Teljesen töredékes maradt. Egy fejezet jelent meg bel őle a Zeitschrift für Aesthetik und Allge-
meine Kunstwissenschaftban vagy a Logosban, most már nem tudom, melyikben. De én a hej-
delbergi esztétikát hamarosan föladtam, mert 1917-ben elkezdtem etikai problémák iránt érdek-
lődni, és akkor máz ezeket az esztétikai kérdéseket semmibe se vettem. 

A megjelent fejezet sincs benne az Összes M űvekben , amelyet most adnak ki? 
A Jugendwerkeben benne van. Az az egy fejezet. 
Az egész kézirat nincs is meg? 
Egy része megvan, de nem is tudom, hogy hol és kinél. 
Önéletrajzi vázlatában errő l az időszakról szólva megemlíti a „budapesti kör"-t. Ez nyilván az 
úgynevezett Vasárnapi Társaság? Kik tartoztak ide? 
A Vasárnapi Társaság a Balázs Béla körű/ és énkörülöttem kialakult baráti kör összefogása 
volt. A világháborúban'verődtünk össze. Az 1915-16. évet Pesten töltöttem mint segédszolgá-
latos katona, és akkoг  jött össze itt ez a társaság: Balázs Béla és Lesznai Anna tartoztak ide, 
azán mindenféle oldalról csatlakoztak hozzánk mások is, például Ritoók Emma, aki Balázsnak 
volt igen гégi ismerőse, aztán egy sor fiatalabb elméletíró, például Fogarasi Béla. 
Révai is? 
Nem, Révai nem. 
Lesznai Anna említette Révait is. 
Máli téved. Valójában e%sz őr Fülep Lajos jött közénk, akivel már azel őtt is jó viszonyban vol-
tam. Ide tartozott aztán Antal Frigyes, aki az olasz festészetr ől és Hogarthról írt később; ide tar-
tozott a fiatal Mannheim Károly és Hauser Arnold és így tovább. 1918 felé csakugyan csat-
lakozott ehhez a táгsasághoz néhány fiatalember, köztűk volt Gergely is, Lesznai Anna későbbi 
férje, és főképpen a legtehetségesebb kőztük: Tolnai Károly művészettörténész; de Révai, 
aki — ha jól tudom —iskolatársuk volt, nem tartozott ehhez a csoporthoz. 
Kaffka Margit? 
Eqy ideig Kaffka is eljárt közénk, de aztán hozzáment Balázs Béla öccséhez, Bauer Ervinhez. 

k ketten úgy gyűlölték egymást, ahogy csak testvérek szokták, így hát ezzel Kaffka kivált 
a mi társaságunkból. 
Ideológiailag tarkának mondja ezt a társaságot. 
Ady háborúval kapcsolatos magatartása volt az egész társaság tulajdonképpeni alapja. De 
a háborúellenesség nagyon differenciált volt: én például egy általános háborúellenesség állás-
pontjáró jutottam, Mannheim vagy Hauser állásfog/a/ósa nem ment el ilyen messzire. 
Mi jellemezte a Vasárnapi Társaság vitáit? 
A viták rendkívül zavaros és egymással is ellentétes liberális nézőpontok között folytak. Egyál-
talán nem lehet azt mondani, hogy létezett egy egységes „vasárnapos" álláspont. Például: 
a társaság általános hangulata a nyugati demokráciák felé hajlott á la Károlyi Mihály. Azt 
hiszem, én egyedül képviseltem más nézetet (egy helyen meg is írtam): Ausztria— Magyarország 
és Németország megverhetik Oroszországot, akkor megbuknak a Romanovok, és ez rendben 
van; az is rnegtőrténhet, hogy a nyugati államok megverik Németországot és Ausztriát, akkor 
megbuknak a Hohenzol érnek és a Habsburgok. Ez is rendben van. De akkor ki véd meg min-
ket a nyugati demokráciától? A Vasárnap-körben természetesen borzasztó paradoxonnak te-
kintették ezt; én magam a 17-es forradalomtól kaptam meg a választ, azt a harmadik lehet ősé-
get, amelyet már korábban is kerestem. Közös álláspontunkat úgy lehetne kifejezni, hogy el-
utasítottunk minden koncessziót a magyar reakcióval, és ebben a tekintetben vállaltuk a szö-
vetséget a Huszadik Századdal is, viszont világnézetileg éles ellentétben voltunk a szabadgon-
dolkodó pozitivizmussal. Ebből nőtt ki azután a Szellemtudományok Szabad Iskolája, amely 
1917-ben indult meg; itt Fülep Lajos, Balázs Béla, Ritoók Emma, Mannheim is e%adott, én is 
előadtam. Ez az intézmény különben egyáltalán nem volt hivatalosan ellenséges viszonyban 
Jásziékkal, például Szabó Ervin szimpatizált ennek az iskolának a megalapításával, és egyálta-
lán nem tekintette ezt ellenük irányuló reakciónak. Ehhez hozzá kell természetesen tenni, hogy 
nem szabad radikalizmusunkat mai értelemben és kiváltképpen bolsevik értelemben el-
túlozni, hiszen nekem magamnak is bizonyos krízisen kellett átesnem, míg vasárnaposból 318 
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kommunistává lettem. Egyáltalán nem felet meg a tényeknek, amit kés őbb az ellenforradalom 
és ezen belű/ például Ritoók Emma állít: hogy a Vasárnap bolsevik gyülekezet volt. A Vasár-
napon belüli álláspontok kü/önbőzőségére jellemző, hogy én voltam az egyetlen, aki he-
geliánus-marxista álláspontot kezdett képviselni — talán csak Antal Frigyesnek volt bizonyos 
hajlandósága a marxizmus iránt, Fü/ep Lajos szellemtudományi álláspontot fog/a/t el, Ritoók 
Emma a/apjában véve konzervatív volt. Lesznait természetesen egyik ilyen irányzathoz sem le-
het hozzákapcsolni. Csak utólagos stilizálással lehetett ezt prebolsevik, még kevésbé bolsevik 
gyülekezetté átpingálni. 

KÉRDEZŐ : Talán szólhatna még néhány szót a Huszadik Század körével való kapcsolatáról is. 
LUKÁCS: Már az 1900-as évek elején, egyetemista koromban megismerkedtem velük Bánóczi révén. Azt 

tudják talán, hogy Bánóczi Margit kés őbb Somló felesége lett, de az egész kör kapcsolatban 
állt Bánócziékkal. Más kapcsolatok révén Szabó Ervinnel is meg/ehetősen korán ismerkedtem 
meg. Akkoriban magától értetődő  volt, hogy az ember oda tartozik. Csak egy példát említek 
meg: 1905-ben vagy 1906-ban Jásziék a Társadalomtudományi Társaságban megpróbálták 
megbuktatni Wo/fner Pálékat és Andrássyékat. 

KÉRDEZŐ : 1906-ban volt. 
LUKÁCS: Csak arra em/ékszem, a Tátrában nyaraltam, és nagy nehezen keresztülvittem, hogy pénzt 

kapjak, így a Tátrából leutazhattam arra a közgy űlésre, hogy Jásziék mellett foglalhassak ál-
lást, Farkas Pál, az Andгássy-tábor ellen. Ezt csak annak illusztrálására mondom, hogy kez-
dettő/ fogva híve voltam a Huszadik Század ilyen társadalmi törekvéseinвk. ©e az egészJászi-
féle pozitivizmust filozófiailag a legélesebben elítéltem. Amióta gondolkozni tudok, mindig a po-
zitivizmus ellen voltam. Ehhez hozzáteszem, hogy Jászit nagyon zavaros és elméletileg na-
gyon kevéssé tehetséges embernek tartottam mindig — viszont tiszteltem Pik/er Gyula eszét és 
becsültem Somló Bódog tudományos képességeit. Somlóval különben egész jó személyes 
viszonyban voltam, és igen jó kapcsolatban voltam a fiatalon e/hunyt Harkányi Edével; szóval 
néhány vékony emberi szál fűzött a Társadalomtudományi Társaság tagjaihoz, de a csoport 
francia—angol pozitivizmusát filozófiailag mindig elutasítottam. Magával Jásziva/ olykor talál-
koztam, beszélgettem. Nem szerettem őt, és azt sem hiszem, hogy Jászi különösen kedvelt 
volna engem. Olyan bajaim sosem voltak vele, mint Osváttal.: nem emlékszem rá, hogy Jászi 
valamit nem közölt volna, amit én adtam neki, s őt, mint tudja, az Ady-cikket Osvát visszautasí-
totta, és Jászi hozta /e. Ebben az egész körben csak Szabó Ervint tiszteltem igazán, egyedül ő  
játszott valóságosan szerepet a fejlődésemben. Ha most megkérdeznék, hogy mit olvastam 
Jászitól, hát bizony isten mindent e/felejtettem. Nem maradt be%le semmi. Sokan mondták, 
még Ady is, hogy Jásziban a vezér űket látják. En sohasem láttam benne a vezéremet. Mindig 
zavaros embernek tartottam őt. 

KÉRDEZŐ : Talán neki is a moralitása volt inkább az ereje? 
LUKÁCS: Bármennyire furcsán hangzik is, ha összehasonlítom azzal a nagy élménnyel, amelyet Benedek 

Elek moralitása jelentett nekem, Jászi moralitása sokkal kevésbé hatott rám. Volt benne egy bi-
zonyos adag személyes érzékenység, ami nekem nem tetszett. Például: Jász/ék támogatták 
Kristóffyékat. En ezek után teljesen érthet őnek tartottam, hogy Darányi később kidobta Jászit 
a minisztériumból. Ez szerintem teljesen logikus volt, abszolúte nem értettem a Jászi-
kőrnek és magának Jászinak az erkölcsi felháborodását, mert ki a fene várhatott demokratikus 
megértést Darányi Ignáctól? Én akkor is elég realista voltam ahhoz, hogy ezt megértsem. 
Ezenkívül a diktatúrából is van Jásziról egy kellemetlen emlékem. Nem mondom, hogy ez jel-
lemzi Jászi egész személyiségét, de azért nem vet rá jó fényt, hogy a diktatúra kitörése után fel-
keresett engem, és azt javasolta, hogy a Társadalomtudományi Társaság válassza be az 
igazgatóságba a kommunizmusban szerep/ ő  teoretikusokat: Bolgár Eleket, Fogarasit és en-
gem. Azt feleltem neki: „Nézd, mi hosszú évek óta szerepelünk a közéletben, ha eddig nem vá-
lasztottatok be, semmi oka sincs arra, hogy most mint minisztereket vagy nem tudom miket 
beválasszatok. " Erre Jászi megkérdezte, hogy mi legyen a Huszadik Századdal. Azt feleltem: 
Jelentesd meg a Huszadik Századot. Amíg nem csináltok benne nyílt ellenforradalmat — ezt 

direkt ezekkel a szavakkal mondtam —, addig semmi bajotok sem lesz." Mesebeszéd, hogy 
Jászit akkor üldözték volna, és azért menekült el; ez még Lesznai Annánál sem felel meg 
a tényeknek. Jászit senki sem akarta letartóztatni. Azért emigrált, mert — helyesen —úgy látta, 
hogy a diktatúra meg fog bukni, és az ellenforradalmi üldözés nem fog megállni a diktatúránál, 
hanem tovább fog menni. Ebben a tekintetben Jászinak tökéletesen igaza volt. De magában 
a diktatúrában Jászi nyugodtan megmaradhatott volna. 

KÉRDEZŐ : Kapcsolatai a Galilei-körrel? 
LUKÁCS: A Galilei-körre/ nem volt különösebb kapcsolatom. Jól ismertem Polányi Károlyt, és néha bejár-

tam a Galilei-körbe, ta/án még előadást is tartottam ott — erre már nem emlékszem —, de közeli 
kapcsolat nem alakult ki köztünk; csak 1919-ben ismerkedtem meg a Korvin köré csoportosuló 
radikális gali/eistákkal: ez korábban illegális csoport volt, és ezért velem mint polgári íróval alig-
ha vették volna fel a kapcsolatot. Amikor beléptem a kommunista pártba, akkor nemcsak Kor-
vinnal, de a fiatalokkal — Duczynskával, Csillaggal és a többiekkel — is érintkeztem, egyesekkel 
(például Csillaggal) igen jó viszonyba kerültem. De a Galilei-körrel soha sem állott fenn igazi 
kapcsolatom. 

KÉRDEZŐ : Akkor sem, amikor ez a kör valamennyire radikalizálódott? 
LUKÁCS: Énnekem az első  igazi kapcsolatom — félig-meddig baráti kapcsolatokon kívül — a kommunista 

párttal  volt.  A kommunista párt el őtt se a radikális pártba, se a szociáldemokrata pártba nem 
319 	 jártam el. Fogalmam sem volt arról, hogy mi játszódik /e ezekben a pártokbán. 



KÉRDEZŐ : Polányi azt írja visszaemlékezésében, hogy ő  az Ady-gyászünnepségen harcos antimaterialis-
ta, Lukács elvtárs pedig harcos bolsevista szellemben méltatta Adyt. 

LUKÁCS: Hogy mit gondolt 1919. fébruár 6-án Polányl, azt én ma nem tudom ellen őrizni, azt sem tudom 
pontosan ellenőrizni, hogy én akkor mit gondoltam. Itt maguk irodalortőгténészek túlzott figye-
lemmel kísérik egy író fejlődését, akit, amikor a dolgok lejátszódtak, ezek nagyrészt borzasztó 
kevéssé érdekeltek. Én egész életemben nagy tisztel ője voltam Adynak, és amikor Polány/ 
megkért hogy tartsak e%adást, természetesen tartottam egy előadást. De hogy ennek az én 
életfolyásom szempontjából valami jelent ősége lett volna, hogy én ezt gondoltam, vagy amazt 
gondoltam, ezek irodalomtörténeti túlzások. 

KÉRDEZŐ : Akkor térjünk vissza a fővonalhoz. Azt mondta az imént, hogy felhagyott az esztétikával, mert 
etikai problémák kezdték érdekelni. Ebb ő l az érdeklődésbő l milyen írások születtek? 

LUKÁCS: Irások, m űvek nem jöttek létre abban az időben. Az etika iránti érdeklődés vezetett el 
a forradalomhoz. 

KÉRDEZŐ : Azért jelentek meg etikai tárgyú cikkei: például a Taktika és etika... 
LUKÁCS: Az későbbi cikk, 1919-ben íródott. 
KÉRDEZŐ : De ennek az érdeklődésnek a gyümölcse? 
LUKÁCS: Természetesen. Itt vetem fel azt a problémát, az etikai konfliktust, hogy lehet anetikusan és 

mégis helyesen cselekedni. 
KÉRDEZŐ : A Hebbel-probléma... Judith dilemmája... 
LUKÁCS: „Und wenn Gott zwischen rich und die mir auferlegte Tat die Sünde gesetzt hátte - wer bin ich, 

dass ich rich dieser entziehen könnte?" 
„És ha Isten közém és a rám kiszabott tett közé a b űnt helyezte volna - ki vagyok én, hogy 
kibüjhatnék ez alól?" 

KÉRDEZ6: Ez csodálatosan szép. Csak, sajnos, ez is, mint minden okos és szép mondat, visszaélésekre 
ad alkalmat. 

LUKÁCS: Olyan mondat nincs, amely ne adna alkalmat visszaélésekre. 
KÉRDEZŐ : Elméleti tevékenysége az esztétikával kezd ődött, utána jött az etikai érdekl ődés, ezt követte 

a politikai. 1919-től a politikai érdekl ődés dominál. 
LUKÁCS: Szerintem nem szabad elfelejteni, hogy ez a politikai érdekl ődés egyszersmind etikai is volt. Az 

én számomra mindig a „ Was tun?", a „Mit tegyünk?" volt a fő  probléma, és ez a kérdés össze-
kapcsolta az etikai és a politikai problematikát. 

KÉRDEZŐ : Miként foglalt állást a Károlyi-féle, őszirózsás forradalom idején? 
LUKÁCS: Nem szabad a dolgokat utólag stilizálni. Én ahhoz a széles intellektuális - a németek így mond-

ják: Mitláufir -réteghez tartoztam, amely tarthatatlannak tekintette az egész akkori állapotot. 
Csak jellemző  példaként mondom e l,  hogy én jelen voltam a lánchídi lővöldözésnél is: voltunk 
ott vagy négy-őtszázan, én egy voltam közülük. Az egészből csak arra emlékszem, hogy ott 
álltunk együtt a Vörösmarty téren a nekem nagyon rokonszenves Dlenes Lászlónéval - ké-
mikus volt, nagyon intelligens asszony-, vele együtt indultunk el és futottunk a Duna-parti bolt-
ívek alá. Ebben a tüntetésben egyáltalán nem volt különleges szerepem. Ez jellemz ő  az októ-
beri forradalom egész időtartamára: én igenis híve voltam az októberi forradalomnak, de aktí-
van semmiféle szerepet nem játszottam, nem játszhattam benne, mert a kis Vasárnapi Társa-
ságon kívül nekem nem voltak kapcsolataim. Aktivizálódni a forradalom gy őzelme után kezd-
tem, amikor a kommunisták fő/lépésével kapcsolatos problémák kezdtek érdekesnek lenni. El 
kell mondani - ennek megvan a dokumentuma is -, hogy én csak bizonyos ingadozás után 
csatlakoztam a kommunista párthoz. Furcsa dolog, de ilyesmi a valóságban megtörténik, hogy 
noha teljesen tisztában voltam az erőszak pozitív történelmi szerepéve% és a jakobinusok ellen 
soha semmi kifogásom nem volt, amikor itt merült fel az er őszak kérdése és az, hogy én az 
erőszakot a magam cselekedeteivel mozdítsam elő, kiderült, hogy a teória az emberek fejében 
nem vág pontosan egybe a praxissal, és le kellett játszódnia egy bizonyos folyamatnak novem-
berben, hogy én december közepén csatlakozhassak a kommunista párthoz. 

KÉRDEZŐ : Ekkor íródott a Taktika és etika? 
LUKÁCS: Akkor íródott, és januárban jelent meg. Ez a cikk volt a bels ő  leszámolás, amely lehetővé tette 

a számomra, hogy belepjek a kommunista pártba. 
KÉRDEZŐ : A belépés tényével nyilván nem ért véget a bels ő  ideológiai küzdelem? 
LUKÁCS: Nekem - már vázolt háborúellenes és pozitivizmusellenes állásfoglalásom ellenére - korábban 

a mozgalommal nem volt kapcsolatom, és - Liebknecht fellépéséig -semmiféle konkrét politi-
kai állásfoglalásig nem jutottam el. Mármost nem szabad soha elfelejteni - és ez nem biográfiai 
tény, hanem általános érvényű  dolog -, hogy akármit gondolnak is az emberek Lenin elméleté-
ről és Lenin gyakorlatáról - nagyon sok helytelent és rosszat gondolnak err ől mostanában -, 
szinte kizárólag Lenin érdeme, hogy megmentette az Internacionálé becsületét azt hirdetve, 
hogy a munkásosztály f ő/adata éppen a háborúval kapcsolatban a kapitalizmus regdöntése: 
mi kizárólag Lenin révén közeledhettünk ehhez a felismeréshez. De ez a közeledés nem ment 
végbe válságok nélkül, és az én fejl ődésemben is, ezt nem akarom letagadni, volt egy ingado-
zó korszak, csak néhány hétig tartott, de azért létezett. Nem szabad elfelejteni - és erre 
szerencsére rendelkezésünkгe áll egy egészen jó dokurentum,_Sinkó Ervin regénye, az Opti-
misták -, hogy az intelligencia akkoriban milyen zavaros ideológiai kapcsolatot épített ki 
a kommunizmussal. Ezt a zavarosságot azzal jellemezném, hogy én még a relatíve tisztánlátók 
közé tartoztam akkor. Nem magamat akarom dicsérni, csak az általános hangulatot jellemzem. 
A mi marxista műveltségünk -még az olyanoké is, mint én, aki olvastam Marxot - nagyon kicsi 
volt; mozgalmi és pláne forradalmi tapasztalatokkal senki sem rendelkezett, és tegyük hozzá 320 
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(még ha ezzel el is térek az ortodox állásponttól), hogy az emberek rettent ően túlbecsülték 
a Moszkvából jöttek politikai érettségét. 

KÉRDEZŐ : Már akkor, a párt megalakulásának kezdetén moszkvai és nem moszkvai irányzatra szakadt a 
pán? 

LUKÁCS: Nem. Akkoriban meglehetősen kaotikus volt a helyzet, és mi tulajdonképpen megőrültünk min-
den moszkvainak, hogy va/óságos információkat kapunk tőle, képet arról, hogy ott kint mi 
a helyzet, és mit jelentenek ezek az események teoretikusan. Én mindent megpróbáltam, és 
ebben személyes kapcsolatok is segítettek —például régi barátom, Seld/er Ern ő  —, de állítha-
tom, hogy ezekről a dolgokról semmi értelmeset nem hallottunk a moszkvaiaktól. 

KÉRDEZŐ : Vitái önmagában zajlottak le, vagy... 
LUKÁCS: Azok egyrészt a Vasárnapi Társaságban játszódtak /e, azután tartottam egy nagy el őadást a 

kommunista párt akadémiájában, éppen, ha jól emlékszem, az er őszak problémájáról. És —
Sinkó ezt is jól írja /e — szakadatlanul folytak a viták és párbeszédek a Visegrádi utcában is; nem 
én voltam az egyetlen, aki nem látott tisztán. A helyzet nagyon komplikált volt. Egyrészt meg 
voltunk győződve arról, hogy ez az egyetlen kiút nemcsak Magyarországnak, hanem az egész 
emberiségnek az akkori he/yzetéböl, másrészt a kiút teoretikus megalapozásáról és egyes 
etapjairól fogalmunk sem volt. A mai párttörténet nem tudja elképzelni, hogy egy fu пkćionárius-
nak valamiről nincs fogalma, ennélfogva ez a helyzet a párttörténet számára nem létezik. És 
úgy állítják be a dolgot, mintha Kunék leninista tudással érkeztek volna Budapestre, és ezt 
azután a megfelelő  csatornákon keresztül szétosztották a többiek k őzött, és egy bizonyos idő  
múlva már volt első  osztályú tudás, másodosztályú tudás, és így tovább. Еn bevallom maguk-
nak, hogy Lenin igazi teoretikusi jelentőségérő/ én a bécsi emigrációban kezdtem fogalmat al-
kotni magamnak: se Kuntól, se Szamuelytől, se senki mástól az Oroszországból jöttek köz ű! 
erről semmiféle komoly információt nem lehetett kapni. 

KÉRDEZŐ : Nem is olvashattak Lenint? 
LUKÁCS: Abban az időben egyedül az Állam és forradalom volt lefordítva. Ezt azonban, hadd tegyem 

hozzá, bármilyen jól volt megírva, a be nem avatott és marxista m űveltséget nélkülöző  ember 
nem érthette meg, tudniillik az ilyen olvasó azt hiszi, hogy valamiféle Marx-filológiával áll szem-
ben. Az Állam és forradalom tárgyalja az összes idevágó Marx-fejtegetést, és ezzel ilyen 
benyomást kelthet. Megvallom, ért is csak kés őbb értettem meg ennek a műnek az óriási teore-
tikus jelentőségét. A magam személyét illetően csak azt mondhatom, hogy teljesen fe/készü-
let/enül léptem be a pártba, és hogy a pártban e tekintetben semmit sem tanultam. A tulaj-
donképpeni —kényszerű  — tanulóévek a diktatúrában és a diktatúra bukása után köszöntöttek 
be, amikor a kommunisták egy része hozzálátott ahhoz, hogy megismerkedjék a kommunista 
értelemben vett marxizmussal, és elsajátítsa. 

KÉRDEZŐ : Lukács elvtárs korábban nem tagozott egyetlen olyan csoportosuláshoz sem, amely csatlako-
zott a kommunista párthoz? 

LUKÁCS: Nem. 
KÉRDEZŐ : Akkor minek tulajdonítja, hogy viszonylag hamar népbiztos lett? A hírnevének? 
LUKÁCS: Egyrészt annak, hogy ebben a tekintetben Kun és Szamuély nagyon praktikus emberek voltak: 

utóvégre én, ha nem is első  osztályú, de mégis egy úgynevezett neves író voltam. Ezt ők 
pozitívumnak számították, és nekem meggyőződésem, hogy renomém nélkül első  előadáso-
mat sem tarthattam volna meg a nagy előadás-sorozat keretében. A második ok az lehetett, 
hogy amikor februárban letartóztatták Kun Bélát, akkor megalakult egy második Központi Bizott-
ság, és a Vörös Újság ennek az irányítása alatt jelent meg. Máгmost nekünk sikerült bizonyos 
tekintélyre szert tennünk a baloldali szociáldemokraták, a Landler-csoport és a hozzájuk közel-
állók körében, ugyanis meg voltak lepve, hogy a kommunista párt egész garnitúrájának le-
fogása után mégis megjelent a Vörös Ujság, amely az ő  véleményük és a közvélemény egy 
része szerint jobb volt a réginél. En ezt nem tudom megítélni, de arra az anekdotára emlék-
szem, hogy az apám, akivel az ilyen kérdésekr ől, persze, sohasem beszéltem, és aki valamifé-
le szociális politika felé hajló kapitalista és a magánalkalmazottak szövetségének elnöke vagy 
ilyes-valamije volt, ta/á/kozott egyszer egy emberrel, aki megdöbbenésére ezt mondta neki: 
„Nézze, igazgató úr, igazán nagyszerű, hogy amióta a kedves fia szerkeszti a Vörös Újságot, 
az sokkal jobb, mint régen  volt."  

KÉRDEZŐ : Lukács elvtárs szerkesztette, vagy f őszerkesztője volt? 
LUKÁCS: Egy csoport szerkesztette, a hivatalosan kinevezett szerkesztő  Rákos Ferenc lett volna, de 

ő  nem számított semmit, viszont ott volt Alpári, Bolgár, Révai és én, akik de facto szerkesztet-
tük. Más kérdés, miért terjedt e/ a közvélemény k őrében, hogy én vagyok a szerkesztő . 
Valószínűleg ez megint azzal függ össze, hogy mégiscsak én voltam az egész csoportból 
a legismertebb név. 

KÉRDEZŐ : Szervezetileg hogyan kezd ődött meg kapcsolata a kommunista párttal? 
LUKÁCS: Én a kommunista párt vezetőségéből Seid/er Ernővel régi baráti viszonyban voltam, és Se/d/er, 

aki korábban érkezett Pestre, mint Kunék, sokat beszélgetett velem ezekről a kérdésekről. 
Említettem már. én kezdett ől fogva szimpatizáltam az orosz forradalommal, és sz/mpatizá/tam 
a Tanácsköztársaság kikiáltásával is. De végeredményben én is polgári el őítéletek között 
nőttem fel, enné/fogva a proletárdiktatúra jelszava bennem ideológiai krízist váltott ki, s e krí-
zisnek a terméke megjelent a Szabadgondolat cím ű  lapban: egy cikkben a diktatúra ellen fog-
laltam állást Amikor ez a krízis — 1918 decemberében — megoldódott, Seidler e/vitt engem 
Kunhoz és Szamuelyhez egy beszélgetésre. 



KÉRDEZŐ : Akkorra a kommunista párt megalakult már. 
LUKÁCS: A kommunista párt november közepén alakult meg. Úgyhogy én nem vagyok a kommunista 

párt alapító tagja. 
KÉRDEZŐ : A vezetésbe Lukács elvtárs akkor került be, amikor az els ő  gárdát letartóztatták? 
LUKÁCS: Akkor igen. Amikor beléptem a pártba, Kun és Szamuely azt kívánták, hogy az elméleti folyó-

irat szerkesztő  bizottságában foglaljak helyet. Ezt el is fogadtam, és ha jól em/ékszem, meg is 
jelent egy cikkem az Internationalé-ban. Amikor Kunékat lefogták, néhány elvtárs kutatni kezd-
te, kik azok a kommunisták, akik számba jöhetnének az esetleges vezetés szempontjából. Va-
laki —már nem tudom, kicsoda —összekapcsolt engem az illegális központi bizottsággal. Meg 
kell mondani, hogy itt — nem hiszem, hogy ennek történeti nyomai vannak —két áramlat létezett. 
Voltak, akiket a lefogás és Kunék megveretése meglehet ősen megijesztett, és attól tartottak, 
hogy egy szélsőséges reakciós irányzat kerül uralomra Magyarországon, nekik az volt az 
álláspontjuk,  hogy alakuljunk át valamiféle Szabó Ervin-körré, és tisztán teoretikus-ideologikus 
alapon dolgozzunk tovább. Másoknak — közéjük tartoztam én is — az volt a véleménye, hogy 
folytatni kell az első  garnitúra munkáját, ha kell, illegálisan, ha nem, továbbra is legálisan. 

KÉRDEZŐ : Kik tartoztak az els ő  csoportba? 
LUKÁCS: Ezt most nem tudnám megmondani. 
KÉRDEZŐ : És a másodikba? 
LUKÁCS: A másodikba például Szamuely Tibor, aki akkor illegalitásban volt. 6 a legmelegebben támo-

gatta a második csoportot. Nem tudnám most a két csoport összes tagját felsorolni, és ez nem 
is nagyon fontos, hiszen itt egy bels ő  tanácskozásгó/ volt szó, amelyb ől nem származtak küls ő  
következmények. A kommunista párt megmaradt és kiegészült vezet ősége a régi politikát foly-
tatta, egyetlen árnyalatnyi különbséggel; és elmondhatom, hogy ebben nekem is részem volt. 
Tudniillik Kun jó személyes viszonyt tartott fenn Landlerral, és a Landler-féle baloldali szociál-
demokrata csoportot meggyőzéssel, rábeszéléssel akarta közel hozni a ,párthoz. Nekünk, 
néhányunknak a vezetőségben az volt az álláspontunk, hogy a Landler-csoport most ingadozik 
két álláspont között, és ha mi kritizáljuk ezt az ingadozást, akkor e%segítjük Landlerék közele-
dését a kommunista párthoz; nem igaz, hogy ezzel szakadékot támasztanánk köztűnk. Meg-
jegyzem, amikor erről a diktatúrában Landlerra/ beszéltem, ő  maga megvallotta, hogy kés őbbi 
állásfoglalására íge іis befolyással volt a kommunista sajtó azzal, hogy élesen kritizálta az 
ő  pártok közötti ingadozását. 

KÉRDEZŐ : Magában a diktatúrában a vezetés egyetértett olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint pél-
dául a földreform? 

LUKÁCS: A földreform kérdésében, sajnos, mindnyájan egyetértettünk. Részben még szocdem befolyás 
alatt, részben azért, mert néhányan azt gondolták, hogy a földosztás úgyis csak átmeneti intéz-
kedés volna, és minthogy a magyar kapitalista fejlődés előrehaladottabb az orosznál, nekünk 
erre az átmeneti intézkedésre nincsen szükségünk: ha a nagybirtokokat termelőszövetkeze-
tekké alakítjuk át, akkorapolgári forradalmi lépcsőfok átugrásával egyenesen a szocializmusba 
jutunk. Ebbe a hibába mindnyájan be%estűnk, és most magamról szólva azt tartom sajátságos-
nak, hogy én a kultúra területén teljes mértékben azt vallottam, hogy az igazi forradalmi át-
alakulás véghezviteléhez a polgári forradalmi elemekre kell támaszkodni, de a földkérdésben, 
minthogy nem voltam politikus; és nem foglalkoztam ezzel behatóan, elfogadtam a párt állás-
pontját. Nem akarom szépíteni ezt, nem voltam ellenzéki, noha amikor a hadseregbe kerültem 
mint politikai biztos, többszőr tapasztaltam, hogy a parasztok bizalmatlanok velünk szemben 
a földosztás elmaradása miatt. 

KÉRDEZŐ : Voltak-e olyan kérdések, amelyek megosztották a pártvezetést a diktatúra idején? 
LUKÁCS: Kisebb kérdésekben előfordult ez, mert Kun, aki igen ügyes taktikus volt, nagyon jó viszonyt 

tartott fenn Weltnerre/ és Böhmmel is, és úgyszólván minden kérdést el őzetesen megtanács-
kozott velük. A párt taktikáját néhányunk véleménye szerint túlságosan a Weltnerék által 
engedélyezett pályán szabta meg. Ennek volt egy ellenzéke, amellyel Szamuely Tibor is 
szimpatizált: Korvin Ottó, Lengyel Gyula, Rudas László és Bolgár Elek tartozott ide; én is ide 
tartoztam. Ez az intel%ktuálís ellenzék megpróbálta Kun Bélát — ahogy akkoriban mondtuk —
egy kicsit ba/felé, a kommunisták fele mozgósítani. Ez az ellenzék azonban még nagyon távol 
állt attól, hogy tiszta frakcióvá vagy irányzattá alakuljon. 

KÉRDEZŐ : De a két munkáspárt egyesülését helyeselték? 
LUKÁCS. Minthogy kezünkben volt a hatalom, általában túlhangsúlyoztuk az egyesülés helyeslését. 

Nálam ez, persze, egy speciális, személyes körülményb ől következett: énbennem élt a Szabó 
Ervin-féle szindikalizmus maradványa, így hát én a pátok egyesülésében a szindikalista 
tendencia érvényesülését reméltem, azt, hogy azok a szervek, amelyek a proletariátust 
a diktatúrában vezetik, magasabbrendűek lesznek, mint a pártok voltak. Párt és osztály cím ű  
cikkemet a Szabó Ervin-féle szindikalizmus utolsó hullámának kell felfogni, nem pedig az én 
fejlődésem fontos princípiumának, mert a diktatúra praxisa nekem azután nagyon hamar 
megmutatta, hogy ez az álláspont tarthatatlan. 

KÉRDEZŐ : Ma is úgy véli, hogy Kun túl szoros kapcsolatot tartott a szociáldemokratákkal? 
LUKÁCS: Kunnak bizonyos mértékig tartania kellett ezt a kapcsolatot a szociáldemokratákkal. Másrészt 

mi elégedetlenek voltunk azzal, hogy a diktatúra nem teremti meg mérföldes lépésekkel azt 
a földi paradicsomot, aminek mi a kommunizmust gondoltuk (ha földi paradicsomot mondok, 
akkor ezt nagyon szektariánus-aszkétikus módon kell elképzelni, egyáltalán nem a tejjel-
mézzel folyó Kánaánról volt szó, hanem arról, hogy az élet lényeges kérdései megváltozzanak). 
Ezek a hangulatok elevenen éltek a diktatúrában, és megnyilvánultak bizonyos konkrét kér- 322 



désekben is, olyanokban, amelyekben véleményem szerint az ellenzéknek volt igaza. Ilyen 
kérdés volt a Clemenceau jegyzék esete, amikor is Kun mint államférfi becsapódott. Tudniillik 
elhitte Clemenceau-nak, hogy ha mi visszavonjuk katonáinkat a cseh határon, akkora románok 
is vissza fogják vonni a magukéit. Clemenceau egyszer űen becsapta Kun Bélát, és mi, az 
ellenzék annyiban voltunk okosabbak, mint Kun, hogy tudtuk: ez csak csel, és nem nyerünk 
semmit azzal ha elfogadjuk a Clemenceau jegyzéket De ez mind abszolúte nem ok arra, hogy 
itt bármiféle értelemben frakcióról lehessen beszélni. 

KÉRDEZŐ : Népbiztosi tevékenységér ő l mondana valamit? 
LUKÁCS: Erről nagyon keveset lehet beszélni. Az emberekben nagyon er ős gyűlölet élt a kapitalizmussal 

és minden formájával szemben, s azokat mindenáron és minél gyorsabban meg akartuk 
semmisíteni. Ez kétségtelenül szerepet játszott a párt kultúrpolitikájában, amennyiben kísérle-
tek történtek arra - alapvetően helyesen, de végrehajtásában naiv módon -, hogy megsz űn-
tessük a művészi alkotások árujellegét, és kivonjuk őket az áruforgalomból, vagyis megszün-
tessük a művész és a művészet áruvá válását, ami a kapitalizmust jellemzi. Az úgynevezett 
írói és művészi kataszterek ezt acélt szolgálták: anyagilag függetleníteni akarták a m űvészt 
attól, hogy eladja-e a műveit, vagy sem. Nyilvánvaló, és kevéssel a diktatúra után már egészen 
világosan láttuk, hogy ez naiv dolog volt, és nevetséges volna kommunista intézkedésként 
védelmezni. Másrészt megvolt politikánknak az a nagyon pozitív oldala, hogy az irodalmi és 
művészi direktóriumok révén a m űvészet és az irodalom irányítását a művészek kezébe 
helyezte. Ez a legélesebben azon a területen nyilvánult meg, ahol igazi, tudatos m űvészek 
kerültek vezető  pozícióba: a zenei direktóriumot ugyanis Bartók, Kodály és Dohnányi alkották, 
és olyan diktatúrát gyakoroltak a zene terén, mely gy őzelemre vitte aBartók-Kodály irányzatot, 
de végrehajtott egy operareformot is, amit az is bizonyít, hogy a diktatúra alatt egy nagy 
premier volt, mégpedig Verdi Othellójának a magyar bemutatója. Ez kevésbé er őteljesen fenn-
állt a képzőművészet területén is, ahol olyan emberek játszották a vezető  szerepet, mint 
Ferenczy Béni, Ferenczy Noémi, Nemes Lampérth; szövetkeztek igen tehetséges fiatal 
művészettörténészekkel, Pogány Kálmánnal, Wilde Jánossal, a később ismertté vált Antal 
Frigyessel, és segítségükkel végrehajtották a magántulajdonban levő  művészeti alkotások 
szocializálását. Ez olyan kiállítást eredményezett 1919 nyarán, amelynek alig volt párja az 
egész világon. Olyan igazi szakértőre hivatkozhatom, amilyen Dvoí'ak: azt mondta, hogy ez 
a kiállítás abszolúte mintaszerű  és nagyszerű. Politikailag Dvorak konzervatív ember volt, de 
az azért tetszett neki, hogy a gyűjtőktől elszedték és a múzeumba vitték a képeket. Mindez 
még gyöngébben fennállt az irodalom területén is. A kulturális politika jellemzésére elmondok 
még egy mozzanatot. A diktatúrát megel őző  időben a tanárok, főként a középiskolai tanárok 
között kifejlődött egy radikális mozgalom, és a közoktatásügyi népbiztosságnak sikerülte/érnie 
(zárójelben mondva ezt egy éjjel harcoltam ki Kun fi ellen, mivel nekem voltak jobb idegeim: 
reggel három felé Kun fi már nem bírta idegekkel, és belement a dologba), hogy a minisz-
tériumban miniszteri titkártó/ fölfelé kidobtunk minden régi vezető  embert, és ennek a radikális 
szakszervezeti tanári és tanítói mozgalomnak a vezető  embereit tettük meg az összes 
egyetemi osztály vezetőinek. Ennyiben itt tényleg változás történt, ami természetesen csak 
annyit jelent, hogy a kezdet kezdetén tartottunk egy oly komoly program kidolgozásában, 
amely programot - ezt érdemes megemlíteni - a 45-ös forradalom valósított meg: tudniillik már 
a diktatúra reformprogramjában bennefoglaltatott a nyolcosztályos kötelez ő  iskola, a 4 osz-
tályos középiskola és azután az egyetem. 

KÉRDEZŐ : Az írókkal milyen kapcsolatot tartott fenn abban az id őben? 
LUKÁCS: Az íróknak is volt egy ilyen író-direktóriuma... 
KÉRDEZŐ : Kassák benne volt? 
LUKÁCS: Kassák is benne volt. Még Déry is benne volt. Osváthtól Déryig és Kassákig kö гü/belű/ minden 

irányzat képviselve volt. 
KÉRDEZŐ : Babits? 
LUKÁCS: Biztosan benne  volt.  Ő  katedrát is kapott. 
KÉRDEZŐ : Nem volt ez ellen kifogása? 
LUKÁCS: Ez a sok kényszerről szóló história... Ki kényszeríthet valakit egy katedra e/foglalására? Kel-

lemetlenebb, amit Kassák Jr  /e az önéletrajzában: hogy én őt revolverrel akartam a frontra 
kényszeríteni. Először is: ez marhaság, mert ha Kassák véletlenül kint lett volna a fronton mint 
politikai megbízott, és az én területemen dolgozott volna, én hazaküldöm. Nemhogy kikül-
deném. Ez az ért politikai meggyőződésemmel függ össze: én a frontra való menetelt egy kom-
munista vagy egy párton kívüli számára nagyon nagy megtiszteltetésnek tartottam. Hogy vala-
kit fegyverre/ kényszerítsek ki a frontra, az olyan távol áll t őlem, mint Makó Jeruzsálemtől. 
Különben is Kassák a fronton a legnagyobb bajt idézte volna elő. Amikor én kimentem a frontra 
- erre tényként hivatkozhatom -, akkor a front tele volt ilyen ultra-links kommunistákkal. 
Kivétel nélkül hazaküldtem őket, nem volt rájuk szükségem. Én a magam alárendeltjeit azok 
közül a tisztességes kommunista munkások közül válogattam ki, akik a hadseregben voltak. 
De utóvégre Kassák erről az időszakról szólva nem egyedül hazudott, itt van például Babits 
Mihály esete: azt állítja, hogy 1919-ben - abban az időben, amikor Kunék le voltak fogva -
Balázs Béla és én fő/kértük, lépjen be a pártba. Természetesen ez abszolút nevetséges és 
teljességgel alaptalan állítás. 

KÉRDEZŐ : Nem is volt pisztolya akkor mint népbiztosnak? 
LUKÁCS: Még jóval a diktatúra előtti időkből volt egy zsebpisztolyom, amelyet régebben is magamnál 
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nagy sikerre% Tudniillik voltak Pesten anarchisták, akkikel kutya-macska barátságban voltunk. 
Egyszer azonban túl sok lakást rekviráltak maguknak a nyolcadik kerületben, és minthogy 
ifjúmunkások panaszai érkeztek be hozzám, kidobtam őket onnan, az ifjúmunkásokat ültettem 
be azokba a lakásokba. Erre egy szép napon beállított hozzánk egy anarchista küldöttség, 
félretolták az e%szobai titkárt bejöttek a szobába, egészen úgy, mint kés őbb a németek, és 
elkezdtek kiabálni. Az egyik azt kiabálta: azért, amit Lukács elvtárs csinál, Lukács elvtársat 
egyszerűen agyon kellene lőni. Erre én a zsebembe nyúltam, kivettem a revolveremet, és 
letettem az asztalra: tessék. Erre nagy csönd lett. Öt perc múlva az anarchisták leültek, és 
békésen megtárgyaltuk az egész ügyet. 

KÉRDEZŐ : Kassákkal nem is volt semmilyen összezördülése? 
LUKÁCS: Kassák valószínűleg éppúgy utált engem, mint én őt. Nekem megvolt rá az okom. Sosem 

viseltettem kűlönös tisztelettel Kassák költészete iránt, de amikor beléptem a pártba, akkor 
Kassák már ott nyüzsgött, mint bennfentes; és én abszolúte elismertem őt kommunista írónak. 
Aztán Kunék februárban lebuktak. Akkor egyszercsak Kassákék lapjában megjelent: rágalom, 
hogy ők kommunisták volnának, Kassák az őrök forradalom híve, független minden párttól és 
emberi csoportosulástól. Erről már megvolt a véleményem. Amikor aztán március 21-én 
Kassák megint a kommunizmus hivatalos udvari költője akart lenni, ez már túl sok volt az én 
polgári radikális gyomromnak, és azóta én Kassákot mint kellemetlen frátert utálom. Kassák 
mindig arra törekedett, hogy ő  legyen a kommün hivatalos költője. Ez ellen én mindig tiltakoz-
tam. Szerintem a kommünnek nem kell hivatalos költő, minden irányzat, amely eltűrhető  
a kommunizmusban, írjon szabadon, és érvényesüljön azaz ideológia, amely érvényesülni tud. 
Másrészt mindig megvédtem Kassákékát, amikor a szocdemek és a szakszervezeti bürokrácia 
kampányt indított ellenük, és el akarta nyomni őket. Elnyomni nem hagytam őket, de nem 
tűrtem, hogy hivatalos művészek legyenek. Megjegyzem, nemcsak Kassákéknál, hanem 
a szocdemeknél és Jásziéknál is szakadatlanul történtek olyan kísérletek, hogy kommunisták 
bevonásával akarták megerősíteni hivatalos pozíciójukat Azt hiszem, ezt elmondtam már 
Jászival kapcsolatban. Kun fival kapcsolatban is felmerült ugyanez: amikor a szocdemek átvet-
ték az Új Időket, Kun fi fő/vetette nekem, hogy lépjek be a szerkesztő  bizottságba. Én ezt 
elutasítottam. Azt mondtam: ha átvettétek az Uj;ld őket, akkor csináljátok, ahogy akarjátok, én 
abba nem szólok bele. Ilyen volt a kapcsolatom Kassákékkal is. 

KÉRDEZŐ : Barátsága Balázzsal megmaradt a kommün alatt? 
LUKÁCS: Igen. De mindenesetre valótlan minden olyan mese, hogy Balázs valamiféle kiváltságos szere- 

pet játszott. Balázs dolgozott a népbiztosságon, és egy id őre kiment a frontra. 
KÉRDEZŐ : Ezek a mesék nyilván abból táplálkoztak, hogy közfelfogás szerint Lukács elvtárs Balázs Béla 

és akiknek nem kell cím ű  könyvében erősen túlértékelte Balázst... 
LUKÁCS: A dolog úgy áll, hogy szociálisan még kevésbé megindokolva, mint énnálam, de benne is eleven 

volt valamiféle romantikus antikapitalizmus, és azt a tedium daturt, amit én a Huszadik 
Század-féle szabad gondolkodással és Prohászka Ottokárral szemben képviseltem, nála is 
viszontláttam, verseiben és drámáiban. Nem akarom eldönteni, hogy ezeket akkoriban meny-
nyire becsültem túl, de ha ma nagyon hangsúlyozzák, hogy túl magasra értékeltem Balázs 
Béla teljesítményét, ez azzal is összefüggésben van, hogy szerintem alábecsülik Balázs Béla 
1918 előtti lírájának jelentőségét. Ba/azs Béla mint lírikus nagyobb szerepet játszik ebben 
a korszakban, mint ahogy ezt ma beállítják. Az arányok konstrukciós eltorzítására jellemz ő, 
hogy például ma Juhász Gyulából nagy költőt csinálnak. Sőt még ennél is tovább mennék: az 
a magánvéleményem, hogy Tóth Arpád is sokkal jobb költő  volt 1919 után, mint 1918 előtt; és 
a Jónás könyve is mérhetetlenül felette áll a fiatal Babits produkciójának stb., úgyhogy ha 
ezeket az embereket igazán értékelni akarjuk, akkor a most szóban forgó perióduson túlme-
nően 1919 utáni fejlődésüket is számításba kell venni. — Itt következik természetesen a Balázs 
Béla-kérdés igazán problematikus pontja. Emberileg гendkívűl tiszteletreméltó volt benne, 
hogy a legnagyobb lelkesedéssel és odaadással csinálta végig az 1919-es forradalmat, és 
később is ragaszkodott hozzá, de ez bizonyos médékig szerencsétlenség is volt a számára. 
Mert a kommunizmussal egy kicsit úgy van, ahogy mondani szoktam: qui mange du papi en 
meurt, a marxizmust nem lehet kóstolgatni. Valakinek vagy át kell allnia tényleg a marxizmus-
hoz — és én tudom, hogy ez nem könnyű, nekem 12 évembe került, míg ez az átállás sikerült —, 
vagy pedig baloldali polgári álláspontról is lehet egészen jól nézni a világot. Balázsnál rosszfajta 
keverék jött létre egy felületes marxizmus és a maga régi költ ői törekvéseinek a folytatása 
között, és szerintem a Férfi-ének néhány valóban szép versétől eltekintve már nem alkotott 
említésre méltó költeményt Ettől kezdve Balázs Béla útját tévesztett író volt, és nem véletlen, 
hogy a húszas években szakítás állt be köztünk. Jó, hogy az imént említettem Lesznai Anna 
esetét, mert ebből kiderül, hogy ítéletemnek semmi köze sincs holmi kommunista szektariá-
nizmushoz. Nem kétséges, hogy Lesznai Anna lírája mindig sokkal távolabb állt minden kom-
munizmustól, mint Balázs Béláé, de a Lesznai Anna líráját mint Lesznai-lírát elfogadtam kom-
munista koromban is, noha tudtam, hogy társadalmi meggyőződéseimtől idegen ez a líra. Azt 
a fe%más vegyüléket, ami Balázsnál létrejött, nem azért nem ismertem e l,  mert csak felűlete-
sen kommunista — az volt a kifogásom ellene, hogy felemás. És ez rányomja bélyegét költ ői 
teljesítményére is. Így hát Balázshoz való kapcsolódásom tulajdonképpen csak a Nyugat-idők-
re vonatkozik, és róla szóló cikkgy űjteményem együttműködésünknek nem a kezdete, hanem 
a lezárása és a vége volt. 

KÉRDEZŐ : És a többi írók? Kik jártak fel hivatalos kérésekkel a népbiztosságra? 
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LUKÁCS: Majdnem minden író följárt. Kosztolányi például azért, mert egy kollektívát akart alapítani 
a Tőke lefordítására. 

KÉRDEZŐ : Nem lett volna rossz, ha Kosztolányi fordította volna le a T őkét. 
LUKÁCS: Magyarság szempontjából nem lett volna rossz. De ne felejtse el: abban, hogy engem ideoló-

giailag olyan mélyen megvetettek a magyar írók, nem is annyira Marx, mint Hegel játszik nagy 
szerepet. A diktatúra előtti kőzvé/eményt jól jellemzi — most még csak nem is íróra, hanem 
Pogányra hivatkozom —: én egyszer jelen voltam egy szemináriumon, amelyen Polány/ úgy 
olvasott föl a Phenomenologie des Geistesből, mintha humoreszket olvasna. Fölolvasott egy 
hosszú mondatot, ezt óriási röhögés követte, aztán megint egyet, és akkor megint nagy röhö-
gés következett. Egyszóval érősen kételkedem abban, hogy Kosztolányi át tudta volna-e ma-
gyarra tenni Marx stilisztikai viszonyát Hegelhez. 

KÉRDEZ6: Csakhogy amikor nekem a Tőkébő l idézeteket kellett átvennem, kiderült, hogy Rudas és Nagy 
Tamás fordításában is használhatatlan csaknem minden mondat. És tartalmilag sem jó. 

LUKÁCS: Az lehetséges. 
KÉRDEZŐ : Kosztolányi szövege legalább jó népszer ű  olvasmány lett volna. 
LUKÁCS: De nagyon kételkedem abban, hogy maradt volna-e valami Marx eredeti tartalmaiból. 
KÉRDEZŐ : Lukács elvtársnak a m űvelődésügyön kívül katonai funkciója is volt. 
LUKÁCS: Igen. De ez csak epizód volt, bár hat hétig tartott. 
KÉRDEZŐ : Mi volt a beosztása? 
LUKÁCS: Az ötöd/k hadosztály politikai megbízottja voltam. Amikor áprilisban bekövetkezett a cseh-

román támadás, akkor a Népbiztosok Tanácsa elhatározta, hogy a népbiztosoknak, ha jól tu-
dom, a fele, elmegy a nagyobb katonai egységek politikai vezetőjének. Ekkor lettek Vágó és 
Pogány hadtestparancsnokok (Landler kés őbb főparancsnok lett). Ezek nem politikai, hanem 
katonai irányítók voltak, de sok egységhez a kommunisták politikai megbízottakként kerültek. 
Én jelentkeztem erre a munkára, és Tiszafüredre küldtek, ahol védekez ő  hadállásban voltunk. 
Tiszafüred védelme nagyon rosszul sikerült, mert a pesti vörőskatonák egy puska/ővés nél-
kül e/szaladtak, és ezzel a másik két zászlóalj, mely hajlandó lett volna tisztességesen védeni 
Tiszafüredet, szintén nem védhette állásait, úgyhogy a hátuk mögé kerültek a románok, és 
Tiszafüred elesett. Akkor én nagyon energikus módon állítottam helyre a rendet: amikor át-
mentünk Poroszlóba, összehívtam egy rendkí v űli hadbíróságot, és ennek a megfutamodott 
zászlóaljnak nyolc emberét ott a főtéren főbelövettem. Ezzel a rend ott nagyjából helyreállt, 
később aztán átalakult a misszióm: az egész 5. hadosztály politikai megbízottja lettem, együtt 
csináltuk az e%nyomulást a csehek ellen egészen Rimaszombatig. Rimaszombat bevételé-
ben még részt vettem, aztán visszarendeltek Pestre, és ezzel megsz űnt a kapcsolatom a Vö-
rös Hadsereggel. 

KÉRDEZŐ : Ki vezette ez alatt a népbiztosságot? 
LUKÁCS: Az osztályvezetők. Ha pedig volt egy nyugodt nap, beszereztem magamnak egy kűlőnvonatot, 

amely egy mozdonyból és egy harmadosztályú kocsiból állott, és amikor úgy taksálta a vezér-
kar, hogy most huszonnégy óra nyugalom következik, este fölutaztam különvonatommal Pest-
гe, és délután visszautaztam vele. 

KÉRDEZŐ : Jó, hogy ilyen kis ország vagyunk. Ez Oroszországban nehezebben ment volna. 
LUKÁCS: De itt Magyarországon meg lehetett ezt csinálni. 
KÉRDEZŐ : Milyen befolyása volt a katonai eseményekre? 
LUKÁCS: Katonailag én természetesen csak a legfelt űnőbb esetekben tudtam ellenőrzést gyakorolni. Er-

re kitaláltam a magam számára azt a jó módszert — megjegyzem, a mi nagyon ellenforradalmi 
vezérkari főnökünk, ahányszor ez szóba került, ezer darabra szakadt dühében —: azt mondtam 
neki, nézze, maga katona, magának megvan a maga katonai nyelve, ahogy nekem 
filozófiai nyelvem van. De én nem értek a katonai dolgokhoz. Ha maga azt mondja, hogy ezt 
meg ezt a zászlóaljat innen oda kell vezényelni, akkor ne mondjon nekem csoportosítást, 
összevonást, meg mindenféle szakdolgokat, mert azokhoz én nem értek, hanem magyarázza 
meg úgy, hogy ért, közönséges ember megértsem, mién csinálja azt. Kistermet ű  ember volt, 
egy volt százados, vagy őrnagy. Természetesen őrült dührohamokat kapott, mert ő  tényleg 
szabotált, és mert ezt polgári nyelven tényleg nem lehetett megmagyarázni. Azt tudniillik 
Clausewitztő/ tudtam, hogy egy komoly katonai tervet nagyon jól meg lehet magyarázni polgá-
ri nyelven, de a szabotázst persze nem lehetett. 

KÉRDEZŐ : Nagyon régen, azt hiszem még 1956 el őtt mesélte Lukács elvtárs, hogy ahányszor megérke-
zett a hadsereghez, mindig a konyhánál kezdte... 

LUKÁCS. 	Állandóan kijártam  a  frontra, de körülbelül 2-3 kilométerrel a front el őtt megállítottam az 
autómat, elhelyeztem valami bokorban, és váratlanul jelentem meg a csapatoknál, méghozzá 
először a konyhán. És a konyhán rögtön adattam magamnak az ételekb ől, úgyhogy a szaká-
csok rettegtek tőlem. Sose lehetett tudni, hogy mikor jelenek meg a konyhában, amikor már 
nem lehet eltussolni semmit. 

KÉRDEZŐ : Ez a materializmusnak a hadosztálybiztosi szintre való gyakorlati levitele, hogy a konyhánál 
kell kezdeni. 

LUKÁCS: Két dolog volt fontos az emberek gondolkodása szempontjából. Az egyik a konyha, a másik 
a posta. Hogy pontosan megkapják a leveleket. Én nem tartom magamat kiváló katonai szer-
vezőnek, de ezt a két dolgot rendbe hoztam a hadosztálynál. A katonák tisztességes kosztot 
kaptak, és naponta megkapták a postájukat. 

KÉRDEZŐ : A magasabb hadvezetéssel, Stromfelddel és Böhmmel nem volt semmi kapcsolata? 
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esetben szabotáltam el egy rendeletet: a május elsejét megelőző  nagy román támadás idején. 
A mi hadosztályunk a Tiszafüréd-Eger vonalon mozgott. Jelent ős magyar csapatok azután 
már csak Szolnokon voltak, és ott közben volt egy Tisza-híd Kiskörénél, amelyet nem védett 
senki. Én azt követeltem, hogy vagy szervezze meg a hadvezet őség a híd védelmét, vagy ha 
ezt nem tudja, akkor a hidat fel kell robbantani, mert különben a csehek egyszer űen besétál-
nak köztünk és Szolnok között, és végünk van. Ebbe Stromfeld mindenféle katonai okokból 
nem akart belemenni, mire én engedély nélkül fölrobbantattam a hidat. 

KÉRDEZD: Ebbő l nem lett baj? 
LUKÁCS: Nem, semmi. Stromfeld utólag elismerte, hogy nekem volt igazam, katonailag. 
KÉRDEZŐ : Jól ismerte őt? 
LUKÁCS: Nem. Kés őbb barátkoztunk össze, amikor már a kommunista párthoz tartozott. 
KÉRDEZŐ : Gaál Gáborral való ismeretsége is a frontról származik? 
LUKÁCS: Igen. Gaál Gábort onnan ismerem, hogy a honvédelmi minisztériumtól kértem egy, a kom-

munista párthoz tartozó tartalékos tisztet, akit hadsegédnek lehetne használni, és nekem 
Gaál Gábort ajánlották. Vele mentem ki, és vele töltöttem azt a hat hetet, vagy mennyit, 
a fronton. A legkitűnőbb benyomásaim voltak Gaál Gáborról, és személyes barátság alakult 
ki köztünk. 

KÉRDEZŐ : Később is fennmaradt a kapcsolat valamilyen formája? 
LUKÁCS: Bécsben baráti vonalon érintkeztünk, aztán Gaál Gábor elkerült Bécsb ől. Abban az időben 

nemigen létezett privát levelezés, úgyhogy akkor -elidegenedésnek nem lehet mondani - de fac-
to szétváltunk egymástól, és ért hosszú éveken át csak a sajtóból tudtam, hogy mit csinál 
Gaál Gábor. Azt tudom, hogy a német, . a magyar és az orosz lapokból is átvette, ami meg-
jelent tőlem, ezekből, azt hiszem meglehetősen sokat közölt. 

KÉRDEZŐ : Lukács elvtárs közvetlenül nem küldött neki írást? 
LUKÁCS: Én közvetlenül senkinek sem küldtem a dolgaimat, én azokat az illet ő  párthelyen leadtam, 

megjelenésükről ez a pártfórum gondoskodott. Hogy hol nyomtatták ki őket, arra ma már nem 
tudnék felelni. 

KÉRDEZŐ : Úgy tudom, a diktatúra bukása után Kun Béla Lukács elvtársat és Korvint bízta meg azzal, 
hogy Pesten maradjanak. 

LUKÁCS: Igen. 
KÉRDEZŐ : Milyen megbízatással? 
LUKÁCS: Azzal, hogy szervezzük meg a kommunista pártot. Amikor a románok bejöttek, én a fronton 

voltam azzal a megbízatással, hogy próbáljam meg az ötödik hadosztályt rendi hozni. Ez 
akkor nem sikerült. Késő  este éгkeztem meg autón, és megkérdeztem az ott /evó elvtársakat, 
hogy mi a párt véleménye. A pártnak az volt a véleménye, hogy Korvin és ért maradjunk otthon 
az illegális mozgalmat fenntartani és vezetni. Nekem kellett volna ellátnom az ideológiai 
vezetést, Korvinnak pedig a szervezeti irányítást. Én már akkor is kételkedtem abban, hogy 
Korvin és én vagyunk a legalkalmasabbak erre a feladatra, mert ha voltak kommunisták, akiket 
sokan ismertek, akkor éppen mi voltunk azok. Korvint még külseje is akadályozta: púpos 
volt. 

KÉRDEZŐ : Ellenséges szellem megnyilatkozásának tartotta ezt a megbízatást? 
LUKÁCS: Bizonyítani ezt nem lehet. Ott ültek négyen-öten kommunista vezet ők a pártházban, Kunnal 

együtt, és amikor ért hazaérkeztem a frontról, már kész határozat várt. 

KÉRDEZŐ : Mit jelent az önéletrajzi vázlatban ez a kitétel: „Vermutung über Kun - Feltételezés Kunról?" 
LUKÁCS: Kun között és köztem már a dlktarúra alatt meglehetősen rossz volt a viszony. Ezt a rossz vi-

szonyt jellemzi els ő  feleségem mondása, amit már idéztem: amikor meglátta Kunt, az a be-
nyomása támadt, hogy olyan, mint Vautrin. Ezt én rendkívül szellemes és јб  megjegyzésnek tar-
tom, akkor is helyeseltem. Már akkor is - akkor még csak a mozgalmi morál kérdéseiben -
fo/yton élesedő  ellentétek voltak köztünk, úgyhogy én nagyon cinikusan gondolkodtam err ől 
a megbízatásról. Akkor ezt úgy fogalmaztam meg, hogy Korvin és én alkalmasak vagyunk 
a mártíromságra. 

KÉRDEZŐ : Korvinnak is voltak ellentétei Kunnal? 
LUKÁCS: Korvinnak is. Tudniillik Korvin éles osztályharcos álláspontja igen gyakran beleütközött a Kun-

féle kompromisszumokba. Amikor Korvin a legtávo/abbró' is szembekerült bizonyos centrista 
szociá/demokraták magatartásával, akkor We/tnerék természetesen a szociáldemokratákat 
támogatták, Kun pedig nem állt Korvin mögé. 

KÉRDEZŐ : Mi történt Korvin lebukása után? 
LUKÁCS: Korvin körű/belül egy hét múlva lebukott, és minthogy természetszerűleg - nagyon helyesen -

nem közö /te velem munkatársainak és embereinek a nevét és a címét, ennélfogva teljesen 
izolált szituációba kerültem. Ilyen körülmények kőzött nem volt semmi értelme Pesten marad-
nom, annál kevésbé, mert Máthé O/gá Пál, Zalai Béla özvegyénél, ahol megbújtam, egy ház-
beli fő/jelentés következtében házkutatást tartottak egy tiszt vezetésével, és az életemet jel-
lemző  szerencsék közé tartozik, hogy nem fogtak el. 

KÉRDEZŐ : Szinte elképzelhetetlen, hogy egy házkutatást meg lehessen úszni. 
LUKÁCS: A dolog sokkal egyszerűbb, mint az emberek gondolják. Hozzá kell tennem, hogy voltak eb-

ben bizonyos érdemeim. Máthé Olga fotográfus  volt,  nagyon derék asszony. Lakása egy kis 
szobából állott, ahol a lányával lakott, egy nagy ebédlőből, egy atelier-ből és az atelier-hez 
csatlakozott a padlás. Az atelier-ben volt egy dívány, azon aludtam én. Mindennapos vitát foly-
tattunk: Máthé Olga mindenáron ágyat akart vetni nekem, én pedig tiltakoztam ez ellen, 
mert ha éjszaka csöngetnének, így minden további né/k ű/ át tudok menni a padlásra; a pad/á- 326 
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son nagyon jól kiismerem magamat, és ki is terveltem e/őre, hogy van ott egy nagy láda, ami 
mögé e/ lehet bújni. És ha a díványt vetetlen állapotban találják, akkor senki sem gondol arra, 
hogy valaki bujkál abban az atelier-ben. Nehezen győztem meg Máthé Olgát. Egyszer reggel 
három felé tényleg csöngettek; s egy szép, normális házkutatást hallgattam végig a láda 
mögül. És minthogy a följelentés arra vonatkozott, hogy Máthé Olga állítólag fogadta és 
lefényképezte Kun Bélát, nem pedig arra, hogy valaki rejt őzik nála, nem keresgéltek tovább. 
Én délután mentem föl, poggyász nélkül, és egy fényképészn őhöz természetesen szakadatla-
nul járnak az emberek, a házmesternének, aki a liften fölvitt, szintén nem t űnt fel, hogy 
Máthé Olgához fő/megy egy úr, hiszen akkor minden délután öten vagy tízen is mentek oda. 
Igy hát nem is sejtették, hogy rejtőzhet ott valaki. Persze ezzel ez a lakás az én számomra 
lényegileg megszűnt, még egy házkutatást nem lehetett megkockáztatni, aztán megszüle-
tett az akkori elvtársakkal való megbeszélés alapján a döntés, hogy menjek ki Bécsbe az 
emigrációt erősíteni. Ez augusztus végén, szeptember elején meg is történt. Pestet akkoriban 
a Mackenson(?)-hadsereg tartotta megszállva, és ennek a tisztjei ide-oda utaztak Bécs és 
Pest között: a diktatúra idején fehéreket vittek ki Bécsbe, a diktatúra után jó pénzért vörösöket. 
Egy ilyen Mackenson-hadseregbeli főhadnagyot vesztegetett meg a családom, azzal utaztam 
ki mint a sofőrje, de minthogy vezetni nem tudtam, fölkötöttük a karomat, mintha szerencsét-
lenség ért volna út közben, és a tiszt vezette az autót. Ez az igazság, ez az ügy tiszta 
üzlet volt. 



csipak 
angéla 

tanyaszínház 
'81  

Huszonhárom el őadás, összesen körülbelül tízezer 
néző  — ez a Tanyaszínház nyári turnéjának, illetve a 
társulat januártól kisebb-nagyobb intenzitással folyó 
munkájának végeredménye. 

A közönség véleménye, hogy az el őadás „jobb" volt, 
mint az eddigiek: a leglaikusabb „színházlátogatók" 
is érzékelik a fejl ődést. Célunknak a közönség neve-
lésére vonatkozó része megvalósítottnak tetszik, 
habár — a tapasztalatok ezt mutatják — a fokozatos-
sági elv (könnyebb fajsúlyú darabokon keresztül a 
komolyabb m űvek befogadására való felkészítés) 
indoklása, így utólag, némi korrekcióra szorul: els ő-
sorban a nézők meghódításában tettek jó szolgálatot 
a kezdetben játszott farce-ok, vásári komédiák, és 
nem annyira teherbíró képességük növelésénél volt 
rájuk szükség, ahogy eredetileg hittük. Ha a medve-
táncoltató Hamlet monológját adja el ő  mély átéléssel, 
jámborrá kínzott négylábú társa pedig békésen 
szemlélődik a háttérben, valószín ű leg nem sok ér-
deklődőre számíthat, nem egyértelm űen amiatt, 
mert a közönség nem érti, hanem mert máshoz 
szokott. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a 
falvak, a tanyavilág népének értelmi képességeit 
nem szabad alábecsülni, hiszen ha azon a szinten 
lenne, ahova a köztudat általában helyezi, a Tanya-
színház évenkénti fellépése sem tehetett volna cso-
dát. Pedig tett: az emberek végigélvezik a jó másfél 
órás előadást is, magukra, másokra ismernek ben-
ne, folyamatot indít el a produkció. A szunnyadó 
erőket kellett csupán aktivizálni, merészen kombi-
nálni a medvetáncoltatást és a Hamlet-monológot. 
A darabválasztásnál ezek a felismerések estek leg-
nagyobb súllyal a latba, Weöres Sándor Holdbéli 
csónakos cím ű  mesejátéka ugyanakkor megoldást 
jelentett egy másik problémára is: a közönség je-
lentős része a gyerekek, olyan korúak is, akik szá-
mára csupán vizuális élmény az el őadás, a jelenetek 
mozaikkockáiból képtelenek hiánytalanul felépíteni 
a cselekményt. 
A Holdbéli csónakos ,,...problematikája az elérhetet-
len utáni vágyakozás és a valóságban élés konflik-
tusára épül. (....) A földi hatalmasságok el ő l világgá 
bújdosó, holdban hajózó szerelmese után sóvárgó 
Pávaszem királylány itt — viszontagságos útjának 
végén —, régi pajtásában, a bumfordi kedvesség ű  
lappföldi királyfiban ismeri föl a magához ill ő  párt" 
— írja Tamás Attila (T. A.: Weöres Sándor. Akadé-
miai Kiadó, Budapest, 1978. 233. o.). Éppen e 
„viszontagságos út" csodálatos kalandjai, a mese-
világ logikájával magyarázható fordulatai, megkapó 
játékossága duzzasztják föl, varázsolják élvezetessé 
az egyszerű  történetet. Meseöröm és mesebánat 
váltakozik, a humor különféle formái színezik az 
eseményeket. Ez az ötletgazdagság azonban szét is 
forgácsolja a drámát, helyenként öncélúvá válik, 
inkább gátolja, mint segíti az alapgondolat kibon-
takozását, de a talán túlságosan is laza szerkezet 
előnyösnek bizonyult a valamiféle szinkretizmusra 
törekvő  előadás felépítésénél. 

A siker igazolta a választást: a szórakoztató, köny-
nyed történet azoknak is élményt nyújtótt, akik nem 
sokat tépelődnek a darab vagy az el őadás „üzene-
tén", akik számára a holdbéli csónakos nem az elvá-
gyódás, a valamit, jobbat akarás szimbóluma, ha-
nem a valóban látható — vagy éppen reflektorfénnyel 
helyettesített —égitest képzeletben, mesében létez ő  
lakója; Lappföld pedig távoli, fagyos és szegény kis 
ország, ahol „nem szüretelnek sz ő lőt, nem aratnak 328 



búzát, még zabot se", és nem a term ő  humusz zsí-
ros bőségében meglapuló KavillÓ, ahogy azt a záró-
jelenet sugallja. Hogy felt űnt-e a Pávaszem válasz-
tása után tett apró rendez ő i kérdőjel, vagy sem, az 
jelen esetben elsősorban a színházi kódok isme-
retétő l függ. 

az 
elđadás 

A tömegkommunikációs eszközök (fő leg a sajtó) eb-
ben az évben az eddiginél sokkal többet foglalkoztak 
a Tanyaszínházzal, és ez a propaganda minden bi-
zonnyal hozzájárult a turné sikeréhez. Az igazság-
hoz tartozik azonban az is, hogy többnyire a moz-
galomjelleget emelik ki, a kezdeményezést üdvözlik, 
míg a színházi komponens valahogy háttérben ma-
rad. 

Pedig —így „belülrő l" szemlélve legalábbis úgy t űnik 
— egy átgondolt, életes előadást sikerült létrehozni, 
hibái egy részét tiszta lelkiismerettel írhatjuk a körül-
mények számlájára. Még a hivatalos bemutató el őtt 
kiderült, milyen óriási terhet ró a társulatra a techni-
kai apparátus, amely profi viszonylatban nyugodtan 
nevezhető  kezdetlegesnek. A nyirkos estéken egyre-
másra mondtak csütörtököt az ég ők — néha, például 
Temerinben, a legrosszabbkor —, a filmet csak a haj-
szárító segítségével hozhatták használható állapot-
ba, a szél is mindig akkor igygkezett kiadni a mérgét, 
amikor a vetítővásznat kellett kifeszíteni. Számtalan 
apró probléma várt nap mint nap megoldásra, pró-
bára téve erőt, idegeket, találékonyságot. A m űszaki 
hiba által okozott izgalom a f őpróbán nagyszerű  szí-
nészi teljesítményeket eredményezett — olyan maxi-
mális koncentrációval, mértéktartóan, magabiztos 
tervszerűséggel játszottak, ahogy később talán 
egyetlen előadáson sem. A Kavillón, „hazai pályán", 
„saját" közönség el őtt megtartott bemutató színvo-
nalátsikerült a turné végéig tartani, a Holdbéli csóna-
kos nem deformálódott a felismerhetetlenségig az 
előző  évek rossz gyakorlatát követve. 
A közönség hű  a társulathoz. Leckét adhatnának az 
elkényelmesedő  városiaknak, hogyan kell padon, 
szárkúpon állva, a góré lécein keresztül, kukoricán 
nyomorogva végigizgulni egy el őadást. Persze, ne-
kik nemigen jut más a kultúra áldásaiból. Akiknek jut, 
azok fütyülnek a jelenetváltózáskor beálló sötétben, 
rosszindulatú megjegyzésekkel szellemeskednek —
ilyen is volt. 

Szeptemberben kőszínházi bemutatkozásra is sor 
kerül, az Újvidéki Színház repertoárjában él még egy 
ideig a Holdbéli csónakos. Talán akkor megkapja az 
elemző , értékel ő-bíráló kritikát. Alaposabb adaptá 
lásra, változtatásra nincs ugyan lehet őség, de módo-
sul a játéktér, a nézőkkel való kommunikálás, az 
előadás más lesz, természetes közegébő l kiszakítva 
sterilebb, a búza- és szénaillatú fellépéseket idézve 
némi nosztalgiával jósolhatjuk: fakóbb. 

minden 
sikerült? 

A tavalyi bemutató napi programok sikere bátorított 
bennünket, hogy igyekezzünk még változatosabbá, 
és fő leg állandó jelleg űvé tenni az úgynevezett kísé- 
rő  rendezvényeket. Ehhez kértük a lapok, folyóiratok 

329 szerkesztőségeinek segítségét. A várt eredmény el- 

maradt, a premier napján szinte semmi sem történt 
az előadásig, nyoma sem volt az el őző  évi ünnepi 
nyüzsgésnek. Később egy élőújság, egy kiállítás, az 
útközben verbuvált népzenészek jelezték csupán, 
hogy nem mondtunk le e törekvésrő l. 

Tennivaló akad bőven, annál is inkább, mert a Ta-
nyaszínház az idejekorán kezdett szervezés ellenére 
sem mentesült teljesen az anyagi gondoktól, az 
enthuziazmusnak még mindig aránytalanul nagy 
rész jut a munkából. 

Az előadások száma az ősz folyamán a tervek sze-
rint ötvenre kerekedik, de a társulatot már az ötödik 
nyár programja foglalkoztatja. Megígértük: meg kell 
csinálni. 



fenyvesi 
Ottó 

a 
középszerűség 
tupírozása 

XIV. NEMZETKÖZI GRAFIKAI BIENNÁLÉ, Mo-
DERN MŰVÉSZETEK GALÉRIÁJA, LJUBLJANA, 
1981. V—IX. 

Másodszor készülök írni a ljubljanai biennáléról. 
B. Szabó György útján jártunk ott 1977 nyarán Sz. 
Jancsival, aztán a XIII-at 1979-ben kihagytam, most 
az idén a XIV-en ott jártam. Az elmúlt négy év alatt 
nagyon sok minden történt és meg is változott (biz-
tos, hogy ez is jó valamiért). Csak hogy a melléke-
seket említsem: Argentínában Mundiált, Moszkva° 
ban amolyan Spartakiádnak beill ő  olimpiát tartottak, 
és nemcsak a hajam, az írásom, a tartózkodási he-
lyem (micsoda nyomortanyák), az évek és a világ 
menete váltakozott, hanem a világ grafikája is. Cse- 

vélődtek a bemutatásra kerül ő  alkotások, az alko-
tók, de az összkép és a színvonal megmaradt. Még 
a galéria személyzete és látogatói is ugyanazok. 
A statisztika változott: növekedett az országok (61), 
a m űvészek (574), az alkotások (1547) száma. To-
vább tart a nagy számolósdi, mindenki számolhat 
pénzt, közönséget, piros és fekete pontokat, díjakat, 
méreteket, arányokat, középszer űséget, csúcstelje-
sítményeket stb. 

Először a grafikáról kellene szólni, valamiféle ten-
denciáról, de nagyon nehéz, mert nincs uralkodó 
tendencia. A ljubljanai biennálé anyagát nem közös 
alkotói tendencia f űzi össze, hanem csak egyetlen 
meghatározó gesztus: m űvészi módon láttatni a 
valóságot, mindenáron. Az egyetlen kínálkozó felfe-
dezés ilyenkor a m űfaji átköltés sikeressége lehet. 
Vagyis az, hogy mennyire sikerült a m űvésznek gra-
fikailag, tehát másképpen láttatni a világot, mint ahogy 
azt eddig ismertük, ha egyáltalán ismertük. Dokü- 
mentumszerűen valós, vagy szürrealisztikusan fiktív 
ez az egyetemesség, de mindenképpen másszer ű  
kell hogy legyen. Minden ország m űvésze társadal-
mi-történelmi helyzete folytán másként akarja láttatni 
a valóságot. Nyilvánvaló tehát, hogy a grafikusok is 
mást próbálnak látni: a világ torzulásai, módosulásai 
bőven kínálják a megoldást. A valósághoz pedig 
egyéni belvilágokon keresztül vezet az út; a lélek 
röntgenképeihez. Természetesen, hogy sok m űvész 
lehetőségei kihasználásának kezdetén áll, és ered-
ménye sem elég markáns ahhoz, hogy nemzetközi 
mezőnyben kizárja a manírt, a szépelg ő  víziószer ű -
séget. Árnyéktendenciáról beszélhetnénk, amit az 
elmúlt időszak ígéretes lehet őségeket kínáló törek-
véseinek gyengéi táplálnak. Rossz imitációk, modo-
ros változatok, unalmasan kínált ismétlések jelentek 
meg. Talán azért van az, hogy a biennálé hatástör-
ténete is szimptomatikus: megszemlélésekor csak 
úgy elmegy egy csomó grafika mellett a néz ő , a kriti-
ka is. Legtöbb m ű  előtt legfeljebb az „ezt már láttam 
valahol" felismeréssel, kommentárral halad el a néz ő . 

Míg az 1977-es biennálé nagy élménye volt e sorok 
írójának, addig az ideire azt mondhatja, hogy akkor 
is ilyen volt, mint most, talán csak az érzékelési és 
viszonyítási mechanizmus finomulhatott valameny-
nyire. A ljubljanai grafikai biennálé évek során szilárd 
standardot épített ki magának. A középszer űség 
standardját. Igazságtalanság lenne ett ő l a közép-
szerűségtő l számonkérni a jövőt. Mindenesetre szép 
dolog az, hogy a világ grafikái között oly szoros a kö-
zeledés, hogy kiegészítik, korrigálják egymást. Ez az 330 



egyik nagy pozitívum, mely évrő l évre megmutatko-
zik Ljubljanában, még ha az idei biennálé végs ő  
soron alig hoz is valami lényegesen újat a korábbiak-
hoz képest, legfeljebb a konstrukció egyre tökéle-
tesebb pontosságát, az összefüggések egyre bonyo-
lultabb rendszerét. A XIV. biennálé csak jellegzetes 
dokumentuma lehet egy történelmi pillanatnak és a 
vele járó életformának. 

részvétele ezen a biennálén egyébként a legjelent ő -
sebb hozzájárulásnak és teljesítménynek számít. 
Rauschenberg példája igazolja, nem az a fontos, 
hogy valaki a m ű faj szakembere legyen, hanem in-
kább az elgondolás természete a lényeg, amin aztán 
tovább lehet indulni. Technikai és nyelvi újítást tudott 
felmutatni még akkor is, ha grafikai munkássága 
úgyszólván periférikusnak t űnik. Rauschenberg a 
kegyetlen és durva nagyvárosi létezésnek és túl-
élésnek, a jellemző  amerikanista vitalitásnak és nyi-
tottságnak a megtestesít ője. Ennek a magatartásnak 
a jellemzője az objektív gesztusnak a keveredése. 
Ezúttal a kliséket egymásra nyomtatja, így olyan 
kombinációkat hoz létre, ahol a vágás, az átfedés, 
a színezés, a takarás adja a különböző  hírértékű  je-
lenetek értelmét, min őségét, kiegészítését. A rau-
schenbergi grafika, akárcsak a biennálé, ideiglenes 
adalékként szolgál, pillanatfelvétel, amely azonban 
„maradandó szándék, szépérzék és elrendezési el-
vek alapján" áll össze. A biennálé bizonyára tovább 
igyekszik majd összpontosítani a legjellemz őbb és 
legátfogóbb irányvonalakra. Megállapodottságának, 
válságának magyarázatát pedig a társadalmi ténye-
zők alakulásában, a politikum szférájában kell keres-
ni. Az utóbbi id őszak általában nem nagyon kedvez 
a művészetnek. Az elhatalmasodó gazdasági válság 
csak betetőzte a szellemi válságot. A m űvészeti kon-
zervativizmus megerősödött, érdekszövetségre lépett 
a dilettantizmussal az amúgy is meggyöngült avant-
garde ellen. A haladás megtorpant, megoszlott, ta-
nácstalanul térdre kényszerült. Az új és a haladó fo-
galma relativizálódott, éppen azért, mert nagyon sok 
minden előkerült régebbi korok lomtáraiból, ami új 
köntösben tetszeleg, és fő leg azért is, mert a mai 
néző  és közönség olyan ügyfél lett, amelynek csak 
követelései vannak, de tartozásai nincsenek a m ű -
vészettel szemben. 

A biennálé nemzetközi rangját haladó arculata vívta 
ki, de az utóbbi id őben eltolódtak a határok. Túl bel- 
terjes, fegyelmezett ez a grafika, valami puritán szi- 
goröli ki a vadabb, nyersebb szövetű  megnyilvánulá- 
sokat. Megszelídült, reprezentáns rendezvénnyé fej- 
lődött. Robert  Rauschenberg, aki tavalyel őtt kapta 
másodszor a tiszteletbeli nagydíjat, és a többi vete- 
rán, akik a hatvanas évek er őterében újat jelentettek, 
„horribile dictu" ideáljai voltak, és a lehetetlent meg- 
próbálva buktak el vagy örültek a gy őzelemnek, 
mára a grafika standardjának védjegyévé váltak. Az 
utóbbi években végbement a grafika formai elemei- 
nek akadálytalan kisajátítása, ezzel együtt témái- 
nak ismétlése, divattá koptatása. Mindez a mennyi- 
ségi túltengés következménye volt, szaporodtak a 
másolatok, a hasonlóságok. A grafikára az általános 
színvonal-emelkedés lett jellemz ő , a rutin és a pro- 
fesszionalizmus n őtt. A szakmai, mesterségbeli tu- 
dás felértékelése megtörtént. S jöttek az összerak- 
hatatlan mozaikdarabok ettő l-attól, vagy más szán- 
dékkal mástól. Gyönyör ű  példa erre a tavalyel őtti 
tiszteletbeli nagydíjas Robert Rauschenberg kis tár- 
lata. Ő  az, aki összegyűjtötte az eldobott újságklisé- 
ket, s ezek lenyomatát színekkel kombinálva új m ű - 
veket hozott létre. Az amerikai trash (hulladék) kultú- 
rának egy kis fekélye van így jelen Rauschenberg 
m űvei által Ljubljanában. Olyan fekély ez azonban, 
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faragó 
kornélia 

kényszerpályán 

HAJNÓCZY PÉTER: JÉZUS 
MENYASSZONYA, SZÉPIRODALMI 
KÖNYVKIADÓ 
BUDAPEST, 1981. 

Hajnóczy Péter" novelláskötetei (A f űtő , M, s —immár 
az utolsó — a Jézus menyasszonya) motivikailag, 
hangulatilag s az elbeszélő  technika tekintetében is 
mutatnak bizonyos megfeleléseket. Az írói világlátás 
módosulásának következtében azonban a folytonos-
ságon belül lényegi tartalmi/szerkezeti változásokra 
került sor. Az említett könyvek ismeretében felrajzo-
lódó alakulási görbét a Jézus menyasszonya cím ű  
kötet kompozíciós íve önmagában is remekül szem-
lélteti. Míg a kötet élén álló novellák több, addig a so-
ron következők (beleértve az ún. kisregényeket is) 
egyre kevesebb vonatkozásban hasonlítanak a ko-
rábbi Hajnóczy-szövegekhez. 

A novellák kisebb hányadában még folyamat- jellegű , 
de má г  a végsőkig leegyszer űsített a narráció tárgya, 
a történet. Nagyobbára azonban olyan szövegek kö-
vetik egymást, amelyek elvetik a klasszikus szerke-
zeti elemeket, nem ismerik a sokrét ű  konfliktusábrá-
zolást, s a fordulatosságra alapozó, csattanóban ki-
csúcsosodó formát sem. Valójában röpke kifejtéssel 
körülfogott, morbid ötletekre épülő  rövid történetek 
ezek. Olyan közérzet-leírások, szituáció-elemzések, 
pszichikai állapot-rajzok, amelyek azzal, hogy iro-
nikusan fogják fel a szövegszervezés tartalmi dimen-
zióit, átértelmezik a novellai rendkívüliség fogalmát. 
Villanásnyi időtartamuk fő leg a pillanat-jelen atmosz-
férikus megragadására szorítkozik. Központi forma-
szervező  mozzanatuk az irónián kívül az abszurd 
élményiség és a groteszk hatások felé való mind in-
tenzívebb tájékozódás. Az igazán mély gondolati-
ságnak éppúgy nem adnak teret, mint ahogy azok az 
álomleírások és az irreális elemek tömkelegét be-
építő  képzelődés-analízisek sem, amelyek a realitás 
közegébő l kinövő  szerkezetektő l merőben eltérő  
prózai láttatást érvényesítenek. A kötet eme darabjai 
a lelki-tudati megingás élményiségét, azaz a szoron-
gásos tudati megnyilvánulásokat regisztrálják. Ben-
nük szinte teljességében manifesztálódik a szerz ő i 
én rossz közérzete. Tulajdonképpen nemcsak a 
puszta élményt, a torzulásokhoz vezet ő  okot emelik 
tematikává, hanem magát a patologikus mozzanato-
kat kinagyító érzéki és értelmi reakciót, valamint a 
hozzájuk fűződő  nyomasztó hangulatokat is. Az illú-
ziótlan ember zilált érzésvilágának érzékeny pontjait 332 



érintik, s az itt felmerül ő  problémakör a kisregények-
ben egy olyan gazdagabb összefüggésrendszer ak-
tív részesévé válik, amelyben mélységdimenziói is 
megmutatkozhatnak. 
Az ún. kisregények a novellákénál általánosabb je-
lentéstartalomra tartanak igényt. Az egyéni vonat-
kozásokon túlmutató sorshelyzetekben már az em-
bernek a társadalmi struktúrához való viszonyát, 
vagyis az ember társadalmi létezésmódját is megkí-
sérlik értelmezni. A parancs c. kisregény a kompo-
zíciós szerkezet közvetlen igénybevételével bizo-
nyítja, hogy mennyire nem autentikus képz ődmény 
az emberi tudatvilág, hanem küls ő , determináló ha-
tások olyan ötvözete, amelyet az utópisztikus pers-
pektívák teljes hiánya jellemez. 
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A parancs a korábbi darabokban nem alkalmazott 
prózai láttatást érvényesít. Hajnóczy — montázsolási 
technikával —egymásra rezonáló cselekményfosz-
lányokat, történetszilánkokat, emlékképeket, gondo-
latfutamokat, különböz ő  jelleg ű  tudományos, irodal-
mi és más m űvekbő l beemelt idézeteket stb. szer-
keszt egybe. A merőben eltérő , egymásra rakódó 
szövegfragmentumok, amelyek a tudati világ teljes 
kibontakozását hivatottak megvalósítani, fellazítják 
ugyan a narratív struktúrát, de ellenszolgáltatásként 
bámulatos nyelvi-stilisztikai többsíkúságot, s rend-
kívül gazdag asszociációs bázist hoznak létre. Az 
idézetek rendszerébő l szőtt, széles kör ű , sokfelé nyi-
tó asszociációs háló, az idézet-szembesít ő  szer-
kesztés, a jelentéstani rétegezettség s egy különös 
többszólamúság megteremtésének eszközeként funk-
cionál. 
A Jézus menyasszonya c. kisregény s ű rűbb szö-
vésű , szimbolikus jelentéstartalmakat s ű rítő  vilá-
ga, a mindennapokat szervez ő  irracionális erők kör-
vonalazására és az egyre riasztóbb elembertelene-
dési tünetek felvázolására törekszik. Ennek az élet-
térnek az embere már nem akarja az érthetetlennek 
tetsző  történéseket „megnyugtató, a józan értelem 
számára elfogadható oksági gondolatrendszerben" 
összefoglalni. S ezen a ponton válik igazán nyilván-
valóvá, hogy az írói valóságszemlélet változásokon 
ment keresztül. A korábbi kötet novelláiban latensen 
meglevő , a változtatás lehetőségébe vetett hitet, in-
dulatos magyarázatkeresést s az értelmetlenség 
csak lassan feler ősödő  érzetét itt már a szituációba 
vetettség valósága, a világidegenség érzete, s a sza-
kadatlan tudatelemzési kényszer váltja fel. Ezekben 
a szövegekben az élet és az élet talaján fogant gon-
dolat is azon a kényszerpályán mozog, amelyet az 
idegen gondolatok viszonyrendszere s az egyéntő l 
függetlenül egzisztáló történeti tények sokasága ha-
tárol be. A világállapot természetes tartozékai a de-
humanizálódási tünetek, er őszakmegnyilvánulások 
s félelmetes illogikátlanságok. A világ tényekre bom-
lott szét. Rendszertelen halmaz, s benne a szellemi 
aktivitás a tudomásulvétel, a felismerés momentu-
mát — mivel a kijelölt kényszerpályáról le nem térhet 
— képtelen meghaladni. A széthulló tudat, szétforgá-
csolódott életanyagából csak szétes ő  kompozíció, 
disszonanciákra eszméltet ő  prózai világ szervez őd-
het. S minden formai töredezettségük ellenére is 
azért lehetnek a kisregények és az egyes novellák 
a korábbiakhoz képest egységek, mert a kényszer-
pályás életek s tudati mozgások kizárják a szabad 
továbbgondolás és választás lehet őségét; megtor-
panásuk csak egyféle lehet: kényszer ű . 

1981. augusztus 7-én 39 éves korában váratlanul elhunyt Hajnóczy Péter, a jelen-
kori magyarországi prбzalrodalom egy& Iejelentđsebb képviselđje. Kötetei: 
A fütö (1975). M (19 77), A halál kilovagolt Pe гzsiábб l (1979), Jézus menyasszonya 
(1981). 



centripetális 
farok 

i 
jules michelet 1  
levele 
joseph fouché2-hoz 

Monsieur Fouché! 

Sokat gondolkodtam đnrő l, és nem tit-
kolom, sokáig csak éreztem Int, a jelen-
létét, a légkört, amelyet teremt, anélkül, 
hogy nyakon tudtam volna csípni és bi-
zonyítani:  In  az. A módszer volt hibás, 
a direkt tárgy módszere, amellyel meg-
próbáltam rámutatni đnre, miközben fi-
gyelmetlenül megfeledkeztem az  In  
legmélyebb lényegérő l. Dehát mi is az 
In  legmélyebb lényege? Ezt, bármeny-
nyire is furcsán hangzik, egy írótól tudtam 
meg, đnröl szóló könyvéti lapozgatva, 
akinek tárgyilagos leírásai, dokumentu-
mai „bizonyítási eljárásom" törzsanyaga, 
minthogy sem tanúkra, sem az  On  me-
moárjára nem támaszkodhatom. E két 
utóbbi dolog ugyanis annyira összefo 
nódott, belő lük az igazság annyira ki-
hámozhatatlan, hogy szinte elkülöníthe-
tetlenek a kontúrok, mert đn, természe-
tébő l adódóan, tanúk helyett szívesebben 
alkalmazott hamis tanúkat, az emlék-
iratai pedig... az emlékiratait saját maga, 
vagy valamelyik bérence hamisította. 

Mégis, monsieur Fouché, teljes bizo 
nyossággal merem állítani, hogy  In  
most is, világszínpadi nagy alakítása 
óta is jelen van a színen, csak talán az-
zal a különbséggel, hogy ma, ha a füg-
göny felgördül,  On  a kulisszák mögött 
marad. Es ez tipikusan Önre vall. 

Hiszen „húsz jelmezben, számtalan epi-
zódon keresztül, köztársašágiak, királyok 
és császárok közt egyforma virtuozitás 
sal játssza szerepét a politikai színpad 
fölülmúlhatatlanul tökéletes intrikusaként." 

Remek intuícióval állapítja meg, hogy 
saját fennmaradásához pillanatnyilag 
mire van a legnagyobb szüksége. Szer-
teágazó kémhálózata révén azonnal bir-
tokosa lesz a még csírázásban levő  
gondolatoknak ís, és mint megelőző  had 
műveletet,  On  dolgozza ki őket. Ter-
mészetesen egyéni (partikuláris) céljai-
nak megfelelően, féligazságokkal ope-
rálva. Hiszen a hazugság könnyen tetten 
érhető  és nyilvánvaló lehet, a féligazságok 
ellenőrzéséhez viszont idő  kell. És Ön 
nem is akar mást, csak id őt nyerni foly-
ton, hiszen az állandó lépésel őny đnnek 
biztosítja a játszma irányítását, tehát 
pozíciós győzelem. 

Mindezek tudatában már egy cseppet 
sem meglepő , hogy „az újkor első  kom-
munista manifesztuma valójában nem 
Marxik híres munkája, nem is Georg 
Buchner Hessischer Lanbotéja, hanem 
a szocialista körökben alig ismert, soha-
sem emlegetett lyoni Instruction, ame-
lyet Collot d'Herbois és Fouché közösen 
írt ugyan alá, de igazi szerzője kétség-
telenül Fouché egymaga". Ez, persze, 
egyáltalán nem azt jelenti, hogy Ön 
kommunista lett volna, vagy hogy valaha 
is kijelölte volna, legalább önmaga szá-
mára, a hovatartozást. Hiszen  On  min-
dig csak Joseph Fouchéhoz tartozott, 
minden eszközzel csak őt szolgálta, és 
szolgálja ma is. Ezt bizonyítják soha 
véget nem érő  pálfordulásai is, mint al-
kalmi manőverek, mert a cél — legalább-
is az  On  számára —még ma is szentesíti 
az eszközt. 

De ami képtelenségével leginkább meg-
rémített, és hátborzongatóan logikus is 
egyben, amiért végső  soron tollat ragad-
tam, az az, hogy akik fülön fognák Ont, 
még ha sejtik is, hogy pillanatnyilag hol 
tanyázik és miben sántikál, mire tetten 
érhetnék, csak a h ű lt helyét lelhetik, 
mert addigra Ön már réges-régen kere-
ket oldott, több szerepet cserélt. Es teszi 
ezt annak tudatában és segítségével, 
hogy 1799 óta „többé már nem a terror, 
hanem az információ biztosítja a hatal-
mat Franciaországban". Ezt  In  kiválóan 
megértette. 

Kémeket, besúgókat, árulókat toborzott, 
befolyásosakat és pénzeseket egyaránt 
megfigyelt és zsarolt, hogy sakkban tart-
hassa, hogy akaratuk ellenére is a saját 
szolgálatába kényszerítse őket, hogy 
támogassák Önt és megfigyeljenek má-
sokat. Igy tud minden kutyaszorítóból ki-
siklani, mert miel őtt a kör bezáródna, 
tudomást szerez a bekerít ő  hadm űvelet-
rő l, és a megmaradt réseken kitáncolhat. 
Nyilván ezt szolgálta a halála is, hogy 
még megfoghatatlanabb, még elképzel-
hetetlenebb legyen. Hogy az élet bioló-
giai korlátait is legyőzze, idejében, még 
mielőtt az eszme kizárólagosan az Ön 
személyéhez tapadna, megszabaduljon 
„romlandó" porhüvelyét ő l, hogy átlép-
hesse mind térbeli, mind az id őbeli kor-
látokat. Ön, aki „nem alkalmi áruló, ha-
nem az árulás zsenije; az árulás nem 
szándéka, taktikája, hanem legmélyebb 
lényege". De, minthogy semmi sem tö 
kéletes, az áruláshoz Onnek is eszközre 
van szüksége: alkalomra, szándékra, 
taktikára. És az eredmény is csak ideig-
óráig kendőzhető , hiszen a sajtó — nyil-
ván az Ön számára ez a legkellemetle-
nebb — naponta tudósít arról, hogy Ön itt 
vagy ott felütötte a fejét a világban. 

Ne bízza hát el magát, 

miként azt én sem teszem, 
ki maradok: 
J. Miche!et 

Párizsban, 1871. május 27-én 

Jegyzetek: 1. Jules Michelet (1798-
1874), francia történész, ple-
bejus nézetei miatt szembe-
kerül III. Napóleonnal is. 

Joseph  Fouché (1759-
1820), francia politikus, ren-
dő rminiszter stb., egykori ja-
kobinus, aki korlátlan egoiz-
musában élete során vala-
mennyi francia rendszert ki-
szolgálta, és valamennyit el-
árulta. 

Stefan Zweig: Joseph Fou-
ché (1929) 334 



LENIN Egy proletár-paraszt államban még sokat, nagyon sokat lehet és 
kell is megtakarítani a- nép írni-olvasni tudásának fejlesztésére 
oly módon, hogy beszüntetünk egyrészt afféle félig-meddig úri 
szórakozásokat, másrészt olyan intézményeket, amelyek nélkül 
meglehetünk, még soká ellehetünk és el is kell lennünk a nép 
mi-olvasni tudásának azon állapota mellett, amelyr ő l a statisztika 

tanúskodik." (1918) 

kától hallott szó, s mint ilyen, még-
lehetősen problematikus: Vitatható: 
tudniillik a kiváró hallgatás — s 
esetleg az áleélpontok keresése —
nem etikus tett. Az „érzékenység" tág 
és ellenőrizhetetlen fogalom, de itt 
talán elfogadható, különösen akkor, 
ha az ásszoeiáeiók öntörvényszer űsí-
tésére való hajlandóságot értjük raj-
ta. Annál disszonánsabb az „érzelmi 
fogékonyság", amely kizárólag iró-
niaként minősíthető  antropológiai-
lag helytállónak; méghozzá azért, 
mert a valóságban az érzelmesség 
jellemzi legkevésbé a legfiatalabbak 
nemzedékét. 

Az antropológiai ellentmondás a 
negyedik strófával köszönt be. $n 
ugyanis nem vettem volna észre, 
hogy sziveri és _ nemzedéke száms "a 
„észjáték" lenne a költészet. Ez az 
állítás legfeljebb a legjobb versekre 
(mint például erre) érvényes. A köl-
tői erővel megvallott igény elfogad-
ható; a már jelzett kontradikció, in-
nen visszatekintve az „érzelmi" fo-
gékonysággal összefüggésben figyel-
hető  meg. A szertelenséget akarat 
tárgyaként meg őrizni is meglehet ő-
sen bizarr, ez azonban meglátva-
megélt ellentmondás. 

VAJDA GÁBOR 

A fenti furcsaságot a Képes Ifjúság 1981. szeptember 30-i számából 
ollóztuk ki Vajda Gábor Állapotfelmérés cím ű  „fölöttébb szentenciózus" 
írásából. Mint a kiemelt sorokból kit űnik, szerzőnk „figyelemreméltó 
következetességgel" megállapítja, hogy nemzedékünket nem jellemzik 
az érzelmek, majd néhány sorral lejjebb ugyanezt konstatálja ránk vonat-
kozóan az értelemmel kapcsolatosan is. 

Most már csak arra lennénk kíváncsiak, vajon kritikusunk szerint akkor 
ugyan mi jellemezhet bennünket egyáltalán? 

a legfiatalabb nemzedék 
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