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Ismerem-e a módjai annak - kérded tőlem kedves barátom - , hogy ezt a szánalmas, kiegyensúlyozott, 
nyugodt, születő, táplálkozó, alvó, szaporodó és meghaló tömeget hogyan lehelne az önkívületig, szé-
dületig, bármilyen őrültségig felkorbácsolni? Van-e mód arra, kérded, hogy ismét föltámadjon a flagellánsok, 
görcsös önkívületbe esők tömegőrülete? S az ezeréves birodalomról beszélsz. 
Akárcsak Te. magam is gyakran érzek nosztalgiát a középkor iránt. Veled együtt én is jobban szeretnék 
az ezeréves birodalom görcsös önkívületében élni. Ha sikerülne elhitetni, hogy egy adott napon, mondjuk 
1908. május 2-án, a függetlenség kikiáltásának századik évfordulóján örökre megszűnne Spanyolország, s 
ezen a napon szétkergetnének bennünket, mint a birkákat, úgy gondolom, hogy 1908. május 3-a lenne tör
ténelmünk legnagyobb napja, egy új élet hajnala. 
Mert ami most van, az maga a nyomor, a tökéletes nyomor. Senkinek sem számít az égvilágon semmi. S ha 
valaki másoktól függetlenül megpróbál megbolygatni egy ilyen vagy olyan problémát, ezt vagy azt a kér
dést, azt önmagának mindenáron hírnevet kovácsoló, magát más színben leitűntetni akaró embernek tartják. 
Nálunk már a bolondságot sem értik. Még a bolond emberről is úgy vélik és azt mondják, hogy számításból 
és okkal válik bolonddá. Az ésszerútlenség ésszerűségét pedig kész lényként fogadják el ezek a nyomorul
tak. Ha Don Quijote urunk feltámadna s visszatérne ebbe a Spanyolországba, minduntalan hátsó gondolato
kat vélnének felfedezni nemes hóbortjaiban. Ha valaki leleplez egy visszaélést, üldözi az igazságtalanságot, 
ostorozza a bárdolallanságot, erről imigyen gondolkodnak ezek a rabszolgák: mit akar ez ezzel elérni? Mire 
törekszik? Egyszer azt hiszik és az l mondják, hogy azért teszi, hogy arannyal tömje be a száját, máskor meg 
azt, hogy gonosz és aljas bosszúálló és irigy szenvedélyből; aztán meg azt, hogy csak a hírverés 
kedvéért, hogy mindenki róla beszéljen, hencegésböl; meg azt, hogy szórakozásból, időtöltésből, kedvtelés
ből. Mily nagy kár, hogy oly keveseknek adatott meg hasonló kedvtelés! Figyeld jól és nézd csak meg. Vajon 
valamely nagylelkű, hősies, bolond tett láttán az összes mai ostoba bakkalaureus, plébános, borbély nem 
kérdezi-e meg: miért teszi? S mihelyst azl hiszik, hogy megértették a cselekedet okát - akár úgy van az, 
akár nem - , ezt mondják: Ugyan! Ezért, vagy azért tette. Amint egy dolognak létjogosultsága van, s Ók azt 
felismerik, a dolog már el is vesztette összes értékél. Erre szolgál nekik a logika, a konyhalogika. 
Megérteni annyi, mint megbocsátani, mondták a régiek. S ezeknek a nyomorullaknak szükségük van a meg
értésre azért, hogy megbocsásson az . aki megalázta őket, aki tényekkel vagy szavakkal úgy vágta a ké
pükbe nyomorukat, hogy nem is beszélt róla. 
Eljutottak odáig, hogy balga módon föllegyék magukban a kérdési: mivégre teremtette Isten a világol, s meg 
is állapították magukban: saját dicsőségére! s annyira elleltek, megelégedlek önmagukkal, mintha tudnák 
ezek a tökfilkók, hogy mi is az az Islen dicsősége. 
Előbb a dolgok jötlek létre, a miértjük csak azután. Mondjatok nekem egy új eszmél , akármilyet, akár
miről, majd az elárulja nekem, hogy mire való. 
Olykor, amikor kifejlek valamilyen tervet, valamil, amiről úgy érzem, hogy meg kellene tennem, mindig akad, 
aki nem mulasztja el megkérdezni: s azután? Az ilyen kérdésekre kérdéssel lehel felelni; az „és azulán"-ra 
azonnal Így vágok vissza: s előtte? 
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Nincs jövő, soha sincs jövő. Az, amit jövőnek hívnak, az egyik legnagyobb hazugság. Az igazi jövő a ma. 
Hogy mi lesz velünk holnap? Nincs holnap! Mi történik velünk ma, most? Ez az egyetlen lehelséges kérdés. 
Ami pedig a mát illett, az összes ilyen nyomorult tökéletesen megelégszik azzal , hogy ma még létezik, s 
a létezés elég nekik. A létezés, a tiszta és csupasz létezés betölti egész lelküket. N e m érzik, hogy több is van, 
mint a puszta létezés. 
De léteznek-e? Léteznek-e valójában? Én nem hiszem; mert ha léteznének, ha igazán léteznének, 
szenvednének a létezéstől, s nem elégednének meg vele. H a valóban és igazán léteznének az időben és 
a térben, szenvednének attól, hogy nem létezhetnek az örökkévalóságban és a végtelenben. Ez a szenve
dés, ez a szenvedély, mely nem más, mint Isten szenvedése bennünk, Istené, aki bennünk azáltal 
szenved, hogy végességünkben és mulandóságunkban fogolynak érzi magát, ez az isteni szenvedés 
darabokra törné e logikai tákolmány valamennyi silány láncszeméi, melyekkel szánalomra méltó emlékei
ket szánalomra méltó reményeikkel, múltjuk illúzióját jövőjük illúziójával igyekeznek összekapcsolni. 
Hogy miért teszt ezt Isten? Kérdezte talán valaha is Sancho, hogy miért teszi Don Quijote azt, amit tesz? 
Visszatérve a kérdésedre, vagyis arra, ami téged aggaszt; milyen kollektív bolondságra tudnánk rábírni ezt 
a szerencsétlen tömeget? Milyen lázálomra? 
A megoldásra magad tapintottál rá az egyik leveledben, melyben kérdésekkel ostromolsz. Ezt írtad: Mit gon
dolsz, vajon lehetséges-e egy új keresztes háborúval próbálkozni? 
Nos, igen; szent hadjárattal - úgy hiszem - meg lehet próbálni, hogy Don Quijote sírját kiszabadítsuk a bak
kal aureusok, plébánosok, borbélyok, hercegek és kanonokok hatalma alól. Meg lehet próbálni - úgy hiszem 
- , hogy keresztes háborúval szabadítsuk ki a Bolondság Lovagjának sírját a Ráció nemeseinek hatalma alól. 
Vélt jussukat, persze, védeni fogják s megpróbálják majd számtalan s kellően alátámasztott érvvel be
bizonyítani, hogy miért nekik kell a sírra vigyázni, a sír felett őrködni. Azért vigyáznak rá, hogy a lovag ne 
támadhasson föl. 
Érveléseikre sértéssel, kőzáporral, harci kiáltással, dárdazáporral kell válaszolnunk. N e m szabad vitába 
szállni velük. H a megpróbálsz érvelni érveik ellen, elvesztél. 
H a szokásukhoz híven megkérdeznek: mily jogon követeled a sírt? soha ne válaszolj nekik arra, amit majd 
akkor fognak megtudni. Akkor . . . amikor már sem te, sem Ók nem léteznek, legalábbis ebben a látszat-
világban nem. 
Ennek a keresztes hadjáratnak van egy nagy előnye azon keresztes háborúkkal szemben, melyekből új élet 
hajnala ragyogott föl ebben az elaggott világban. Azok a belső tűztől égő keresztesek tudták, hol van Krisztus 
sírja, hol vélik tudni az emberek, a mi kereszteseink viszont nem fogják tudni, hogy hol keressék Don 
Quijote sírját. Harcok közepette kell megkeresnünk. 
Quijotemániád újfent arra indított, hogy úgy emlegesd a quijoteizmust, mint valami új vallást. Erre azt kell felel
nem, hogy ennek az általad javasolt új vallásnak, ha valaha is létrejön, kél különleges előnye lesz. Az egyik, 
hogy nem vagyunk bizonyosak abban, vajon megalapítója, prófétája, Don Quijote - és természetesen nem 
Cervantes - valóságos, hús-vér ember volt-e; inkább úgy gyanítjuk, hogy tiszta fikció volt. A másik előnye az 
lenne, hogy ez a próféta nevetséges volt, csipkelődés, gúnyolódás tárgya. 
Ez az az érték, amire legjobban szükségünk van: szembeszegülni a nevetségessel. A nevetségesség 
fegyverét használja a Bolondság Lovagjának sírját titokban őrző összes bakkalaureus, borbély, plébános, 
kanonok és herceg. A lovagét, ki mindenkit megnevettetett, de aki életében soha nem sütött el egy tréfát. 
Túl nemeslelkü volt ahhoz, hogy vicceket gyártson. Komolyságával nevettetett. 
Tégy aztán úgy, kedves barátom, mint Remete Sz l . Péter, s hívd össze az embereket , hogy csatlakozzanak 
hozzád, hogy csatlakozzanak hozzánk, s együtt induljunk el az ismeretlenbe, felszabadítani a sírt. Meglátod, 
hogy aminl így elindul a had, az égen feltűnik egy új csillag, amit csak a keresztesek láthatnak, egy 
ragyogó és zengő csillag, új dal csendül fel a körülölelő éjszakában, a csillag együtt kél útra a haddal, s mikor 
a sereg győzni fog, vagy elbukik - mely talán az igazi győzelem egyetlen hazugsága - , a csillag lehull 
az égből, s ahová esik, ott a sir. A sir ott van, ahol elbukik a sereg. 
Mert ahol a sír, ott a bölcső, ott a jászol. S innen ismét felszökken a ragyogó és zengő csillag égi útjára. 
Ne kérdezz többet, kedves barátom. H a ezekről a dolgokról kérdezel, fölkavarod meghajszolt lelkemet, 
melyet mindenhol a közönségesség üldöz, melyet meggyötört a hazugságposványban való taposás föl-
fröcskölődö sara, melyet összesebzett a mindenünnen körülvevő gyávaság és legmélyéig meggyötört lel
kemből értelmetlen víziókat, összefüggéstelen fogalmakat, számomra is érthetetlen s teljesen érdektelen 
dolgokat kavarsz föl. 
Mit akarsz ezzel mondani? - kérded újfent. Megmondom: én lalán tudom? 
Nem, barátom, nem tudom! N e m egy gondolatomat, amit itt feltárok előtted, magam sem értem, vagy csak 
én nem é n e m . Lakozik bennem valaki, ó diktálja, mondatja el ve lem mindezt. Engedelmeskedem neki, de 
nem kutatom arcát, nem kérdem, hogy hívják. Csak azt tudom, hogy ha meglátnám arcát s megmondaná 
nevét, életem adnám azért, hogy életben maradjon. 
Szégyel lem m a g a m , hogy néha azért találtam ki fiktív lényeket, novellahősöket, hogy az ó szájukba adjam 
azt, amit nem sikerült az enyémmel kimondani, s hogy tréfaként mondják el azt, amit magam halálosan ko
molyan gondolok. 
T e ismersz engem s tudod, mennyire távol áll tőlem az, hogy szándékosan paradoxonokra, különcködésekre, 
egyénieskedésre törekedjem, bármint vélekedik is néhány ostoba. Mi ketten, kedves barátom, abszolút 
barátom, sokszor beszélgettünk négyszemközi arról, hogy mi is voltaképpen a bolondság, s együtt állapí
tottuk meg az ibseni Brandró\. Kierkegaard gyermekéről, hogy a bolond az, aki egyedül van. S meg
egyeztünk abban, hogy bármely bolondság megszűnik bolondság lenni, mihelyt kollektívvé lesz, mihelyt 
egy egész nép vagy akár az egész emberi nem bolondságává válik. Amikor valamilyen hallucináció kol
lektívvé, népivé, társadalmivá válik, megszűnik hallucináció lenni, valóságba fordul, valamibe, ami kívül áll 
a hallucinációt létrehozó egyedeken. Ugyanakkor abban is megegyeztünk, hogy ki kell váltanunk ebből 
a sokaságból, ebből a népből, ebből a spanyol népből valamilyen bolondságot, valamelyikük bolondságát, 2 1 8 



valamelyikükét, aki tényleg bolond s nem pedig ócska hazudozó. Bolond, de nem ostoba. 
Mi ketten, kedves barátom, már régen megbotránkoztunk azon, amit itt lanatizmusnak hívnak s ami 
balszerencsénkre nem az. N e m ; nem fanatizmus az , amit a bakkalaureusok, plébánosok, borbélyok, kano
nokok és hercegek szabályoznak, (ékeznek, keretek közé szorítanak és irányítanak; semmi sem fanatizmus, 
ami logikai formulákba bújtatva bont zászlót, semmi, aminek programja van, semmi, ami a holnap számára 
olyan programmal áll elő, amit egy szónok jól felépíteti előadásban, módszeresen képes kifejteni. 
Egyszer - emlékszel? - láttunk úgy nyolc-tíz legényt, amint csapatba verődtek s vezetőjük így kiáltott: 
Csináljunk valamilyen barbárságot! S ez az, amit mindketten annyira szeretnénk; hogy összegyűljön a nép és 
„gyerünk, csináljunk valamilyen barbárságot!" kiáltással induljon meg. És ha valamelyik bakkalaureus, vala
mely borbély, plébános, kanonok vagy herceg visszatartaná őket e szavakkal; „fiaim! rendben van, látom, 
hogy nem vagytok híján a hősiességnek, szivetek csordultig tele szent méltatlankodással; én is veletek tar
tok: ám mielőtt mindnyájan elindulnánk, s én is veletek, valamilyen barbárságot cselekedni, mit gondoltok, 
néni lenne vajon helyesebb az , ha előbb megegyeznénk abban: milyen barbárságot készülünk elkövetni 
tulajdonképpen? milyen barbárságra is gondoltok voltaképpen?" tehát ha valamelyik előbb említett gazem
ber ily beszéddel próbálná őket visszatartani, rögvest vágják löldhöz az illetőt, rohanjanak rá, mindannyian 
tapossák meg és lám, már el is kezdődött a heroikus barbárság. 
N e m gondolod, barátom, hogy mifelénk sok az olyan magányos lélek, kinek sz íve szinte könyörög valamilyen 
barbárságért, valamién, amit már alig vár? Próbáld csak meg. sikerül-e őket összegyűjteni és hadrendbe ál
lítani, hogy elindulhassunk - mert én is velük, veled leszek - kiszabadítani Don Quijote sírját, amiről, hála 
Istennek, még azt sem tudjuk, hol van. Majd megmutatja a ragyogó és zengő csillag. 
De mondd csak - kérded, ha már csüggedsz s elhagyod magad - . mondd csak, nem fordulhat-e az elő, hogy 
miközben azt hisszük, lolyvást előre menetelünk mezőkön és földeken át, egyre csak körbejárunk? Akkor 
megáll majd a csillag és a lejünk fölött log nyugodni, a sír pedig a szívünkben. S akkor lehull majd a csillag, 
de azérl , hogy lelkünkbe temetkezzen. Lelkünk pedig fénnyé változik, és ha minden lélek feloldódik a 
ragyogó és zengő csillagban, ez még tündöklőbb nappá, az örök melódia napjává változva újra fölszáll, hogy 
beragyogja megváltott hazánk egét. 
Előre hát! De vigyázz, hogy ne férkőzzenek be a szent keresztesek sorai közé Sanchónak álcázott bakkalau
reusok, borbélyok, plébánosok, kanonokok vagy hercegek. N e törődj vele, ha helyet kérnek; kötelességed 
az , hogy elkergesd őket, ha az úticólról kérdezősködnek, ha küldetésünkről beszélnek, ha összesúgva 
kérdezősködnek, rosszindulatból, hogy áruld el nekik, hol a sír. Kövesd a csillagot! S tégy úgy, mint a nemes 
lovag: lorold meg a sértést, ami utadba áll. Akkor, ott, azonnal. 
Előre hát! Hogy hová mentek? Ahova a csillag vezet: a sírhoz! S mit lógunk tenni útközben? Hogy mit? Har
colni lógunk! Harcolni? D e hogyan? 
Hogyan? Vitatkozlok-e olyannal, ki hazudik? Vágjátok az arcába: hazug! és előre! Vitatkoztok-e olyannal, ki 
lop? Kiáltsátok: tolvaj! és előre! Vitatkoztok-e olyannal, ki mindent összezagyvál , miközben a nagy sokaság 
szájtátva hallgatja? Kiáltsátok: ostoba! és előre! Mindig csak előre! 

De ez a módja-e annak - kérdezné egy közös ismerősünk, kí úgy szeretne közénk állni - , hogy 
kiirtsuk a hazugságot, tolvajlásl, a világ ostobaságait? Ki mondta, hogy nem ez a módja? A lehelő legnyomo
rultabb, a legvisszataszílóbb és förtelmesebb ravaszkodása a gyávaságnak, ha azt mondjuk, hogy semmit 
sem változlat, ha leleplezünk egy tolvajt, hisz ezulán is ugyanúgy rabolnak majd mások, hogy semmit sem 
változtat a dolgokon, ha a szemébe mondjuk egy tökfilkónak, nogy tökfilkó, hisz ettől még ugyan nem lesz 
kevesebb tökkelütött a földön. H a kell, ezerszer is elismétlem: ha csak egyszer is, egyetlenegyszer is, egy
szer s mindenkorra leszámolsz csak egyetlenegy csalóval is, akkor egyszer s mindenkorra leszámoltál 
a csalással is. 
Előre hát! S hajíts ki a szent hadból mindenkit, ki menetelés közben azt kezdi ügyelni, mily magasra emeled a 
lábad, s hogy érzed-e az ülemet és a ritmust. Mindenekfölött ki az olyanokkal, kik mindig ezzel a lépéssel 
vannak elfoglalva. Még a végén tánciskolát csínálnak a csapatból, a menetből pedig táncmulatságot! Ki ve
lük! Másutt mutogassák a lábaikat! 

Különben ezek a lickók, akik szívesen átalakítanák tánciskolává a menetoszlopot, magukban, egymás kö
zött, egyik a másikai költőnek nevezi. N e m azok. Valami egészen mások. Ezek csak puszta kíváncsiságból 
mennek a sírhoz, csak úgy megnézni , hogy milyen is az . talán valami új szenzáció miatt, na meg hogy 
szórakozzanak útközben. Ki velük! 
Pontosan ők azok, akik elnéző bohémságukkal hozzájárulnak a bennünket fojtogató gyávaság, hazugság és 
minden nyomorúság fennmaradásához. H a szabadságról prédikálnak, egyeben sem jár az eszük, mint azon, 
hogyan birtokolják felebarátaik felesegét. Bennük minden csak érzékiség, s még az eszmékbe, a nagy 
eszmékbe is érzékileg bolondulnak bele. Képtelenek frigyre lépni egy tiszta és nagy eszmével , s belőle 
családot alapítani; vadházasságban élnek az eszmékkel . Ugy bánnak velük, mint a kedveseikkel, sőt mint az 
egy éjszakára való nőcskékkel szokás. Ki velük! 
S ha útközben valamelyikük le szerelne szakítani egy ilyen vagy olyan virágot, mely az út széléről rá
mosolyog, szakítsa hát le, de csak menet közben, anélkül, hogy megállna, s kövesse a sereget, melynek 
hadnagya egy pillanatra sem tévesztheti szem elől a ragyogó és zengő csillagot. D e ha azért tűzi páncéljára 
a virágot, hogy másoknak tessék, s nem saját magának, ki vele! Eredjen a virággal a gomblyukában a többi 
táncos közé! 
Mert lásd be, barátom, ha küldelésed véghez akarod vinni s hazádat szolgálni kívánod, szükségszerű, hogy 
a világot kedveseik szemén keresztül szemlélő érzéki ifjoncok megutáljanak. Sőt, meg rosszabbra is szá
míthatsz. Arra, hogy szavaid élesen bántóak, tülsértőek lesznek. 
Csak éjszakára szabad megpihenni a hadnak, az erdők, hegyek rejtekén. Ott állítsák föl sátraikat, ott mossa
nak lábat, azt egyék, amit asszonyaik készítettek, s ha ettek, nemzzenek nekik fiúkat, majd csókolják 
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arcuk páncélban fogadja a szemledót s maradjanak ott hollók martalékául. Hagyjátok hogy a halottak 
temessék el halottaikat. 
S ha a menetben valamelyikük megpróbál pikolót, dulciánt vagy nádsípot fújni, gitárt vagy bármi mást 
pengetni, törd össze a hangszert s hajítsd ki a sorból, mert elnyomja a csillag énekét. Meg hát ó maga sem 
hallja. Mert aki nem hallja az ég dalát, az ne induljon a Nemes Lovag sírjának keresésére. 
Táncos barátaink költészetről is fognak veled cseverészni. Ügyel se vess rájuk. Mert az, aki a szabad ég 
alatt, anélkül, hogy a szférák zenéjét hallaná, elkezdi fújni a pánsípot - hiszen a „syrinx" nem más - , nem 
érdemli meg, hogy játékát meghallgassák. Az ilyen nem ismeri a fanatizmus szédítő költészetét, nem ismeri 
a fények, aranyozás, képek, pompa és címerek nélküli - egyszóval minden művészeinek tartott dolognak 
híján levő kongó templomok magasztos költészetét. A négy csupasz falat, egyszerű deszkáiétól: csupasz 
aklol. 
Hajítsd kí a csapatból az összes pánsipra táncolót. Dobd ki őket, mielőtt még egy lál lencsét nem kérnek. 
Cinikus, elnéző filozófusok ők, olyan mindent megértő s megbocsájtó jófiúk. Mert aki mindent megért, 
nem éri semmit, s aki mindent megbocsát, nem bocsát meg semmit. N e m félnek magukat eladni. Minthogy 
két világban élnek, képesek megőrizni szabadságukat amabban, s rabszolgasorsot vállalni ebben. Egyszerre 
esztéták és perezisták, lopezisták vagy rodriguezisták. 
Régebben úgy tartották, hogy a szerelem és az ember az élet mozgatórugója. Az evilági, földi, emberi élet
nek. Táncosaink csak az éhség vagy a szerelem kedvéért láncolnak; meg a testi vágy, testi szerelem 
kedvéért is. Hajítsd ki Őket a csapatból egy nagy füves lérre, ott az lán táncikálhatnak, fújhatják a pánsípot, 
tapsolhatnak hozzá, kiereszthetik a hangjukat, egy tál lencséért elzenghetik ódáikat szeretőik combjaihoz. 
Ott aztán formálgathatják piruettjeiket, új lépéseiket, sasszéikat. 
És ha azzal jelentkezne netán valaki, hogy Ő jeles hídépítő s még véletlen alkalma is nyílna rá, hogy 
bemulassa képességeit, ki vele! Ki azzal a mérnökkel! Gyalog gázolunk á l a folyókon, vagy úszva, még ha 
minden második ember odavész is. Eredjen a mérnök úr máshová hidakat építeni, oda, ahol annyira szükség 
van hidakra. Ha a sírt keresed, hiteddel épits hidat. 
H a kellően teljesíteni kívánod küldetésed, kedves barátom, ne bízz a művészetben, ne bízz a tudományban, 
legalábbis abban, amit művészetnek és tudománynak neveznek, melyek csupán gyatra utánzatai az igazi 
művészetnek és tudománynak. Érd be azzal , hogy hiszel. A hited lesz a te művészeted, a hited lesz a te 
tudományod. 
Többször is kételkedtem már abban, hogy képes vagy-e teljesíteni küldetésed, valahányszor csak leveleid 
nehézkes stílusát láttam. Nemegyszer törlésekkel, áthúzásokkal, javításokkal, pacnikkal voltak tele. N e m 
szóáradattal szoktak világot rengető dolgokat művelni. Leveleid gyakorta irodalommá alacsonyodnak, vacak 
irodalommá, az összes nyomorúság és szolgaság természetes szövetségesévé. Jól ludják a rabszolga
tartók, hogy míg a rabszolga a szabadságról dalol, addig vigaszt lel szolgasorsában, de nem akarja 
széttörni láncait. 
Pedig más alkalmakkor hitet és reményt fedezek fel benned, mikor összekuszált, rögtönzött, fülsértő szavaid 
mögött láztól remegő hangod érzem. Azt lehetne mondani, hogy itt-ott mintha nem is egy meghatározott nyel
ven írták volna őket. Fordítsa le mindenki a maga nyelvére. 
Igyekezz mindig szenvedélyes szed ül étben élni, amit bármely szenvedély ural. Csak a megszállottaknak si
kerül valóban tartós és termékeny műveket alkotniuk. H a azt hallod valakiről, hogy makulátlan, e buta 
szó bármely értelmében, menekülj tőle, főleg akkor, ha művész. Ahogy a legbutább ember az, aki életében 
sohasem csinált vagy mondott butaságot, úgy a legkevésbé költői, a leginkább antipoétikus művész 
- a művészek között hemzsegnek az antipoétikus jellemek - a hibátlan művész, a művész, kinek fejére 
babér- és papírkoszorút, a tökéletesség koszorúját teszik a pánsipra táncolók. 
Szegény barátom, téged szüntelen láz gyötör, leneketlen és parttalan óceánok szomjúhozása, világ
egyetemek éhezése s az örökkévalóság szomorúsága. Szenvedsz a tudástól. S nem tudod, mit akarsz. És 
most, most el akarsz menni a Bolondság Lovagjának sírjához, hogy ott könnyekben törj ki, hogy e lemésszen 
a láz, hogy meghalj az óceánok szomjúhozásától, világegyetemek éhezésétől, az örökkévalóság iránti szo
morúságtól. 
Indulj hál el az úton, egyedül. A többi magányos mind melletted halad, még ha nem is látod őket. Mindegyik 
azt hiszi majd, hogy egyedül van, pedig szent hadat alkottok; szent és legyőzhetetlen keresztes hadat. 
N e m vagy eléggé tudatában annak, kedves barátom, hogy az összes magányos anélkül, hogy ismerné 
egymást, anélkül, hogy egymás arcába nézne, anélkül, hogy tudnák egymás nevét, kezet nyújt egy
másnak, kölcsönösen üdvözli egymást, és miután kikémlelik és megrágalmazzák egymást, magukban mor
molva mindegyik megy a maga útjára. És menekülnek a sírtól. 
Te nem valamilyen csavargóházhoz tartozol, hanem a szabad keresztesek hadához. Miért tapasztod a füled 
a csavargóház falához? Hogy meghalld, odabent mit kárálnak? N e m barátom, nem! H a odaérsz egy 
csavargóházhoz, fogd be a füled, szavaidat szúrd beléjük, s menj tovább a sírhoz vezető úton. S azokban a 
szavakban legyen benne egész éhezésed, egész szomjúhozásod, egész szomorúságod, egész szereteted. 
H a belőlük akarsz élni, értük élj. De akkor, szegény barátom, meghalsz. 
Emlékszem arra a fájdalmas leveledre, amiben leírtad, hogy már a bukás szélén állsz és abbahagysz min
dent, belépsz a kongregációba. Akkor vettem észre, mennyire nyomaszt a magány, az a magány, ami 
vigaszod és erősséged kellene, hogy legyen. 
A legszörnyűbb, a legvigasztalanabb ponthoz érkeztél; eljutottál önmagad elvesztésének peremére; eljutot
tál oda, hogy kételkedni kezdj magányodban, eljutottál oda, hogy azt hitted, nem magad vagy. Ezt írtad: „Va
jon nem csupán puszta kópzelódés, fennhéjázásom gyümölcse, arcátlanságom vagy akár bolondságom 
eredménye-e, hogy azt hiszem, egyedül vagyok? Mert amikor megnyugszom, elkísérnek, forró kézszorítá
sokat kapok, bátorító, együttérző szavakat s számtalan egyéb jelét annak, hogy nem vagyok egyedül, a 
legkevésbé sem." S ehhez hasonlókkal folytattad. Láttam, hogy becsaptak, elvesztél, letértél az útról. 
N e m , ne csapd be magad lázas rohamaidban, szomjúhozásod élethalálharcában, éhezésed szorongá- 2 2 0 



saiban: egyedül vagy, végtelenül egyedül. Nemcsak azok harapások, melyeket annak érzel; a csókok is 
azok. Kifütyülnek azok, akik megtapsolnak, le akarnak téríteni a sírhoz vezető utadról azok, akik azt 
kiáltják, hogy előre! Fogd be a füled. S különösen óvakodj egy beteges vágytól, ami - bármennyire igyekszel 
is elhessegetni - egyre csak körüldöng, mint a légy; gyógyulj ki abból, hogy csak azzal törődsz, milyennek 
tűnsz a többiek szemében. Csak arra ügyelj, hogy milyennek tűnsz Isten előtt, azzal az eszmével foglalkozz, 
ami rólad Istenben lakozik. 
Egyedül vagy, sokkal jobban, mint hinnéd s kizárólag az abszolút, teljes, igazi magány ütját járod. Az abszo
lút, a teljes, az igazi magány az, hogy már önmagunkkal sem vagyunk. Akkor leszel teljesen, igazán, abszolút 
egyedül, ha megszabadulsz önmagádtól, ott, a sír szélén. Szent Magány! 
Mindezt megírtam a barátomnak, mire Ő egy terjedelmes, dühös, kiábrándult levélben a következőképp 
válaszolt: 
„Mindaz, amit írsz, nagyon jó, helyénvaló, nem rossz; de mit gondolsz: ahelyett, hogy elindulnánk Don Qui
jote sírjának lelkulatására, hogy megszabadítsuk azt a bakkalaureusok, plébánosok, borbélyok, kanonokok 
és hercegek uralmától, nem kellene inkább Isten sírjának keresésére indulnunk, hogy megszabadítsuk 
a hívők és hitetlenek, ateisták és deisták fogságából és a végső kétségbeesés hangjait hallatva, szí
vünket egyetlen jajszóvá olvasztva ott várni arra, hogy Isten föltámadjon és megmentsen bennünket a 
semmitől?" 
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Volt annak a királyságnak a közepén egy hatalmas, sűrű erdő. örökzöld fák egész sora nőtt benn© buja 
összevisszaságban. Leveleik nem sárgullak, tavaszra nem öltöztek zsenge zöld ruhába. A sűrű lombokon át 
földjére soha nem jutott el a napfény. Számtalan patak szelte á l az erdőt, de vizüket soha nem zavarta 
szomját csillapító állal. A palakok folyását követve egyszerű, simára taposott ösvények vezettek az erdő 
közepébe, egy tisztásra. 
Emberemlékezet óta nem esett a tisztáson eső, s egy ősi, általánosan elfogadott és megkövesedett 
hagyomány szerint ezen a tisztáson soha nem ís volt eső. Még az egyébként oly ritka viharos napokon 
is mintha egy lyuk támadt volna a viharfelhőkön, hogy a víz a földjét ne áztassa. Ezen a tisztáson nyílt 
a szakadék. 
A szakadékból, e sziklás, üreges kőszájból egy nagyon meredek, de járható ösvény vezetett lefelé. 
Az ösvény először a barlangba vitt, majd egy kiugró után - mintegy kétszáz lépésnyire - bekanyarodott 
s eltűnt a mélyben. 
Senki sem tudta és nem is tudhatta meg, hogy a kanyar után mit rejt a szakadék mélye. H a valaki 
túlment a fordulón, soha nem tért vissza és semmi életjelet nem adott magáról. Eltűnt ott gyerek, 
siheder, markos férfi, nő, öreg, bolond és józan eszű, mélabús és vidám egyaránt, és egy sem akadt közöttük, 
aki bizonyságot tudott volna adni arról, hogy mi történt odalenn. H a túlmentek a kanyaron, többé semmit sem 
leheteti ludni róluk, még csak zuhanást, kiáltást, nyögést, sóhajt sem lehetett hallani. Tökéletes és teljes 
csend nyelte el valamennyit. 
Pedig a szakadék csak akkor burkolózott e csendbe, ha híveit fogadta. Bizonyos napokon, inkább ősszel, 
mint a többi évszakban, bizonyos órákban, napnyugta után a mélyből titokzatos, mámorító, párába 
burkolózó zene szálll fel. Hasonlatos volt egy, a távolból, a messzi távolból közeledő körmenet énekéhez, 
emberek elnyújtott, melankolikus, panaszkodó dalához. D e ez a távoli, dallamos jajszó egyben nagyon kelle
mesen és megnyugtatóan is hatott. Úgy hangzott, mintha lenn, ott a mélyben sokan gyűltek volna össze azok 
közül, akik állandóan a barlang körül ólálkodtak. 
Pedig oly sokszor próbálkoztak, kísérleteztek. Például egy erős kötélen leeresztettek valakit, hogy majd 
kötélrántással jelezzen, de valahányszor így próbálkoztak, mindig üresen húzták vissza a kötelei és a várt 
jelzés is elmaradt. Egyszer meg egy ember abroncsot kovácsoltatott a dereka köré, az abroncshoz pedig 
láncol, de azt is üresen kellett visszahúzni. Vajon hogy csúszhatott ki belőle? Máskor meg egy újabb 
vállalkozó barátja holttestét vállára emelve indult szerencsét próbálni - így szerették volna megtudni, hogy 
holttesteket is befogad-e a szakadék - de a tetem másnapra ott hevert az ösvényen, a forduló előtt, az 
azonban, aki odavitte, mint várható volt, nyomtalanul eltűnt. Bizonyossá vált tehát, hogy a szakadék csak 
élőkel fogad be. 
Többször próbálkoztak úgy is, hogy állatokat hajtottak a szakadékba. Azok rögvest rémülten, megkergülve 
meneküllek visszafelé, némán, tátogva, örökre megnémulva. N e m ugatott, nem nyávogott, nem bégetett, 
nem bőgött és nem üvöltött többé az az állat, amelyik a szakadékban járt. Azt sem sikerült meglesni, hogy 
béka, egér, légy vagy szúnyog valaha is bejutott volna. 
Számtalanszor próbálták összefogódzva is megközelíteni. De alig ért az első ember a fordulóhoz, elszakadt 
lársálól, bármilyen erősen szorította is az a kezét, és hang nélkül eltűnt a mélyben; vagy pedig odaveszett 
az egész emberlánc. 
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Válogatás nélkül nyelt el mindenkit a titokzatos dallamokat hallató mélység, [gy a megbabonázott apát. 
Majd fiait, amikor apjukat keresték: apai apa! A királyi és az ország lakóit mégis az aggasztotta legjobban, 
hogy a mélység csábításának oly sok szerelmes pár és tiatal házas esett áldozatául. A liatal házasok ide jöt
tek a legszívesebben nászútra; nászútra, ahonnan nem lének vissza többé. Bár sokan laktak az 
országban - kevés olyan ház akadt, ahol ne lett volna legalább tíz gyermek - , a kormányzókat aggasztotta a 
szerelmes párok ismétlődő eltűnése. 
Szent tisztelet parancsolta azon királyság összes uralkodójának, hogy ne tiltsák meg a szakadék meg-
közelitését. Amikor pedig egyszer egy király is ottveszett, egy sem meni többé a közelébe. A végzetes 
kísértés azonban oly erőssé váll, hogy elhatározták, őröket állítanak a szakadékhoz, s fegyverrel akadá
lyozzák meg, hogy bárki ís bejuthasson. Aztán az őrök is eltűntek, otthagyták őrhelyüket, de eltűntek az addig 
föltartóztatott emberek is. 
Fölötte különös dolgok történtek az öngyilkossággal kapcsolatban is. Azt hihelnénk, hogy abban a ki
rályságban nem voltak öngyilkosságok, mivel ha valaki undorítónak és unalmasnak érezte életét, csak le kel
lett ugrania a mélybe, s így nem kellett önkezétől meghalnia. Pedig nem így történt. Egymást érték az 
öngyilkosságok a rejtélyes szakadék országában, s a legtöbbet épp a barlang bejáratánál követték el . Azt is 
megfigyelték ugyanis, hogy ha valaki szerelett volna eltűnni a szakadékban, néhány lépés megtétele után, 
mielőtt még elérte volna a végzetes lordulót, visszafordult. Történt, hogy egy szerencsétlen, aki nagyon 
fájdalmas és gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, s már nem bírta tovább a kínokat, az l írta búcsúleve
lében, hogy azért nem ment végig az ösvényen, mert félt attól, hogy ott lenn ís csak szenvedni fog s nem 
lesz már ereje, hogy véget vessen az életének; annyira félt az örök fájdalomtól. 
A kormány halálbüntetésre használta fel a szakadékot; kivégzés helyett a halálraítéltekei arra kényszerítet
ték, hogy szálljanak le a szakadékba, amit ők természetesen a legnagyobb örömmel teljesítettek. Bár nem 
mindegyik, (jászt állítottak oda azzal a paranccsal, hogy azokat, akik szent remegéslől áthatva megtagad
nák a leugrást, nyilazza le. Nemegyszer kellett elvinni a barlang bejáratától azok holttestét, akik inkább 
választották a halált, mintsem hogy leugorjanak. 
Történi egyszer, hogy egy vén, vak koldus és egy vakvezető fiúcska érkezett egy távoli, hatalmas 
országból, egy oly messzi földről, melynek csak puszta hírét hallották. Az öregember csak a saját nyelvén 
beszéli, egy, a királyság lakói számára teljesen és tökéletesen ismeretlen nyelven. Amikor a fiúhoz szólt, 
kurtán odavetett szavaiból nem lehetett kivenni, mit mondott. A fiúcska törte valamennyire az ország nyelvéi. 
Az aggastyán időnként dalra fakadt, s ez a dal távolról emlékeztetett arra a messzi és titokzatos énekre, 
amely azokon az őszi estéken, mámorító ködön át hangzott fel a szakadék mélyéből. Olyan volt ez a dal, mint 
amilyet Lázár - Márta és Mária fivére - énekelt nővéreinek azután, hogy Krisztus második élettel aján
dékozta meg. Valahányszor az ősz öreg énekelni kezdett, mindenkiben, aki csak hallgatta, vágy ébredt, hogy 
elinduljon a tisztásra s elenyésszen a mélyben. 
Egyszer aztán elindult az öreg, világtalan koldus a fiúcskával az erdőbe, onnan a tisztásra, a tisztásról pedig 
a barlanghoz, majd áttörve az összesereglett kíváncsiskodókon, a fiúcskára támaszkodva végighalad! az 
ösvényen s belépett a szakadékba, énekelve. A fiú nem tért vissza, de az öreg - az egyetlen, évszázadok 
óta! - visszajött. Köréje gyűltek az emberek - ugyanúgy, vakon tért meg - és senki nem értette, mit mondott, 
sem szavaiból, sem taglejtéseiből, sem arcjátékából nem lehetett megtudni, mit tapasztalt. Elnyelte a renge
teg, és többé nem hallott róla senki. De visszatérése, az egyetlen visszatérés, kitörölhetetlen nyomot 
hagyott az emberek emlékezetében. 
Ez a titok hatotta át ama királyság életét, egész életéi. A művészet, a tudomány, a politika mind e körül for
gott. No, nem azért, mintha az emberek itt másként hallak volna meg; nem. Többségük úgy halt meg, 
mint bárhol másutt, ugyanazon betegségekben, ugyanúgy. 
Mindig akadt a szakadék környékén jó néhány megigézett ember, akik órákat, napokat, hónapokat, éveket, 
néhányan egész életüket a forduló csodálásával töltötték el. S amikor a mélyből leihangzott a m a távoli, 
melankolikus és pasztózus kórus, a sokaság átszellemülten hallgatta s áhítattal szívta magába a csodás 
párát. Nagy többségük nem merészkedett odáig, hogy alászálljon, s inkább nyomorultul elpusztultak a bar
lang bejáratánál, egyre csak a mélybe vágyva. A környező rengeteget ellepték e boldogtalan megbaboná-
zottak viskói és sátrai. H a egyikük mégiscsak rászánta magát arra, hogy elinduljon az ismeretlenbe, társai 
irigykedve és borzongva tekintetlek reá. Ám mindig, mindig és mindig, bármennyit csalódtak is, így kérlelték 
az indulót: üzenj nekünk, mit látsz odalenn, válaszolj, ha hívunk! D e soha nem válaszolt, ki elindult oda. 
Sokan éltek ebben a királyságban olyanok, akik bizonyosan soha nem közelítették meg a szakadékot, sem 
az azt övező erdőt, de nem volt kevesebb azok száma sem, akik a titok bűvöletében éltek. Néhányan, nem is 
kevesen, még méltatlankodtak is azon, hogy erről egyáltalában beszélnek az emberek, jóllehet talán ők vol
tak azok, akik a legtöbbet gondoltak rá. D e olyanok is akadtak - igaz, akár egy kézen is meg lehetett 
volna számolni ókel - , akik tagadták, hogy ilyen szakadék valaha is létezett volna. 
Ebben a királyságban lehal minden filozófiát, tudományt, művészetet és irodalmat áthatott a szakadék 
rejtélye, de talán még nagyobb volt a befolyása az olyan filozófiára, tudományra, művészetre. Irodalomra, 
mely kifejezetten nem akart tudomást venni a titokról. Mennél kevesebbet beszéllek róla, annál inkább 
befészkelte magát az azt elhallgatok képzeletébe. 
Rengeteg hipolézis és elmélet terjedt el - de mennyire, hogy elterjedt! - a m a királyság gondolkodói 
körében arról, hogy vajon mit rejthet a szakadék. Egyszer valaki azt eszelte ki, hogy egy mérnöki for
téllyal megnyitott másik úton hatol a szakadékba, de nem akadt olyan munkás, aki meg merte volna tenni az 
első csákányütést. Emlékezetes maradt az az esel is, amikor az egyik király elrendelte, hogy lapasszák be a 
barlang bejáratát, s amikor hozzálogtak, egyikük-másikuk - félbehagyva a munkát - vagy beugrott a szaka
dékba, vagy nemsokára meghall . Másnapra mind leomlott, amit előző nap felraktak, míg végül aztán 
abbahagyták. A szakadék borzongással vegyes tréfálkozásra adott alkalmat a szomszédos országokban. 
Bármennyi külföldi vetődött is az országba a barlang titkának felkutatására, vagy soha nem derítette az l fel, 
vagy soha többé nem tért vissza hazájába, hogy elmesélje, mi történt, mert vagy legyőzte a varázslatos dal-



lam s eltűnt a mélyben, vagy pedig úgy meni haza. hogy még az erdőig se jutott el. Minden olyan idegent, 
aki eljutott az erdőbe és kiért a tisztásra, melyei soha nem öntözött eső, egytól-egyik elnyelte a szakadék. 
Nem voll kivélel. 
Azon idegenek közül pedig, akiknek még az erdőbe sem sikerült eljutniok - olyannyira viszolyoglak lőle - , 
és akik minden értesülésükei azoklól szerezték, akik maguk sem járlak még ott soha, egyesek úgy lettek, 
mintha tréfának vélnék a dolgol, mások vállukat vonogatták, végül isméi mások szimbolikusan ma
gyarázták az egészet. 
Pedig éppen e szimbolikus és allegorikus magyarázatok voltak a legkevésbé hitelt érdemlők azok körében, 
akik legalább az erdőről tudtak valamit. Nem szimbólumról, hanem nagyon is reális valóságról volt szó. 
Nem szimbólumról van szó, nem: nem is allegóriáról; nem absztrakt eszmefuttatásról, nem konkréi és allego
rikus formába öltöztetett szociológiai reflexióról. Nem. 
Tegnap, szeptember 8-án - a baszk hegyek közölt oly szelíd e hónap - kirándulást tettem a butróni kastély 
környékén - ugyanott folyik a Bulrón patak is. Megpillantottam a gorlizi partot lezáró szirtek mögött ellerüló 
tengert, majd visszatértem ide Bilbaóba, az én Bilbaómba. és gyermekkori hálószobámban lértem 
nyugovóra. Nem jött szememre álom. egyre csak forgolódtam az ágyban s azon töprenglem, hogy más
nap milyen ünnepi beszédet lartsak a szerencsétlen körülmények között, élete virágjában elhunyt bilbaói 
szobrász, Nemesio Mogrobejo tisztelelére. 
Mogrobejo művei között van egy dombormű, amelyik Ugolino gróf kínszenvedéseit jelenili meg úgy, ahogy 
azt Dante az Isteni színjátékban oly plasztikusan elmondja. így, tegnap este - nem kevés forgolódás után -
az Isteni színjátékra gondolva aludtam el. 
Éjfél felé hirtelen mennydörgésre és erős záporra riadtam fel. Egyszeriben megfogant bennem a rejtélyes 
szakadék történele. Minden előzmény, magyarázat , szimbólum nélkül, összes belső ellentmondásával 
együtt. Az egész, minden apró kis részletével. Világol gyújtottam s íráshoz láttam, mintegy diktálásra. 
Hogy ki diktálta? N e m tudom. Honnan jutotl eszembe ez az elbeszélés? Azt sem tudom. Az egyetlen, amil 
tudok az, hogy ez a történet nem szimbólum, nem is allegória, nem az, ami. Valaki elmesélte nekem, nem 
tudom, ki, s én most elmondtam nektek úgy, ahogyan hallottam. 

fordította: talabér györgy 
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Chiléből írja egyik barátom, hogy többekkel találkozott már ott, akik - írásaimra utalva - az alábbiakat 
mondták neki: „Jó, mármost végeredményben mi a vallása ennek az Unamunónak?" Hasonló kérdést már itt 
is gyakran intézlek hozzám. Há l mosl meglátom, vajon képes vagyok-e arra, hogy a fenti kérdés értelmét va
lamivel jobban megvilágítsam - nem pedig megválaszoljam, mivel ez távol áll tőlem. 
A lomha észjárású egyének és népek - mert olyan szellemi lustaság is elképzelhető, amely egv nagyon ter
mékeny gazdasági élettel párosul - egyaránt hajlamosak a dogmatizmusra, akár tudják, akár nem, akár 
akarják, akár nem, akár szándékukban áll, akár nem. A szellemi lustaság kerüli a kritikai vagy a szkeptikus 
álláspontot. 
Szkeptikust mondok, de a szkepticizmus szót etimológiai és filozófiai értelmében használom, mert a szkep
tikus alatt nem azt értem, aki kételkedik; hanem azt, aki kutat és felkutat, ellentétben azzal , aki állit és úgy 
véli, hogy talált valamit. Van, aki alaposan megvizsgál egy problémát, és olyan is akad. aki - mindegy, hogy 
mennyire megalapozottan - egy képletet ad meg. mint a probléma megoldását. 
A tiszta filozófiai spekuláció világában elhamarkodott lenne, hogy valakitől végleges megoldásokat követel
jünk - leltéve természetesen, hogy az illető egy probléma felvázolását előmozdította. H a rosszul veze
tünk le egy hosszú számtani feladványt, az addig meglett út áthúzása és az új kezdet nem csekély haladást 
jelent. Ha egy ház összedóléssel fenyeget és teljességgel lakhatatlanná válik, természetesen leromboljuk, 
ahelyett, hogy újabb szintet húznánk rá. Az újat persze fel lehet építeni a régi anyagából, de előbb le kell rom
bolni emezt . Ezalatt az emberek meghúzódhatnak egy barakkban, vagy ha nincs másik lakhelyük, akár a 
szabad ég alatt is hálhatnak. 
Ugyanakkor azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy gyakorlati életvitelünk szempontjából ritkán kell 
végleges tudományos megoldásokra várnunk. Az emberek élete nagyon is ingatag hipotéziseken, magyará
zatokon nyugodott és nyugszik még ma is - vagy éppenséggel még ezeknek is híján van. Egy bűnös 
elítélésekor nem kezdtek el vitatkozni arról, hogy vajon volt-e szabad akarata vagy sem, és hasonlóképpen, 
ha tüsszentünk, akkor sem kell töprengenünk arról, hogy milyen zavart okozhat az a kis akadály a torokban, 
amely lüsszentésre ingerel. 
Úgy hiszem. - és ezt nem megrovásképpen mondom - , tévednek azok, akik azt tartják, hogy rosszak lenné
nek az emberek, ha nem hinnének a pokolbéli örök elkárhozásban. N e m attól lennének rosszabbak, hogy 
nem hinnének többé egy túlvilági szentségben, hanem attól, hogy viselkedésük igazolására más, eszményi 
magyarázatot keresnének. Aki jó és eközben egy transzcendens rendben hisz, nem azért jó, mert hisz ben
ne, hanem inkább azért hisz benne, mert jó. Bizonyos vagyok benne, hogy a lomha észjárású kérdezőskö-
dőknek ezen állítás homályosnak vagy zavasornak tűnik majd. 
„Nos hát - mondják nekem - , mi is a le vallásod?" Igy válaszolok: Az én vallásom az igazság keresése az 
életben és az élet keresése az igazságban, még ha közben tudom is, hogy azt nem találom meg, a m í g élek; 
az én vallásom szünlelen és fáradhatatlan harc a misztériummal; az én vallásom harc Istennel, hajnal
hasadtától napnyugtáig, úgy, ahogyan - mondják - valaha Jákob harcolt vele. N e m tudok megbékülni a Meg-
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tudhatatlannal - vagy a Megismerhetetlennel, ahogy a pedánsok írják - , sem pedig azzal , hogy „innen nincs 
tovább". Visszautasítom az örök ignorabimusl. Mindenképpen az elérhetetlenhez akarok eljutni. 
„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes" - mondotta Krisztus és a tökéletesség 
e m e ideálja kétségkívül elérhetetlen. D e csak mint erőfeszítésünk végcélját és határát állította azt elénk. És 
ez történt meg a kegyelemmel - mondják a teológusok. Meg akarom vívni a harcom, anélkül, hogy bármit is 
törődnék a győzelemmel. Talán nincsenek biztos pusztulásba rohanó seregek és népek? S nem dicsőítjük-e 
azokat, akik inkább mindhalálig harcolnak, mintsem hogy megadják magukat? Há l ez az én vallásom. 
Azok, akik ezt a kérdést intézik hozzám, azt akarják, hogy egy dogmával válaszoljak, egy olyan megoldást 
adjak, melyben megnyugvást lel lomha szellemük. S még ezt is csak azért akarják, hogy beskatulyázhas
sanak, beszorítsanak egy rekeszbe, ahová a szellemeket zárják és a következőket mondják rólam: „Ez 
lutheránus, kálvinista, katolikus, ateista, racionalista, misztikus", vagy valamilyen más címkét ragasszanak 
rám, melynek pontos jelentésével nincsenek tisztában, de amely felmenti őket a többet gondolkodás terhe 
alól. Á m én nem akarom, hogy beskatulyázzanak, mert én, Miguel de Unamuno - bármely más emberhez 
hasonlóan, aki teljes tudatra vágyik - egyedi vagyok a magam nemében. „Nincsenek betegségek, csak bete
gek" - szokta mondogatni egyik-másik orvos, én pedig azt mondom, hogy nincsenek vélemények, csak 
vélekedők. 

A vallás világában alig van dolog, amelyet racionális úton megoldottam, és minthogy nincs ilyen, nem tudom 
a logikán keresztül közvetíteni, mivel csak a racionális az , ami logikus és közvetíthető. Igen, erős vonzódást 
érzek a kereszténység iránt, a szíven, az emóciókon, az érzelmeken keresztül, anélkül, hogy egyik vagy 
másik keresztény felekezet speciális dogmáival különösebben törődnék. Kereszténynek tekintek mindenkit, 
aki tisztelettel és szerelettel idézi meg Krisztus nevét, és visszataszítóan hatnak rám az ortodoxok, legyenek 
azok katolikusok vagy protestánsok - ezek is éppannyira türelmetlenek, mint az előbbiek - , mivel nem tartják 
kereszténynek azokat, akik nem úgy értelmezik az Evangéliumot, mint ők. Ismerek olyan protestáns ke
resztényt, aki tagadja, hogy az unitáriusok keresztények lennének. 
őszintén megvallom, hogy Isten létezésének feltételezett racionális bizonyítékai - az ontológiai, kozmológiai, 
etikai stb. stb. istenérv - nem bizonyítanak semmit sem; bármennyi érvet akarnak is (elsorakoztatni amellett, 
hogy Isten létezik, úgy tűnik nekem, hogy ezen érvek paralogizmusokon és petitio principii-ken nyugszanak. 
Ebben Kant véleményét osztom. És erről szólva úgy érzem, hogy cipészeknek nem lehet kaptafáról 
beszélni. 
Isten létezéséről még senkinek sem sikerült racionálisan meggyőznie; de nemlétezéséről sem; az ateisták 
érvelései még ellenfeleik okfejtéseinél is felületesebbnek és laposabbnak tűnnek. Ha én hiszek Istenben, 
vagy legalábbis azt hiszem, hogy hiszem benne, ez mindenekelőtt azért van, mert akarom, hogy Isten 
létezzen, és mert a szíven keresztül nyilatkozik meg, az Evangéliumban, Krisztuson és a Történelmen át. Ez 
a szív dolga. 
Ami azt akarja jelenteni, hogy nem vagyok annyira bizonyos benne, mint abban, hogy kettő meg kettő 
az négy. 
H a valami olyasmiről lenne szó, melytől nem függene a tudat békessége és a megszületés vigasza, talán 
nem törődnék e problémával; de minthogy egész benső életem és minden tevékenységem mozgatórugója 
ettől függ, nem nyugtathatom meg magam azzal , hogy nem tudom és nem is tudhatom meg. Nem tudom* ez 
biztos; talán soha nem is fogom, de meg „akarom" tudni. Akarom, és kész. 
Egész életem a misztériummal harcolva fogom eltölteni, sőt annak reménye nélkül, hogy valaha is 
a legmélyére hatolhatok, mivel ez a harc a mindennapi kenyerem és vigaszom. Igen, a vigaszom. Hozzá
szoktam, hogy még magából a kétségbeesésből is reményt merítsek. És ne kiáltsák a taplófejűek meg a 
felületesek, hogy „paradoxon!". 
N e m tartom műveltnek azt az embert, aki híján van e szorongató gondnak, és vajmi keveset várok a kultúra 
világában - közbevetőleg: a kultúra nem azonos a civilizációval - azoktól, akik érdektelenséget mutatnak a 
vallásos problematika metafizikai vetülete iránt, és annak csak társadalmi vagy politikai oldalával foglalkoz
nak. Az emberiség szellemi kincseinek felhalmozásánál nagyon keveset várok azon emberektől vagy 
azon népektől, akik szellemi henyeség, felületesség, szcientizmus vagy bármi egyéb miatt félrehúzódnak 
a szív nagy ós örök aggodalmai elől. Semmit sem várok azoktól, akik azt mondják, hogy „nem érdemes gon
dolni rá!"; még kevesebbet várok azoktól, akik úgy hisznek a mennyországban és a pokolban, mint ahogyan 
mi gyermekkorunkban hittünk; és még ennél is kevesebbet várok azoktól, akik az együgyűség súlyával azt 
mondják, hogy „mindez csak mese és mítosz: azt, aki meghalt, elföldelik ós kész". Csakis azokban 
reménykedem, akik nem tudnak, de nem is hódolnak meg a nem tudás előtt; azokban, akik lankadatlanul az 
igazságért harcolnak és életüket inkább magára a harcra, mintsem a győzelemre teszik fel. 
Munkáim legjava mindig is felebarátaim nyugtalanítására irányult, hogy e lűzzem a nyugalmat a szívükből és 
ha tudom, szorongásra késztessem őket. Ezt már a Don Quijote és Sancho élete c ímű művemben is kifejtel
tem, amely ebből a szempontból az én legteljesebb hitvallásomnak tekinthető. Igen, hogy ők is azt keressék, 
amit én, hogy úgy harcoljanak, ahogy én, és hogy eközben titokban egy hajszálnyival közelebb jussunk Isten
hez, és hogy ez a harc még inkább emberré, még inkább szellemi emberré tegyen bennünket. 
E mű - vallásos mű - megvalósításához szükség volt arra, hogy néha szemérmetlennek és illetlennek, 
máskor keménynek és agresszívnek, ismét máskor pedig nehezen érthetőnek és paradoxnak tűnjek, főleg 
e kasztíliai nyelvet beszélő nép előtt, amely kong a szellem ürességétől és a lustaságtól, és amely vagy 
a rutinszerű, katolikus dogmatizmusban, vagy pedig a szabadgondolkodás, esetleg a szcientizmus dog mat iz
musában szunnyad. A mi bátortalan spanyol irodalmunkban alig hallani valakit, aki a szíve mélyéből kiált, aki 
haragra gerjed, aki kiereszti a hangját. A kiáltás nálunk szinte ismeretlen voll. Az írók féltek attól, hogy 
nevetségessé válnak. Legtöbbjükkel az történi - és még most is az történik - , ami sokakkal megesik, hogy 
a kinevetéstől való félelmükben inkább elszenvedik az utca közepén a megaláztatást, mintsem hogy kalappal 
kezükben egy rendőr foglyaként lássák őket. Én nem; ha kedvem támadt arra, hogy kieresszem a hangom, 
hát kiáltottam. Sohasem adtam sokat az illemre. Ez az egyik dolog, amit tollforgató kollegáim a legkevésbé 2 2 6 



bocsátanak meg nekem, akik oly kimértek, oly pontosak, oly fegyelmezettek, még akkor is, amikor pontat
lanságról és fegyelmezetlenségről papolnak. Az irodalmi anarchisták több gondot fordítanak a stílusra és a 
szintaxisra, mini bármi másra. Hamis énekük tisztán szól; az általuk keltett diszharmónia harmóniának 
tetszik. 
Amikor fájt valami, kiáltottam, a nyilvánosság előtt kiáltottam. A zsoltárok, melyek a Költemények kötetében 
találhatók, nem egyebek a szív kiáltásainál, melyekkel csak a lobbi ember szívének fájdalmas húrjait akar
tam megremegtetni. Ha nincsenek ilyen húrok, vagy ha oly feszesek, hogy nem remegnek meg, kiáltá
som nem kell visszhangot bennük; ekkor kijelentik, hogy ez nem költészet és hozzálátnak, hogy akusztiku
sán vizsgálják. Igen, azt a kiállási is lehet akusztikusán tanulmányozni, amely az apa száját hagyja el, 
midőn látja, hogy fia hirtelen holtan rogy össze és az, akinek nincs se szive, se gyereke, ezzel be is éri. 
Költeményeim eme zsoltárai - a többi, ott található alkotással együtt - jelentik az én vallásomat, az én dalba 
szedett, nem pedig logikus, ésszerű módon kifejtett vallásomat. Azért dalolom őket az Istentől kapott hanggal 
és hallással - jól vagy rosszul? ki tudja - , mert nem tudom érvekbe önteni. És aki verseimben azért lát több 
érvelési, logikát, metodikát, és egzegelikát, mint életet, mert nincs benne faun, drüász, erdei isten, lehér 
vízililiom, „üröm" (vagyis keserűség), tengerzöld szem és más efféle modernista cifraság, az törődjön ma
gával, sem hégedűvonóval, sem pedig kalapáccsal nem lógom megérinteni a szívét. 
Ismétlem: az, ami elől úgy menekülök, mintha dögvész lenne, nem más, mint a beskatulyázás, és úgy akarok 
meghalni, hogy halljam, amint a szellemtelen henyélők, akik olykor megálllak, hogy meghallgassanak, azt 
kérdezzék rólam: „Es ez az úr miféle volt?". A fafejű liberálisok vagy progresszisták reakciósnak, sőt talán 
misztikusnak tartanak majd, természetesen anélkül, hogy tisztában lennének azzal , mi fán terem is az; az 
ostoba konzervatívok és reakciósok pedig egyfajta spirituális anarchistának; végül mindnyájan egy olyan 
szegény szerencsétlennek, aki mindenáron egyénieskedésre tör, aki eredetinek akar tűnni és akinek a feje 
zavaros összevisszasággal van tele. De senkinek sem kell törődnie azzal , hogy mit gondolnak róla a 
tökfilkók, legyenek azok akár progresszislák vagy konzervatívok, liberálisok vagy reakciósok. 
Minthogy azonban az ember konok, nem akar hozzászokni ahhoz, hogy - miután négy órán át papoltak neki 
- újra visszaessen régi hibájába; a makacs kérdezósködők azonban, ha ezt elolvassák, újfent megkér
deznek: „jó, de milyen megoldást képviselsz?". Erre én , hogy a dolgot végre lezárjam, azt fogom mondani 
nekik, hogy akkor fáradjanak az átellenben levő boltba, mert az enyémben ilyenfajta árucikk nem kapható. 
Az én erőfeszítésem célja mindig is az volt - és ezután is az lesz - hogy azok. akik engem olvasnak, az 
alapvető dolgokon gondolkozzanak és töprengjenek el; de sohasem volt az , hogy kész gondolatokat adjak 
nekik. Mindig is azt kerestem, hogy agitáljak vagy legfeljebb sugallják valamit, de sohasem azt, hogy 
tanácsot adjak. Ha én kenyeret árulok, az nem kenyér, hanem élesztő vagy kovász. 
Vannak barátaim, jó barátaim, akik azt tanácsolják, hogy hagyjak fel az efféle dolgokkal és olyasmit 
csináljak, amit objektív műnek neveznek, „valamit, úgymond, ami definitív, valami építményszerüt, valami 
idótállól". Voltaképpen azt akarják mondani, hogy valami dogmatikusai. Képtelennek tartom magam ilyesmi
re és a szabadságom, szent szabadságom követelem, egészen addig, hogy ellentmondjak önmagamnak, ha 
a helyzel úgy kívánja. N e m tudom, hogy évekkel vagy évszázadokkal a halálom után fennmarad-e valami 
abból, amit eddig tettem, vagy amit a jövőben tenni fogok; azt azonban tudom, hogy ha a végtelen, nyílt ten
geren belecsobban valami a vízbe, a hullámok vég nélkül - bár egyre gyengülve - terjednek tova. Hát valami 
ilyesmi az agitálás. H a később - hála az agitációmnak - jön valaki, aki valami idótállót alkot, művem benne 
él tovább. 

Felébreszteni az alvót, meglökni a lét lenkedót: a legfőbb irgalom műve; mindenben az igazságot keresni, a 
csalást, az ostobaságot, az együgyűséget mindenütt felfedni: a legfőbb vallásos irgalom műve. 
Nos, most már tudja chilei jóbarátom, hogy mit kell válaszolnia annak, aki azt kérdezi, hogy mi az én 
vallásom. Mármost: ha az illető azon tökfilkók egyike, akik azt hiszik, hogy rosszindulattal viseltetem egy 
nép vagy nemzet iránt, midőn valamelyik bárgyú fiának igazságait énekelem meg, a legjobb, amit tehet az, 
hogy válaszra sem méltatja őket'. 
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Berganza, a Kutya és Zapirón, a macska, hosszas viaskodás után kölcsönösen beleegyezett abba, hogy 
békét kötnek egymással. Szülelett filozólus lévén mindkettő tisztában volt azzal , hogy a háború, azaz 
a karmolás és a harapás megelőzi, nem pedig követi a tárgyalást, vagyis a nyávogásl és az ugatást. Az em
berek viszont, mini botcsinálta filozófusok - nem tudom, hogy természetellenes, természelalatti vagy termé
szetfeletti módon - , csak akkor használják a kezüket, amikor már elláradt a nyelvük, tehál épp fordílva cse
lekszenek. Mennyivel jobb lenne, ha azzal kezdenénk, hogy cudarul elpáholnánk egymást, és csak akkor 
válnánk szét. csak akkor tárgyalnánk meg nézeteltéréseinkel, ha öklünket előzőleg ellenfelünk puhára vert 
testén puhítottuk volna meg! Ez azért van így, mert összes véleménykülönbségünk és nézeteltérésünk 
pusztán ürügy arra, hogy egymással civakodjunk. Először tehát verekedjünk, és utána majd csak találunk va
lami apróságot, ami ürügyként szolgál ahhoz. 
Berganza és Zapirón - miután jó néhány harapást és karmolásl kiosztott egymásnak - nyugodtan és őszintén 
diskurálni kezdett. Kóbor kutya volt az egyik, házimacska a másik. 
- Az utca - mondta Zapirón - a csavargás és a szolgaság iskolája; az utca rabszolgákat nevel. Annak 
könyörületére vagy bízva, aki éppen arra jár, tehát szigorúan véve annyi gazdád van, ahány járókelő. 
Az ulca a demokrácia, a demokrácia pedig szolgaság és irigység. - A ház pedig - felelte Berganza - a les-
pedés és a rátarti gőg iskolája. A tűzhely melege hálátlanokat nevel. Ott, a házban, lársaságkerülŐ leszel. 
Magához a házhoz, annak falaihoz, zugaihoz ragaszkodsz, nem pedig a gazdájához. 
- De kedves Berganza barátom! - kiáltott föl Zapirón. Elfeledkezel talán arról, hogy az emberben művei 
érnek legtöbbet és nem ő maga? A ház értékesebb, mini építői és lakói. Művei által lett az emberből valami 
a Természetben. Azl mondom neked, hogy miután az ember masszív házakat emelt, mocsarakat szárítóit 
ki, földnyelveket vágott át, szorosokat kötőit össze, egyszóval miután lakhatóvá tette a Földet, el log 
tűnni és minden találmányát, készítményét, vagyis azt, ami valóban hasznos és tartós, ránk hagyja, miránk, 
akiket ó irracionálisnak nevez, mégpedig azért, hogy mindez bennünket szolgáljon. Minden egyéb csak 
csillapíthatatlan hiúságát elégíti ki. Házam gazdájának kályhája sokkal több meleget ad, mint a szíve. 
- Kutya vagyok; semmi kutyái nem idegen tőlem - tette hozzá Berganza szentenciózusan. 
- Az emberi szívre célzói? - kérdezte a macska. 
- Nem tudom, miért mondtam - felelte a kutya. 
Erre Zapirón: 
- Beszélünk, anélkül, hogy közben tudnánk miért s mi célból fecsegünk, s csak azért jár a szánk, hogy ne 
legyünk némák - ez bizony útszéli szokás. Meditálás céljára legjobb a tűzhely melege. 
- Ha valamennyien otthon maradnánk . . . - kezdte volna Berganza. De Zapirón a következő szavakkal 
nyomban félbeszakította: - Az utca arra tanít - közismert dolog - , hogy az emberek nyomán a szavak után 
ítélj. S kétség nem fér hozzá, Berganza barátom, hogy a kétértelmű beszéd emberi találmány. Az otthon
ülés korántsem jár olyan következményekkel, mint ahogy azl az emberek általában hinni vélik, s hasonló
képpen az utcai csavargás, vagy az a tény, hogy lázadások alkalmával a téren Összeverődött tömeghez 
csatlakozom és velük együtt kiáltozom, sem eredményezi azt, hogy ezáltal részt veszek a közügyekben. A 
házból - anélkül, hogy elhagynám - nagyon jól kormányozható a város. 
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- Egy macskának lalán igen, egy kutyának azonban nem - válaszol! Berganza. A házban születnek a dog
matikusok, a fanatikusok, a magányosok. Macskaösztönötöktói vezettetve a tűzhelyet bozótos leshellyé, az 
egész várost pedig vadászterületté változtatjátok. Sok az olyan közéleti bandita, a közvagyon macskafajta 
tolvaja, aki egyszersmind példás családapának mutatkozik. A feleségek azonban felmentik őket, mert az asz-
szony - akiből hiányzik a polgári érzék - megbocsájl annak, aki megrabolja a várost, hogy így gazdagítsa 
a családot. Ti , macskák, ofthonülök - milliószor mondták már - feminin természetűek vagytok. 
- Ti kutyák pedig - vágott vissza Zapirón - eszerint maszkulin természetűek. A kutya-természet cinikus és 
szemérmetlen. N e m rejtem véka alá azt a véleményemet, hogy a nő közelebb áll hozzám, mint a férfi; sokkal 
inkább szabadszellemű és bár gyengébb, kevésbé szolgalelkű. A rabszolganő mindig több előkelőséget 
őriz meg magában, mint a férfi rabszolga; tudatában van annak, hogy rabszolgasorba döntheti urát; érzi 
a gyengeségében rejlő erőt. És a belső függetlenségnek, a mély szabadságnak ezen érzése teljesedik ki 
a házban. A szabadság természete szerint otthoni és nem polgári, házi és nem utcai jellegű. 
- Látod Zapirón barátom? - kiáltott fel Berganza. - Látod? Máris kibújt belőled a dogmatikus, az apodiktikus. 
És még azt akarod, hogy szeressenek? így akarod megnyerni az emberek rokonszenvét? 
- Sohasem kerestem az emberek rokonszenvét - válaszolt Zapirón. Minduntalan eszembe jut az, amit vala
mi Seneca nevű ember mondott: „Miért hízeleg neked azon emberek dicsérete, akikel viszont te magad nem 
tudsz megdicsérni?" Nem kívántam soha, hogy az ember megtapsoljon, mint ahogy nekem sem kell és tiszta 
lelkiismerettel nem is tudom megtapsolni ót. Néha úgy megundorodom a bűzétől, nyomorúságai bűzétől, 
hogy kénytelen vagyok elhagyni a szállását, akarom mondani az én szállásomat, és kimegyek friss 
levegői szívni. 
- Látod - szólt közbe Berganza - , ez az utca haszna. 
- Nem az ulcáé - vágott vissza Zapirón - , hanem a lelóé, ahol több a fény, a levegő, az égbolt és 
a szabadság. Azért indulok el hazulról, azért hagyom ott a konyhái, hogy fenn a magasban sétálgassak, 
mivel ott nagyobb a tisztaság, mint lenn az utcákon, ahol az emberek szennyes ügyleteiket űzik, és ahol eső 
után virágok helyett csak sár terem. 
- Igen - mondotta Berganza mosolyogva, azaz szelíd farkcsóválással - és ott azzal töltöd az időd, hogy 
madarakra vadászol. A minap is láttalak, amint napnyugta után a tetó peremén, szinte az ereszen hasalva 
fecskékre lestél, és mikor azok fürge szárnycsapással melletted repüllek el, utánuk kapdostál. Talán fogtál 
is egyet? 
- Kutya egy kérdés Berganza barátom - válaszolta Zapirón Hogy fogtam-e? És ha igen, mit 
számít ez? Vagy azt hiszed, hogy mi, macskák, éppúgy a préda kedvéért vadászunk, mint ti, kutyák? N e m , 
nekünk a vadászat játék, nem pedig foglalkozás. Egy macskáról nem lehetne azt mondani, amit egy 
kutyáról, hogy agár vagy vadászkutya. A szabadság csak a játékban igazi szabadság; hivatásszerűen űzve 
szolgasággá változik. Csak egy módja van annak, hogy valóban szabadok legyünk: a játék. A kenyér- és 
zsákmánykeresés, akárhogy is van, csak szolgaság. 
- De Zapirón, le az l hiszed, hogy mi, kutyák nem játszunk? - kérdezte Berganza. 
- De igen, ti is játszotok - válaszolt amaz - , de csak azl , amil az embertől tanultatok, és csak azért 
játszotok, hogy becsapjátok az embert, vagy hízelegjelek neki. A li játékaitok nem egyebek ulcajáté-
koknál. Amikor egymással játszadozlok, úgy tűnik nekem, mintha karikákon ugrálnátok keresztül, vagy kél 
lábra állnátok. Két lábra állni! Tipikus rabszolgaviselkedés! Felemelt pofával a gazda szemébe nézni, 
parancsra várva! N e m , nem; mindig szemlesütve, földre szegezett szemmel kell nézni, mert a lold a sza
badság garanciája. Az egyenes gerinc könnyen megtörik. 
- Micsoda tanok Zapirón barátom, micsoda tanok! - kiáltott (el Berganza. - Van talán a macskának és a 
kutyának nemesebb célkitűzése annál, hogy az embert példaképnek tekintse és próbálja utolérni? Talán nem 
az ember az állatvilág koronája? 
- Gyanítottam, hogy titokban filantróp vagy - válaszolta Zapirón megvetően. - Már szervilizmusod alapján 
sejteni lehetett. Az ember mint az állatvilág koronája? önhittségében ő valóban ezt hiszi! Azonban az állat
világnak, vagy jobban mondva az állatok köztársaságának nem egyetlen koronája van, hanem annyi, ahány 
fajból áll. Millió helyen tetőzik és millió helyen emelkedik. Most például az emberek kitalálták ezt az 
„emberfölötti ember" dolgot. Nomármosl: a kutya ideálja nem az ember, hanem a „kulyafölötti kutya", azaz 
a „super-canis", a macskáé pedig a „macskafölötti macska", vagyis a „super-catus" kell, hogy legyen. 
Erőfeszítésemnek arra kellene irányulnia, hogy saját fajtámban haladjam meg önmagam, nem pedig arra, 
hogy emberré váljak. A te távoli őseid, Berganza barátom, az őserdő kutyái az emberhez való csatlakozás 
előtt vonítottak; miután az ember nyomába szegődtek, elkezdték utánozni őt, megpróbáltak beszélni és 
ugatásba kezdtek. Elhiszed, hogy az ugatás magasabb rendű a vonításnál? 
- A mi fülűnknek igen - mondta Berganza. 
- Az emberrel való együttélés során eltompult fületeknek - felelte Zapirón. A m amikor valami úgy isteniga
zából láj, nem ugattok, hanem vonítotok. Az ugatás csak olcsó utánzás. Talán nálunk is ugyanez a helyzet a 
nyávog ássál. Az ember utánzása az , ami bennünket, kutyákat és macskákat romlásba dönt. 
- Zapirón komám, jól mondják az emberek, hogy hálátlanok vagytok - jegyezte meg Berganza. A hálát
lanság női bűn. 
- Hálátlanság! Hálátlanságot mondtál? - csattant fel Zapirón méltatlankodó hangon. - Hálátlanság!? Torkig 
vagyok azzal , hogy mindig a hálátlanságról beszélnek. Az, aki hálátlansággal vádolja a másikat, vagy 
képmutató, vagy szemlelen. Berganza barátom, hagyjuk ki a dologból azt, hogy olyat tesz valaki, amiért 
mások hálával tartoznak neki; hagyjuk ezt és mondd: elképzelhetetlennek tartod, hogy a hála csakis 
hasonlók között állhat fenn? N e m elég az, hogy valaki jót cselekszik, miáltal - úgy érezzük - hálára kötelez; 
emellett még az is szükséges, hogy a jótevő hasonszőrű legyen; sót az is, hogy cselekedetét és annak 
elfogadását közös érzelmek kapcsolják össze. Ki hát az ember, a nevetséges és felluvalkodott ember, hogy 
hálátlansággal vádolhal bennünket, macskákat? Rendben van, ha hálátlanság miatt Micifuz panaszkodna 
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megegyem a maradékot meg a hulladékot, és még azt képzeli az a madárijesztő, hogy még több hálával tar
tozom neki, ha olykor a hátamra teszi a kezét ós megsimogatja a bundám! Még hogy én ellenszenves és 
hálátlan vagyok! Hát mondd meg, hálásnak kell lennem e cirógatásokért? Azt hiszed talán, hogy értem Leszi? 
N e m ! Azért teszi, mert kedve támadt hozzá. Élvezi az érintést, hogy a hátamra teszi a kezét, és az élvezel 
már magában hordja az árát. Hál honnan van az. hogy hálával tartozom neki? N e m , nincs semmi, ami miatt 
meg kellene hálálnunk a cirógatásokat és a tapsot. Szépen átugrasztanak a karikán, és ezt látva valami kelle
mes érzés lut végig rajtuk, így megtapsolnak; élvezetük kielégülést nyert, és kielégülésük ebben fizetődik ki. 
Meghálálni a cirógatásokat! Hálátlannak nevezni engem! E viselkedés azonban nem lep meg, mert csak az 
emberi ifjoncoknak, az emberkölyköknek jut eszébe az, hogy hálátlannak nevezzenek egy lányt, mert nem 
viszonozza szerelmüket. A háziúr fia. aki rondább, mint Picio és még Coriánál is nagyobb hólyag, hálátlannak 
nevez egy lányt, mert már Ötször kosarat kapott tőle. Mivel ez az emberek elképzelése a hálátlanságról, 
a legnagyobb megtiszteltetésnek veszem, hogy az emberek a nősténymacska-féléket hálátlannak tartják. 
- Zapirón komám - mondta Berganza - , ezek az elméletek ahhoz hasonlatosak, melyeket az emberek 
anarchistának neveznek. 
- Elég legyen már az emberből! - vágott a szavába Zapirón. - Mondjanak az emberek, amit akarnak, én pe
dig, Berganza barátom, azt mondom neked, hogy még ezek sem elméletek, vagy bármi egyébre érdemes 
dolgok. Ami pedig az anarchizmus! illeti, íme egy újabb emberi találmány, ami az állatvilágot majmolja. Ű , a 
teremtés koronája, az állatok állítólagos ura az, aki kitalálta. De a mi köztársaságunkban mindez nagyban 
megvál tozna. . . 
- Na jó, elég; majd máskor folytatjuk - szakította félbe Berganza. 
- Aha; látom, amott a gazdád, léged hív. Menj utána - mondta Zapirón, Én megkérésen Zapaquildát, hogy 
édes kettesben, negédes susmust folytassunk az emberről. 
- A z o n b a n . . . - kezdte volna Berganza. 
Zapirón, mintha kitalálta volna, hozzátette: 
- Igen, ha mi a szerelemről beszélgetünk, az mindig az emberről szóló sugdolódzásban végződik. Vala
mennyi jegyespár beszélgetése ilyen. H a netán kél ablakrács mögött észreveszel két párt, megesküdhetsz 
rá, hogy egymásról beszélnek. H a nem lenne ember, mi ellen tiltakoznánk és sustorognánk? 
- Nézd Zapirón komám - zárta le a beszélgetési Berganza - , neked is szükséged van az emberre és te 
is az ő rabszolgájaként élsz. Azért van rá szükséged, hogy rosszat mondj róla és hogy megjátszd a függet
lent. A te karmol ásod szolgaibb, mint az én kéznyalogatásom. Ilyen a világ. Is len veled, Zapirón; tiszteltelem 
Zapaquildát. Hív a gazdám. 
És ezzet elváltak. 
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„Egyes emberek kizárólag agyukkal, vagy valamely 
más, sajátosan e célt szolgáló szervükkel gondol
kodnak, mások ezt egész testükkel és lelkükkel 
teszik, gyomrukkal, csontvelőjükkel, szivükkel, éle-
lükkel. A kizárólag agyukkal gondolkodó emberek 
pedig definíciókat alkotnak és hivatásos gondolko
dókká válnak. Tudják-e, mi a profi? Tudják-e, mi 
a munkamegoszlás következménye? - írja egyhe-
lyült, és ismétli mindenhol Miguel de Unamuno, a 
gondolkodó, aki állandóan és gátlástalanul önmagát 
ismétli, egyébként akárcsak mi, mindannyian, külö
nösen pedig azok. akiknek az emberről valamilyen 
lényeges gondolaluk van, tehát olyan, amely végig-
gondolhatatlan, amely megszületésétől a mélysé
gekben való kihunytáig körben forog mindig ugyan
azt a kérdést vetve fel, amelyre mindig ugyanaz a 
hallgatás a válasz. A lélek talán éppen azért olyan 
mély, mert mindig ugyanaz a gondolat tölti be. Una
muno sosem ludia felfogni, hogy létezik halál, szá
mára úgy tűnt, hogy ha ez a felfoghatatlan és elfo
gadhatatlan valami létezik, akkor minden más nem 
létezik, akkor az egész élet értelmetlen. A hús-vér 
emberről gondolkodott, maga és mások halandó énjé
ről, nem a filozófiai meghatározások elvont énjéről, 
„nem a filozófus Fichte Én-jéröl, hanem magáról 
Fichtéröl, a Fichte nevű^emberról". Testtel-lélekkel 
gondolkodott, de saját eszével is. Hogyan is tehe
tett volna másként. A test és a lélek egyet követelt, 
az agy pedig, vagyis az, ami talán az agyban lakozik, 
az érlelem, mást, az előzővel homlokegyenest ellen
kezőt sugallt. Értelme azt mondta neki, hogy az em
ber halandó, hogy Isten nincs, hogy az istentagadó 
tudomány igazat beszél, lelke azonban nem akart 
beletörődni a halál gondolatába, Örökké akarta él
vezni az élet tudatát, bárhol, bármilyen leltételek 
közepette, a mennyországban, a pokolban, de leg
szívesebben itt, a földön, mint az első, igazi keresz
tények, akik napról-napra várták, hogy Krisztus visz-
szatérjen, olyképpen, ahogy azt kifejezetten meg
ígérte, hogy mindenki, élők és hollak egyaránt, 
hús-vér mivoltukban, ezen a Földön, ez alatt a Nap 
alatt, megkezdik az egyedül vágyott földi mennyei 
életei. „Nélküle (halhatatlanság nélkül), a bele vetett 
hit nélkül nem tudok élni. És mivel számomra nélkü
lözhetetlen, szenvedélyem arra kényszerít, hogy ön
kényesen arfirmáljam." De éppen ebben rejlik Una
muno gondolkodásának tragikuma és antagoniszti
kus értelme. Maga is tudja és állítja, hogy ez az 
affirmálás önkényes. Az első keresztényektől elté
rően túlságosan is tanult és éleslátású (az angol 
pozitivisták tanítványa) volt, semhogy értelmét meg
foszthatta volna trónjától. Ezért a távoli múlt nosztal
gikusa mégis napjaink embere, az egzisztencialis
ta tépelődések előhírnöke, aki döbbenten áll az élei 
végességónek gyalázata előtt, szétfeszítve értelmé
nek belátása és az emberi sors Ösztönös el nem 
fogadása között. „A filozófia legtragikusabb prob
lémája: hogyan kibékíteni az értelem szükségszerű
ségeit a szív és az akarat szükségszerűségeivel. Itt 
elbukik minden filozófia, amely a létezésünk mély 
alapját képező örökös és tragikus ellentmondás 
áthidalására, szavak általi feloldására törekszik." 
„Isten Halódásának" a kozmoszban és a modern 
ember lelkében lejátszódó hosszú, Monlaigne-lől és 
Pascaltól Feuerbachon, Marxon, Kterkegaard-on, Nie-
tzschén és Freudon át a mai napig tartó folyama
tában Unamuno spanyol változata a legszebbek 
egyike. Isten rettenetesen lassan hal meg, mert az 
Ember lassan születik meg és cseperedik fel. Való
színűleg mindaddig nem is hal meg teljesen, amíg 



az Ember el nem uralkodik. Úgy vélem, Feuerbach-
tól errefelé ez a legokosabbak üzenetének lényege. 
D e ki tudja, lehet, hogy nem a legokosabbaknak lesz 
igazuk, hanem a költőknek, Hölderlinnek vagy Ner-
valnak: ha meghal a kereszt és szenvedés Istene, 
ismét feltámadnak a régi istenek, akik a földet azo
nosították az istennel, akikből rengeteg volt a he
gyekben és vizekben, minden házban, mindenben, 
ami élő, és akik az élet istenei voltak. 

11$ reviendront, ees Dieux que tu pleures toujours 
(Nerval) 

„Visszatérnek - és ez igazságos is lenne korunk 
számára, amely védi az üldözötteket. Mert őket -
mint azt Heine állítja és Michelet a boszorkányokról 
írt könyvében bizonyítja, kétezer éve üldözik, rágal
mazzák, a Pokolba zárják, illegalitásba kényszerítik. 
Ebben valószínűleg volt is valamiféle immanens tör
ténelmi logika, mert különben Hölderlin, a modern 
költők legbölcsebbike miért hozná kapcsolatba visz-
szatérósüket modern forradalmaink győzelmével. D e 
mivel az első, a francia forradalom, Hölderlin forra
dalma, meglehetősen nyomorúságos győzelemmel 
végződött, mindenesetre nem úgy¡ ahogy azt Hölder
lin várta, ezek a mi mai forradalmaink pedig hosszú 
folyamatok, nem pedig fellángolások, immár majd 
kél évszázada várjuk, hogy nálánál jogosabban fel
kiálthassunk: 

Jetzt aber tagt es! ich harrt und ash es kommen, 
Und was ich sah, das heilige sei mein Wort. 
Denn sie, sie selbst, die altér denn die Zeiten 
Und über die Götter des Abends und Orients ist, 
Die Natúr, jetzt mit Watfenktang erwacht. 

Mert ezek a pogány „isteni hatalmak", amelyekről 
Hölderlin énekel , valóban az olyan Természet erői, 
amilyennek a költök öröktói fogva látták: emberi , de 
szent, szent, de emberi, amely minden köllészet tar
talma, amelyet a költők sohasem szűntek meg meg
énekelni, még Dante, a kegyetlen teológus, a ma
téria gyűlölője sem, amikor útvezelőnek mégis a Ge 
órgica és a Bucólica szerzőjét, a pogány Termé
szet költőjét választotta. 
A természel költői istennétételébe Unamuno soha
sem egyezne bele, akárcsak a modern technokraták, 
bár az utóbbiak homlokegyenest ellenkező okokból: 
azért, mert úgy vélik, hogy Pánt, akárcsak mindany-
nyiunkal, lehetséges nevelni és álnevelni, esetleg 
helyettesíteni is valamilyen tökéletesített robottal; 
azért, mert mindenáron el akarják hitetni, hogy a 
Természet csak a mi első - rossz - szokásunk, amely
nek helyébe ők egy másikat, hatékonyabbat terem
tenek velünk. Unamuno viszont azért nem, mert bár 
a görög irodalom professzora volt, sohasem törő
dött a hajdani Hellásszal- Igaz, annak pánkozmikus 
szenzuali lása ellenállhatatlanul vonzotta, és szinte 
pogány volt, de a halhatatlanság, vagyis olyasmi 
után vágyódó pogány, ami megsemmisít i a pogány
ság minden bájál és minden igazságát. Invert po
gány volt, kvéker, laikus karthauzi, ahogy ezt ma
gáról mondta. A hellén világ tudta, hogy az ember 
halandó, és hogy minden bölcsesség ennek tudatán 
alapul. Unamuno viszont ezt állította: „Tudatomat az 
a gondolat teszi elevenné, hogy meg kell halnom, 
és annak titka, ami azután következik." Ez utóbbi 
nélkül a mondat a modern filozófia és költészet nagy 
részének állítása lenne, de Unamuno számára ép

pen ez, a „titokról" szóló mondatrész a lényeg. Szá
mára a tudat nem azért élő, mert. mini a görögök 
vallották, annak tudata, hogy halandó vagyok, vagy 
a halálért vagyok, mint Heidegger mondja, hanem 
azért, mert a halál tagadása, mert „eröleljes és oltha
tatlan vágy a személyes halhatatlanság után, és ami
kor a logika szembehelyezkedik ezzel a kívánság
gal , az élet ellenségének mutatkozik." Nem csoda, 
hogy annyit ismételte önmagát. Minden kívánságára 
ugyanaz az elutasítás volt a válasz. Unamuno müve 
ad absurdum bizonyítja, hogy a lélek sajnos nem 
halhatatlan. 
Azt állítják, hogy Unamuno bizonyos hispán katoli
cizmus tökéletes kifejezője. Saját maga állította, 
hogy „középkori lelke" van, és hogy egy volt és egy 
akart lenni népének lelkével. Hozzátette, hogy „kö
zépkori hazája erőszakkal élte ál a reneszánsz, a 
reformáció és a forradalom időszakát, valamit meg
tanult, de nem engedte meg, hogy megérintsék lel
két, igyekezett megőrizni a sötétnek nevezett idők 
szellemi örökségéi". Mindaz, amit Don Quijoté-
ról mond, és Unamuno egész művének paradoxonai 
a nem spanyol fülnek - sőt azt mondják, még a spa
nyolnak is - ősiesen spanyol. Olyan ember szavai 
ezek, aki évszázados hagyományokhoz kötődik. 
Szavai sehol másutt nem jöhettek volna létre, mint 
Spanyolország felégetett talaján, a szürkéssárga 
középkori falakkal körülvert Salamancaban, amely 
egyetemének Unamuno élete végéig rektora volt, s 
ahol még Cervantes tanítványai tanultak. Unamuno 
idegennek érezte korának sok törekvését, bizonyos 
véglegesen elveszteti lelki nyugalom után vágyó
dott, jó időkről álmodott. De ha sajál korunkat nem 
fogadjuk el, az még nem mindig jelenti azl , hogy 
kívüle élünk. Úgy mondanám, hogy Unamuno Spa
nyolországa sem volt középkori, és Unamuno sem 
a múlt embere volt. Spanyolország az ő idejében 
igyekezett letörölni magáról az ellenreformációnak 
(amely távolabb állt a középkortól, mint a rene
szánsz) a bélyegéi. Unamuno pedig, amennyiben 
katolikus volt, mindenekelőtt a katolicizmus válságát 
fejezte ki - és nem véletlenül éppen abban az or
szágban, ahol „Isten halálának" mai korszakában az 
legerősebb volt. Bármennyire is próteuszi jelenség 
a római egyház, amely mindenfélét képes és hajlan
dó megemészteni , Unamuno, akinek a gondolatai 
eretnekségre utalnak, furcsa hivő volt, és nem ok 
nélkül került indexre. Mindenekfelett megvetette a 
teológiát, nem hitt a dogmákban, legkevésbé pedig 
az eredendő bűnben, és rendkívül pogány étvággyal 
követelte az öröklét keresztény biztosítékait. A kö
zépkor utáni vágyakozást pedig a romantikától erre
felé éppen a m o d e m nyugtalanság jellemzi, mint 
ahogy Unamuno is bizonyos értelemben hidat képez 
a romanticizmus és a mai egzisztencializmus között. 
Ez az életéhes ember, akiben nincs semmi keresz
tényi Önfeledtség, minden idomulatlanságávai együtt 
korunk magányos énjének válságát képviseli, amely 
már mintha az ember második természetévé válna, 
mert évszázadok óta tart, a Slurm und Drangtól, 
Chateaubríand-lól és Senancourtól a mai gondolko
dókig és költőkig, nem mutatva a közeli vég semmi
lyen jelét, inkább ellenkezőjét, és amelynek lényege, 
mint azl nemrég egy költő mondta, hogy „a törté
nelem arra ösztönzi az egyéni tudatot, hogy az élet
nek adott értelem és a sorsot megalapozó értékek 
egyetlen ura legyen". 
Igaz, nehéz megmondani , hogy a jó és a rossz, az 
értelem és értelmetlenség legfelsőbb bírajának e kí
nos státusa mennyire valós és mennyire fiktív. Mi -



előtt azonban kimondtuk volna az első szót és az 
első ítéletei, a társadalom már ránkkényszerítelte 
értékrendszerünket, megalapozta lázadásainkai és 
egyetértéseinkéi egyaránt. Bár magányos kérdésfel
tevéseink és az egzisztencializmus állal annyit ünne
pelt „választásaink", ha nem is determináltak, de 
meglehetősen irányítottak valami olyasmi által, ami 
őkel túlhaladja, kétségtelen, hogy már hosszú ideje, 
néhány évszázada, gondolataink a gyökértelenség 
és a magányosság tudataként léteznek, mondjuk 
Heideggerig és Sartre-ig, mert az utóbbi időben 
e téren is változik egy s más. Unamuno azonban 
valami lényegesben különbözik az utolsó egzisz
tencialistáktól: ők nem csak az embert tették ma
gányossá, hanem gondolatait is, amelyeknek, bár 
elvben, csak mint egy meghatározott gondolkodó in
dividuumnak, és kizárólag az ő exkluzív indivi
dualizmusának a kifejezőikónt és tudatra ébredése
ként kellelt érvényesülniük. E téren minden ember
nek megvan a saját melafizikája. de minden meta
fizikának a saját embere is. Ebben a gondolat alap-
sajátossága miatt (magának a nyelvnek a jellege és 
az embernek - mint társadalmi és kozmikus állat
nak - a helyzele, mindig egyetemes jellege folytán, 
mert mindig „másvalakiért" van) nem lehetett eljutni 
a végső pontig, bár ez voli a törekvés. Ezért sem 
Heideggernél, sem Sarlre-nál nem volt összhang az 
individuum értelmezése és azon későbbi törekvésük 
között, hogy az egyedet mégis bekapcsolják a kö
zösség éleiébe és problematikájába. A között, amit 
Heidegger A Lét és az Idő, valamint Sartre A Lét 
és a Semmi címú müvében az individuum sorsáról 
írt. és bizonyos későbbi, legalábbis Sarlre-nál rend
kívül erőteljes és autentikus elkötelezettség között 
valószínűleg van emberi következetesség, de nincs 
semmilyen filozófiai, logikai szükségszerűség. 
Talán Spanyolország periferikus és kritikus helyzete 
következtében, amely nem tette lehetővé a filozófiai 
távolságtartást, vagy talán más okok miatt, Unamnuno 
egzisztencializmusai áthatja a közösséggel való lé
nyegi egybelartozás érzése. A közösség Unamuno 
számára mindenekelőtt Spanyolország, a spanyol 
nép, s ó azzal a nép lelkébe vetett régi romantikus 
hittel ragaszkodik hozzá, amely az idők romboló 
szel lemének az ellensúlyát képezi (ebből ered Una
muno gondolkodásának kétértelmű, ellentmondásos 
jellege, amely a Iradicionalisztikus konzervativiz
mus és a progresszivizmus keveréke). Unamuno re
torikájának egyik témája az önmagát kereső indivi
duum és az egyénre magát rákényszeríteni igyekvő 
közösség összeütközése. „Életünk állandó harc a 
világol magához ölelni, magáévá tenni igyekvő tuda
tunk és a világ között, amely magához akarja ölelni, 
magáévá akarja tenni tudatunkat." Ez sartre-ian 
hangzik, de Sartre (legalábbis A Lét és a Semmi 
Sartre-ja) számára „a pokol az a többiek" és lehetet
len bármiféle kommunikáció. Unamuno szerint vi
szont minden a „communio" felé vezet, az emberi 
vállalkozás lehetetlenségének és ugyanakkor elke
rülhetetlenségének „tragikus érzésével". „A testeket 
az élvezet, a lelkekel a szenvedés egyesíti." N e m 
csak az egyed és a korunk normái közötti eltérést 
hangsúlyozza, hanem az individuum és az időn kí
vüli közösség egységét is. Egységesnek érzi magát, 
mert az ől felülmúló sors tudatával érzi magát spa
nyolnak. „Az individuum, amely bizonyos módon tár
sadalom is, és a társadalom, amely szintén egy 
egyed, kölcsönösen megtermékenyítik egymást, 
egyiket nem lehet a másiktól elválasztani és nem le-

2 3 3 het megmondani , hol kezdődik az egyik és hol vég

ződik a másik . . . A szocializmus és individualizmus, 
a társadalom és egyén kifejezéseket azok állítják 
szembe egymással, akik hisznek az ostoba kérdés 
értelmességében: mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. 
Én vagyok a társadalom és a világ, bennem él min
denki más." E nézel sokkal közelebb áll Marxhoz, 
mini az „ortodox" egzisztencializmushoz. Ahhoz a 
Marxhoz, aki azl állítja, hogy ,.az individuum való
jában társadalmi lény. Saját egzisztenciám társadal
mi akiivitás". Maga a társadalom és a nyelv, amely 
az embert teljességében társadalmi lénnyé teszi és 
ugyanakkor legmagasabb fokú egyéni tudattal ruház
za fel, Unamuno számára Spanyolországot, a spa
nyol nyelvet, a spanyol valóságot jelenti. Ezért ez az 
egocentrikus individualista, aki azt írta barátjának, 
hogy többé semmi másra sem tud gondolni, mint 
magára és személyes sorsára, állandóan Spanyol
ország sorsára gondolt, egész életében annak tuda
ta és lelkiismerete volt. Ebből erednek azok a furcsa, 
de Unamunóra annyira jellemző könyvcímek, ame
lyek mintha csak metafizikus lírai gyűjteményekéi 
sejtetnének, és az alcímek, amelyek megmutatják, 
hogy ezeket a személyes egzaltációkat konkrétan az 
ország időszerű problémáinak szentelte, mint pél
dául: Az élet álom, alatta pedig: Gondolatok Spanyol
ország újjászületéséről. 

Amikor Unamunól olvasom, azonnal Spanyolország
ban érzem magam, bár sohasem jártam ott. Nála a 
halál is spanyol, akár a düh, a szerelem, a szó; 
az időn leginkább kívülálló témát is spanyol földbe 
ülteti, így amikor az angol pozitivizmusról vagy a né
met militarizmusról ír, alapmotívumként ezek mögött 
is felperzselt spanyol materiális és spirituális tájak 
tűnnek elő. És mivel nem vagyok se spanyol, se ka
tolikus, hanem szerb, így tehát Szent Száva ellenére 
is vallás nélkül, helyesebben keresztény vallás nélkül 
születtem, a fórt búza. a bor. a karácsonyi böjt (a dio
nüszoszi attribútumok) szentségének éppen csak 
hogy pravoszlávosított hagyományaival, a mitikus 
mesékkel, amelyek felébresztik bennünk a több-
istenhivés, a mágia és a varázslatok ősi tudatát 
és mélytudatát, az Olümposziak előtti egész szerte
foszlott mitológiát (lásd Vuk szótárát és a néphittel 
meg népszokásokkal kapcsolatos többi lorrást), 
Unamuno spanyol egzortációi számomra idegenek 
maradnak, de mind általános, mind spanyol prob
lematikája ellenállhatatlanul személyes problémá
imra és népem problémáira utal. Talán azért, mert 
Spanyolország minden különbözőségével, és éppen 
általuk, sorsát tekintve valahogy mégis hasonlított 
hazámhoz, bár minden egészen más formában jutott 
kifejezésre. Curtius Unamunót „excitator Hispá
n i á é i n a k nevezte. Számomra ő tudatom ösztönzője 
volt, egyes balkáni sorsszerűségeimmel kapcsolat
ban. De erről majd később beszélek. 
Talán azért, mert gyermekkori utaim kereszteződé
sein nem álltak a szenvedés naturalisztikus ször
nyűséggel megformált szimbólumai, és mert inkvizí-
toraim nem viseltek vörös selyemköpenyt, nincs 
érzékem katolikus gondolati körülményeskedése és 
tépelődései iránt, és nem is igen hiszek bennük (nem 
Unamuno katolikus-hispán szörnyűségeire gondo
lok, mert ez nála forrásjellegű). Bizonyára nagy eret
nek volt. Ennek érzékeltetésére elég, ha össze
hasonlítjuk Danteval, igazságának kegyetlenségével 
ós a matéria (melynek középpontjába Luciler trónját 
helyezte) iránti olthatatlan gyűlöletével. Unamuno 
annyira szereti az evilágiságot, hogy elszörnyed 
a gondolattól: megtörténhetne vele, hogy lestének 
és lelkének a Mindenható halhatatlanságot adoma-



nyoz, és képes lenne, akárcsak Camus hőse, (akit 
különben Unamuno sokban ihletett) a gyóntató kér
désére, hogy mit kívánna, ha az örökkévalóság 
létezne, így válaszolna: „Szeretnék örökké emlé
kezni erre az életre." Feuerbach és Unamuno vallás
magyarázata között alapjában kicsi a különbség: 
„Kétségtelenül tragikus az a sors, amely az örökké
valóság utáni vágyakozás nem létező és törékeny 
építőkövére alapozva állítja, hogy az örökkévalóság 
valóban létezik. . . Álmodok? Hagyjatok álmodni, 
ha ez az álom számomra az élet." 
Ugyanezt állítja a maga módján az ateista Breton is: 
„A semmivel sem korlátozott vágyak felserkenésé
nek területe egyben a mítoszok szülelésének terüle
te is." 
Képtelen vagyok Unamuno halhatatlanságáról alko
tott mítoszát álmodni, de belátom, hogy Unamuno 
segített ébrenlevő szel lememnek abban, ami az em
ber számára a legfontosabb: hogy szembenéz
zen végességével, hogy megkísérelje értelmezni ezt 
az értelmetlenségei. „íme közeledek életem utolsó 
szakaszához, ahhoz az üreshez - írta valamivel 
halála előtt. - Hiszem, hogy a világnak nincs célja, 
és hogy nem létező célját mi, emberek adjuk neki. 
De a dolgokat céllal kell felruházni." Állandóan 
ismételgette Senancour büszke gondolatát: „Az e m 
ber talán bukásra van ítélve; de ha semmivé kell is 
lennünk, ne legyünk úgy, mintha ez lenne az igaz
ság." És hozzátette: „Tegyünk úgy, hogy ez igaz
ságtalanság legyen." Ez a legszebb mondás, amely 
„Isten halála" korának nemzedékétől ered, amely
nek tagjai, elvesztve az évszázados nyugalmat, új 
célokat kerestek, egyesek maguk számára, mások 
mindannyiunknak, örökösen félve, nehogy olyasmi 
történjen velük, mint amit Kierkegaard ir arról az 
emberről, aki annyira távol élt magától, annyira el 
voll választva saját életétől, hogy szinle alig tudta. 

hogy létezik, mindaddig a reggelig, amíg arra nem 
ébredi, hogy halott. Többségünknek ez a sorsa. 
Unamuno egész éleiében arról beszélt, amiről az 
emberek nem beszélnek. Sohasem hallottam volna, 
hogy a szalonokban vagy a kocsmákban a halálról 
tárgyalnának. A halottakról igen, mert a halottak, 
paradoxális módon, alátámasztják életérzésünket, de 
halálunkról, élő és tengődő emberek haláláról soha. 
Gondolkodnak-e róla, gondolkodnak-e egyáltalán az 
emberek saját halálukról? Pascal és Spinoza szerint 
nem. Igaz, ebből az állításukból teljesen ellentétes 
következtetéseket vonnak le. Pascal a világi ember 
elferdültségére mutatott rá, Spinoza pedig a „szabad 
embert", vagy ahogy ma mondanánk, az autentikus 
individuumot definiálta ezáltal. Tolsztoj is azt állílja, 
hogy az ember csak mások halálát fogadja el, saját 
halálát el sem tudja képzelni: „Az a szillogizmus, 
amelyet (Ivan llyics) Kiesevetter Logikájából tanult 
meg - Gaius ember, az emberek halandók, Gaius 
tehát halandó - , Gaiusra alkalmazva mindig helyes
nek lúnt. de önmagára alkalmazva nem. Hogy Gaius 
- az elvont értelemben vett ember - halandó, az 
helyénvaló voll, de ö nem volt Gaius, nem volt elvonl 
értelemben vett ember, hanem egészen másmilyen, 
mint a többiek." 

Mindenki, aki gondolkodott, a halálról gondolkodott -
és arról beszélt. „Ha az ember megtanul gondolkod
n i . . . mindig saját haláláról gondolkodik. Minden 
filozófus ilyen", mondja ismét Tolsztoj. De csak a filo
zófusok, és mi, közönséges halandó Ivan llyicsek 
nem? Ki tudhatná ezt, legalábbis ami a középkorú-
akat illeti. A gyerekek bizonyára sokat gondolnak 
a halálra - néhány napig; a valóságra ébredés vál
ságos időszakában. És talán az aggok, ha egyálta
lán gondolkodnak, és a költők, az örökké válságban 
levő gyerekek, és természetesen a filozófusok, a 
született öregek. H a a tudomány egyszer matuzsá-



lemi korral ruházza fel az e m b e n , a filozófusok 
(alán befe is nyugszanak a halálba, de a mindig 
éleléhes köllók soha. Úgy énekelnek majd, mint Mar
ko királyfi: 

Laživ sv'jete, moj lijepi cvjete, 
L jep ti bješe, ja za maio hodah, 
Ta za malo, tri stotin' godina. 

Unamuno ugyanúgy ítéli meg a világot, mint Marko, 
azzal , hogy Marko úgy-ahogy mégis megbékél az 
„öreg vérengzővel", míg Unamuno, a gondolkodó 
köllő, ezt nem tudja megtenni. Talán azért, mert míg 
Marko tettek egész sorát tudja maga mögött, addig 
Unamuno egész életében csak gondolkodott és be
szélt kívánságairól és rémületeiről. Szédület fog el 
bennünket, ha pillanatokra csak megsejtjük, mi min
den lehet azoknak a fejében, akiknek az a hivatásuk, 
hogy végiggondolják, amit mások csak megsejtenek, 
és szemet hunynak felette. Nehéz azonban megtud
ni, hogy ma mit is gondolnak. „Többé nem tarthatjuk 
meg a halállal szembeni régi álláspontunkat, újat 
pedig még nem találtunk" - mondja Sigmund Freud. 
N e m hiszem, hogy a régi álláspont, a görög vagy 
a keresztény, túlságosan elviselhető lett volna. A görö
gök legalább szembenézlek a halállal, És milyen 
szörnyülködéssel! A keresztények, a vak hit erejével, 
igyekeztek ignorálni, tagadiák még létezését is. N e m 
tudom, mit nyertek ezze l : a halálfélelemtől nem 
szabadullak meg, és azt még tetézte az örök élet 
bizonytalanságától való félelmük is. Mégis valahogy 
mindannyian túlhaladták, talán nem is annyira rög
zítésével , h a n e m mindazzal, ami a görögök és a kö
zépkori keresztények lelkében saját magukat is felül
múlta: a kozmosz és a Gondviselés bölcsességével 
ós értelmességével, az egyéni sorsnak a közösség 
sorsa iránti szolidaritásával, a szülőföld iránti oda-
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egyáltalán tudnak a szülőlöldröl, a kozmosznak 
nincs többé semmilyen értelme, a nagyvárosi ember
ben a szolidaritás és a „communio" érzése csak 
kivételes pillanatokban, a háborúban és forradalom
ban ébred lel. Inkább hősi halált hal, minthogy élet
telfogásában helyet találna a halálnak. Ezért elfo
gadhatóbb számunka a heves hősiesség, mint a 
bölcs állhatatosság. Minden gondolatunk és gesztu
sunk individualista, magányos. Korunk költői és filo
zófusai, a halál férgével gondolataikban, egylől-egy-
ig magányosságunk jellegzetes példái, Kierkegaard-
lól Heideggerig, Baudelaire-től és Mallarmétól Ril
keig és Tracklig. Mindannyiunkkal külön-külön elóről 
kezdődik és fejeződik be a világ, ami feltétlenül azt 
jelenti, hogy abszurd. „Nincs halál, csak én vagyok, 
aki meghalok", mondja egy modern regény hőse. Az 
egzisztencializmusnak, az emberről alkotott gondo
latunknak két fő képviselője, Heiddegger és Sartre 
(mindig az első korszakbeli Sartre-ra gondolok) szá
mára mindaz, ami az embereket összeköti, a közös
ségi tudat, a szeretet, nem létezik. 
Ebből ered, a gondolkozás teljes áthalósága ellenére 
is. a következtetések individualista önkényessége. 
Igy például Heidegger és Sartre, ugyanazokból az 
alaptételekből kiindulva, teljesen ellentéles megol
dásokhoz jut e l . Heidegger mély, ihlető gondolata a 
halálról, amellyel szabadon szembenézünk, s amely
nek szörnyűségét éber tudattal elfogadjuk és túl
haladjuk (valami távoli módon ahhoz hasonlóan, 
ahogy Tolsztoj a gondolat jelentőségéről vélekedik), 
mert mindenekelőtt abszolút bezárkózásra törekszik, 
a tiszta, desperált avanturizmus etikájához vezet , 
azon ritka etikák egyikéhez, amelyek titozolálás nél
kül is lennmaradnak. Ezzel szemben Sartre szerint a 
halál iránti viszonyulásunk legkevésbé sem határoz
za meg és nem is minősili egzisztenciánkat, annál 
az egyszerű oknál fogva, hogy az ember nem is vi
szonyul sehogy a halálhoz, mert önmagát - egészen 



haláláig - „anticipálja, mindig valamivé válik". „A 
halál semmiképpen sem lényem ontológiai struktú
rája." Azzal az állítással ellentétben, hogy halál 
nincs, hanem csak én halok meg, Sartre számára, 
bár ó filozófus, ugyanúgy, ahogy a nem gondolkodó 
Ivan llyics számára, „csak más emberek halandók". 
Mindent egybevéve e metafizikák közül hozzám 
mégis Unamunónak vagy Tolsztojnak a halál előtti 
mélyről feltörő szörnyű sikolya áll közelebb, azzal 
a rám nézve szomorú különbséggel, hogy számomra 
a halhatatlanságnak maga a fogalma is felfoghatat
lan, emberileg monstruózus. H a nem lenne nyakán 
a szörnyű halál, az ember nem lenne ember, elvesz
tené minden emberi tulajdonságát, és nem tudom 
mit nyerne. Arról nem is beszélve, hogy az ilyen hal
hatatlan ember hogy érezné magát korunkban, „a 
történelem gyorsuló folyamatában", a nemzedékek 
szédületes változásában és kavarodásában. 
Sok mindenben nem értek egyet Unamunóval, és ó 
maga biztat erre. A filozófiában, az irodalomban, 
ahol nem tudományos igazságokról van szó, hanem 
bölcsességről, az igazságok és hazugságok iránti 
személyes, intim viszonyulásunkról, vagy ahogy 
mondani szokták, „értékítéleteinkről", az , aki csak 
azt hallgatná és olvasná, akivel egyetért, aki nem 
dialógust keresne, hanem csak monológot, kél- vagy 
löbbhangú monológot, annak nem lenne szabad 
senkit sem hallgatnia és semmit sem olvasnia, de 
mindenekelőtt nem lenne szabad gondolkodnia, 
mert gondolkodni elkerülhetetlenül annyit jelent, mint 
továbbgondolni a dolgokat, másként gondolkodni. 
Egy szükségszerű megszorítással: vannak gondola
tok, amelyek nem-gondolatok, amelyek embertelen
séget árasztanak, amelyek tagadják az embert és 
szabadságát, ezzel együtt pedig a gondolatot is. 
Például mindaz, ami ma nácizmusra, vagy ahhoz 
hasonlóra bűzlik. De mindenki más, aki másként 
gondolkodik, számomra hasznos, akárcsak azok, 
akik ugyanúgy, vagy legalábbis megközelítőleg 
ugyanúgy gondolkoznak, mint én. Az egyik edz, 
a másik erősít. Mint ahogy nincs gondolkodás ha
songondolatok nélkül, úgy nincs ellentétesek nélkül 
sem, ezek állandó összeütközése és ritkább egybe-
vágása nélkül sem, és mély meggyőződés sem léte
zik, megkérdőjelezés, próbára tevő kételkedés nél
kül. 

„Amíg élek, Uram. add, hogy kételkedjek. 
De tiszta hittel haljak meg" 

- énekelte Unamuno és állította: „A hit, amely nem 
kételkedik - halott." Ebben, de nem túl sok min
denben - egyetért Marxszal , akinek a kedvenc mot
tója: „de omnibus dubitandum". A szilárd meggyő
ződéshez is szükséges ellentmondás nélkülözhetet
lenségéről meggyőződött már Tertullianus, az olyan 
hipertolalitárius intézmény türelmetlen dogmatikusa 
is, mint amilyen a katolikus egyház. Terlullianustól 
ered az ismert sötét jelmondat: „Semmit sem tudni 
arról, ami az előírásokkal ellenkezik, annyit jelent, 
mind mindent tudni." Neki is el kellett ismernie, hogy 
az eretnekek és az agnosztikusok, ezek a „másként 
gondolkodók" szükségesek ahhoz, hogy a hit ne 
süllyedjen balga önletszelgésbe. és így következte
tett: Oportet hereses esse 1 - Nincs gondolkodás 
eretnekség nélkül. Az eretnek szó különben görögül 
választást jelent. 

Igaz, a filozófusok követelményei mindig apodiktiku-
sak. Nemcsak akkor, ha a tudomány kétségtelen 
i SiiAsegM hogy legyenek eretnofcak 

vívmányairól, mindannyiunk általános kincséről van 
szó, hanem akkor is, amikor személyes bölcsessé
güket, saját vérmérsékletük tapasztalatát közlik és 
türelmetlenül univerzális igazságként hirdetik. És 
a több mint két évezrede ismételgetett ,.de gusli-
b u s . . . " mondás ellenére többségünk számára a 
másmilyen ízlés - ízléstelenség. „Szembe kell for
dulunk Heideggerrel . . . " - állítja Sartre, nem saját 
átgondolt intuíciója nevében, hanem mindannyiuk
nak, az univerzális agynak a nevében. Heidegger 
pedig, aki azt állítja, hogy „a gondolkodás azzal 
kezdődik, hogy megértjük, az évszázadok óla ünne
pelt értelem a gondolkodás legkitartóbb ellenfele", 
mindannyiunkat mégis a nem-autentikusok poklába 
vet, ha nem úgy éljük át a dolgokat, és nem úgy gon
dolkodunk, mint ö. Minden gondolkodó valójában des-
pota-embrió magának a gondolatnak a természete 
folytán. Milyen lenne az az igazság, amely nem ál
talános érvényű, az az értelem és ítélet, amely nem 
univerzális, az a gondolkodó, aki nem érzi úgy, hogy 
„benne van mindenki más", s aki a nyelvel és a lo
gikát nem tekintené közvagyonnak? De az a poten
ciális despota csak az egyenjogúak köztársaságá
ban tud élni ós működni, máskülönben nem létezik, 
vagyis megmarad despotának, de megszűnik gon
dolkodó lenni. Ebben van a humanista gondolat pa-
radoxona: univerzálisnak érzi magái és annak kell 
lennie, az abszolútum leté kell törekednie, de még
is el kell ismernie, hogy korlátozza annak a vérnek 
és húsnak a viszonylagossága, amelyből van. 
„Filozófiánk, azaz a világ megértésének vagy meg 
nem értésének módja - mondja Unamuno - . magá
ból az életérzésünkből ered." Klasszikus definí
ciója ez az egzisztencialista filozófiának, amelyhez 
minden embernek megvan a maga metafizikája, sőt 
talán metafizikái is, mert semmi sem ingatagabb és 
változékonyabb, mint az „életérzés". Unamuno, a 
humortalan, harcias, agresszív, tüzes megszállott 
mindennek ellenére hajlamos volt az ítélkezésre, a 
kizárólagosságig terjedő intoleranciára. Luciditása 
mentette meg számunkra, és az a tudata, hogy ő 
maga is az intoleráns despotagondolkodók köztár
sasága. „Kél, három, vagy több személyiségnek" 
érezte magát, és élvezte ezeknek mindegyikéi. „Az 
ellentmondásokból é lünk . . . az élő gondolat az inlim 
ellentmondások szövedéke. Az egyöntetű ember 
nem lehel teljes és egységes fonal . . . Áldottak azok, 
akik sohasem érezték, hogy ellentmondásba kerül
tek önmagukka l . . . . aki nem hord magában egy 
állandóan polgárháborúban levő egész népet, nem 
él emberi (és talán még több mint emberi) életet." Az 
én elképzelt békeszerető köztársaságomat Unamu
no polgárháborúban levő országnak látja, de ha 
eredményes, a polgárháború is demokratikus köz
társasághoz vezel . Ilyen meggondolásból csatlako
zott hozzá a harcias Unamuno is. Megtanulta gyű
lölni minden eszme, sőt még sajál eszméinek az ön
kényuralmát is. „Nincs olyan krácia, amelyet jobban 
gyűlölnék, mint az ideokrácia, amely maga után 
vonja az ideofóbiál, egyes eszmék üldözését más 
eszmék n e v é b e n . . . Gyűlölöm a címkéket, de ha va
lamelyik c ímke jobban rámillene, mint a lobbi, akkor 
ez az ideoclasta címkéje lenne, aki széttiporja az 
eszméket. Hogy fogom Őket széttiporni? Akár a cipő
ket, magamévá téve ós szél lépve őket." Ez, képlete
sen mondva, marxi, de még inkább hegeli gondolat, 
ahogy azt Hegel Fenomenológiájában megfogal
mazta: nem lehet túlhaladni azt, amibe még bele 
sem kerültünk. Unamuno így megtanulta szeretni 
az ellentmondást, mindenekelőtt a másokkal szem- 236 



beni ellentmondást. Egy este barátjával Madridban 
sétállak és az Athenaeum elé értek, ahol vitával 
egybekötött előadásokat szoktak tartani: „Miről be
szélnek ma este? - N e m tudom. És ki beszél?. -
Nem tudom. - Menjünk be, én ellene vagyok." Él
vezett ellentmondani, ami emberi és még inkább 
tanári tulajdonság, de ugyanakkor megtanulta elvi
selni mások ellenkezéseit is, ami több mint filozófia: 
bölcsesség. Igaz, maga is érezte, hogy az ellent
mondás mennyire elviselhetetlen, és kereste ennek 
az általános emberi gyengeségnek a magyarázatát: 
„Az emberek nem szeretik, ha ellentmondanak ne
kik . . , a gondolatsorok szétszakítása ugyanolyan, 
mint a test sejtjeinek széttépése, bizonyos kellemet
len érzést, sót néha éles fájdalmat is e lőidézhet" 
N e m hiszem, hogy ez a fiziológiából vett hasonlat 
pontos lenne, mert az ellenkezést sokkal nehezeb
ben viselik el azok, akiknek nincsenek gondolataik, 
mint azok, akiknek vannak. De az a lényeges, hogy 
Unamuno le tudta magában győzni ezt a fájdalmat, 
sőt ösztönözni is tudta magát az ellentmondásos
ságra. Curtius ezért nem nevezte Spanyolország 
apostolának, hanem excitálorának. „Nemrég írta 
egy fö ldim. . . hogy bár gyakran nem osztja vélemé
nyemet, olvassa írásaimat, mert gondolatokat éb
resztek benne, olyanokat, amelyek reakciók az én 
gondolataimra. Ez minden, amit akarok: eszméket 
ébreszteni, még ha azok ellentétesek is az általam 
védett eszmékkel . 

De sok, nagyon sok olyan olvasó van, aki nem sze
reti, ha gondolkodásra kényszerítik, aki csak azt , 
akarja hallani, amit már t u d . . . aki azt követeli, hogy 
a könyv megszilárdítsa azokat a közhelyeket, ame
lyek hozzánóttek szelleméhez." Az ilyenekkel szem
ben Unamuno a végsőkig türelmetlen maradt. 
Unamuno vonz. Azt szeretem benne, amivel, sajnos, 
én nem rendelkezek: az egyeszméjü embert, akinek 
összes gondolata a rögeszméje körül rajzik nyugta
lanul. Szeretem éleléhségét és keresztény halál
félelmét, a „reményhívöségnek", bizonyos modern 
gondolatok nihilizmusának gyűlöletét. Mégis úgy 
érzem, hogy valami nagyon lényeges nem talált ben-

2 Bar értelmetlen lenne a nagy humanistának a reakoossAgaról boszelni. akit a reak
ciós spanym rendszerek kétsiet ke rry szén lettek száműzetésbe, os aki a szabadság 
cs ombersegesseg m ogl elemi i [hetetlen harcosaként hall meg A spanyol polgéi-
rvabonj kezdeten, ki tudja miliyen tradicionalisla es. pozilivizmuseDenes" okokból, Fran-
c© melle aU. bar nehany QWBI kot abban eies hangú cikkekéi ni a fa&imus ellen 1936 
szeptember 1 be*) vagyis az első három hónapban (emogatla a katonaságnak a .ovi-
iizaoo megvédései" szokjak) lázadását De csakhamar megváltoztatta véleményei 
Ugyanaz ev október 12-en a salamancai egyelem amfiteátrumában valamilyen ünnepséget 
tartottak Jelen von aj ersok. a kormányzó. Franco asszonyság. Milán Astiaile tá
bornok Unamuno rektori minősítésben elnökölt. A megszokott ceremónia után Astraille 
tábornok Isiait oí megtámadta Kataioniat meg a baszk tarlóm anyukái, mondva, hogy 
ezek oryanok. _mmi a iák a nemzet lesteben' Az amtneairumban valaki a tábornok 
jelszavát kiáltotta V.va la munte' (Éljen a halai') Nehany kékinges lalarvpsla lasiszla 
módon tisztelgett Franconak a porond letett lógd elmarad hatatlan arcképe előtt Minden 
tekiniei Unamunota meredt Ö lassan lel alti es azl mondta 

- Mindannyian azt varjak mit lógok most mordam Ismernek, es tudjak, hogy nem haji
gálhatok. Vannak helyietek, amelyekben hallgatni annyit jeleni, mni nazudr* Meri a 
hallgatás tHHeogyezeskeni értelmezhető Szerelnek valamit nozzatenm Astraille labor• 
nok beszédéhez - ha az beszednek nevozheiö Ne botiéifúnk arról, hogy a baszkok es 
kaiakmak elleni heves lamaoasa személyes senes is szamomra (hibádban születeti 
baszk vagyok Az érsek (ekkor Unamuno ujjal mutatón a melletie üld egyházi méltóság' 
ra. aki reun.eiell a lelelemiol). letazih-e ez neki. vagy sem. barcelonai Utalón. 
Itt egy pdtanalra megaltl Iszonyatos voM a csönd A nacionalista Spanyolországban 
soha senki nem mondón meg ivén beuedel Mit mond meg a rektor' Folytatta 
- Egy morwJ, lel résen ertet moflen letkianasi haSolum Éljen a naiaP En. aki egész 
eletemben olyan paradoxonokat tertem, amelyek kívánónak azoknak a haragjai, bkik 
nem értetlek Okol. az ilyen dolgok szakembereken! mondom, hogy számomra el a bar. 
bar paradoion undor 110 Uian Aatradle tábornok nyomorék Mondjuk ki ezi minden 
udvar kattan hatso gondolat fiefliul. Ó hadirokkant Cervantes ugyancsak hadtrokkant 
volt Es nemsokara meg több lesz belökik, ha Isten nem segil. Szorongat a gondolái, 
hogy Milán AstraiBe lefektetheti egy UmegpsztfKrlogia alapjai I Egy rryornorek. aki 
nem rendel koJ* Cervantes szelemi nagyságával, lendszennt ügy korrryit aajAi hely
zeten, hogy a környezőiében levőket csonkilja meg 
Milán Astraille nem tudta lovabb lunóztelm magái. Fetkiartorl: Abajo la mtehgenoa' Vrva 
la muene! A lárma azt mutálta, hogy a 'alangrstak lamogatjak. De Unamurw folytatta 

Ez az egyelem az erteknség szentelve En pedig a lópapja vagyok, önök megoecs-
lelenitik szent laLail. Gyozm lógnak, mert nagyobb brutális erővel rendelkeinek. De 
meggyőzni nem lógnak senkit Ehhez arra lenne szükségük, ami Önöknek hiányzik 
art elemre, és arra. hogy az rgaz&ag az önök oktalan legyen . 
Hosszú halotti csönd alt be A kanonjog képviselőié balran lelalfl. és egy* oldalán 
Unamunóval. a masikon Frar.=o asszonysággal emag/yta ai amhteatrurmt Ez voM Una
muno utolsó beszéde, ezulan hazi őrizetben tartották. A naconabslak biztosan letar
tanának volna, ha nem lelnek ilyen gesztusuk nemzetközi kovetkezmérryertitl 
Kel hónappal kesobb 1936 O^ttmbereban Unamuno elhunyt 

nem igazi visszhangra: barokk pátetikája. Idegen 
számomra Krisztus és Stuart Mill közötti szétfeszí-
tettsége, nem tudom követni politikai tépelődéseiben 
és vergődésiben. 2 

Tudata mindenben kereszlény, bár az igazat meg
vallva, „szerencsétlen, magában kettéválasztott tu
dat" - ahogy Hegel mondaná, de kereszlény, katoli
kus és spanyol, én pedig balkáni pogány vagyok. 
Tudatában vagyok annak, hogy számomra nem is 
adatott meg, hogy teljesen megértsem öt. Emellett 
nem tudok spanyolul, s Unamunónak a külföld szá
mára hozzáférhető, lefordított reprezentatív művei. 
A tragikus életérzésről, A Don Quijote és Sancho 
Panza és a többi, mintha csak fragmentumok len
nének, csak gondolkodásának és harcának egészé
ben, Spanyolországának atmoszférájában lennének 
a maguk helyén. Költő volt, költő prózai műveiben is, 
goethei értelemben vett alkalmi író, .,Gelegénheits-
dichter", és mindezt nem lehet távolról áttekinteni. 
Ezért e sorok nem tartanak igényt arra, hogy valami
lyen objektív képet fessenek róla. Mások minden
képpen hivatottabban, és talán tárgyilagosabban is 
írnak majd róla. Unamunónak mindenekelőtt azért 
vagyok adósa, mert különben teljesen unamunóian, 
saját megszállottságával és Spanyolországával arra 
ösztönzött, hogy magamról és saját hazámról gon
dolkozzak. 
Hogy mi ösztönzött arra, hogy magamról gondol
kozzak, nem tudom elmondani. N e m vagyok költő, 
hogy az intim indulatokat általános emberi meg
nyugvásokká tudnám desztillálni. A szülőfölddel 
kapcsolatban említek csak bizonyos gondolatokat a 
tragikumról és Don Quijotéról, a nemes lovagról, 
Unamuno életmüvének e központi témáiról. 
A tragikus életérzésről c ímű könyvét közvetlenül 
a háború előtt olvastam. Francia fordításban. És már 
valahol a legelején megdöbbentettek szavai: „Van
nak tragikus életérzésű népek is." Unamuno azt 
állította, hogy a nép, akárcsak az ember, bizonyos 
értelemben spirituális lény: van természete, múltja, a 
jelenben él, a jövőre gondol, született és meg is hal
hat, rendelkezik azzal , amivel az emberek közül a 
legbölcsebbek, saját filozófiával, ez pedig a nyelve. 
De, bizonyára azért, mert Unamuno a saját népére 
gondolt, én pedig az enyémre, és így a tragikusról al
kotott felfogásunknak különböznie kellett, eddig kö
vetlem, és ezen a ponton szétváltunk. Úgy véltem, 
hogy amit Unamuno tragikus életérzésnek nevez, 
vagyis az ember vergődése halandóságának tudata 
és a halhatatlanság utáni vágyakozása között, bár
mennyire is fájdalmas és lényeges, nem tragikus 
a szó valódi értelmében. A halandóság nem minden 
tudatosodása tragikus, sem pedig minden halál, és 
az általában vett tragikum sem a halál szempontjából 
tragikus, hanem az élet szempontjából, amelyért 
meghalunk. Különben maga Unamuno mondja, hogy 
a „tragikus életérzés" kifejezési csak megfelelőbb 
hiányában használja, azok között a személyiségek 
között pedig, akiknek ilyen érzésük volt, Marcus 
Aureliusl, Szent Ágostont, Pascalt, Rousseau-t, 
Chateaubriand-t, Kierkegaard-t említi. Nekem úgy 
tűnik, hogy mindezek közül csak Pascalnak volt a 
maga módján tragikus álláspontja az élettel szem
ben. Kierkegaard-nak csak valamelyest. Álláspontot 
írtam, mert úgy gondolom, hogy itt aktív, harcos 
viszonyulásról van szó, és semmiképpen sem csak 
érzelmekről. Marcus Aurelius sztoikus volt. A Sorsba 
belenyugvó és boldogságot biztosító sztoicizmus pe
dig, - ataraxiájával és apátiájával - antitragikus 
világkoncepció, mint a bölcsesség minden iskolája 



az antik világban, legalábbis Szókratésztól errefelé, 
Szókratésztól, aki tudta, miért nem szereli a tragé
diát. Szent Ágoston keresztény volt a szó teljes értel
mében, a kereszténység pedig lényegileg tragikát-
lan: abban nincs semmi tragédia, hogy a jók a 
mennyországba, a rosszak pedig a pokolba kerül
nek, és Dante az emberi sorsról festett képét nem 
véletlenül nevezte komédiának: a szent, a keresz
ténység legnagyobb alakja örült, hogy követheti a 
Gondviselést. Ugyanannyira Istennek tetsző volt 
számára a vétkeseket örök szenvedés közepette 
látni, mint az igazakat Örök üdvösségben. Ami tragi
kus volt, legalábbis a tragédiát megteremtő nép 
számára - később ez bonyolódik, de alapjában nem 
változik - az ógörögök, Aiszkhülosz, Szophoklész 
számára, Prométheusz, Oresztész, Oidipusz, Antigo
né tragédiájában, az a sors szembekerülése, össze
ütközése az ember legnagyobb értékeivel. Azzal , 
ami szent benne és számára, ami emberré teszi, 
szembefordulás méltóságával és büszkeségével, 
amit ha cserbenhagy, megszűnik ember lenni, A tra
gikus egyéniség inkább vállalja a halált, mint az ilyen 
hűtlenséget: Prométheusz, aki örök szenvedésre 
ítélve magával Zeusszal is dacol, Oresztész, aki az
zal a kívánsággal teljesíti szent, de gyűlölt köte
lességét, hogy rögtön utána meghaljon. Oidipusz, az 
igazság embere , aki akkor is keresi az igazságot, 
amikor tudatában van, hogy az a vesztét jelenti, 
Antigoné, aki „szerelemre született", és aki, hogy hű 
maradjon magához, áthágja a polisz törvényeit. A 
démoni vagy isteni erők, saját lelkének sötét erői, 
a Kozmosz sötét vagy fényes erői azzal fenyegetik a 
tragikus hőst, hogy összemorzsolják, eltiporják, de 
ő csak megy a maga útján, attól függetlenül, hogy ez 
az út a mennyország vagy a pokol kapujához vezet, 
feláldozva legnagyobb kincsét, az életét, csakhogy 
igazolja értékeit, az igaziakat, de néha a hamisakat 
is, saját belső fatalitásait; valamit, ami talán túl 
is haladja, de ami nélkül nem lenne az , ami . „Ez 
olyan helyzet - mondja Weber Tragikum és történe
lem c ímű könyvében - , amelyben minden, ami nagy, 
ami túlhaladja a kényszerítő körülményeket, csak 
hősi, majdnem mindig a bukásig és mindig végső 
életveszéllyel járó harc marad", harc. amelyben 
az értelem és értelmetlenség kérdései, ha nem is 
kapnak az ember számára elfogadható választ, de 
emberi megvilágításba kerülnek. (Mindez egyesek
nek talán túlságosan is emfatikusan hat, de mit tehe
tek, ha a tragédiáról beszélünk.) 
Mindemiatt, bár ez a gondolat rendkívül elterjedt, 
nem hiszek a tragédia abszolút .pesszimizmusában, 
és úgy tűnik, hogy lonescónak igaza van, amikor 
azt állítja, hogy egy bizonyos komikum sötétebb, 
mint a legsötétebb tragikum: a tragédia csak az e m 
bert öli meg, a komédia pedig az emberi értékekel is. 
De szinte mindazok, akik ma a tragédia jelentőségét 
tanulmányozzák, az ellenkező felfogást képviselik. 
„A tragikus dráma minden realisztikus értelmezésé
nek a katasztróla lényéből kell kiindulnia" - állítja 
a pozitivista Steiner. A marxista Goldmann pedig: „A 
tragikus konfliktusok előre megoldhatatlanok. Az ab
szolút értékek követelménye, amely uralja minden 
(S.M.) tragédia univerzumát, gyökeresen és vissza
vonhatatlanul szembefordul egy olyan világgal, 
amelyben a kompromisszum, a relativitás uralkodik." 
Még Werner Jäger is, méghozzá épp Aiszkhülosz 
kapcsán Paidea c ímű művében azt állítja, hogy 
„a tragédia volt az első költői műfaj, amely a mitikus 
hagyományra állandó strukturális elvként alkalmazta 
az emberi sors elkerülhetetlen felemelkedésének és 

bukásának. . . végleges katasztrófához vezelő esz
méjét. E két elem, a tragikus személy katasztrófája, 
valamint az „abszolút értékek követelésének" a tra
gikus összeütközés megoldhatatlansága miatt bekö
vetkezett katasztrófája, bár kölcsönös fellételezelt-
ségük sem logikailag, sem erkölcsileg nem szük
ségszerű - a hős elbukhat, de az érték attól még 
győzedelmeskedhet - . a kalaszlrólaelmélet szinte 
minden képviselőjénél összefügg, habár már Hegel, 
utána pedig Bradley, Shakespeare nagy ismerője is 
régen bebizonyította ennek a felfogásnak az alapta
lan voltát. 
Lássuk, hogyan mutatkozik meg ez az irodalomban, 
ahol kivételesen valamelyest betekinthetünk ezekbe 
a dolgokba és amely különben számunkra az általá
nos értelemben vett tragikusnak a mintája. Igaz, az 
utóbbi időben, mondjuk, kétezer éve. a tragédiák 
leggyakrabban a tragikus hős halálával végződnek 
(de ez még nem jelenti, hogy az általa képviselt 
értékek realitásának csődjével is). Ez azonban csak 
történelmünk meghatározott időszakának, vagy ahogy 
a görögök mondanák, a vaskorszaknak a relatív 
történelmi igazsága, és semmiképpen sem a tragi
kum általános elve. amely nem követeli meg a fel
tétlen halált, hanem csak az önfeláldozás készségéi , 
az ethosz erejét, amely túlhaladja a körülmények 
kényszerítését, szembehelyezi saját értékeit a ke
gyetlen és valójában parciális valósággal, mert a tra
gikus személyiség is ugyanannyira a valóság része, 
mint az, ami ránehezedik, méghozzá rendkívül aktiv 
ós fontos része, bármit is gondolnak erről a tragikus 
hós abszolút magányosságának mai teoretikusai. 
Hogy a mi valóságunkban a tragédiák legtöbbje „tra
gikusan" végződik, ez a realitásból, nem pedig a tra
gikum elvéből fakad. Ez azért is így van, mert a mi 
időszakunk tragikusainak pesszimisztikus világ- és 
életfelfogásuk volt, és a strukturális okok, a szín
pad törvényei is ezt követelték: a néző számára sok
kal meggyőzőbb, katarzisa sokkal radikálisabb, ha 
látja, hogy Antigoné valóban meghal értékeiért, hogy 
azok így győzedelmeskedjenek Kreón hamis értékei 
felett, mintha Antigoné értékei valamiféle „happy 
end" formájában győzedelmeskednének. Mi csak 
annak hiszünk, aki kész meghalni hitéért, és hogyan 
tudná ezt a színpadon meggyőzőbben bebizonyíta
ni, mint ha valóban meghal . 
Hogy a tragédia elvben nem köveleli a katasztrófát, a 
„rossz befejezést", ezt elméletileg, a tragédia szer
kezetének és szellemének az elemzésével is be le
helne bizonyítani. Céljaink számára azonban egy
szerűbb, és valószínűleg elegendő, ha megmutatjuk, 
hogy így van ez a gyakorlatban is, hogy a legna
gyobb tragédiák között is vannak „rossz befejezés", 
katasztrófa nélküliek. Racine írt ilyen tragédiákat, sőt 
úgyszintén a sötét Euripidész. Aiszkhülosznak a 
tragédiái pedig - aki sokak véleménye szerint időben 
és értékei szerint első az összes tragédiaíró között 
- szépen végződnek, a főhős, Prométheusz, Oresz
tész és a többiek egyfajta győzelmével. Sőt a ka
tasztrófáéi mélet szerint maga az Oidipusz király sem 
lenne tipikus tragédia, mert Szophoklész később 
meggondolta magái , és Oidipusz Kolonoszban című 
művét hősének apoteózisa által egyfajta isteni „hap
py end"-del fejezte be. Mindig felteszem a kérdési, 
hogy Goethe, aki tisztában volt a sötét hatalmak 
erejével, és aki Aiszkhülosztól Shakespeare-ig úgy 
ismerte a tragédiaírókai, mint hozzá hasonlóan ke
vesen mások, Faustját, a radikális optimizmusnak 
ez l a hőskölteményét, miért nevezte tragédiának. 
Igaz, a Faust hősének halálával végződik - amikor 238 



az századik életéve körül jár - , de semmiképpen 
sem ez a megnevezés oka. Az ok mélyebb, és 
Goethének igaza volt. 
Ugyanez a helyzet a tragédia abszolút értékei és 
„a kompromisszum ós viszonylagosság uralta világ" 
közötti „feloldhatatlan ellentétekkel" is. Goldmann-
nak a tragikumról alkotott jellegzetesen modern 
definíciója rendkívül elegáns és rendkívül szűk. Jan-
zenisla vízióra épült, amely szerint a bűnbe esett 
világ a romlottság és a sötétség fertője, amelyben 
a legveszélytelenebb kompromisszum is a lélek 
vesztél jelenti, és amelyben az igaz ember teljes 
magányra van ítélve, lehetellen számára bármilyen 
párbeszéd a világgal vagy a „rejtőzködő Istennel" 
(Deus abscondilus). Ez a definíció tökéletesen illene 
egy eszményi janzenista tragédiához, amilyent senki 
sem irt és nem is Írhatott, mert a tragédia mégis 
evilági dolog. Még akkor is szúk, ha - mint ez l 
Goldmann teszi - kizárólag Racine-ra alkalmazzuk, 
maga Goldmann is kénytelen azt állítani, hogy Ra-
cine tragédiáinak többsége nem is tragédia, vagyis 
nem lelel meg definíciójának. Irgalmatlanul kegyet
len látomásai ellenére Shakespeare-nek a tragé
diáira (amelyek különben a „végső katasztrófák" leg
jobb példái) sem alkalmazható, különösen, ami az 
„abszolút értékeket" illeti. A shakespeareológusok 
többsége ma úgy véli, hogy bár tragédiáiban a hősök 
elbuknak, a rossz mindig elnyeri büntetését, az ab
szolút értékek győzedelmeskednek - bár egy időre, 
és ez a mi vaskorszakunkban mégiscsak túlzás. A 
Hamlet végén a királyfi megdicsőül, a Lear király 
végén leleplezik a vétkesekel, közvetlenül halála 
előtt pedig Lear felismeri a legmagasabb bölcses
séget; még a szörnyű Macbeth ulán is a levegő 
ismét megtisztul és a rigó ismét énekel . A görög 
tragédiákról, különösen pedi Aiszkhüloszról nem is 
beszélve. Ott a hősök nemcsak egymás között foly
tathatnak párbeszédet, hanem a néppel, a kórussal, 
sőt még magukkal az istenekkel is. Legjobb tra
gédiái kompromisszummal végződnek, „egy olyan 
világban, amelyben a kompromisszum és viszony
lagosság uralkodik", de az értékek kompromisszu
mával - mert az értékek is antagoniszlikusak - Pro
métheusz és Zeusz, Athéné és az Erinniszek kiegye
zése a görög ember legnagyobb értékei közötti kom
promisszumot képezi. Az Oreszlészben pedig minden
nek, tehát a tragikus értékeknek a viszonylagossága is 
megnyilatkozik az areopágnak a szavazásakor, amikor 
ötven százaléka Oresztész megkegyelmezóse mel
lett. 5 0 % - a pedig ellene szavazott. Ha nem így len
ne, hogyan beszélhetne Nielzsche - aki át tudta te
kinteni a tragédia minden sötét szakadékát - „arról 
az erőről, amely a halál színe előtt az életkedvet af-
firmálja", hogy ludna bennünket egzaltálni, és meg
teremtői, a görögök, hogy tarthatnák a polgári eré
nyek legmagasabb iskolájának. De mindez még nem 
jelenti azl , hogy a tragédia idillikus hősköltemény, 
hogy szűkebb értelemben vett tárgyát nem a ször
nyűség, a harc, a halál képezi. Szemmel láthatóan 
nem ez a kérdéses, hanem az, hogy az ember ho
gyan viszonyul sorsához, hogy mikor beszélhetünk 
tragédiáról: ha a sors védtelen féregként zúzza szét 
az embert, vagy pedig, ha az ember képes birokra 
kelni vele, sőt, akár csak lelkével, felül is kerekedni 
rajta. Hogy halandó embernek lenni véres dolog, ezt 
tragikus próbatétel nélkül is tudjuk; a tragédia nem 
az élet gyengédségéről, hanem az ember lehetsé
ges nagyságáról tanúskodik. Nincs tragédia, amely
ben a hős nem az értékek képviselője vagy romboló-
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Hogy az értékek gyöznek-e, vagy legyőzetnek, sok 
mindentől függ, és talán legkevésbé magától a tra
gédia írótól, ha realista. Egyeseknél nem győznek az 
értékek. Aiszkhülosznál és másoknál győznek, és 
győzelmük, mint minden igazi győzelem bizonyos 
értelemben mindig kompromisszum. Ezt a bölcses
séget már a görögök is tudták, mert nem voltak mani-
cheusok. 
Ezzel csak az l akartuk mondani, hogy a tragédia lé
nyege ne a hősnek és értékeinek a kalaszlrólája. A 
katasztrófák gyakrabbak ott, ahol nincsenek se hő
sök, se értékek. A tragédia nem a mi korszerű szín
házunk, hanem az ember szemmel látható ínségé
nek, nyomorúságának és - ha nem lenne Tragédia 
és nem lennének azt feltáró tragédiák, ez nem lenne 
olyan szemmel látható - nagyságának összefoglalá
sa is. „Az ember semmi", „az élet Összege nullával 
egyenlő", mondja Szophoklész, de ugyancsak állítja: 
„Sok nagyszerű van a földön, de közlük az ember a 
legnagyobb." Kétezer évvel később ezt megismétli 
Hamlet, Shakespeare melankolikus hőse: „az ember 
a por kvintesszenciája", de ugyanakkor „remekmű, 
értelme nemes, képességei végtelenek". E két pont 
közötti feszülésében, kifeszítettségben rejlik a tragi
kum lényege. Más kérdés, hogy az emberrel kapcso
latban ez-e az egyetlen igazság. A bölcsek tagadták 
ez l az igazságot; jobban szerették elkerülni a szen
vedést, elkerülve életük teljes feláldozásának koc
kázatát. Aiszkhülosz mondása ellenére, hogy csak a 
szenvedés tanít bölcsességre, 
[gy gondolkodtam Unamunól olvasva, bizonyára 
nem ilyen alaposan, de mindenképpen ilyen értelem
ben, mert röglön megkíséreltem alkalmazni saját né
pemre. De éreztem, hogy rá Unamuno képlete nem 
érvényes. Szemmel láthatónak tűnt, hogy népemnek 
is megvan a sajátosan tragikus viszonyulása az élei
hez és a sorshoz. Egész történelme erről tanúsko
dott. Nem valamilyen tragikus érzésről van szó, ami 
nagyon zavaros megjelölés, hanem a sorsszerűség
gel szembeni tragikus álláspontról, ami, úgy vélem, 
közelebb is áll a hajdani görög felfogáshoz, és élet
tapasztalatunk szempontjából is megfelelőbb, bizo
nyos reagálást jelent az ót túlhaladó erőkre, a sorsra, 
amelyből a tragikus ellentélek és azok a helyzetek 
eredtek, amelyekben, mint Weber mondja, „minden, 
ami nagy, ami túlhaladja a kényszerítő körülmé
nyeket, csak hősi, majdnem mindig a bukásig és 
mindig végső életveszéllyel járó harc marad". Ezt a 
tragikus álláspontot, az embert emberré tevő értékek 
affirmálásál a szenvedések és áldozatok ellenére, a 
szenvedések és áldozatok árán, megtalálom nép
költészetünk egyes ciklusaiban, mitológiánkban, és 
egyebek között a Hegyek koszorújának ebben a so
rában: „legyen, ami lehetetlen". Ivo Andric mondta, 
hogy sem a világirodalomban, sem a népek történe
lében nem talált szörnyűbb jelszót. De az ilyen ön
gyilkos abszurdum, a valóságnak és a szemmel
láthatóságnak a kitartó tagadása nélkül nem lehetne 
sem akció, sem magának a gonosz elleni akciónak 
a gondolata." A tragédiának ez majdnem heroikus 
definíciója lenne, ha az „öngyilkos abszurdum" ki
tételt nem vesszük figyelembe. De ezek a modern 
Andrió szavai, nem pedig Danilo fejedelemtől ered
nek, aki az idézett szavakban a legfelsőbb értelmet 
és szépséget látja. 
Amikor Unamunól olvastam, n e m tudtam, hogy a tör
ténelem során magam is tanúja leszek, hogyan nyil
vánul meg népem ilyen tragikus álláspontja. E nép 
mindennapjaiban gyakran kicsinyes, szétszórt, Ön
zésektől szétmart, i lyen-amolyan, de kevés olyan 



nép van, amely ennyire rátermetten szembenéz a ki
vételes, akár katasztrofális helyzetekkel is. Termé
szetesen arra az „Inkább a halál, mint a rabság" jel
mondatra gondolok, az éleihez való legnemesebb 
értelemben vett tragikus viszonyulás e kifejezésére, 
amely egy ethosz válasza a reménytelennek tűnő 
helyzetre, amelyben, hogy megismételjem, „minden, 
ami nagy, ami túlhaladja a kényszerítő körülménye
ket csak hősi, majdnem mindig a bukásig, és mindig 
végső életveszéllyel járó harc marad". Itt nem egy 
emberről, hanem egy maximálisan egységes népről, 
a démoni erőkkel szembeni ellenállás akarásáról van 
szó, amikor, hogy megmenlsék a lényeges értéke
ket, az emberi méltóságot és szabadságot, mindent 
kockára tettek, még azt is, amit Unamuno szerint 
nem lehet kockáztatni: a halhatatlanság nélküli ha
lált - mert nem sokan hittek a lélek halhatatlansá
gában, a dicsőségre, a halhatatlanság unamunói 
pótlékára pedig kevesen számíthattak. A tragikus 
hós névtelen voll. A tragikum nem abban rejlett, hogy 
az ember az örök élet után vágyott, hanem hogy 
ember akart lenni. 
Unamuno bizonyára nem fogadná el a tragikumnak 
ezt az övével ellentétes magyarázatai , amely két
ségtelenül nem is teljes, mint általában az ilyen bo
nyolult jelenség bármely egyoldalú tolmácsolása, 
mint minden emberi beszéd. De úgy vélem, nem is 
vetné el. Élvezne abban, hogy valakit arra Ösztön
zött, hogy magáról és sajátjairól gondolkozzon, örül
ne a példa miatt is, amellyel alátámasztom. M a g a m 
is tudom, hogy a tragikumnak más sémái is vannak, 
nálunk például a Hasanaginica-l ípusú tragikum, 
vagy az Euripidész bizonyos darabjaiban megnyilvá
nuló típus, bár ezek inkább a polgári dráma, nem pe
dig a teljes értelemben vett tragédia képletei - szá
momra legalábbis így tűnik. 
Ez a helyzet Unamuno ideáljával, Don Quijote de la 
Manchával . a nemes hidalgóval is. Unamuno a múlt 
század végén Európának eszményképül Spanyol
országot, példaképül és igazságának a szimbóluma
ként pedig Don Quijotét javasolta. N e m az adott pil
lanat történelmi Spanyolországára, XIII . Alfonz Spa
nyolországára gondolt, hanem az örök, eszményi 
Spanyolországra, amelyei költőként a szívóben hor
dott. Erről természetesen nem tudnék semmit se 
mondani. Don Quijoléval más a helyzet. Ó a mai vi
lág nagy egyetemes alakjainak egyike, aki nemcsak 
Mancha köves útjain bolyong, hanem régóta járja 
Európa, sőt egész bolygónk összes tájait is, így elő
fordult már, hogy a manchaiak régóta nem látva elfe
lejtették, méghozzá éppen akkor, amikor a világ más 
tájain a legtöbbet beszéllek róla. Don Quijote, akár
csak a tragédia, ma ugyanannyira az enyém, mind
annyiunké, mint Unamunóé. Róla joggal lehet, és 
kell is hogy legyen saját véleményünk. Hogy az sok
ban különbözik Unamuno véleményétől, ez nem csak 
természetes, hanem leljes mértékben Unamuno taní
tásának szellemét tükrözi Unamunói az sem zavar
hatja, hogy szerintünk a mi véleményünk sokkal hűeb-
ben tolmácsolja Don Qiujote szülőjének, Cervantes-
nak az elképzelését, mint ő, aki Don Quijotét egészen 
másmilyennek látta, mini amilyennek megalkotója be
mutatta, s ezt nyíltan meg is mondta. 
Úgy érzem, hogy az a néhány alak közül, amely az 
utóbbi évszázadok során az irodalomból átjutott a 
mitológiába. Don Quijote a legmagasztosabb, legne
mesebb, az új idők egy jelentős embert ípusának jel
képe. Hatékony jelkép. Hamlet királyfinak elég lett 
volna megjelennie a Kastély bejárata előtt, ahol a 
nép türelmetlenül várta, hogy szétoszlassa Dánia 

minden rolhadékát, ő azonban ehelyett a dió héjáról 
álmodozik: Don Jüan, a neurasztenikus főúr mellett 
csak az ostoba Zganarel áll. Faust, a felvilágosult 
despota pedig teljesen egyedül virraszt a parancsno
ki emelvényen. Don Quijote mellett a nép, Sancho 
áll, ö „nem is más - mondja Unamuno - , mint indi
vidualizált kollektív lélek, prololípus és eredmény, a 
nép szellemi csomópontja". Fáradhatatlanul bolyong 
a spanyol földön, karddal kezében védelmébe veszi 
az elnyomottakat és megalázottakat, harcol az igaz
ságtalanság ellen, terjeszti a nép között az igaz 
szót. Nem hiszek túlságosan abban, amit Unamuno 
a lovagról mond: hosszas világjáró bolyongás után 
Spanyolországba visszatérve Cervantes hőse ismét 
testet öllöll magában Unamunóban, elfelejtette a ré
gi humanisla példázatait és Unamuno tanítását 
kezdte hirdetni; nem hiszek Don Quijotéban mini 
Krisztus-szimbólumban - bár ebből is van benne 
valamennyi. De miből nincs? A szimbólumok mindig 
polivalensek. N e m hiszek az Unamuno előtti Unamu-
n o - D o n Quijotéban, aki magánál Unamunónál is 
löbb - bár ebből is van benne. Illetve, szerelem ezt a 
Don Quijotét is mert a legszebb és legköltóibb Una
muno, ami nem kis dolog, de zavar, hogy az ilyen 
Don Quijote elrejti és megtagadja Cervantesét. „Mii 
érdekel - vallja Unamuno - , hogy Cervantes mit 
akart, vagy mit nem akart megírni, és hogy valójában 
mi az, amit megírt", Hitte ós nyíltan elismerte, hogy 
„más művét kommentálva sikerült legszemélyesebb 
müvét megírnia". Teljesen igaza volt: valójában min
den irodalom az irodalom kommentárja, a régi ered
mények, régi igazságok kommentárja, a régi szöve
geket is megváltoztató új lapasztalalok és eredmé
nyek befolyása következtében. Cimabue és Giotto tör
ténete ez. Mondják, hogy Cimabue, az öreg mester, 
séta közben találkozott Giottóval, a pásztorfiúval, aki 
birkáit őrizve gyönyörű figurákat faragott. Elvezette 
műtermébe, és a pásztorfiú röglön felülmúlta meste
rét. De a történelem éppen ennek az ellenkezője! 
állítja. A pászlorfiú először türelmesen tanult az öreg 
mesternél, elfogadóit és elsajátított mindent, amit ott 
talált, és csak akkor, az új élmények és felismerések 
hatására, a megváltozott világban tökéletesítette, 
forradalmasította a régi törekvéseket. Ezt a minden
napi életből magunk is tudjuk: a jelenkor csak a múlt 
többé vagy kevésbé energikus kommentárja, mini 
ahogy a jövő is a jelen kommentárja. Mindig csak az 
a kérdés, hogy ki mii és milyen örökséggel tesz, de 
az , aki egyszerűen mindent elvetne, pőrén maradna. 
Unamunónak tehát igaza volt, amikor a maga mód
ján kommentálta a Don Quijotét, hogy így megírja 
„legszemélyesebb művét". A személyes művek 
mindegyike így íródik, akár tudatosan, akár öntudat
lanul. A „mit érdekel engem" kifejezése azonban za
var, mert véleményem szerint nem voll igaza, ami
kor túlságosan elhanyagolta az öreg Cervantest és 
egy olyan nagy szimbólumot, mint Don Quijote, mert 
megkerülve nem ludta felülmúlni. A szimbólumok, 
akár az emberek, a nagy eszmék vagy az igazi érté
kek, hogy hűek maradhassanak önmagukhoz, addig 
fejlődnek, amíg élnek* Néha lassan változnak, néha 
ugrásszerűen, mint minden, ami élő. H a a fizikus ma 
is középkori eszközökkel dolgozna, nem fizikus len
ne, hanem múzeumőr, nyíllal felfegyverzett harcos. 
De amíg a nagy szimbólum létezik és él, valami lénye
gi megmarad, amiből kiindulunk és amihez vissza
térünk. Úgy érzem, Don Quijote szimbólumában lé
nyeges és teljesen Cervantes elképzelésének meg
felelő mozzanat, hogy Don Quijote könyvember: elé
gedetlen a valósággal, az olvasás, álmodozás, gon-



dolkozás egy időszaka ulán elindul a világba, hogy 
megváltoztassa azt, hogy megvalósítsa az olyan 
igazságot és szépséget, amilyenre a könyv tanít, 
amilyent a könyv követel. Don Quijote arra vállal
kozik, hogy valóra váltsa a Könyvet, jelképéi egész 
civilizációnknak, amely már ezredéve a Könyv civi
lizációja, a Könyvé, amely a Szellemet és Logoszt 
őrzi, de amely mindenekelőtt az új idők szimbóluma, 
amióta a Könyv elhagyta a Szentélyt - monopóliu
mot - és azoknak az iskolája, ihletője lett, akik rom
bolják a szentélyeket és monopóliumokat. Hol talál
ható meg például Marx, ha nem a könyvben, amely
ből kiindulunk, s amelyhez akkor is visszatérünk, 
amikor túlhaladjuk. N e m véletlen, hogy Cervantes 
hőse a nyomtatás (eltalálása után jelent meg, ami
kor a Könyv a manchai szegény hidalgó számára is 
hozzáférhetővé vált. így a már őszülő lovag, akinek 
az élet olyan keveset adott, a könyv pedig felébresz
tette képzeletét és megnyitotta előtte a távlatokat, 
azon későbbi fiatalok és kevésbé fiatalok ezreinek az 
eszménye lett, akiknek a könyv felnyitotta szemét 
más életek és más harcok előtt. Mindazoknak a 
zászlaja, akik kezükben könyvvel elindullak a világ
ba, hogy megvédjék a megalázóttakat és megbán
tó ttakat, hogy felszabadítsák a gazdag cintanazi Hu-
an Adud szolgáját, a cári rabokat és a szerencsétlen 
szüzeket, a világ prózaiságának ellenére új bölcses
séget terjesztve és egy aranykorról álmodozva, amely 
majd felváltja vaskorszakunkat. 
Unamuno felrója Cervantesnek, amién az kigúnyolja 
hősét. Igaza van, Don Quijotét többé m a már senki 
épeszű nem gúnyolja ki. Vagyis igaza lenne, ha Cer
vantes az utóbbi száz éven belül teremtette volna 
meg. De a tizenhetedik század elején, a „primitív fel
halmozás", a különféle „Szent Hermandad" császári 
és inkvizítori önteltsége, a Földközi-tenger Pireneu
si- és más félszigetein még később is sokáig pusz
tító erők tetózésének idején hogyan is álmodhatta 
volna meg valaki a Könyvet, hogyan képzelhette vol
na magát felszabadítónak, ha őrült képzelgéseire 
nem tekintett humorral, gyakran kegyetlen humorral 
is? Don Quijotét gúnyolva (bármit is állítanak ma a 
különléle elméletek, a művet nem kell elválasztani 
a szerzőtől) Cervantes saját magát nevette ki, a hu
mor segített neki, hogy műve megszülessen és az 
illegalitás leple alatt elinduljon a viágba. Unamunó-
nak teljesen igaza lenne, ha Cervantes a viccet, ezt 
az embertelen fegyvert, a minden lelkesedést meg
ölő nevetést alkalmazta volna. Az ő humora azonban 
gyengeségeinek értelmes beismerése volt, de eszmé
nyeinek trónfosztása nélkül. A Búsképű Lovag leg
nagyobb ellensége az a kétely volt, hogy képzelete 
nem kapaszkodik bele a valóságba. E kétely ellen a 
hős őrületével, megalkotója pedig humorral védeke
zett. Unamuno, maga is a középkor után sóvárogva, 
nem bocsátja meg Cervantesnek, amiért gúnyt űzött 
hőséből és saját magából, amikor a kellemetlen va
lóságból valamilyen elképzelt középkorba menekült, 
amelyről maga is tudta, hogy sohasem létezett. Mi 
ebben a gúnyban és öngúnyban a mű egyik fő érde
mét látjuk, amely nélkül nem élt volna és nem ihletett 
volna bennünket mind a mai napig. Unamunónak 
talán éppen azért nem volt soha humora, mert nem 
látta meg ennek a gúnynak a mólyen kétértelmű je
lentőségét. Cervantes először is kimondja, hogy 
1596-ban menekülni kellett a valóságból, „bárhova 
ebből a világból", ahogy ezt később a romantikusok 
mondták, és hogy könyvvel kellett menekülni. Má
sodszor pedig humorával és Don Quijote bolond
ságával azt fejezi ki - és ezáltal nem csak romanti

kus - , hogy nem volt hova menekülni, de nem volt ós 
nem is lehetett alkalmas könyv ehhez a szökéshez, 
ú különben (és ezt elfelejtik a romantikusok) nem 
menekült a múltba, hanem kiment Spanyolország 
útjaira, méghozzá karddal a kezében. Akkor azon
ban Spanyolország nem is követelt valamilyen igazi 
könyvet, és érthető módon nem is lehetett Könyv az 
ilyen Spanyolország számára. 
Unamuno azt rója fel Cervantesnek, hogy nem fogta 
lel hősének igazi jelentőségét és nagyságát. Ez l régi 
tézis. Már a görögök is azt állították, hogy a költő nem 
fogja fel szavainak értelmét, hogy csak eszköz a Mú
zsa kezében, aki öntudatlanul beszél. De a görögök 
azl gondolták, hogy a költő által az istenek beszélnek, 
akik tudják, mit mondanak. M a azt állítjuk, hogy ily-
képpen az oktalanság oktalanságokat beszél. Ha 
Cervantes nem fogja fel hősének jelentőségét, ho
gyan tudta volna egyáltalán elképzelni, hogyan ad
hatott volna neki ekkora súlyt, szuggeszlivitást és 
inspirativitást, ilyen gyönyörű bölcsességet? Ha vi
szont teljesen megértette volna egész nagyságát, 
nem költő lett volna, hanem próféta. Ki értette meg 
valaha is cselekedelének minden jelentőségét és 
esetleges nagyságát? Ez csak akkor volna lehet
séges, ha a történelem halott séma, az alkotói lett 
pedig tiszta tudatosság lenne. Csak azt lehet telje
sen megérteni, ami nem változik és nem változtat 
bennünket, ami halott. A változás alkotói lolyamat, 
tehát nem látható előre, Don Quijote pedig élő, tehát 
változott, méghozzá mind gyorsabban és gyökere
sebben. A lizenheledik század sölét spanyol kezde
tén Cervantes nem sejthette meg a készülő forra
dalmakat: az ipari, a tudományos, a politikai, a szo
ciális, az általános és az összes többi forradalmat. 
Amikor Don Quijote felcsatolta kardját és elindult a 
világba, Galilei éppen csak hogy leitalálta csilla
gászati távcsövét mi pedig ma a Holdra repülünk. 
Mindezek a változások alapjában megváltoztatták 
a manchai lovag helyzetéi, jelentőségét és lehető
ségeit. Hogy hű maradjon magához, gyökeresen 
megváltozott, hőstettei pedig számunkra mind komo
lyabbakká, termékenyebbekké és sorsdöntőbbekké 
váltak. 

Jól jönne Don Quijolénak egy jó életrajza attól kezd
ve, amikor Cervantes a világba bocsátotta, egészen 
a mai napig. Úgy tűnik, hogy legkevesebbet Spanyol
országban tartózkodott, ahol komolytalanságát vetet
ték a szemére, szerzőjét pedig azzal vádolták, hogy 
sértegeti saját népét. Ez érthető: Nemo propheta . . . 
Angliát egyebek közt a 18-ik században Stern, Fiel-
ding és mások által megajándékozta a humorral, ami 
ennek az országnak Shakespeare és az „ipari forra
dalom" mellett talán a legnagyobb hozzájárulása az 
emberiség kultúrájához; Németországban megtaní
totta a romantikusokat, hogy az életet egy bizonyos 
távolságról szemléljék, amely nélkül nem lehet átte
kinteni, és változtatni se. ó k ezt iróniának nevezték, 
ami talán nem is a legjobb elnevezés, maga a dolog 
azonban kitűnő. D e a legfontosabbak Don Quijolé
nak a változásai vollak, melyeket a romantikusok 
sejtetlek meg először, bár nem értették meg őket tel
jesen. N e m voltak erre felkészülve. Úgy tudom, Hei
ne volt az első, aki ezeket a változásokat megfigyelte 
és leírta, s ugyancsak ó temette el a romantikusokat, 
nagy romantikus áhítattal. Talán a fiatal Marxszal a 
Szajna partján lolytatott hosszú éjszakai beszélge
tések ihlették erre. Idézem hősünk fejlődésének e 
fontos dokumentumát, amely bizonyára nem vélet
lenül a híres 1644. évből ered: „Talán igazuk van -
mondta Heine a „prozaikus realistáknak" - „csak 



egy Don Quijote vagyok, és a furcsa könyvek olvasá
sa egészen megzavarta az elmémet, akár La Man-
cha lovagjának. Jean Jacques Rousseau volt az én 
galliai Amadisom, Mirabeau az én Rolandom vagy 
Agramontom. túlságosan belemélyedtem a francia 
paladinok lovagi tetteinek és a Nemzetgyűlés Kerek
asztalának tanulmányozásába. Igaz, őrültségem és 
a könyvekből merített lixa ideáim ellentétesek a 
manchainak az őrültségével és fixa ideáival: ő fel 
akarta újítani az elpusztult lovagi kort, én pedig min
dent meg akarok semmisíteni, ami még abból a kor
ból megmaradt, és ezért teljesen különböző fel
fogással cselekszünk. Kollégám a szélmalmokban 
óriásokat latolt, én pedig óriásainkban csak hencegő 
szélmalmokat. A boroslömlöket ó hatalmas varázslók
nak látta, én pedig bőrtömlöknek a mai varázslókat. . . 
ő bábkomédiában állami aklusl, én pedig ismét az 
állami aktusokban csak bábszínházat - de ugyan
olyan bátran sújtok le minderre, mint a bátor man-
chai. E hőslett miatt azonban én is ugyanúgy szen
vedek, mint ő, és Hölgyem becsüleléórt nekem is 
sok mindent el kell viselnem". 
A romantikusoktól eltérően Heine itt rendkívüli lucidi-
lássál vette észre a változást: Don Quijote, aki meg
teremtette a könyvet, a megváltozott időben megvál
toztatta olvasmányait, és ahelyett, hogy a múltba 
nézne, a jövő felé fordította lekintetét. Igaz. Heine 
még mintha nem fedezett volna fel valamil abban az 
öreg Don Quijotéban. valamit, ami a Búsképű Lovag
nak lehetővé tette, hogy alkalmazkodjon az új idők
höz. Azt mondja: „Fel akarta újítani a letűnt lovagi 
kort." Mivel, akárcsak Unamuno, elválasztotta a 
manchai eszményi személyiségét reális megteremtő
jétől, Cervantestől, Heine szem elől tévesztette, 
hogy „minden abból a korból megmaradt" megsem
misítésének forradalmi utján az első lépést éppen a 
Búsképű Lovag lette meg első vállalkozása során. 
Úgy tette ezt, hogy megdönthetetlenül bebizonyítot
ta, a csúnya valóságból az eszmény felé vezető út -
ha egyáltalán vezet valahová - nem a múltba vezet. 
Pontosabban. Cervantes Lovagjával két dolgot ért el: 
a könyvembert mini a világirodalom legvonzóbb alak
ját olyan piedesztálra emelte, amelyet számára csak 
a mi korunkban vonnak kétségbe egyesek; kinevette 
tehetetlen vágyát, hogy eszményét a múltba való 
visszatéréssel valósítsa meg, véglegesen szétrom
bolta minden könyvember addigi illúzióit, diszkredi
tálta az összes régi könyvet, nem csak a galliai Ama-
diséit, hanem mint tudjuk, a Bibliát és az összes töb
bit is, és ezzel új, másmilyen beállítottságú könyve
ket követelt, mert Könyv nélkül az ember nem él, 
bár lelkileg nem. Ezt bizonyítja Don Quijote példája 
is, aki meghal , amikor a valóság arra kényszeríti, 
hogy könyvéről lemondjon. A Lovag megjelenéséig 
a könyvember valamilyen egykori paradicsom, 
aranykor, Árkádia visszaállításáról álmodozott, min
den eszmény a múlt felé lordult. Cervantes Don Qui-
jotéja megmutatta, hogy ez mennyire lehetetlen. H a 
Lovagját anlipatikusnak mutatja be, kompromittálta 
volna a könyvemben, ha sikeresnek, vakká teszi a 
jövő korok számára. Így a Könyv megtanította Don 
Quijolél, hogy megérezze a valóság teljes elfogad
hatatlanságát, a valóság pedig megtanította, hogy 
felfogja az akkori könyv alkalmazhatatlanságát. A 
valóság megfejtésének kísérlete nem sikerült; komi
kussá váltak a törekvések, hogy a valóság fejet hajt
son a jel előtt, és hogy a jel értelmet vigyen a való
ságba. Ilyen volt a kor. De az illúzióktól a humor 
segítségével megtisztított eszmények iránti szük
séglet megmaradt. 

Heine mégis észrevette a lényeget: azt. hogy bekö
szöntött egy új kor, és hogy Don Quijote gyökeresen 
megváltozott, még az 1848-as forradalom előtt. Bizo
nyítva, hogy ez a sovány eszményi lény - mint Una
muno mondja - társadalmilag hatékonyabb és való
sabb voll sok nem-ideális hús-vér lénynél. A korral 
együtt ö is megváltozott, mint minden egészséges 
élőlény, új könyvekel talált, vállalkozásait új irányban 
folytatta. Utópiák és álmodozások helyett Don Quijo
te most a valóságot bíráló könyveket olvasta, ame
lyek reális és lehetséges harcokra szólítottak fel; 
a múlt helyett a jövőbe indult. 
Igaz, Don Quijote változásait illetően Heine ugyan
annyira késett, mint Németországa - Téli rege egyes 
más országok fejlődéséhez képest. Ezért is beszél, 
akkor már egyáltalán nem helytálló iróniával - hamis 
óriásokról ós korhadi kastélyokról, amikor Don Quijo
te már sokkal távolabbra jutóit, ó akkor már nem a 
korhadt kastélyok és a bennük lakó hamis óriások 
maradványainak megsemmisítésével bíbelődött, ha
nem a szilárd bankok és az akkor még fiatal kapita
lizmus nagyon is valós óriásai ellen fordult. Többé 
már nem Helvetiust, Voltaire-t, Jean Jacques Rous-
seau-t vagy Mirabeau-t olvasta, hanem Sainl-Si-
mont, Leroi-t, Proudhont, és Blanquil, pontosan négy 
évvel később pedig leginkább Marxot és Engelst. 
Fejében már nem Bastille emlékei bolyonglak, ha
nem a Kommün első sejtelmei. 
A hitvány német valóságon lelejtve lekintetét Heine 
nem tudta teljesen megérteni az európai irodalom fő
hősének fejében történő változásokat. A viharos 19-
ik század valóságának sok szemlélője számára 
azonban ezek a változások mind szemmel láthatób
bakká váltak. Ezt egy másik, Don Quijote életével 
kapcsolatos, rendkívül fontos dokumentum igazolja. 
A század egyik legnagyobb krónikása vetette papír
ra, akinek eszméi meglehetősen zavarosak vollak, 
de kivételes látnokisággal vette észre a jövő előjeleit. 
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkijről van szó. aki*a 
nyolcvanas években ezt írta: „elérkezett az idő, ami
kor Don Quijote többé nem nevetségesnek tűnik, ha
nem félelmetesnek, ó ugyanis kétségtelenül felfogta 
európai szerepét, és többé nem fog harcolni a szél
malmok ellen. De továbbra is becsületes lovag ma
rad, és ők (az uralkodók) ezért hatalmas félelemben 
élnek". 
Megváltozott tehát a Könyvet valóra váltó Don Quijote, 
mert megváltozott a világ és vele együtt a Könyv, 
is. Valamikor csak a vágyak és álmok könyve voll, 
ahol pedig pusztán csak álom van, ott az álom min
dig őrültség. Az üj világban az álmok könyve egyide
jűleg valóságról szóló könyv is, az álom és a valóság 
harcának, az álmok valóságbeli alkalmazásának, az 
álmok valóság általi megváltoztatásának könyve, 
vagyis olyan könyv, amelyben az álmokat a tudo
mány támasztaná alá, és új távlatokat nyitna szá
mukra. Lovagunk dolga sokkal nehezebb és felelős
ségteljesebb lett. Valamikor elég voll csökönyösen 
ragaszkodnia a belükhöz, mosl pedig a betűknek a 
valóságához kell lapadniuk, a valóságból táplálkoz
niuk. 
Tudom, hogyan harcolt Don Quijote, és azt is tudom, 
hogy győzött. Elragadtatott lanúi és néha résztvevői 
is voltunk annak az összetűzésnek, amelyben őt az 
eszmények számtalan fiatal meg lelem líthe tétlen lo
vagja testesítette meg. Győzött és eluralkodott a vi
lág nagy része felett, hírneve pedig eljutott a legeldu
gottabb viskókba is. Igaz, az aranykor eszményei 
még nem váltak valóra. A tudomány meggyorsította 
ugyan a történelmet, de az még mindig lomha, lábát 



elfárasztotta a sok egyhelyben topogás és a mocsa
rakban barangolás. Kemény földünkön mégis az 
aranykor eszményei felé törekszünk, tudatosan, cél
szerűen, néha egyenesen, néha spirálisan kanya
rogva, sok nehézség árán haladva előre. A Lovag 
élete tehát új szakaszhoz, úgy is mondhatnánk, for
dulóponthoz érkezett, győzelmének, uralmának idő
szakához. Csak az képzelheti, hogy bolygónkon 
könnyű uralkodni, aki sohasem lette rá lábát, de azt 
lalán még ő sem, hogy könnyű megvalósítani az 
eszményekel . Könyvvel a kézben uralkodni. Már a 
görög tragédia is arra tanít bennünket, hogy minden
nél nehezebb megemészteni saját győzelmünket, és 
nem átengedni magunkat a „hübrisznek". Mindazok, 
akik addig valamilyen könyvvel segítették magukat 
hatalomra, röglön eldobták, mihelyt megkaparintot
ták a hatalmat. N e m romlottságból vagy tisztesség
telenségből, hanem a könyvnek egy általános érvé
nyű, furcsa tulajdonsága miatt: fönn összehasonlít
hatatlanul nehezebbé válik, mini lent volt. Don Quijo
te azonban a Könyvet nem dobhalja el, nem csak 
azért, mert, mint Dosztojevszkij mondja, „becsületes 
lovag", hanem mindenekelőtt azért, mert elválaszt
hatatlanok lettek, mert ö a Könyv nélkül ugyanannyi
ra semmi, mint a Könyv őnélküle. És most vetődik lel 
a nagy, sorsdöntő kérdés: mi történik Don Quijoléval 
ebben az új időszakban, mi történik a Sanchókkal 
most. amikor a világol a Könyv szerint alakítják? És 
mi történik magával a Könyvvel, amelynek ugyan
csak állandóan változnia kell, hogy a régi maradjon, 
akárcsak azok, akiknek állandóan változniuk kell, 
hogy hűek maradjanak magukhoz és a Könyvhöz. 
És végül a nem kevésbé fontos kérdés: mi történik 
mindeközben velünk, akik miatt Cervantes utait járta 
és csatáit vívta, s akikel Könyve a magunk módján 
már meglehetősen magával ragadott. 
Nagy téma ez , annyira nagy, hogy csak egy új Cer
vantes tudná teljesen kifejteni. D e mivel a 17. század 
óta sok minden megváltozott, ennek az új Cervan-
tesnek valószínűleg sok mindenben másmilyen, ke
ményebb veretű géniuszra lenne szüksége, mint an
nak a régi, jóindulatú humanistának. Semmiképpen 
nem unamunói, elragadott, időnkívüli, változásoktól 
megriadt, hanem valamilyen eddig még sohasem lá
tott géniuszra. Ennek a Cervantesnek éles elmével 
kellene meglátnia a jót és rosszal, korunk hallatlan 
terhességeit. Egészen más verelúnek kellene lennie, 

de meg vagyok győződve róla, még- mindig rendel
kezne a régi Cervantes magasztos humorérzékével. 
Ami pedig a tragédiát illeti, Don Quijote, maga is tra
gikus hős lévén, győzelme után talán e téren is vá
laszt fog találni egy lontos kérdésre, amelyre a tragé
diaírók az utóbbi évszázadokban, éppen Don Quijo
te megjelenése óta kerülték a választ: mi történik a 
tragikus hőssel és értékeivel, ha nem bukik el a „ka
tasztrófában", amely, mondhatnánk, nem is szolgál 
másra, mini arra, hogy ezt a választ elodázza. Shake
speare, hogy megmentse ós bár valamennyire a l -
firmálja az értékeket, végül mindig kegyetlenül legyil
kolta hőseit, ha szükséges volt, ha nem. Ez szceni-
kailag rendkívül hatásos és nekünk, a közönségnek, 
valószínűleg kielégíti valamilyen titkos kívánságun
kat is, de nemigen felel meg az igazságnak. Mi tud
juk, hogy a tragikus hősök örök életűek, és hogy az 
Antigonék. Oidipuszok ós Hamletek minden színpadi 
gyilkosság ellenére sem szűnnek meg feltámadni 
akár régi, akár új köntösben, de munkájukban mindig 
egyformán sziszifuszi buzgósággal. Reprízeik az 
utóbbi időben lalán már túlságosan is lármásak, ön-
reklámozóak. Mindenütt látjuk őket: irodalomban, 
pszichológiában, f i lozófiában.. . N e m meggyőző a 
modern - a shakespeare-ivel teljesen ellentétes -
színház megoldása sem, ahol ugyancsak szisztema
tikusan lemészárolják az értékeket, hogy megment
sék és élni hagyják a mezleien és természetesen 
csúnya embert. N e m meggyőző, mert Ősi lényünkkel 
érezzük, hogy az ember nem arra született, hogy 
meztelen és csúnya legyen, bármennyire is állítják 
ezt a meztelenek és csúnyák. Don Quijote új helyze
tében arra a kérdésre is találhatna választ, hogy 
a tragikus hós szenvedése megmarad-e szisziluszi 
vállalkozásnak, szadista mészárlásokat követel-e to
vábbra is a költőktől, vagy pedig értelmezésekkel ter
hes, ahogyan az öreg Aiszkhülosz megsejtette. Bizo
nyos, hogy a tragikus hős új, paradoxális helyzete 
megoldásként nem engedélyezi a szóban forgó mé
szárlások egyikét sem. H a pedig nem akarna, vagy 
nem tudna válaszolni, megtörténhetne, hogy „ab
szurd színházunk" a világot jelentő deszkákról lejön 
az utcára. Ezért meg vagyok győződve, hogy Don 
Quijote válaszolni fog. 

fordította vékás János 
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Komis Mihály Halleluja című drámája 
a budapesti Nemzeti Színház 
együttesének előadásában, Zsámbéki 
Gábor rendezésében 

Komis Mihály HaHelujája a magyar drámairodalom 
rendhagyó alkolása, és a darab színrevitele, Zsám
béki Gábor rendezésében, a budapesti színházi élei 
legvitatottabb eseménye közé tartozik. 
A Halleluja drámaszerkezeli leg is, nyelvileg is új
szerű alkolás. a hagyományos színpadi elképzelé
seket, a magyar színjátékslílusl próbára tevő mú. 
A commedia deli' arte és a witkiewiczi dráma ha
gyományait is felevenítö mú, amelynek a mai ma
gyar valóságra vonatkozó utalásai vannak. A drámai 
szituáció középpontjában a felnőttnek látszó Lebo-
vics és a „rettentően öreg" Miksa nagyapa áll. Mik
sának nemcsak korát nehéz megállapítani, hanem 
az a történelmi időt is, amelyben él és amelyre ref
lektál. Személyisége egyazon színpadi időben kü
lönböző történelmi idórélegeket dokumentál: hol a 
Monarchia beszédtörmelékei, hol a két világháború 
közölli magyar társadalom nyelve, hol pedig az ak
tuális közéleti argó hangjai szólalnak meg benne. 
Kaleidoszkóp-szerű, képlékeny lény, múltja a törté
nelmi jelen időre vetítódik rá, figurája a különböző 
korok nyelvi sztereotípiáinak, fordulatainak, szóla
mainak ismételgetésében fogalmazódik meg. Az 
autentikus léttől megfosztott ember, olyan drámai 
antihös, aki még ebben a negativ állapotban sem 
definiálhatja önmagát, az egyetlen életnyoma a kü
lönböző történelmi időszakok köznyelvi sablonjainak 
tarka zsibvására. A lialal Lebovics ugyanezt a nem 
autentikus életet éli, ugyanezt a beszédmódot be
széli, csak a szólamai aktuálisabbak, történelmileg 
nem rétegelt a nyelve. A keltőjük közötti kapcsolat 
egyetlen biztosítéka a foszlányokban létező, teljesen 
elidegenedett, a társadalom részéről már autoritativ 
módon kiaknázott és elhasznált szólamok, az elkop
tatott sláger- és reklámszövegekre, a közéleti argó

ra, a diáknyelvre, a sajtónyelvre utaló párbeszéd. 
A gyermek Lebovics képtelen megoldani iskolai fel
adatát, a következő jeleneiben már egy volt iskola
társa protekcióért esedezik nála, majd egy magas 
rangú küldöttség érkezik és felelősségteljes tisztség
gel bízza meg. Lebovics a rémüli felnőtt és a maga
lehelellen gyermek szemével logadja be a világ ese
ményeit. Egész élete, személyisége annyira bizony
talan, hogy még biológiai státusa is irracionális. 
Kornis Mihály drámairól telitalálata a történelmi le
gitimációs válság megragadása, ennek ad abszur
dum vilele: ebből a perspektívából már nem is be
szélhetünk az individuum válságáról, hisz ez az indi
viduum nem is konstruálódott soha. A drámaszöveg 
kifeszít egy közösségi hálót, amelybe idegenül ka
paszkodnak a drámai alakok; nincs saját nyelvük, 
életük. Kényszeredetten ismételgetnek holmi prepa
rált, automatikus szövegel: tragikus lényegük, hogy 
ezl ellenszegülés nélkül vállalják, a komikus pedig 
az. hogy meg is értik magukat általa. Ennek a be
szédmódnak megvannak a történelmi mély rétegei 
és az akluális anyagot felölelő jelentései is - mindkét 
hós saját korának hulladéknyelvében létezik. Kornis 
közéleli vezényszavakat tartalmazó magyar drámai 
enciklopédiát állított össze, amely a magyar törté
nelmei groteszk alulnézetből vizsgálja meg. 
Zsámbéki Gábor azon fiatalabb rendezők közé 
tartozik, akik évekkel ezelőtt elindították azl a ma
gyar színházi megújulási (ez ugyanolyan jelentós és 
értékes, mint az új magyar filmhullám), amely min
den instilucionális közbelépés ellenére ma is tart. A 
Halleluja rendezésében jó érzékkel gazdagította a 
drámaszöveg hangulati elemeit, a színészektől dina
mikus, sodró ritmusú játékot követelt meg, groteszk, 
clownszerű játékstílust diktált a céltalan mozgások
ból külön jelentéseket fejteti ki, és ebben az ab
szurd színpadi energiában, a nyelvi sztereotípiák ré
sein át a drámai szereplők időnként meg is értik, 
megközelítik egymást. Zsámbéki Gábor rendezői ví
ziójában és értelmezésében tehát létezik egy máso
dik, titkos nyelv, amely apró emberi gesztusokban, 
lírai intermezzókban mutatkozik meg, ez az ösztö
nösen elfogadott sablonok mögött titkos jelbeszédre 
képes. Ez a búvópalakszerú szeretet- és megértés
vagy azonban groleszk végkifejletbe torkollik: az elő
adás végén megérkezik az apa. a fogyasztói társa
dalom apostola, örömmámorban mondja el: mosl 
már mindent lehet vásárolni, nyugati árut is. kár, 
hogy nem mosl fiatal. Felesleges tárgyakat, ajándé
kokat dobál szét a színpadon, Lebovics kezébe vesz 
egy búgócsigát, játszani kezd vele, értelmetlenül 
bámulja, sejtve, hogy a felnőtté érés folyamatában 
ezzé lettünk, ezzé váltunk. Az elmulasztott történelmi 
lehetőségeket a búgócsiga hangja váltja lel, a fo
gyasztás mámora pótolja a felszabadult nyelvet. A 
történelmet újra a pótlörténelem helyettesíti. 
Zsámbéki Gábor rendezésének külön értékét a szín
tér megszervezése képezi. A didaszkáliák szerint 
a drámai cselekmény egy szobában játszódik le. de 
ez a szoba lehel hivatal is egyben, az iskolapad 
íróasztallá változhat. A szoba-hivatal pedig minden 
pillanatban váróteremmé vagy vasúti kocsivá. Sok
szor nem is az a kérdés, hogy mit mondanak vagy 
mit cselekszenek drámai szereplők, hanem az, hogy 
hol játszódik le a cselekmény, hol siklottak ki a tör
ténelem nevezetes mozdonyai. Abszurd és közéleli 
drámát láttunk a Nemzeti Sz ínház társulatának elő
adásában, amely érzékeny kérdéseket érint, és ez
zel magyarázható, hogy a viták pergőtüzében már 
egy éve telt ház előli lut az előadás. 244 
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A kaposvár i Csiky Gergely Sz ínház We iss -da rab já -
va l " megszü le te l l a magyar for radalmi sz ín já tszás . A 
m e g f o g a l m a z á s szándékos : for rada lmi (és n e m egy
szerűen poli t ikai) sz ínháza t te remte t i Ács János 
rendező és társulata a szó intel lektuál is és emoc io 
nális ér te lmében egyaránt . Igazi népszínházat , amely 
az izzás ig , sőt a robbanásveszé ly határá ig képes 
sz i l an i az akt ív részvéte len a lapuló feszü l tsége i a 
néző téren is. (Meg kell m o n d j a m , volt o lyan pi l lanat, 
amikor kis h í ján a sz ínpadra rohan tam együt t üvöl te
ni a sz ínészekke l ) . A pub l i kum in tenzív f igye lme in
dokol t : ezút ta l nemcsak neki já tszanak , de róla van 

szó. a tör téne lmérő l , amely egyszer re mi to lóg ia és 
je len , por ladó hil és fesz i lő utópia. Ke le l -európai 
posz l fo r rada lmi pi l lanat. N é m a , halott, vá rakozó , 
m in i a da rab végén meg je lenő ha ta lmas vá roskép 
(Budapes t? Prága? Varsó? - lehetne persze Pár izs 
is) lá tongó utcá jáva l , de rmed i köveive l . 
A nagy f rancia fo r rada lom etikai és pol i t ikai el lent
mondásosságáva l , s ugyanakkor belső szükségsze 
rűségek i rányí tot ta log iká jának t iszta kép le léve l -
má ig é rvényes - m inden későbbi (lelt légyen buká
sában győz tes vagy győze lmében megbukó) forra
d a l o m arche t ípusa . Péter We iss ebbő l az anyagbó l 
mer í l e l l a for rada lom és a fo r rada lmán lét néhány 
alapproblémájára való újrakérdezéssel. Sade és Marat 
v i lá ja egyszer re érinti a fo r rada lom et ika i , pol i t ikai és 
onto lóg ia i kérdései t , azonban la lán már Pe ler We iss 
eredet i e lképze lése i szerint s e m csupán „ a náci kon
centrációs táborok nyújtotta utólagos bölcsességgel" 
dús í tva - mint Susan Son tag írta volt - , de azzal a 
fe l ismerésse l is, ami t a sztál ini táborok vi lága lett oly 
nyoma iékossá és l i gye lmez le lővé épp a baloldal i ér
te lm iségek számára . Ezért é r zem tel i ta lálatnak a 
módot , a h o g y a n a kaposvár i rendezés lovább le j lesz-
ti a weiss i in tenc ibka l , s d o k u m e n t u m o k fe lhaszná lá
sáva l bőví t i , aktual izál ja a d ráma egyébkén t szemer 
nyit s e m korszerű t len eredet i szövegét . M indez a 
drámai mondaniva ló pol i fonikus jel legét erősí t i : a Ma-
r a t - S a d e konf l ik tus, ame lynek e lő te rében (az egyén i 
és /vagy kol lekt ív) kegye l l enség j ogosságának psz i 
chikai és et ikai p remisszá i á l lnak, nem homályos í t ja 
el a M a r a l - D u p e r r e t , i l letve a M a r a t - R o u x között i 
érze lmi és eszme i e l lenté lek erkölcsi és pol i t ikai 
vona tkozású , aktuál is kéte lyeke l meg foga lmazó üze
netét. A győz tes for rada lmak micsoda d i l emmája 
nyer ( látszólagos) mego ldás t abban a (d rámába be
ékelt) s zövegben , melyet Marat m o n d el a sajtó sza
badságáró l ! (, Le kell mondanunk végre a véle-



menyek és a sajtó korlátlan szabadságának hamis 
elképzeléseiről..." slb.) A dokumentumok felhasz-
nálásval Marat alakja, amely a Péter Weiss-i alap
szövegben, ha ironikusan is, mégiscsak idealizált 
eszme-ember, új dimenzióba kerül: nemcsak „a nép 
barátja", a forradalom megvesztegethelel len harco
sa többé, hanem a rousseau-i „kényszeríteni kell 
őket a jóra" eszmeiség modern szülötte, az igaznak 
vélt eszmék éppen születő zsarnoka. 
A játék jelenre koncentráltságát erősítik a jelmezek, 
megannyi hétköznapi színfolt: Marat zakóban, az 
erotomániás Duperret mint éltes, örökifjú kisvárosi 
selyemfiú, áttetsző színes nylon ingben, feszülő far
mernadrágban. Coulmier, az intézel igazgatója - a 
csendes ellenforradalmi status quo megtestesítője, 
a polgári fellendülés és kiegyezés bajnoka - öltözete 
alapján akár egy mai magyarországi technokrata is 
lehetne, az agitáló forradalmárt leteperő neuraszté-
niás ápolt didergő testén orosz katonaköpeny. . . 
Mindez jóval kevésbé teátrális, mint a szerző által 
előrelátott historizáló öltözetek. Ám ezáltal a játék 
nyitottabb, „benne vagyunk" a darabban nyakig, 
amit látunk, az nem történelmi tandráma és nem pa
rabola, inkább szenvedélyektói izzó hitvita „itt és 
most" az „itl"-rŐI és a „most"-ról. A charenlói téboly
da fürdőszalonja kozmikussá tágul. A darab eme 
mögöttes jelentésének azonban nem szabad a kelle
ténél nagyobb jelentőséget tulajdonítani. A rendezés 
sem erre a lapra játszik, hiszen célja, hogy felerősít
se a dráma valamennyi téziséi. Peler Weiss kétség
telenül sok tekintetben a brechti törekvések folyta
tó/a. A Marat üldöztetése... is végső soron eszme
dráma, ám mondanivalója korántsem redukálható 
egy-két tézisre, mint Brecht esetében ez oly gyakori. 
A M a r a t - d e Sade vita alapvetően a forradalom értel
me körül folyik: megváltoztathatö-e az emberi termé
szet, javítható-e az ember akár kegyetlenségek árán 
is? Mindkettőjük feleiele egyértelmű: szenvedélyes 
hit (Marat) és filozófiailag, nemkülönben tapasztalati
i g megerősített kétely (Sade) . A kegyetlenség eb
ből fakadóan Marat számára etikai szükségszerű
ség, Sade számára ontológiai kényszer. („Minden 
halál még a legiszonytatóbb is beleolvad a természet 
tökéletes közönyébe"). Sade kezdetben „egy mér
téktelen bosszúmű" lehelőségét látja a forradalom
ban, s nem a kegyellenség-orgia, hanem az el-
gépiesedő megtorlás távolítja el attól. „Az egész 
elsorvasztása lassú felolvadás az egyformaságba 
az ítélőképesség elhalása önmagunk megtagadása 
halálos elgyengülés egy állam alatt melynek formája 
végtelen távolra került az egyes embertől" - olvassa 
Sade Marat fejére a győztes forradalommal szembe
ni jogos vádjait, miközben elnyúlva a Marat-ra for
dított kádon, Charlotte Corday-val korbácsoltatja 
magát. A jelenet egyértelmű: Sade győzött. Átmene
tileg vagy végérvényesen? Mindegy. Rokonszen
vünk a mindig megújuló konok hité. Sade-nak úgy 
van igaza, hogy az Marat igazságát is erősíti. Miként 
azt erősitik a girondista Duperret és Corday vallásos 
áhítattal, áriastílusban előadott „közkézen forgó ha
zugságai" a liberalizmus közhelyeinek arzenáljából. 
A játék indulatai, feszültsége kétségkívül az ezt köve
tő „agitáló" jelenetben kulminál - ha valahol, hát in 
eltűnik a határ a színpad és a nézőtér közül. Marat 
a közönségnek, nekünk beszél: „Ne hagyjátok be
csapni magatokat / amikor elfojtják forradalmunkat / 
és azt hajtogatják / hogy most már jobbak az állapo
tok /.../ Vigyázzatok / mert amint úgy akarják / vala
mennyiölöket háborúba küldenek / hogy megvédjé
tek / pénzhatalmaikat / s mivel a megvásárolt tudo

mány / oly gyorsan halad előre / a fegyverek mindig 
ütőképesebbek / s tömegben pusztítanak el benne
teket". Lenyűgöző erejű jelenet. Talán a legemléke
zetesebb, ha szabad bármit is kiemelni az ízig-vérig 
zseniálisan rendezett, hibátlanul előadott darabból. 
Külön erénye a kaposvári előadás koncepciójának, 
hogy nem igyekszik mindenáron a szánkba rágni 
valamiféle végső igazságot a forradalom és a forra
dalom sodrába kerülő ember erkölcsi dilemmáinak 
természetéről. A darab hőseiben, legyenek bár
mennyire plasztikusan megfogalmazottak is, karak
terisztikus eszmék s azokra épülő érzelmi diszpozí
ciók fogalmazódnak meg, s mindegyiknek megvan a 
maga igazságtartalma. N e m a jó és a rossz össze
csapásának elcsépelt tanmeséjét látjuk tehát, de azl , 
többek között, hogy meggyőződések mikénl válnak 
téveszmékké, hogy a végeredmény mikénl csúfolja 
meg, torzítja el az igaznak vélt s nemes szándéko
kat. Nemcsak Marat-nak, de Marat-al szemben Sade 
nihilizmusának, sót Corday bosszújának is meg
van az etikai jogossága - á m az sem véletlen, hogy 
a Charlotte Corday-t megszemélyesítő charentoni 
ápolt álomkórtól szenvedő depressziós. A szerep je
lentésköre ezáltal a szándék és a megvalósulás 
etikusságának disszonanciáját is magában foglalja. 
A nézőre hárul a feladat, hogy a különféle igazság
tartalmakat összemérje, értékelje, önmagára és va
lóságára vonatkoztassa. Ennek a koncepciónak nem 
kevés, a köze Péter Weissnek, a dokumentumszín
házról kialakított elképzeléseihez, annak ellenére, 
hogy a Marat üldöztetése... nem meríti ki a doku
mentumszínház fogalmát: voltaképpen kevesebb is, 
több is annál. A kaposváriak játéka azonban minden
képpen eleget tesz (mi több, kitűnően) a követelmé
nyeknek, amit Weiss úgy fogalmazott meg, hogy „a 
dokumentumszínház. . - ugyanolyan helyzetből indul 
ki, mint akármelyik állampolgár, aki maga kívánna 
tájékozódni, de eközben gúzsba kötötték a kezét, és 
végül egyetlen eszközhöz folyamodik, ami számára 
marad: a nyilvános tiltakozáshoz." 
Végezetül csak annyit: az Ács János rendezte darab 
méltó elbírálása és e lemzése a színházi szakembe
rek, színikritikusok feladata lesz majd, miként a ki
magaslóan jó színészi teljesítmények értékelése is -
a kaposvári sz ínházba mintegy véletlenül betévedő 
idegenként szerzett impresszióimat hadd zárjam egy 
rezignált sóhajjal: kár, hogy Kaposvár Újvidéktől 
olyan messzire van. Azért, aki teheti - s még lehet
séges - , nézze meg a Marat üldöztetését... 
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Ladik Katalin alkotói munkássága, ahogy azt adatai
ban feltünteti, az irodalomtól, színművészertől, a konk
rét, a vizuális és fonetikus költészettől, a períor-
mance-tól, a happeninglől és a mail arttol egészen 
az experimentális zeneművek vokális előadásáig 
ível. 
Katalin költő és hivatásos színész, ezenkívül rend
kívüli vokális képességekkel és jelentős vizuális kul
túrával rendelkező egyén; ezeknek az adottságok
nak és képességeknek az összessége pedig rá
nyomja pecsétjét egész működésére. Szóval , hang
gal , testével és különböző vizuális eszközökkel fejezi 
ki magát, esetében azonban nem csupán mechani
kus lelsorolásról van szó, hanem a különböző kifeje
zésmódok szintéziséről, valójában egy sajátságos 
szinkretizmusról. A művészi kifejezés különféle for
mái oszthatatlanokká válnak, mert kölcsönhatásuk
ban állandóan transzformálódnak: a vokális interpre
táció megváltoztatja a poezist, a magnetofon-zene 
alárendeli magának az élő hangot, a lest pedig, bár
mennyire is követi a szöveget és hangot, ugyanany-
nyira vagy még inkább alá is rendeli magának. Úgy 
is mondhatnánk, Katalin nem saját költészetének in
terpretálására használja fel színészi képességeit és 
hangját, hanem tulajdonképpen a költészetével táp
lálja hangját és testét. Figyelemre mélló művészi 
megoldásai vannak, azonban kifejező képességeit 
leggyakrabban nem ezen ötletek megvilágítása felé 

fordítja, hanem éppen az ötletek jelentenek serken
tést a gazdag kifejezési lehetőségek aktivizálására. 
Ladik Katalin mindenekelőtt a kifejezések és a totális 
expressziók embere, jórészt ebben rejlik művészi 
megjelenésének vonzereje. D e nem csak vonzereje, 
hanem valamelyest megismételhetetlensége is. 
Gondolok itt a megismételhetellenségre mint a mű
vészi akció sajátosságára, amely elválaszthatatlanul 
kötődik az előadáshoz, magának a szerzőnek a sze
mélyes jelenlétéhez. Az akcióban levő ember, az 
ember, aki előttünk éli át ötletét, korunknak, és külö
nösen a hetvenes évek neoavantgarde-jának egyik 
fonlos művészi tüneménye. 
Minthogy megingott a szóba és jelentésbe vetett hit, 
így ez csak a szerző fizikai jelenlétével, a színhelyen 
elkövetett tettével enyhíthető valamelyest. Ahhoz, 
hogy az ötlet meggyőzően hasson, nem elég kiállí
tania, egész lényével ki kell dolgoznia, magamagát 
kell kiállítania. 
Az ilyen álláspont legkövetkezetesebben talán a bo-
dy-artban valósult meg, a test művészelében, ahol a 
test nemcsak eszköz (mint pl. a táncnál), hanem 
mindenekelőtt a kifejezés tárgya. A body-art művelói 
a testhez - leggyakrabban a saját testükhöz - mini 
anyaghoz viszonyultak, néha agresszíven, néha kö
zömbösen, néha narciszoid figyelemmel, a véletlen
re, vagy mások szeszélyeire hagyatkozva. Katalin 
soha nem művelte a kimondott body-artot, habár a 
teslmúvószet némely e leme jelen van műveiben. 
Mindenesetre jelentós mértékben felhasználja testét 
mint kifejező eszközt, némileg mint tárgyat is, de 
leginkább mint - mondhatnánk így - szubjektumot. 
Ugyanis ilyenkor nem is a testlel fejezi ki magát, ha
nem a test az , amely kifejezi magát. Lehet éppen ez , 
a testnek mint szubjektumnak a méltányolása. Ladik 
Katalin fizikai vonzerejével összekötve, annak az ér-
zékiségnek a forrása, amely a legtöbb előadásából, 
az egész művészi megjelenéséből sugárzik. 
(Tegyük még hozzá ezt is: Katalin vonzerejének tu
datában attól sem riad vissza, hogy csúnya legyen. 
Arca eltorzltásának, spray-jel történő kifehérltésének 
és hasonló intervencióknak konceptuális, de drama
turgiai értékük is van. Ezek egy újabb médiumban, 
a performance-ben például, a klasszikus dramatur
gia azon tapasztalatát igazolják, amely szerint min
den dráma döntő pillanata az, amikor a szép vagy jó 
rútnak vagy rossznak mutatkozik, illetve fordítva; le-
hát amikor felkerül vagy lehull az álarc.) 
Említettem, hogy Ladik Katalin művészi kifejezés
módja bizonyos értelemben szinkretizmus is. Ez ter
mészetesen csak fellételes meghatározás, mert a 
szinkretizmusnak egészen konkrét művelődéstörté
neti jelentése van, de Katalin esetében talán nem is 
egészen helytelen. Költészete ugyanis gyakran mito
lógiai, illetve kvázimitológiai vagy folklór ihletésű, így 
előadásának is, amely a sajátságos hangképességeken 
alapul, ilyenkor rituális jellege van. Ez a szinkretiz
mus tehát mint sajátságos művészi archeotípus -
amelyei Ladik szívesen nevez sámánizmusnak - hu
szadik századi kiadásban, jobban mondva e század 
hetedik-nyolcadik évtizedének változatában jelent
kezik. Az avantgárdé formális toleranciájával, a szür
realizmustól örökölt atavisztikus nosztalgiájával és 
a multimedialitás iránti nyitottságával termékeny ta
lajnak bizonyult egy olyan művész személyiségének 
kibontakozására, amelynek szüksége van arra, hogy 
úrrá legyen a mindent átfogó expressziókon és hogy 
minden tettél rituálévá alakítsa. 

fordította Náray Éva 
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Biljana Jovanovic regényírásának jellemzőbb voná
saiban az újabb magyar epikai kezdeményezésekkel 
azonos irányú törekvésekre ismerhetünk. Az össze
függések alapját az elbeszélő pozíció és a narrációs 
sajátságok alkotják. A visszatekintő elbeszélői hely
zetből irányított, tehát a múlttal való kapcsolatte
remtés jegyében szerveződő mélyen szubjektív ala
pozású regényvilágban domináns szerep jut az em
lékezés-epizódokban, történés-rekonstrukciókban 
felszínre kerülő gyermekkor determináló erejének. 
Mégsem redukálódik azonban az elbeszélés gyer
meki tudatszintre. 
A családi emlékezet béklyóiból kitörni vágyó, az 
emlékezés szabadságát, s ezzel egy szuverén e m 
lékhálózat megteremtését célzó tudattevékenység -
mindvégig a valóság és fantázia elhatárolhatatlan-
ságáról szóló freudi tétel erőterében mozogva, a 
különböző síkokat elvegyítő írástechnikára támasz
kodva - a regény központi szervező e lemekén! 
funkcionál. 
Biljana Jovanovic az alanyiság jelzett formáin ke
resztül a m o d e m személyiségnek a már oly sokszor 
és sokféleképpen elemzett válsághelyzetét a női lét 
szempontjából tárja tel. Az elbeszélő-főhős a való
ságot sok tekintetben az „én" korlátjaként éli meg. 
a lét lényegi meghatározójaként a bizonyosság-hiányt 
indukáló hazugság-jelenség totálissá válását emelve 
ki. 
Az önidentitását kereső én nézőpontjából fellogott, 
újrarendezett múlt a családi kapcsolatok szétziláló
dásának, az elmagányosodásnak a folyamatát bon
takoztatja ki. 
A problematikus személyiségú szereplók, beszűkí
tett perspektlvájú magányos tudatok, súlyos kom
munikációs válsággal küzdenek. Lídia, a regény köz
ponti alakja, úgy pótolja a valóság ilyen vonatkozá
sú hiány-mozzanatát, hogy az önmagának címzett 
leveleket egy képzeletbeli levelezőpartner szövegei
ként éli át. Pszichológiai vonalvezetés fejti fel, mi
ként szül a kommunikációs zavar, magánybazárt
ság depressziós állapotot, s hogyan érlelődik a 
megszűnés-vágy. 

A tudal intellektuális elnyomatásának és érzelmi le
hetetlenségének ellensúlyozásául kitágított érzéki 
szabadság az elferdült erotíkum felerősítését, az 
érzéki közeg hangsúlyos jelenlétéi eredményezi a 
regényben. Lelki tényezőkkel moliváll léhát a szexu
ális vonatkozásoknak tulajdonított kiemeli szerep. 
A múllbeli személyiséglorziló halások befolyása 
alatt álló, majdhogynem infantilis egyéniségeknél az 
én-azonosság válságának tünetei jelentkeznek. Ki
hagyásos történerfúzésl érvényesít a regény: az 
egységekre bontott epikus folyamatot mindig új 
nyilasok viszik tovább. A válogató emlékezés csak 
néhány kulcsfontosságú múltdarabot idéz fel: ezek 
segítségével követhető az eseménymenet, amely
ben az érzelemnormák felbomlása lejátszódik. Kér
désessé tehető ugyan a különböző magatartások eti
kai tartalma, figyelembe kell azonban venni, hogy 
a regény egy minden mértéket elítélő, az érvényben 
lévő morállal ellentétes alapokon álló szemléletet 
közvetít. A regénybeszéd cinikus valóságmegközelí-
lése a kiüresedett ember tudatállapotának közvetlen 
leképeződése. 
A nyelvi szinten lapasztalható direklség - a sze
replőkbe zárult konfliktusok, pszichés feszültségek 
kivetülése - a stílus és a benne kifejeződő világlá
tás teljes összhangját teremti meg. Ez az annyi indu
lati töltést felszabadító nyílt fogalmazás, öntudatos 
durvaság a hazug világgal való szembeszegülés lé
nyegi momentuma. A regónyjelentés aspektusából 
oly fontos beszédminőség - szidalmazások, a sok
koló hatásrendszerként működő erotizált nyelv -
alapvető célt szolgál: nem kiragadni mindennapi 
kontextusából a valóságot, mindenáron elkerülni a 
nyelvi idealizálás veszélyét. Megteremteni a lény
leges és a formált valóság nyelvi identitásának illú
zióját. A szinle provokatív nyelviség a személyiség
szerkezet szempontjából nagyon is indokolt: a füg
getlenségre, önmegvalcsulásra törő pszichikum al-
sóbbrendúségi érzésének kiegyenlítő eszköze, egy
szóval kompenzációs eszköz. Miközben a nyelv a 
szó-fetisizmussal küzdve az ún. „pót-jelölés" jól 
kimunkált évszázados rendszerét megkerüli, a min
dent kimondás önmaga állította követelményének 
tett eleget. így tükrözi a gondolkodás- és maga
tartásbeli szerepjátszás, póz mély megvetését. Az 
expressszív jelenléstudatosítás igényével szolgál
ja egy sajátos hatáslehelőség kiaknázását. 
Bonyolult, önmagukban is ellentétes, löbbértelmú, 
szemléleti, világnézeti és pszichikai tartalmak össze
fogását vállalja a regény. Folyamatai tulajdonképpen 
a tárgyhoz való elbeszélői viszony formálódásának 
menetét követik, s minthogy a központi személyiség 
ismert jellemzőit tekintve, az önszemlélet kénysze
rűségeitől elszakadni képtelen, s minthogy az elbe
szélői beszédhelyzetből ki nem mozduló próza álta
lában nem, vagy csak különböző prózai megoldá
sokkal leierősítve biztosithat teljes rálátást a befo
gott problémavilágra, a személyi szférán kívül a 
regény más dimenziókat nemigen tár fel. A korláto
zott látószögű ént körülvevő külső erőtér kevéssé 
érzékelhető. Az egyéni szférának s a kapcsolódó 
érzéki intimitásnak, erotikus tartalmaknak a kissé 
egyoldalú előtérbe állításával a regénybe áramló 
anyag természeténél fogva elnyomja az intellektuális 
tartás amúgy is halvány mozzanatait. Biljana Jo
vanovic tehát egy tudatosan beszűkített regényvilág 
megteremtését vállalta, a társadalmi felmérés foko
zását és a történeti dimenziók kibontását már nem. 
Az egyébként jó regény egy szélesebb alapokon 
álló epika igényét nem fogalmazza meg. 
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(Tankred Dorst: Dorothea Merz. Európa 
Kiadó, Budapest, 1980.) 

„A mi dolgunk a fogható-látható: a 
föld. Az ég önként borul - ha borul -
föléje." 
Mészöly Miklós 

Ahogy Jordaine úr nem tudja, hogy prózában beszél, 
azt sem sejti, hogy a történelmet éli, sót alakítja, 
hogy jelenlétét a Történelem és a Politika sodrása 
formálja sorssá, hogy ö is a történelem fegyver
hordozója. A sok millió Jordaine úrról általában 
a történetírás sem vesz tudomást: mint híg, meg
foghatatlan anyag, kifolyik a kutatók ujjai közül; te
nyerükben a csaták, diplomalakongresszusok, kép
viselő-testületi viták maradnak. 
Franciaország szellemi életében ma a legfontosabb 
jelenség az ún. új történelem: olyan történetírás és 
-felfogás, mely detronizálta az eseményt, ehelyett 
egy korszak mindennapjainak szellemiségét próbálja 
rekonstruálni, azon embermilliók lörténetét írja, 
„akikkel a parókiái katalógusokban találkozunk, a 
húszmillió francia történetét, akik eddig a Napkirály 
(XIV. Lajos) árnyékában búttak meg". Jacques Le 
Goff szerint az új történelem tárgya az a hideg rész, 
mely minden forró társadalom ölében létezik - olva
som az újságban, s eszembe jut Ljubisa Ristic, aki 
egy interjúban ezt mondta: „A színház kötelessége 
figyelmeztetni arra, hogy a politikai kérdések és Ösz-
szeütközések mélyen tragikusak az egyénekre néz
ve. Éppenséggel ók viselik a társadalmi konfliktusok 
következményeit, mert nem értik a történelmet, nem 
értik magukat, nem nőttek löl a pillanathoz, amely
ben élnek." 
A hetvenes években elszakadt egymástól a közéleti 
és a magánéleti tartomány, az értelmiségi réteg is 
egyfajta perspektívátlanságba zuhant, vállalt rezig-
nációja állal mintegy keserú különbékét kötve a tár
sadalommal. E jelenbe zárt időszak hosszú depresz-
sziója után mintha egy új, immár illúzióktól mente
sebb, keményebb nekibuzdulás kezdene ébredezni 
a szellem megannyi területén, amelynek első lépése 
a történelmi tudat visszaállítása (egy érettebb, meg
edződött történelmi tudaté), a Történelem, Politika-
Egyén (átlagember) reláció számbavétele. Tankred 
Dorst regénye egy tágabb szellemi áramlaton belül 
ehhez a művészeti tendenciához kapcsolódik. A Do-
rothea Merz nemcsak említett aktualitása miatt ér
demel figyelmet: technikailag is egészen különös, 
ami azt jelenti, hogy a nyugatnémet író a regény-
műfaj mai lehetőségeivel, az ábrázolás ontológiai 
alapjaival, a narráció módozataival is számolt. Olyan 
témához nyúlt, melyei számos ideológiai és irodalmi 
egyszerűsítés, ráfog ás ködösít el - kisember és 
történelem - , mindenekelőtt hát a megtervezett cél
szerűségeket, a célkitűzésekhez formáit valóság
ábrázolás (Mészöly) csábítását kellett kiküszöbölnie. 
Semmilyen művi beavatkozást nem engedélyezett 
magának, önmagát, saját szubjektivitását és minden 
narrátor-hangot is igyekezett kiiktatni a szövegvilág
ból. Hagyta, hogy pontos észrevételei nyomán „kép
zeletének szülötte" önmaga lendüljön mozgásba, 
s erőltetés nélkül nyilvánuljon meg az irodalmi szö
vegben. A nyomozás-tettenérés prózáját írta, mint 
Mészöly. 
N e m ábrázol („Ki lép be úgy egy kapun, mint egy 
Balzac-hós?" - kérdezi Mészöly), hanem megidéz, 
hogy nyitott, többértelműségre lehetőséget adó struk
túrát alkothasson, hamisításoktól menteset. Ezért 
nevezték kritikusai a regényt szívesebben forgató
könyvnek. Dramatizált (de nem drámai - spontán) 
dialógusok, tárgyias stílusban leírt életképek, szűk
szavú, száraz leírások, rövid snittek egy kisvárosi 
család közönséges hétköznapjaiból, naplórészletek, 
s közben szétszórva fényképek, biedermeier grafikai 
lenyomatok és festmények, képeslapok, egy korabeli 
hirdetés, Thoreau LVa/den-jának fedőlapja. 66 apró, 



egy -ké l lapnyi lö redék , moza i kda rab s n e m i l lusztrá
ciókén!., h a n e m a szövegekke l egyenér tékű funkció
ban a foga lmakka l oly nehezen érzéke l let hetö at
moszférá t sugal ló képek. N e m emlékképek v i l lannak 
fel a regény lapja in, az emlékező at t i tűd ki v a n t i l tva 
a múbó l - a narrátor is, aki em lékezne , ész revehe
tet len - , pontos észrevéte lekbő l fe lépü lő víziók jelen-
be-forrósitása a cé l , ahogy Mészö ly m o n d a n á . A 
moza ik lapokbó l n e m alakul ki egy konkrét , f igurál is 
áb ra ; kötött e lbeszélő i - log ika i rendezőe lv n e m von ja 
h a g y o m á n y o s ér te lemben vett je len téses e g y s é g b e 
a megidézet t va lóságdaraboka t . Marad m inden 
o lyan fo rmát lannak , l ó redékha lmaznak , ahogy ezt a 
„ p u s z t á n " hű rögzí tésre törekvő kamera - szemű e l 
beszé lő meglá t ta . 

És mégis föléje boru l az ég . Mert akadnak o lyan be
dolgozott hangsúlyok (Mészöly), me lyek táv latba he
lyez ik a tárgy ias ész le le tekböl k ibomló közönséges 
f ia ta lasszony alakját, ahogy ár ta t lanul , gye rmek ien 
éli je lentékte len mindennapja i t . Körülöt te egyéb , 
magáné le tük par t iku lar i tásába szorul t a lakok: go-
noszkodók vagy buták, t iszták vagy ir igyek, ma jd 
n e m egyre megy . K isemberek . Csendesen é lnek a 
térben, me ly tá rsada lmi he lyzetük fo ly tán ki jutott 
nekik, gye rmeke t kereszte lnek, vendégségbe járnak, 
m e g b e l e g s z e n e k , vágyakoznak , de n incs tör ténelmi 
tudatuk. Csak fo lynak az idővel , f o rmá l lanu l . kép lé

kenyen , é rze lme ikbe-é lménye ikbe zár tan , hangu la-
lok rabjaiként, ané lkü l , hogy k i lépnének magáné le -
lük tömlöcébö l . s megk ísé re lnék n e m az adol t ra . de 
a lehe tségesre a lapozn i önmegva lós í l ásuka t . 
Á m a lö r téne lem jelei még egy o lyan békés , mus 
kátl is ab lakú k isvárosba is e lérnek, m in i Grün i lz . 
ö n k é n t e l e n ü l be lekerü lnek Dors l Doro theára i rányí
tott kamerá jának lá tószögébe. A vá rosban fölál l í t ják 
a szét ter jeszted szárnyú b ronz -sasmadara t , s Doro-
thea (épp Waldbauer - fé le ex t rakeserü csoko ládét 
vásáro l l ) cs i l logó s z e m m e l néz i . A „ k o m o n i s t a " Geb-
hardnak betör ték az ablakát - ámuldoz ik . „ G e r m á n 
v a g y o k " - peckesked ik sánta kisf ia. A rád ióban 
a H o r s l - W e s s e l - f é l e dal szó l . És Doro thea barna in -
ges ház i tan i ló l f ogad fiai mel lé . 
A f ia ta lasszony látókörét , öné rzéke lésé l m inden „ i ro-
d a l m i a s s á g " né lkü l , a rányosságot , érze lmi azonosu 
lást, szuggeszt iv i tás t me l lőzve mula t ja m e g Dors l . 
Csak enyhe bedolgozott hangsúlyokkal sugalmazó-
dik a fo lyamai , ahogy a Ha ta lom - magához vonva 
a tö r téne lem i rány í tásának m inden szálát - lassan , 
észrevét lenü l beker í t i a Doro thea Merzek kedé lyes 
vi lágát. A regény anná l a pontnál áll meg , ahol ár
tat lan arcú fegyverhordozókbó l hadsereggé vá lnak. 
„Mer t m é g s e m a végbe lekbö l fú j , o lda lba kaphat az 
idő." 
(Cs. B.) 



Johnny Griff in: 
..Bármely zenészné l jobban szere lem Monko l Egész 
é le temben csodá l tam öt. 1948-ban együtt mászká l 
tunk munkané lkü l i segélyér t New Yo rkban , amikor 
Monk le vo l l robbanva . Együt t jártuk a varost Monk-
kal . E lmo Hope-pa l és Bud Powel l - le l nap min i nap. 
Ez volt az én zene i sko lám. " (Mus ic ian , 1979) 

John Coltrane: 
„Együ t tműködésünk során (1957) a zenei ép í t kezés 
l egmagasabb fokával kerü l tem szoros kapcso la tba . 
Úgy é rez tem, hogy m inden tek intetben l anu l l am lö le: 
szemlé le tben , e lmélet i leg és technika i lag egyaránt . 
Ha va lami lyen zenei p rob lémáró l beszé l tem Monk-
nak. ö leült a zongorához , és e l já tszot ta a vá laszt . 
J a l é k á l ügyelve fe l fedezhet tem azokat a do lgokat , 
amik re k íváncs i vo l tam. Azonk ívü l lá that tam egy 
c s o m ó dolgot , amirő l azelőtt egyá l ta lán n e m is tud
tam. 
Monk vol l az e lső. aki megmuta t ta n e k e m , hogyan 
lehel egy ide jű leg ké l vagy há rom hangot megszó 
laltatni a tenorszaxo fonon . Az uj jakkal „ h a m i s a t ' 
kel l lógni , és hozzá igaz í tan i az a jka i . Ha m inden jól 
megy . akkor há rmashangza to t kapunk. Monk épp 
csak ránézett a hangsze remre , és úgy talál ta, hogy 
annak mechan iká ja a lka lmas i lyen e l lek tusok el
é résére . 
Azt h i szem, Monk egyike m inden idők legnagyobb
ja inak, ő igazán z e n é b e n gondo lkoz ik - n e m sok 
hozzá hason ló van . Szerencsésnek é r zem m a g a m , 
hogy a l k a l m a m nyílt ve le do lgozn i . Ha egy pacák
nak egy kis sz ikrára, indí tó lökésre van szüksége , 
e lég ha Monk köze lében lehel , és ö megad ja ezt ne
k i . " (Down Beat, 1960. szep tember 2 9 } 

Steve Lacy: 
,.A közös munka letért öt isko lával . Az anyag i rész 
n e m vol l túl s ikeres, e l lenben lelki szempon tbó l fon
tos volt s zámomra . A sze rzeményekné l - amit ma
g a m is meg tanu l t am - sokka l é rdekesebb vo l l a do
log ideológia i , f i lozófiai és pol i t ikai je l lege. Megtud
tam, hogyan já tsszak, mit já tsszak, és fó leg hogy 
mit ne. Monk megmuta t t a nekem, hogy mit legyek 
és ez fe lbecsü lhete t len ér tékű. Fantaszt ikus t ippeket 
adot t . Pon tosan azt, hogy ,ne játssz anny i b a r o m 
ságot , ragaszkod j a da l lamhoz , ne vesz í t sd el a rit
must és szól jon rendesen a r i lmusszekc ió ' . Úgy 
é r tem, hogy amikor be leszarsz m indenbe , akkor 
szól j egy ná lad idősebb embernek , hogy f igye lmez
tessen: ,Hé, le be leszarsz m indenbe ' . I lyenkor abba 
kell hagyn i . " 
(Jazz Fo rum, 1979) 

Artúr Blythe: 
„ A z első o lyan jazzmuzs ikus The lon ious Monk vo l l . 
ak i i soha n e m felejtek el . Va lami o lyan l ha l lo t tam 
a zené jében , ami megindí to t t . Előtte sz inte e lsz i 
gete l ten é l tem a zenei v i lágtól , nem nagyon tud tam, 
hogy mi m inden történik. 
Monk m inden b izonnya l a zene mes te re , e m e zenei 
korszak egyik a lapí tó atyja. Zené jének ha l lgatása 
már ö n m a g á b a n is ösz tönzően hatott rám. S z e m é 
lyesen n e m i smer tem, de lelki leg azt é r zem és hal 
lom, ami l ő. 
Amint v i sszagondo lok , csak az l m o n d h a t o m , hogy 
M o n k fe lszabadí tot t va lami t a gondo la t v i l ágomban . 
Ez a va lami tágasabb bepi l lantást ad s z á m o m r a a 
zene v i lágába. ' ' (JF. 1981) 



Monk sok cse lekede le te rmésze tesen furcsának ne
vezhe tő , de még is saját cse lekede le i ezek. Magá
nyos í igura, aki m inden es le Rex Harr ison- Ié le kala
pot v ise l i . Azok a régi sztor ik jó rész l fe ledésbe 
merü l tek , ame lyek szerint Monk órákat szokot t késn i , 
és n e m tud megtar tan i soká ig egy ál lási . 
Ez a nyo lchónapos la r tózkodása és a röv idebb régi 
szerep lése a Five Spo tban beb izony í to t ta , hogy m e g 
tud ja tartani az á l lásál . 
Monk szokás szer in l este 11 körül robbant be a Five 
Spo tba . Mindjár t a konyhába , o n n a n egy hátsó szo
bába rohant , ledob la kabát ja i , azu tán v i sszamen t a 
k lubba, ma jd a bárban le lszere lkezet t egy dup la 
bourbonna l , a dobogó ra mas í rozo t t és játszott egy 
szólót : o l yasmike l min i Crepescule witn Nellie 
or Ruby, My Dear, vagy a nagyon lassú és szép 
Don't Blame Me-\. 

A szó ló után Monk megragad ja a mikrofont és beje
len tés i tesz (amely m é g a Monk- ra jongóka t is m e g 
lepi , pedig már hozzá vannak szokva szók imondó 
v ise lkedéséhez) . Ezek a k i je lentések többnyi re rövi
dek vol tak, o lyasmik , hogy „ É s most Frank ié Dun lop 
fog zörögn i önöknek " . Azu tán Monk el tűnik az öl
t özőben , és a ra jongók néhány órai vá rakozás után 
kényte lenek újra várn i . 
Dun lop szó ló ja u tán Monk v isszatér a dobogó ra , de 
csak azért , hogy be je lentse: ..Butch W a r r e n játszik 
bőgőn'" , ma jd War ren felé int, és v isszatér a fü lkébe, 
fel-alá járká l , táncol es k iabál ja : ,.Ez az . " War ren 
á l ta lában a „Sof t ly as in a Morn ing Sunr i se " -o l 
já tssza. 
Végü l Monk és az egész banda sz ín re lép - Dun lop , 
W a r r e n . Char l ie Rouse tenorszaxo fonos Leg több
ször a Swee t and Lovely az első da l , ame ly lassú 
monkos bal ladával kezdődik, ma jd szárnyra kel Rouse 
könnyű l í ra isága mögöt t . A műsor so rán az ember 
lega lább há romszor vagy négyszer hal l ja ezt . de 
n e m kopik m e g . Egy á t lagos múso r lega lább az 
alábbi négy da lbó l állt: Rhytm-a-ning, Criss Cross, 
Blue Monk és a v e g é n az Epistrophy. 

Néha az ember az l k íván ja , hogy bárcsak ne lenne 
i lyen jól fésült és tökéletes Monk együ l l ese , hogy 
lennének körülöt te o lyan zenészek , akik egy kicsit 
löbbre tö rekednek, akik a zenében mé lyebbre haló i 
nak, akik ar rafe lé ha ladnak, ahol Monk van és amer
re ha lad . Monk já téka l igye lemre mél tó. M é g akkor 
is. ha lazít. Még akkor is, ha a zongorá t e lhangol ja 
egy új akkord r e m é n y é b e n , amive l egyeseke t - á l 
ta lában az együt tes többi lagját - k iborí t ja. 
Azoka t a kr i t ikusokat ki kell utálni a k lubból , akik a 
zongor is ta „kor látol t technikai képessége i r ő l ' í rnak 
(van m é g i lyen kri t ikus egyá l ta lán a k lubban?) . 
Monk a zongora bárme ly részé i fe lhasznál ja és 
játszik hamis í ta t lan isko lapé ldákat , a rpegg iókat és 
s is lergő í u l amoka l varázso l elö, ame lyek m é g a 
vir tuóz zongor is tákat is bámu la tba ejtik. 
A m í g a többi zenész szólózik. Monk á l ta lában feláll 
a zongora mel lő l és saját „ s z á m o l " ad elö. ese ten
ként iszik egye l . A gyors ha j ladozás, íé l fordulatok, 
fo rgó ránga lózások a zongo ra mögöt t - ez m ind a 
zene részé i képezik. Sok zenész eml í te t te , hogy 
M o n k tánca segí te t te öke l zené je megér téséhez , 
amín l követ ték a forgásokat és rángásoka l , f igyelve, 
hogy Monk mi lyen nyomatéko t ad a da l l amnak . 
Gyak ran k iperdül az ö l tözőbe és ott folytatja táncát . 
A bárban nagyon m e n ő lá lvány vo l l , ahogy M O N K 
táncolt , forgói t és a bejárat m e g a dobogó közö l i 
fu lkározo l l . Egy szempi l lan tás alatt a másik o lda lon 
te rme l i , majd e l tún l az ember s z e m e elő l . 
Egy este az uto lsó dal u tán , Monk lelépett a dobogó 
ról , a két keze l úgy tar tot ta, amin t be fe jez te a szá
m o l , és e b b e n a pózban (felemelt kézze l m a g a előtt, 
ahogy a bi l lentyűkről fe lemel le ) lassan vég igcsoszo-
got l a k lub hátsó részébe , és pont a bár közepén le-
jez le be félkör a lakú pályáját és - a póz megvá l toz 
ta tása nélkül - p rak l i kusan és log ikusan le iszól í tot
ta a kocsmáros t : „Halt kérek ! " 

lázár károly fordítása 



„Gen ius ol Modern Mus ic " . hangzik egy újra m e g -
je lenle let t Monk- lemez c íme . A gén iusz k i fe jezési üt 
inkább rek lám okokbó l , mint igazi meggyőződésbő l 
használ ták, j azzberkekben ugyan is sok zenész szá
mi t zseniá l isnak, de M o n k o l n e m szokták közéjük 
soroln i . 
Szükségesnek la r tom e lő legezn i , hogy az a lább iak
ban a várakozások el lenére n e m modern jazzröl 
vagy egyá l ta lán n e m a jazzrö l . h a n e m a mode rn 
zenérő l lesz szó. S z á m o m r a Monk azon kevesek 
köze lartozik, ak iknek sikerült áthidalni a szóra
koztató és a komoly zene között i végze tes szaka
dékot ; ö n e m egysze rűen a két e l lenséges terület 
ha lára in áll. hanem ide is, oda is tartozik, Az uj 
zene pi l lanatnyi lag más i rányú friss sze leket is be
foghatna v i tor lá jába, miután tehe te t lenségében a 
min ima i ar lot, a gye rekes med i lác iós gyakor la tokat 
és felületes dada -máso la toka l mar e lhaszná l ta . A 
legha ladóbb jazzmuzs ikusoka l gyak ran saját céhük 
s e m ismer i el. The lon ious Monkná l is abszurd kérdés 
merü l i fel: „Ez m é g jazz?" . Nagyon emlékezte t ez a 
sokat hallott kérdésre : „Zene ez még? ' ' . H iányol ják 
belő le a megszokot t um- ta-um-tá t , m in lha az ha
tározná meg az igazi jazzt . Monkná l é rezhető a 
luk le les , m e g ha az egy -ké t -há -négye l n e m is je lz i ; 
nála egy b lues ott is fe l ismerhető marad m é g , ahol 
úgy tűnik, mindent ki forgatott , ahol a harmón ia i 
sémákka l , a sz immet r ikus per iódusépí tkezésse l és a 
..blue no te ' - okka l gyönyö rűen e lbánt , ahol az idol 
gyak ran csend tölti ki. és a l éma lö redékek között i 
szünetek , éppúgy mint Webe rné l , a szerkezet a l 
kotórésze i lesznek, 

Te rmésze tesen az i lyen zenét nehéz e ladni , s bár az 
idők l o l yamán Monk neve l szerzet t magának , s fő leg 
zeneszerzőkén t és hangszere lókén t sikert aratott . 
De ennek e l lenére a lemeztá rsaságok öt vagy csak 
valamelyik ismert kol légájával , vagy r i lmusszekc ióval 
k ísérve vették lemezre . M indössze egy kis lemez
cég , a két főből álló Rivers ide - ame ly m é g saját 
fe l vevöberendezésse l s e m rendelkezet t , így alkal
mankén t hangstúd ió t kellett bére ln ie - , kockázta t ta 
m e g Monko t egyedü l , c supán „két keze k ísé re téve l " 
m ik ro fonba já tszan i . Először óva tosságbó l csak egy 
Duke E l l ing ton-hangszere lésekbő l ál ló a lbumo l ler-
vez tek ( „O lyasmi t akar tunk k ihozn i , amire a közön
ség jobban kap, mint The lon ious sze rzeménye i re " ) , 
de a ket úr vá l la lkozó szel lemét és zeneér tését 
je lz i , hogy a r izikó e l lenére még is felvettek 21 szá
mot, me lybő l 9 eredet i Monk -sze rzemény , a továb
biak pedig közkedvel t reper toárdarabok t ip ikusan 
m o n k o s vál tozatai . (Mos l végre mindegy ike t újra k i 
adták egy a l bumban , „Pu re M o n k " c ímmel . ) 
1917-ben (egyesek szerint 1919-ben vagy 1920-
ban) szü le le l t . New Yorkban nőtt (el. Már t inédzser 
ko rában Har lem vendég lő iben és kocsmá iban ját
szott. 1940-ben vagy 41-ben kerü l i a h í res Min ton-
P layhouse-ba . ahol a bebop születet t . A szülők kö
zött Monk mel lett mindeneke lő t t Dizzy Gi l lespie. 
Char l ie Parker, a g i lá ros Char l ie Chr is t ian és a do
bos Kenny Clarké, aki az ol tani é jszakai jam session-
eken ta lá lkoztak. Ezeket az éveket , me lyekben ez 
az új és akkor fo r rada lminak ható st í lus kialakult , le
m e z e n sa jnos csak kevéssé dokumentá l ták . 
Később a fiatal The lon ious ! C o l e m a n Hawk ins bevet
te négy tagú együ t tesébe, de e kapcso la t n e m tartott 
soká ig , jó l lehet ők ket ten jól ki jöttek e g y m á s s a l ; mos l 
már Monk m indenáron együ l tesveze tőkén t akart fel
lépni . A z o n b a n , mint ez l a lemezfe lvéte lek mutá l ják , 
n e m sikerült á l landó formációt k ia lakí tan ia ; a tr iók
ban a dobná l Art B lakey és Max Roach , a bőgőné l 



G e n e Ramey és Al McKibbon váltakoztak; a kvartett-
ban Miit Jackson csatlakozott az együtteshez. 
{Az állandó személycserék nyilván összefüggnek az
zal , hogy Monk New Yorkban több éven keresztül 
nem léphetett fel nyilvánosan, mert egy törvény 
- melyet később feloldottak megvédte a derék 
bártulajdonosokat azoktól az emberektől, akiket egy
szer már letartóztattak, hacsak néhány órára is vala
milyen csekélység miatt.) 
Monk többször fellépett Európában, közreműködött 
egy 1954-es párizsi jazz feszti válón, és részt vett 
néhány turnén, így 1961-ben újjászervezett kvartett
jével - Charlie Rouse (ts), John Ore (b) és Frankié 
Dunlop (dr) - és 1971-ben Blakey-vel, Gillespie-vel 
és másokkal. Ez utóbbi együttes egyik londoni kon
certjén készült felvétel nem a legjobb formájában 
mutatja ót. Fáradt voll? Aligha hihetjük, mert végül 
is kórusai hatásosak, főleg ha összehasonlítjuk Gil-
lespie és Blakey konvencionálisabb és kevésbé 
merész játékával. Az utolsó koncert utáni napon 
készült stúdiófelvételek, ha nem is mindenhol, de 
régi formájában mutálják, és cáfolják, amit már évek 
óta suttogtak: hogy neki befellegzett. A Jackie-ing, 
az egyik legjobb hátrahagyott felvétele, a Nutty pedig 
ismét olyan őrülten szól. mint maga a c ím. 
Monk tevékenysége valójában nem osztható korsza
kokra. D e a különbség a „giants"-koncert és a stú
diófelvételek között - mely utóbbin részben szóló
ban, részben ritmuskísérettel hallható - számomra 
jellemző Monkra. Mindig akkor találom kiábrándító
nak, ha nagyobb felállásban játszik, illetve ha más 
szólistákkal kell összehangolódnia. Bár ilyenkor fő
leg olyan muzsikusokkal dolgozott, akik vele egy 
úton jártak. Találkozása Miles Davisszel akár ün
neppé is válhatott volna; ehelyett - a lemez után 
itélve - szürke és érdektelen lett. Nem mintha a 
nyilvánvaló különbségek ellenére nem jutottak volna 
megegyezésre; de mindketten olyan szolidan ját
szottak, ami egyikükre sem jellemző. Monk Gillespie-
vel és Parkerrel éri el megszokott nívóját. Csak Ger-
ry Mulligannel történt találkozása volt termékeny. 
(John Coltrane-nal készült felvételeire, melyek mint 
viszonylag sikerültek élnek emlékezetemben, mosl 
nem térek ki). Mindenesetre az olyan tipikus Monk-
szerzemények, mint az / meet you és a Straight, no 
chaser a számos felvételek egyikén sem érvénye
sülnek olyan bámulatosan, mint a Mull igan-lemezen. 
Vé leményem szerint a Monk-zene legjobb előadója 
a szólózongorista Monk. Bár sokszor becsmérelték -
ós fogják is - , hogy tulajdonképpen nem tud zongo
rázni, hogy pocsék a technikája, melléfog a billen
tyűknek, nem érzi a swinget és hasonlók. Először is, 
olyan művésznél , mint Monk, értelmetlennek tartom 
a technikát a zenei ideáktól és szándékoktól izolál
tan nagyító alá tenni, ö nem szereti az ujjak bravú
ros Art Ta lum- vagy Oscar Peterson-szerú akrobati-
káját, nem is igen tudná használni elképzeléseihez. 
(Mary Lou Williams szerint, aki Monkot már a har
mincas években is hallotta, Monk akkor techniká
sabb volt, mint amennyit később mutatott.) A kér
dés értelmetlen tehát, mert neki nem volt fontos a 
virtuozitás á la Peterson; amire nagyon egyéni stí
lusához szüksége volt, azt elsajátította, például a 
nagyon differenciált billent ós technikát. Gyakran ki
zárólag artikulációs árnyalással variál melodikus mo
tívumokat. Valóságos csodákat művel így. Ugyan 
hol az a zongorista, akinél egy sforzando ilyen sok
rétű árnyalásával találkozunk, vagy ilyen pikánsán 
éles hangsúlyokkal? Hangzásainak skálája hatalmas, 
különösen az élesen sarkított hangzatokban, me

lyeket szívesen használt, ha bluest kvázi bebop stí
lusban játszott. 
Ami a „hamis hangokat" illeti, azok tudatos, szán
dékos disszonanciák. Art Ta lum mondta, hogy hamis 
hangok nincsenek; minden attól függ, hogyan oldják 
fel azokat. Ez kissé akadémikusán hangzik. Monk 
egy lépéssel tovább ment: előszeretettel nem oldja 
lel a disszonanciákat, főleg kilűnó groleszk befeje
zéseinél; a várva várt tonika sexl ajoutée-vel vagy 
anélkül, általában nem érkezik meg, helyette ott ma
rad a levegőben lógva egy nagy szeptim vagy egy tri-
tonus - Monk kedvenc hangképei. Néhány záró-
hangzata úgy hangzik, mintha Charles Ives írta vol
na, ilyen a Nice work if you can get it kódája. 
vagy a Cnss Cross bizarr és váratlan megsza
kítása. 
Hogy nem tud swingelni, az inkább úgy igaz, hogy 
nem akar swingelni. Egy olyan zenész, aki a bebop-
ból indult ki (de nem állt meg annál), éppen a swin-
gelést - melyet egyébként könnyű megtanulni -
igyekszik lehetőleg elkerülni; ami egyáltalán nem 
implikálja, hogy Monk zenéje nem lüktet. 
Engem alkalmanként más zavar nála: nem mindig 
következetes gondolatainak végigvezetésében. Mi
kor egy szűk, dísztelen, tört és kvázi átlyukasztott, 
kitöltést nem igénylő rész közepére éppenséggel egy 
futamot vagy egy hosszabb arpeggiót helyez; ami
nek Tatumnál jelentősége van, mint stílusának al
kotó, hátborzongató játékaiban - egy-egy motívum
mal, figurával maradéktalanul ki nem lúgozza. Hol 
van ehhez hasonló még a legprogresszívebb anti
kommerciális jazzben is? Az olyan zongoristák, mint 
Bud Powell vagy Cecil Taylor, akikre Monk is hatott, 
vagy mint Lennie Trislano, egyes dolgokban lehet
nek radikálisabbak, de Monk átfogó képessége, pers
pektíváinak bősége, úgy vélem, utolérhetetlen, még 
ha ezt hangdokumentumainak csak egy része iga
zolja is. „Genius of modern music?" Talán géniusz, 
de hogy a legtágabb értelemben vett modern zenéé, 
az biztos. 
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Szajkó István 
kiállítása 
a belgrádi 
Ifjúsági 
Otthonban 

Nagy meglepetés volt számomra Szajkó István, sza
badkai képzőművész belgrádi tárlata. Régen láttam 
már ilyen egységes, mégis nagyon sokoldalú kiállí
tást, méghozzá egy fiatal, mindössze 27 éves mű
vésztől. Szajkó - aki mellesleg Zágrábban fejezte be 
az akadémiát - egyfajta individuális mitológiát mű
vel, miközben - mind a katalógusban Ljubomir Klja-
kic írja - szigorúan a képen dolgozik. E képek láttán 
igazat kell adnunk l. Meyersonnak, aki szerint a les
tök által választott tárgyak száma sohasem volt 
nagy, a festett tárgyak, dolgok társadalma mindig 
zárt társadalom volt. Igen, Szajkó motívumreper
toárja is zárt: nyulak, patkányok, cigarettacsikkek, 
egy-egy homályos portré, néhány bútordarab. 
A nyulakat ós a patkányokat szinte lotórealista hű
séggel festi, de nem úgy, hogy a hatás elidegenítő 
legyen, vagy hogy intellektuális médium-problémák 
kerüljenek előtérbe, hanem egy kicsit hamvasán, kö
dösen emlókszerúen - bátran állíthatjuk: személye
sen. Á m Szajkót állatos képein legalább annyira 
érdekli maga a festmény, mint a motívum személyes 

megragadásának kérdése. Ékesen bizonyítják ezt 
azok a kecsesen lüktető, rendkívül finom absztrakt 
struktúrák, melyek állatainak rendszerint végtelen, 
monokróm, vagy finom vonalgomolyagokkal jelzett 
terét itatják át. Valójában épp ezek az érzékeny 
struktúrák teszik festménnyé, pikturálisan izgalmassá 
figurális képeit. Míg Velickovic patkányai szilárd mér-
tanias szerkezelekben vergődnek, Szajkó ezekkel a 
füstszerűen imbolygó, gyakran Hogarth S-vonalát 
követő leheletfinom szerkezeteivel kényelmes terel 
teremtett a patkány- és nyúl-lét számára. Másrészt -
és ez festészelileg fonlosabb - e szerkezelek segít
ségével kitűnő rilmusl adott képeinek: rendszerint 
a festmény egésze átveszi, mintegy megismétli a 
motívum feltételezett legmélyebb rezdüléseit, léleg
zését vagy ijedt szuszogását. 
Szajkó tehát eljutott a motívumtól a festészetig, 
egy önálló, személyes világig, de úgy látszik itt nem 
állt meg. Erről tanúskodnak kombinált képei, melyek 
- legalábbis a kiállítás alapján így látni - egyre in
kább kinyitják a kép szent terét a profán tér, a való
ság irányába. Egyik képét nylonfóiiába csomagolta, 
s az egészre szabályos damylhálót szőtt. A valóság
elemnek itt még szigorúan pikturális funkciója van: 
a nylon hasonló módon és mértékben teszi ham
vassá a képet, mint máshol a szórópisztoly hasz
nálata, a damylháló pedig megismétli, vagy inkább 
tagadja a már említett lágy absztrakt szerkezeteket. 
A nylon ós a damylháló mögött - mint egy ketrecben 
- megintcsak egy nyúl lapul. A lágy struktúra helyett 
mintha épp Velickovic szigorú rendje villanna be egy 
pillanatra. 
A cigarettacsikkekkel teleszórt képének motívumai 
már egyértelműbben valóságosak, de a~tielyzetet az 
teszi bonyolulttá, hogy a vajszerű ragasztóanyag 
leginkább befedi a képre rakott cigaretta végeket, 
tehát a mú faktúráját nem a motívum, hanem a ra
gasztóanyag adja meg. Ez pedig belejátszik a kép 
szerkezetébe, tónusába, de ugyanazt a funkciót is 
ellátja, amit a szórópisztoly keltette vékony, áttetsző 
festékréteg vagy a nylonfólia: előidézi a Szajkóra 
annyira jellemző ködszerűséget. Viszont a kép szer
kezetébe ügyesen belekalkulált valóságos (?) láb
nyomok már tudtunkra adják, hogy a szerző nem
csak képnek, hanem tárgynak is tekinti müvét. Egy 
Rembrandt-kép mit vasalódeszka - mondta Duchamp. 
A kép mint megtaposott vászon - mulatja Szajkó. 
A kép valóságos tárggyá minősítése egy másik mű
vén szintén ilyen óvatosan valósul meg: ott egy. a 
kép síkjából kiemelkedő bútordarab előlegezi a har
madik dimenzió kalandját. De a helyzet itt sem egy
szerű. N e m valóságos bútordarab emelkedik ki a 
képből, hanem csak a vászon türemlik ki, miután 
művészünk valami érdes tárgyat helyezett mögé. A 
kitüremlett részre egy ágy csücskét festette, ami 
kissé ravaszkásan kényszeríti ki belőlünk a motívum 
valóságosságára vonatkozó kérdést. Talán egy való
ságos ágy valóságos csücske van a vászon mögött? 
N e m tudni, de a kép akkor is csak egy kicsit tárgy, 
hiszen - példának okáért - tere túlnyomórészt illu-
zionisztikus festészeti tér. Megintcsak azt mondhat
juk rá, kép-tárgy. És ugyanez vonatkozik, azt hi
szem, legújabb képére, melyen a motívum kiszakad 
a képből, hogy a kereten folytatódjon. A szent tér -
az izolált képi világ - itt terjeszkedik ki legradikáli
sabban a profán térbe, a valóságba. Vagyis oda, 
ahonnan csak részben származik, da ahova - leg
alábbis Szajkó keze alatt - oly konokul vágyódik. 
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gyerekek? 
Gyermekek egy közönséges macskaakasztáson túli hátborzongató, szürrealisztikus disznóvágáson? Valami 
hasonló, de nem gyermekek, hanem törpék Werner Herzog 1970-ben készült, Auch Zwerge habén kiéin an-
gefangen című, hiperbolikus filmjéban, melynek végső üzenetét kissé körülményes egy-két mondáiba loglalni. 
Még a törpék is kicsiben kezdték? A film fekete humorú kafkai jelenetekkel lelt, egymásba illeszkedő gro-
teszkségekkel - megannyi utalás mindennapjaink, valamint történelemmé íródó múlt napjaink állandóan 
ismétlődő képtelen helyzeteire. Kiirthatallan butaságainkra, befolyásolhatóságunkra, szó szerinti törpe-
ségünkre. Nem, nem gyermekek, bizonyítja a képen látható alakok petyhüdt bőre, malacszerűsége. Jókora 
üllegekkel felfegyverkezve hadonásznak, idétlen fekete szemüvegeiknek köszönhetően gyakran célt té
vesztve. 
Torz gyerekek, akik sose nőnek föl. Férfi és nő. Zsinegen mozognak kilincs után kapaszkodó, pipiskedő vi
lágukban. Az egyik jelenetben szeretkezni kényszerítik őket, de amíg a nőnek - hosszú küszködés árán -
sikerül felmásznia a szokatlanul magas ágyra, a férfi minduntalan visszapottyan. Ugyanebben a filmben 
látjuk lömjénfüstben a keresztre feszített majmot is, de ez lalán kevésbé érdekes az utolsó képnél, melyben 
a törpe találkozik a púpostevével, és magas hangú, agyalágyult, halálos köhögési rohamba fulladó neve
lésbe tör ki. 
És mi a disznó? Hatalmassá lújódó, kérészéletű, kupán vágott állat: Herr Disznó vagy Disznone. Disznosa-
gaink. Röfögő, leszűkített böfögéseink saját sarunkból - saját sarunktól a késig. Valami ilyesmi. Ijedtünkben 
kiugrunk apró tornacipőinkből. Talán a hosszú pacsnipertlit kellene még befűzni a vetítőgépbe. 
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disznó! 
- Disznó! - ordítják egymásnak Gombrowicz MenyegzŐjében a felvonások végén a szereplők. A Szerb N e m 
zeti Színház óriástermében visszhangzó szó megnől, átváltozik - már szinte magát az állatol érezni 
jelen. 
Hol bukkan fel ez a vidékünkön is elterjedt háziállat a képzőművészetben? N e m véletlen, hogy leggyakrab
ban a torz világok festőinél, a látomásos festőknél. Elég csak Breughelre (a gyermek Breughel papír híján a 
rábízott kocák oldalára firkálgatott), Boschra, Goyára, vagy a maiak közt Dadóra, Szabó Vladimirre gondol
nunk. A majom mint totem vagy istenállat nagy civilizációk alkonyán jelenik meg - közvetlenül a disznó után. 
„Az ember megbecslelenitése egyidős a polgári szellem történetével" - mondja a Varázshegy egyik szerep
lője. A disznóé annak megszületésével (azaz kitenyésztésével). Úgy is mondhatnám, hogy maga a disznó a 
lét megbecslelenitése. „A gyomor a test szörnyetege" - írja Breughel. A csupagyomor disznó mint a világ 
szörnyetege szerepelhetne. 
N e m láttam Pasolini Disznóólját; nem láttam egy fiatal belga rendezőnek (aki Cannes-ban a fogadásokon, 
vetí téseken egy disznót vezetgetett) a disznó és az ember kapcsolatáról szóló kegyellenül őszinte filmjét, 
ahogy a fenti kép filmjét sem ismerem. Milyen lehet az a világ, ahol az emberek az állatnak akkora 
szerepel tulajdonítanak, hogy küzdeniük is kell ellene? Hová jutottunk, ha már úgy érezzük, a disznóval 
is verekednünk kell? A szem nélküli, tornacipős kislörpék által agyonvert disznó képe számomra egy fasisz-
toid világ pontos képlete. Még mindig izgalmas téma/motívum lehet a disznó - nem koptatták el , nem 
járatták le a hosszú évek folyamán. Ha szőke szempillái közt elkapom tekintetét, megborzongok. Érzem 
a kihívást. - Disznó! 
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nyirok-gyilok 
„Nem Is akarok moat uólnl arról a sok csapásról, hogy sohasem lettem babszem királlyá, hogy 
páros-páratlan látókban mindig az ellenkezójáre fogadtam, hogy vajas kenyerem mindig a vajas felé
re esett; de. . ." 
E. T. A. Hotfmann: Az arany virágcserép 

Mi máskénl vállaltam volna a disznó szerepét, hogy sikos, okádékszinű trágyalében hemperegjek naphosszat 
gyöngyszemű törpécskéim előtt, akiknek tündöklő tekintete sötétített üvegablakaik mögül is ragyog felém. 

Nyilván köztudomású, hogy kocanemzetségünkben minden malacka bűvésznek, vagyis szigorúbb értelem
ben varázslónak születik. Eddig minden rendjén is ment. A bonyodalmak csak akkor kezdődtek, amikor egy 
szép tavaszi napon egy nyilvános bemutatón testvérkéimmel én is felkerültem a pódiumra, és a Nagy
érdeműnek változatos, bonyolult, a zsigerekig hatoló produkcióm láttán leesett az álla. Mindenki némán 
figyelt a folytatásra várva, de mondhatom, mindnyájuk közül én voltam az, aki leginkább megszeppent; hiába 
küszködtem, igyekeztem, összpontosítottam, hogy a nézók ölükbe hullott alsó állkapcsait visszavarázsoljam 
a helyükre, ez már nem ment. Akik látták, többé nem lehelhettek csókot szerelmesük orcájára, hogy szánal
mat né keltsenek, arckendő nélkül nem merészkedtek az utcára, és a kérdés feltevésének lehetősége nélkül 
ítéltettek örök szótlan rabságra. Igaz, a közönség soraiból számos satrafa, kólekedó-nyafogó vénlány, szem
rebbenés nélkül gyilkolni kész, sötét pillantású zsugorí tekintett telem; mégis azonnal megértertem létem bal
jóslatú csillagzat alatt szülelett, tusnál feketébb színű erét; a teremteni jött végzetét: akinek ahhoz, hogy 
varázslatát bemutathassa, el kell sötétítenie a napot, ám ismét világítania ugyanazzal a fénnyel kevés. 
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branko 
maáirevic 

a 
politikai 
nyelv 
válsága - a válság 
elmélete* 

N e m a valóság reménytelen, hanem az a tudás, 
amely elsajátítja a valóságot mint sémát, s ily módon 
tartja lenn önmagát. 
A nyelv válságáról - mint realitásról, amelyet nem 
kell bizonyítani - a tudományban körülbelül éppen 
azóta lolyik a vita, mióla érdeklődés észlelhető a 
nyelv és a nyelvisóg jelenségei iránt. A nyelv és a 
gondolkodás, a gondolkodás és a beszéd viszonya a 
töredezések összessége, amelyben felszínre kerül 
egy elméleti tudat a nyelvnek azon hiányosságára 
vonatkozóan, hogy kimondjon vagy megvilágosítson 
egy eszmét, szublimátumot, vagy a praxis belső át
éléseinek visszfényét; mindez már régóta tárgyát 
képezte mind a vizsgálódásoknak, valamint viták
nak, mind a nyelvtudománynak, s tárgyként szere
pelt mindenhol, ahol kulturális jelenségekről esett 
szó. Az a következtelés vonható le ezekből a meg
gondolásokból, hogy a nyelv egy fajta folyamatos 
válságban van (hogyha elfogadjuk azt, hogy ez mód
szertanilag egyáltalán lehetséges), és hogy ez visz-
szatükröződik arra az álláspontra, amelyben a mo
dern ember helyzete éppúgy válságosként definiáló
dik, N e m szállunk vitába ezekkel vagy a hasonló 
nézetekkel, hanem megkísérlünk a nyelvhez úgy vi
szonyulni, hogy több figyelmet fordítunk a napi politi
kai gyakorlatra. ( . . . ) ' 

a nyelv 
és a 
napi 
politikai gyakorlat 

Az, hogy ezt a viszonyt vizsgáljuk - tisztán elmé
letileg (mindig egy nagyobb elméiéi keretén belül) 
vagy felületesen - , a nyelvi kérdéseket illető felelős
ségérzetünket is megmutatja. Mindenki, a laikustól 
a nyelvészig, egyet fog érteni azzal az állítással, 
hogy nyelvünk lertózött, alkalmatlan, hiányos. Nyel
vünk állítólag mesterséges, eltávolodott a tiszta né
pitől, és a kifejezésmód megtisztított formájától, a mi 
kifejezéseinktől, melyekel szükségtelen idegenre 
cserélni. A kifogásokban van némi igazság, de néhol 
szem elől tévesztik azt, hogy szükség van nyelv-
változásra, változásra, amely nem irányítható és 
nem is szankcionálható. D e erről később. Minden
esetre azok vannak legtöbben, akik azt mondják, 
hogy nyelvünk politikus. Ennek az érthetetlen meg
határozásnak azt kellene leimutatnia, hogy a nyelv 

* a uorag a boigiádi Siudanl revü lapbod tan aivova 

ködösítő jellegű, a hazug megnyilatkozás szolgálatá
ban áll, s hogy ilymód akadályozott a nyelv normális 
fejlődése. Mindez helyénvaló, de mily szerencse len
ne, ha egy szolid politikai nyelvvel rendelkeznénk! 
Ehelyett egyes egyedül politizált nyelvünk van, amely 
a halalom hatásaival és jeleivel kereszteződik. így 
hát megnehezít i az ideális értelemben vett kommu
nikációi. Miről is van szó? Nyelvünk nem politikus, 
hanem politizált A politikus nyelv differenciált és ér
zékeny nyelvet jelentene a társadalmi-politikai élet 
jelenségeire vonatkozóan, s jelentene egy igencsak 
linóm apparátust a politikai tudományokat illetően. 
Ez egy olyan nyelv lenne, amely a bármennyire is 
gazdag valós jelenségekre mindig kész fogalommal 
vagy jellel rendelkezne, ilymód nem jönnének létre 
homlokegyenest ellenkező politikai felfogások és ér
telmezések, amelyek perdöntő szerepet játszhatnak 
a politikai álláspontok elfoglalásában. Éppen azért -
mert nincs politikus nyelvünk, s mert politizált nyelvet 
fejlesztgetünk - találkozunk az ún. „sajnálatos ese
ményekkel". ( . . . ) H a politikailag érzékeny nyelve
zetünk volna, akkor mindig pontosan tudhatnánk, 
hogy mi is történik valójában. Igy a valóság értel
mezésében - szükséges megkülönböztetések nél
kül - álláspontunk nem lehet „differenciált". H a már 
ennél a szónál tartunk, akkor meg kell említeni egyre 
sűrűbb használatát, méghozzá tisztán politikai kono-
tációkkal, amelyről még beszélni fogunk. A politizált 
nyelv elfedi a valóságot, s zavaros vagy tudatosan 
hazug képet nyújt, amelyben az ítélet sohasem az 
igazságon alapul. Ez a nyelv terminológiai zavarok
hoz vezet, mert folytonosan visszautasítja azt, hogy 
a dolgok saját, igazi nevükön neveződjenek. Abban 
a pillanatban, amikor egy „ellenséges" cselekményt 
vagy kísérletet pl. csupán ellenforradalminak minő
sítenek, amikor a dolgot hiányosan, pontatlanul ne
vezik meg, a politizált nyelv hitelét veszíti. E pillanat
tól kezdve a túl gyakori „ellenforradalmi" minősíté
seknek nincs kellő súlyuk, mert a gyakorlat olyan 
esetekre is rámutatott, amelyek nem mindig felellek 
meg ennek az állításnak. Ez olyan állapothoz veze
tett, amelyben lehetetlen a nyelv közvetítésével 
adekvát módon megjelölnünk a valódi ellenforradal
mi vagy az effajta kísérletekel. Mennyit vesztünk 
ezáltal, azt nem kell külön bizonyítani. Igy a nyelv
hez való viszonyunkat a minősítésekkel kapcsolatos 
gyanakvás jellemzi. Például: ha a politikai nyelv 
szintjén állapítanak meg valamit, akkor azonnal gya
nú merül fel a közlést illetően, mert a tapasztalat azt 
mutatja, hogy ez helyesebb a kritikátlan elfogadás
nál. A politikus nyelv fenntartja a hatalom viszony-



latrendszerét a társadalomban. Az, hogy valaki vá
laszthal hazugság vagy igazság közölt, az, hogy va
laki végeredményben zavarosan beszélhet, azt mu
tatja, hogy a nyelvet is utolérte a ranglétra alsóbb 
tokáin lévők sora. Mindez azt jelenti, hogy a nyelv is 
csupán egy más, méghozzá azon cél eszköze, ame
lyet mégiscsak felismerhetünk a fals megnyilatkozá
sokban. Hogy a társadalomban a nyelv közvetítésé
vel milyen mértékben lehet az igazságot feltárni, azt 
mintha senki sem sejtené. De írástudónak kell lenni! 
A politikus nyelv a status quo szolgálatában áll. Az 
előző mondatban nem véletlenül használtuk a „szol
gálat" szót. A politizált nyelv bizonyos bérviszonyban 
van azzal az osztállyal, hatalmi csoporttal, szerve
zettel, vagy intézménnyel, amelyek a hatalom hordo
zói. Minden változás a nyelvben tulajdonképpen vál
tozást jelenthetne makroszinten is, ez pedig senki
nek sem felelne meg. A politikai beszédek vizsgálata 
hatalmas mennyiségű redundáns anyagra mutatott 
rá. Nemcsak az információ hiányzik, hanem kerülnek 
minden valamennyire is világosnak mondható kifeje
zést, így a politikai nyelv akadályként lép fel minden 
újjal szemben. A történéseket mindig ugyanazon 
rendelkezésre álló minősítések közvetítésével köve
tik, mindig ugyanazon zavaros információk alapján 
történik az állásfoglalás, az ítéleteket pedig pillanat
nyi szükségletek alapján hozzák. 

kommunikációs zörej, 
melynek 
félelém a neve 
A kommunikációba félelem vegyül. Ez nem egy egy
szerű kommunikációs zörej, hanem komoly fenyege
tés, amely megkérdőjelezi a realizációt egyéni és 
csoport szinten is. A politizált nyelv nem változik. 
Már Domanovió emlegette az ország déli részén tör
téni „sajnálatos eseményeket". Ez a kétszeres koin-
cindencia elegendő ahhoz, hogy megmutassa a 
nyelv ezen változatlanságát, de a hozzá való viszo
nyunkat is. A „sajnálatos eseményeket" „differenci-
áció" követi. Elfogadjuk az események sajnálatosak
ra és nem-sajnálatosakra való felosztását, de mii 
kezdünk a differenciációval. Bizonyos vagyok abban, 
hogy egy komoly e lemzés megmutatná, hogy a „dif
ferenciálódónak" többségének fogalma sincs arról, 
hogy mi a differenciáció. Ezért idézzük a lehetséges 
definíciók egyikét, melyet Jungtól vettünk át: „A dif
ferenciálódás a különbségek kifejlesztését jelenti, a 
részek kiválasztódását az egészből." Sokak számá
ra most válik csak igazán érthetetlenné az ideológiai 
differenciáció fogalma. D e ez nem is annyira fontos 
mint az, hogy a differenciáció eredményesen vég
bement. Az előző szó példája azt mutálja, hogy a fo
galmak a tiszta politizált nyelvi szférába való beke
rülésük után a mindennapi nyelvben egyre kevésbé 
használatosak előbbi értelmükben. Az új jelentós 
dominánssá válik. (Az, hogy a többség nem ismeri, 
megintcsak nem fontos.) Bizonyos szavak tisztán 
ideológiai használatuk folytán szakralizálódnak. Ha
bár sem nyilvánosan, sem titokban nincsenek meg
tiltva, kimondásukban a meghatározott kommuniká
ciós viszonyok elleni támadást érezzük. Ilyen módon 
az olyan szavak, mint pl. a differenciáció ós a „saj
nálatos események" kifejezés olyan jelentést kapnak, 
hogy említésükkel kellemetlen érzéseket váltanak ki 
bennünk. Ez a kommunikációt érintő szabadság
hiány, amelyben egyes szavakat kerülni kell a szi
tuációra vonatkozó érzékenység miatt, arra is érvé
nyes, aki hallgat, vagy a politikai határozatokat ille

tően választékosan beszél. Az önigazgatási társada
lomra nézve mégannyira veszélyes, mert a többség 
olyan szerepet tölt be, amelyben nyilatkoznia kell. 
Az ún. szörnyű szavak létezése az általuk jelöltek 
hatalmát is érzékelteli. Pl. mindenütt borzalmas vissz
hangja van a „pártbizottság" szónak. A „pártbizott
ságba menni" vagy a „pártbizottságban voltam" ki-
jelenlés megzavarja a beszélgető partnert, istenhí
vővé teszi; olyanná, aki nem gyanakszik és vissza
utasítja, hogy saját fejével gondolkodjon. A pártbi
zottság és a „pártbizottság" között olyan hatalmas 
az összhanghiány, hogy szinte megköveteli a vizs
gálódást. A félelem a politikai kommunikáció egyik 
fontos komponense, és ennek be nem látása meg
nehezíti a kommunikálók helyzetét. Bizonyos, hogy 
a hatalom, amely a pártbizottság logalmában össz
pontosul, nem egyedüli összetevője ennek a féle
lemnek. Kétségtelen, hogy léteznek még olyan té
nyezők, amelyek a „pártbizottság" iránti viszonyt 
bizonytalanként határozzák meg. Minél jelentősebb 
vagy hatalmasabb az intézmény vagy szervezet, an
nál merevebben s a jelzők tekintetében annál állan-
dósullabban beszélnek róla. Itt nincs kételkednivaló. 
Csak a kipróbált fogalmak használatosak, igy pl. ar
ról a személyről, aki a katonaságnál dolgozik, azt 
mondjuk: katonai személy. Ezzel a fogalomra vonat
kozó vizsgálódás be is fejeződött. A hatalmi emberek 
körül törvényszerűen gyengén fejlett a nyelv, mert 
hatalmuk elfojtja a szabadságot. A kommunikáció 
olyan mértékben irányított és meghatározott, hogy 
nincs helyük az új kísérleteknek. A hivatalos felhí
vások, közlések és politikai jelszavak nyelve fenye
gető nyelv. A benne lévő egyetlen energia a létező 
megőrzésére és a lehetséges vétkezők megbünteté
sére irányul. A hivatalos nyelv ideológiailag a leg
szennyezettebb nyelv, ( . . . ) közvetlenül annak az 
ideológiának a szolgálatában áll, amely a status quó-
ért harcol. ( . . . ) 

nyelv és önigazgatás 
Igazi csoda, hogy egy politlingvista sem jelentkezett 
azzal a követeléssel, hogy szükségünk van önigaz
gatási nyelvre. A sport is állítólag önigazgatási ala
pokon szerveződik újjá, tehát logikus lenne, hogy ez 
történjék a nyelvvel is. Habár a különböző típusú 
kultúrák mindig függlek a politikai rendszerektől, s 
mindenekelőtt a politikai élet különleges megszerve-
zettségétől, a nyelv mégis ritkán lejezle ki az egyes 
történelmi alakzatok elveit, ismérveit és körülményeit. 
A nyelv mindig magában hordozta a politizáltság 
ugyanazon elemeit, amelyeket ideológiai célokra 
használtak azzal , hogy a célok minden rendszerben 
mások. Minden hatalomnak és minden rendszernek 
alapvető jel legzetessége a nyelvhez mint eszközhöz 
való viszonyulása. Ebben az értelemben nem kell és 
nem is szabad ragaszkodni ahhoz, hogy a nyelv 
változzon meg az önigazgatási társadalom alapvető 
vívmányaihoz való alkalmazkodás értelmében. Arról 
van szó tehát, hogy kevésbé kellene a nyelvhez mint 
ideológiai értelemben vett eszközhöz viszonyulni. A 
nyelv sajnos, vagy szerencsére, nem változhat és 
nem lehet törvény által, dekrétummal vagy önigaz
gatási megegyezéssel irányítani, Semmilyen pozició 
nem teremtheti és nem változtathatja a nyelvel a 
kommunikációs rendszerben. ( . . . ) Azt, hogy nyel
vünk elferdült, jelzi az is, hogy a televízió, rádió, 
újságok, tehát a tömegkommunikációs eszközök -
amelyek nem alkotják a nyelvet, de deformálják -
inkább a politikai szervezetek akaratát közvetítik, 
mint a népét. ( . . . ) losoncz alpár fordítása 



olvassuk-e 
Fischert? 

A modern diákok nagy leiadata lenne 
elutasítani az agitatönkus állásfoglalást 
korunk társadalmi és bölcseleti 

problémáival 
kapcsolatban, ezzel szemben követelni 
a tudományosan megalapozol) 

tájékoztatást. 
S ha sikerülne legalább néhány 

logalmat 
a sablonokból kileszíleni. 

problematikájuk 
gazdagságai megsejteni, akár 

neoiomízmusról, 
akár egzisztencializmusról, akár 

marxizmusról 
legyen szó. akkor egy lépést tettünk 

előre 
abban az irányban, hogy lelkellsuk. ¡11 

fokozzuk 
az érdeklődést az iránt az alapvető 

kérdés iránt: 
„Milyen világban élűink?" 

Éppen, m e n diáknak lenni közbülső 
stádium, 

mert a tanulmányok befejezése ulán 
többnyire 

felülkerekedik a Miszlerség, 
men mindig ujabb generációk kövelik 

a szervezeti 
világ állal eisodroflakal, ezért ennek 

fluktuáló 
mozgássá kellene válnia: kötetlen 

kritika, váratlan 
közbeszólás olyan ügyekben. 

„amelyekben nektek, 
tiaialoknak. nincsen szavatok", s 

amelyekben egyes 
fiatal inieliekiueiek bálorsaga és 

életkedve csak 
azért is akarja szavát hallatni. Arra volna 

szükség, hogy 
diáknak lenni ne csak a szakmára való 

lelkészülést 
jelentse, hanem önálló gondolkodást. 

beleszólást, részvételt is. 
a frisset, 
az agresszívai, 
azt, ami a halalmon levőknek 
és a funkcionáriusoknak 
kényelmetlen. 
A mészlerakódási tendencia hallatlanul 

erós. 
Nehezítsétek meg nekünk az 

elmeszesedóst! 
261 Emst Fischer 

Az 1972-ben elhunyt Ernst Fischer tkp. 
nem tartozott sosem a szocializmus 
.forró áramának" eisó vonalába. Élet

művének jelenlösége nem hasonlítható 
egy Ernst Bloch, egy Marcuse, vagy egy 
Lukács eredményeihez, anélkül, hogy 
Fischer mellettük árnyékban né marad
na. Mindez természetesen nem minősül 
tílozótiai. esztétikai, vagy éppen polito
lógiai munkásságát: eredeti gondolkodó, 
még akkor is, ha egyben másban-soha-
sem tudón s nem is akart elszakadni 
a lukácsi esztétika sok tekintetben kor
szerűtlen következtetéseitől. 
Fischer, mini annyi más „velerán" mar
xista, hosszú utal járt be, amíg a dog
matikus filozofálás és a dialmatos „szak
köri" világkép-modellezés ballasztjaitól 
megszabadult, s egyebek között a nyu
gat-európai és a prágai 66 eredményeit 
és kudarcait végiggondolva kísérletet 
letl - hogy Konrád György és Szelónyi 
Iván ideülő szóhasználatával éljünk -
a baloldaliság kritériumának újrafogal
mazására. 
Függetlenül attól, hogy ezen az úton 
meddig jutott, kiváltotta a kelet-európai 
„ideokritikászok" és hirtélel-kurvák leg
vadabb haragját. N e m véletlenül, hiszen 
a korábban megtűrt, sói itt-ott népszerű 
(magyarul 1968-ig több könyve is meg
jelent) eretneket ajánlatos volt gyorsan 
és kíméletlenül lehetetlenné lenni. Ez l 
megkönnyítené az idős teoretikusnak a 
maroknyi osztrák kommunista pártból 
törtónt kizárása. Igy a sztálinista elméle
ti és gyakorlati hagyományokkal a ko
rábbinál keményebben szembeforduló 
Fischer magyar nyelvterületen is jórósz 
ismeretlen maradt. (A Len inról, ¡II. Marx
ról F. Marékkal közösen írt könyvei vi
szont szerbhorválul is olvashatóak.) 
Emst Fischer - a jelen történelmi körül
ményeket figyelembe véve - teoretikusi 
egyoldalúságai ellenére is, sajnos (és ez 
nem a gondolkodóval szembeni irónia), 
még hosszú ideig aktuális marad. 

csorba béla 



kovács 
lukács 

oktatás 
se 
közép- se főiskolás 
fokon 

A filmkritikusok egyre gyakrabban ka
patják magukat a rendezők kioktatására. 
Ürügyül használják a tárgyalt filmet, 
hogy kifejtsék, hogyan is kellene jó lilmel 
készíteni. Miután jó s rossz e célra egy
aránt megfelel, Szabó István Mephisto 
című filmje is alkalmas volt ez irányú 
„elméletek" ki lejtésére. 
A Mephisto magas kitüntetése, az Os
car-díj, nem vért örömet szerzett. írások 
a tanúi, hogy a sikerről beszámoló szel
lemek többnyire úgy élték ál az ese
ményt, mint valami sportsikert, mondjuk 
egy olimpiai arany megszerzését. Bános 
Tibornak a Magyarország című hetilap
ban 1982. ápr. 4-én megjeleni cikke, A 
siker után, tanúskodik erről leginkább. 
Sajna, Bános úgy von le tanulságokat a 
Mephisto sikeréből, ahogyan a sport-
sikerből sem lehetséges. Mert bár véle
ményt lehet formálni arról, milyen edzé
sek előlegezhetik az olimpiai aranyér
met, mégis ha a sportoló alkatáról, sz i 
véről hallgatunk, azt hihetnénk, hogy 
ilyen siker bárki számára elérhető. . -
Bános a Mephistóbó\ levont, kötelező
nek mondott tanulságai szerint „Nincs 
az az amatőr -színész-.... aki ehhez 
fogható igazi művészi csodateremtésre 
alkalmas lehetne.-.' (Bános itt megfe
ledkezik a korai Eizeinstein, az olasz 
neorealizmus stb. gyakorlatáról.) Sőt, 
igazi művészi csodateremtésre a ma
gyar színészeket is képtelennek tartja 
(mintha nem tudna például Makk Károly 
Szerelem c ímű filmjének színész-hár
masáról). Tanulságai közt jelentőségtel
jesen leszögezi: „Szabó István kima
gasló filmjének legjobb szereplói nem 
magyar színészek." 
A konklúzió? .Ezt a legfontosabb - ás 
az egész hazai filmgyártásra kötelező 
érvényű - tanulságot (Bános itt az eleve 
idézőjelbe tett amatőr »színészekkel" 
kapcsolatos véleményét érti) kellene 
leghamarabb levonni a Mephisto világ
sikeréből. S talán még azt, hogy az iro
dalom, mely a film első megjelenésétől, 
tehát már a némafilmtől kezdve mindvé
gig a filmkészítés egyik legfontosabb, 
nélkülözhetetlen partnere volt, változat
lanul megtartotta első. vezető helyét." 
Azt nem lehet Bános szemére vetni, 
hogy nem világos előtte a cél és a mód. 
Tehát föl, mindeddig tanácstalan, világ
sikerre pályázó rendező! 

N e m tudni, Gyórtty Miklós kitörő Öröm
mel (ogadla-e a Mephisto kitüntetésé
nek hírét. A filmnek mérsékelten örült. 
A Filmkultúra 1 9 8 1 . évi valamelyik szá
mában megjelent A jó magaviselet meg
szállottja c ímű Györffy-krilika mondani
valójának lényege, hogy a Mephisto re
mek film. de másként kellett volna meg
csinálni. Ponlosabban szólva, nem ezt a 
filmet kellett volna megcsinálni remek
nek: „Hogy jutott egyáltalán eszébe 
(Szabónak), hogy egy gyönge német 
regényt filmesítsen meg?" Apropó, Bá
nos Tibor remeknek tartja Klaus Mann 
regényét; szerinte „Szabó István meg
jelenítésében azért emlékezetes, men 
már eredeti - regény - formájában is 
kiváló mű volt...". A siker titka - ha jól 
értettünk - a német (a nem magyar?) 
színészek, valamint a német regény, 
Szabó érdeme pedig annyi lenne, hogy 
erre végre valahára magától rájött. 
Györffy gondolatvezetese ezzel ellentét
ben a következő: Szabó művészete (te
matikája, stílusa) a Budapesti mesék 

cimú Hímjében görcsös megmerevedés
ről tanúskodik. A Bizalom a megújulás 
filmje, mely megújulásban Szabó Sza
bó maradt. A Mephistótian „Szabó 
ismét megújult, s csak most igazán, 
olyan alaposan, hogy rá sem lehet is
merni." Győrffyt mű érzéke nem csapja 
be. Látja a lilm kvalitásait, tehál enge
dékeny. Ha a Mephisto filmnek jó, „már
pedig az. majdcsak jó lesz valahogyan 
Szabó-filmnek is." 
Majdcsak, de nem e g é s z e n . . . 

e páratlan szaktudással megcsinált. 
bizonyosan közönségsikert arató és ele
venünkbe vágó film megemésztése után 
is foglalkoztat az a kérdés, hogy el
mondta-e Szabó minden mondanivalóját 
a maga legsajátabb világáról, amiről 
csakis ö csinálhat fiimer, olyan magyar 
filmet, amelyet csak magyar rendező ké
szíthet el Magyarországon." 
Szó sincs róla, hogy Szabó éppen min
dent elmondott, vagy hogy elmondhatott 
volna. Azaz: remélhetőleg fog még fil
met készíteni. 

kovács lukács 



több 
bátorságot! 

„A politikai élei végzetes félelmeinek 
(...) az a tulajdonságuk, hogy lárgyi 
elóieltételek híján is. pusztán a léleiem 
ereiével eló tudják hívni azt a veszedel
met, amiiól télnek." 
(Bibo István) 

Jól látod: megszaporodtak a marxizmust 
haszonbérért múveló katedra lilozolu-
sok. a bürokrácia ethoszal újratermelő 
hivatalnok-ideológusok. Jól látod: ma 
mindenki az önigazgatás kereszteslo
vagja, a városi újgazdagtól, akinek a 
szeme sem rebben, míg bezsebel évi 
8 0 - 1 0 0 milliót, a marxislasagoi párt-
kónyvecske-lobogtaiással igazolni véló 
utolsó lalusi „sógorkoma'-Dürokraláig. 
Ne higgy nekik! Ne feledd, előbb-utóbb 
minden fogalom végzetes sorsa az, 
hogy elveszíti krisiályliszla egyértelmű
ségéi , s ha egy fogalom ennyire többér-
leimü, vizsgáld meg. miért! Ha egy loga-
lom ennyire (öbbéflelmü. vizsgáld meg, 
ki mii ért alalla, mert sokan értik úgy; 
álonigazgatás. Sokan azt szerelnék ve
led elhitetni, hogy a hatalmi intézmé
nyekben lakozik a forradalmiság Sokan 
..képviselik" a munkásosztályt, ám jóval 
kevesebben szolgálják. Ne leiedd. a ki
sajátítók kisajátításáén folytatott harc 
nem lejezódik be a tókés társadalmi vi
szonyok leiszámolásaval. Vizsgáld meg 
az önigazgatás fogalmának igazi jelen
téstartalmait. Mindazt, amit nem ledhe-
tett el hamis Irázis és üres ünnepi 
bók. Mindazt, ami előre visz. S ne higgy 
a kultúra selyemfiúinak, a szocializmus 
„modern" zsirondistáinak sem, akik loly-
lon azt kántálják, „szabadság", de ret
tegnek attól, hogy „progresszió". A bü
rokrácia hatalmának igazi tagadása s0' 
hasem lesz az „emberarcúvá" javíiha-
lonak kikiáltón maganluiajdonosi világ 
Ne dőlj be a mítoszoknak, az új ködösi-
löknek. a „nemzeti irodalmak generáli
sainak". Mítoszok ellen ne hivalkozz mí
toszokra - vizsgáld meg. mii rejtenek! 
Ha azt hallod, a lársadalom mai állása 
szerint nélkülozhetellenek a labu-témák. 
tedd lel a kérdést: kik azok akiknek a 
számára nélkülözhetetlenek? Ha azt 
hallod, miközben a vállad veregetik, 
hogy. jó, jó, igazad van, de ez most 
kényes vagy nem aklualis. azl kérdezd, 
kinek kényes, és kinek érdeke, hogy ne 
legyen akiuálisi 

írás közoen. ha megtorpansz, hogy lelki-
ismereled ellenére kijavíts egy-egy éle
sebb meglogalmazásl , gondolkozz el 
ez kinek segí l? 
Ne feledd: a gyávaság oszlódással sza
porodik. Ne leiedd: minden igaznak véli. 
de ki nem mondóit gondolat, minden 
általad elhallgatott őszinte szó növeli 
nemcsak a jelen, de a jóvó sunyiságail 
is, es csökkenti a holnap szókimondói
nak esélyeit 
1962 máius 1. 

kalapati 
ferenc 

kérdések 
kérdése 

üres kosár vagyon 
a kabát a cipő az alkalom 
fenekére hintett alom 
fekhely e vagy tartalom 

a 
vakond 
dilemmájáról 

ahogy zé szaltót vetni látott 
akár így is történhetett a határon 
nem várt tehát remélt bizony 
a zebrán vagy az egérúton 
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kíndán, a piroti »Ma jus 1« bo l i Kikindán, a zrcnja-
nini »Servo Mihal j « ipari-mezőgazdasági kombiné lug 
»Superprotein« laKarmánygyár 25. számú boltja Ki
kindán, a szabadkai °Bačka produkt - gyjijíö maga
zini a~ Kikindán, a bcogradi » Ineks U R K « »December 
ll" boltja Kikindán. azffirábi »Vjesnik« N I K kikin-
d a i Képviselete, »Tekstil« Beograd 1. számú boli j a 
Kikindán, az »Obuća « Beograd bolt Kikindán, a zá-
gTábi ipari készárú bolt Kikindán, a Novi Sad-j N I P 
•Dnevnik« bolt Kikindán, a Nov i Sad-i »Fo rum« fJ^P 
Képviselete Kikindán, a Novi Saflj »Vojvodina« bi
zományi boltja Kikindán, a zrenjanini »Begej « bolt 
Kikindán, a maribori » Lüe l « b o l t Kikindán, a beo-
gradi »Duga « Le raka ta Kikindán, a bcogradi »Seme« 
48. számú boltja Kikindán, a zemunj állatorvosi vál
lalat, a szabadkai vállalat 2. számú kikindai boltja, 
a N I P »Borba « kikindai irodája, aJZadari »V lado Ba-
ga l « kikindai boltja, az écskai » l icka« Halgazdaság 
kikindai boltja, a Novi Sad-i »Angroteksti l « kikindai 
»Uzor« bojt, a rumai »!• ruska G o r a - kikindai boltja, a 
prokupljei »Prokupac« Lerakata Kikindán, a szara
jevói »Alhos« bolt Kikindán, a »Mako « bolt Kikin
d á n " 1 küldöttet 

2. A kikindai »Ša ran « büfé, az Önkéntes tűzoltó 
egyesület, az iđo$j » Iđos « büfé,, az aleksandrovaci 
»V ino£upa « kikindai boltja, I P K »Crvenka« — »Su-
botičanka« kikindai Lerakata, a Vadászegylct büfé. 
Idos-ról. a kikindai »Željezničar« b ü f é , a kikindai 
katonai vendéglátó intézmény »Dedinje« , a »Telečka« 
vendéglátó vállalat, a szajáni »Sa jan« vendéglátó üz
let, a zrenjanini »Servo Mihal j « Ipari-mezőgazdasági 
kombinátus kikindai sör Lerakata, »Partizanka« a 
becsei söripari Lerakata Kikindán, az Olajipari 
T M A S Z »Di jamant« Mokr in 1 küldöttet 

3. A Novi Sad-i »Naftagas« Ö T M A S Z »Naftagas« 
különleges munkálatok, a »Servis remont« fúrások. 
»Jugopetrol« Nov i Sad : a kisoroszi benzin pumpa, 
a BaSaid-i benzin pumpa , a kikindai »Ug l j e la Ter-
zin« H K területen lévő benzin pumpa, a Braća La-
ković« H K területen lévő benzin pumpa, a »Lidija 
Aldan« H K területen lévő benzin pumpa, a »N iko la 
Francuski« H K területen lévő benzin pumpa, és a 
mokrini benzin pumpa 1 küldöttet 

4. A »Vojvodina« nemzetközi és belső szállítási 
vállalat »Putnik« i rodája Kikindán, a beogradi »Ju-
gošped« i f i k inHa j Fióküzlete, a »Transkomerc« Zagreb 
kürindai irodája, » Interevropa« Kopa r V iVinr ia j kép
viselete, a »Lasta« Beograd kikindai irodája, a »Vo j -
vodinaput« Nov i Sad T M A S Z Zrenjanin »Sever« ki-
kiiidai munkaegysége, a jugoszláv sorsjáték és a 
»Crveni signal« Beograd ] küldöttet 

5. »Jugobanka« Kikindai kirendeltsége, »Ljubljan
ska banka« kikindai munkaegysége 1 küldöttet 

3. szakasz 

E Határozat érvénybe lép a megjelenés nyolca
dik (8) napjától »Kikinda község Hivatalos Lapjá
ban* . 

1982. február l ^ a n 
Kikindán 

A gyűlés elnöke 
TatiĆ Ružica 
sajátkezűleg 

kikindai lerakata. a Bánát — Zronvanin. Prehra-
na Zix'nvanin tq. sz. Mokrin-i üzlele, a belgrádi 
»Jugodrvo« 49. sz. kikindai üzlele, a belgrádi ' N ö 
vi Dom« 19. sz. és 23. sz. kikindai üzletei, a Nö
vi Szádi »Agrovojvodina«. Kikinda tmaszé^ a 
Zrcnyanini »Otpad> kikindai fclvásárlóhclyc, a 
szabadkai »Jugokozsa« kikindai kirendeltsége, a 
belgrádi »Jázmin« kikindai »Dahl ia« üzlete, a 
belgrádi »Klúz« kikindai üzlete, a szabadkai »So-
l id- kikindai üzlete, a belgrádi Sport 45. sz. ki
kindai üzlete, a Szlü-i »Jugoplastika« kikindai 
üzlete, a belgrádi »Beko« kikindai üzlete, â Pi
roti «Prvi Maj « kikindai üzlete, a Zrenyanin-i 
•Szervo Mihály* M K 25. sz. kikindai üzlete, a 
szabadkai Bácskaprodukt kikindai gyüjlöraktára, 
a belgrádi O R K 1 N E X -December 2Í7 kikindai 
üzlele, a zágrábi N I P »Vjesnik« kikindai Kiren
deltsége, a belgrádi Textil 1. sz. kikindai üzlete, 
a belgrádi »Obutya« kikindai üzlete, a zágrábi 
konfekcióüzem kikindai üzlete, a Novi Szád-i N I P 
•Dnevnik* kikindai üzlele. a Novi Szádi »Forum/< 
kikindai üzlete, és kirendeltsége, a Noyi S2ád-i 
Vojvodina kikindai — Üzlete, a Zrenvaniivi »Bc-
gej« Kikindai üzlete, a mar ibor »Lilct« kikindai 
üzlete, a belgrádi »Duga « kikindai lerakata, a 
zágrábi »Gelhladusz* kikindai optikai szervize, a 
belgrádi »Szeme« 2. sz. kikindai üzlete, a N I P 
»Borba « kirendeltsége, a zadár •V ladó B a g a u ki
kindai üzlete, az »Ecskai halgazdaság kikindai 
üzlete, a Nov i Szád-i »Agrótexl i l « i U z o r « kikindai 
üzlete, a Ruma-i »Fruska Gora « " kikindai üzlete, 
a Szarajevó-i »Alhosz« kikindai üzlete, a Prokup-
jye-i »Prokupác« kikindai lerakata. a belgrádi 
»Makó « kikindai üzlete. 

A Kikindai kisiparosok cggycsiilele. 

A kikinda »Mladoszl « oktatási — nevelési szerve
zetek: 
kikindai »Dyura Jaksity* általános nevelt? intézet 
közös szolgálata — a kikindai .Zsárkrt Zrenva-
nin«, FejÖs Klára, V u k Karadzic, Jovan Popovié, 
Mósa P i j á d i Általános jskolák, a Milivoj Omo-
rac IdjoS-i. a Vasa Stajié Mokrin-i. a Basaid-i 
-Október 1.« a »S lavko RodÍc« B. V . Seloi, a 
GHkorije Popov — R. S e l o ^ az Ivo L. Ribár — 
Novi Kozarci, a Pelar Kocic — N a k o v o T a 
Bralstvo-Jedinstvo — Bánát Topolya-i, a Móra 
Károly Szaján-i. Általános iskolák, a kikindai 
Slobodan MalbaSki általános zeneiskolák, és a 
Dragol jub Udicki — óvodák — Kikinda. 

A kikindai »Zora Krdia l ic -Zaga - Pedagógiai Aka
démia, a kikindai »NikoIa VojvodicV egyetemi koz-
pozíj a kikindai -Má jus 25«. egységes középfokú 
oktató-neveló központ, a kikindai »Du í an Vasil jev«, 
a" társadalmi Tevékenységig szakkáderkép zö. Jtözpont, 

"a" kikindai Aleksa Radosavcev, Munkásegyeíero, a 
kikindai Stevan Lakai — Giga^ vegyészeti-technoló
giai és ^élelmiszeripari szakközépiskola, a kikindai 
Mihai lo Pupin, fémipari "^leklroiechnikai szakközép
iskola, a kiküiáai Boris KTdric .tercjális tevékenységig 
és az árú-pénzügyi szakközépiskola: 

Nemcsakk tojalet-céiokkra tyó a Vojvodlna-l papplr, avadj a 2-t 
nyetvQsegg sem fenékig Koffei-lyancal?t 
tg. 
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