
társadalom 
m űvészet 
kritika 

1982. 
október 
18. 
évfolyam 

210 



e számunkban 
bakos zoltán 
fotóit közöljük 



balázs 
attila 

egy 
részlet 
részlete 

(csendélet) 

1. 
A nő  valami furcsát álmodhatott, mert egészen átizzadt szép szabályos arcát keretbe záró hosszú 
haja, apró gyöngyök ültek ki a varázslatosan pisze orr alatti pihékre. Verejtékcsepp csurrant le domború 
homlokán, s akadt fenn a bal szemöldök ritkítottan is dús, s ű rű  fonatú kerítésén, onnan aztán végig a gyö-
nyörűen metszett arcon a száj szegletébe, amit ő l félálomban neki lehet, az a tévhite támadt, hogy sír, pedig 
nem volt rá különösebb oka. Most nem. Mégis: csoda tudja, miért, egész éjszaka forgolódott, s csak haj-
naltájt merült abba a mindent feloldó álomba, amelyre elcsigázott szervezetünknek annyira szüksége van az 
állandó megújhodás szempontjából. Minden reggel újjá kell születnünk kisimított ráncokkal, frissen, üdén 
és kívánatosan... Csak a szomszéd krédlikakasának er őszakosan napkeltét sürget ő  éles rikoltozására 
sikerült lebuknia a tudat alatti legmélyebb rétegeibe, de hogy ott mit is látott, nem tudhatjuk pontosan —
később ő  sem emlékezett rá, amikor felébredt. A hátán feküdt citromsárga paplana alatt, gyönyör űszép 
fejét behajlított karján nyugtatva, könyökét s ű rű  egyenes hajzata fölött az ágy támlájának szegezve. Egé-
szen halk, nő ies szoprán-horkolást hallatott, félig csukott pillái alól az ágyat körülvev ő , oszladozó sötétség 
alakulását szemlélve. Kit akart becsapni azzal, hogy úgy tett, mintha nem egészen aludna? Ravasz húzás, 
de már ismerjük. Ismerjük acélosan kékl ő  borotvált hónalját, kitakart mellét a két kis kihívóan égnek 
meredő  cuclival. A két kis cseng őgombbal, amiket meg kellene nyomnunk, aztán ki tudja, mi nem történne, 
de most nem lehet. Csupán ámulhatunk szépségén, míg a szobába észrevétlenül besettenkedik az els ő  
napsugár, s a fiatal n ő  bársonyos vállára telepszik, lágyan érintve meg, szerelmesen, mint egymást az 
asztal alatt találkozó térdek, amit aztán az ujjak titkos találkája követ —rövid ízlelés után az alakulást sürge-
tő  összefonódás. Gyerünk! A sötétséggel nekünk is távoznunk kell. Menjünk, míg nem kés ő .  El  innen! Óvato-
san kimászunk az ablakon. A sarki boltban veszünk két szardíniás szendvicset meg egy tetra-joghurtot, 
s megyünk az iskolába. Ma hat órát kell ilyen áilapotban végigülni, de a hetediken... 

Azok az évek is elmúltak. Most más napok virradnak ránk, új hajnalok lopják be magukat, míg a még mindig 
fiatal szépségbe visszatér az átmenetileg elpártolt értelem: tekintetét végigsiklatja a szoba ismer ős térfo-
gatán, berendezésén: a nagy sötétlila szekrényen, a fonott karosszéken, asztalon, könyveken és lemezeken; 
ceruzákon és jegyzetfüzeteken. A régi stílusú, aranyozott, ízléstelen telefonon —ja, ma fel kell hívnom anyát! 
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ÁRTANA VALAMI JÓT REGGELIZNI! Igaz, egyszerűen az történt, hogy felébredt, s most egy új nap kez-
dődik. Nem aludt valami sokat. A széthullott mozaikdarabkákból lassan összeáll a megfelel ő  kép; reflexsze-
rűen fedetlen keblére húzva a paplant felül — pontosan emlékszik az el őző  est eseményeire. Mellette még ott 
fekszik éjszakai lovagja. Hason, száját kitátva, párnára csorduló nyállal. Egy pillanatra felvillan a vacsora képe: 
a finom őzpaprikás (Pali vadász; ma biztos visszamegy abba a másik városba, s akkor ismét nem látják egy-
mást egy ideig, de mit is lehet itt tenni), a vörösboré (finom volt; meg is ittak bel ő le sokat; Pali olyan aranyos 
volt úgy, fejbe kólintottan), a vörösbor melletti társalgásé. Pontosan emlékszik a fogváiókra, a sóra a fehér 
abroszon sorakozó vörösbor-flekkekre. Sót szórtak a „vércseppekre", közben véletlenül fellökték a sótartót, 
az aztán, tartalmával együtt, a linóleumon kötött ki — a fogpiszkálók begurultak a kredenc alá. Jót nevettek 
az egészen. A sótartó széttört, külön-külön azonban használható. Lelki szemei el őtt felsorakozik az elkerül-
hetetlenül újra ágyba torkolló eseménynek minden mozzanata. Szerelmesének heves ölelése. Még mindig 
olyan erős és izmos. Most itt fekszik kiterítetten, nagy medva módjára. Akár egy lef ű részelt agyarú elefánt: 
most látja, míg embere morogva fordul át az oldalára, lerúgva takaróját, hogy Pali „halált megvet ő , egyér-
telmű  irányultsága" menedéket keresve most szinte teljesen felszívódott, a hatalmas tökbe illeszked ő  kis 
maszatos mütyürkére nevetségesen egy kunkori sz ő rszál ragadt — ennek láttán elmosolyodik. Csiga szarván 
szempilla. Vajon kié ez a kis sz őrszál? Szőrszálhasogató kérdés. P-sz őrszál P-robléma kora reggel. 

Valahogy ez az egész kis ügyetlen tanulók szamárfüles füzeteire emlékezteti. Odanyúl, hogy lepöccintse, de 
aztán meggondolja magát. Látja Palit ahogy az felkel, így gy űrötten és maszatosan vizet enged a mosdótál-
bá; langyosat akar, mutatóujjával tájékozódva, hogy megvan-e a kívánt h őfok, aztán szakszer űen lemossa 
szerszámát, megtörli a rózsaszín törülköz ővel, végül elcsomagolja. Megborotválkozik, nyakkend őt köt az 
ő  embere, maharadzsája, ráül mesebeli sz őnyegére, int egyet és kiröppen az ablakon. Két ideges kört 
ír le a templomtorony körül, beállítja óráját — valahol még egy fontos értekezlete van. Sajnos, nem fogja látni 
egy darabig. Aztán viszont fokozott éhséggel vetik majd magukat egymásra újból, mintha egymásba fúródva 
egymás máját szeretnék kitépni hirtelen — egymásba fonódni szétválaszthatatlanul. Agytekervényeiket kibo-
gozhatatlanul összekötözni. Egymás szemét inni ki, kihörpinteni egy hajtásra. Egymás gerincvelejét szívni 
ki, a két gerincoszlop, a két vastag cirkuszi sátorrúd közé kétirányú csövet iktatva. Csápjaikat mindörökre 
összegubancolva. Tépni egymást két nekivadult oroszlán módjára, míg az állatszelídít ő  bambán bámul, 
hogy mit is kellene most tenni —rémülten hadonászik pajzsként maga elé tartott cirkuszi háromlábú székével. 
Ég az izgalmában farkával csapkodó nagy hímoroszlánt ellenállhatatlan er ővel vonzó lángoló kör, míg 
a ketrec körül trappoló lovak f ű részport morzsolnak apróbbá nekivadult patáikkal, a zenekar vad crescendó-
ba csap át, s ha valaki mindezt nem érti, hát akkor ott ugrál a kivörösített kép ű , krumpliorrú pojáca, 
a hivatásos bohóc, hogy — komikusan utánozva mindezt — mindent megmagyarázzon. A b űvész szájából 
kiröpített teniszlabdákkal lövi a megszeppent közönséget, akissé görbe lábú artistan ő  pedig bizonytalan 
léptekkel karikázik át a fejek felett kifeszített kötélen, hogy kés őbb —parókát cserélve — ott lengjen még fel-
jebb, a trapézon, gyenge hálójában bízva napjaink filléres cirkuszában... Éva óvatosan átlépi a férfit, 
és papucsában kicsoszog a fürd őszobába. 

Apró ráncok tűntek fel az évek folyamán. Észrevétlenek, de komoly megrázkódtatásokat okozók. Valamikor 
friss volt és üde ez az arc, szinte semmilyen kezelésre nem szorult, most azonban egyre több türelmet 
igényel, hogy ismét a régi fényben tündökölhessen, Éva magabiztosan, csábító tekintettel kanyaroghasson 
végig a város görbe utcáin —egészen mindennapi munkahelyéig. Évek folyamán kanyarodtak, mélyültek a 
ráncok is, finom, alig észrevehet ő  pókhálót szőttek Éva arcára, mint régi madonnaképeken a mikroszkopi-
kus repedések — s helyenként kicserepesedett a bör. Mindez nem változtatott lényegesen őrülten horkoló 
vadászunk mesebeli nőjének szépségén, ennek a mindenki megkívánta n őnek a szépségén, aki a vécé-
kagylón üldögélve sokkal több kialakuló visszeret láthatott angyali lábszárán, mint amennyi ott ténylegesen 
létezett. A tükörbe ásítva pedig sokkal több romló fogat az aktuális tényállásnál, amir ő l az jutott rögtön eszé-
be, hogy halaszthatatlanul meg kell látogatnia a fogorvost, mert az így nem mehet tovább, tennie kell valamit, 
az ilyesmit nem szabad elhanyagolni, mert aztán nézhet az ember — s persze anyának is jó lenne kérni egy 
dátumot, hiszen még egészen jól tartja magát, fogsorát leszámítva, s nem ártana, ha szegény megbol-
dogult apánk után, béke poraira, végre újfent elkezdene érdekl ődni egy kicsit édes jó anyánk a férfiak iránt, 
ez valószín ű leg nem lenne kárára, szórakozna egy kicsit, meg tudna talán feledni is könnyebben, amit đ l tán 
borongós napjaiba vísszaköltözne egy kicsit az élet illanó melege. Jobb lenne boldogabbnak látni öt, akár egy 
picit is vidámabbnak, valakit ott tudni mellette, aki gyengéden öreged ő  karja alá nyúl, biztatja, bátorítja, hisz 
mindig is arra volt szüksége — s akkor nyugodt lelkiismerettel lehetne távozni t ő le miden röpke látogatás után, 
kevesebb szorongással gondolni rá a távollét perceiben, nagyobb örömmel térni meg véd ő  karjai közé né-
ha! Sőt — a vécékagyló csalóka trónján lovagolva — az a képtelen elképzelése támadt, hogy anya ilymód fel-
vidulva talán..., talán akkor Palit is elfogadná, Pali viszont elválna, s akkor végre teljesen az övé lehetne, 
csak az övé, mindenkor és mindenhol, s akkor végre nem kellene ezekre a hajmereszt ően abszurd értekez-
letekre várnia, melyek valódi létezése már csakugyan kétes, már mint teljesen távoli, ép ésszel felfoghatatlan, 
irracionális motívum szerepel kettejük találkozásaiban. Ezekre a konferenciákra, melyek menetér ő l Pali már 
az égvilágon senkinek sem köteles beszámolni, s ha Éva valami olyasmit találna kérdezni, hogy: na, hogy is 
volt? — akkor Pali megütközve nézne rá, akár valami háborodottra. Pali csupán kéthetenként jár Újvidékre, 
ahogy Éva szokta csipkel ődően mondani: az Egyesült Szúnyogvadászok Mammutüléseire (az ESZM-re), 
és az Évának borzasztóan fáj, bele tud sajdulni a szíve, hogy csak ilyen ritkán láthatja kedvesét. A hiány min-
den második hét közepére elviselhetetlenné erotizálódik, hogy aztán páratlan féltékenykedési és szeretke-
zési jelenetekben kulmináljon. Tegnap azonban az el őzőt, mármint a kölcsönös féltékenységi jeleneteket 
sikerült gyorsan áthidalni mindkett őjük szerencséjére, így a heves csókoknak, nyelvgyöktép ő  szívásoknak 
nem volt semmilyen kellemetlen mellékízük. 362 



Most, ahogy a kádba lép, már egészen távolivá válik az éjszaka hevülete, vad nekiveselkedése 
és zuhanása, nekiveselkedése és zuhanása stb. Izmaiban még érzi a nekifeszüléseket, húsán a vad hara$-
sokat, csípője tájékán a szilaj, tébolyult keveréseket, de megtörtént a kisülés, így abban már nincs különö-
sebb erotikus töltet, ahogy belelép a kádba, s az új nap problémáira gondolva nagy vízcsobogással 
lezuhanyozza magát, ahogy majd éjszakai maratonfutója is — itt újra elmosolyodik — rutinosan lecsutakolja 
dugattyúját, eltávolítja róla a ráégett kormot, meg persze azt a kis práragadt pszőrszálat, amit majd hatalmas 
gurgulázással ránt le magával visszailleszthetetlenül a mélybe a kihúzott dugó nyomán támadó örvény. 
Kezében hirtelen ott terem az ezoterikus rózsaszín törülköz ő . Fürdőköpenyt ránt magára, aztán leüti mind 
a négy maradék tojást reggelire, vékony sonkát vágva melléje, el őbb a sonkát dobva a forró olajba. El őkészí-
tette Palinak a törülköz őt, most rántottát csinál. Vagy inkább tükörtojást? (Vagy inkább dobja be a törülköz őt 
a k(zdőtérre? — ha pontosan tudná, mit is tegyen.) Nem — milyen zavarosak a gondolataim ma reggel! —, nem 
csinálok tükörtojást, mert egyszer űen nem tudok; ennyi id ő  alatt sem tudtam megtanulni: vagy szétfakad a 
tojás sárgája, vagy a kerek, kidomborodó sárgája körül remeg ően, áttetszően és nyúlósan ottmarad nyersen 
a rettentően utálatos fehérje, amivel aztán nehéz valamit is kezdeni. Csukott szemmel be kell hörpölni, gyor-
san teát kortyolni rá, míg hányingerünket leküzdve szemünk megtellik az undor könnyeivel. Öklendezve 
nyeljük le reggeli medúzánkat, aztán el is megy az étvágyunk. Fogyókúrának nem is rossz, de nincs is rá 
szükségem. Nem vagyok hízásra hajlamos. Olyan típus vagyok, mint a szegény fater volt. Az aztán ehetett, 
amennyit akart, viszont — nem akart! Ő  egyáltalán nem akart. Tudod, Pali, amikor a lélek már csak hálni járt 
beléje, és a halál is kiült arcára, fater még akkor is megkövetelte helyét az asztalf őn, de hiába toltuk elébe 
a legjobb falatokat, er ő ltetetten mosolyogva, mosolyogva, pedig legszívesebben elfordultunk volna t őle zo-
kogva, annyira rosszul nézett már ki a szerencsétlen, akkor sem volt hajlandó lenyelni egyetlen falatot sem, 
csak a fejét rázta és keresztülnézett rajtunk, mintha legalábbis mi kezdtünk volna annyira elanyagtalanodni, 
amennyire ő . Apa azokról az időkrő l mesélt egyre csapongóbban, bedögl ő  magnetofon módjára egyre las-
sabban, halkabban és eltorzulóan, amikor mi még egészen kicsik voltunk s mezítláb szaladgáltunk 
csacsogva az udvaron. Közben testileg is elindult hosszú útjára az id őben, visszafelé, mert nap mint nap zsu-
gorodott, szemlátomást aszalodott, ráncos kép ű , durcás, vén apró gyerek lett bel őle, olyan, aki már az asztalt 
sem éri el, úgyhogy a kézügyességér ő l híres Ocsinek kis dobbantót kellett neki fabrikálnia sperlemezb ő l, 
hogy esténként nyöszörögve feltornázhassa magát az őt megillető  helyre —úgy beszélt hozzánk alig érthe-
tően, immár csaknem az asztal alól, a Brehm három kötetén trónolva, hogy láthasson is bennünket. Aztán 
váratlanul megmakacsolta magát, nem akart rosszabbodni. Évekig tartott még ez a hajmereszt ő  állapot, 
úgyhogy megtanultuk egyszer űen semmibe venni. Ez volt az egyetlen megoldás. Lassan állandó vendégeink 
is — köztük első  hivatalos udvarlóm is — megszokták, már rá se hederítettek üres hablatyolására. Akkori ud-
varlóm intézett hozzá néha egy-két udvarias kérdést, de a választ már nem várta meg. Azt hiszem, apa nem 
is fogta fel soha, mit keres köztünk az az idegen fiatalember, történetesen azt a tényt, hogy én felcsepered-
tem. Talán azért, mert nem voltak nagy melleim soha? Szó, ami szó: tényleg nem volt más választásunk. 
Szegényt jóval előbb eltemettük, még mielőtt bekövetkezett volna valójában a vég. Léte valódi csapás volt 
számunkra, így mindannyian megkönnyebbültünk, amikor egy este lefordult lexikonjaival együtt, s úgy ma-
radt mozdulatlan a sz őnyegen. Valami baj volt a metabolizmusával., Szegény anyánk, milyen nehéz id őket élt 
át! 

Kegyetlenű/ fáj a fejem ma reggel. Lehet, hogy nem is volt olyan jó az a bor. Mi kellene, egy jó adag kombinált 
por, vagy két optalidon? 

A rántotta illatára a férfi borosták fölé magasodó orrcimpái kitágulnak, lassan magához téríti a neszezés, tu-
datosul benne a színtér: látja a fonott karosszéket, a karosszék támláján Éva hanyagul átvetette nylon 
harisnyáját, ezt a ritka, de törvényszer ű  találkozásaikat oly makacsul összeköt ő  motívumot; a szoba közepén 
a melltartót mint elengedhetetlen kelléket; azon túl egy hatalmas fehér sztirol, k őszénkátrány és éter-
olajak éteri esszenciájából gyártott sztiropor kockát; ezen is túl a konyhát a szobától elválasztó nagy harmo-
nikaszerű  spanyolfal-kulisszát. Lábát kinyújtva felül, nagyot ásít, megvakarja hónalját, kiugrik az ágyból, 
a képzelt közönségnek hátat fordítva, mezítláb, anyaszült meztelenül, egy tizennégy karátos karórával 
vastag bal csuklóján kisiet a fürd őszobába. Tenyérnyi anyajegy a jobb lapockáján. Az ajtóból még visszaszól 
vidáman: 
— Ejha, micsoda illatok! 
Víz csobogása keveredik a szalonna sercegésével. Köhögés a fürd őszobából, víztartály reggeli muzsikája, 
borotvahab, penge, kölni — kissé torz, botfül ű  részletek a Figaróból. Pitralon borotválkozás utáni arcszesz. 
ATTACHÉ international dezodor. Mindig Éva törülközőjét használja. Visszatér a szobába, légz őgyakorlatokat 
végez a nyitott ablak el őtt, egyetlen függöny választja el az ablak alatt munkába siet ő  emberektől. Tíz has-
izom, tíz hátizom gyakorlat. Tíz fekvőtámasz. Pontos rendez ő i utasítás szerint: terpeszállás, törzshajlítás 
előre, törzsnyújtás belégzéssel — a gyakorlatot négyszer végezzük. Utána kéz a csíp őn, törzskörzés balra 
négyszer, törzskörzés jobbra négyszer. Lazítás. Balláb-lendítés el őre, taps a comb alatt; jobbláb-lendítés 
elő re, taps a comb alatt — nyolcszor! Szökdelés húsz másodpercig. Végül helybenfutás térdemeléssel, hely-
benfutás sarokemeléssel. IDÖSEBBEK IS ELKEZDHETIK! Pali nagyokat fúj, nyög, er ő lködik: izmai duzzad-
nak, hátán hol összezsugorodik, hol meg kitágul, nagy köröket ír le izzadtan a leveg őben a szokatlanul nagy 
anyajegy. Most aztán mehetne megint mosdani, de Eva nem szól neki semmit. Bejön, a sztiropor kockára 
teszi a rántottát, két közepes porceláncsészébe önti a cukor nélküli teát — reggelizni valahogy jobban szeret 
idebent. A reggelit megel őző  teendők után helyet foglalnak a kockaasztal körül ... Miután a reggeli is megvolt, 
cigarettára gyújtanak, hisz manapság szinte mindenki dohányzik: Pali relatíve kés őn szokott rá, napjainkban 
azonban már feltornázta magát a két dobozig, felkelést ő l lefekvésig. Nehéz kibírni ezeket a maratoni 
értekezleteket, különben is mindenki fújja a füstöt, így szinte egyre megy, hogy jómaga is rágyújt-e egészsé- 
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-6  is felszólal, a szabatos gondolatközlésr ő l alkotott véleménye szerint rövid, vel ős mondatokba foglalva kö-
zölnivalóját, nem sokat teketóriázva, köntörfalazás nélkül, úgy, hogy a többiekben „megfagyjon a szar". Ő  jó-
maga fogalmazta ezt így meg egyszer, csattanóssá tömörítve ars poeticáját. Hogy ezek a vel ősnek szánt 
mondatok gyakran nem rendelkezhettek mélyebb mögöttes mondanivalóval, ezt nem állíthatjuk, nem állít-
hatja egyértelm űen senki sem, mert ehhez rendkívül türelmesen és lelkiismeretesen át kellene studírozni az 
átrághatatlanná duzzadó értekezleti anyagokat, egybevetni Pali minden egyes felszólalásával, erre pedig 
nincs sok idő  rohanó világunkban. Hogy kedvese valójában „nem egy nagy kaliber", azt Éva valahol sejtette, 
de ő  nem találta Pali látkörét oly rémisztően szűknek, szerette valahogy ezt a fajta humort, azt a módot, 
ahogy Pali az id őnként több napig elhúzódó eszmecserékkel és munkajelleg ű  ebédekkel kapcsolatban 
feltett kérdésekre egyetlen kézlegyintéssel válaszolt: 

— Unalmas téma, hagyjad! Nem akarlak ezzel fárasztani. Annyi üres duma, hogy Dunát lehetne vele rekesz-
teni. Szőrszálhasogatás. 

Szőrszálhasogatás? Évának err ő l játékos reggeli megfigyelése nyomán történ ő  képzettársítása jut eszébe, 
és most a csendes, óvatos befelé-mosolygáson túl hangosan elneveti magát, úgy, hogy azért maga sincs 
egészen tisztában azzal, min is mulat ilyen jót. Milyen probléma? Kié-probléma? Az ilyen kétértelm ű , látszó-
lag oktalan, logikátlan felszabadító nevetéseken, röhögéseken a férfiak meg szoktak rökönyödni, el szoktak 
tanácstalanodni, számukra valami titkos, hátrányos célzást gyanítva a dologban — s ez történt most 
Palival is, mert arca enyhe sértődésbe átcsapó meglep ődöttséget sugároz, amit csak fokoz Éva nyugtatónak 
szánt csók közben is kirobbanó csillapíthatatlan kacaja. Ezek után a férfi bepréseli magát kis kétajtós kocsi-
jába, s vegyes érzelmekkel távozik, Éva pedig elindul gyalog az iskolába: el se akart vinni, a disznója! Mind-
egy, hisz szerdán nincs is els ő  órája. 

Már a második óra előtt elterjedt a hír, hogy Éva megérkezett: látták amint végigment piros ruhájára omló 
sű rű  fekete hajával a folyosón — magas alakja szokásosan, de állandóan új töltetet hordozóan enyészett el a 
folyosóvég tanári el őtti homályában. Boldog lehet a lLb, ahová rövidesen be fog menni. A ll.a osztálynak 
a megállapított sorrend igazságtalan logikátlanságából ered ően az egész délel őttöt végig kell ülnie, mire a 
hetedik órára a vaskos naplót hóna alá csapva befut Ő , az egész társaság férfi részlegének egyetlen igazi 
nagy szerelme, hogy megtartsa szokásos el őadását — mint valami paramitiai angyali figura — a micéliumfo-
nalak szövedékéről; mindent elmondjon az alacsonyabb rend ű  moszatok és miszmaszok egész csodálatos 
világától az állábak segítségével mozgó, örökké változó állatkákig, az amoebákig. A szerfölött egyszer ű , poli-
ritmikusan nyüzsg ő  papucsállatkáktól az ennél sokkal összetettebb, bonyolultabb közönséges ökörig. Gya-
korlatilag a keresztre feszített galvanizált béka kínjaiig... „A hetedik te magad légy..." A hetediken magad 
légy. Bár magunk lehetnénk egyszer! — mindenki ezt óhajtotta titkos vágyálmaiban sóhajtozva, s mindenki 
rettegett bármit is megpróbálni, a legfélénkebb, legészrevétlenebb, legmikroszkopikusabb bizonytalan lépést 
is megtenni a valóra váltás irányában, lehet teljesen lerobbanva, görcsbe rándulva magától a gondolatától is 
annak, hogy egyszer esetleg csakugyan szemt ől szemben állhatna valahol, egy üres szobában, zárt ajtók 
mögött a gyönyör űszép intelligens tanárn ővel, aki gyengéden vonná őt kitáruló meztelen testére. Mindenki 
rettegett a hatalmas blamázstól, ami akkor következne be, miel őtt — ahogy arra az iskolapadok alatt a renge-
teg forgatástól elrongyolódott oktató és nevel ő  jelleg ű  füzetecskék, magazinok fedetlen n ői testek Mellé ikta-
tott szövegei is könyörtelenül rámutattak, például az ironikusan épp ÁDÁM ÉS ÉVA elnevezés ű ! — „megtör-
ténne a hímvessző  bevezetése a hüvelybe". Vagy rögtön azután, ez pedig nem változtat lényegesen a dol-
gon. Ezen a ponton nyilvánvalóvá vált a szexuális forradalom hátszelével hajózó napi-, heti- és havilapoknak 
az alapjában véve nem rossz szándék ellenére is teljesen félresikerült, nyomorító jellege. Eva ott lebegett fi- 364 



lettünk, pontosabban: tökéletes, fájdalmasan vonzó testi mivoltában ott állt el őttünk, mint maga a testet ölt ő  
elérhetetlenség. Na, nem azt akarom mondani, hogy mindenki épp attól a bizonyos fatális ejaculatio praecox-
tól félt, ezt nem szabadna ilyen egyértelm űen kijelenteni, mert van annyira önző  az ember, azonban volt a 
dologban valami ilyesmi is. Eva humora, helyenkénti csipkel ődése, szabadelvűsége, iróniája mindenkit kive-
tett a nyeregből, még a legbátrabbakat is, azokat, akik a biológiai szertárban lefolyó merész jelenetekr ő l 
ábrándoztak, azután pedig beesett, karikás szemekkel jelentek meg naponta az iskolában. Az esetleges ku-
darc lemoshatatlan szégyene, homlokunkra forró stigmája megtörte a legtapasztaltabbak fiatalos enthuziaz-
musát is. Átkozott korai magömlés! Esetleg fel sem áll. Esetleg ügyetleneknek esünk ki. Esetleg szóba sem áll 
velünk, világos, mert Eva közvetlenségének, úgy t űnt, vannak átléphetetlen határai, egészen biztosan voltak, 
mert minden vagányság ellenére is az óra minden pontján ura volt a helyzetnek, elejét tudta venni minden 
nem részéről történő  közvetlenkedésnek, tudtára adva mindenkinek, hogy ízléséhez mérten itt mindenki 
túl fiatal, és ne is keverjük össze er őszakkal a szezont a fazonnal —átvitt értelemben pajzánul: az 
ebihalakat az ondósejtekkel, illetve valami hasonló hülyeséget. Hófehérke és 7 kis pornográf törpéje. Kor-
dában tudott tartani bennünket, a feszültség azonban könyörtelen öntörvényének engedelmeskedve meg-
fékezhetetlenül növekedett: mindenki féltékenyen gy ű lölni kezdett mindenkit, akihez Eva egy kicsit többet 
beszélt, mint a többiekhez; önmagát tuszkolta el ő re mindenki, gáncsolt és társairól lekicsinyl ően nyilatkozott. 
Tökéletes lett a rumli: a lányok gy ű lölték a fiúkat, a fiúk a lányokat, a ll.a a ll.b-t és fordítva; a tanárok 
határozottan ki nem állták egymást: az igazgató a pimasz portást, a portás a pimasz takarítón őt, 
Zorica Ubikapa az egész világot, a töpörödött fizikatanár a magas, széles vállú, egészséges mosolyú tor-
natanárt, akit elképzelhet ően valamelyik fantazmagóriájában egyszer két vállra fektetett, míg a tornatanár 
heves őszinte ellenszenvvel volt a szórakozott logikatanár iránt, aki viszont legszívesebben falhoz állította 
volna a lomhább észjárásúakat — B. A. pedig meglehet ősen nehezen viselte el az iskoláztatást. A tantestüle-
tin minden tekintet Évára irányult, de senki se szólt semmit. Farkasszemet néztek egymással, míg odalent 
a rendőr megfutamította a rövid lábú, dadogós macedón tökmagárust, az útburkolatot javító munkások vi-
szont —kihasználva az alkalmat —összeverekedtek. Civakodásuk zaja belevegyült a tanári jeges csendjébe. 

Azon a baljóslatú napon, amikor Éva újonnan varratott piros tavaszi ruhájában végigsietett az iskola 
folyosóján, majd belépett a ll.b-be, Überpipner tanárn ő  nem volt jelen. Überpipner tanárn ő  lett volna az 
egyetlen, aki átmenetileg be tudta volna dugaszolni a hetedik óráig tátongó ű rt valamelyik talpraesett íróval, 
akár a világirodalomból, olyannal, akirő l tudott volna mondani egy-két nem kimondottan standard életrajzi 
adatot, pikáns kulisszatitkot, valami egészen emberszabásút és emberközelit, érdekl ődést felcsigázót, olyas-
mit, ami minden időben számíthat érdekl ődésünkre, sajnos, Überpipner tanárn ő  kissé mindig is formáso-
dásra hajlamosan —Éva valamelyik am őbájának alakját felöltve — elvonult szülési szabadságra, hogy a faj-
fenntartás oltárán egészséges fiúgyermeknek adjon életet, az anyai örömök és ürömök könnyeit hullajtva —
túl az ógörög tragédiákon és tragikomédiákon — szoptatásnak szentelje életét, ahogy egykor az itáliai Romu-
lus és Remus bősz anyafarkasa, a nap minden szakában, mind a 19 csecséb ől. Pelenkákat mosson, majd —
miután teje elapadt — különböz ő  pépeket keverjen, főzzön, sterilizáljon, passzírozzon, gyermekorvoshoz fut-
kosson. Hogy az önmegfejés kínos, könnyeket el őcsaló gumipumpás m űvelete közepette arról a kedvenc 
költőjérő l is megfeledkezzen, aki oly gyönyör űen énekelte meg az ég kékjében fürd ő  dagadt fehérnem űket, 
hogy aztán, dolga végeztével, kisétáljon a vasúti töltésre, s mivel a hetedik körben már csakugyan maga volt, 
akadálytalanul feküdjön rá a kilátástalanul összegabalyodó, sehová sem vezet ő  vasúti sínekre. Pontosan 
miért tette? Tettének okai ismeretlenek? Lehet, szívesen visszacsinálta volna az egészet, de sajnos nincs rá 
mód — különben is, ha még köztünk lehetne, fennállna annak a veszélye, hogy már csak maga alá pisilne és 
félrebeszélne. Ő  felfogta ezt? Hogy Überpipner tanárn ő  felfogta-e a végesség meghosszabbításának elmé-
leti síkját is, vagy csak ösztönösen cselekedett, illetve hiba csúszott a számításba, nem tudhatni pontosan, 
erről nem nyilatkozott később soha, akkor, amikor már ott tartotta kezében a kis b őgő  masinát, az ő  
meghosszabbítóját. A kis porontyot, kit ugyan nem az ő  sosem látott, gyönyör ű  költője nemzett, de ez már 
nem is lényeges. Később nyilván voltak neki is olyan pillanatai, amikor úgy érezte, legszívesebben a vonat 
alá feküdne le utoljára, a legtermészetesebb módon odavetné magát a mozdony tép ő , ő rlő , döngölő , ketté-
szelő  kerekeinek, magával a mozdonnyal feküdne le utoljára, hogy aztán jusson bel ő le még a vagonoknak is, 
a bambán mozdony után üget ő , éhesen csikorgó mind a száz vagonnak, de ebben immár több lehetett az 
üres fenyegetőzésbő l a valóra váltás komoly szándékánál. Ezt a némileg rémségesre sikered ő , elkapkodott 
kacérkodó tragédiát, szörny ű  mozdony-nászt, valamint Überpipner tanárn ő  másokra nem tartozó kételyeit 
azonnyomban félre is téve, az elbeszélés „racionálisabb" ágán futvatovább, tény az, hogy azon a félresike-
rült szerdán Uberpipner tanárn ő  nem volt benn a gimnáziumban, pedig szükségünk lett volna védelmére, 
arra a kifejezetten anyai ösztönökb ő l eredő  állandó védelmére, amellyel örökké pártfogolt bennünket az álta-
la szintén betokosodottnak tartott, módfelett maradi, átlagban lesújtó intelligencia hányadosú, kitin kutikulás, 
fals pedagógus-garnitúrával szemben. Anyatigris módjára harcolt értünk annak ellenére, hogy gyakran ő  is 
félreértett egy-egy kamaszos gesztust. Ilyenkor szaporán pislogott és dühbe gurult vagy eltanácstalanodott. 
Tudott ő  is vérszomjas lenni. Évával kapcsolatban —úgy vettük észre — ő  is egy kicsit féltékenykedett, de 
inkább tetszett neki a nálánál jóval fiatalabb n ő  kedélyeket felkavaró jelenléte a hiányánál — de csakugyan 
hagyjuk ezt is, meg az iménti egész meghosszabbítás-mítoszt, hisz mindenki egyedi és megismételhetetlen 
a maga nemében, egyszeri sajátos jelenség, csak jól oda kell figyelni! Szóval: azon a szerda délel őttön a gu-
mikebl ű  Überpipner tanárn ő  távollétében egy hegyes orrú, franciás kiejtés szerint Anrinak becézett 
technikatanár nyaggatott bennünket. Ő  meglehetősen ellenszenvesen és kizárólagosan értette saját szemé-
lyére a sziporkázó egyedi megismételhetetlenséget, s ezzel sikerült teljes egészében semlegesítenie azt a 
kis humorérzéket is, amellyel bizonyos félreértés folytán a mediokritás ilyen kimagasló példányait is megáldja 
néha a játékos Teremtő . Kimondottan nem szerettük. Azon a napon a sors is kezére játszott Anrinak egy 
számára kihagyhatatlannak t ű nő  poént, ezen lovagolt rendkívül fárasztón: kinagyított anyacsavar projekció- 
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mondtuk volt, kissé tompítva — majom a farkának, illetve kisgyermek a pipil őjének: folyton Überpipner tanán-
nőre célozgatva használta az ilyen értelemben módfelett sületlennek t űnő  Mutter kifejezést, miközben olyan 
jót mulatott önmagán, hogy az mindenkit mélységesen megdöbbentett. Még a legstréberebbíkek se kockáz-
tatták meg a helyeslő  mosolyt, olvadozó nevetést. Egyetlen halvány mosolyt se. Anni ezzel párhuzamosan 
egyre támadóbbá vált, nem akarván megérteni, nem arról van szó, hogy mi nem értjük a viccet. Nagy kínos 
félreértés volt. Amikor erreföl Anni, vélt magaslataiból alászállva, szintünkre „süllyedve" célozgatásaiba szer-
fölött ostobán a gólyákat is belesz őtte, egyesek agya önm űködően kikapcsolt... A fiú az ablak melletti pad-
sor utolsó padjában ülve kitekintett az ablakon: a villanyvezetékek imént még párhuzamos vonalai fájdalmas 
kínjukban megvonaglottak, hullámozni kezdtek, össze-összeérve vörös szikrákat okádtak, ijeszt ő  rövidzárla-
tot idézve el ő  — az egész világra fojtó súlyos lepelként nehezedett a s ű rű  szövésű  emberi sötétség 
lepedője. Káosz uralkodott, pánik és csömör. Szemünk szúnyoghálóit átrágva agyunkhoz férk őztek az éjsza-
ka pondrói. Az emberi butaság piócái mohón tapadtak kiéhezett korongjaikkal a sötétben kitapogatott friss, 
fiatal ütőerekre, friss fiatal vérrel szívva tele magukat, undok sz őrös potrohaikat, s ellenük senki se tudott 
védekezni, csak úgy, hogy jómaga is undok sz őrös vérszopóvá válva tapadt mások nyakára, tudván tudva, 
onnan ki nem tépheti senki őt anélkül, hogy magával ne rántaná a fájdalmasan lüktet ő  hús bonyolult erezetét. 
Háromlábú patás szörnyek dobbantottak sajgó koponyádon, míg te hiába húzódtál ijedten a sarokba, mert 
oda is utánad jöttek, a kutyaszorítóba, és te hiába próbáltad el őbb tétován, majd egyre ijedtebben elhesse-
getni őket. Csak hadonásztál, közben kitartóan ezt szuggerálták: t ű rj és hallgass! Hiába néztél ki az ablakon, 
mit láttál? Villamos vezetékek megbolygatott vonalait, a megérkezni nem akaró Nagy Fecskét ő l képzeleted-
ben görbén. Bármikor vigasztalni próbáltak, kegyetlenül sótlan vicceket meséltek. Jöttek az emberi „tudás" 
nagy varangyaival, tessék lenyelni egy pohár vízzel! Mivel szórakoztattad magad? Tán azzal, hogy krétapo-
ros a kalapom, én a krétakörz ő  verkligyárban lakom. Ezt a rövid fogalmazásod is összegy ű rték, eldobatták 
veled, de az álmaidban elburjánzó távoli Kréta szigetét nem tudták megsemmisíteni mesés lényeivel együtt. 
Valahogy mégis el tudtál lavírozni a zátonyok felett, de hajóid bordázata törékeny, jól vigyázz! Ne feledd sza-
vam. Álarcod málik, nem volt nagy trükk. Ni kapasd el magad, te se vagy különb, rajtad sem múlott el nyom-
talan stb. Nagyon sokáig tartott ez így, nagyon, nagyon, aztán... Miután felvonultak az alvilág szörnyei... 
Röpke pár óra... Ziláltságunkból felocsúdunk... 

Hirtelen világosság: mintha az örökké tartó sötétségb ől született volna meg: ott áll a katedrára támaszkodva 
— mindent elárasztó fényben szabályos elefántcsont arca. A varázslatosan pisze orr alatt a finom sz őrszálak. 
Egészen másmilyenek, mint mások sz őrszálai. Itt a testi valóság örömmel eltölt ő  megdönthetetlen bizonyíté-
kaiként szerepelnek, ellentétben szinte valószer űtlen szépségével. Áll és mosolyog: 
— Hogy határoztatok? Mit tesztek ma további gyarapodásotok érdekében? 
A kérdés profán, mégis egészen másképp hangzik az ö szájából, a legmesésebb fogsoron átsz ű rve, amelyet 
valaha is gondolkodó lény tudhatott szája éteri akusztikájú üregében. Szférák biológiai hátter ű  zenéje — kris-
tálytiszta hangzású pánsípok, micéliumminotauruszok, micéliumlantok. Nagy sz őrös minotauruszok tapos-
nak tajtékosan a törékeny lantokra, megbecstelenítve az emberi fül által ritkán hallott zenét — akaratlanul is 
ilyen és ehhez hasonló gondolataid támadnak, de vissza kell fognod magad. Bal karja incselked ően meghaj-
lott a sudár, törékeny test súlyától. Változatlanul mosolyog, s őt kacsint egyet, kecses mozdulattal távolítja el 
szeméből a csintalanul előre hulló hajtincseket. Acélos fény ű , hosszú erős hajszálakat. Idegeink: ahogy 
a hárfák feszes húrjai — pattanásig. Éva mandulavágású párnás szemeinek réséb ő l ravaszul villannak elő  a 
barna pigmentfoltocskákkal tarkított zöld szemgolyók: 
— Mirő l is volt szó az elmúlt órán? 
A leghétköznapibb taktikai kérdés, de Selyem Gézát teljesen zavarba ejti, Heged űs se tud rögtön válaszolni 
rá, megbabonázva bámul Éva szemébe. Gombák— nyögi ki végre. GOMBAK. Éva helyesl ően bólint, de várja 
a folytatást. Lezser benyomást kelt ően feszülten figyel, a jobb- és a balszélen ül őket hosszú időre megaján-
dékozva felejthetetlen arcélével. Nem, nem a gomba-phallosz hasonlóság jut itt Anri-szer űen eszünkbe, ha-
nem az — mert szüntelenül kalandozunk lenajzszögezhetetlen képzettársításainak sós vizein, fapadhoz ra-
gadtan nem ismerve határt térben és id őben, kisisteneink helyett valódi nagy Istenek után sóhajtozva, halha-
tatlan röptükre békatávlatunkból légpuskáinkkal lövöldözve —, hogy a „szerelmi gyönyör" jelentés hordozója, 
Aphrodité, régebbi történetek szerint úgy született, hogy Uránosznak, az égistennek, Gaía istenn ő  —égi és 
földi szerelem! —cselszövéséb ől Kronosz egy óvatlan pillanatban zacskóstul levágja férfiasságát, és a ten-
gerbe dobja, miközben ezt kiáltja: 

— Anyám, én megígértem és véghez is viszem a m űvet. Nem törődöm atyánkkal, a gyű löletes nev űvel. 
Ő  volt az, aki előbb vetemedett gyalázatos tettre! 

Kasztrációs félelmének beteljesed ő  guillotine-fánál Hunránosz hatalmasan hiábavaló haragra gerjedt, ebb ő l 
azonban már nem származott semmi lényeges, ellenben Uranosz atya levágott, ringó tengerbe hullt, sokáig 
hányódó, szürke acél lemetszette fériasságából, halhatatlan és hallatlan b őrébő l fehér hab — aphrosz— kelet-
kezett, amiben aztán egy lány fakadt s n őtt nagyra. Nem Kréta, Ciprus szigetén lépett ki a szép, lepkeszár-
nyú tökéletes átalakulású, kezdetben szemérmes istenn ő  a vízbő l, s finom lábai alatt zsenge fű  sarjadt, a sö-
vényre madár szállt, cs őrében igaz gyöngyöt tartott, lenyelte, majd kisvártatva trillázni kezdett: szebben 
énekelt a legösszetettebb, legrafináltabb zenegépnél is — oly fülbemászóan és lebilincsel ően, hogy szavától 
és az istenn ő  látványától lerészegedve táncra perdültek a virázgó fák, remeg ő  orrlyukaikat kitágítva, ijedt hor-
kanással testsúlyukat izmos hátsó lábaikra dobva át torpantak meg el őtte az arra vágtázó lovak. Az istenek 
és az emberek Aphroditének nevezték őt, mert habból született, s szépfarúnak, mert úgy valahogy néz-
hetett ki, mint a táblára az embrionális fejl ődésről szóló leckét valamikor a múltban felíró Eva —újabb id őnk 
Aphroditéje, az első  számú testi-lelki n ői istenség, Aphrodité huszadik századi hús-vér megtestesít ője. Erósz 
és Himerosz (az Erósz tudatában eluralkodó polivalens Vágy) tüstént kísér őiül szegődtek Aphroditének, 366 



amint az megszületett és belépett az istenek körébe. Kezdett ő l fogva ez lett az osztályrésze és tiszte az iste-
nek és emberek közt: a lányok suttogása, a nevetés és az enyelgés, az édes gyönyör űség, a szerelem és 
a gyengédség — a beteljesülés szilaj ölelkezései. Az aktuális (folyó) id ők fiúja álmaiban sokszor az 
ő  segítségét kérte. 

aphrodité, add meg nekünk holnap! 

Aphroditét mint hetérát „groteszk alulnézetb ő l" Porné néven is tisztelték, s ebben a légkörben jöttek létre 
azok a műalkotások, amelyek az istenn ő  szépségét ruháját magasba lebbentve ábrázolták, miután az ógörög 
szobrászoknak sikerült ELÉRNIÜK, hogy a fürd őző  szépség meztelensége ne botránkoztassa meg a szem-
lélőket. Azóta sok év múlt el, de a különböz ő  illatú habfürdők máig is megő rizték emlékét annak, hogy Ő  is 
egykor a habokból lépett közénk. Nevezték kés őbb rosszhiszem űek „tisztátalannak" is, de a test vonalán 
semmi jel nem vall arra, hogy ő  később netalán hanyagolta volna a fürdést, mert mindig illatos volt, friss és 
üde, bőrkeményedéseit rendszeresen reszelte, míg nesztelenül pilinkélt a földre az isteni szaru reszeléke. 
Sokan próbáltak évszázadokon át ideális partnert találni néki, valószín ű leg ezen törekvések kicsúcsosodá-
saként láthatjuk napjainkban egy külföldi live-sex-show kerek, intim színpadán Aphroditét egy másik mitoló-
giai alakkal, Dáviddal találkozni, egy Dávid nevezet ű  Apollónnal ölelkezni — a hideg fehér márvány azóta forró 
ebonittá változott, mert Apollón itt nem más, mint egy jól megtermett, széles mellkasú néger, parányi csillag-
szerű  forradással a fenekén. Bonyolult dolog az emberi agy. Pár frank az egész. Ennél figyelemre méltóbb az 
— ez érdekes téma! —, hogy a nagy szerelemistenn ő  első , még a tengerben átélt nagy szerelme Néritész volt, 
egyetlen fia Néreusznak: Aphrodité a víz alatt játszadozott vele, kiapadhatatlan öröme telt benne, 
s magával akarta vinni az Olümposzra, mikor ennek is eljött az ideje, de Néritész szívesebben maradt volna 
testvéreivel a tengerben, és maradt is — ez Aphrodité egy másik aspektusát fejezi ki! —, mert bosszúból az 
istennő  kagylóvá változtatta, az elbeszélés szerint a legtisztább vízben él ő , kemény tokjába zárt, csodaszép 
kis kagylóvá, amelyre ha rábukkannak a halászok, hazaviszik gyermekeiknek, gyermekeik őszinte örömére: 
de mondják azt is, hogy haragjában és gy ű löletében néha hatalmassá duzzad Néritész, ilyenkor zavarossá 
válik a tenger körülötte, s nem tanácsos lebukni érte, mert nyílásának er ős szorítású satujával örök rabságba 
ejti a reá vágyakozókat. Kétoldalian részarányos, csillapíthatatlanul frusztrált er ő lködésében kis gömböly ű  
gyöngyszemeket izzad Néreusz fia, amiket a búvármadarak hoznak fel Aphroditének, hogy örökkön örökké 
emlékeztessék arra, amit egyszer pillanatnyi felindulásában cselekedett, és talán nem is kellett volna meg-
tennie. 

Ebben a pillanatban Aphrodité már Héphaisztosznak, az ügyes kez ű , nagy művésztehetség ű  tagbaszakadt 
nyomorék törpének a felesége, istenek kovácsának, aki titkos er őktől hajtva, lautreci buzgalommal szüzeket 
gyárt aranyból, s ezek úgy mozognak, gondolkodnak, beszélgetnek és dolgoznak, akár az él ő  emberek. Itt 
nincs is éles határ. Héphaisztosz önmaga gyártotta n őivel veszi magát körül, mégsem nézi jó szemmel azt, 
hogy Aphrodité megcsalja Arésszel, a hadistennel, egy második Aphrodité, Harmónia érdekében. (Harmónia 
férje késđbb Kadmosz, a sárkányöl ő .) A phaiakok szerint Héphaisztosz feltette nagy üll őjét a bakra, s eltép-
hetetlen, láthatatlanul vékony láncot kovácsolt, ezt feler ősítette az ágy tartógerendáira, majd úgy tett, mintha 
elvonulna Lémnoszra, kedves szigetére, idegen nyelvet beszél ő  népéhez. Јő», édesem, fekűdjünk le, öгven- 
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belegabalyodnak a láthatatlan, eltéphetetlen láncok pókhálójába, ijedt lánccsörget ő  oroszlánizom-erő lködé-
sek közepette, szégyenszemre kipányvázva, horzsoló béklyókban, szabadulni igyekv ő  rángások közt fogan 
Kadmosznak Harmónia — a mitológiából bőven táplálkozó orvostudomány ezért nevezi a vagina kellemetlen 
következményekkel járó görcsét manapság is Héphaisztosz bilincsének. S az ingerf ő  vibrációkra már közele-
dik is rézsút a tagbaszakadt, ízeltlábú, szöv őmirigyes mester, Héphaisztosz, Hephaistos arachnoidea, öklét 
rázva keserű  mérgében, bukott angyalát gyalázva csillapíthatatlan kizárólagos birtoklási vágyában, vízi test-
véreit, a polipokat hívja segítségül, közeledik feltartóztathatatlanul, epéjének selymes pókfonala csillog a vi-
gyorgó napfényben. Az ércküszöbnél megáll, szarva nagyot koccan az ajtófélfán — hatalmas indulatok feszí-
tik mellét, az ajtóból vak dühében rettent ő  hangon kiált fel minden istenekhez: Zeusz atya, és ti többiek, örök-
kőn boldog istenek, jertek és lássátok szégyenemet, n őm hogy csúfolja meg becsületemet, Zeusz, a te lá-
nyod, Aphrodité! Mert nyomorék vagyok, ő  Arészt szereti, az öldöklő  hadistent, magát az igaz művészet elle-
nes diszharmóniát; arachnoidea helyett az ANARCHO-IDEÁT! mert én sántítok, amiért viszont szüleim vét-
kesek: nem kellett volna nemzeniök engem! Nézzétek őket, az én saját ágyamon!!! Legkedvesebb emlékeim 
szentélyét gyalázzák, nekem fáj ez a látvány. Láncom fogva tartja őket, míg az atya rá nem szánja magát, 
hogy visszaadja nékem az ajándékokat, amiket e szemérmetlen ringyóért adtam! SZÉP EZ A LÁNY, DE 
NEM ERÉNYES. TÖBBÉ NE EGYE A MI KENYERÜNKET... Így szólt, s az istenek egybegy ű ltek házában, 
míg az istennők szemérmesen otthon maradtak. Megálltak az istenek az ajtóban, s mondják, hogy ekkor fel-
harsant a boldogok kiapadhatatlan nevetése — a ravasz Héphaisztosz fortélyos m űve láttán! Úgy hahotáztak, 
hogy könnyeik is kicsordultak, mert az eléjük táruló jelenetben isteni mivoltuk ellenére is rögtön felismerték 
a megbúvó furcsa esztétikai min őséget. Három napig nevettek, egyedül a besurranó tolvajok istene, 
Hermész nem — őszintén elragadtatva, elismerően füttyentve kiáltott fel istenek közt is a leggátlástalanabbik: 

— Ó, ha ez velem is megtörténhetne, akár háromszor ilyen er ős bilincs is övezzen! 

Felkiáltott, majd nyomban megparancsolta a bosszúra szomjazó kovácsnak, hogy oldozza fel a szerelmese-
ket, míg szeleburdi társa, a kis Ganümédész, pimaszul körbejárt kalapjával. Ezt követ ően Arész a thrákok 
földjére sietett, Aphrodité meg ciprusi templomába, melyet partra lépése helyén emeltek hódolói, hogy ott a 
khariszok bekenjék halhatatlan olajjal, melynek illata fátyolként követi az isteneket, s ismét csodaszép b űbá-
jos köntösbe öltöztessék az újjászületést hozó fürdés után, a fürdés rítusa után, mely akaratlanul is átszövi 
ezt a tragédiába torkolló, szörny ű , értelmetlen és képtelen b űncselekményben kicsúcsosodó visszaemléke-
zésünket, ami talán jobb lett volna, ha nem is merül fel soha a múlt háborgó sötét vizeib ől, a mélytengeri 
algák, moszatok világából. A báj és a kellem istennőinek karjaiba sietett Aphrodité, hogy impregnáló kátrány-
pakolást helyezzenek arcára, mert valahol a sötét szurok oly közel áll mégis a hófehér habokhoz, hogy az 
szinte hihetetlen; a phaiakok viszont felütötték vastag naplójukat, hogy bejegyezzék mindörökre a komédia 
születésének körülményeit és idejét. 

Szörnyű  tragédiáról volt szó az imént, mert a teljes kép igazságához tartozik az is —emlékezzünk csak a 
gyöngyeit rémséges kínok közt kierő lködő  Néritészre, az elvarázsolt kagylóra! —, hogy Aphrodité öntudatla-
nul talán, de mindig magával hordozta lénye legmélyén magát a hübriszt is, a tragikus vétség magvát — ez 
Héphaisztosz kacagtató esete után olyan megrendít ő  történésekben jut kifejezésre, mint az istenn ő  iránt sze-
relemre lobbanó Ankhiszész megcsonkítása, vagy Pügmalion megháborodása, Pügmalioné, a kényszerei-
nek engedve valóra válthatatlan szerelmének faragott másával ágyba fekv őé. Mindez arra vall, nem alapta-
lan a gyanú, hogy a szerelemistenn ő  valahol, ki tudja hanyadik megjelenési formájában azonos magával 
a halálistennővel, akár a rómaiak Venus Libitinája. Hajmereszt ő  ellenpont. Ezt a bizonyos másik aspektust, 
az érem másik oldalát nem vette figyelembe Botticelli, amikor a szerelem halhatatlan istenn őjének.. 
ábrázolásakor jóhiszem űen, de felelőtlenül eltakarta a kegyetlen valóságot. 
Leszámítva a Botticelli-féle láttatásban inkább Überpipner tanárn őre emlékeztető  csípőt, a második bében 
a Botticelli sugallta formában lépett elénk Aphrodité, s ett ő l földbe gyökerezett a lábunk: kétkerek ű  harckocsi-
jaink rúdja sisteregve csapódott a pad aljának. Saját ondószálainkat láttuk vibrálni hitetlenked ő  szemeink 
előtt, míg fülünkben pezsgett fiatal vérünk, tajtékzott fiatal aphroszunk. 

Vajon ki lehetett Éva Néritésze, volt-e Héphaisztosza, és ki lehetett rajtunk kívül Ankhiszésze, Pügmalionja? 
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Le nem tudtam venni a tekintetem róla. Én, Buzogány Andor, láttam már akkor ezt-azt, de ehhez foghatót so-
ha. Soha ilyen kecseset, a többinél fél fejjel magasabbat, egy-két fejjel magasabbat, nyílt tekintet űt, vonzóan 
kissé rekedtes hangút, jóhumorút, els ő  pillantásra feltétel nélkül megnyer őt — szünetekben elgondolkodva ci-
garettázót. Teljesen lerészegített, erre a mai nap is pontosan emlékszem, hosszú lábaival, a gyönyör ű  
térdkalácsok alatt kissé kiszélesed ő  lábikráival, szűk nadrágban —amiért gyakran meg is szólták —élesen ki-
rajzolódó hosszú combjaival, kis kerek, szinte fiús ülepével — a jól körvonalazódó, tenyérbe való, magasan 
fekvő  két csábító féltekével; elölr ő l a combok találkozásánál a húsba vágódó felez ővonallal, a föld képzelet-
ben meghosszabbított ozmotikus, függ ő leges rotációs tengelyével, a köröz ő  gondolatok bővérű  mediterrán-
jával, Földközi-tengerével, középpontjával, mely számításban a tizedesei révén végtelenbe nyúló pi 
egyenlő  ki tudja, mivel, a köldök egyenlít ője alatti ekliptikus Baktérítővel —, a két mesés lábszárat simogató, 
kifejezésre juttatva eltakaró, er ős cérnákkal összefogott, szeméremdombra, Venus dombjára szopódó finom 
banánszín bársony (esetleg sötétkék kordbársony) találkozásával. A jelekb ő l ítélve sejthettük, Éva az egyik 
kimagaslóan legszebb szeméremdomb birtoklója, amivel n ő  valaha is büszkélkedhetett. Feljebb a karcsú 
csípő , mit alkalomadtán úgy riszálhatott, ahogy a kosárból ingerl ő  zeneszóval el őcsalogatott pápaszemes 
kígyó. Mindezek felett a kihívóan hegyesed ő  mellpór; hipnotikus zöld szempár, a fenék irányába aláhulló, so-
sem eléggé kihangsúlyozható, leírhatatlan sötét hajzuhatag, az a szívünkre omló, illatával erogén zónáinkat 
egyenes úton ingerlő . A kréta törékeny hengerét úgy szorító ujjak, hogy ne lehessen kétértelm űségen kívül 
másra gondolni, teljesen megbabonáztak. Mindenki csak addig lehetett szép, míg Éva be nem futott közénk, 
akkor még úgy tűnt, fájdalmasan egészen máson járatva az eszét: egyedül talán Uberpipner tanárn őt, előző  
legényálmainkat kivéve mindenki úgy hatott mellette, akár egy, szerencsétlenségére szárazföldre vet ődő , 
ügyetlenül kacsázó pingvin a ruganyos lépt ű  havasi párduc mellett. Gyönyör űszép büszke nősténypárduc 
volt abból a fajtából, amelyik egyetlen pillantásával, mordulásával porban fetreng ő , ijedt gyönyörünkben nagy 
ívben pipilő  kamaszkutyákká változtathat bennünket; sakálok elkeseredetten üvölt ő  falkájává, amelyrő l úgy 
tűnik, számbeli fölényét kihasználva már-már vakmer ően nekiront a nemesebb vadnak, de ő  meg tudott 
állítani bennünket szemgolyói egyetlen villanásával. Mindenki a maga ketrecében szerette volna látni, hogy 
minden áldott nap odavethesse reszket ő  húsát kiéhezett fogazatának. 
Meg tudtam volna gyilkolni azt, aki őt éjjelente akkoriban birtokolta. 

Emlékszem, míg ő  beszélt, jegyzetelt, kérdezett, magyarázott, a padsorok közt sétált, én — nem tudván ural-
kodni magamon —észrevétlenül levetk őztettem, kéjes borzongásaim és lelkiismeret-furdalásaim pocsolyái-
ban fuldokolva, egyre szaporább lélegzettel, elboruló aggyal, de megérte, mert akkor ott állt el őttem 
pőrén, és eszébe se jutott takarnia el őlem szemérmét. Evek múltán betegessé váló rögeszméim által vezé-
relve megpillantottam ott őt, amint felmerül a kádból, feláll és úgy áll, mozdulatlanul, önmaga is saját bájaiban 
gyönyörködve, míg a vízcseppek teste hegyes domborulatait követve lassan visszacsurognak a feny ő illatú 
kagylókád-kehelybe, melyb ő l az imént merült fel — haja most nedvesen tapadt vállára. Akkor akaratom 
erejével, hirtelen támadt megjelenítési vágyamban a képet titokban a táblára vetítettem és körülnéztem, 
van-e foganatja: a többség döbbenten bámult a tábla mozivásznára, egyesek kacarásztak, valaki helyesl ően 
bólintott felém, én pedig kimerülten borultam a padra, hogy kisvártatva újult er ővel folytassam ocsmány akti-
vitásom. 

Éva most — még mindig a vízben állva —kinyújtotta hosszú fehér karját, s a tükrös szekrénykéb ő l kiemelte a 
borotvát, hogy eltávolítsa feleslegesnek tartott sz őrzetét. Bal lábát a kád peremére helyezte. Figyelmesen 
dolgozott, egészen a térdkalácsig, ezután lábat váltott. Óvatosan kaparta végig másik angyali eredet ű  vég-
tagját is, néha belemártva a borotvát a vízbe, de az utolsó öblítésnél váratlanul félrecsúszott a penge éle, 
ügyetlenül oldalt futott, zabolátlanul sebet ejtett Éva hófehér, nyár elején már kreol érzékeny b őrén, nem túl 
mély szántást ugyan, de nyomában kiserkent a vízitündér vére, s a vörös vércsepp mérhetetlen gyönyörünk-
re elindult lefelé, a színtelenül sziporkázó vízcseppek nyomában —bíbor rakoncátlanságában. Függ őleges 
vörös csíkot hagyott maga után Éva sípcsontján, míg mi ijeszt ő  vérszomjjal párosuló ellágyulást éreztünk; 
ő  pedig timsóért nyúlt az alsó fiókba, timsóért, ez majd csípi, könnyeket csal a szemébe, de összerántja a 
sebet, elállítja a vérzést. A már száradó vonalát konstatáltuk mi aznap tanárn őnk harisnyátlan lábán. 

(Éva csontjaiból faraghatta kés őbb kristálytiszta hangú sípját a kecskelábú Pán, hogy elb űvölő  zene kísére-
tében zenghesse az örök szépségeknek szentelt panegiriszét, dicshimnuszait az örökké újjászület ő  gyönyö-
rökrő l. Ehhez nem volt elég szimpla vadászkürtje, sután csavarodó kecskeszarva, kicsorduló ökörnyála.) 

Karját Éva nem borotválta, az hibátlan volt úgy is, s őt egyenest vonzóbb fekete pihéivel, ellenben szubjektív 
tévedésének köszönhet ően épp ott irtotta magát, ahol egyáltalán nem kellett volna: szemérmének elképzel-
hetően hollófekete dús gubancát, mégpedig annak a combt ő re átterjedő  peremvidékét, valószín ű leg azért, 
hogy nyugodtan sétálhasson végig a strandon minimális, kötött bikinijében. Egyszer találkoztam vele így, fu-
tólag, de azóta koromfekete, borzas sejtett madara mindörökre pattanásig feszül ő  ideghúromra telepedett, 
ott gitározott szüntelen, úgy nézett ki —régi tévhit szerint —, elmebetegségig vagy gerincsorvadásig. 

Tehát Éva kaszálta dús fansz ő rét, pedig hullott az magától is, mint ahogy azon eme, istenekr ő  szóló perszif-
lázs elején mulathattunk, de nem a kívánt intenzitással, s őt évszázadokon át egyre csak burjánzott, mindent 
befonva kiirthatatlan kúszónövény, bodorodó sz ő lő indák, kukoricabajusz és a legvadabb merinógyapjú 
módjára. Éva egy szál pengével küzdött az örökletes átok ellen, képzeletemben egyszer őserdeje legs ű rűbb-
jének is nekirontva elkeseredésében, míg lábait — a lecsukott fedel ű  vécékagylón ülve — mosdó peremére 
emelte, imígyen végezve e kényes m űveletet — eleinte határozott nemtetszésemre, de aztán ráhagytam, 
mert kisvártatva csaknem sikongani kezdtem az örömt ő l: amikor a s ű rű  moha közül, a pigmeus törzsfőnök 
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szétváló húsos csigája. Mint két recés, sikamlós függönyszárny az izmos, megfelel ő  pillanatokban eksztá-
zisokban rángó hüvely bemenete. el őtt. Ó, Éva, Évikém! Éva már nem létez ő  himenje, régen elveszített 
szüzessége, testének melege; tolakodó tekintetem górcsöve alatt a táguló hüvely forró radiátor-bordázata, 
halálprecízen fi űködő  nyákmirigyei, méhének egyszer majd új életet magába fogadó diadalkapuja, méh-
ürege, petefészkei, petevezetékei, rögzít ő  szalagai, templomhajója és rejtett freskói — az egész csodálatos 
és bonyolult szerkezet, t őlünk 2000 tengeri mérföldre levő  elérhetetlen szigeten. Pontosan emlékszem, ekkor 
majdnem elélveztem. 

Óra után még csak annyi id őm volt, hogy —beszámíthatatlan állapotomban beosonjak a tanári vécébe, épp 
a tanárok részére fenntartott, egyszer ű  földi halandó számára a legszigorúbban tiltott nagy magasztos 
hugyodába, mert ez volt a legközelebb, s ott, a falnak d ő lve, nagyot forduljon velem a világ. Észre sem vettem 
az épp akkor belépő , apró, egérarcú, rosszhiszem űek szerint egérszar finomságú, törékeny Teleki tanár urat, 
akirő l azt mesélték, félévszázados savanyú földi pályafutása alatt sikerült elérnie azt, hogy egyetlen egyszer 
sem legyen dolga n ővel; zárt ablakú, fülledt manzárdszobájában, az elhamarkodott megöregedés penészes 
tárgyai közt csak tudományának, a szociológiának éljen, a szigorú önmegtartóztatás sárga leped ő in hálva. 
Épp ő  lépett be, hogy komplett legyen a baj. Teleki tanár úrnak földbe gyökerezett a Iába: úgy emelte 
önvédelmi reflexében vékony, vértelen csuklóját vékony, vértelen ajkaihoz, alig hallhatót sikkantva — ha jól 
emlékszem —, mint a n ők a moziban, valamelyik rémfilm ijesztően csúf, kinyírásig a legválogatottabb rusnya-
ságokat m űvelő  állati szörnye láttán. Az öreg szociológia-tanár béna lemerevedése nem tartott sokáig, mert 
karomnál fogva, hirtelen támadt dühében megsokszorosodó erejével úgy penderített ki az igazhit űek 
amóniák-szagú templomából, aszott fütyünkéik falon lógó porcelán szentélye mell ő l, hogy alig sikerült 
felrántanom a cipzárt. Eszembe sem jutott ellenkezni: ernyedten t űrtem, hadd tuszkoljon be a tanáriba; 
ahol forró vassal sütötték rám mindörökre a „többiét ő l megbocsáthatatlanul különböző  erkölcstelenség" 
bélyegét. Anni rosszallóan csóválta fejét, közben röhögött a mája, hiszen nyilvánvaló volt, a mi antipátiánk 
kölcsönös. HOL VOLT AKKOR ÜBERPIPNER TANÁRNŐ , HOGY VÉDŐ  SZÁRNYAIT KITERJESSZE 
FÖLÉM? Példátlan szemtelenségemért statáriálisan és teátrálisan igazgatói megrovásban részesültem, 
miután többé szégyenérzet nélkül nem léphettem át a gimnázium repedt küszöbét. Nem is akartam iskolába 
járni többé, míg egyszer ű  munkásszüleim, akik, számomra felfoghatatlan módon, a vártnál ellenkez ő  maga-
tartást tanúsítva pártomat fogták, meg nem gy őztek csendes vigasztaló szavaikkal — itt valójában nem én 
vagyok a beteg. Akkor szégyelltem magam, ma már nevetek az egészen. 

Különben — bizonyos statisztikai adatok szerint — a férfiak 90 százaléka maszturbált vagy maszturbál, akár 
Marilyn Monroe átváltozott hidrogén-gyapjával gúvadt szemei el őtt, minden károsabb következmény nélkül, 
ha nem vesszük figyelembe a fentebb már valahol felt űnő , a nők számára a teljes élvezetet lehetetlenné 
tevő  korai magömlést, az ejaculatio praecoxot, ezt a komoly kellemetlenséget; mit a gyors, elkapkodott, a le-
hető  legrövidebb úton célba érni igyekvő  önkielégítések sorozatai is segíthetnek, ha a férfi közben nem haj-
landó megtanulni, tudata alá vonva kordában tartani, rafinált kitér őkkel elodázni saját rapszodikus, szempil-
lantás alatt bekövetkez ő  orgazmusát. Ezen a ponton nyilvánvaló, hogy inkább Teleki tanár úr igyekezett 
aláásni mélységesen fetisizált társadalmát, amikor öncélúan az önz ő  l'art pour fart onanizálások körhintá-
jára ült levehetetlenül, és élvezkedett a vásárok körbeszáguldó, tátott szájú falován félelemmel vegyes 
örömtő l vigyorgó egoista kisgyerekek módjára, hogy kés őbb teljesen elzárkózzon a normális (normális=mi-
nimum két embert igénylő) nemi élettő l. Egérlyukából kifelé pislogva, a fejl ődés alacsonyabb szintjén megre-
kedve mély gyű lölettel szemléljen minden szaponodót, él őt, növekvőt, virágzót; lehetőségéhez mérten bün-
tessen meg mindenkit, aki ugyanazt a szennyes önsimogatást m űveli, amit ő , de nyilvánvalóan túl fogja ha-
ladni bizonyos idő  múlva, míg az ő  markolászó kezei közt lassan, de végérvényesen elhervad véges, ön-
magának korhadó szerelemfája, karója, mankója. Igen, ilyen formában Teleki tanár úr a tornázó lányok után 
leselkedve valójában a HALADÁS útjába állt, az viszont ügyet sem vetett rá — a könyörtelenül száguldó 
idő  diesel-masinája úgy kente szét, mint egy útjában ügyetlenked ő , valakinek a valagából kiesett, téves 
irányban araszoló bibircsókos hernyót. Haragudni nem is érdemes rá, hisz oly szánnivaló. 

Öt összehozni Pendereczky Évával például maga az esszenciális képtelenség: a velejéig csúfot összekever-
ni az eszményi szépséggel, a heves esztétikai töltettel teli tiszta csókot a bibir-csókkal lehetetlennel határos, 
nem is tette meg neki ezt a szívességet soha senki. Évával összehozni, Evával!? kinek mind a húsz ujjára 
juthatott egy-egy belevaló férfi? Ennek ellenére úgy képzelem, nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a gimnázi-
um lányainak egy részével együtt néha Éva is a Iába közé nyúlhatott, mutatóujját ajzottságainak gócpontjára 
helyezve isteni feszültségének csökkentése céljából, vagy csupán azért, hogy a határokat nem ismer ő  
képzelet múzsáinak puha szárnyain pótolja ki nemi életének többnyire prózaibb realitásait. Vajon kéjesen 
megborzongott-e, amikor az éles penge b őrébe szántott, vagy csak káromkodott? Csu$lta isteni sz őrzetét 
a borotva? Folyamodott-e banánhoz valaha is? Orvos kollégáimmal néha elmosolyodunk, nem, nem a szülni 
készülő  nők borotválkozásán, hanem azon, amikor egy-egy önmagával „félrelép ő" nő  mélyébő l furesább-
nál furcsább, nem odavaló, gyulladást okozó, orvosi beavatkozást igényl ő  „elveszett" élvezeti tárgyakat halá-
szunk ki: sebtében faragott fa hímtagokat, kaucsuk használati eszközöket — a phallosz alakú k ő idomtól, hi-
deg gránittotemektő l a legbanálisabb sárgarépáig. Valaki hitetlenül csóválhatja itt a fejét, pedig így van —
tekintse meg valamelyik jól men ő  nőgyógyász privát gy űjteményét! Nem azt a képtelenséget állítom én itt 
végtére is, hogy a borotválkozás folyamata a férfiakon kívül a n őket is általában módfelett izgatná. Csak azt, 
hogy akad ott még a húgycs őbő l kihalászott hajcsat is... 

Bizony, mindebből sejthetően orvos lett bel ő lem, mégpedig n őgyógyász a sikeres vizsgák után, csupán ezt 
akartam dokumentálni pár életes példával. Hogy ezt apályát választottam, sokszor arra gondolok, azért 
történt, mert örök életre a n ők közelében akartam maradni. Jókora ravaszság, ebben Évának oroszlánrésze 370 



van: hogy az ilyen n őket, mint az ÉVAAPHRODITÉMONROE valahogy magam alá rendeljem, élet és halál 
ura legyek ilymód. Lehettem volna az elvárásoknak megfelel ően, reálisan inkább nő i fodrász, de engem épp 
azért is a tudomány vonzott! Még magasabbról akartam magam alatt látni ezeket a mitikus lényeket, mégha 
egy jókora demitizáló daganatot kell eltávolítani, akkor is. Uralkodni akartam felettük, gátlástalanul leg-
bensőbb intimitásukba hatolni, legbensejükhöz férkőzni —állandósult képzeleteimnek megfelel ően —épp 
a Kéj és a Gyönyör nyílásán át merülve ebbe a témába, rákapcsolva magam kiapadhatatlannak t ű nő  ener-
giám akkumulátoraira. A kés őbbiekben valamennyit józanodva, megemberesedve, a dolgokat agyamnak 
tisztán látó, kisebb fennakadásoktól eltekintve elfogadhatóan funkcionáló, konkolyt búzától elválasztó 
részével helyükre rakosgatva, izmosodásában lombosodó akaratomnak köszönhet ően —ellentétben 
az önmaga választotta úton soha lényegesebben kimagasló eredményt fel nem mutató Teleki tanár úrral, 
„elvtárssal" példának okáért — elismert szakember lett bel ő lem, olyan, aki a leghajmeresztőbb komplikációk 
előtt sem tántorodik meg, húzódik vissza ijedten csalóka csonttekn őjébe, hanem bátran megállja helyét, küzd 
inaszakadtáig hidegvérrel és precíz megoldássokkal, a megmentend ő  életért rajongva, ahogy azt a borotvá-
nál is élesebb orvosi kés követeli meg szigorúan ellen őrzött, soha félre nem csúszóan fegyelmezett villaná-
saival. Ez már nem holmi gyermekkori papázás-mamázás, doktorbácsizás! Most csakugyan itt állok hideg 
enthuziaszta profi módjára az élét és halál határmezsgyéjén, makulátlan fehér köpenyemben, hajamat olüm-
poszi szél borzolja, villámok törnek el ő  felemelt jobbomhoz láncolt halálpontos pengémb ől, egyetlen 
intésemre segédek alakulatai rohannak el ő , parancsszóra várra: s én egész méheket és hüvelyeket kanyarí-
tok ki, életet mentek és adok, petevezetékeket igyekezve kidugaszolni, leend ő  szorgalmas pionírjainkat, ret-
tenthetetlen dolgozóinkat, szorgos munkáskezeinket emelve ki a napfényre, halálprecízen sújtva le az 
elveszített édennel összeköt ő  utolsó hajszálra, a jöv ő  emberkéjét tartom karmaimban és adom tovább t ő lem 
tanuló, hozzáértő , téglákat egymásnak továbbító kezekbe, helyezem a már az anyai méhben ösztönösen 
jelentkező  önbizonyítási vágyában toporzékoló csecsem őt a további gondos folyamatok futószalagára; a ter-
vezés reám háruló „alfaját" vállalva tapasztok az ellen ő rizhetetlenül szaporodni törekv ő  méh szájára legkü-
lönfélébb pesszáriumokat, helyezek be ravasz spirálokat a józan ítél őképességhez szükséges szkepszis 
megfelelő  dózisával és legőszintébb jókívánságaimmal lelkem mélyén. Én, Buzogány Andor, valaha a lehe-
tő  legsilányabb minőség ű , vitorlás-cirkálóm víz alatti részével szüntelen korallzátonyokba akadó, a Bermuda-
háromszög hínárjában elvesz ő , átmeneti osztályzatot alig érdeml ő , defektiskolába való, megszégyenített és 
nyilvánosan kiátkozott matróztrikós tanuló most hasznos rugója és lendkereke vagyok társadalmamnak — én, 
a nőgyógyász/sebész kentaur, aki szemlél ődve, oktatva, kiigazítva, meg-megmutogatva, magyarázva, elmé-
letet gyakorlattal összekötve, maga is dolgozva valójában részt vesz a közvetlen termelésben, a dialektikus, 
szüntelen gyű rűző  alakulásokban egy szebb és jobb jöv ő  reményében. Már egyszer mondtam, amit mond-
tam. Most saját bőrömön érzem, milyen közel áll az orvostudomány a mitológiához, de err ől nem óhajtok 
több szót szólni. Bocsátassék meg, bocsátassék meg egy kicsit még a gyermekkoromból táplálkozó humor-
érzékem is, humortalanságom, amelyet talán a születés mindennapi látványa köt össze emlékezetem korai 
rétegeivel, meg vad romantikus nekigyürk őzéseim, mert olyan ember mondja ezt, aki a lehet ő  legközelebb 
áll a mindennapos naturáliákhoz, s szüksége van id őnként egy kis megtisztító repülésre az eszmék szár-
nyain. Különben a legvadabb romantika mindig is közel állt a legszívenszúróbb, leghajmereszt őbb valóság-
hoz. Valószín ű leg mindennek, pályafutásomnak, az elmúlt id őnek, tudatosított korlátaimnak köszönhet ően 
ma már nem tennék kárt a valamikori szégyenemet elhallgatni nem tudó, büntetést követel ő  és követelésé-
ben kielégített Teleki tanár úrban, pedig — keser ű  könnyeimet nyeldesve — gondolatban hányszor homlokon 
köptem. Sőt, amennyiben találkoznánk az utcán manapság, nyilván köszönnék is neki tartózkodóan és 
visszafogottan, jól lekötött hátulüt őkkel, de az már teljes egészében azén dolgom, hogy esetleges, hogylétem 
felől érdeklődő  manipulatív kérdésére mindössze keresztülnézéssel, egyértelm ű  fejelcsavarással vála-
szolnék, mert továbbra is érző  ember maradtam. Erz ő  ember mindennapos naturalizmusom gyakorlása köz-
ben, mitöbb: gyarapodó klasszikus m űveltségemmel karöltve változatlanul megrögzött homo aestheticus, ki 
ugyanazzal az őszinte lelkesedéssel, a már-már patologikus esztétikai élvez ő  dekadens magatartásával, 
hozzáértő  szemében szíve egész leplezetlen örömével, megismer ő  pillantásával és látó felismerésével tud 
előidézni a ginekológus munkafelületér ő l sugárzó látvány el őtt, hosszan és jólesően elmerengeni, ha a kép 
kicsit is emlékezteti a valamikor megtalált, az élet forgatagában kés őbb elvesztett, tükrözésre ingerl ő , a rútból 
magasra, szép homlokúra és egyenes tekintet ű re kinövő  eszményien szépre. A,téma sz űkebb körülhatá-
rolásával: Éva a priori, az egész világmindenséget átszöv ő , energiát adó, az örökkévalóságot magába záró, 
fenntartás nélkül tetsz ő , a tetszés-élvezet-gyönyör tostvérhármasát önmagába tömörít ő , a filozófiai kon-
templáción túl befogadói őslényegével emelked ő  ütemű  dinamikára serkentő , sürgető , hímzárlatos világ 
tengelyét magába foglalni kívánó, pompás kozmikus bimbóit bontogató, kehely-képzet ű  lótuszvirágára. Szi-
porkázó harmatcseppek a ravasz megoldású kehelyben. Min ő  fondorlatok! De nem, ne értsük félre, sohasem 
próbálkoztam ott a helyszínen, nem törekedtem rögtön a férfi- és a n ői „princípium" azon nyombani „szin-
tézisére". Ekkorra már jól kineveledtem, felfogtam a köldök alattit az aggyal összeköt ő  hálózat egész bonyo-
lultságát, ugyanakkor azonban észrevettem — lankadatlan lélekbúvári energiámnak köszönhet ően, hála ki-
merítő  lélektani kutatásaimnak és kísérleteimnek! — eme hihetetlenül szabálytalan, absztrakt mértani ábra 
egyes legtávolabbi pontjait a legrövidebb úton összeköt ő  átlókat is, ezeket mindörökre bejegyeztem térké-
pembe, s ekkor már jót nevethettem nálamnál önmagukat különbnek tartó, preferansz-preokkupációjú fele-
barátaim medd őnek vélt szatiriázisomat célozgató élcein, melyekben engem a közönséges gyepmesteri 
képzetkörön túl a legkevesebbet kefél ő  puncimesternek is neveztek, „alesztétának", meg ki tudja, még mi-
nek nem: mégcsak legyintenem se kellett, nyugodtan mosolyoghattam az asszonyaik szemében hihetetlen 
méretű re duzzadó bajszom alatt, hogy most én viccel ődjek egy kicsit a rovásukra. A hétköznapok szürke 
alagútjaiban lerobbant, telivérnek mondható n ő ik a lehető  legnagyobb bizalommal fordultak egyébként telje-
sen hétköznapi, még talán méreten alulinak is nevezhet ő  átlagosságaim felé, s nekem, csak annyi kellett, 
hogy a bajt kitapintva óvatosan és ráér ősen, érdektelenséget színlel ően a szűkülő  idő  törvényszer ű  sodrá- 
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aszexualizált ginekológus tévhitének ingatag várára, néha valóságos vazomotorikus sortüzeket bocsátva 
észrevétlen, gyakorta a vár urának távollétét kihasználva a s ű rű  éj bujaságra serkent ő  leple alatt. Méghogy 
a legkevesebbet kefél ő  pémester? Emberek, vigyázzatok! O tempora, a mores! Ahogy az akadályokat 
nem ismerő  Caligula is mondta volt: hadd gyűlöljenek, csupán féljenek tőlem! Mindenhova belopom magam, 
mert mint azokban az állandóan felsejl ő , maiba átt űnő  időkben zengte (titokban ironikus célzattal!) az utolér-
hetetlen Vergilius: a „Szerelem" mindent legyőz. Emberek vigyázzatok, mert hallatlanul pontos diagnózisom: 
ember embernek farkasa. Oh, id ők, oh erkölcsök! Emberek, őrizkedjetek, mert ízlésekés pofonok különböz-
nek, rám pedig többnyire csattanó pofonokat, fájdalmas fülhúzásokat mért a sors, miközben én megtanultam 
várni, kitartóan lesben állni, minden id őben váratlanul lecsapni, könyörtelenül törleszteni — most én fogom 
kocsim rúdja mellé az idő  nagy tüzel ő  kancáját, most én vagyok lépésen, most én énekelek a rácsos 
vártornyok alatt csak a kiválasztott fül számára hallhátó frekvenciájú dalokat, s borsot török a reám szabadí-
tott vérebek orra alá. Valóságos m űvészet volt, hogy raboltam el egy id őre Überpipner tanárn őt is — csaknem 
vegytiszta anyaságának fellobbanó oltárától —, meglepetésében k ővé meredő , szemeit hitetlenségében 
kimeresztő , megbocsáthatatlanul amat őr, nyurga, szabad idejében méhészked ő  üzletvezető  férje elő l úgy, 
hogy később maga se higyje el, nem csupán csalóka délibáb volt. Nem, kedves barátom, nem optikai 
csalódás volt, puszta fikció, az arc elé helyzett méhészháló torzítása, hanem igazi, jól kiszámított csípés —
feleséged velem töltötte az éjszakát. De nyugodj meg, mindenkinek jobb így. Tedd azt, amire én képtelen va-
gyok, a felszín alatt szüntelen háborgásokat idézve el ő  lelkemben: hagyd, hadd vonja be vérz ő  sebeidet az 
idő  sebtapasza, mert tudd meg, az orvosi gumikeszty ű  nem hagy nyomokat maga után, még rajtad talál 
csattanni az ostor! Tudod, ahogy orvos kollégáim mondanák: vreme radi za nas. Az idő  a mi oldalunkon —áll. 
Nincsenek bizonyítható új lenyomatok, he? 

Méghogy nő i fodrász? 

Önámítás? Lényegében kit ámítottam az imént, amikor azt találtam mondani, hogy illedelmesen kö-
szönnék az idejét múlta Teleki tanár úrnak? Hatalmi szempontomból demagógiával határos vegytiszta 
hazugság: nem tartozik szorosan a tárgykörömbe, de úgy beakasztanék neki egyet a bosszú vak vágyától 
vezérelten anakronisztikus hátuljába, akkora örömmel, hogy ott elengedhetetlenné válna az orvosi beavat-
kozásomon túli orvosi beavatkozás, méghozzá sürg ős, hogy ne mondjak minősíthetetlenebbet. De nyugod-
tak lehetünk, erre nem kerülhet sor mindaddig, míg nem vesszük fogaink közé elvakultan indulataink 
zabláját, hogy önmagunkra nézve végzetesen nyaktör ő , agyalágyult paripa-nyerítésektől a hetedik 
bolygóig visszhangzó vágtába kezdjünk. Erre nem kerülhet sor mindaddig, amíg az ész a király, nem az ud-
vari bolond. Míg az ész kibillenthetetlenül üli meg trónját az alantas ösztönök porfelh ője felett az élet 
rodeóján, ahová tág orrlyukain keresztül halálos acetilénlángot okádva, dühében defekálva ront be a nagy 
fekete bika, aminek az imént — elkapatottságom csúcspontján, józan eszem kudarcában — jómagamat kép-
zeltem. Ennyit még elő re kellett bocsátanom a végkifejlet felé vészesen közeled ő  önműködő  sodrásban. 
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Bizony, sok év múlt el azóta, hogy leérettségiztem —sz őrszálon múlott, de leérettségiztem, s ilymód meg-
nyíltak előttem a néha vidám, néha szomorú, vakító sikerélményekkel és szakadékokkal egyaránt 
kecsegtető/fenyegető  jövő , egy sikeresnek ígérkez ő  pályafutás kapuszárnyai, minek következtében elmém 
felvilágosult, s mintegy visszafelé haladva az id őben apróbb gyermekkorom felé, mikor még tiszta egyenes 
vonalakat tudtam húzni, kezem megsz űnt reszketni, hogy ezután már saját kez ű leg szabjam ki életem min-
den kedvező  szelet kihasználó vitorláit: akár könnyekkel küzdve is, ajkaimat összepréselve, de nagyon akar-
jam azt, amiket akarok, titokban bízva valami eleve elrendeltségben, miszerint én épp arra születtem, amit 
elképzeltem magamnak, és bizonyos törvényszer ű  ismétlődésben, miszerint okvetlenül viszontlátom még 
kihagyott helyzeteimet, berúgom még hátravaló góljaimat. Feleségem nagy gyermeknek becéz gyakran, 
míg gondokkal küszködő  busafejemre helyezni törékeny, aranygy ű rűs kezét, az akkori lángolásaim egyik meg-
gondolatlan pillanatában sugárzó arccal vásárolt tonnányi karikát, mellesleg meglehet ősen ízléstelent, 
s tépelődéseimnek igyekezve véget vetni mondja — az aranym űves kovács és az én ízlésficamom közös 
műve ellenére — kétségtelenül szeretetteljesen: neked sosem nől be a fejed lágya. Ilyenkor felindultan ve-
szem kezembe finoman egymáshoz kapcsolódó ujjpereceit, úgy szorítom, mintha sosem akarnám elenged-
ni, közben lelkemben borzasztó ű r tátong, mint tektonikus mozgások nyomán keletkező  szörnyű  repedések 
— valami megfogalmazhatatlan hiány érzete, megfogalmazhatatlané, de félreérthetetlené, csak mintha ezt 
nem lennék képes bevallani önmagamnak. Mir ő l van szó? Melyik borzasztóan sötét er ő  miatt kell úgy 
éreznem, életem mégsem teljes, s őt, bizonyos értelemben egyetlen célt tévesztett képmutató várakozás, 
leírhatatlanul hosszúra nyúló üres tészta a már-már reménytelennek t űnő  beteljesülés el őtt, pedig 
látszólag mindenem megvan: rendes fizetésem, hibátlan jégkockák sorozatait gyártó jégszekrényem, táv-
irányítású színes televízióm, hosszú king size cigarettám, lágyan sikló, gyors ritmusváltásokra is alkalmas 
erős gépkocsim, üzemanyagom, ha isten is úgy akarja: a munkaid ő  alatti végeláthatatlan kávézások 
láncának els ő , reggeli, pontosan érkez ő  karikája, halas szendvicse, joghurtja, rántottája, akármitakarokja, 
szememszámkívánja. Specializáció után kikerültem vidékre, de azt is kieszközöltem magamnak, hogy immár 
családosan meglehet ősen gyorsan visszakerüljek a régi emlékeket felbolygató városba. Feleségem két gyö-
nyörűszép szorgalmas gyerekkel, okos gyerekkel áldott meg, apjuk szálonként lassan deresed ő  fejére 
szégyent sosem hozókkal, mint tojás a tojásra, egymásra annyira hasonlítókkal, így gyakran jómagam is 
összetévesztem őket, hisz egyikük sem lóg ki a sorból, ahogy én lógtam ki valaha szüleim szégye-
nére, míg meg nem embereltem magam. Most elismert vagyok, mindig is erre vágytam: van érdemrendem, 
csúszópénzem is, ezt nem is tagadom soha, mert csak a legjobbaknak jár ekkora borítékkal, nem 
hencegésképp mondom! S mégis: mely sötét er ő  vezérel vasárnap délel őtti lazító zongorázgatásaim közben 
a megnyugvást nem hozó disszonanciába? Délután, mikor elviszem fiaimat meccs helyett az CAFEI cir-
kusz beharangozottan megismételt el őadására, vajon mely szörny ű  erő  láttatja velem gyermekeimet az 
oroszlán szájában oly kitartóan, hogy alig tudom elhessegetni a rémes képet. Miért emlékeztet a kecsesen 
felettünk lengő , merészen alábukfencező  egyik artistan ő , nem a görbe lábú, valaki másra — feleségem 
mutatóujján beteges sz őrközpontúságomban a 7-8 fekete kis sz őrszál egészen másvalakiére? Mi hajt arra, 
miért kell nekem is felsóhajtanom a csalók nagy istenéhez hasonlóan: ó, ha velem is megtörténne, akár 
háromszor ilyen erős bilincs is övezzen! Mely anarchikus, harmóniára rontó, házasságtör ő , szédelgő  terroris-
ta erő  lök feslett nők karjaiba, miután minduntalan kifosztva, lelkifurdalásokkal térek haza, mint egy 
hitványul elcsavargó, eszét vesztette ház őrző  kankutya még gőzölgő  skarlát pöcsével. 
Az ambalázs? Borotváltassam le feleségemr ől is a sző rzetét? Még azt hiszi szegény, mégpedig joggal: 
végérvényesen elment az eszem. Mi igyekszik, könnyen elképzelhet ően ismét szégyenemre, kirobbanni 
belő lem? 

Ambalázs. Mégse; nem az idegen n ők kihívó öltözködésérő l van szó; mindössze egy másik televízió (NEM 
az én televízióm) sztiropor habdoboza egy elképzelt szobában: nagy sötétlila szekrény, fonott karosszék, 
a karosszék támláján hanyagul átvetett n ő i harisnya — mások elalvásai és ébredései. A szoba, melyben egy 
másik férfi végzi reggeli tornagyakorlatait tenyérnyi anyajeggyel (?) a hátán, míg meg nem érkezik a kissé 
nyálkás rántotta, amib ől —úgy fest — én már fájdalmasan és végérvényesen nem eszek. Err ől lenne szó. 

Évával nem is találkoztam apja halála óta. Éva apjának valamicskét elnagyított, groteszk Bruno Schulz-ias 
halála az érettségi találkozónk után következett be, akkor érte el az öreg azt a pontot, amelyen túl már csak 
a föld alatt folytathatta — gyorsított ütemben — még életében elkezdett teljes leépülését. A lélegzet megsz űnte 
után gyors temetésre került sor, ha jól tudom, 24 óra letelte el őtt, de ebben nem vagyok biztos. 

Annál jobban emlékszem a halott utolsó stádiumát, a betegség utolsó stádiumának végeredményét némán 
illusztráló, meghökkentően kisméretű  koporsóra, a koporsó fölé karcsún és szélesvállúan magasodó Évára, 
a botladozó, zokogó, kisírt szem ű , megtört öreg édesanyját támogató lányra. Az ember azt gondolhatta vol-
na, Éva legszívesebben megszökne az egész ceremónia el ő l, pehelykönnyű  édesanyját a bal, édesapjának 
azt a nevetséges, ugyanakkor mélységesen megrendít ően apró koporsóját a jobb karja alá csapva, de nem: 
egy óvatlan pillanatban igaz könnycsepp gördült le Éva sápadt orcáján, s akkor mindannyiunk el őtt nyilván-
valóvá vált, Éva szívbő l, őszintén siratja édesapját, s felfogta, ez az utolsó állomás. Siratta édesapját, 
ezt a körülnyírt, nagy üggyel-bajjal megborotvált kis biblikus sz őrmókot, aki — mindent összeadva — a legtöb-
bet tudott neki mesélni azokról a végérvényesen elveszített id őkről, melyeknek pántlikáját máz csak 
vetítőgépbe lehetne bef űzni, ha lehetne, miközben megboldogult apjának mesés sz őrszálai fenyegető  csáp-
jaikkal kinyúltak a viaszos, kissé piszén görög metszés ű  orrból, dacosan a kápolna mennyezete felé 
hadonászva az él ők iránti keserű  gyű löletükben, felszöketek a kápolna falára, széttéphetetlen hurkot fonva a 
holtakkal örökre összezáró reteszekre. A túlburjánzó földöntúli vegetáció hatására nekünk is földbe gyökere-
zett a lábunk, minden hajszálunk az égnek meredt, s esdekl ően tekintettünk ekkor örökké remélt meg-
mentőnkre, az ebből a kilátástalan helyzetb ől is kiutat találóra: fájdalmát leküzdve beletör ődően bólintott 



a temetkezési szolgálat türelmetlenül óráikra pillantgató alkalmazottjainak, akik aztán többé-kevésbé zajta-
lanul csukták rá az aszott hullára a hordó-visszhangzású deszka szemfed őt, s rakták rá a fekete keretbe fog-
lalt utolsó útjára kikísérend őt Szent Mihály kórházi szállítóágy módjára a kívánt irányba csukló biciklikere-
kes táltosára. Emlékszem, vigasztalanul esett az es ő  a kályháféštékё  zust я  virág-koszorúra, élt ennyi és 
ennyi évet, emlékét a szomorúan aláhulló es ő  táplálja, s mossa le a plasztikus őszirózsákra ragadó, 
csökönyösen evilági po rt . Még az ég is szomorkodott, én pedig — ez is jól émlékezetembe vés ődött! — egy 
útközbeni méretes, utca felé kilátást eltakaró síremlék tövében ázott kotonra léptem, s majdnem nyakamat 
törtem... A koton mint egyenes alkotói viszonyulást el őre megfontolt szándékból gátló tényez ő , sőt mint 
bárki élvezetét számottevően csökkentő  csúf, nyúlékony, elkötött, körforgást megszüntet ő , kidurranással, 
biciklibelsőkörforgásmetabolizmuszárral-zavarral, váratlan zárfeloldással zsaroló mechanikus eszköz. Mit 
szimbolizálhatott Grifatong Piroska és Arnold szecessziós m űemlékétől fél méterre, nem tudom... Még 
az agyagos föld sem tudott ellenállni az aláhulló es őnek, mert úgy mállott le a sírgödör szélér ő l, mintha minél 
előbb véget akarna vetni a megrázkódtató kínos jelenetnek. Az elhantolás, elsárblubuttyolás után mi páran, 
szolidaritást vállalók, megvártuk legnagyobb szomorú szerelmünket a temet ő  kapujában, de ő  csak egy röp-
ke pillantást vetett ránk. Meg is eresztettem valami szomorúsággal vegyes biztató mosolyt, ezt kés őbb 
otrombán illetlennek találtam, annyira, hogy az okozott is nekem pár önmarcangoló álmatlan éjszakát, 
szerencsére ő  ezt nem vette komolyan, vagy nem is énrám nézett. Bántott, hogy lehettem ilyen tapintatlan 
barom; ki akartam villanni a többi közül s Iám, ehelyett örökre elástam magam. Tényleg sajnálta az apját, én 
ügyetlen zöldfül ű  jószág! Ekkor minden halottam iránt őszinte fájdalmat éreztem, menjen Éva is nyugodtan 
a föld alá az ő  halottjaival, hiszen ők mások, s bántott az, minek vettem be Évát a halhatatlanok közé — hisz 
élek-e én olyan sokáig, addig, míg valóra nem válthatnám terveimet. Ő  nyugodtan röhöghet örökké-
való markába. Ha pedig egyszer megöregszik, arcát mély barázdák szántják keresztül-kasul, melle két kis 
fonnyadt tökké lesz, vagyont ér ő  feneke megereszkedik, ő  legalább sarkítottabban foghatja fel a romlás 
fiziognómiáját, s ha útközben — felfogván mindezt —önkez ű leg vetne véget e megállíthatatlan folyamatnak, 
hát, béke poraira, voltak gyönyör ű  felfokozott percei. De lehet az is, ha már vénül ő  kezemmel akadok rá 
száradó kezére, egy utolsó nagy nekilendüléssel még belesúgom mindezt fülének hervadó kagylójába, 
agyának repedez ő  kupolájába, hadd tudja, mit mulasztott, mit éreztem iránta, s sose legyen nyugta. 
Pedig mit mulasztott? 

mit is mulasztott éva? elképzelhet ően semmit. 

Semmit, mert egy borongós délel őttön, amikor az ember mozdulatai lelassulnak, szemhéjai horgászzsinór 
végére akasztott ólomnehezékekként gravitálnak a homályos tófenék felé, s csakugyan nem jut más az eszé-
be fehér hasukat feldobó, iszapíz ű  halakon kívül a hínárban, romlás és elmúlás, a lapok is csak összevissza 
kacsáznak nagy uborkaszezoni kínjukban és nem tudnak összehozni egy rendes ismerkedést se, csupán 
traktorokat árulnak ismeretlen személyek pár sorral lejjebb a rossz min őség ű  papíron, kupeckodnak, de azt 
is határozatlanul és tétován, a mozik sem tudnak összehozni szégyenszemre legalább egy rendes 
kefélést a nyári melegben ásító, kövér szúnyogokat lapító közönségüknek, pedig kitartóan lovagolnak 
a témán, mintegy periferikusan érintve azt a nyári holtszezon celluloid-forgalmazói, hasbeszél ő i, s mindezen 
az a hír sem változtat, hogy milyen meghökkentően sokan fulladtak már vízbe az idén, mert mindennek a 
tragédiáját a nagy forróságban lehetetlen átérezni, most, mikor mindenki nyaralni megy és senkivel sem 
történhet ilyesmi, s még a valahol távol — ki tudja, milyen okból — folytatott háború csupán mellék-
zöngének t űnő , húsba-velőbe fúródó golyói is megállnak a rezg ő , állóvíz felett köröz ő  kánikulában, nem segít 
a koffein sem, a hideg sör se, mert még jobban elaltat, tehát az ember legkevésbé számít sorsdönt ő  meg-
lepetésre, mert mindenki beásta magát a h űvös földbe, s senki sem hajlandó támadásba lendülni, s őt 
elmebeteggé nyilvánítja a támadásba lendül őket, mert hogy lehetnek ilyen hülyék, miért nem nyugszanak ek-
kora hőségben stb. — szóval, amikor a rendel ő  ablakát csapkodó nyári zápor sem hoz számottev ő  meg-
könnyebbülést, akkor kerül sor a váratlan fordulatra: épp háttal álltam a rendel ő  ajtajának, s azon 
gondolkodtam, ilyen körülmények közt valószín ű leg nem is történhet semmi, hisz mindenki beásta magát 
és Isten is megfeledkezett rólunk, s lankadtan hallgattam a távolodó vihar távolodó bágyadt dörgéseit, ame- 374 



lyek egyetlen villámhárítót sem vehettek komolyabban igénybe, mert nem is lehetett céljuk, mitöbb, 
a határban a kukoricát se öntözték meg, az éltet ő  nedv után sóvárgó, haldokló hajszálgyökereket, mert minek 
is, csupán pusztító jégesővel fenyegettek kongó üres hordóikból, amib ő l aztán lett is valamicske jég, 
az alapos taroláshoz untig elég, pedig ahogy az újság írja: a meteorológiai állomás alkalmazottja észrevette 
a közelgő  veszélyt, ő  észrevette, nem is a közlekedési rend őr, de már nem volt mit tennie, életében 
egyetlen egyszer sem sikerült szétl őnie a kísértetiesen föléje gomolyodó felh őket — szóval azon a 
sorsdöntő  délelőttön, amikor legszívesebben egy kis frissít ő  jégért langyos poharamba adtam volna 
cserébe bármi villámnak fittyedt fütyül őmet, látogató híján teljesen megfeledkezve id őgépemrő l, festő i 
vásznamról és boncasztalomról, a n őgyógyászati szék szörnyen tágító kerekér ől és fényesen görbül ő  
instrumentumaimról, akkor halk kopogást hallottam, amir ő l nem is sejthettem, épp annak a n őnek 
felbukkanását jelzi, akit tanuló éveim alatt, kisinas koromban akkora er őfeszítéssel igyekeztem háttérba 
szorítani, hogy annál nagyobb fájdalmat életemben nem is tapasztaltam: Éva állt el őttem, rendelőm való-
szerűtlen steril levegőjében, megintcsak mintha az égen úszó felh őkből pottyant volna elém, Éva 
nyergelte meg a nőgyógyászati rögtönítél ő  törvényszék paradox módon kengyeleivel égnek mered ő  falovát, 
kissé hátrahúzott testtartásban, mintha valaki félrevezette volna, bemagyarázta volna neki, hogy ezt 
a vad vágtát meg lehet állítani — pedig ekkor már nem volt rá mód, a dolog végre a maga jól bevés ődött 
kerékvágásában kezdett haladni, hiába akarta volna bárki is megrántani a gyepl őt. Ezen már nem lehetett 
segíteni. Pedig nem is akartam rögtön, kormosan, örömt ő l ragyogó arccal alászállni hallatlan kincseket tarto-
gató tárnáiba, csákányommal és homlokomon világító lámpámmal, el ő re vetülő  fénypásztámmal: legel őször 
langyos vízben fürösztöttem volna meg, megfésültem volna vízcseppekt ől csillogó kibodorított hajtincseit, 
befújtam volna a felejthetetlen perceket megismétl ő  boszorkányillatszer csodálatos balzsamával, Stravinskyt 
raktam volna fel félerőre állított lemezjátszómra, visszahúzott mechanikus karral, így a lemez sose jár le, 
önmagamat is beillatosítottam volna — ilymód készülve fel megismételhetetlen menyegz őnkre, míg Éva még 
mindig úgy tett, mintha nem akarná felismerni nagy magasztos ok-okozati összefüggésünket, életünk grand 
guignoljának egyetlen hatalmasan tiszta kicsúcsosodását — az Egyetlen Nagy Szükségszer űséget. 

Azon a szükségszer űen szerdai napon, amelyik kezdetben egyetlen postlion d'amourra/, szerelmi 
postással sem kecsegtetett, de végül az összed őléssel fenyegető  fapálcikák várából kirántotta nekem 
— minden postás nélkül — a legértékesebbiket, Évával egymás mellett haladtunk végig a párhuzamos 
fasorral szegélyezett sugárúton, el a kaszárnya épülete el őtt, ahol az őrszemnek Éva láttára leesett az 
álla, majd el a gyógyszertár nevetséges gipszfigurája, gipszmérleget egyensúlyozó gipsz-szobra el őtt is, 
egészen a volt gimnázium toronyglóbuszáig, mintegy visszamasírozásként az id őben, de olyan menetelés-
ként, amely egyikünknek sem esik nehezére, s őt kellemes emlékeket ébreszt, miközben a felh ők közül 
előbújó, egykor Aphroditét Héphaisztosznak beáruló nap (nap mint nap) érdekl ődéssel figyeli minden 
lépésünket: Évának azt hazudni, hogy bedöglött a kocsim, olcsó húzás volt, de ő  —első  meglepetésén 
átesve? — nem vette ezt rossz néven. Talán a kocsi t ű rhetetlen olvasztókemencéjére gondolt ebben a nyári 
melegben. Az elmúlt éveket felelevenítve leginkább Überpipner tanárn ő  felő l kérdezősködött, így kerekedtek 
— saroktól sarokig — egyre sikamlósabbá váló fondorlatos történeteim, amelyekr ől manapság nem is tudom 
már pontosan, mennyi lehetett bennük a valós elem, mennyi a pusztán céltudatos, de reális feltevéseken 
alapuló valótlanság — s így sétált el Éva Boccaccióval a benzinkút el őtt. Így jutottam el —Éva karcsúságát 
Überpipner tanárn ő  zömök testiségéhez hasonlítva —egészen Eva vonzó testiségéig, az engem a tanári 
vécébő l kipenderítő , egérarcú Teleki tanár úrig, az öreg tanár mulatságos figurájáig, miközben Eva olyan jót 
nevetett, hogy nem lehetett nem érezni annak visszajelzését, miszerint jó úton haladok, nem vaktában 
tapogatózok a sötétben, rövidesen célba érek: a dolgok régi jó, gimnáziumi megfordított logikátlan sorrend-
jében a nyereményt már láttam, most meg is kell nyernem. Eva is tudta ezt, de még halogatta a dolgot, 
késleltette a befejezést, talán rosszat sejtve érzékeny n ői ösztönével, valami gyászosan elfogadhatatlant, 
groteszkül megmagyarázhatatlant, ami közénk telepedett, de már nem tudja elejét venni végérvényes 
bukásunknak. Irodalmi kísérleteim fel ő l érdeklődött, mintegy mellékvágányra terel ően, én pedig biztosítottam 
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nem bontottam ki azt a képet , melyben torzóban maradt mellszobrom fogai közt tartva az ÖRÖKírót, 
fehér márványlap — a szüntelenül ellebbenéssel fenyeget ő  fehér papírlap — fölé hajolva eszeveszettül 
lektorálja a történelmet , belső  gyönyöreinek ingó talapzatán, minden ötletszer ű  szabad változtatás jogát 
fenntartva a sivár tényekkel szemben , míg le nem sújt várhatóan a hatalmas irányított kalapács , hogy töret-
lennek hitt lendületeimnek csak hitvány cseréptörmeléke maradjon . Mert én lennék az a gipszangyal 
a gyógyszeгár ablakában ? Különben is , mit keres az igazság istennője a gyógyszerár kirakatában? Talán 
a — ki tudja , hanyadik — lehetséges gyors metamo гfózisán áteső  Gyógyistenem viccelt meg puszta 
szórakozásból? 

Nem, ezekről a legbelsőbb , számomra is alig érthető , szimbolikus dolgokról nem szóltam egy szót se néki, 
annál többet meséltem elkészülni sosem akaró , a tintahallá változó kagyló -szerelme iránt megenyhül ő  
APIRODITÉrő I regélő , még íródó regényemrő l , miközben arra kérem Évát , legyen a modellem : ilymód egy-
re sű rűbben szőttem körül magát Évát a sugárzó lényét érint ő  legistenibb válogatott jelzőkkel : a legszebb 
idézeteket és szóképeket halmoztam Iába elé , tudván tudva , ezzel ezt a n őt nehezen vakítom el , de nem vol-
tam képes uralkodni magamon — felgyorsuló dadogó sebességemben csak f űztem -fűztem a szuperlatívu-
szokat egyetlen vezérelvemre , a mellettem haladó , észbontóan szép , meghökkenő  nő  tökélyének rezg ő  
fonalára , csak kapkodtam magamból kivetkőzve , mint Bernát a mennykőhöz , míg valami egészen fals 
zenét nem sikerült kicsikarnom , olyat , hogy ma sem tudom pontosan , miként nyertem meg ezt a 
teljesen reménytelenné váló csatát . Úgy tűnt , sikerült mindent elrontanom , mindent , amit a rendelőmtő l eddig 
a pontig sebtében felépítettem , s átkoztam magam , de egyszerűen képtelen voltam abbahagyni — valószí-
nű leg ez mentett meg! Mondom , ma sem tudnám — minden tapasztalatom ellenére — egészen pontosan 
megmagyarázni , egyes nő i lelkek kibogozhatatlan útveszt őjében , útvesztőjének melyik pontján lehet 
megfordítani a kedvez őtlen alakulást , nekem miként sikerült ekkor , véleményem szerint , a sírból visszahozni 
ezt a helyzetet , de sejtésem szerint az törénhetett , hogy a hirtelen egyenes támadásra Évának ellen-
támadással kellett válaszolnia , ilymód kénytelen volt kinyitni védelmét — megmutatni a mögötte rejl őket. Ger-
jedelmemet a számból a sebtében elfogyasztott mentolos cukorka ellenére is gátlástalanul áradó alkohol-
felhővel hozta összefüggésbe , amire én azzal válaszoltam, hogy tudtommal ő  sem veti meg néha, 
különben jómaga is tudja , az alkoholtól bizonyos pillanatokban az ember keze megsz űnik reszketni, 
agya is tisztábban Iát. Jól tudja ő  ezt, mondta , de arra célzott , hogy én többet ittam a kelleténél, 
minek ilyen rekkenő  hőségben , egyébként nem is tudhattam látogatásának tervér ő l , válaszom egyszerű  
közhely . Az egyszerű  az tetszik , replikáztam nyomban , hogy közhelynek közhely , az igaz , de nem baj. 

A váratlan látogatásokra pedig mindig számítani kell . Relatív az igazság kritériuma , mondta ... Ahol én 
szépségről beszéltem , ő  ott tompítani igyekezett ; ahol utolérhetetlen szépségr ő l papoltam , ő  ott a rútat 
emlegette , mindinkább belefeledkezve a játékba . Önmagát ócsárolta , egyre többet szólva önmagáról, 
önmagával kapcsolatos elképzeléseir ő l , sőt kételyeirő l — s akkor végre beszélgettünk , egyre spontánab-
bul, a mondatok végre simán gördültek ki a számból , miközben észrevettem szemem sarkából : Eva egyre 
kíváncsibban figyel. Aztán ő  beszélt , s én álltam lesben . Aztán én álltam lesben , s ő  beszélt, némi 
provokáció után önmagát vonva be a játékba , így valójában nem is okolhatott engem azét , hogy ő  most itt 
fokozatosan megnyílik előttem . Amikor ezt felfogta , hirtelen elhallgatott , majd elnevetve magát a bordáim 
közé bokszolt , mintha mi most egy osztályba járnánk a gimiben, és csodálatos haverok lennénk . Ezzel fel is 
olvadt a jég , s forrás buggyant ki bel ő le. 

— Csakugyan olyan szép lennék? — hunyorgott rám ravaszkásan. 

— Nem, rémisztően csúnya vagy — feleltem. 

Órák hosszat bolyonghattunk a város utcáin egymásra találásunk nagy örömében , közben beszélgettünk 
mindenrő l , s mindebbő l — mégiscsak be kell vallanom — én nem tudtam meg oly sokkal többet a már 
birtokomban levőknél , de végre Ő  mondta nekem , és már az is nagy öröm volt, ha csak bólintott 
helyeslően egy-egy vele kapcsolatos feltevésemre. Beszélgettünk múltról , jelenrő l , kirakati cipőkrő l , könnyű  
szandálokról , miközben az emberek kíváncsi tekintete el ől ösztönösen kisodródtunk a város peremére, ahol 
egy nagy P-betűs táblánál köntörfalazás nélkül rákérdeztem: 

— Tudod-e, melyik a legszebb n ő i név? 

— Ugyan melyik? —kérdezte érdekl ődően. 

— Az, amelyik ezzel a betűvel kezdődik — mutattam a P-bet ű re. 

Kapcsolt . Éppen az? Ez tény — válaszoltam . Akkor miért nem merészelted kislányodnak ezt a nevet adni? 
Mert két kisfiam van. Ja , persze . Mellesleg , jegyeztem meg, nem úgy hangzana , hanem így : Pinea. Nevetett. 

— Mondd —kérdeztem —, te tudtad, mikor rendelek? 

— Fontos? 

— Lényegtelen — nyugodtam bele egyelőre. 37Е  



Váratlanul mélyen a szemébe néztem. Ezt a kis daltöredéket neked ferdítettem össze régen: 
Úgy néztél ki a gyászfekete ruhádban 
hogy menten elgáncsoltalak volna a kiskonyhában 
fenn az ágyban... 

— És azt hogyan tetted volna? 

—Bárhogy, mert mindent szabad, ha mindkét féi örömét leli benne. 

— Akkor most el is búcsúzhatunk. 

— Remélem, nem örökre — szorítottam meg a karját. 

Éjszaka nehezen jött álom a szememre, még a könyvek könyve se tudott igazán lekötni, a cselekményes 
kereszteződések minden változatát kimerítő , lehetségest és lehetetlent szétválaszthatatlan egységbe 
kovácsoló, minden emberi képzel őerőt felülmúló görög mitológia sem, örök szerelmem, ez az oly sok 
szereplőt felvonultató, hogy véges emlékezetének köszönthet ően az ember állandóan újrakezdheti olva-
sását; a szárnyait bontogató Néritész, a csodaszép kis kagyló, aki szinte kínálja magát valódi tüd őszárnyak 
után való sóvárgásában, hogy bonckéssel feszítsük fel kemény burkát, vágjuk át inait fél citrommal a 
kezünkben. Mindez most nem érdekelt, mert egy ollóit csattogtató, meglehet ősen . hosszú test ű , lángok 
felett Éva ruhájának színére emlékeztet ő  rákot vettünk űzőbe, s a következ ő  pillanatban ott ülünk, ezekben 
a forró nyári napokban, áhított tengerpartunkon, nagy égkék, sósviz ű  karszt-dézsánk mellett, és kétértelm ű  
hangokat hallatva szürcsöljük ki a rák törékeny, finomm űvű  kupáiból a szánkban szétomló zamatos húst. 
Összekoccannak a kristálypoharak, meg a kiköt őben a csónakok korsói. A füstöt vágni lehetne, ha nem len-
nénk kerthelyiségben. Mámorunkban az asztalok felett és alatt az ujjak összefonódnak... Az éjszaka 
csendjében kinn az utcán, ágyunk alatt a köztisztasági vállalat dolgozói csavarják hosszú csúnya tekerg ő  
csöveiket az erős nyomású vízforrásra, hogy a szikkadt aszfalt után az égr ől is lemossák az ablakaink 
keretébe foglalt sisterg ő  csillagokat — hosszú felszabadító álomba merüljünk. Felér-e a hosszú gumics ő  
a csillagokig? 
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p. nagy 
István 
VI sIi 

éppen 
ezért 
tandori dezsđnek 

folyamatosan dadogok 
— (ebbe sű ríthetnék tízezer verssort) —
hozánövök fénytelen tükörhöz 
keserű  madártorokkal 
maradék erőmmel 
dugni kell tđ lem a ragyogást 
az üvegcserepet is marékra fogom 
csillogó fémgolyókon sebhegedések 
vakságom kitapintható 
mert hiszen éppen ez az igazi 
valami madártorokból kiugratni 
csodálkozni 
a helyzetjelentésen 
és én is és ezek a sorok 
is éppenséggel 

mementó 

ez idő  tájt 
míg alszunk áttüzesedve 
egymásbasülve reggelente 
lecsúszik rólunk a takaró 
védtelenül ér az utca felgl a szél 
szóra bír-e az idegen csend 

musilt 
olvasva 

ulrich 
ismételgetem éjjel-nappal 
ulrich 
a föld alatt 
(forog a föld) 
mint egy tojás 
simára borotválva 
holdfénykörúton én+én 
(az ezredik nap reggelén 
ablakpárkányon 
talán még a túlélés esélyével 
mint szobadísz 
ma is) 
—szétrágott prostituált 
ottlikot kérek  

„hidegpróba" 

vagy túl nehéz kolonc a tájon 
majd elföldel vastagon a rom 
innen a levelek 
a madarak 
itt mesepókok merevülnek csak 
háttal a viharnak 
szt. péter nyitogatja az égi kapuszárnyakat 

pázmány 
levele 
p.-hez 

ahogy szigorodik a tél 
látom az igazság kútfejét úgymond 
béfödvén még 
kiharcolhatjuk a lehetetlent 
Igen tisztelt uram cardinalis pázmány 
ezenfelül még a madarak is 
átizzadják a telet 
tanulhatnánk tő lük 
zápult törekvés fajtalan embernél 
nemde ellenben a sz.-írás sok 
helyeken arra igazít hogy 
a hangyáktúl gólyáktúl fecskéktül 
vegyünk értelmet és okoskodjunk 
— bédugni fülünket ím 
nem adatott 

végül 
is 
„egész életünk megdöbbentően morális" 
(henry david thoreau: walden) 

már én is kapdosom burgonyaszemeimet 
ha csattan háttudodmi 
egy ültömben kivárom azt a pillanatot 
amivel úgysem hozhatom be az idöveszteséget 
vágtában köröznek köröttem változatlanul 
ezen mit sem változtat pár üres vakkantás 
az időveszteséget nem 
de visszafogom azt a pillanatot 
a perszenemtudommit 
nem tudom érhetne-e még valami 
hang csattan 
és egyáltalán mit akárok itt 
a négyszög mélyzöldjében 37č  



tari 
István 

réz-zárójel 
nem úgy alakult 
ahogyan megálmodtátok 
megálmodtuk 
kik kicsiben hizlalunk 
önetetők 
önitatók nélkül 
a kisváros mocskában 
ahol a sivárság 
elementáris létélmény 

még mindig kézzel keverünk 
ólainkat sem betonoztuk ki 
melyekben költeményeink 
szuszognak 
röfögnek 
gömbölyödnek 
hogy egy törköly szagú hajnalon 
amikor a nyelv 
a kéz kilincsre ragad 
felkészülten a zordabb id őkre 
megzenésítsük őket 

nem úgy alakult 
ahogyan megálmodtátok 
pusmogom 
kinek a mindenséget még illik 
rózsaszínben látni 
gumis vég ű  orrába 
réz-zárójeleket nyomok 
megkarikázom hízóimat 
mindent föltúrnak 

nem úgy alakult 
ahogyan megálmodtuk 
seppegem 
(réz-zárójelek között) 
ki kicsiben hizlalok 
és mostanság mind szívesebben id őzök 
e nyomorult kisvárosban — 
melyhez semmi közöm —
süldő  éveimnél 
amikor télapó voltam 
s mély hangon fenyegettem a kicsiket 
miközben mögöttem 
mint egy csipkebokor kigyulladt 
az újévi fenyő  
az cucilista 
a zsinórpadlásról takonyként 

379 csorgott a nájlon 

az önetetők 
önitatók világában 
ideje lenne már felszámolni 
huzatos ólamat 
ideje lenne már 
traktort zúgatni az udvaron 
miattatok is kik jól tudjátok 
nem úgy alakult 
ahogyan megálmodtátok 

hogyan zúgassak traktort 
amikor világéletemben 
a mozdonyokért bolondultam 
a türkiz alapon 
vakító gőzfelhőkért 
noha apám nem volt vasúti mérnök 
mint DE CHIRICÓé 
és vasúthálózatot sem épített 
tesszáliában 
de CHIRICO gyerekkori görögországjának 
határán fürkésztem távcsövemmel 
azt a metafizikus kékséget 
melyben először érezte 
„hogy idegen, 
hiába él görögők közt, 
mégis külföldi" 

réz-zárójel 
réz-zárójel 
a mindenség 
a disznó 
gumis vég ű  orrában 
réz-zárójelek között 
seppegem 
törköly szagú hajnalon 
hogy nem úgy alakult 
ahogyan megálmodtuk 
megálmodtam 
réz-zárójelek között 
amikor a kéz 
a nyelv 
kilincsre ragad 



csijtei 
derső  

miguel 
de 
unamuno 
filozófiai 
és 
irodalmi 
munkásságának 
néhány 
kérdése 

1. 
Ha valaki azt a kutatási célt t űzné ki maga elé, hogy 
a spanyol filozófia történetének újkori-polgári kor-
szakát tanulmányozza, nem csekély meglepetéssel 
tapasztalná azt az elszomorító tényt, hogy az újkori 
polgári bölcselet vonulata a spanyol filozófia tör-
ténetébő l gyakorlatilag hiányzik. A XVI—XVII. századi 
spanyol filozófiának és teológiának az a felvirágzá-
sa, melyet a szakirodalom olykor az „ezüstskolaszti-
ka" névvel illet, természetesen nem tette lehet ővé 
egy autonóm polgári filozófia megalapozását, hanem 
— párhuzamosan a társadalmi és a politikai életben 
bekövetkező  megtorpanással — a XVII. század köze-
pétől fokozatosan egy rendkívül alacsony színvona-
lú filozófiai provincializmusba süllyedt. A történetileg 
egyedülállónak mondható spanyol abszolutista be-
rendezkedés, a szellemi elzárkózás és befelé fordu-
lás, az inkvizíció működésének eredményeképpen 
az újkori polgári filozófia fejlődésének fő  korszakai 
— a kontinentális racionalizmus, a brit empirizmus, 
a felvilágosodás és a klasszikus német filozófia —
úgyszólván nyomtalanul suhantak el a spanyol föld 
felett és a spanyol filozófiai életet —néhány kivételt ő l 
(pl. J. Balmes) eltekintve —egészen a XIX. század 
közepéig a tomizmus és a suarezianizmus irányza-
tainak dominanciája jellemezte. A filozófiai életet is 
meghatározó spanyol katolikus egyházat nem érték 
olyan súlyos megrázkódtatások, mint pl. a francia ka-
tolicizmust a felvilágosodás és főként a nagy francia 

forradalom idején, sőt a napóleoni háborúk .francia 
intervenciója a spanyol katolicizmusra nézve azzal a 
praktikus előnnyel is járt, hogy a függetlenségi há-
ború által kiváltott nemzeti-nacionalista hullám az 
egyházat mintegy a spanyol nemzeti érdekek védel-
mezőjévé és ezen túlmen ően az „ateista" felvilágo-
sodás „káros" következményei elleni harc egyik leg-
fontosabb intézményévé, szervezett erejévé avatta. 
Ez az eseménysorozat viszont azt a további követ-
kezményt is maga után vonta, hogy a spanyol katoli-
kus egyház kimaradt abból a— mind szervezeti, mind 
elméleti téren megnyilvánuló — belső  megújulási fo-
lyamatból, amely pl. a francia katolikus egyházban 
a Restauráció időszakában végbement. A jelzett 
körülmények a spanyol katolikus filozófia és teológia 
további színvonalcsökkenését eredményezték és 
mindezt abban az időszakban, amikor (a múlt szá-
zad 80-as éveitő l kezdődően) az európai katoli-
cizmusban már a neoskolasztikus (és ezen belül is 
elsősorban a neotomista) mozgalom beindulása volt 
napirenden. Az, hogy a tradicionális skolasztika (f ő-
ként a tomizmus és a suarezianizmus) pozíciói 
Spanyolországban lényegileg változatlan formában 
fennmaradtak, azzal a kett ős következménnyel járt, 
hogy egyrészt a hagyományos skolasztika nagyrészt 
összeolvadt a neoskolasztikus mozgalommal, más-
részt — valószín ű , hogy éppen e töretlen kontinuitás 
miatt — a neoskolasztika rendkívül alacsony elméleti 
színvonalról indult és csak a XX. századra ért el 
számottevő  eredményeket. 

A spanyol filozófiai élet térképe csak a XIX. század 
második felében kezdett „színesedni", ekkor t űntek 
fel ugyanis azok a színfoltok, melyek eredetüket te-
kintve egyértelm űen a polgári gondolkodás szárma-
zékai. Közelebbrő l két irányzat tartozik ide, a 
krauszizmus, ill ,  a pozitivizmus. Az a közös jellegze-
tességük, hogy egyik sem volt a spanyol gondolko-
dás terméke, hanem európai „impo rt", szemlélete-
sen mutatja azt, hogy a modern polgári filozófia felé 
első , tétova lépéseit tevő  spanyol bölcselet mennyire 
híján volt a belső  előzményeknek, hogy a dönt ő  im-
pulzusokat Európából kapta. A krauszizmus meg-
lehetősen furcsa elméleti képződményének forrása 
egy önmagában véve jelentéktelen heidelbergi gon-
dolkodó, Karl Krause (1781-1832), akinek bölcseletét 
— több éves németországi tanulmányút befejeztével 
— Spanyolországban Sanz del Rio honosította meg. 
A krauszizmus — e pillanatban mindegy, hogy Sanz 
del Rio és tanítványai mennyiben módosítottak a 
mester eredeti tanain — egy olyan általános világ-
szemlélet posztulált, amely valamiképpen a vallás 
és a tudomány, a hit és az ész szintézisének meg-
teremtésére irányult. A krauszizmus irányzata egy-
szerre rejtette magába a tudományok korlátlan fej-
lődésében megnyilvánuló haladás gondolatát, vala-
mint a morális érzülettel azonosított szubjektív 
vallásosság totalizáló tendenciátit. Ez a bels ő  kettős-
ség a múlt század második felének spanyol szellemi 
életére kétféle hatást gyakorolhatott: a krauszista 
tanokban sokan a tudományok, a filozófia emanci$-
lódásának motívumát pillánthatták meg, mások vi-
szont az irányzat vallási, ill. vallásetikai tanításá-
val szimpatizáltak. A krauszizmusnak ez a kett ős ar-
culata azt is érthet ővé teszi, hogy a kor német 
filozófiai áramlatai közül miért éppen ez az irányzat 
talált követőkre Spanyolországban. Valószín űnek 
tartjuk, hogy az 1840 -50-es évek intellektuális viszo-
nyai nem tették volna lehetővé egy teljességgel 
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meghonosítását, így csak egy olyan bölcseleti 
rendszer számíthatott sikerre, amely a vallásos 
tendenciákat is jelentős mértékben tartalmazza. 
Emellett a krauszizmusban rejl ő  vallásfilozófiai-
vallásetikai mozzanat korántsem tekinthet ő  tisztán 
protestáns gondolati képz ődménynek, hanem több 
vonatkozásban meglepően közel állt a hagyomá-
nyos spanyol katolicizmus vallásossághoz. Találóan 
jegyzi meg ezzel kapcsolatban Unamuno: „Miért 
éppen a krauszizmus fogant meg itt, Spanyolország-
ban, és nem a hegelizmus vagy a kantianizmus, jól-
lehet e rendszerek racionális és filozófiai szempont-
ból sokkal mélyebbek, mint amaz? Azért, mert az 
egyetlen volt, amit gyökerekkel együtt hoztak(... ) 
Kant filozófiai gondolkodásának, a német nép szelle-
mi fejlődése legfőbb virágának gyökerei Luther vallá-
sos érzületéből erednek és lehetetlen, hogy a kantia-
nizmus, főleg annak gyakorlati része megfoganjon, 
virágba szökkenjen és termést hozzon olyan népek-
ben, melyek nem mentek és talán nem is mehettek 
keresztül a reformáción. A kantianizmus protestáns 
és Ti,  spanyolok, mélyen katolikusok vagyunk. És 
ha Krause gyökereket eresztett itt — többet, mint 
hiszik, és nem is olyan múlékonyakat, mint felté-
telezik —, ez azért van, mert Krause nézeteinek 
pietista gyökerei vannak, és a pietizmusnak, miként 
Ritschl a róla szóló könyvében (Geschichte des Pie-
tismus) kimutatta, speciálisan katolikus gyökerei 
vannak, és nagyrészt a katolikus misztika hódítását 
vagy inkább fennmaradását jelenti a protestáns ra-
cionalizmuson belül. Így magyarázható meg az, 
hogy miért került nálunk krauszista befolyás alá nem 
kevés katolikus gondolkodó." A krauszizmus fény-
korát az 1860-70-es években élte, ám a spanyol 
kultúrára gyakorolt hatása kisebb mértékben egé-
szen a századfordulóig terjedt. Legf őbb jelentősége 
pedig abban állt, hogy egyrészt több évszázados el-
zárkózás után Spanyolország el őször e mozgalom 
tagjainak személyében létesített közvetlen kapcsola-
tot a modern európai filozófiával, másrészt utat 
nyitott a spanyol értelmiség egy részének a német 
filozófiai-kulturális orientáció felé, tehát egy olyan 
terület felé, melyt ől mint a protestantizmus szülő-
földjétől korábban, minden hith ű  spanyol katolikus 
lelke legmélyéig borzadt. 
A krauszizmus irányzata mellé az 1870-es évek 
végétő l egy új áramlat zárkózott fel, a pozitivizmus. 
Főként Spencer, Comte, Haeckel és Huxley tanai 
terjedtek el spanyol értelmiségi körökben és dönt ően 
ez az irányzat határozta meg a progresszív spanyol 
erők szellemi arculatát a múlt század utolsó évti-
zedeiben. Jelen összefüggésben a pozitivizmus spa-
nyolországi recepciójának egyetlen összetev őjét 
emeljük ki, amely korántsem spanyol specialitás, 
hanem másutt is fellelhet ő  vonás. Arról van szó, 
azokban a viszonylag gyengén fejlett országokban 
(Spanyolországon kívül idetartozónak véljük Orosz-
országot és Olaszországot), melyekben a szellemi 
életre, a gondolkodásra hosszú id őn át a vallásos 
szemlélet nyomta rá bélyegét, a pozitivizmus nem 
úgy lép föl, mint a tudományok korlátlan fejl ődését, 
a progressziót hirdet ő  profán filozófiai áramlat, ha-
nem úgy, mint kvázi-vallásos tanítás, mint egyfajta 
szekularizált megváltás- és üdvözüléstan. A múlt 
századi spanyol vagy orosz pozitivista számára a 
pozitivizmus szinte vallásos értéket képvisel, ez ke-
rül a gondolkodás hagyományos fogalmi szerkezeté-
nek arra a helyére, melyet a korábbi évszázadok 
során a vallás foglalt el. Innen adódik az, hogy 
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tengelyében álló metafizika-ellenesség és tudo-
mánycentrikusság a spanyol (vagy orosz) pozitivista 
számára gyakorlatilag valláspótlékká, a profanizált 
hit tárgyává válik. Ebb ő l származik az az olykor 
fanatizmusba átcsapó türelmetlenség, amely a spa-
nyol pozitivizmust olyannyira jellemzi. 
E vázlatos áttekintés összegzésképpen megállapít-
ható, hogy a múlt század második felének spanyol 
filozófiai életét a tradicionális skolasztika (tomizmus 
és suarezianizmus), a krauszizmus és a pozitivizmus 
irányzatai határozták meg. Ez a három áramlat ké-
pezte azt a hazai filozófiai hátteret és közeget, mely-
ben Miguel de Unamuno (1864-1936) bölcselete 
megformálódott. 

2. 
Unamuno a baszkföldi Bilbaóban született 1864 
szeptemberében. Az önéletrajzi regényében (Béke a 
háborúban, 1897) és visszaemlékezéseiben (Gyer-
mek- és ifjúkori emlékek, 1908) megörökített csen-
des, befelé forduló, magányos kisfiú a baszk és a 
családi tradícióknak megfelel ően mélyen katolikus 
szellemben nevelkedett. Kés őbb úgy emlékezik visz-
sza életének e korai periódusára, mint az ész és a hit 
töretlen egységének korszakára. A 16 évesen a 
madridi egyetemre kerül ő  Unamuno a sz űkebb szü-
lőföldjéhez kötődő  patriotizmuson kívül ezt a két lelki 
összetevőt viszi magával: a katolikus hitet és a 
csillapíthatatlan tudásvágyat. 
A baszkföld sz űk, provinciális világából a fővárosba 
érkező  fiatal Unamuno szinte kezdett ől fogva a spa-
nyol filozófiai életet meghatározó er ővonalak örvé-
nyébe kerül; az egyetemen a tradicionális tomizmus 
szellemében oktatták (pl. Orti y Lara), ugyanakkor 
gyakran eljár a krauszizmus fellegvárának számító 
Ateneo rendezvényeire is, s őt az éppen ez id ő  tájt 
beáramló pozitivizmus eszméivel is megismerkedik. 
Az ellentétes filozófiai hatások és olvasmányélmé-
nyek következtében elveszti hitét, vallásos közöm-
bösségbe esik. Az egyetemi évek (1880-84) alatt 
rengeteget tanul; filozófiai (Spencer, Comte, Kant, 
Hegel, Schopenhauer stb.) és irodalmi (angol ro-
mantikusok, Carducci, Leopardi) olvasmányain kívül 
elmélyült filológiai és nyelvi tanulmányokat folytat. 
Húszéves korára már 10 nyelvet tud, a modern 
európai nyelveken kívül alapos ismeretei voltak a la-
tin, görög, arab, héber és szanszkrit nyelvb ől is. 
1884-ben nyújtja be doktori értekezését a baszk 
nép eredetének és őstörténetének problémaköréb ő l. 
Ezekre az esztend őkre esik pozitivista korszakának 
csúcspontja (1883-85), de a kéziratban fennmaradt, 
1886-ban készült Filozófiai logika c. műve már több 
vonatkozásban anticipálja kés őbbi bölcseletének 
elemeit. 

Több évi sikertelen próbálkozás után 1890-ben 
egyetemi katedrát kap; a görög nyelv és irodalom 
professzora lesz Salamancában. Kezdetét veszi éle-
tének legfontosabb korszaka. Itt, a nagy múltú, csen-
des kasztíliai kisvárosban születnek meg legjelen-
tősebb művei. A pozitivizmusból való kiábrándulás 
és családi tragédiája (1897-ben vízfej ű  fia született) 
súlyos válságba sodorják. A krízis okozta elméleti 
fordulat eredményeképpen bukkan el ő  teljes tiszta- 



ságában az , amit unamunói filozófiának nevezünk. 
Külső  életútjáról még az alábbiakat jegyezzük meg: 
a Salamancában eltöltött évtizedek után az 1923-
ban hatalomra jutott Primo de Rivera-féle katonai 
diktatúrát bíráló írásai és beszédei miatt 1924-ben 
a Kanári -szigetekre szám űzték . Innen Párizsba ke-
rült, majd 1925-30 között a spanyol—francia határon, 
Hendaye városában élt. A diktatúra bukása utáni ha= 
zatérésekor ( 1930 ) valósággal nemzeti h ősként tisz-
telték . 1934-ben, hetvenéves korában a salamancai 
egyetem élethossziglani rektorává választották és 
még életében megalapították az Unamuno -tanszé-
ket. A polgárháború kitörése után Franco-ellenes 
kijelentései miatt élete utolsó hónapjait házi őrizet-
ben töltötte. (A katonák parancsot kaptak arra, hogy 
esetleges menekülés, szökés esetén Unamunót 
agyon kell lőni.) 1936. december 31-én hunyt el Sa-
lamancában. 

Ha a filozófiai és teológiai források felől közelítünk 
Unamuno bölcseletéhez , megállapíthatjuk, hogy a 
belső , his$n hatásokat illetően elsősorban nem a 
spanyol filozófia jöhet számításba — láttuk, hogy a 
spanyol kultúrában nem alakult ki egy hosszú múltra 
visszatekintő , fejlett polgári filozófia —, hanem főként 
az ún. aranyszázad kultúrája, ezen belül is a 
XVI—XVII. századi spanyol misztika , iii. Calderón 
és Cervantes újraértelmezésre számos lehet őséget 
kínáló életm űve. A külső  források közül pedig el-
sősorban Kierkegaard, Pascal, Nietzsche, W. James 
és Carlyle , valamint a protestáns liberális teológia 
(Harnack, Ritschl, Herrmann) képvisel ő inek nézetei 
a legfontosabbak. 

З . 
Az unamunói filozófia kiindulópontjának, alapintuí-
ciójának rögzítéséhez feltétlenül hozzátartozik az a 
kritika, melyben a spanyol gondolkodó a filozófiai és 
teológiai racionalizmust részesíti. A „koppenhágai 
testvér ", Kierkegaard nézeteihez hasonlóan ő  is azt 
vallja, hogy a tiszta ráció személytelenít, a filozófia 
alapját képező  individuális , személyes sorskérdé-
sektő l eltávolít , miáltal a filozófiai vizsgálódás maga 
is a személytelen absztrakció világába helyez ődik át. 
A fő  elméleti ellenfelet — fiatalkori hegelianizmusával 
leszámolva — ő  is a hegeli filozófiában látja: „Hegel 
híressé tette aforizmáját, mely szerint minden, ami 
valóságos, ésszerű, és minden, ami ésszerű, való-
ságos; azonban sokan vagyunk, akiket Hegel nem 
győzött meg és továbbra is úgy véljűk, hogy a való-
ságos, a valóban valóságos ésszerűtlen, hogy a rá-
ció irracionalitások fölött konstruál. Hegel, a nagy 
definiáló, arra törekedett, hogy definíciókkal alkossa 
újjá az univerzumot, ahhoz a tűzérőrmesterhez ha-
sonlatosan, aki szerint úgy készítik az ágyúcsöve-
ket, hogy vesznek egy darab levegőt és azt körül-
kerítik vassal." Unamuno a racionális-absztrakt 
megközelítésmóddal ellentétben egy olyan filozófiai 
kiindulópontot keres , amely maximálisan konkrét, 
egyedi, ez pedig nem más, mint a konkrét, hús-vér 
ember , pontosabban ennek léte a maga megismétel-
hetetlen egyediségében: „ A hús-vér ember, az, aki 
megszületik, szenved és meghal — mindenekel őtt 
meghal —, aki eszik, iszik, játszik, alszik, gondolko- 

dik és szeret (...) ez a konkrét, hús-vér ember 
minden filozófia alanya és legfőbb tárgya... Hang-
súlyoznunk kell, hogy az a konkrét ember, akit —
némiképp erőszakot téve a spanyol nyelvhasználat 
szabályain — olykor önmagára- reflektáló-létez őnek 
(serse ) nevez , nem puszta irracionalitás, hanem 
olyan létező , aki egyedi létében szintetizálja a létet 
és a tudatot . Unamuno tehát megszünteti a gondol-
kodást mint az emberi lét részét képez ő , de a hagyo-
mányos racionalista felfogás szerint azzal egyszer-
smind szemben is álló, heterogén, teljes létautonó-
miát élvező  szektort , és — W. James pragmatiz-
musának szellemében — valamennyi tudat-mecha-
nizmust — beleértve a tiszta , racionális gondolkodás 
gondolattartalmait is — az egyén mint biológiai 
organizmus részévé , pusztán funkcionálisan elkülö-
níthető  zónájává teszi. 

A konkrét, hús-vér egyén lényege Unamuno szerint 
nem racionalitásában , hanem a személyes véges-
ség leküzdésében, a halhatatlanság utáni ele-
mentáris vágyakozásban áll. Ez a vágyakozás, me-
lyet tragikus életérzésnek nevez, az igazi bölcseleti 
kiindulópont, minden egyéb filozófiai vizsgálódás e 
kérdésnek van alárendelve : ,, ... a nem-meghalás 
vágya, a személyes halhatatlanság éhe, az a fárado-
zás, amellyel arra törekszünk, hogy saját létünkben 
végtelenül fennmaradjunk és ami (...) maga a lé-
nyegünk, ez minden megismerés affektív bázisa és 
minden — az ember által és az emberek számára 
kigondolt — emberalkotta filozófia intim, személyes 
kiindulópontja. És meglátjuk, hogy ezen intim, affek-
tív probléma megoldása — amely a megoldásról való 
kétségbeesett lemondás is lehet — az, ami a filozófia 
fennmaradó egészét átszínezi. Sőt, még az ún. is-
meretelméleti probléma mögött is ez az emberi af-
fektus rejtőzik, mint ahogy az ok miért jének kuta-
tása mögött is a mivégre, a finalitás kutatása bújik 
meg. Minden egyéb vagy önmagunk, vagy mások 
becsapása. És azért csapunk be másokat, hogy ón-
magunkat is becsaphassuk. És minden filozófia, 
minden vallás személyes és affektív kiindulópontja 
ez — a tragikus életérzés. "Azzal, hogy Unamuno a fi-
lozófia végső  vonatkoztatási pontját egy, az élettel 
magával azonosított érzelemre (tragikus életérzés) 
redukálja , gyakorlatilag a hagyományos racionaliz-
mus bölcseleti világát transzcendálja , hiszen a ki-
indulópontot nem egy elméleti-gondolati probléma, 
hanem egy minden teoretikus megfontolást meg-
előző , eredeti létállapot képezi , és a filozófia feladata 
e létállapot reflexiója , megvilágítása . A tragikus élet-
érzés tehát , Unamuno felfogása szerint , nem egy 
olyan érzelem-min őség, melyet az egyén érez, ha-
nem egy létmeghatározó erővel bíró ontológiai fak-
tum. 

A végesség legyőzése, a személyes meghosszab-
bodás , fennmaradás vágya az emberb ő l hódító 
energiákat szabadít fel , megjelenik a serse ellentéte, 
a mindennek lenni (serlo todo). Ezzel egy olyan 
ontológiai dualizmus jön létre , melynek pólusai — a 
kierkegaardi paradox dialektika szellemével teljesen 
egybehangzóan — közvetíthetetlenek . Így áll elő  az 
az agonikus /étszerkezet, melynek éltető  eleme, 
mozgatórugója maga a harc , az agónia — mégpedig 
eredeti értelmében véve. „Az agónia harcot jelent. 
Agonizál, aki harcolva él, maga az élet ellen harcol-
va. És a halál ellen (...) Élet a halálban, a halál 
élete és az élet halála — ez az agónia." Az agónia 
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meghatározottságra tesz szert, amennyiben ez nem 
az életet lezáró haláltusára mint pszicho-fiziológiai 
folyamatra, hanem magára az életre vonatkozik, és 
így metafizikai jelent őség ű . Agonizálva élni annyit 
tesz, mint a halállal az életben birkózni, olyan 
harcban élni, melyet a végesség mozgat. Az agónia 
unamunói létállapotában kétségtelenül benne rejlik 
az a Heidegger felismeréseit több vonattkozásban 
anticipáló gondolat, hogy a halál nem egyszer ű  bio-
lógiai tény, amellyel majd csak valamikor az élet 
„végén" találkozunk, hanem olyan, az ember egész 
létét meghatározó tényez ő , amely bizonyos érte-
lemben már az életben is „itt van". 

Az, hogy a konkrét, hús-vér egyénnel szembenálló 
másik pólus a mindennek lenni létmozzanata, arra 
utal, hogy Unamuno filozófiájában — annak minden 
individuum-központú jellege ellenére — mégis jelen 
vannak bizonyos reszintetizáló törekvések. Úgy vél-
jük, hogy e tendenciák alapján nyílik lehetőség arra, 
hogy a spanyol filozófus ontológiáját létrétegekre 
bontsuk, és így próbáljunk meg választ adni arra, 
hogy az egyes létszinteken hogyan van jelen a hal-
hatatlanság-problematika. 

Az első  létréteget a tisztán evilági immanencia uralja, 
kiindulópontját pedig két kategória, az önfenntartás, 
ill ,  a fennmaradás ősztöve képezi. Az el őbbi szi-
gorúan az egyénre vonatkozik és a századforduló 
táján igen népszer ű  antropo-biológiai pragmatizmus 
jegyében fogant, melynek értelmében az életben 
maradás szükségessége hozza létre az érzékszer-
veket, vagy pszichológiai szempontból fogalmazva: 
egy bio-fiziológiailag szükséges dolog el őször annak 
hiányaként jelentkezik (a megismerés az éhségb ő l 
ered). Unamuno azonban már itt, a kezdet kezdetén, 
megcsillantja egy olyan létdinamika körvonalait, 
amely perspektivikusan a transzcendencia világába 
vezethet. Létanalógiája így hangzik: ha az empirikus 
világban a konkrét dolgok hiánya teremti meg azok 
valóságát (konkrét biológiai éhség), a transzcenden-
cia birodalmában hasonló a helyzet: Isten valósá-
ga abból a hiányból ered, melyet vele kapcsolatban 
érzünk (Isten éhezése). 

Amíg az önfenntartás ösztöne az egyéni lét megha-
tározottsága, addig a fennmaradás ösztöne a tár-
sadalmat szimbolizálja, a két terület közötti össze-
kötő  kapocs — és egyben a fennmaradás ösztönével 
megnevezett, ellentmondásoktól terhes valóság ki-
indulópontja — pedig a szerelem. A szerelem 
középponti helye elsősorban azzal magyarázható, 
hogy benne jelenik meg el őször a végesség és meg-
haladásának problematikája. Ez már a szexuális 
szerelem szintjén egyértelm űen megmutatkozik: „Az 
élet: önátadás, őnmeghosszabbítás, az önmeghosz-
szabbítás és az önátadás pedig: halál. Lehet, hogy 
a nemzésben rejlő  legfőbb győnyör nem más, mint 
a halál anticipált ízlelése, a saját vitális esszencia 
szétrobbanása. Egyesülünk a másikkal, de csak 
azért, hogy elváljunk; a legintimebb ölelés nem 
egyéb, mint a legintimebb szétrobbanás. A szexuá-
lis szerelmi gyönyör alapjában véve a feltámadás 
érzése, a másban való feltámadásé, mert csak má-
sokban tudunk feltámadni ahhoz, hogy fennmarad-
junk." Az, hogy a szerelem a végesség és a 
végtelenség küzdelmének terepévé válik, lehet ősé- 
get nyújt arra, hogy itt, az els ő  létrétegen belül két, 
egymással párhuzamosan futó gondolatsort rögzít- 
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utódok nemzésén keresztül megnyilvánuló feltá-
madásból indul ki. Ez azért biztosíthat egyfajta fenn-
maradást, mert —eltér ően az állatvilágtól, ahol az 
ivadék a nemet generikusan reprodukáló egyed 
csupán — az emberi utód az egyén, a személyiség 
fennmaradásának lehet őségét is biztosítja. Az una-
munói ontológiának ebben a vonulatában található a 
társadalmi lét leírása, ahol egyebek között figye-
lemre méltó észrevételeket tesz a munkáról mint az 
egyén és a nem, a belső  és a külső  közötti közvetítés 
lehetőségének kulcskategóriájáról. Azonban a mun-
ka, a tárgyiasulás nem válik egy szilárd, evilági 
ontológia és reáldialektika alapjává, hanem éppen 
a közvetíthetetlenséget mondja ki. Ennek katego-
riális jelentkezése a kéreg (costra), amely a sze-
mélyiséget mintegy kívülrő l övező , áttörhetetlen bur-
kot jelenti. Végeredményben a társadalmi racionali-
tás világa Unamuno szerint az ember számára leg-
feljebb a név, a hírnév fennmaradását, azaz látszat-
halhatatlanságot eredményezhet, ami végeredmény-
ben a racionális feloldódás állapotához vezet: „(...) 
az ész, az emberi ész saját határain belül nemcsak 
nem bizonyítja be racionálisan, hogy a lélek hal-
hatatlan (...) hanem inkább azt bizonyítja — ismét-
lem, saját határain belül —, hogy az egyéni tudat nem 
maradhat fenn a testi organizmus halála után, mely-
től függ. Ezek a határok (...) a racionalitás határai 
(...) Ezeken kívül az irracionális helyezkedik el (... ) 
Az ész legfőbb diadala, analitikus — azaz destruktív 
és feloldó képessége: önnőn érvényességének két-
ségbe vonása." 

A másik vonulat a szerelemben rejl ő  végesség 
mozzanatát viszi tovább, amely abban jelentkezik, 
hogy a személyes meghosszabbodás, fennmaradás 
legfőbb záloga, az utód ismét csak az id ő  uralma 
alatt á11ó halandó, véges létez ő . A végesség lét-
állapotának tudomásul vétele a fájdalomban feje-
ződik ki; ez egy olyan kategóriasort indít el, melynek 
láncszemei — az együtt- szenvedés, a kommunió és a 
szorongás — Unamuno egzisztencializmusának sa-
játos színt kölcsönöznek. Az egzisztencializmus 
klasszikusnak tekinthető  képviselő itő l (p1. Kierke-
gaard, Heidegger) eltér ően Unamunónál az imént 
említett, emberi létállapotok megjelenítésére szol-
gáló érzelem-min őségek sorra interperszonális tar-
talmakkal telítődnek, a szubjektív emberi világ bir-
tokbavételére, asszimilálására irányuló tendenciákra 
utalnak, így a spanyol filozófus érzelem-ontológiájá-
nak ezt a totalizációra törő  tendenciáját bízvást ne-
vezhetjük egyfajta érzelmi hegelianizmusnak. Rend-
kívül szemléletesen mutatkozik ez meg a szorongás 
létállapotában, amely egyébként is feltétlenül jelen-
tésbeli pontosításra szorul. Eltér ően attól a széles 
körben elterjedt véleményt ő l, amely a szorongás fo-
galmában egyszer ű  Kierkegaard-hatást vél felfedez-
ni, mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy a szo-
rongásnak Unamunónál interperszonális vonatkozá-
sai is vannak. Ez terminológiailag abban jelentkezik, 
hogy Unamuno nem a szorongás kierkegaardi fogal-
mának (Angest, németül Angst) megfelel ő  angustia 
szót, hanem a congoja terminust használja, mely-
ben a co(n) el őtag utal az interperszonális kapcso-
latra. A szorongás tehát nem a szubjektív emberi ben-
sőben zajló, hanem az emberek között érzelmi kap-
csolatokat is teremt ő  létélmény. A kierkegaardi és az 
unamunói szorongásfogalom különbségét pedig J.A. 
Collado az alábbiakban látja: „A szorongás Unamu-
no számára stimulus arra, hogy a mindenséget hó-
dítsa meg (...) A kierkegaardi szorongás aszteni- 



kus, a jeges fagy benyomását kelti; az unamunól 
asztenikus, a forróság, a fulladás képzetét idézi fel. 
Az elsđvel a szédülés, a nőies elájulás, a kétér-
telműség, a lehetőség, a tudattalan fogalmai asszo-
ciálhatók. Ez feminin szorongás. A második a vágy, 
a kívánság, az éhezés, a fájdalom, az aggódás, a 
fulladás stb. inkább aktív, agresszív fogalmaival 
azonosítható; a szorongáson keresztül hódítható 
meg az igazság. Ez maszkulin szorongás. A kierke-
gaardi szorongás lefelé, a bukás felé vonz; az el-
alélás okozója. Unamuno a magasba, a mindenség 
meghódítása felé taszít. A kierkegaardi szorongás 
a vétekből bűnt kelt; Unamunóé istenítés felfedezteti 
Istent, a halhatatlanság garantálóját " 
Azonban Unamuno lételméletének ez a vonulata 
sem képes egyértelm ű  és megnyugtató választ adni 
a halhatatlanság kérdésére. Ahogyan az elvonatkoz-
tatottságban rögzített tiszta ráció a racionális fel-
bomláshoz vezetett, most az elvonatkoztatottságá-
ban rögzített tiszta emóció a rezignált kétségbeesés 
állapotába torkollik. E két létállapot találkozása ké-
pezi a „szakadék mélyét", amely azonban egyúttal 
az evilági immanencia szféráját áttörő  új, transzcen-
dens létrend megteremtésének alapját is magába 
rejti: „Sem az érzelem nem képes a vigasztalásból 
igazságot csinálni, sem pedig az ész az igazságból 
vigasztalást (...) És ebben a szakadékban találkozik 
a racionális szkepticizmus a szentimentális kétség-
beeséssel, és ez a találkozás az, ahonnan kiindul a 
vigasztalás alapja — rettenetes alap!" 

Az, hogy a második létréteg középpontjában a hit, ill. 
Isten áll, korántsem jelenti azt, hogy Unamuno e két 
területet a katolikus teológia felfogásának szellemé-
ben elemzi. A spanyol gondolkodó hit- és Istenfogal-
mát egy olyan filozófiai háttér határozza meg, amely 
szigorúan az individuumra vonatkoztatott, kizárja a 
hagyományos értelemben vett objektív transzcen-
dencia létezésének lehet őségét, és legfeljebb egy 
belső , szubjektív, immanens transzcendencia léte-
zését tételezi fel. Az objektív transzcendencia hiánya 
már a hitfogalom ontológiai előzményeinek területén 
megmutatkozik, amennyiben a hit nem isteni ado-
mány, a kegyelem megnyilvánulása, hanem részint 
a szubjektumban fellelhet ő  létállapotok (bizonytalan-
ság, kétségbeesés, remény), részint az ugyancsak 
a szubjektumra jellemző  vitális- impulzív dinamika 
(akarat) szülötte. Ezek az individuumból dedukálha-
tó minőségek határozzák meg a hit tartalmát is, 
melyek közül most három összetevőt emelünk ki. 
Az egyik ezek közül a hit dubitatív, kétségekre 
épülő  jellege. A kierkegaardi hitfogalomhoz hasonla-
tosan a bizonytalanságot ő  is a hit konstitutív moz-
zanatává teszi, e paradox, a kétségek tüzében 
edződő  hit legfőbb reprezentánsává pedig az átér-
telmezett Quijote történet egyik főhősét, Sanchót: 
„Sancho hite Quijotében nem holt, azaz csalárd 
hit volt, mint azoké, akik tudatlanságban nyugsza-
nak; nem a szénégető  hite volt (...) Ellenkezőleg, 
valódi, eleven hit volt, olyan hit, amely kétségekből 
táplálkozik. Mert csak azok hisznek igazán, akik 
kételkednek; azok viszont, akik nem kételkednek és 
nem éreznek kísértést hitük iránt, valójában nem 
hisznek." Az unamunói hitfogalom másik fontos mo-
mentuma annak rendkívül nagy pragmatikus értéke, 
ami egyértelm űen W. James-hatásokra utal. A hit 
Unamuno szerint olyan hatékony hipotézis, amely-
nek tartalma a viselkedés révén közvetlenül verifi-
kálható. A hit igazságtartalmát annak megvalósulá-
sa, valóságos-gyakorlati élete igazolja: „Minden 

igaz, amennyiben nemes vágyakat táplál és termé-
keny tetteket szül. Minden hit, amely az élet tetteihez 
vezet, igaz hit, és mindaz hamis hit, ami holt tettek-
hez visz..... Végezetül a hit kreáló erőnek is bizo-
nyul, amennyiben ez teremti meg, ez hozza létre 
Istent, aki így az individuumban, az elvont egyénben 
gyökerező  hit szubjektív produktuma csupán. 

Isten „eredete", az unamunói lételméletben elfoglalt 
helye már utal arra, hogy itt egy merőben perszona-
lisztikus, személyes veretű  Istenképpel lesz dolgunk. 
Valóban, Unamuno radikálisan elveti a racionális, lo-
gikai Istenre, az ens summumra vonatkozó minden-
nemű  elképzelést és ezzel együtt a hagyományos 
istenbizonyítékokat is, melyek nézete szerint nem 
Isten, hanem csak Isten fogalmának létezését bizo-
nyítják be. Isten az a személy, akivel az ember a hi-
ten keresztül kapcsolatban áll és akivel az egyén 
személyes kapcsolatba léphet. Erre az erősen re-
antropomorfizált Istenre főként az jellemző , hogy mi-
vel személy, rá is illenek az empirikus egyént meg-
határozó lezártság, végesség, határoltság tulajdon-
ságai. Véges mivoltából következően ez az Isten is 
szenved, együtt szenved az emberrel sőt —éppen 
Isten-mivoltából következően —szenvedése össze-
hasonlíthatatlanul intenzívebb, mint az emberé:,,Ta-
lán istenkáromlásnak tűnhet az, hogy Isten szenved, 
mert a szenvedés korlátozást implikál. És mégis, 
Isten, az Univerzum tudata, korlátozva van a nyers 
anyag, a tudattalan által, melyben él és melyből sza-
badulni igyekszik (...) Isten mindenkiben, valameny-
ny/ünkben szenved (...) mi pedig valamennyien 
őbenne. A vallásos szorongás nem egyéb, mint iste-
ni szenvedés, érezni, hogy Isten bennem szenved, 
én pedig őbenne." Ha viszont Isten az emberhez 
hasonlóan véges létező , ebbő l az következik, hogy 
ő  is végességének meghaladására, meghosszabbí-
tására törekszik, azaz — F. Meyer találó, ezt az 
ontológiai paradoxont végsőkig kiélező  megfogalma-
zását használva — Isten is Isten akar lenni. 

A következő  kérdés az, hogy milyen funkciót tölt be 
ez a személyes isten Unamuno lételméletében. Az 
előzőekbő l már sejteni lehet, hogy Isten szerepe 
lényegileg a személyiség fennmaradásának biztosí-
tására korlátozódik, gyakorlatilag egyfajta kvázi-
ontológiai garancia a személyes halhatatlanságra 
vonatkozóan: „Istenre nem azért van szükségünk, 
hogy a dolgok igazságát mutassa, nem szépségéért, 
nem azért, hogy fenyegetésekkel és büntetésekkel 
biztosítsa az erkölcsiséget, hanem azért, hogy meg-
mentsen bennünket, hogy ne hagyjon teljesen meg-
halni." Ennek közelebbi vizsgálata alapján — melyre 
most nem térünk ki —kimutatható, hogy még a sze-
mélyes isten sem képes a személyes halhatatlan-
ságra vonatkozóan egyértelm ű  és teljes bizonyos-
ságot nyújtani, hanem csak kétségekkel, bizonyta-
lanságokkal teli örök reményt. A spanyol filozófus 
dinamikus lételmélete ezen a ponton lendül át a har-
madik létszintbe, melyet misztikus /étrétegnek ne-
vezhetünk. E misztikus létréteg tengelyében az áll, 
hogy az elvont egyénbő l kiinduló, részben maga 
által teremtett léthierarchiát álom-hierarchia váltja 
fel, melynek fényében minden korábbi valóság idt-
szat-valósággá fokozódik le. Az álom-hierarchia csú-
csán Isten mint az álmok álma, mint az univer-
zumot álmodó lény jelenik meg. Aszó szoros értel-
mében vett álom-világban a dolgok pusztán fenome-
nális látomásokká degradálódnak, a személyiség 384 



pedig nem egyéb, mint Isten álma, aki a maga részé-
rő l úgyszintén azt álmodja, hogy él, létezik; így 
nem túlzás azt állítanunk, hogy az egyén Unamuno 
lételméletének e rétegében „álmodó álommá" szub-
limálódik. 

Az álom-metafizika létstátusával kapcsolatban 
J. Marias mutatott rá arra, hogy az álom nem az ébren-
léttel, hanem a dolgokkal állítható szembe, és így a 
dinamika, a tiszta temporalitás jellemz ő  rá. Ha Vi-
szont az álom-hierarchia világában a konkrét, hús-
vér egyén helyébe a hasonlóan egyedi „álom-
egyén" lép, ezzel a személyiség reális létére vonat-
kozó mindennem ű  ontológiai garancia megsz űnik és 
az egyén fikcióvá változik. A személyes halhatat-
lanság problémaköre fel ő l nézve a fikció léte azzal a 
hallatlanul nagy előnnyel rendelkezik, hogy benne 
mint ideális entitásban közvetlenül egybeesik a lét 
és a lényeg. Ha azonban a fiktív lény léte és lényege 
azonos, mégpedig úgy, hogy mintegy a lényeg 
szippantja magába, tünteti el a reális létet, ez a fiktív 
lény gondolatilag és élményszer űen egyaránt maxi-
málisan birtokba vehet ő , hozzáférhető  — a fiktív lény 
felől nézve: továbbörökíthet ő  —, mivel .az elsajátítás 
nem ütközik areális-fizikai lét lényegi áthatolhatat-
lanságába. Nézetünk szerint épp ez az, amit Unamu-
no egzisztenciának nevez; az egzisztencia a sze-
mélyiségnek az a belső  rétege, ideális dinamikus 
magja, amely fennmarad. A fennmaradás kulcsa pe-
dig a hatni-képességben rejlik. Unamuno elveti az 
operari sequitor esse (a hatás követi a létet) hagyo-
mányos tételét, és ezzel azt állítja szembe, hogy az, 
és csakis az létezik, ami hatni képes. Ezt a mozzana-
tot pedig bízvást nevezhetjük az effektivitás on-
tológiájának. Így tehát arra a végeredményre jutunk, 
hogy az Unamuno ontológiájának harmadik létré-
tegében fellelhet ő  egzisztencia konkrét (tehát meg-
marad személyes lényegnek és nem oldódik fel 
valamilyen személytelen általánosságban), dinami-
kus (az álom-metafizika alapján) és hatni képes (az 
effektivitás ontológiájának értelmében). A szemé-
lyes halhatatlanságra vonatkozó unamunói gondola-
tok ebbe a pontba futnak össze, és ebb ő l világosan 
kitűnik, hogy a fennmaradás, a személyes halhatat-
lanság tulajdonképpeni terepe — a társadalmi lét 
realisztikus világát és a halhatatlanságra vonatkozó 
keresztény tanítás gondolatait egyaránt meghaladva 
— egy messzemenően egyéni színezet ű  misztika 
(vagy pszeudomisztika) birodalma lesz. 

fajok mint objektív formák vagy klisék Unamuno 
számára az osztályozás messze másodlagos szem-
pontját jelentik, a döntő  mindvégig a konkrét m ű -
alkotás, mint elsődleges forma, melyben mintegy 
megalvadva jelenik meg a személyes mondanivaló. 

Ha most az irodalmi műfajok hagyományos osztá-
lyozási szempontjait betartva teszünk néhány ész-
revételt Unamuno regényeirő l, először mindenképp 
az idő  torzító perspektívájától kell megszabadul-
nunk. Könnyen elképzelhető  ugyanis, hogy a XX. 
század utolsó negyedéb ő l visszapillantva, a modern 
regény színeváltozásaitól, forradalmaitól megedzve 
— és részben eltelve — Unamuno regényei korántsem 
tűnnek annyira újszer űnek, mint amilyennek ezek 
századunk első  évtizedeiben mutatkoztak. E regé-
nyekben — néhány kivételt ő l, így főként az első , 
1897-ben megjelent Béke a háborúban cím ű  mű -
vétő l eltekintve — az ún. egzisztencialista regény 
egyik korai típusvariánsát fedezhetjük fel. Az egyik 
legfontossabb — Unamuno sajátos egzisztencializ-
musának jegyét magán viselő  — vonás a regényh ő -
sök ontológiai státusával áll összefüggésben. E 
regények szerepl ő i mint fiktív lények „ testesítik 
meg" legtökéletesebben azt, amit az álom-metafizi-
kával kapcsolatban elmondottunk. Az, hogy e fiktív 
lények tisztán gondolati termékek, közvetlenül azt je-
lenti, hogy bennük egybeesik a lét és a lényeg, így 
— az effektivitás ontológiájának értelmében — nem-
csak gondolati lényegük, hanem létük szerint örö-
kíthetők tovább. Ugyanakkor tisztán szellemi mivol-
tukból, légies jellegükbő l nem következik az, hogy 
homályos, elmosódott személyiségek lennének; el-
lenkező leg, ezek a légbő lgyúrt alakok rendkívül 
plasztikus, határozott karakter ű  lények. Így azt 
mondhatjuk, hogy Unamuno regényh ősei olyan mez-
telen, csupasz egzisztenciák, akikben nincs semmi 
fölösleges, léttel terhelt. Az unamunói regény 
további, J. Marias által hangsúlyozott — és most nem 
részletezhető  —sajátossága, hogy rendkívül sok 
benne a dialógus, ami regényeinek er ősen felfoko-
zott drámai hatást biztosít. Végezetül — utalássze-
rűen — arra térünk ki, hogy milyen tér- és id ődimen-
ziók között mozognak Unamuno fiktív lényei. Itt ab-
ból az alapösszefüggésb ől kell kiindulnunk, hogy a 
szerző  mindkettőt közvetlenül a szubjektumból —
vagy szubjektumokból — mint fiktív lény(ek)b ő l bontja 
ki. A tér —első  megközelítésben a közvetlen fizikai 
tárgyak — szempontjából megfigyelhet ő , hogy Una-
muno egy rendkívül erős és hatásos tárgyredukciót 
hajt végre. A tér nem objektív — akár fiktív módon 
objektív —realitás, hanem szubjektív tartozék, és a 
tárgyak sem külső  objektivitások, hanem a szubjek-
tumhoz tartozó „tárgytapadékok". Ha a Köd főhőse, 
Augusto Pérez kinyitja eserny őjét, ez az eserny ő  
azáltal, és csakis azáltal tesz szert létre, hogy Augus-
to kinyitja; ha végigmegy az utcán, az utca nem 
objektív tárgyiság, hanem olyan, mint egy, a léptei 
előtt elő regördülő  szőnyeg. Ez a „tárgysz űkösség", 
a tárgyi világ radikális redukciója viszont a másik 
oldalról, a belső  idő  szempontjából felfokozott id ő -
dinamikát produkál. Ha ugyanis gyakorlatilag nincs 
semmi, amit le lehetne írni, amire ki lehetne térni, 
akkor nincs, ami lelassítaná az események sodrát, 
így a hangsúly erősen a temporális történés, a nar-
rativitás.felé tolódik. A szigorú vonalvezetés ű  una-
munói regények legvégén pedig csaknem minden 
esetben a fiktív lények halála áll, így találónak 
érezzük S. Serrano Poncela megállapítását, aki e re-
gényeket a „halál laboratóriumainak" nevezte. 

Talán itt nyílik lehetőség arra, hogy — legalábbis 
néhány mondat erejéig — kitérjünk Unamuno irodalmi 
munkásságára, amely több vonatkozásban nem 
más, mint a korábbi gondolatok, filozofémák to-
vábbfolytatása és kiegészítése. A spanyol gondol-
kodó mennyiségileg is leny űgöző , tartalmi szem-
pontból pedig roppant szerteágazó irodalmi életm ű -
vet hagyott hátra, melynek egységes szempontok 
szerint történ ő  részletes feldolgozása, a filozófiai 
alapelvekkel való összhangba hozása még megírás-
ra vár. Az egyik legfontosabb közös sajátosság az, 
amit Manuel Garcia Blanco „az irodalmi műfajok, a 
kifejezési formák esetlegességének" nevez. Unamu-
no irodalmi munkássága olyan szövetet, folytonos 
mezőt képez, melynek egyes kíemelkedései jelezhe-
tik a regények, drámák, költemények stb. zónáját. 
Emellett a m űfajok egymásba olvadása nem az alko-
tás közbeni tollvezetés szubjektív szeszélyének kö-
szönhető , hanem a klasszifikáció, a beskatulyázás 
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Unamuno drámáival kapcsolatban röviden csak azt 
jegyezzük meg, hogy nem fogadjuk el teljes mér-
tékben J. Marias véleményét, aki szerint a drámák 
messze a regények színvonala alatt állnak. Valójá-
ban a drámákban sokkal korábban jelentkezik a sa-
játos unamunói hang, mint regényeiben: els ő  tragé-
diái (pl. A szfinx) közvetlenül az 1897-es válság 
hatása alatt születtek. Ugyanakkor az is tagadhatat-
lan, hogy a színpadi követelmények és az alkotá-
sokban megtestesül ő  gondolati anyag közül egyér-
telműen az utóbbi a hangsúlyos mozzanat, Кül nő-
sen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy az Unamu-
no drámáiban színre vitt problematika nem (els ő-
sorban ) esztétikai , nem (elsősorban ) etikai és nem is 
a szó hagyományos értelmében vett vallási, hanem 
döntően metafizikai természet ű . Unamuno darab-
jaiban tisztán , zavaró körülményektđl mentesen tárul 
elénk az a drámaiság , amely regényeiben is megfi-
gyelhető . A szerző  lemond a narrativitás (regényei-
ben még megkövetelt) kellékeirő l, a tárgyak, eszkö-
zök világa a minimálisra zsugorodik . Viszont éppen 
itt vetđdik fel az a dramaturgiai probléma, hogy az 
a már egyébként is rendkívül „sz űk", „feszes" való-
ság, amelynek ábrázolása a regényekben a létet és 
a lényeget közvetlenül szintetizáló fiktív lények ese-
tében még nem támasztott különösebb nehézséget, 
hogyan fejeződjön ki még koncentráltabb, s ű rűbb 
formában a színpadon, azaz ott, ahol e szituációkat 
nagyon is konkrét, hús-vér embereknek kell megjele-
níteni . Unamuno barátai -kritikusai attól tartottak, 
hogy a szerzđ  túlságosan magas előzetes követel-
ményeket szab a drámákba történ ő  „belépéshez", 
ami erősen ezoterikus atmoszférát teremt, és ezzel 
végeredményben az megy veszendőbe, ami Una-
muno számára is a legbecsesebb volt: a nevel ő-
tanító, felrázó, agitatív jelleg. Úgy t űnik azonban, 
hogy a barátok csalódtak e várakozásukban, mivel a 
bemutatott darabok a közönség és a kritika körében 
egyaránt meleg fogadtatásra találtak. 

Végezetül ejtsünk néhány szót Unamuno költemé-
nyeirő l. A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy ponto-
san lokalizáljuk azt a valóságszférát , melynek 
autentikus kifejezési formája a vers , és csakis a 
vers . J. Marias ezzel kapcsolatban az alábbiakat 
jegyzi meg: „A fogalmaktól való menekülés irracio-
nalista tendenciája költészetében kulminál. Poézisé-
ben a kifejezés csupasszá, alluzíwá változik; kerüli 
a dolgokra történő  közvetlen utalást avégbбl, hogy 
azok értelmére mutasson. Az elbeszélésben Una-
muno figuratíve írja le és mutatja meg azt a való-
ságot, melyet intuál, melyet közvetlen módon él meg. 
A költészetben még messzebb megy: a legfensége-
sebb pillanatokban, amikor egy olyan igazságot 
talál, amely számára az elbeszélésben kimondhatat-
lannak, sőt leírhatatlannak tűnik — hiszen ez végsб  
fokon egy logikus struktúrát őriz meg, mivel logos, 
beszéd —, a költészethez, a tiszta metaforához folya-
modik, amely csak súrolja a valóságot... " A vers 
tehát Unamuno munkásságában azt a legszéls ő  
gyű rű t, burkot képezi, melynek küls ő  pereme már a 
kimondhatatlan homályába vész . Itt tehát nem arról 
van szó , hogy a szerző  versben is elmondja azt, amit 
regényeiben , drámáiban már kifejezett , hanem pon-
tosan arról , hogy a versben jeleníti meg azt, ami 
semmilyen más formában nem közölhető , de még 
közölhető . Serrano Poncela szerint költeményeiben 
a szó nem verbális jel, hanem él ő , kiterjedéssel 
bíró test, amely így nem denotál-jelöl, hanem tartal-
maz, létállapotokat hordoz magában. Éjszaka jön 

(Vendrá de noche) cím ű  költeménye pl. a halálvárás 
hagymázos állapotának evokációja, melyben a meg-
jelenítőerő  olyan magaslataira jut, hogy mellette még 
a végesség tragikumának , a halálhoz - mért-lét álla-
potának kierkegaardi vagy heideggeri leírása is 
szürkének, erőtlennek tűnik. A személyes fennmara-
dás, a halhatatlanság középponti problémakörének 
szempontjából pedig azén a poéma a maximum, 
mert még a memorizálhatóságot is meghaladó, vég-
sőkig kötött jellegébő l következően a legtöbb lehető-
séget biztosítja ahhoz , hogy— a recitáláson keresztül 
— megidézze a szerz ő  hangulatát , emócióit, azaz 
voltaképpen személyiségének egy darabját. 

Úgy véljük, hogy Unamuno filozófiai-bölcseleti mon-
danivalója a quijote-izmus jelenségében fut össze, 
ez képezi azt a zárókövet, melyhez az esszék, regé-
nyek, drámák, költemények ívein keresztül juthatunk 
fel. A quijote-izmus a filozófus egyébként is meg-
lehetősen szövevényes, nehezen áttekinthető  össz-
munkásságának talán legvitatottabb , legtöbb é гtel-
mezési (és félreértelmezési) lehet őséget kínáló terü-
lete. Cervantes halhatatlan m űvének újraértelmezé-
sével Unamuno a spanyolság nemzeti bibliájához 
nyúlt , ráadásul úgy, hogy ez — nemcsak az ún. 
cervantisták sz űk tábora, hanem még a szélesebb 
közvélemény számára is — valóságos profanizá-
ciónak tűnt. Ha Unamuno — miként a tanulmányunkat 
követő  szemelvények egyikébő l kitűnik — szent had-
járatot szervez Quijote sírjának felkutatására, a Bús-
képű  Lovag szellemének megidézésére, akkor ez az 
újjáteremtett Quijote minden csak nem az eredeti 
regényhős , akire bizony maga Cervantes sem igen 
ismerne rá, ha feltámadna . Unamuno Quijote-képe 
hangsúlyozottan ultraszubjektív, a Búskép ű  Lovagot 
teljes egészében saját filozófiai mondanivalójá-
nak szócsövévé teszi. Ez els ősorban abban fejező-
dik ki, hogy két, egymással szintetizálhatatlan világ —
az ész és az érzékszervek által konstituált jelenség 
ill ,  a hit és az akarat által teremtett lényegvilág —
metszéspontján helyezkedik el, és egész erőfeszíté-
se arra irányul , hogy a két világ közötti átmenetet az 
abszurd, a heroikus stb. eszközeivel biztosítsa: 
„ (...) lovagunk valamennyi kalandjának virága az id ő-
ben és a földön nyílik ki, gyökerei viszont az örökké-
valóságba nyúlnak... " A két világ — melyek közül 
az első  az erkölcsi alapértékek nélküli valóság, a 
második pedig a valóság nélküli erkölcsi alapértékek 
birodalmaként fogható fel —közelítésének, egymás-
ba gyúrásának két útja különíthet ő  el, egy kvalitatív 
és egy kvantitatív. A kvalitatív út — amely er ősen 
emlékeztet az életstádiumokat közvetít ő  kierkegaar-
di paradox dialektikára — két részterülete pedig a 
bolondság és a heroizmus. Mindkettő  az önmagára 
utalt, elvont egyénb ől fakadó szubjektív moralitás 
kifejeződése ; a bolondság döntően nem patológiai 
természet ű , hanem olyan önként vállalt magatartás, 
melynek ereje még az ún. józan közvélemény diktá-
tum-, ultimátumszerű , az egyént mintegy belülrő l ha-
talmába kerítő  „véleményét" is képes visszaverni, a 
heroizmus pedig hasonlóképpen nem a közösség 
mint etikai szubjektum közvetlen érdekeit szem el őtt 
tartó, követésre serkentő , sodró erej ű  áldozathoza-
tal, hanem olyan , a lovag személyiségéből kisugár-
zó szubjektív pátosz, amely csak kerül ő  úton, még-
pedig a paradoxon ke гülđ  útján keresztül utal a köz-
vetlen , szubjektív moralitást meghaladó általános 
etikai tartalmakra. A másik, kvantitatív úthoz pedig 
a hírnév és a dicsőség kategóriái tartoznak, melyek 
ugyan a fennmaradás , a személyes halhatatlanság 386 



felé mutatnak, természetükb ő l következően azonban 
mégis egy evilági közeget tételeznek fel, hiszen a 
hírnevet és dicsőséget lépésrő l lépésre, fokról fokra 
kell kivívni. 

A kvalitatív és kvantitatív út együtt írja le az unamu-
nói hérosz mozgásterét, amely így eleve az abszur-
ditás mozzanatával telít ődik, hiszen a lovag nem ki-
sebb dologra vállalkozik, mint a közvetíthetetlenek 
közvetítésére. Köztudott, hogy ez az alapszituáció 
minden konfliktus forrása, ami azonban ugyanakkor 
arra is utal, hogy az unamunizált Quijote egy olyan 
sajátos vonással is rendelkezik, amely pl. a kierke-
gaardi vallásos stádiumból lényegileg hiányzik: ez 
pedig a paradox aktivitás, gyakorlat. Ha viszont e pa-
radox tartalmára kérdezünk, kiderül, hogy ez az 
aktivitás nem egy absztrakt, metafizikai kett ősség 
feloldására irányuló óhaj szülötte, hanem roppant 
erős nemzeti töltettel rendelkezik. Az az Unamuno, 
aki sokak szemében haladás-ellenesnek, a hivatalos 
Spanyolország szemében pedig legalábbis antipat-
riótának tűnt, a saját képére és hasonlatosságára 
átgyúrt Quijote alakján keresztül üzen népének. 
Unamuno is a nemzeti felemelkedést sürgeti, de 
nem a nyugat-európai polgári társadalom egyszer ű  
lemásolásával, mint a progresszisták, nem a tradi-
cionális spanyol katolicizmus holt, kihunyt szelle-
méhez való visszatéréssel, mint az ortodox hispa-
nisták, hanem a spanyol népben rejlő  energiák fel-
szabadításával. A lovag heroikus bolondsága új 
oldalát villantja felénk; csakis ez képes a morális 
gyávaság, a kinevetést ő l való félelem passzivitást 
szülő , bénító páncélzatát áttörni: „(...) hazánkban 
addig nem lesz mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, 
addig nem lesznek utak, melyek elvezetnek oda, 
ahová érdemes menni, amíg fel nem fedezzük a mi 
quijotei kereszténységünket. Addig nem lesz tevé-
keny, nagyszerű, dicsőséges és szilárd külső  éle-
tünk, amíg lángra nem lobbantjuk népünk szívében 
az örök nyugtalanság tüzét. Hazugságból élve nem 
lehet meggazdagodni, márpedig a hazugság a min-
dennapi kenyerünk szellemünk számára. " 

Az unamunói quijote-izmust mozgató mély patriotiz-
mus nyújt lehetőséget ahhoz, hogy a másik f ősze-
replő , az úgyszintén átértelmezett Sancho portréjá-
nak néhány vonását megrajzolhassuk. Unamuno egy-
értelm űen szakít azzal a szokványos felfogással, 
amely a h űséges fegyverhordozóban azt a kissé bal-
ga, de együgyűségében is nagy valóságérzéket 
mutató figurát — és így a lovag szárnyaló fantáziá-
jának realisztikus veret ű  ellenpontját — látja. Az 

unamunizált Sancho egyik legfontosabb vonása, 
hogy ő  testesíti meg legtökéletesebben azt a kétsé-
geken nyugvó, heroikus hitet, amely Unamuno hit-
koncepciójának leglényegét képezi; olyan hit ez, 
amely a bizonytalanság borotvaélén táncol, dubita-
tív, végső  soron azonban mindig gazdája felé billen, 
ugyanakkor annak robusztus hitét soha nem éri el, 
így egy állandó, szüntelen dinamika kiapadhatatlan 
forrása. Sancho másik — funkcionális — tulajdonsága 
az, hogy ő  az az összekötő  kapocs, köldökzsinór, 
amely a lovagot a világhoz f űzi, ő  az a szimbolikus 
alak, akinek „quijote-izálásán" keresztül a lovag 
mintegy a spanyol népet hódítja meg. A quijote-iz-
mus igazi örököse tehát — Sanchón keresztül — a 
spanyol nép; Rocinante patájának kopogása ezt a 
szívekben szunnyadó quijote-izmust kell hogy életre 
keltse, itt kell visszhangra találnia: „Sancho, aki nem 
halt meg, szellemed örököse, jó nemes, és mi, a te 
híveid, várunk arra a napra, amikor Sancho azt érzi, 
hogy eltölti lelkét a qu/jote-izmus, hogy fegyver-
hordozói életének régi emlékei virágba sz őkkeППek; 
várjuk, hogy bemenjen a házadba és magára öltse 
vértezeted — melyet a helység kovácsával saját mé-
retére alakíttat majd át —, hogy kivezesse Roc/nantét 
az istállóból és felüljön rá, vegye a lándzsád, mellyel 
szabadságot adtál a gályaraboknak és legyőzted a 
Tükrök Lovagját, és anélkül, hogy az unokahúgod 
szavával törődne, nekiinduljon a mezőnek és kóbor 
lovaggá válva a kalandok életét élje. Quijotém, csak 
ekkor terjed majd el szellemed a földön. Sancho az, 
a te gyű, jó Sanchód, aki akkor bolondult meg, amikor 
a halálos ágyadon te már kigyógyultál bel őle, San-
cho az, aki egyszer és mindenkorra elhinti majd a 
qu/jote-izmust a földön." Látható, hogy — minden 
pesszimizmusa és szkepticizmusa ellenére — Una-
muno mégis bizalommal és reménnyel tekint népére, 
quijote-izmus felfogásából nem racionálisan megala-
pozott, hanem akarattól f űtött, sejtszer ű  optimizmus 
sugárzik. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy e néhány sorban a 
hatalmas unamunói élétm űnek néhány oldalát, csú-
csát világíthattuk csak meg. Tanulmányunkban azt 
próbáltuk kimutatni, hogy ez a gondolkodó, akinek 
filozófiai-irodalmi munkásságának lényegét a jelen 
sorok szerzője — még a mindenfajta klasszifiká-
ció ellen hadakozó unamunói felfogással is dacolva 
— a vallásos egzisztencializmus sajátos, misztikus 
elemeket is tartalmazó válfajának tekinti, böl-
cseleti és szépírói nagyságánál fogva méltán vált a 
modern spanyol kultúra nemzeti klasszikusává. 

Tájékortat6 irodalom 

Unamuno összes m űveinek legteljesebb kritikai kiadása: Obras Completas I-IX. 
Madrid: Escelicer, 1966-1971. 
Legfontosabb m űvei: 
En tomb al casticismo. (A tisztaságról) 1895. 
Vida de Don Quijote y Sancho. (Don Quijote és Sancho élete) 1905. 
Del sentimiento trágico de /a vida. (Tragikus életérzés) 1913. 
La agonia del cristianismo. (A kereszténység agóniája) 1924. 

Az Unamuno filozófiájára vonatkozó néhány fontosabb munka: 
J. A. C011ald0, Kierkegaard y Unamuno. Madrid: 1962. 
J. Marias, Unamuno. Madrid: 1943. 
F. Meyer, La ontologia de Miguel de Unamuno, Madrid: 1962. 
M. Oromi,  El pensamniento filosófico de Miguel de Unamuno Madrid: 1943. 
S. Serrano Poncela, El pensamiento de Unamuno. México: 1953. 

387 



bike 
lászló 

érdektelen 
realizmus 

Egyre jobban zavarba hoz, vagy megbénít, ha fel-
kérnek valamilyen szellemi munka elvégzésére. 
(Egyre több az ilyen felkérés, én pedig egyre keve-
sebb ilyen feladatot tudok megoldani.) Nyilván azért, 
mert az idő  múlásával egyre világosabban látni vé-
lem, mi lenne az én feladatom, és úgy érzem, hogy 
éppen ettől kerülök egyre távolabb. Valószín ű leg 
emiatt is jutottam arra a megállapításra, hogy — a 
művészetben mindenképpen, de talán annál tágabb 
értelemben is — minden olyan feladat, ami nem az 
alkotó (az ember) bels ő  szükségszer űségébő l fakad, 
az alkotás (az élet) rovására megy. Hogy világos 
legyen, milyen szinten képzelem el ennek a pesszi-
mista megállapításnak az érvényét, arra az életm űve 
javát megrendelésre fest ő  Goya, vagy az írásai 
többségét (saját bevallása szerint) felkérésre készí-
tő  Fülep Lajos példáját említem, mint még mindig 
kompromisszumot. 

Ilyen értelemben fogva fel belső  és külső  feladatot, il-
letve a kettő  összebékíthetetlenségét, a realizmus 
kérdését nem érzem sajátomnak, és nem hiszem, 
hogy ez ma egy m űvész létproblémája lehetne. 
Ugyanakkor és természetesen a kérdés lehet fontos, 
elméleti, kultúrpolitikai; akár össztársadalmi szem-
pontból is, csak éppen nem igazi (lét-)kérdés, mint 
ahogy a „közérthet őség" kérdése is rendkívül fon-
tos, csak épp nem az én problémám, és róla sem 
hiszem, hogy bármikor egy m űvésznek igazi prob-
lémája lehetne. 

Be kell ismernem, ahhoz, hogy egy ilyen fontos 
kérdésben, mint a realizmus, valami lényeges meg-
állapítást tehessek, legalább fél év elmélyült mun-
kára lenne szükségem, ennyi id ővel azonban nem 
rendelkezem, s ha volna, sem szánnám a kérdésre, 
mert — mint mondtam — nem érzem sajátomnak. A 
válaszadáš el ől mégsem akarok kitérni, éppen az 
ügy fontossága miatt. (Így jön létre végül is mind-
untalan a kompromisszum mindannyiunk életében; 
sohasem lehet eljutni a belső  feladathoz, mert a 
valóság minduntalan közbeszól. Ha úgy tetszik, ez 
már a realitás, és így a realizmus kérdésének is 
egyik jelentős aspektusa.) Ebben a helyzetben egy 
megoldást érzek korrektnek, mely sem er őmet nem 
haladja meg, sem pedig haszontalannak nem kell 
tartanom: ha mindössze azt írom le, hogy én mi-
lyen egyéni relációkat létesítettem eddig a realizmus 
kérdésével, illetve milyen vonatkozásban éltem át 
egyénileg. 

Alacsonyabb szint ű  tanulmányaim során (50-es 
évek) a realizmus magát a m űvészetet jelentette 
számomra — ugyanis nem volt más. Ekkor tanultam 
meg egymástól elkülöníteni a kritikai realizmust 
(=régebbi haladó, vagy 20. századi nyugati polgári 
baloldali) és a szocialista realizmust (=nem stílus, 
hanem alkotó módszer; felhasználja a haladó nem-
zeti hagyományokat; pártos és közérthet ő ; pozitív 
hőse, optimista kicsengése és forradalmi pátosza 
van stb.). Ma is el kell ismernem, hogy ez a krité-
riumrendszer akár egy életen át alkalmas segéd-
eszköz lehet annak, aki a m űalkotás ilyetén meg-
különböztetését és megítélését foglalkozásszer űen 
gyakorolja. 

Az egyetemi évek alatt (magyar irodalom és m űvé-
szettörténet szak, 1963-1968) mind jobban foglal-
koztattak már az antirealista m űvészet kérdései is: 
sikerült észrevennem, hogy mind a realista, mind az 388 



antirealista oldalon vannak jó m űvek is, meg rossz 
művek is. Sajnos, ennek a felismerésnek els ősorban 
a metodológia látta kárát, amelyr ő l korábban úgy 
véltem, hogy egyetlen lendületes ívvel felvázolható. 
Rá kellett jönnöm, hogy az általam módszertani fél-
istennek tartott Hans Sedlmayr világnézeti okokból 
ítélte el az általam jónak tartott antirealista m űveket 
A modern művészet bálványaiban. (A magyar kiadás 
előszavában Bortnyik Sándor magyarázta meg, oly 
fontos számunkra ez az elmarasztalás, hogy még 
világnézeti motívumaitól is eltekinthetünk; ő  pedig 
igazán tudhatta, hiszen fiatalkorában maga is bele-
tévedt az antirealizmus zsákutcájába; hogy aztán 
rájött, hogy mégsem volt zsákutca, elhanyagolható 
körülmény, mert ez jóval kés őbben történt.) Roger 
Garaudy a Parttalan realizmusban cselhez folyamo-
dott: mivel neki a jó m űvek voltak fontosabbak, azzal 
próbálta megmenteni, hogy realistának nyilvánította 
őket. (Garaudyról Mesterházy Lajos szedte le a ke-
resztvizet.) 

a Sedlmayr- vagy a Garaudy-esetnél lényegesen na-
gyobb mértékben bonyolította elméleti tájékozódá-
somat a „magyar valóságban" Lukács György realiz-
mus-koncepciójának megismerése (Az esztétikum 
sajátossága magyarországi kiadásával kapcsolat-
ban). Lukács még a 60-as évek közepén is rendkívül 
merésznek bizonyult nálunk, számomra els ősorban 
konstrukciójának leny űgözően megalapozott és ke-
rek egész mivolta hatott szokatlannak, mindössze 
két mozzanat zavart benne. Az egyik, hogy Lukács 
gyakorlatilag mindent kizárt a „nagyrealizmusból", 
és így a művészetbő l is, ami nem bizonyult legalább 
Goethe- vagy Tolsztoj-típusúnak és nagyságrend ű -
nek. A másik — ami ez el őzővel szorosan összefügg 

hogy alantasabb szinten, Lukácsra hivatkozva 
konkrétan el is lehetett marasztalni mindent, ami 
nem volt nagyrealista, különös tekintettel arra, hogy 
először maga Lukács járt el hasonlóképpen, és pont 
a magyar absztrakcióval szemben. Napirendre térni 
e zavaró mozzanatok fölött legfeljebb annak konsta-
tálásával tudtam, hogy Lukács voltaképpen a képz ő -
művészethez nem értett (mint ahogy valóban ez volt 
az igazság). Más kérdés, hogy ha már akkor olvas-
hatom Lukács némelyik ifjúkori munkáját is (pl. A Kir-
kegaard-tanulmányt), talán észreveszem, hogy való-
ban létproblémákat ragadott meg, s ezek — bár szá-
momra túlzottan lepárolt módon — az Esztétikumban 
is jelen vannak. Azt pedig kénytelen vagyok elismer-
ni, hogy Goethe vagy Tolsztoj jelent ősége legalábbis 
„nem csökkent" Lukács halála óta sem. Es szá-
momra sem! 

A 60-as évek második felében azonban még nem 
nagyon mertem volna a belső  feladatot a küls ő  elé 
helyezni, a „társadalom" problémái helyett a „saját"-
ról beszélni. Ekkor még — furcsa anakronizmusként —
valóban problémát okozott az absztrakt művészet 
értékeinek elismertetése a realista művek valóságos 
vagy vélt értékeivel szemben vagy mellett. És mivel 
kritikai és m űvészetideológiai szinten a magyar m ű -
vészeti élet problémái csak ebben az ellentétpárban 
tudtak polarizálódni, a szálak fölöttébb összekuszá-
lódtak. Az absztraktok voltak a modernisták, akik egy 
magasabbrend ű  realizmus jegyében álltak szemben 
a „posztimpresszionistákkal" („látványfest őkkel"), 
akik viszont, miután a háború el őtti időszakból 
átmentett szemléletüket több-kevesebb sikerrel „ér-
tékmentésre" állították be az 50-es évek kincstári 

389 	„szocreál” naturalizmusa idején, most hatalmi pozí- 

cióból tekintették magukat igazi realistáknak. Az 
ideológia pedig még következetes sem tudott lenni 
ebben a bonyolult helyzetben, nemhogy úrrá lenni 
rajta, így bárki komoly pozíciókat szerezhetett 
(kiállítást és megbízást a m űvész; erkölcsi befo-
lyást a kritikus vagy teoretikus) pusztán azáltal, hogy 
elő  mert állni egy önálló alkotással, vagy egy sajátjá-
nak vallott véleménnyel. Így történt, hogy komoly 
előnyökhöz juthatott egy egész csoport, mert szocia-
lista realistának vallotta magát (pedig közülük legfel-
jebb ha egy volt ilyesminek tekinthet ő), ugyanakkor 
egy másik csoportnak sikerült még komolyabb gya-
nakvást kiváltania, mert nyilvánvalóan nem „szoc-
reál" elképzeléseit nem átallotta realista, s őt natura-
lista eszközökkel kiefejezésre juttatni. 

Ez a z ű rzavar még tovább fokozható. Így is történt, s 
ez csak részben a teoretikusok hibája — sajnos, ma-
ga a m űvészet is renitenskedik. Könnyen beláthat-
juk, ha egyrészt vállaljuk, hogy a hazait külföldi fejle-
ményekkel konfrontáljuk, másrészt az újabb magyar 
eseményeket is számításba vesszük. A külföld már a 
60-as évek közepén átélte azt a sokkhatást, amit két 
par excellence realista irányzat, a szovjet festészet 
és az amerikai pop art váratlan egymás mellé kerülé-
se, merőben felületi, de annál felt ű nőbb hasonlósága 
okozott. Magyarországon egy-két évvel kés őbb már 
jóval könnyebb volt a realizmus kozmopolita jellegé-
re rámutatni, hiszen már tudott volt, hogy származási 
helyét tekintve „made in USA". Számításon kívül 
csupán az maradt, hogy már az eredeti pop art is jel-
legzetesen ready-made felfogás, azt részesíti el őny-
ben, amit talál, szemben azzal, amit kitalálna, azért 
pedig, amit valaki a környezetében talál, őt magát 
nem lehet elmarasztalni, legfeljebb a környezetét. 
Egészen nyilvánvaló lett ez a popra következ ő , rész-
ben abból fakadó hiperrealizmus magyarországi fo-
gadtatása esetében. Megpróbálták a naturalizmus 
vádjával elmarasztalni, mondván, hogy ugyanabba a 
hibába esik, mint az 50-es évek realizmusa, csupán 
azt nem vették észre, hogy ez a naturalizmus 
nem arra a valóságra irányul, hanem annak ready-
made-ként megtalált képére. (Megjegyzend ő , hogy 
ezenközben a ready-made valóság más csatorná-
kon akadálytalanul beáramolhatott a magyar m ű -
vészetbe — példa rá a dokumentumregény, a szociog-
ráfia, a dokumentumfilm, vagy az alkalmazott m ű -
vészet ezernyi megnyilatkozása. Elképzelni is ne-
héz, mi történt volna, ha a kritika id őben rájön arra, 
hogy mindezek eredete a poppal, a nouveau roman-
nal vagy a hiperrealizmussal közös, s ez Marcel 
Duchamp és a dadaizmus táján keresend ő ...) 

Az elmondottak hatványra emelése: míg mi azzal va-
gyunk elfoglalva, hogy kétfrontos harcot folytatunk 
a dogmatikus „Szocreál" maradványai és a nyugati 
exportrealizmus ellen, addig radikális, velünk szim-
patizáló marxista és velünk nem szimpatizáló marxis-
ta, illetve vetünk szimpatizáló nem marxista, s őt ve-
lünk nem szimpatizáló nem marxista (mondjuk ki: 
fasisztoid) m űvészcsoportok egyaránt felfedezik a 
ready-made lehet őségeit, sőt olykor egyértelm ű  
nosztalgiával fordulnak a szocreál felé. Nyugati 
maoista m űvészek átveszik azt a kínai agitatív 
szocreált, amit Kína a maga részér ő l a 30-as évek 
szovjet m űvészetébő l vett át. A tömegmozgatás 
m űvészetének az a gigantikus koreográfiája pedig, 
mely színes kend őkkel ellátott ezrekkel rajzoltat ki 
hipperrealista aprólékossággal fotószer ű  propagan-
disztikus életképeket Kínában, a kubai VIT köz- 



vetítésével megjelenik 1979-ben a budapesti május 
elseje legattraktívabb látványosságként... 

Ha mindehhez még hozzáteszem, hogy a 70-es 
évek elejétő l kezdve, a konceptuális m űvészet el-
terjedésével számos m űvész tudatosan analizálja, 
kombinálja, szembesíti a realizmus különböző  jelen-
tésárnyalatait, akkor merő  szellemeskedésnek vagy 
megkésett leegyszerűsítésnek tűnhet Pierre Restany 
friss teóriája, miszerint a világhatalmi érdekeknek 
megfelelően a művészetben is két uralkodó fél áll 
egymással szemben: a nyugati típusú hiperrealista 
és a szocialista realista. 

Figyelve a helyzet alakulását, számomra sokáig 
egyetlen út látszott járhatónak: stílusok vagy 
irányzatok gyanánt elkülöníteni egymástól a realiz-
mus egyes történeti konkretizációit: courbet-i realiz-
mus, a 30-as évek szovjet szocialista realizmusa, az 
50-es évek magyar szocreálja, a hiperrealizmus stb. 
A 70-es évek végének m űvészetére azonban ezek a 
fogalmak végképp nem alkalmazhatók — értékmér ő -
ként még kevésbé. A realizmus mint esztétikai 
kategória telítődött, majd kiüresedett. Legalábbis 
számomra. 
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szom bathy 
bólint 

beszélnek 
a 
falak 

Bakos Zoltán fotói mellé 

Rövid távon gondolkodott a kézi festékszóró 
feltalálója. Mert bár azt hihette, hogy korszakot 
jelző  találmánya egy csapásra felüdítheti a zordon 
északi városok szürke elegyét, s újabb tettekre ser-
kenti néhány tétova, botladozó fest ő  alkotókedvét, 
mégsem tudhatta, hogy els ődlegesen a festő ipart 
szolgáló portékáját a kívülállók, a társadalom pe-
remére szorult névtelenek, a földalatt költ ő i, magya-
rán: a kultúripar kivetettjei és mell őző i, a szub-
kultúrák összecsapódásának tanúi és szenved ő  ala-
nyai, a „néma" katalizátorok, a „hangtalan" írásve-
tők fogják revideálni. A falak írójának lenni a rep-
resszív környezetekben és a merev rendszerekben 
ma annyit jelent, mint a haladó észmék gerillájának 
lenni ugyanabban az id őben, de más földrajzi (és 
ideológiai) koordinátákban. A különbség csak annyi, 
hogy a festéket, nem pedig lángot okádó fegyver 
visszafelé sülhet el, s tortúrák elé állíthatja alkalmi 
használóját, még akkor is, ha az nem tekinti ellen-
ségének az adott társadalmi ideált, csupán a le- és 
visszafojtott érzések és gondolatok körmenetét, dia-
lektikáját kívánja a maga módján felgyorsítani, illetve 
a véleményét kívánja kifejteni olyan dolgokkal kap-
csolatban, amelyekrő l senki sem kérdezi. Minél nyíl-
tabb, nyitottabb egy közeg, annyival több alkalom 
az anonim megnyilatkozásra, az egyéni és társadal-
mi-szociális traumáknak egy-egy elszigetelt jelszó 
formájában való időszerűsítésére, a ködösítő  bla-
bla-blákból kiragadott nyelvi molekulák transzponált 
fogalmak formájában történ ő  felidézésére, olyankor, 
amikor a szólam nyilvános, a szerz ő  pedig általában 
névtelen. 

Félhivatalos tudatbaiktatás. A falfeliratok szerz ő i 
számára a szólásszabadság és az egyéni szabad-
ság (lásd: Helsinki) nemcsak papírra fektetett me-
morandum. Az írástudók mindig is tudatában voltak 
annak, hogy számukra nincsenek fékez ő  korlátok, 
kezdve az ősembertő l, akinek kézjegye ugyan földi 
dolgokra utalt, szelleme azonban a határtalan ma-
gasba tört. Majd Mózes k őtáblája következett, amely 
azóta is befogja az emberiség lezajlott történelmé-
nek túlnyomó hányadát, a belé vésett üzenet pedig 
egyszerre béklyót vet és naiv reményt táplál. Közös 
szempont pedig nincs, illetve az egyedüli közös 
szempont az írástudás, a különböző  szinteken meg-
nyilvánuló betűvetési képesség. Túl minden ideoló-
giai zű rzavaron, világmegváltó proklamáción (külön-
ben is: a világ ma már nem megváltásra, hanem 
megmentésre szorul). 

A falfelirat nem magyaráz, nemigen aprólékoskodik, 
célja jobbára az utalás; egy olyan szemantikai burok, 
amelyre ugyancsak építeni, alapozni kell, hogy a rá-
rakodások súlya következtében behorpadó váz alatt 
a tiszta lényeg fárosza csillanhasson fel. A falfelirat 
olyan iniciáció, amely egyidej ű leg bevezet egy adott 
tárgyba, ugyanakkor a lelkiismeretre apellál, s fenn-
tartja a történelem id őbeli kontinuitását a még törzsi 
szokásokhoz ragaszkodó közegekben. Interplanetá-
ris és univerzális abból következően, hogy az év-
századok és évezredek folyamán meg tudta tartani 
tulajdon nyelvi szerkezetének evolúciós folyamatos-
ságát, ugyanakkor más képzési, illetve kifejezési 
módozatokkal szemben is meg tudta ő rizni médium-
beli sajátosságainak szuverén voltát. Olyannyira, 
hogy az újabb kori kísérleteknek is dacolva fejl ő -
dése máig is lineárisan egyoldalú, s mint ilyen, 
talán az egyedüli nyelvrendszer, amely képes ellen-
állni a vonalírás és a vonalban-létezés irodalmon 
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túl elhelyezkedő  utolsó bástyájaként. Az írásos ha-
gyományon nyugvó falfelirat/rajz a verbális nyelv 
olyan morfémája, amely esetenként, szemantikai 
repertoárjától függően szimbólumként, sőt a kor jel-
lemző  ikonográfiai egységeként funkcionál, s a nem-
zeti nyelv korlátait egyre er őteljesebben szakítva át, 
beolvad az interplanetáris nyelv makrorendszerébe. 
Bár ily módon mindenki számára érthet ővé válik, 
magyarázása, értelmezése korántsem egyértelm ű , 
mert különböznek azok a társadalmi-szociális felté-
telek, amelyek nagyon is viszonylagossá teszik 
egy-egy szemantikai egység fogalmi kiterjedésének 
szilárdságát. Az értelmezés, a dekódolás viszonyla-
gosságának következtében kitágul a felvetett nyelvi 
morféma jelentésbeli aurája, illetve, ezzel egyidej ű leg 
— a strukturalista nyelvészet kifejezésével élve —
megnövekszik egy-egy értelmi egység esztétikai 
szóródási mezeje. 

A falm űvészet nem tudatos m űvészet, illetve nem 
akar azzá lenni, ily formán az úgynevezett nagy 
művészettel csupán egy ponton egyezik: mindkét 
esetben a jelölő  tevékenység megnyilvánulásáról 
van szó. Errő l az oldaláról vizsgálva bárhol és 
bármely alkalommal felismerhet ő  és azonosítható, 
függetlenül attól, értjük-e, amit közöl, amit „mond". 
Ilyen szemszögbő l cseppet sem különbözik a jelölő  
tevékenység hagyományos, verifikált formáitól. A fal-
felirat nem is annyira nyelvi-formai szempontból ho-
zott újat, inkább tömörsége, sokkoló, ráébreszt ő  ere-
je az, ami magával ragad. Természetesen azon túl-
menően, hogy a legváratlanabb helyeken, a nyilvá-
nosság éber figyelme közepette bukkan fel. Huza-
mos és makacs élettartamú. Ami a legnagyobb para-
doxon: eltüntetésére, megsemmisítésére, cenzúrá-
zására ugyancsak a jelöl ő  tevékenységek egyikére 
van szükség, mint amilyen a kaparás, radírozás, 
mosás, maratás, lefedés, a törlési m űveletek vala-
melyike (amelyek amúgy is az agylúgozás m űveletét 
szimulálják). 

Az írott felület azonban eltávolítása, otthagyott nyo-
ma útján hatványozottan hat, s a vele kapcsolatos 
találgatások révén második életet kezd, igazi virág-
korát éli. Fő leg olyankor lóg ki a lóláb, amikor a 
törlés nem a cenzúrázott felület egészét célozza, 
hanem a betűk kontúrja, kiírása mentén halad, s 
negatívban adja vissza az elsődleges üzenetet. A 
„rajtakapott", száraznyomásra hasonlító falfelirat 
ilyenkor gúnyt űz mindazokkal az írástudatlanokkal, 
akik az írástudók nevében megvetik az írástudást és 
az éber tudatot, a kihívó játékosságot. A jelentésbeli 
üzenet, annak ellenére, hogy pusztán szemiotikai, 
alaki információvá laposodik, gyakran többre utal, 
mint az elsődleges, teljes nyelvi struktúra, hiszen 
a csapongó képzetet aurája köré vonhat olyan jelen-
tésbeli egységeket is, amelyekkel eredetileg egyál-
talán nem rendelkezett. Az csupán látszat, hogy 
a nyom, a valami után ottmaradt üresség semmit-
mondó, ellenkezőleg, gyakran többet mond, mint 
amit elsődleges feladatából következ ően valaha is 
mondhatott. 

A falfelirat lesz az egyedüli médium, amely túléli 
majd a földi pusztítást, s ha már majd a romok alól 
feltör az új élet els ő  csírája, akkor is ott kacska-
ringózik egy letűnt emberi kultúra utolsó írásos 
nyomaként, hogy átadja üzenetét az elkövetkez ő  
civilizációnak: írni szabad, falakat emelni nem. 

Utóirat (a jelenkor olvasójához): a szövegben kép-
viselt álláspontok és a közölt fényképdokumentumok 
nem egymás alátámasztását szolgálják, a fenti elmé-
leti fejtegetés különben sem tér ki a vizsgált tárgy 
jelenségkörének összes vonatkozó aspektusára. A 
szöveg túl általános és kötetlen azokhoz a mellé-
kelt példákhoz képest, amelyeket egy adott környe-
zet m űfaji demonstrációjának tekinthetünk, s ame-
lyeket jobbára a lehet őségeiben korlátolt nemzeti 
nyelv tudott kifuttatni. A szöveg csupán bevezetés, 
a fotókon látható feliratok pedig már teljes részvételt 
igényelnek; intenzitásuk fokmér ője az élethez köze-
lebb á11ó kategória. 



393 

don 
locke 

miért 
ölték 
meg 
az 
utilitaristák 
kennedy 
elnököt? 

Most tűnik csak ki, hogy valamikor a hatvanas évek 
elején, amikor az etika szakembereinek többsége a 
morális ítéletek logikájával és a „jó" szó jelenté-
sével bíbelődött, az Egyesült Államokban összeült 
egy utilitaristákból álló csoport, hogy megvitassa 
az utilitarizmus gyakorlati alkalmazásának lehet ősé-
geit. Arra a kérdésre kerestek haszonelv ű  választ, 
hogy mi mindent lehetne tenni a világ érdekében. 
Legjobban az aggasztotta őket, hogy, elsősorban a 
nagyobb városokban, szemmel láthatóan n őtt a ke-
gyetlen bűntények száma, ami véleményük szerint 
alapjaiban veszélyeztette a civilizált életmódot. A b ű -
nözés nagyarányú terjedésének okát egyértelm űen 
a fegyvérek használatára vonatkozó hagyományos 
elő írásokban látták, ezek szerint ugyanis a polgárok 
könnyedén szerezhetnek maguknak l őfegyvert. Azt 
is tudták azonban, hogy a nyilvános tiltakozó nyilat-
kozatok és az egyetemi moralisták jelentéktelenül kis 
csoportjának politikai nyomása mit sem érne a hatal-
mas fegyvergyártóti kongresszusi lobbyjával és több 
millió polgár mélyen gyökerező  meggyőződésével 
szemben. A helyzet megváltoztatásának egyetlen 
reális esélyét abban látták, ha egy sokk útján vi-
lágossá teszik a problémát a nemzet el őtt: hogy 
bármelyik amerikai nagyváros f őutcáján puskát lehet 
venni — vagy akár postán kapni —, amivel bárki meg-
ölhető . 

Ezzel összefüggésben dolgozták ki egy akció tervét, 
mely minden valószín űség szerint a legkisebb ár el-
lenében vezet a kívánt következményekhez. A terv 
ugyan kívülrő l szemlélve rossznak t űnhetett, de 
végül is sokkal több jóval kecsegtetett, mint amennyi 
rosszat ígért. Elhatározták, hogy egyetlen embert 
lőnek le — hogy az elkerülhetetlen szenvedés és 
szerencsétlenség minél kisebb legyen —, de olyan 
embert, aki, ha politikailag nem is, de mint személyi-
ség annyira kiváló és népszer ű , hogy meggyilkolásá-
val a legnagyobbak lesznek a kilátások arra, hogy az 
egész világ megrémüljön, a nemzet önkritikára kény-
szerüljön — és végül szigorú ellenőrzés alá vegye 
a lőfegyverek terjesztését és használatát. 

Az összeesküvők, mindezek ellenére, féltek. Nem 
pusztán azért, mert az utilitarizmus megengedett, s őt 
elvárt egy olyan tettet, mely minden nem-utilitarista 
etika szempontjából helytelennek számít; ők, mint 
utilitaristák már régóta beletör ődhettek az ilyen le-
hetőségekbe. Ebben az esetben azonban az utilitaris-
ta elmélet egy tettet azért várt el, mert helytelen, 
mert végső  helyessége épp attól függött, hogy általá-
nosan — még utilitarista körökben is —elítélik-e. 
Erre azzal a gondolattal vigasztalódtak, hogy tet-
tüknek nem kell feltétlenül helytelennek lennie, ha-
nem már az is elég, ha helytelennek t űnik. Egy 
utilitaristának mindig késznek kell lennie arra, hogy, 
ami helyes, azt helytelennek, majd — alkalomadtán —
hogy, ami helytelen, azt helyesnek tudja mutatni; 
a hasznosság szempontjából — az igazságossággal 
ellentétben — nem feltétlenül szükséges nyilvános-
nak lennie. 

A tervezett akciót, a legjobb utilitarista okok alapján 
és a legjobb utilitarista következmények érdekében, 
végrehajtották. Viszont, sajnos, a dolgok helytelen 
irányba terel ődtek. Nemcsak a kívánt következmé-
nyek maradtak el, hanem nagyon lehetséges, hogy a 
politikai gyilkosságok kultuszának későbbi megjele-
nése jórészt ennek az esetnek a számlájára írható. 
E tett következtében a kegyetlen halál — még inkább 



mint előtte — az amerikai városok életének minden-
napi részévé vált. Azonban, annak ellenére, hogy az 
öszeesküvők tette objektív szempontból katasztrofá-
lisan helytelennek bizonyult, egy utilitarista nehezen 
tagadhatja szubjektív helyességét. Az összeesküv ők 
sajnálhatják, hogy az egész dolog ilyen következmé-
nyekhez vezetett, de irracionális lenne, ha megbá-
nást vagy b űntudatot éreznének, illetve bármit, ami 
ezeknek az érzéseknek utilitarista megfelel ője. Ők 
csak tévesen mérték fel a fegyvergyártóti lobbyjának 
erejét és az átlagos amerikai minden olyan kísérlet-
tel szembeni mélységes ellenállását, mely meg akar-
ja gátolni fegyverviselési jogát. De ha egy tettr ő l 
valaha is jogosan t űnt úgy, hogy a lehető  legkisebb 
rossz ellenében a lehető  legkívánatosabb ered-
ménnyel kecsegtet, akkor az az övéké volt. Most 
csak azért vonjuk kétségbe jelent őségét, mert tud-
juk, mi minden történt utána. Az összeesküv ők ra-
cionálisan kockáztattak, de épp ezt kell tenni min-
denkinek tette következményeinek megítélésekor. 
Az akció nem az ő  hibájukból végződött eredmény-
telenül: tettük jó következményeinek valószín űsége 
messze meghaladta a kár valószín űségének fokát. 
Az viszont, hogy az utilitaristáknak el kell fogadniuk 
vagy el kell ítélniük az összeesküvőket, természe-
tesen szükségszerűen attól függ, melyik viszonyulá-
suk a hasznosabb. Kétségtelenül megérdemelnék, 
hogy pour décourager les autres elítéljék őket —
még akkor is, ha sikeresen végz ődött volna kez-
deményezésük. De egyetlen utilitarista sem fogja 
őket azért b űnösnek ítélni, mert adott körülmények 
között és értelmes elvárások alapján azt tették, 
amit tettek. Minden bizonnyal kiérdemelték, hogy 
elítéljék őket, de semmi esetre sem voltak rosszak. 
Sőt, egy másik utilitarista szempontból még sokkal 
kevésbé tévedtek. Tervük érdekében morálisan 
alapvetően fontos volt, hogy ne derüljön ki, ki volt 
az elkövető , és hogy, amit tettek, miért tették. Ha az 
előbbi kiléte kiderülne, ezzel csak növekedne az a 
rossz, ami tettükb ő l különben is következik — vagyis 
az összeesküvők megfelel ő  utilitarista büntetésben 
részesülnének elkövetett jó tettükért. Ha viszont 
az akció célja derülne ki, ezzel az utilitarizmus annyi-
ra diszkreditálódhatna a közvélemény szemében, 
hogy lehetetlenné válna a jövőbeli utilitarista tervek 
és kezdeményezések megvalósítása. Egy pillanatra 
úgy tűnt, hogy az összeesküvés ebben a tekintetben 
is kudarcot vallhat: ha nyilvánosságra kerül, az em-
berek megismerhetik az utilitarista szándékokat és 
szankciókat, tehát zavartalanul elgondolkodhatnak 
rajtuk. De — a rossz megel őzésének szempontjából —
szerencsére kiderült, hogy a nyilvánosság figyelme 
egy izolált egyénre terelhet ő , amivel a szükséges 
rossz megintcsak a minimumra csökken. S őt, elke-
rülhetővé vált, hogy a nyilvános bírósági ítélet 
során az egész ügy leleplez ődjön. A hatalom embe-
reit, akiket azért neveztek ki, hogy az eseményeket 
kiderítsék és a nyilvánosság elé hozzák, könny ű  volt 
meggyőzni a haszonelv ű  morális érték jelentőségé-
rő l és — ezzel összefüQgésben — az utilitarista ti-
toktartás fontosságáról. Igy, noha a kételyek tovább 
terjedtek, eddig senki sem bukkant az összeesküvés 
igazi nyomára. Az els ő  vállalkozás talán sikertelenül 
végződött, de minden jóakaratú ember örülhet, hogy 
az események elkend őzése mái napig teljes morális 
kudarcnak számít. 

Most azonban mindennek vége. Az igazság elhang- 
zott, tehát a vállalkozás ebben a tekintetben is 
megbukott. Ha ez a cikk ráveszi az embereket, hogy 

kétségbe vonják azt az etikát, mely — ha a vállal-
kozás jól sikerül — morálisan igazolja két ártatlan 
ember meggyilkolását és a bel ő le következő  mani-
pulációkat, attól félek, nemcsak rossz ízlésemért 
vagyok hibás, hanem egy morál ellen tanúsított 
ellenállásomért is. Saját védelmemben azonban két 
dolgot tudok felhozni. 

Az egyik az, hogy nemcsak az én hibámról van szó, 
ugyanis az a bizonyos rossz az én közbelépésem 
ellenére is bekövetkezett volna. Egyaránt kell hibáz-
tatnunk magukat az utilitaristákat is, akik nemzedé-
keken át hirdettek egy olyan morált, mely szerint 
tettünk értéke nem függ elkövetésének okától, ha-
nem csak következményétő l. Ezért, még ha az a 
szerencsétlen követte is el a gyilkosságot, akire jó 
utilitarista okokból a felel ősséget áthárították, az ő  
tette utilitarista szempontból még mindig igazolt és 
helyes lenne, ha a várt következményekkel járt vol-
na, vagyis ha elő idézte volna a lőfegyverek ellen ő r-
zését és ezzel együtt a kegyetlen b űnözések csök-
kenését. Ebben az esetben tette — feltéve, hogy így 
cselekedett — több jót eredményezett volna, mint ha 
nem ezt tette volna, és kiérdemelné, hogy nevét a 
huszadik század nagy morális érdemeinek krónikái-
ban a legnagyobb tisztelettel emlegessük (ami nem 
jelenti azt, hogy ezeket a krónikákat valaha is a 
közvélemény rendelkezésére kellene bocsátani). Ez 
a következtetés még azok számára is önmagától 
adódott, akik semmit sem tudtak az utilitarista össze-
esküvésrő l; az igazság — ha a gyilkosságról nem is, 
de — az utilitarizmusról el őbb-utóbb kiderült volna. 
Ennek alapján tehát minden utilitaristának jó utili-
tarista okai vannak arra, hogy saját tanait csak azok 
számára hirdesse, akik annyira biztosak a haszon-
elvűség igazában, hogy semmilyen következmény 
sem késztetheti őket azok kétségbevonására. Az 
utilitaristák azonban nem fogadták meg ezt a taná-
csot, ezért vállalniuk kell a felel ősség egy részét. 

Természetesen lehetséges, hogy tévedtek az össze-
esküvők, amikor azt hitték, az utilitarista elvek el-
fogadása vagy elvetése hatni fog az emberek tettei-
nek utilitarista szempontú min őségére. Ha ez így 
van, az utilitarizmus hirdetése nem káros, hanem 
csak fölösleges, tehát ett ő l sem lesznek jó utilita-
rista okaink a haszonelv űség tanainak hirdetésére. 
Mindenesetre ebben reménykedem, és ebben van 
az én másik utilitarista tévedésem: bármennyire is 
irtóznak az egyszer ű  morális meggyőződéssel ren-
delkező  emberek azoktól a tettekt ő l, melyeket az uti-
litarizmus nevében el lehet követni, csak egy kis 
tudatlanság, egy kis manipuláció, egy kis emberi 
romlottság kell hozzá, hogy mindenki a legjobb utili-
tarista módon cselekedjen, az utilitarista világok 
legjobbikában. 

sebők zoltán fordítása 
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„Mit tesztek az emberrel, pogányok? 
Végeznétek velük vitéz módra, 
Miért sújtjátok olyan kínnal őket?" 

(Draško vajda Njegoš 
Hegyek koszorú/óban) 

395 Csuka Zoltán fordítása 

Az ország heves vitákba bonyolódott. Megannyi 
szinten. Pedig alig kapunk leveg őt a felettünk tornyo-
suló gazdasági nehézségek alatt. Vannak akik elé-
gedetten dörzsölik a tenyerüket? Mindenképpen. Van-
nak, akik szántszándékkal szítják a tüzet? Bizony-
ra. De, találgatás nélkül egyben biztos lehetek: újabb 
kori történelmünk néhány „fájó" pontja nyílt kérdéssé 
vált. Sorjáznak a feleletek is; a feleleteknek világo-
saknak, őszintéknek és mélyen átgondoltaknak kell 
lenniük. Hadd égjen és hamvadjon el a t űz! Odáig 
jutottunk, hogy többé már semmilyen t űzoltók nem 
segítenek, csak kárt okoznának. Ha a láng lelohad, 
megmarad, a hamu — az igazság. Ebben az ország-
ban pedig, a jelen pillanatban nincs jobb gyógyír az 
igazságnál. Az erkölcs forog kockán. 

Nem minden izgalom nélkül kísérem figyelemmel a 
Tájékoztató Irodáról és a Goli otokról folytatott vitát 
sem. Habár a kérdés még nincs lezárva (ha egyálta-
lán valaha is le lesz zárva), mégis, az eddig meg-
jelentetett írások és álláspontok alapján kifejteném 
előzetes véleményemet. Nézetem szerint egyes írá-
sokban — mint például a NIN hasábjain és más lapok-
ban — a szerzők bűvös körben forognak. Ellentmon-
dásos adatok, légbő l kapott állítások, fogalom- és 
témacsere, továbbá meglehetősen elavult szellem-
ben fogalmazott vádak sorakoznak egymás mellett, 
de nem ritka jelenség a tárt kapuk döngetése sem. 

Ha már valaki valahol szembe talált nézni a rejtéllyel, 
hogy mi történt Goli otokon 1948 és 1951 között, ak-
kor a közvéleményünket az alábbi kérdések érdekel-
nék, — s ezekre sorrendben, rendszerezetten és kü-
lön-külön kell választ adni. 
Először is a politikai körülmények, melyek életre hív-
ták a Goli otok intézményét. (Sztálinnak és a kom-
munista pártoknak, a Tájékoztató Iroda tagjainak po-
litikai, gazdasági és katonai nyomása, mely azt acélt 
szolgálta, hogy aláássák Jugoszlávia tekintélyét és 
rabígába döntsék az országot.) Ezekre a kérdésekre 
az eddig megjelentetett írásokban eléggé kimerít ő  
és elfogadható választ találunk. Senki ebben az or-
szágban, szemernyi politikai éleslátás és hazafiság 
birtokában, nem hozhat fel egyetlen érvet sem egy 
független állam azon joga ellen, hogy közvetlen há-
borús veszély esetén elszigetelje és ártalmatlanná 
tegye mindazokat, akik bárminem ű  meggondolásból 
a hazaárulók vagy a potenciális ellenség ötödik 
hadoszlopa tagjainak sorába léptek. 
A Goli otok intézményének tehát megvan a maga tel-
jes jogú törvényes és etikai indokoltsága. Egyes cik-
kekben az áll, hogy vannak egyének és csoportok, 
akik tagadják, az 1948-ban vívott harcunk jogosult-
ságát; akik „élethalálharcunkat" a Goli otok fogalma 
alá tartozó „túlkapásokra" egyszer űsítik le, és akik 
az egész harcot és az állambiztonság óriási érdemeit 
azonosítják a Goli otok fogalmával. Érdekes lenne 
tudni, hogy kik ezek az egyének és csoportok, és 
melyik nyilvános sajtóorgánumokban jelentkeztek. 
Mintegy fő ellenségként idézik M. Petrovi ć  egyetemis-
ta levelét (a Student 1981. XII. 16-i száma) és azt 
állítják, hogy a szöveg „tartalmánál és beállítottsá-
gánál fogva nem különbözik egy tájékoztató irodás 
röpirattól". Annak ellenére, hogy maximális figyelem-
összpontosításra sarkalltam magamat, a levélben 
semmi olyat nem észleltem, ami kiválthatta volna ezt 
a súlyos elmarasztalást. Nem marad más hátra, mint 
hogy a mai „modern" b űnügyi lélektanban alkalma-
zott agyszondákkal — azt móndják, vannak ilyenek — 



fedjék fel, milyen igazi és hátsó gondolatokat rejteget 
Petrović  az agytekervényei mélyén. Jelenleg tehát 
csupán arról mondhatunk ítéletet, ami nyilvánosan 
elhangzott vagy nyomtatásban megjelent. A.levélb ő l 
pedig egyértelm űen az derül ki, hogy az író egyetért 
a tájékoztató irodások bebörtönzésével, de ellenzi 
a kínzásokat. Ez azonban, engedjék meg, két külön-
böző  dolog; csillagászati távolságra van egyik a má-
siktól. Tulajdonképpen tipikus „fogalomcserérő l" van 
szó: mellemnek szegezték a Goli otokon alkalmazott 
módszerek kérdését, de én nem erről akarok vitázni, 
hanem a „jugoszláv forradalmi vívmányok elleni tá-
madásról". Megdöbbentő , hogy ma, harmincöt évvel 
a kominformizmus és a sztálinizmus felett aratott di-
cső  győzelem után hogyan vitázhatnak ilyen módon 
az emberek. 

Másodszor, közvéleményünknek joga van hivatalos 
forrásokból (és nemcsak regényekb ő l) megtudni a 
következőket: 
a) Vajon pontosak-e vagy sem azok az állítások, 
hogy a Goli otokon bebörtönzötteket embertelen kín-
zásoknak és lelki megaláztatásoknak vetették alá, 
hogy lábbal tiporták alapvető  emberi méltóságukat? 
Ez, és éppen ez az egyik legfontosabb kérdés, mely-
re ellentmondásos feleleteket kapunk. Egyes cikkek-
ben (a NIN 1982. március 14. száma) meg éppen a 
szóban forgó módszereket részletesen ismertetik. 
A NIN tárcájának írói Savo Kržavac éš Dragan Mar-
kovié, tekintélyes publicisták, kiknek jólértesültségé-
ben, tárgyilagosságában és igazságszeretetében 
nincs nyomós okunk kételkedni, elmondják, hogy 
azokkal a feszültséggel terhes id őkben történtek „hi-
bák" és „túlkapások", és hogy „ideges magatartás-
ra, valamint durva és embertelen lépésekre" is volt 
példa azokkal szemben, „akikre a gyanú legkisebb 
árnyéka is rávetődött". És tovább: „Voltak olyan 
egyének, akik az előállt helyzetet személyes bosz-
szúállásra használták fel, vagy akik ilyen módon 
akarták tanújelét adni ragaszkodásuknak és hith ű -
ségüknek. Feljegyeztek olyan eseteket is, hogy egyes 
nyomozók a legkíméletlenebb bánásmódban éppen 
a saját családtagjaikat részesítették, mivel szerintük 
szégyent hoztak rájuk, s őt rájuk terelték a gyanút, 
és így tönkretették a jövőjüket." (értsd: karrierjüket) 
„Elkövettek sok egyéb hibát is." (kiemelés: G. N.) 
„Megtörtént, hogy a nyomozó beköltözött annak a 
tájékoztató irodásnak' a jobb lakásába, akit el őző leg 
börtönbe juttatott" ... „Nyomást gyakoroltak a fele-
ségre vagy a férjre, hogy váljanak el" .....A  legsúlyo-
sabb (hiba) az volt, hogy a börtönökben, és így a Go-
li otokon is ártatlan emberek is sínyl ődtek!" Folytat-
hatnám tovább az idézgetést, és még sokkal több 
rosszallást kiváltó dologról is beszámolhatnék. A 
cikksorozat mellékleteként ismertetés jelent meg a 
Goli otokról, mint földrajzi — geológiai fogalomról, és 
részletet közöltek Branko Hofman „Noé do jutra" 
cím ű  regényébő l. A leírtakból a vártnál sokkal többet 
megtudtunk! Ha pedig a leközölt írásoknak hitelt le-
het adni, akkor rögtön feltehet ő  a kérdés: miért 
kellett egy ifjúsági lapot és egy egyetemistát azzal 
vádolni, hogy „tájékoztató irodás röplapokat" gyár-
tottak csak azért, mert húsz-egynéhány sorban afel ő l 
érdeklődtek, hogy tulajdonképpen mi történt Goli oto-
kon, és ki a felelős az elkövetett gaztettekért. 
A cikksorozat írói arra törekszenek, hogy csökkent-
sék az említett módszereknek (az egész népünkre 
akkor és most gyakorolt) messze ható bomlasztó er-
kölcsi hatását azt állítva, hogy csupán „hibák" és 
„túlkapások" voltak, s nem a hivatalos politikai irány- 

vonal érvényesült. Természetes, hogy ez a politika 
nem a Jugoszláv Kommunista Párt politikája volt, ha-
nem azoké, akik a táborokat igazgatták. A meg-
jelentetett adatokat olvasva ez kétségkívül igaz. Az 
irónia már-már antológiába kívánkozó csúcsa (vagy 
talán csak egyszerűen a szerzők baklövése?), hogy 
a táborő rség állítólag nem mert beleavatkozni a 
„nagy tábor" életébe, mivel ott „a rendcsinálás a be-
börtönzöttek kezében volt". Mondhatnánk: az ön-
igazgatás előfutárai! És ezek a rendcsináló fegyen-
cek, hogy megmutassák „jólneveltségüket", társaik 
sanyargatásában bajnokhoz méltón viselkedtek. De 
miért volt erre szükség, ha e tragikus összecsapás 
bírái — mint olvassuk — „messze a táboron kívül tar-
tózkodtak"? Vannak emberek, akik ma így gondol-
kodnak: ha az elítéltek olyan mélyre süllyedtek, hogy 
önmagukat kínozták, akkor ez bizonyítékul szolgál 
mintaszerű  amoralizmusaikra; ők már a génjeikben 
is szörnyetegek voltak. Tehát a táborban uralkodó 
rendszer nem vétkes sorsuk alakulásában. Az effajta 
következtetés esztelen, cinikus és amorális. 

Az írásokból kitűnik, hogy sem a tábor igazgató-
sága, sem a legfels ő  utasításokat osztó szervek 
„nem tudták", hogy mi történik a szögesdróton belül, 
és az embernek tényleg, az a benyomása, hogy min-
den mélységes „illegalitásban" zajlott le, a felel ős 
személyek tudta nélkül, a politikai vezet őség háta 
mögött. Bámulatos. A honpolgár logikus észjárása 
újabb kérdést szül: Mi annak a titka, hogy a speciális 
szervek beosztottjai országszerte eredményesen le-
leplezték az illegális tájékoztató irodás csoportokat 
(ezért minden elismerést megérdemelnek), de kép-
telenek voltak leleplezni az „illegális" eljárásokat egy 
5 km2  nagyságú szigeten, ahol a szögesdróton belül 
több ezer ember volt fogva tartva. Hol itt az igazság? 

A cikksorozat írói a Tájékoztató Irodával vívott 
harcban a humanizmus példájaként kiemelik, hogy 
egyetlen halálos ítélet sem lett kimondva és végre-
hajtva. Helyben vagyunk! Hisz ami a Goli otokon tör-
tént, az amorálisabb a halálb(ntetésnél; nehezebb 
volt elviselni, mint az agyonlövetést vagy a lefejezte-
tést. Én nem vagyok a pacifizmus híve, hanem a 
„forradalom szablyája" mellett szállok síkra. Le kell 
csapni, amikor és ahol arra szükség van. De humanis-
ta vagyok, és az is akarok maradni, legalább olyan 
fokig, hogy ne helyeselhessem azt, ha a kardélet 
felcserélik az ember teljes megsemmisítésére irá-
nuló következetes megaláztatással. „Mit tesztek 
az emberrel, pogányok? Végeznétek velük vitéz 
módra." Kihez intézi Njegos az üzenetét? Vajon csak 
a velenceiekhez? 

A „túlkapásokra" mentségül azt hozzák fel, hogy 
hiányoztak a tapasztalt és iskolázott jogászok, ezért 
a nyomozást a volt „juhászoknak és munkásoknak" 
kellett lefolytatniuk! Szó sincs róla! Nem a szakmai 
rátermettség hiányzott, hanem az emberség. 

De hiszen maga Marko Popovié írja (a NIN március 
28-i száma), hogy „már akkor is, az esetek óriási 
többségében tütezesen megvizsgáltak és leellen-
ő riztek minden adatot... mert már annak idején is jól 
szervezett jogállam voltunk". Nesze neked józan 
gondolkodás... Hol itt az igazság? 

A túlkapásokat avval magyarázzák, hogy azok a 
„mindenkori forradalmak szükségszer űségei". Ha a 
szocialista forradalomnak is szükségszer űsége, 
hogy mind az igazi ellenfeleit, mind a vélt „ellenfeleit" 	396 



kínoznia kell, ahelyett, hogy radikálisan elszigetelné 
őket, akkor magam is felteszem a kérdést: ki fogja a 
világban és nálunk is követni az ilyen forradalmat? 
Ha a forradalom és az emberiség össze nem egyez-
tethető  fogalmak, akkor isten veled forradalom... A 
legádázabb ellenfelünkkel szemben tanúsított em-
bertelen magatartás is bumerángként üt vissza a for-
radalmi erkölcsre. Ezt a törvényszer űséget senki 
sem tudja megkerülni. 

Olvassuk Marko Miljanovot! Szeget szeggel igen, de 
Bénát Bénával nem, sohasem. 

f) A NIN cikksorozatának szerz ő i semmibe véve az 
események logikai sorrendjét, ellentmondásokba ke-
verednek. Egyik helyen ugyanis ezt olvassuk: „A 
Kommunista Szövetség éppen 1948-tól, és közösen 
ettő l az évtől kezdve nem ismer tabu-témát... Már 
akkortól kezd ődően és azóta is folyamatosan min-
dent megjelentettünk. Miért ne tennénk ezt ma is, mi-
kor egyesek — azzal a nyilvánvaló céllal, hogy külö-
nösen a fiatalok fejében valamilyen új (?) gyanú 
magvait ültessék el — „Goli otok-os titkokkal" akar-
nak manipulálni". Íme egy újabb példa a fogalmak 
összecserélésére! Ha a szerz ők a Központi Bizott-
ságunk és a Sztálin közötti drámai szóváltásról szóló 
tudósításokra gondolnak, akkor tényleg semmi sem 
lett elkendőzve. Vezetőségünk nyíltságával és az 
eseményekre való gyors reagálásával tanújelét adta 
bátorságának, ügyünk igazságosságában való meg-
győződésének és a népben való hitének. Mindez 
példa nélkül áll a munkásmozgalom történetében. 
De a Goli otok teljesen más alapra tartozik. A Goli 
otok akkor is, és még hosszú évekig tabu maradt, s —
mint olvassuk — ma sem tanácsos lemerészkedni az 
örök sötétség birodalmába. Egy másik helyen ugyan-
azok a szerzők ezt írják: „Abbéli szándékunkban, 
hogy minden győzelmünk, így ez is, szép és tiszta 
maradjon... attól való félelmünkben, hogy ne vet őd-
jön árnyék a győzelmünkre... óvakodtunk a Goli 
otok témájától." No mármost hányadán állunk? Van 
tabu-téma, vagy nincs tabu-téma? 

Még egyszer annak a meggy őződésemnek adok 
hangot, hogy közvéleményünk —kivéve a kispolgári, 
kávéházi és tájékoztató irodás köröket — a Goli oto-
kon uralkodó állapotokkal kapcsolatos kérdéseket 
nem puszta kíváncsiságból teszi fel, még kevésbé 
rosszhiszem űségbő l, hanem — ha még egyáltalán 
van bizalmunk a honfitársainkban —azért, mert szük-
ségét érzi az erkölcsi megtisztulásnak és annak, 
hogy a színtiszta és kétségbevonhatatlan igazság 
segítségével megszilárduljanak forradalmi vívmá-
nyaink. Nyilvánosságunk politikai érettségét tekintve 
enyhén szólva megalázó az az állítás, hogy a fenti 
kérdéseket a „jelenlegi megelégedettség állapotá-
ban" vetik fel, meg hogy felül akarják vizsgálni a tör-
ténelmünket. Miféle „megelégedettségrő l" beszélhe-
tünk ma? Már idáig jutottunk volna? 
Van még néhány apróság, mely homlokegyenest el-
lenkezik a NIN cikksorozatában közölt adatokkal. Igy 
például Petar Stamboli ć  elvtárs (a NIN 1982. február 
28-i száma) beismeri a Goli otokon történt túlkapá-
sokat, de hozzáteszi, hogy vannak ma emberek, akik 
a „szabadság jólétében bölcselkednek a humaniz-
musról". Véleményem szerint a Goli otokról „bölcsel-
kedőket" nem lehet csupán a „sztálinisták és a pol-
gári liberálisok" kategóriájába beskatulyázni, mivel 
ennél sokkal több és becsületesebb emberrő l van 
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jóindulatú bírálatát gúny tárgyává tenni. Máskülön-
ben a humanizmus szó számunkra nem jelent majd 
egyebet, mint a filozófiai értekezésekben olvasható 
elcsépelt szólamot. Branko Mikuli ć  elvtárs lekicsinyli 
az egész problémát. Szerinte „állítólag" kellemetlen-
ségekben volt részük azoknak, akik támogatták a kí-
méletlen sztálini elnyomatást. Ez az „állítólag" való-
színű leg azt jelenti, hogy: a rossznyelvek valamit 
összefecsegtek... Tehát kételkednünk kell a NIN-
ben napvilágot látott, a Goli otokon fogva tartottak 
kínzásáról szóló adatok helytállóságában? 

Annak megszépítésében, amit nem lehet és nem kell 
megszépíteni, legtovább Jakov Blaževi ć  elvtárs ju-
tott el, azt állítva a Danas hetilapban, hogy a Goli 
otokon, „nemcsak formális értelemben véve, emberi 
viszonyokat építettek ki". (Kiemelés: G. N.) Ismét fel-
tehetjük a kérdést: Hol itt az igazság? Vagy az embe-
riesség fogalma vált a képtelenségig viszonylagos-
sá? Jakov elvtárs, akit nemes lelk ű  embernek és de-
mokratának ismerek, mintegy olümposzi magasság-
ból küldi nyilait a szavukat felemel ő  bűnös-bűntele-
nekre'. Ha ez utóbbiak esetében a tájékoztató iro-
dásokra gondol, akkor minden rendben van. De nem-
igen tűnik ki a mondatból, hogy tulajdonképpen ki-
ket ostoroz. Talán mindazokat, akik fel merészelik 
tenni a kérdést, hogy valójában mit is csináltak az 
emberekkel a Goli otokon? Ez esetben én is „buša" 
vagyok, habár okom volna büszkélkedni ezzel a me-
taforával, mivel a bušák — a Crna Gorától a Dinári-
hegység egész területén át egész Likáig, igen, Likáig 
tenyésző  kis hegyi tehenek — szolgáltak táplálékul 
katonáinknak a háborúban. A bušák, nem pedig a 
hájas és kékvérű  szimentáli tehenek, ezért nem ildo-
mos dolog így gyű lölnünk ezeket a jámbor állatokat, 
kedves Jakovom. 
g) Vajon a legfelső  párt- és államszervek tudtak-e 
Goli otokról és az ott uralkodó állapotokról? Ha igen, 
mikor foganatosítottak intézkedéseket a helyzet ren-
dezésére? Ha pedig fogalmuk sem volt a történtekr ő l 
(egyes elvtársak, akik abban az id őben a legsz űkebb 
állami és pártvezetőség tagjai voltak, ma meges-
küsznek arra, hogy mit sem tudtak a jelzett dolgok-
ról), akkor milyen képet alkossunk magunknak az ál-
lamigazgatás akkori rendszerér ő l? 
És végül: 

A Tájékoztató Irodáról és a Goli otokról folytatott 
eddigi viták során az a benyomásom támadt, mintha 
valamennyi fát egy nehezen áthatolható erd őbe 
akarnának bezsúfolni. Nem tartozom azok közé, akik 
a fától nem látják az erdőt, de azok közé sem, akik 
nem akarnak különbséget tenni fatörzs és fatörzs 
között. A Goli otok egész e%története és azok a poli-
tikai feltételek, amelyek, mint intézményt életre hív-
ták, ez egy dolog. A szigeten uralkodó rezsim más 
lapra tartozik: az külön kategóriát képez. 

Ebben az országban egyetlen józan gondolkodá-
sú, igazságszerető  és becsületes ember sem akar 
ítélkezni dics ő  történelmünk fölön, de ezzel a törté-
nelemmel — kiváltképpen most — nem lehet és nem 
szabad elpalástolni azokat a sötét „epizódokat' 
amelyek megrendez ői —jószerint végzetszer űen —
éppen azokat a módszereket és szisztémákat követ-
ték és alkalmazták, melyek ellen történelmünk olyan 
hősiesen és győzedelmesen küzdött. 

Az eredeti szđvegben a lefordíthatatlan „šuša i buša" szókapcsolat áll. (A fordító meg-
jegyzése.) 



A jelenkor, népünk (és nem a tájékoztató irodá-
sok!) elsődleges morális érdekei megkívánják, hogy 
lemossuk magunkról a szégyenfoltot. Ezt pedig sem-
minemű  dialektikával, féligazságokkal és fogalomza-
varral nem tudjuk elérni, csupán egyszer ű  logikával, 
őszinteséggel és becsületességgel. Az eredmények 
olyan hatást fognak kiváltani, mint ózondús leveg ő  a 
vihar után. 

A mai időkben és társadalmi tudatunk jelenlegi ál-
lapotában meddő  kísérletezés megszépíteni az 
igazságot. Az ilyen próbálkozások csak újabb fél-
reértésekhez vezetnek és elhintik a gyanú magvát. A 
Goli otok meztelen, csupasz sziget, és mindörökre 
ilyen fog maradni. Hasztalan fáradozás fügefalevél-
ruhába bújtatni. A velebiti bóra nem ismer kiméletet. 
A gyerekek továbbra is ujjal fognak majd mutogatni: 
„De hiszen a király meztelen!" 

Р. S. 

Éppen mikor befejeztem a cikkemet, ösz-
szetalálkozok az utcán egy régi bajtársammal, aki a 
Tájékoztató Iroda elleni harc idején A. Ranković  egyik 
fő  munkatársa volt. Mondom neki, hogy éppen egy 
kritikai jegyzetet írok mindazokról a cikkekről és kije-
lentésekről, melyek a Goli otok kapcsán láttak napvi-
lágot, és hangzottak el. Bajtársam erre jószándékú-
an azt tanácsolta, hogy legyek elővigyázatos és bi-
ráló a különféle megnyilatkozások és állásfoglalások 
megítélésében. Elmesélte nekem, hogy az állambiz-
tonság központi vezetőségében teljesen lekötötte a 
figyelmüket a tájékoztató irodások leleplezése és le-
tartóztatása; hogy az invázió veszélye immanens 
volt, és ennek következtében pattanásig feszültek az 
idegeik; hogy minden erejüket az árulók letartóz- 

tatására összpontosították, ezért a Goll otok-i ese-
mények elkerülték figyelmüket; hogy, mikor el őször 
tudomást szereztek a kíméletlen bánásmódról, 
azonnal kiküldték a felügyeleti szerveket; és hogy, 
bizonyítékok hiányában, minden bebörtönzöttet 
gyorsított eljárással szabadlábra helyeztek, „mivel 
nem volt szándékunkban megtörni a táborokat, ha-
nem az országot akartuk megvédeni az igazi össze-
esküvőktől ". 

Nincs okom kételkedni e vallomás őszinteségében. 
Hozzáfűzném még, hogy a JNH akkori tisztségvise-
lőjének minőségében (úgy 1950-51 körül) — az em-
lített bajtársam kérésére — három katonaorvost jelöl-
tem ki egy bővebb összetételű  bizottságba, mely fel-
adatul kapta „a tájékoztató irodások egyik táborá-
ban" uralkodó helyzet kivizsgálását. Én, személyesen 
akkor sem tudtam semmit a Goli otok fogalmáról, 
még kevesebbet az ott uralkodó állapotokról. Kijelöl-
tem az orvosokat, de a vizsgálatok eredményét nem 
ismerem, mivel az egész ügy nem tartozott a hatás-
körömbe. Maga az a tény, hogy a Goli otokra spe-
ciális bizottságot kellett küldeni, az mellett szól, hogy 
az állambiztonság központi vezetőségének feltehe-
tően nem voltak pontos értesülései a Goli otok-i bör-
tönökben e/kővetett gaztettekről, illetve hogy a go-
nosztetteket nem „felső" parancsra, hanem az „al-
sóbb rangú" szervek utasítására követték el. Lehet, 
hogy valamilyen „felső  utasítások mégis elhangzot-
tak, de tévesen értelmezték és még rosszabbul haj-
tották végre őket. Lényeg az, hogy bajtársam vallo-
mása nem csökkenti a cikkemben felvetett alapvető  
kérdések jelentőségét, melyekre mindmáig nem kap-
tunk kézzelfogható választ. 

fordította: lócz jános 
• Kn/1levna ге81982. 
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Voilđ, monsieur Fouché! 
Már volt szerencsénk ismeretséget kötni 
a világpolitika e hal(hat)atlan klassziku-
sával (Uj symposion, 197. szám), ez 
alkalommal bátorkodnánk bemutatni 
Fouché úr újabb produkcióját! 

Prológus. 1981., 26. sterija Játékok. Lju-
biša Ristić, Dušan Jovanovič , Danilo 
Kiš... Összmúvészeti tekintetben is $-
ratlan megújulási folyamat ad jelt magá-
ról. A színház többé nem az a hely, aho-
vá „a sznobok előadásra vonulnak", 
ahogy azt Makrónk mondta annak ide 
jén, hanem fórum, ahol a mi legégetőbb 
problémáinkról van szó. Élet és m űvé 
szet rég nem volt egybeizzásának, kö 
zönség, színészek és rendező  együtt- 
lélegzésének ezek a ritka pillanatai való-
ságos energiát generálnak. 

E/só felvonás. Josip Vidmar, a Játékok 
elnöke, levonja a 26. színházi szemle 
tanulságát: elkerülhetetlen „egy ellendr-
z8 testület bevezetése"... 
Részlet Napóleon Fouchéhoz írt levelé-
bб l, 1805. „Nem hiszem, hogy színre 
kellene engedni olyan darabokat, me-
lyek hozzánk túl közeli idókbdl veszik 
tárgyukat. Olvasom az újságban, hogy 
tragédiát akarnak e/бadni IV. Henrikről. 
Ez azonban nem elég távoli kor ahhoz, 
hogy ne ébresszen szenvedélyeket. Azt 
gondolom tehát, hogy meg kell akadó 
lyozni, de úgy, hogy ne lássék a be-
avatkozás. " 

Második felvonás. Monsieur Fouché 
gondolkodóba esik: „hogy ne lássék a 
beavatkozás"... Az idei fesztiválnak 
meg kell lennie, nincs mese, legalábbis 
látszólag meg kell tartani. Rendezzünk 
hát egy áleseményt! ÁI-színházi sereg-
szemlét! 
Az álesemény jellemzli D. Boorstin sze-
rint: — eredendően azt a célt szolgálja, 
hogy a tömegkommunikáció hírül adja; 
— kétértelmű  viszonyban áll a valóság-
gal: önkéntelenül megkérdezzük, való-
ban megtörtént-e, s hogy mik voltak 
megrendezésének indítékai; 
—általában önmagáért létezik, önmagát 
jósolja s valósítja meg; 
—kimozdítja jelentбségébбl a valódi 
eseményt. 

Fouché úr idejében akcióba kezd. A kül-
döttrendszer értelmében át kell szervez-
ni a Játékok intézményes kereteit! Ún. 
„músorbizottságot" kell alakítani, hogy 
csak ártalmatlan el őadások kerülhesse-
nek színpadra, melyek „nem ébreszte-
nek szenvedélyeket". Elsősorban tehát 
„ne játszódjanak túl korai iddkben. " Jö-
het a Dundo Maroje, jöhet az Arnož 
disszidens és övéi, a Korrespodencia, 
A mama kedvence, a Memet, a Helyben 
repülés, ezek a XIX. században játszó-
dó darabok, melyek megfogalmaznak 
ugyan metaforákat, de olyanokat, mint 
Weöres versében a nevetés, amely 
„mindenre illik és semmit se mond". 
Hogy az esetleges ellenvetéseknek elé-
be vágjunk, legyen egy „a mai életből 
vett" naturalista színdarabunk is, a Vá-
laszúton. Az írója, Dragan Tomié ilyen 
sablonokban látja a ma gondjait: ID Ő -
SEBBEK — falu, hagyományőrzés, a 
múlthoz (természetes a háborúhoz) va-
ló kötődés kontra FIATALOK — város, 
hagyományvesztés gyökértelenség. 

Vladimir stamenkovićot, a tavalyi játé-
kok művészeti igazgatóját, akinek végre 
sikerült áttörnie a politikusok és a Dušan 
Popovié-féle kultúrtantik minden új, él ő  
törekvést felfogó hálóját, természetesen 
leváltották, helyébe Dalibor Foreti ć  ke-
rült főcenzornak, jól kiválogatott embe-
rekkel maga körül. Major Nándornak, a 
főbizottság tagjának egy nyilatkozata, 

miszerint a Karamazovok munkaközös-
ségét nem kell meghívni a Játékokra, 
mivel ez nemhogy elsimítaná a konflik-
tusokat, hanem csak újakat teremtene, 
szépen illusztrálja Foreti ćék Fouché inst-
rukciójához alkalmazkodó koncepcióját. 

Dehát milyen drámafesztivál az, ahol 
nincsenek konfliktusok? 

3. felvonás, igazi bonyodalom nélkül. A 
Karamazovok munkaközössége felhí-
vást intézett a jugoszláv színházakhoz, 
hogy tiltakozzanak az ál-sterija Játékok 
ellen (1. Új symposion, 203. szám). 
Dragan Klaić  már a Književne novine 
március 25-i számában felfedte, mi van 
a Játékok „küldöttrendszeri alapon való 
átszervezése" mögött. A NIN április 18-
án számolt be a történtekrő l, 25-én hoz-
ta a Karamazovok felhívását. Ljuba Ta-
dić  az Intervju májusi számában „Én 
katonasággal mennék a Sterija Játékok-
ra" címmel többek között kimondta: 
„Mennél többet gondolkozom a szín-
házról, annál kisebbnek mutatkoznak 
eldttem a Sterija Játékok (...) azt hi -
szem, hogy a Sterija Játékok a jugo-
szláv színházak kontextusában — Id-
nyegtelef dolog." 

Mint a legújabban a sztrugai Költ ő i 
Esték esetében is bebizonyosodott, a 
művészeti rendezvények szervezésé-
ben a művészek és a szakemberek vé-
leménye — tehát az esztétikai szempont 
— számít legkevésbé. A színházi embe-
rek tiltakozása természetesen hatásta-
lan maradt. 
Epilógus. A sterija Játékok '82 — két-
három felvonásnyi rendező i bravúr kivé-
telével — színtelen volt és szagtalan. De 
nem az új jugoszláv dramaturgiai és 
színházi törekvések szemléjének vol-
tunk tanúi, hanem egy tévékamerákkal 
és kritikusok kerekasztalával (ugyan 
mirő l is vitatkoztak volna?) körített ál-
eseménynek, Fouché úr rendezésében. 

Egyezek svetislav Jovanovval: az a tra-
gikus vétségünk, hogy részt vettünk eb-
ben a „színházban." Nem marad más 
hátra, minthogy az illetékesek szemébe 
mondjuk Danko Grlić  mondatát: „Teatar 
treba u neslobodnom društvu zabraniti!" 



zrí 
a 
sárkány /1 

„Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott 
hazafelé menet?" 
József Att ila: Levegőt! 

bell ügyes találmánya mellett 
hol tanyája vak füleknek (enged) 
körülményesség nélkül röviden 
a telefon kicsengett 
na jó gondoltam nem az első  eset 
had berregjen 
s már-már a dugó után nyúltam volt 
hogy kihúzzam a stekkert 
noha direkt nem érintett különösebben 
de nyugodni sem hagyott 
lévén hosszabbra szabott 
semhogy bírni lehet türelemmel 
a tintatartóból figyeltem 
bika előtt posztó színes 
Iába erбs karja ügyes 
kedő  ajkát redő  védi 
szarva hegyén szent cél égi 
s a tény mint a régi kristályosodni kezdett 
egyszóval derengett 
na Ti  pajtás 
a szürkület 
ez aztán a begyes 
formás markolnivaló ideges 
lehet ebbő l jó kis zrí 
nem fogunk unatkoz-ni 
továbbra is körülményesség nélkül röviden 
így lehet ezt fojtat-ni meg 
vasököl fegyelem 
nem lehet más szerelem 
lévén nagy tekintélyek építették belénk akit 
ha nem tudnád pajtás a kakit 
nincs az a társadalmi szél 
amely be ne tudná fogni tulajdon vitorláiba 
mindezt bell ügyes találmánya mellett 
körülményesség nélkül röviden 
ahogy megkívánja a helyzet s az ing b ő  
végén ő-t előz az ó 
vonalban lenni jó 
szépen vasalt fess zakó 
közérzet komoly bizakodó 
meglehetősen kikristályosodott kép állt össze bennem 
a készülékkel szemben 
kevésbé zengzetes írások felett mentve a percet 
akár anselmus diák ki már így is 
józan ész nélkül is igen 
kellemes fiatalember 
csak a fetsmerés kellemetlen 
a locsogása hogy a fazékban 
ez meg az rotyog nem 
mintha nem így lenne de 
kanalát jogtalan meríti idegen levekbe 
s izgat: jogom jogom 
dehát pajtás ki figyel erre ha 
nem бt magát ütik mellbe 
mint egyedi esetet 
kitöltve a nem tipikus üres négyzet keretet 
bejegyzett végre a rubrika 
norma készen statisztika 
kimutatás hogy a dó nem volt hiába va-ló 
ha metronomra üt a kotta 
bizonyított kell a flotta s az ellen 
hogy a telefon körülményesség nélkül röviden 
kicsengjen egyre izgatottabb lettem 
s már a dugó után nyúltam volt 
hogy kihúzzam a stekkert amikor 
kiderült falba épített direkt 
csak elvágni lehet a vezetéket 
és saját zajába is belecsenget 
egy hirtelen mozdulattal a kagylót fülemhez emeltem 
a korrekció az már döfi 
értjük egymást ugye öcsi 
györgy-sárkánynak egy a vége 
tény van annyi ahány mérce 

hasfelmetsző  jack 
expozéja a felel ősségrő l 

Élezzük ki. 
Élezzük ki. 
Élezzük ki. 
Élezzük ki. 
Elvtársak. 
A borotvákat. 
is. 
1982. IX. 16. 

hogy 
Itt-ott 
>tudományos 
alapokra< 
helyezték 
az 
élelmezést 

És szóla a herceg a néphez: 
„Máshol ostobán hal éhen évente ötvenmillió, 
eddig tudatlanul éheztetek ti is. 
Ám hogy fejlődésünk immár oly szembeszök ő , 
alázatos könyörgéstek meghallgatásra talál: 
közm űvelődésünk szintjét emelendő , 
koplalni ezután csak tudományos alapon sza-
bad." 
1982. IX. 16. 

eőrsi 
1st van  

clevelandi 
szonett 

Pár egyetemista egy építmény előtt 
ritmikusan világgá kiabálja 
hogy békére vágyik s még valami másra 
amit nem értek — a járókelők 

nem gyorsítanak s lassabban se jár 
a rendőrautó, megy szabott időre —
bezzeg nálunk hamar összeverődne 
minden rendű  és rangú policáj. 

A mi szívünknek a szabadság drága, 
de itt se olcsó: vételára 
a jelentéktelenség, mely egekbe hat. 

Nekünk viszont a szabadsághiányért 
kárpótlást nyújt az akaratlan ránkmért 
és alaptalan fontosságtudat. 

400 

csorba 
béla 

kalapáti 
ferenc 
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