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Laikus ~e~esZ~

lás  

Eszi májamat a méregzöld. 
A legyek a kéket utálják. Nekem csudaszép. A bölcsesség színe. Mondják. 
Hallottam, betiltják a zöldet városunkban. És a legyeket is; de đk nem hagyják magukat. 
Továbbra is ostromolnak. 
Galamb szárnycsattogás a nyugati pályaudvaron. 
Galamb szárnycsattogás a színház el őtt. 
Galamb szárnycsattogás a keleti pályaudvaron. 
Galamb szárnycsattogás mindenhol — béke és szabadság! 
Már ők is támadnak? Az öreg utcaseprő  nem bírja őket. A főtéri szobor se. Elszaporodtak. 
Tenni kéne valamit... 
... majd holnap. 

Itt a parkolóhely . Tömve . Esik az eső . Egy giliszta mászik leveg őért : elázik . És több száz . Kivesz-
nek? Tenni kéng valamit. 
Majd holnap? 

Megdrágult a cigaretta. Megint. Nem dohányzom. A szénmonoxid, a kén és 
mittudoménmégminem százaléka a leveg őben már évekkel ezelőtt is magas. 
Hallottad? — betiltják a zöldet. 
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Éjeim magányban szenvednek. Nincs csillaghullás. A hold sem hold. Neonreklám. Fönt és lent. 
A macskák sem párzanak a háztetőkön. 
Itt is, ott is: csönd. Havonként a kéménysepr ő  is végigköhög borzaival. Borzalmas! 

Az iskolában, ha sikerül beszerezni a szenet, télen meleg van. '.7 C°. Az uzsonnát kalóriában adják 
meg. Számítják, számítják... 
Az órák szörny űek, ha részeg a tanár — vagy ha tök józan — úgy közepesen a legjobb. 

Hazaérek. 3 óra. Ebédelni kéne. Táskám a szoba közepén. Kimerült. Kopott kutyab ő r. 
Fullra csavarom a rádiót: Falco Jeanny-je; a többiért fáj a... 
Anyám nyit be: ő rült! 
— fejcsóválás... 
(melyikünk?) 
Hazaérek. 3 óra. Ebédelni kéne. Táskám a szoba közepén. Kimerült, kopott... Fullra... 
Falco Jeanny-je; a többiért... 
Kit érdekel... — betiltják a zöldet városunkban, mindent kékre színeznek. Hallottad? 

Fölemelték a fizetéseket. Utána a szociális segélyt, az ösztöndíjat, a nyugdíjat, bla-bla... 
De... előtte az adókat, a lakbért, a villanyáramot, a só, fekete és fehér kenyér árát, a benzint, 
a vonatjegyet, a sört, a szenet, a lisztet, a lemezeket, bla-bla... 

Mozink is van. Olyan közepes. Se ablaka, se... 
— de azért van három ajtó egyik oldalon. 
FAGYLALTTAL ÉS KUTYÁVAL BEMENNI TILOS! Fütyülni sem szabad. A filmeket a szomszéd szabó ol-
lózza. A múltkor fütyültek a filmben. Majd kikergetett valahányunkat a „mozi-cs ősz". 
Nyilván elszundított. A film unalmas volt. A zöld szerelmesekrő l szólt. 

Kedden az áruházban jártam. Nézel ődtem. Farmert akartam venni, nem futotta pénzemb ő l. 
A kiszolgálóknak nincs szarvuk. 
Barátomtól hallottam, a múltkor egy szarvas fölszúrta a vén cigányt. Az erd őben rőzsét gyű jtött. A pipá-
ját még most sem találták meg. Jó pipákat csinált. Legjobbakat a környéken. 
Tenni kéne valamit, de azt mondták: 
— majd holnap. 
Jó lesz vigyázni! Én nagyon vigyázok! 

Megcsonkított Beethoven zene. Délel őtt a kocsmák és a bárok üresek. Takarítani szoktak 
ilyenkor. Talán valamelyik fölmosón ő  hallgatja a közelben. 
Sok van belő lük... 

A város szélén szanatórium épül. A másfél méteres fakerítés tele plakátokkal: ma este 
a Bánk bán, olvassuk a NÉPÚJSÁGOT, disco TEX, ROBI +SZILVI, GÁLICS grafikái nálunk, 
SUPER FILTER, le a zölddel!, szerdán véradás,.... 
Innen túl csak szemétlerakók. 
Száraz levelet se hord a szél. Kivágták a fákat. A lakótömbök nem kaptak elég napfényt 
fejlődésükhöz. Már úgyis kiszáradtak. 
A csalánt is cserépbe ültessük? 
Ennek semmi értelme — betiltják a zöldet. Hallottad? 

A járdák labirintusában sokszor keresem magamat. Amikor rádöbbenek, hogy elvesztem, 
elpirulok, még szerencse, hogy senki sem ismer. Ez mással is megtörténhetik. 

Hát igen, a járdák... 
Unom a járdák szürkeségét! Addig ők taposnak engem! 
A kirakatokból hiányoznak az árcédulák. 
Rámkacsint egyik bábu. A szemafor zöldre vált: mehetünk... 
A piac. 
Kövér nénikék ácsorognak: túró, aludttej, tojás, sárgarépa,... 
,,...tessék hölgyeim..., házi termék 
... friss saláta... Ja, kérem, a jót meg kell fizetni ......ez nem ér annyit... három kilót kérek... 
...tessék, tessék, ma vegyük meg, holnap drágább lesz..." 

Csöpögni kezd újra az eső . Furcsa szag árasztja el a várost. 
Az ablakmosás szezonja. 
Már zuhog. 
Eltűntek az emberek. Ki templomba, ki kocsmába,... 
Üres faládákat és szétszórt papírokat áztat a piacon. Lassan tócsák n őnek: Néhány eldobott csík. 

Szemét. 
Más nem úszkál bennük. 
Mögöttem valaki viccet mesél: 

„és azt mondja: betiltják a zöldet!" 
Ha-ha-ha! 

Eláll. A tócsák képtelenek. 
Elő jönnek a legyek is. Újra kezd ődik az élet. 
Az újságárus: „ 1 0 kiló kábítószer... Reagan nem enged... Húsdrágulás... Újabb atomkísérletek... 
Staféta! Igen-nem?... Megfojtotta anyját... Továbbra is csapadékos... Irak ismét támad... 
Betiltották a zöldet... Egy kakasért börtönbe... Újabb referendum..." 
A zöld! 
Olvasom, a kékrő l semmi hír! Sok van belő le, vagy nem bírnak az éggel? 
Tenni kéne valamit. 
Holnap... 
Eszi májunkat a méregzöld. 
A legyek a kéket utálják. 

Kezdünk: himnusz 
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Szathmári István 

Egy palermói délután  

A  négyujjú, pléhfogúharmonikás letörölte szürke ajkairól és hószín ű  orráról  a  szardí-
niák apró, szétnyomódott maradványait. Egy ideig elid őzött rozsdás fogai közt, majd 
kipattintotta roggyant hangszerét. Furcsa zaj mászott ki bel ő le, nyugtalansággal töltve  
ii a  gazda és családja barna, szakadozott, foltos fényképeivel bélelt tintahalszagú,  

zott  kocsmát. Tő röket forgatnak  a  szívünkben  -  mondtad,  -‚  olyan fájdalmas hangok 
ezek.  A  palermói sárga délután nehéznek indult. Mintha sötét énjeink felé furkózna,  Ii, 
Ii  egész  a  hínárokig.  A  bor  [ze  hirtelen megecetesedett, és lomha fekete lepkék súrol-
tak  benninket.  itt, Sanghaj mellett,  a  vörös sárkányok karmai alatt, valami rosszul in-
dult.  A  fű részporos padlón elaggott macskák nyúltak  el a  vendégek lábai között. Ha-
lálvigyorral buggyantak ki  a  hangok továbbra  is a  nyitott ajtón,  a szaIagok  résein  pisz- 
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kosan csillant meg aránk ül ő  délután verete. Kint a téren, a kis utcák pihen őjén, pacalt 
és más belsőségeket főztek nagy kondérokban, sárga citromokkal együtt. Az apró ci-
tromok mint valami állatszemek meredtek befelé a már kiterített, kasokra emlékeztet ő  
húsokon. Éles kések villogtak, akár aránk terpeszked ő  sárkányok karmai a Sanghaj 
vendéglő  címerén. Éles kések motoszkáltak bens őnkben is. Bennünket ugyan ki árul? 
Sárga citromaink kinek a markában loccsannak szét? Zümmögtek a bogarak, legyek 
és muslincák a kocsonyaként rezg ő  cafatok körül, zümmögtünk mi is a fekete bálban, 
a viaszos, kockás asztalterít ő  mellett, miközben egymás után másztak ki a foghíjas 
hangszerbő l a rémek. Palermói délután! Mennyire vágytunk már rá, mennyire akartuk 
újra a húsát, az ízét, fényeinek halvány pásztáját, sárga, vastaghéjú narancsainak sí-
kosságát, amint csusszannak a matt köveken a lábunk elé. A f űszerek illatát, a borok 
bukéját, hogy akartuk már, és most vasszögeket vernek a dobhártyánkba, körmeinket 
szálkákkal feszegetik. 

A szomszéd asztalnál hatalmas, csíllogó halat boncoltak. A zöld szeme, a hal 
megfagyott tekintete rajtunk nyugodott. És míg ott voltunk, állandóan éreztük, tudtuk 
ködös, határozatlan szigorúságát. 

A négy ujj most erősebben lejtett a hangszeren, elképeszt ő  hangok, sikolyok 
szabadultak fel, úsztak tova. A szürke arc, az ősz szem a plafon felé fordult, mintha 
onnan várná, lesné a megoldást, talán ő  is félt, borzongott, talán az ő  lelkében is tom-
bolt a tájfun, de hát miféle megoldásról lehetne itt szó, a csíkos asztalok között, a 
zöldszem ű  hal meredt nézésében, a fal mellett e süppedt délutánon? 

A kocsmáros ekkor felénk lódult, de talán inkább az asszony ért els őnek hoz-
zánk a tálcával, amelyen a hal szeme mintha életre kapott volna. Szép, még érintetlen 
szeletek a friss-zöld leveleken, halvány citrom háttérként — nekünk küldik adják, fo-
gadjuk el, éljünk vele. Szeretnek minket. Keblünkre ölelnek, csak együnk, legyünk 
erősek, vitézi formájúak. És mi ettünk, magunkhoz vettük az ételt minden ízével és il-
latával együtt; a citrom levében úsztattuk ujjunkat, ajkunkra friss bor került, és közben 
keringtek a sötét démonok. A zenész, a roggyant harmonikás már-már a falba 
mászott, eltűnt, csak a zsilettpengeéles hangok kavarogtak még. A hal szeme hirtelen 
kidudorodott, megnőtt, mintha fogai lennének — mondtad —, mintha csápjai lennének, 
felénk fordult, ránkbámult, belénknézett. Gerince pedig már a macska torkában. 
Messzirő l dobszó hallatszott, a Sanghajban felszaladt a roló, kínai emberkék botla-
doztak a sárga falépcs őkön, lámpás rádió szólt, eltévedt autók tülköltek az avarszín ű  
fényben, Palermo az esküv őjére készült, a mindennapos szertartásra, amelyben él és 
hal is, kel és bukik, nyög és örül, de minden szempontból van, lüktet. És mi is vele 
együtt ezen az aranycsillogású délutánon, a maszatos ablak és fal mellett, a viaszos 
asztal mellett, míg ujjainkat átlátszó lében mozgatjuk. Az ajtó szalagjai mint hárfák 
húrjai zsongnak, mormolnak nevenincs hangokon és a képek táncra perdülnek a 
szürke falon. A gazda kötényét fogva pereg, a rokonok kamásliban pukedliznek, árva 
történetek nyernek itt csatát. És ekkor megáll a zene. A zenész arca már fehérebb 
nem lehet. Kis fehér tolószéken gurul be a nagy kalap. Ebben a pillanatban vált min-
den jégcsappá — gondoltam később Lassan csúsztak le a képek a falról, majd min-
denki zavartan keresgél, még a gazda is, fémpénzek csillannak a kalap alján és a dé-
monok reszketve néznek. A józanság hajnala ez immár, a fájdalom barna valója. És 
körbegurul a fekete kalap, mindenkit számba vesz, apró ezüstcsöppek lepnek el, mi-
közben érzem, zuhan a kedv és az álom. És csak arra van er őm, hogy megérintselek 
és induljunk határozatlanul. A négyujjú zenész hirtelen felém nyújtja a kezét, hó- 
színű  orra és vértelen szája mint k őszobor fut belém. Felzendül a zene és sikongva 
nyaldos utánunk. 

A bársony alkonyatban nincsenek árnyékok. A félelmek pontjai feloldódnak. És 
vonzóvá válik minden, ami különös. Édes bort iszunk egy kimérésben, és lassan 
valóssá leszünk. 
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Várhegyi Miklós 

viselő
je az a modern Noé, aki nem ér rá 

A mtntmal art  mai kép 	 a elég korán kezdeni. 
várni az Úr hívását, és mégsem tudj 1 ~ meg 	 hiszen suhanjon át csak 

gondolat  észrevétlenül az  arcon, és az  élet máris a forr-A dolgok természetét mindenesetre félreérti, 

egy  valódi  
ponton áll. 	 ro éktjéről hallva igazán a 

óban érezhetjük magunkat. A m
űvész a világ Szentjóbi Tamás létminimum-standard p I 	

bárkáján vala- 
huszadik századi megoldósra, ha tanácsait követjük, 
közepén rájött  a meg 	

magam részéről a 
mennyien megmenekülhetünk. 

Hogy másnak mi a dolga, persze nem tudom. A mag 
jó az, aminek a legkevésbé ugrom be. „Lélek

Ѕzakadv~ D Thoreau) 

ha valaki ezért keresne meg, hogy jót tegyen velem." 
 

ám, bezárulásom, elő
ítéletem általában a „nekem 

Elfogultságom, hibelentkezik. Paja (szalma) -mondja Unamuno. El-
tetsző" képében j en ből a tájleírást, a jellemeket, a költe- 

kell, hanem 
dobni, mindent eldobni. A rel a  Y 	

a „föld-művész" 
mé ellem.  a rímet, a zenéban m aibs IlannótÉrz m irány 

	

iramtsát. 
szellem. Nem mélység, 	kényszeríteni, hogy felépítsem p 	arról 

előbb-utóbb erőszakkal fog 	
ész művészi avantgá ггk,  mely 

 M гб l  
Ado  Ft ,  hogy teljesentfbl zabadu) a hagyomány 	tőr- 

álmodozott, hogy 	 miszerint az emberisé btro- 

nagy látomásának b űvöletében született, 	szerűség 

ben az ember ismeretlen törvényeknek van kiszolgál
-  

ténete két részre oszlik: történelem-el
őttire (a szükseg 

tatva
) a, amely 

tatus) és a Proletárforraé ó!nnón sorsaefölébe kereked kéne emr , 

amelyben az ember vég 	 az embernek ,  
higgadtan kijelenthetem: e nincs. (Ennek 

Meggyőződéssel és 	egzakt tudásra szükség 	nem 
amennyiben ember,  biztos és eg 	ilyen tudást eddig még 

Amire viszont szüksége van, az éppen természetesen az 
sem mond ellent, hogy 

szerzett, és soha nem is fog•) 	 ör ött, imád - 
az, hogy erre rájöjjön. 	 itsé éért köny 9 

A meddő 
 asszony a koznici Izraél seg 9 

t a áabbi еl on  ugyanezt kozzék érte, hogy gyermeke születhessen. A Rabbi elgondolkodo 

Báá1 Sém Tovnak egy köpeny I 	Köszönöm,  a leg 

- Anyám a következő  évben megszulettem. - 

szeb tőle. A 	 amit csak tudok! - hálálkodott az ass- 
vafelelt: - Nem, ez rajtad nem fog segíteni. szebb köpenyt hozom el neked, 

ass- 

zony. A Mágg ~
d mosolyog 

Anyám nem ismerte ezt a történetet. 

t Az első  és utolsó pillanat között nincs tudás. Az élet nem javí-
■ tós, nem fejl ődés, nem feltalálás, nem segítés. Nincs ember, 

aki a jóságot elbírná. Nincs senkinek joga a szerénységre. Az élet: 
érés. 

Minden önmaga felé halad. Szekularizált világ nincs. A világ: val-
lásos. A normálistól való minden eltérés (el őjogok, címek, érmek, ran-
gok) a láthatatlan oldalon elkövetett hibák kompenzációja. Eltérni az 
első  pillanatban (teremtés) kapott mindent ő l csak a lényeg-telenség 
felé lehet. Minden azonnali, mérhet ő  és látható hatás kizárt. Szcienti-
fikus termék, szükségességének és nélkülözhetetlenségének bizo-
nyítására és fenntartására találta ki a tudomány. Csak a félreértés ter-
mékeny. A modern gondolkodási és m űvészeti irányok a születésük 
nél álló félreértéseket bontják sorsukban ki. 
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A Iázat, az er ő lködést, a sietséget, a feszültséget, az őrületet el-
dobom (áldozat), hiszen nem olyant akarok mondani, ami nincs. És 
nem onnét, ahol nem vagyok. „Az élet értelme abban áll, hogy értel-
metlen azt mondani, hogy nincs semmi értelme." (Niels Bohr) Az élet 
általam mondja ki önmagát. „Aki nem tud többet adni, mint amennyit 
kapott, az lassan elkezd rothadni." (Georges Bernanos) 

Keleten karma van, Nyugaton politika. A karma: eggyé válok ma-
gammal, kibontok minden lehet őséget, amit kaptam, a világot (Egész) 
magamba emelem. A politika a karma id ő leges és látszólagos meg-
hamisítása. Erőszakos (naiv) akkor vagyok, a hatalmat akkor kere 
sem, ha nem vagyok önmagam. Nincs két személy, aki egy pillanat-
ban ugyanazon a helyen lenne. 

Nem halogatás kell, nem kikapcsolódás. Ellenállni a bonyolódás-
nak. Az utolsó ítéletre nem küldhetek fényképet magam helyett. 

hálára! - ezt 
resZti, ne számítson ik modern" 

világot álmából felér Platon óta bármely az. (pali) 
Aki a 

hely
ett a görögök és 	 már nem 

3 Hegel hely 	volna. „Ami modern, az 	kultúra épült, ez: 
mondhatta 	

~
z, amire az egész 

	

gondolkodó 
i m

ár  nem az; 	 a elét és az 

Ez, vagyis am 	 ta önmaga y. 	azóta 

	

a lábos megfogta 	is - 
az Én. 	őskáoszban 	Odakozmálhat száz 

Egyszer az 	össze. 	 őző
) Ami léte érdekében 

lábával tévesztett е  bss ést." (Határ Gy tart fenn bennünk folya-isten 	tulajdonítja a 	 ami álta- 
magának 	erzéki) igényeket teremt és elentené - 

dhetetlen ( 	 ő  eltűnéséct~) mentén és szerint látja 
kieleg 	ezek eltűnése az 	irány 	 el mon- 
matosan - 	stílus, szervezet

, 	 és érti Heg 

rendszer , 	 modern  bennun át tudományos rész- 
láposok ( 	világot ami tehát m 

	okat saj 	I pSZ1Choana- 
és szervezi a Én  Ami a Szent valóság 	afel (p •~ 
dósát, az az: 	Sége 

érdekében heséšateny  csak  beszédtéma, 

szeme°ntja terméken  misztikus és szem Y 
aminek minden 	

mert hozzá 
lízis), 	az Én• 	 (ember)  nem szétteszíti , 	° át, 
ez bennünk: 	 ami ј1sZtegett  a szellem j 9 

Ami a 
szakrálisan zavakká tesz, 	az  Én. 

se tud érni, csak iránta 
	ondant, az: 	A kételkedés (ta- 

	

mindig többet akar 
en 

egyet: 	
hivő • 

minden  a por- 
mert mindig , 	 Aki lép egy ődés) int m ber nincs. 	 m 

	

Szkeptikus een ragaszkodás ,  meglep 	°ndani. Valami hozza 
Töbet en fiban elhomálYosul-gadás, büszkeség , 

 megnyilvánulás. ott és anny e et nem a 
malistól v Ahol ées amiben kételkedem, látszatot émegko gönni a lá- 

ok jelen. Torzítva látok, 
	

Ima: van téve. 	 el megköszönni• A 
nem v egy A lyökér helye a láthaeSZlan. 

	
Hiba. tam: 	 életemen 

maguk hely 	tart, hogy van' Eg ami látszik: szimbólum• 

thatatlannak, hogy 	Tudni, hogy 
alva élek. 	 az emberé. Isten 

láthatatlanba AZ ember: egész: ' 	A Logosz 
Még  nincs'" 	 állat kapta. 

A  megynytivánulást az 
	

de az embert ( szakrális a keres
lni ,  

mellett lakni• 	 dalmatfogl 
pz Én állíthat valakit üne  á zenedést és a fáj 

tudja becsap 
benne nem 
hogy a jelenlét ízét érezhesse. 

4 A nyelv: végtelen t 
képére és hasonlatosstálog

~a (WІttgenstein) - az A kulcslyuk_k 
A 	 ultúrá 	 intetett. 

	

h 	Sára tere 	 ember isten 
nern_közvetienül ta z együnk.  

helyzetünk ne 	pasztaelható 
alak• 	

m le 
1ab 	tt könnyebb. Ma dolgok képzelt 

	

an érkezik. „q vilá 	minden (veszél megismerésével fosztottuk  meg,» 	9ot varázsától 	y) ellentéte felől és 

	

(L. Kla 	 a távolság SeГnmivé tételével azt helyette, hogy: „kacattes) Ha azt 
konzerv 	 al teli zs - mondom,  hogy, ember  vagy 

anakronisztikus  ak„ (hun 	 és nem ember tagja fenn, 	 g)' aa  is meg nem v  
Ha kulcs) 	

A ~lágot ma is harminch agy°k 
vagy bent. q vakon át  nézek v 	 at igaz 

a bizon 	aaamit, sokszor elfelejtem: kint va dern kultúra na 	Ytalanságra és fiz 

tgényt 

	9y része így elérés 	galomra azonban, amit ga ok_e 
 

Jelent, én  személy szerint nem  To- 
tar- 

~ 

 

1' 

TpUTOLOGICA 



„A jó m űvész mindig a cipzárja körül matat.” (Pa tt i Smith) Igen, 
így bukott minden felfelé: a Látszat felé. A misztika így lett az, aminek 
kintrő l látszik: elfojtott testiség. Így veszi el az ember életét az a m ű -
vészet, amelyik a rutint tanítja. Kulcslyuk nincs. Ez a müvészet rom-
lottsága: „az egyéni versenyen alapuló eltorzult szenzibilitás, a ránk 
tukmált étrtékhierarchia és így tovább." (Gombrowicz) 

Nem a közvetett, hanem a közvetlen. A személyes. Nem a jöv ő , 
hanem az örök. Gondolataimat felfelé nyitott térre szabni. A láthatóvá 
tett szeretet: a politika. Ha a jót csinálom, akkor nem tudok semmit 
(derű). Érezni, nem mondani. Határok nem elmoshatóak. Ha ott állok, 
ahol vagyok, akkor nem látszom. Szellem csak ott van, ahol semmi 
sem látszik. Az élet a szavak közti szövetként létezik. 

Ahogy „a polgárok nem az államtól kapják alapvet ő  jogaikat, ha-
nem vannak emberi jogaik" (Kis János), úgy a „mindenki m űvész" 
helyett: mindenki ember. 

A morál: a láthatatlan. Nem tudós, nem m űvész, nem szakember 
dolga. 

Az ember az Egész-ben szabad. 

Li Yuan-Chia képeit (Minden és Semmi, 5=0, 1 
 +1=0  stb.), 

7  ■ amelyeket a hatvanas években készíte tt, és a londoni Lisson
uy  

Galery-ben állított ki, de költeményeit és személyét is a
z 

mzi Gy k 
Brett szerint, hogy. Keletrő

l és Nyugatról is jött, Ugy anakkor  

irányból sem. Három. 
Aki csak József Attiláig jutott, és — mintha 

	
be

rmi , l annak Li 
történne — a külső  cenzort („vezérem") belső e cser  

magatartása nem sokat mondhat. Az attit űdtđl való teljes szabadság 

értelméhez és fogalmához legalábbis közelebb juto
tt  az

, aki David 
hogy a Kommunista Kiáltvány keletkezésével e yid

őb h Henry 
   hogy: 

Thoreau realizálta a Walden-életet. Ami Keleten úgy 
„Ha itt az éj, hajnalodik" — az Newmann bíboros szavaival a követke

-

ző : ne az 
észes szavakkal persze óvatosan  kell  bánni l  hiszen uaz  emberek 

A nagy 	p 	 szava például 
alig várják, hogy megijedhessenek. Paul Ricoeur nagy 

az aszkézis: „A reflexió az óntudatot az  eredendő  igenléshezvemelje 
lik alkalmassá arra, hogy szer űbben mondja, amikor a hagyo-
fel” — Paul Claudel ugyanezt egy 
mányt egy sétáló emberhez hasonlítja, akinek t бllábbal a földö akkor 

lábbal a levegöben kell lennie: ha lábát csak a földön tartja, 
nem halad, ha csak a levegöben, akkor elesik. séta. 

Az aszkézis tehát pontosan értve (illuszt
~ 

lva): 
A jelenlét: egyensúly. A hagyomány: 

az 
 

 

Mesterem tanításai közül sokat csak jóval kés
őbb értettem 

5  ■ meg.  Az  egyik ez volt: a kérdések eltűnése. 	
j 

— Mindig és mindenben a nagyot, a szépet, 
az  újat, a elentőset 

kerested.  Tanultбl tárgyaktól és emberétől, a természettől és a nők-

tő
l. Vagyis tanultál volna: ha nem kérdezel. Kérdezni azt jelen (távol 

va-

lamit már tudsz, tudni vélsz, és a kérdéssel eltolod, aaegtöbb em-
tartod. Betegség és katasztrófa kellett ahhoz,ak kérdéseid, ne 
bernél, hogy legalább egy pillanatra lefogyj láttál és 

le- 

gyen már ahhoz Si  erőd. Más ilyenkor vallásos lesz, te meg 

megszólítottál engem, aki mindig itt kérdezhessél A moű  beltségelm, 
pot hamar elmúlt, alig vártad, hogy 
az életformám, a tapasztalataim, minden érdekelt. Hát kérdeztél és 

kérdeztél. 
— Miért nem szóltál? 

A Mester elmosolyodott: 	en éden bánnom veled. Er ősödsz, 
— Ma talán már nem kell olyan gy 9 	 de minden kije ,  

hamarosan fordulóp 
hangzani, mintha  kérdés lenne. Sokan nem is jutnak 

ientés úgy fog hang eltűnnek a kérdések. 

innét tovább egész é gy fontosabb szavak, vagyis minden szó egy-
Nem lesznek szebb vagy

od' meg. A nyelv nem az  ember ura. A kér- 

formán fontos lesz.  Nyugodj 	ra semmi okod. Ha valami nem 
dés nem emberi mérték. Kíváncsiság 	 ütt, amirő l sejtel- 

érdekel, nem vállalod áb Eddig a szépbenyvoltak a hibáid, mer oda  

r ejt  sincs, menj 
rejtetted ő

ket, most legalább rendes helyükre kerülnek: abba, 

nem бгtеsZ
l 

nem tetszik. Ami 
bbet é zel. Mindent  magadhozekill engednedassan k= 

egyre 

6 ■  gat ns és érték függetlenek. Az els ő  pillanat egységében („L, már minden adott. Idő , kommunikáció: elzuhanni. Az elhúzott második pillanat kultúrája. 
A Szellembe érve eltűnik karma és politika (Én). 
Ha még tudsz valamit, akkor nem vagy ott. Aki tud valamit, hiába kérdez . Minden hazugság , 

ami nem azon az ürességen át érkezik, ami a Személy. 

Tudomány: rossz kezdés. A kísértésnek nem tud ellenállni (Jézus 
a szikláról a mélybe veti magát). Negatívból indul, hogy sose tudjon a végére jutni. 

A Iáz, a segftés az Egészet csak mímeli. Ezek elmúlása után lehet 
k 

 aktuбl is.  бгzёѕ 
 elhallgatni 
pontos . 

az a acs nyal A paradoxont    araszívbe en- gedni. 

Látszólagos ellentmondás: tautol бgia. Az élet elбl nem a titokba , a mélységbe, a kérdésbe , az irodalom-ba menekülni. A szépirodalom (els бdlegessége): öncenzúra. A kiskutya pórázával játszik. M űvészet. 
A templom: az éhségsztrájk helye. 
A teljességet a szóban veszted el . ДΡ ltalános, eszme , nevelés, ta-pasztalati bizonyíték, törvények, világkép, szétszakított hármasság. 
A dolgok alig várják, hogy meglásd бket. 

Ez a mai helyzet nehézsé 

	

■ tudatosságnál annak sem e és könn 	
g a korán felébredt El  kell  jutni 	 milyen fokán  nem 

 J 	az Én legsűrűbb pontjáig, és ott 	
m szabad 

tanoia). Észrevehetetlenül elhajítani 
	az egészet elhají sa б

t á lni. 

dzrau óra salás (ha az  ember 	
persze, megy ha , o 	(me- 

	

gondol), 	 a valamit lassulni Iát, g ez is látszik, 
ni egész életében , gy rtt marad valaki állva, 	°kvetlenül ren- 
megállni, az 	keresztrejtvén 	 megrohadva (mosd at- 

Ént eldobva 	
~feJ гz protest-művészet stb.). m Nem meleg kuckót építeni biztonJsá érzekenysé 

Nem 

 logika termékei 	
gtit  Tovább, tová b. 

(tudományosnak ítélt attitűdből, ahogy a rágják. Minden megnyilvánulásról egy művészet, vallás stb. 
bezártságát félti: a rosszat, 	mondható: 	 ) szugge- 
bе  ami ne 	 a keveset. Azt 	

csak az  egyik. Saját 

	

m elég, 	 amit félteni lehet e 
Nem a hatalom balekjának lenni, ne 

	
gyálta- 

lat, öregedés, nő , 	 пΡ~ bezárulni 
Mesterem 	

halál)' 	 (őrület, maszk, ál- 

azt tanította: ne féltsem a világot a Földet. Senkí sem tud kárt okozni 
az 6 teremtmé Пyebнúbnš?nem önmaga, ami nem az övé, vagy nem Ha túl hangosnak találok e gosabb . 	

gy tömeget: máris én vagyok a leghan- 

I 

9  A második pillanat a távollev ő  Isten kora. Nincs önmagáért: ez 
■ nyitottsága . Bezárulni: provokálni (a láthatatlant láthatóvá 

tenni, gyerek-szül ő  viszony, fantasztikum az erőszakrendszerekben 
stb.). 

Minden emberi m ű  az első  pillanat „Vagyok"-jóból nyeri erejét. A 
teremtmény teremtése: a tautol бgia. Azt, hogy tautológia, csak az Én 
mondhatja. Az első  és a harmadik fel ő l (Egész) a tautológia ezt jelen-
ti: Logosz. 

Az Ént eldobva kezd realizálódni a második: ember. Az els őbő l 
jön, a harmadik felé ta rt . Ha ezt elfelejtem vagy eltusolom: félni kez-
dek, és azt akarom, hogy mindenki féljen. Valami, és egyre több, kife-
lé hozzá van téve, az egyensúly (ember, föld) a látszat felé billen. Az 
emberi tudás az elsó pillanat emléke: ráállok, továbbmegyek, t ő le nö-
vök. 

„A költemény a zene centruma és hiánya." (Michaux) Ahol a mi-
nimum és a maximum egybeesnek , az a teremtmény helye. Ha he-
lyesen élem és mondom: kép (Logosz, tautológia). Minden személy 
(kép, világ) felülrбl épül. A láthatatlanból jön, az értelem csak a har-
madik pillanatban kerül bele. („Az igazság : az égi.") Ha két személy 
ugyanazt mondja , az másképpen hangzik. Képek egymás mellett. 

„Az örömhír minden esetben más és más. Ugyanarról a világról." 
(Perneczky Géza) 

Ez a „második kozmogónia ": az ember a Logoszba nőtt. Csak 
akkor látom, ha magamba engedem . Ha segít , még nem vagyok ott. 
Ha beszélek róla, már másról beszélek (— id ő). Egy villanás. Semmi 
elette, semmi utána. A Logosz még és már elbírható neve ez: tautoló-
gia. 

Ha valami történt, semmi sem, változik. Csak máshogyan esnek 
a fények. — 



Jiddu Krishnamurti 

■ 

A FELELE  

■ 
A félelem akkor jelentkezik, amikor meghatározott szabvány 

szerint akarok élni. Félelem nélkül lenni annyi, mint szabvány nél-
kül élni. Amikor egy meghatározott életmód után kutatok, nem tu-
dom, hogy az egyúttal a rettegés forrása is. Az a problémám, hogy 
keretek közt élek. Nem tudom összetörni a keretet? Ezt csak ak-
kor tudom megtenni, ha belátom: a keret félelmet okoz, a félelem 
pedig erđsíti a keretet. Ha azt mondom, hogy széttöröm a keretet, 
mert szabad akarok lenni a félelemt ő l, akkor csupán egy újabb 
szabványt követek, ami további szorongás hordozója lesz. Ho-
gyan törjem össze a keretet, hogy eközben ne ébresszek félel-
met? Úgy, hogy nem cselekszem. A kisujjamat se mozdítom a ke-
ret felé. Mi történik, ha csak passzívan szemlélem? Látom, hogy a 
keret, a szabvány maga az elme, hogy đ  az, aki önmaga által ön-
magának teremtett szabvány szerint él. A félelem tehát maga az 
elme. Bármit is tesz, vagy a régi szabványt er đsíti meg, vagy újab-
bat teremt: akárhogy is próbáljon megszabadulni a félelemt đ l, 
csak félelmet teremt. 

A félelem számos menedéket talál. Általánosan jellemz đ  az 
azonosulás változata: hazával, társadalommal, eszmével. Megfi-
gyeltétek már, hogyan reagáltok, amikor katonai felvonulást vagy 
egyházi körmenetet láttok, vagy amikor az országot invázió fenye-
geti? Ilyenkor a hazával, vallással, ideológiával azonosultok. Más-
kor meg a gyermeketekkel, a feleségetekkel vagy valamilyen te-
vékenységgel. Azonosulok, hogy megfeledkezhessek „magam-
ról", hogy ne tudjak a saját nyomorúságomról, szenvedésemr đ l, 
erđ lködéseimrő l, állandó szorongásomról. Tehát ha azonosulha-
tok valami átfogóbbal, értékesebbel, nemesebbel, igazsággal, hit-
tel vagy tudással, akkor mégha átmenetileg is, de megszökhetek 
magamtól. Amikor a „hazámról" szólok vagy Istenr ő l mondhatok 
valamit, akkor megfeledkezem „magamról". Ha azonosulhatok a 
családommal vagy egy kđzđsséggel, párttal, ideológiával, akkor 
ideig-óráig megmenekülhetek magamtól. 

Az azonosulás tehát egy fajta önmagamtól való menekülés, 
mint ahogyan az az erényesség is. Aki erényességre törekszik, az 
önmagától akar szabadulni, és elméje nem erényes, hanem korlá-
tolt, mert erényességre törekedni nem lehet. Minél erkölcsösebb 
akarok lenni, annál inkább erIsítem „önmagamat". A félelem, 
amely különbözđ  formáiban általánosan jelen van, folyton „után-
zatot" keres, és ezzel szükségképpen növeli az erőfeszítést. Ami-
lyen mértékben azonosultok az „utánzattal", oly ménékben nö-
vekszik a ragaszkodás ahhoz, amiért készek vagytok er őfeszítést 
tenni, esetleg meghalni is, mivel ennek hátterében ott a félelem. 

Tudjuk-e hát, mi a félelem? A félelem annyi, mint nem elfogad-
ni azt, ami van. De el őbb értsük meg az „elfogadni" kifejezést. Itt 
most nem azt jelenti, hogy törekedni kell valaminek az elfogadó 
sára. Voltaképpen szó sincs elfogadásról, amikor megismerem 
azt, ami VAN. Amikor nem világos, hogy mi VAN, akkor igyek-
szem valamit elfogadni. Ezért félni annyi, mint nem elfogadni azt, 
ami VAN. Hogyan tudhatok én, mint e reakciók, válaszok, emléke-
zések, remények, depressziók és frusztrációk összessége - mint 
a leblokkolt tudat egy megmozdulásának eredménye -, kiemel-
kedni? Vajon képes-e az elme nbgz đdések és akadályok nélkül is 
tudatos lenni? Azt hiszem, mindannyian ismerjük azt az eredend đ  
örömöt, amely az akadálytalanságból fakad. Hát nem ismeritek 
azt a könnyedséget, azt a jólétet, ami akkor van jelen, ha teljesen 
egészséges a testetek? És nem tudjátok, hogy amikor az elme 
szabad és akadálytalan, amikor a felismerés központja, az „én" 
nincs jelen, milyen rendkívüli der ű t éreztek? Egészen bizonyos, 
hogy mindannyian átéltük már az önfeledtség állapotát. 

đnismeret, önfeledtség csak akkor van, ha teljesen és egysé-
gesen láthatom az egészei; és erre csak abban az esetben leszek 
képes, ha megértem azt a szerteágazó tevékenységi folyamatot, 
amely a vágyaimból, a gondolataimból ered - a gondolat ugyanis 
egy a vággyal -, és nem igyekszem sem igazolni, sem elítélni, 
sem pedig elnyomni; ha ezt megértem, akkor tudni fogom van-e 
lehetőségem felülmúlni önmagam korlátozásait. ❑ 

halmozást nem tudjátok abbahagyni, akkor tudnotok kell, hogy ez 
azén van így, mert nem látjátok, hogy a szenvedés velejárója a 
halmozásnak. 

A félelem benne van az akkumulációban, a valamibe vetett hit 
pedig része e folyamatnak. A fiam haldoklik. í=n hiszek a Illek-
vándorlásban, és ez enyhíti a fájdalmamat; a hitemben viszont 
kétség bujkál. Kívülrő l: dolgokat halmozok és háborút, viszályt 

keltek. Belülrő l: hitet gyű jtök és kétséget ébresztek. Amíg bizton 
ságban akarom magam tudni, amíg bankszámlát, élvezetet aka-
rok, amíg akár testileg, akár lelkileg valamivé, vagy valakivé aka-
rok lenni -, addig szükségszer űen szenvedni fogok. Bármit is 
teszek a fájdalomtól való védekezés érdekében, csak félelmet és 
szenvedést okozok. 

Mi a félelem? Félni csak valamit ő l lehet. Hogyan félhetek a halál-

tб l, hogyan félhetek olyasmit đ l, amit nem ismerek? Egyedül az is-
mert kelthet bennem félelmet. Amikor azt mondom, hogy félek a 
haláltól, vajon tényleg az ismeretlent ő l (ami a halál) félek, vagy 
pedig attól, hogy elveszitek valamit, amit ismerek? Nem a haláltól 
félek, hanem attól, hogy elveszítem a hozzám tartozó dolgokkal 
való kapcsolatomat. A félelem tehát minden esetben az ismertre 

vonatkozik. 
Azt szeretném most megvizsgálni, hogyan kellene megszaba-

dulni a félelemtđ l, amely nem más mint a szüleim, a tekinté-
lyem, a jellemem, a bankszámlám, az étvágyam stb. elvesztését đ l 
való rettegés. Esetleg most az mondjátok: a félelem a lelkiisme-
retbđ l fakad. Én viszont azt mondom, hogy amit ti lelkiismeretnek 
neveztek, az az ismereteitek, vagyis a bennetek tudvalev ő  függ-
vénye. Mi az, amit tudok? Tudni annyi, mint gondolkodni, vé-
leményt alkotni, a dolgokban folyamatosságot észlelni, és min-
dennek alapja - a tudott. Rettegésben tart minden, ami bennem 
tudott. Más szóval félek elveszíteni embereket, dolgokat, fogal-
makat, félek felfedni valódi mivoltomat, félek bajba kerülni, rette-
gek a fájdalomtól, amely akkor ébredhet, ha valamit elveszítek, 
vagy nem szerzek meg, vagy ha nincsenek örömeim. 

Van fájdalomtól való félelem. A fizikai fájdalom az idegek reak-
ciója; pszichés fájdalmat viszont akkor érzek, ha élvezetet jelenti 
dolgokhoz ragaszkodom, hiszen ilyenkor félek mindent đ l és min 

denkitő l, aki ezeket tđ lem elragadhatja. A pszichés felhalmozá-
sok, amíg zavartalanok, megakadályozzák a szenvedést, vagyis 
én az élményeim, akkumulációim olyan gy űjteménye vagyok, 
amely minden komolyabb zavar útját állja. Nem akarok zavarba 
jönni. Mindenkitő l félek tehát, aki bennem valamit felkavarhat. igy 
hát a félelem a bennem tudvalev ő  eredménye; féltem mindazt, 
amit azén halmoztam fel, hogy megvédjen a fájdalomtól, hogy 
meggátolja a szenvedésemet. Csakhogy eközben nem látom, 
hogy a szenvedés magában az akkumuláció folyamatában már 
benne van. A felfogásom is gátat vet a fájdalomnak. Mint ahogyan 
például a gyógyászati szaktudásom megvéd a fizikai fájdalomtól. 
Ebbđ l következik, hogy féltem a meggyőződésemet, noha nem 
rendelkezem teljesebb tudással, vagy konkrét bizonyíték кal 

ennek hitelességérő l. A hagyományos felfogásokból akár el is 
vethetek néhányat, például olyanokat, amelyeket úgy érzem, rám-
erőszakoltak -, mert elegend đ  erőt, hitet és érzelmet érzek a saját 
tapasztalataimban; lényegileg azonban ezeknek is ugyanaz a 
szerepük: megvédenek a fájdalomtól. 

Amíg van ismereti felhalmozás, addig van szorongás is, hi-
szen mindig van mit elveszítenem. Valójában tehát az ismeretlen-
tб l való félelem nem más, mint a IerakIdott ismeretanyag elvesz-
tésétő l való félelem. Az akkumuláció egészen biztosan félelmet 
jelent, s amikor azt mondom: „nem szadad elveszítenem", azon-
nal megjelenik a szorongás, és vele a szenvedés is. Noha a fel-
halmozásban a szenvedés elkerülése a célom, a felhalmozás fo-
lyamatában már benne rejlik a szenvedés. A dolgok, melyeket 
magaménak tudok, félelmet keltenek, s ez maga a szenvedés, 

A védekezés magvából (defence) támadás (o ffence) terem. 
Fizikai biztonságot akarok, Ezért szuverén kormányzatot alakítok, 
amely fegyveres erőket követel, ebbel háború lesz, és a biztonság 
felbomlik. Aki védekezik, az fél. Amint belátom, hogy a bizton-
ságra való törekvés zsákutcába vezet, többé nem akkumulálok. 
Ha most azt mondjátok, hogy ti ezt már beláttátok, csak éppen a 

` Az itt kбvetkezб  négy Irást Csík Ferenc válogatta és látta el jegyzetekkel. 
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„Nem tudom, hogyan ismertékmeg az emberek, 
s így nem tudom, milyen ez az ismeret. És én most 
csak azt kutatom, vajon o tt  van-e emlékezetünk-
ben? Ha ugyanis ott van, akkor valamikor már vol-
tunk boldogok. Egyenként, vagy külön-külön, vagy 
a legelőször vétkező  emberben - meghaltunk ben-
ne valamennyien, s tő le egytő l egyig nyomorúsá-
gosan születünk -, most nem kutatom. Csupán azt 
keresem, vajon emlékezetünkben van-e boldog 
élet. 

`dr P ~
essin9 ~a1~5  ` 

/A  gOLDOGSAG MENT 
~ 

в  MISZTÉRIUMA 

L  p poldog 
ság em'ék 

Mélyen tisztelt Hölgyeim 
és Uraimt' 	sá ról beszéljek ónök- 

a mai estén a boldog g 	 a bol- 
AEa kértek, hogy 	 mert úgy vélem, 

máresak azért sem, nek. Én azonban nem kívánok arról szól Ziaa
~mz1telőző  e óadásokon 

dogságról mondani tudna 
 У
ondani tud, az 	 ett arról кz n  

amit errol a tudomány 	ismertették Ónöket. Ehelysa n  E kö- 
nálam hozzáértőbbek meg 	

hiszen a boldogság az 
 em- 

beri 	

amit a mtelentektelenelünk a boldog g edi ki 
ára nem j 	 a mítosz p 9 

berí
бaló bizony esebb kérdései közé tortai iására, a kimond -

beri élet leg ►ényeg 
sédet a lélek legmélyebb titkainak meg 9 se tetésere. A megközelítés tehát, amit ebben az 

hatatlan meg 1 	
Onök közül sokak számára szo- 

elő
adásban alkalmazni kívánok, 

	
almi elemzések- hiszen amitikus gondolkodás és látásmód az 

őskori 

katlan lesz; a mai  ember pedig a racionális -fog 

ember sajátja, 	
is, a mese és a fantázia 

 biro- 

dalma még ma is szervessen hozzánk tartozik, közeg, amelyen keresztül a mítosz mondanivalója 

toltság az a 	 ~ nyomában. De 
megérinthet bennünket. 	re tél es boldogság' hogy idézzem 

Induljunk ei h hoakeressük?y Engedjék meg 
mzen induljunk, 	ondolatát, 

amely alkalmasnak  látszik a • Szent Ágoston nvhántasára: 
kiindulópont meg 9 

minden ember'? 
„Nem boldog életre kívánkézik-1 šmerték meg, 

akad-e elle akoznak feléje? Hol láttak, 
hogy ilyen nagyon vágy 
hogy ennyire szeretik? Valamiféle módon birtokol- 

juk, csak nem tudjuk, hogyan. 

Nem ragaszkodnánk hozzá, ha nem volna róla 
valamelyes tudásunk. Halljuk nevét és bevalljuk, 
hogy valamennyien kívánjuk a bo Іdogѕбg0 Nem  
szó csengésében találjuk örömünket. Ha ezt latina 

 nyelven hallja a görög, nem örT, mert nem tudja ho-
gy mit említettünk. Mi pedig örömet találunk benne, 
akár a görög, ha görög nyelven ugyanezt hallja. 
Maga a fogalom ugyanis, melyre latinok, görögök, és minden más nyelvű  emberek vágyakoznak, nem 
latin, de éppen úgy nem is görög, Ha lehetséges 
volna, hogy az embereket egy nyelven megkérdez-
zük: akarnak-e boldogok lenni? Minden habozás 
nélkül igennel felelnének. Ez azonban lehetetlen 
volna, ha az emlegetett névvel jelölt fogalmat nem őrizné emlékezetünk." 

A boldogságot minden ember óhajtja - mondja Agoston - te-
hát szükséges, hogy elöbb ismerje. Ha a boldogság nyomát firtat-
juk tehát, akkor emlékezetünket kell kutatnunk. A boldogság tudó-

sa ott rejtő
zik minden egyes ember emlékezetének mélyén. Ol- 

vassuk azonban tovább Agostont: 

„Miképp őrzi emlékezetünk a boldog életet? ... Ta-
lán mint ahogyan az örömre emlékezünk? Lehet, 
hogy így van a dolog. Örömre szomorúságomban 
is emlékezem, és éppen így a boldog életre nyo-
morultan is. (...) 

A tanulmány eredetileg elбadás formájában hangzott el Pécsett a Pszi-
chológiai Kultúra Hete elnevezés ű  rendezvényen, 1985 októberében. 

1 
Bizony, aljas dolgokon is volt valamelyes örö-

möm. Ha most reá emlékezem, szégyenlem és 
visszautasítom . Máskor nemes és tiszta dolgokon 
örültem és erre vágyakozva emlékezem vissza, 
habár ezek a dolgok most nincsenek jelen és ezért 
a régi örömet csupán szomorúan idézem.(...) 
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Abban tehát mindannyian megegyeznek az em-

berek, 
	
életre vágyakoznak. Ha meg- 

en így abban is meg еgYez-
berek, hogy o Hiszen 
kérdez vaj tőlük, tikoznak-e az örömre. ik bár 
tétek: vajon vágy örömet. Az egy vala- 
boldog életnek nevezik az 

	ámde, 

az óhajtott célja és az, hogy örö- ebbő
l, a másik amabból meríti örömet

,  

mennyinek egy 
mük legyen.' 

A boldogság tehát öröm, ám nem minden öröm boldogság. 
Boldogság a nemes és tiszta dolgokon való öröm; van azonban 
öröm, amely később megbánáshoz vezet. Amint Ágoston írja: 

nem bizonyos, hogy mindenki boldogságra vá-
gyakozik... Vagy talán ezt kívánják valamennyien, 
de mert »a test a lélek ellen vágyakozik, a lélek pe-
dig a test ellen, hogy ne azt tegyék, amit akarnak«, 
azért olyan örömbe gabalyodnak bele, amilyenre 
éppen erejükbő l telik és az ilyennel megelégsze-
nek, mivel amire nincsen erejük, azt nem is akarják 
annyira erősen, amennyire elégséges lenne, hogy 
a birtokláshoz erejük legyen? (...) 

Megkérdezek ugyanis minden embert: inkább 

akarnak-e az igazságon, mint a hamisságon örül-
ni? Nem haboznak a felelet körül: inkább az igaz-
ság örömét akarják. Mint ahogyan nem haboznák a 
másik válasszal sem: a boldogság örömére vágya-
koznak. A boldog élet pedig: igazságon való örven- 

dezés. (.. •) 

Valamennyien akarják ezt a boldog életet. Mind-
mind ezt akarja és ez az egyedül boldog. Akarják 
egytő l egyig az igazságon való örömet... Tehát 
mién nem örülnek ennek? Miért nem boldogok? 
Mivel más dolgok kötik le erősebben őket, és azok 
inkább teszik nyomorulttá valamennyiüket, sem-
mint boldoggá az, amire oly gyöngén emlékez-
nek. (...) 

Bizony, gyér világosság pislákol még az emberi 
szívekben. Szaporázzák lépéseiket, hogy a sötét-
ség ne boruljon rájuk. (...) 

Miért szül gyű löletet az igazság? Miért válik el-

lenségünkké igazságot hirdető  embered? Hiszen a 

boldog életet szeretik és az nem egyéb, mint az 
igazságon való örvendés. Azért van ez, mert az 
igazságot ugyan szeretik, ha azonban bárki valami 
mást szeret, ezt a mást akarja igazság gyanánt, és 
mivel a csalódástól mindenki menekül, nem akar-
ják, hogy fejükre olvassák csalódásukat. Tehát az 
igazságot éppen ama valami miatt gy ű lölik, amit 

szeretnek az igazság helyett. Szeretik a fényl ő  

igazságot, de már gy ű lölik, ha az megcáfolja őket. 

Futnak a csal бdáѕtбl, de szeretik a csalást... Ilyen, 
jaj, így van az emberi lélek... Ámde ha ilyen mélyre 
süllyedt, akkor is az igazság örömét akarja inkább, 
semmint a hamisságot. Akkor lesz boldog, ha min-
den háborító akadály nélkül csupán az Igazságon 

örvendezhetik." 

Ha jбl értjük tehát Ágostont, akkor a boldogság valami olyas-
fajta öröm, amelynek köze van az igazsághoz, az igazságon - az 
erényes és tiszta dolgokon - való örvendezés, amelynek emléke 
mindannyiunkban halványan benne él, amely azonban már csak 
gyéren pislákol bennünk, mintha valahonnan nagyon messzir ő l vi- 
lágítana; mintha olyan emlék lenne , amelynek tudását a nagyon 
távoli múltból hoztuk volna mindannyian magunkkal. Továbbá ha 1 14 
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jól énjük, akkor a boldogság szó valamiféle bels ő  meghasonlott-
ság tudatát is felébreszti bennünk. Mert - bár mindannyian sóvá-
rogunk a boldogságra - legtöbb vágyunk mégis olyasmire irányul, 
ami nem boldogságot, hanem romlást és nyomorúságot eredmé-
nyez. Mivel e vágyaink megkötnek bennünket, er őtlenek vagyunk 
a boldog életre. Emlékezetünkben azonban valahol halványan 
benne él egy másfajta élet lehet ősége is, ezért amikor őszintén 
fordulunk önmagunk felé, felfedezünk magunkban némi megha-
sonlottságot. A boldogsághoz tehát erőre volna szükségünk. Ami-
kor az előadásra készültem, megkérdeztem egy embert, aki ép-
pen boldognak látszott: mi a boldogság titka? Azt válaszolta: bá-
torságra van szükség, arra, hogy az ember merjen boldognak len-
ni: merje vállalni legbels ő  érzéseit, hiteles önmagát - s merje vál 
lalni e lépés összes következményeit. Félünk a boldogságtól, 
mely az igazságban való örvendezés, mert megkötnek bennünket 
vágyaink, amelyek nem az igazra irányulnak, hanem a hamisra -
mondja Ágoston. Szeretnénk elámítani magunkat, hogy az az 
igaz, amire törekszünk, s azért félünk az igazságtól, mert az le-
leplez bennünket. A nagy boldogság helyett a kis örömet keres-
sük: - mint Kung mester mondja - az igazi boldogság helyett 
előtérbe került a „kicsike jólét" 

Mármost: ha az életünket megvizsgáljuk, igen ritkán és keve-
sen merjük azt a „boldog" jelzővel illetni. Még ha sorsunk éppen 
kedvező re fordul, akkor is inkább elégedettek, örömtelinek, sze-
rencsésnek mondjuk magunkat. Azt érezzük ugyanis, hogy a bol-
dogság valami ideálisat fejez ki: egy olyan életideált, amely in-
kább csak a mesében és a mítoszban létezik, amellyel a tényle-
ges, a „reális" élet eredend ően szembenáll, s legfeljebb csak só-
várogni tud utána. Hogy a tényleges és az ideális életet már az 
ókori ember is megkülönböztette egymástól, azt a nyelv is tükrözi. 
Az örömökben gazdag élet a latinban felicitas, az igazi, az ideális 
boldogság azonban a vita beata. A szólás, hogy „nincsen tökéle-
tes boldogság", eredetileg így hangzott: nulla est solida felicitas. 
A tényleges élet örömei nem szilárdak, nem tökéletesek, mulan-
dók. A tökéletes boldogság beatus; az egyház a szenteket in bea-
torum numerum avatta. A tényleges élet felix vagy infelix - sze-
rencsés vagy s,Zomorú; a tökéleteshez, az ideálishoz - a vita bea-
ta-hoz - képest azonban mindenképpen afflictus vagy miser, 
megrongált, kibillent, zaklatott. Úgy látszik tehát, hogy két külön-
böző  élettel van dolgunk: a tényleges és az ideális élettel, s a bol-
dogság képzete az ideálissal kapcsolódik, amely nemcsak öröm-
teli, de tiszta és igaz is. Ám menjünk egy kicsit még messzebbre 
vissza a múltba. Az ősi szanszkrit nyelv az élet e kétféle módja kö-
zötti különbséget olyannyira jelent ősnek érezte, hogy megjelölé-
sükre két különböző  szót használt. Az egyik a „sat", amit talán 
létnek lehetne fordítani: ez a létezés tiszta és ideális ősképe, min-
tája, mai szakkifejezéssel úgy mondanánk: archetípusa. Az ideá-
lis, a tökéletes felé törekv ő  élet minősége a „satya", ami igazat, 
hiteleset, de lényegit és autentikusat is jelent. Ezzel a szóval áll 
etimológiai rokonságban a latin esse éppúgy, mint az essentia. 
A tényleges élettel szemben a létnek ezt az ideális min őségét az 
óind mítoszban az istenség képviseli, amelynek megkülönböztet ő  
jelzője a „saccidánanda" - a sat, vagyis tiszta lét, a cit, vagyis 
tökéletes tudatosság, és az ánanda, vagyis sugárzó boldogság 
egysége. A sat-tal szembeállított tényleges élet neve „bhava", 
amely létesülést jelent. Ez az emberi tö гténetben kibomló tényle-
ges élet folytonos keletkezés és elmúlás, sokféleség és zavaros-
ság. Amikor később Buddha kimondja híres els ő  alapigazságát, 
amit úgy szoktak emlegetni, hogy az „élet szenvedés", akkor ezt 
így mondja: „bhava duhkha"  -a  létesült, a megvalósult élet szen-
vedés, megrázkódottság, zavar, az ideális létt ől való elfordulás. A 
duhkha szónak, mint az élet döntő  minđségét kifejező  jelzőnek az 
etimológiájával később majd részletesen foglalkozom; legyen itt 
elég annyit megjegyeznünk, hogy a „boldogság" szanszkrit neve, 
a „sukha", az élet min đségét kifejező  duhkha-nak nyelvi elentéte-
lezése, antitézise. 

Olyasmire jutottunk, hogy a boldogság az ideális élet, a léte-
zés mintaképe, tiszta ősformája, amelyrő l fogalmat inkább csak a 
megvalósult, tényleges élet ellentéteként alkothatunk. Láttuk 
azonban korábban, hogy err ő l az ideálról - ha homályosan és 
megfoghatatlanul  is-,  mégis van valamiféle tudomásunk; az ideál 
ott rejtőzik emlékezetünk mélyén. A lét ősképére, mintaképére va-
ló eme emlékezést a szanszkrit nyelv a „smrti" szóval fejezi ki. A 
sm гti nemcsak az egyéni emlékezet mély rétegeit jelenti, hanem a 
közösség kollektív emlékezetét is, amely a kulturális hagyomány-
ban, a nép ajkán megszólaló mitoszokban él. Az ősi ideálokat, a 
lét tiszta formáit ő rző  kollektiv emlékezet újrafelfedezése a XX. 
század pszichológiai kutatásában Carl Gustav Jung nevéhez f ű -
ződik, aki a „kollektív tudattalan" fogalmával fejezte ezt ki. A kol- 1 



a térben és szépségükben végtelen id őkig élnek. — Hosszú és 
nagy változások folyamán van kor, amikor a világ kifelé fordul, és 
ilyenkor a lények az életbe süllyednek. Még kristálytiszta szellem-

bő l vannak, zavartalan örömben élnek, önmaguk fényében ra-
gyogva keringenek a térben, és szépségükben végtelen id őkig él-

nek. Akkor még nincs nap és hold és csillag és nincs nappal és 
éjszaka, nincsenek hetek és hónapok, nincs férfi és n ő . És akkor 

hosszú idők folyamán egyszerre csak kiemelkedik a jóíz ű  föld, 

lágy mint a tejszín és színes, mint a szivárvány és illatos és édes, 
mint a méz. Az egyik lényt elfogta a kívánság és megkóstolta; íz-
lett neki, de szomjas lett t ő le. A többiek is sorra kóstolták mind a 

jóízű  földet és ízlett és mindegyik szomjas lett t ő le. Mikor pedig a 

földet megkóstolták, a lények saját fényüket elvesztették. És mi-

kor belső  fényük elveszett, keletkezett a küls ő  fény, a nap, a hold 
és a csillagok, és keletkezett a nappal és az éjszaka és keletkez-
tek a hetek és a hónapok. - És a lények minél többet ettek a föld-

bő l, kristálytiszta szellemlényüket annál inkább elvesztették. És 
akkor eltűnt a jóízű  föld és a földbő l rügyek nőttek, mint a gombák 
és a lények ettek a bogyókból és kristálytiszta szellemlényük egy-
re durvább lett és szépségük egyre jobban elveszett. Akkor még 
gabona vadon termett, fehér, mint a liszt, nem kellett meg ő rölni, 

édes, nem kellett megsütni. Amit este leszedtek, reggelre kin őtt és 

amit reggel leszedtek, estére kin őtt. A lények a gabonát ették és 

akkor egy részükön láthatóvá lett, hogy n ők, más részükön, hogy 

férfiak. És amikor egymásra néztek, ég ő  szenvedély fogta el őket 

és megölelték egymást. A többiek megbotránkoztak s ezért a l6-
nyek elkezdtek házakat építeni és szégyenükkel oda rejt őztek. —

Egy napon az egyik lény így szólt: mién megyek gabonáért reggel 
is, meg este is? És reggel leszedte az estére valót. A gabona 

akkor már nem n бtt ki másnapra egészen, csak feleannyira. Ismét 
máskor az egyik lény azt mondta: miért megyek minden nap ga-

bonáén? És egy nap leszedett két napra valót. De a gabona akkor 
már csak negyedannyira n đtt ki $ amikor a lények egyszerre egy 
hétre leszedték, már csak nyolcadannyira n őtt.— Mi lenne, szóltak 
a lények, ha földet felosztanánk magunk között? A földet fölosz-
tották és akkor a lények közül néhányan a másokéból szedtek. 
Mikor a többiek észrevették, azt mondták: válsszunk magunk kö-
zül valakit, aki vigyáz, hogy mindenki csak a maga földjér б l szed-

jen. És akkor.már volt uralkodó és akkor jött utána a pap, a har-
cos, a polgár, a paraszt és a kézm űves." 

Az aranykor másik közismert mítosza az édenkertr ő l szóló bi-

bliai tö гténet. A bibliai mítoszban ennek ellenpólusa a paradi-

csomból ki űzetett történeti ember élete, amelyet apokalypsisnek 
neveznek: az emberek által élt tényleges élet a paradicsomi bol-
dogsághoz képest szenvedéstéli, !télét alatt áll. Az aranykori töké 

letes lét képzete az đsi Kínában a „Tao" fogalmában nyer kifeje-
zést: „Amikor az istenek nagy ünnepek után hazatértek, Yen Hin 

Kung meste гtб l azt kérdezte: Miért sóhajtottál az ünnep alatt? 
Kung mester Igy szólt: Amikor a Nagy Uralkodók még itt jártak, 
nem éltem; de a róluk szóló hagyományt ismerem. Mid đn a Tao a 

földön volt, a világ mindenkié volt, vezet őnek azt választották, aki 
arra a legalkalmasabb volt; az igazságot mondták és az egyetér-
tést ápolták... Hazugágot, csalást nem ismertek, tolvaj, rabló nem 
volt. A házakon nem volt kapu, de senki nem surrant be. Ez volt a 

Nagy Közösség ideje. De a Tao elrejt őzött, s a világ már nem kö-
zös, hanem egyéni tulajdon. Falakat és tornyokat építenek, a vá-
rosokat biztosítják. Megjelent a csalás és a hazugság és megje-
lent a fegyver... Ezt az id бt úgy hívják, hogy a Kicsike Jólét." 

Az óiráni hagyományt összegző  Zend Avesztában az đsi szel-

lem-ember, Jiam Shid kilenc hidat épített, hat nagyobbat és há-
rom kisebbet. A kilencbđ l az aranykor végére nyolc leomlott, s 
csak egy maradt meg, a Shinvat. Ezen járnak át a lelkek, akik a 

földrб l elköltöznek és a láthatatlanba visszatérnek. Ez köti össze a 
látható és a láthatatlan világot, az Eget és Földet, az anyagi és 
szellemi teremtést. Az aranykorban az életnek szabad és sokso-
ros (kilencszeres) feljárata van a Létbe. Az élet a Lét felé nyílt, az 

angyalok lejárnak a fđ ldre és a szellem az anyagvilágba kilenc-

szeresen áramlik . Mint Vico írja , az aranykor döntđ  jellegzetessé-
ge, hogy „az istenek a földön az emberekkel érintkeznek." 

Az aranykorról sz б lб  mitoszok közös tartalmát Hamvas Béla eképpen foglalja össze
: „Az aranykor a béke, a szépség és ter-

mékenység ideje... Mi teszi Jiam Shid birodalmát aranykorrá? A kilenc híd. Ez köti össze a láthatб  és a láthatatlan világot.., Ami-kor a szellemi és isteni er бk az emberi sorsba, a közösség életé-
be, a természetbe és az anyagba szabadon áramlottak, mindazt, 
ami a földön élt, átvilágftották, megszentelték és teljessé tették. A 
látható világ természetes módon kiegészült a láthatatlannal. Ez 
tette az életet létté; ez tette egésszé, teljessé, egységgé." A mí-
tosz szerint azonban „A világ egésze kettétört, s az ember az 
egyik felében vergбdík... 

Az aranykor nem egyéb, mint a lét. Ez a  

lektív tudattalan tartalmai az emberiség számára egyetemesek, 
minden egyes emberben mélyen benne rejlenek. Hogy tudattala- 
nok, az azt jelenti, hogy nem megfogalmazhatóak, mert általában 
nem éljük át őket, az életben nem realizálódnak. Nem tudatosak, 
csupán megfoghatatlan sejtelmek formájában derengenek át a tu- 
dattalan mélyéb ő l, s kifejezést csupán a m űvészi ihletettségben 
fakadó alkotások szimbólumai, vagy a közös álmainkat megfogal-
mazó mítoszok adhatnak neki. Rendkívül érdekes, hogy míg ma a 
lét ősi ideáljaira való kollektív emlékezést tudattalannak látjuk és 
nevezzük, addig az ugyanezt kifejez ő  szanszkrit szó, a smrti har-
madik jelentése: éberség. Éber az, akiben a tökéletes élet őské-
pe, a boldog, tiszta és igaz lét kollektív emléke elevenen él, s azt 
életében megvalósítja. A tényleges, a létesült élet nem éber, ha-
nem homályos, tompa: az ideál — a boldogság, az éberség — szá-
mára tudattalan. A Budha által meghirdetett út, amely az életet 
átható szenvedés — a duhkha —megszüntetésére irányul, éppen 
ezt a smпi-t állítja középpontjába. Az egyetlen és egyedüli út —
mondja Buddha — a smrti upasth đnam (páliul: sati-patthána), va-
gyis az éberség megközelítése, megalapozása, megvalósítása, 
szilárd meggyökereztetése; a tökéletes létre való éber vissza-
emlékezés. 

II. Az aranykor 

Megállapítottuk, hogy a boldogság a létezés tiszta, ideális for-
mája, ősi képzet a tökéletes életr ő l, amelyet az emberi szellemi-
ség бsidđktб l mintegy szembeállított a tényleges, a megvalósult 
élettel. Megállapitottuk továbbá, hogy a boldogságideál ősi képze-
te az ember lelki alkatára nagy hatást kifejt ő  idea, amely a tudat-
talan mélyére húzódott kollektív emlékezetben máig is benne él. 
Láttuk ugyanakkor, hogy a régi kulturális hagyomány ezt az ideá-
lis, boldog életet, még megvalósíthatónak tartotta, amennyiben si-
kerül emlékét a tudattalanságból félébresztenl; ennek módját ne 
vezték a buddhizmusban az éberség, vagy felébredés útjának. 
Szeretnénk azonban valami közelebbi fogalmat alkotni magunk 
nak arról, hogy milyen is ez az ideális lét, mik a jellegzetességei a 
tiszta boldogság képzetének. Legkönnyebben talán úgy tudunk 
errđ l fogalmat alkotni, ha az emberiség kollektfv képzeteit még 
éber emlékezetben tartó kulturális hagyományt, a mítoszt vesszük 
vizsgálat alá. Hiszen —amint Jung megmutatta — a mítosz az a kö-
zeg, ahol az egyén számára tudattalanba süllyedt бsi képzetek 
még kifejezбdést nyerhetnek. Nem nehéz felismerni, hogy a bol-
dog életrő l szóló mítosz, amely egyetemesen, szinte valamennyi 
isi kulturában megfogalmazódott, az aranykor mítosza. E mítosz 
bemutatásában Hamvas Bélát fogom követni, aki az бskori kultúra 
máig egyedülálló mélység ű  elemzését elvégezte. 

Az aranykor mítoszának valószín ű leg mindannyiunk által is-
mert változata az, amit Ovidius megénekelt: 

„S lett legelóbb az aranykorszak, mely nem fenyítést б l 
$ törvénytđ l, hanem önként folyt becsületben, erényben. 
Félelem és megtorlás nem volt, felszegezett érc 
bбsz szót nem mutatott, a tömeg nem nézte riadtan 
esdve a bíráját, bíráltan volt ki-ki biztos. 
Bérceirő l a fenyб , bebolyongani távoli tájat 
nem szállt még le a hömpölygő  habos árra, kivágva; 
(...) 
görbe, rezes hadikürt s haditrombita nem szólt 
(...) katonák hada nélkül 
élt biztonságban minden nép, lágy nyugalomban... 
Ember nem kötelezte, kapák s eke föl se sebezte, 
és mégis megadott a mez б  mindent maga önként... 
El  nem enyészđ  volt a tavasz, langy lengedezéssel 
mag nélkül született szirmot simogattak a szell đk..." 
Az aranykor képzetével szemben a tényleges, történeti élet 

a vaskor , vagy „sötét korszak " képében nyer kđ ltđ l kifejezést. 
e silányabb érc Idejében betört a gonoszság 

mind, sebesen; menekül h űség, jog, tiszta szemérem; 
és a helyükbe a csel s a ravasz szív száll, a csalárdság 
és az erбszak, a bi пΡoklбs vétektéli vágya 
(, ..) s lett háború, mely küzd vassal, arannyal 
s vér-befutott kézzel csörget, ráz vad hadifegyvert... stb." 

De pihenésképpen talán hallgassunk meg egy kevésbé is-
mert, keleti változatot, Hamvas Béla tolmácsolásában: 

„Hosszú és nagy változások folyamán — mondja Buddha — van 
idd, amikor a világ befelé fordul... ilyenkor a lények, mint a fényli 
csillagok fordulnak befelé. Kristálytiszta szellembál vannak, za-
vartalan örömben élnek, önmaguk fényében ragyogva keringenek 
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teljes egész, együtt a látható és a láthatatlan, a föld és az ég... Ez 
a Nagy Közösség. Együtt pedig azért, mert ez így összetagozik és 
egyik a másik nélkül csak fél, csak tört. Az apokalipszis ez a tört. A 
tört lét, amely csak anyagi, csak földi, csak: élet. Az aranykor az 
apokalypsis feltétele. Minden szenvedés, minden b űn, minden za-
var azért szenvedés, b űn és zavar, mert az emberben az aranykor 
tudata, birodalmának k'estfszta szépsége ébren él. Minden zavar 
csak a renddel összehasonlítva zavar... Mindennem ű  élet ősképe 
és ideálja: a lét, amelyre az anamnézis („smrti") segítségével 
mindnyájan emlékezünk:...Az aranykor az élet ősképe. Ez a 
megoldott élet, a befejezett, megformált, kész, tökéletes, hiányta-
lan lét. Nem más, mint az állandó és szüntelen sóvárgás tárgya, 
minden emberben és minden időben. Az apokalipszis pedig meg-
bomlott és felbomlott élet, az élet folyós állapotban, alaktalanul, 
megoldatlanul." . 

III. Avidya-duhkha. A klesak. 
Az Éberség elmerülése 

Az apokalipszis-mítosz az előadás első  részében elmondottak 
fényében érdekes értelmezésre ad lehetőséget. E mítosz azt 
mondja, hogy életünk töredékes, megtört, hiányos: a tökéletes, az 
ideális léttől elszakadt, minősége ezért a boldogtalanság, a szen-
vedés. A mítosz továbbá azt is mondja, hogy az élet a történetben 
ítélet alatt áll; a lét ítél őszéke előtt zajlik, amely azáltal ítéli szenve-
désre, hogy önmagát kénytelen állandóan a tökéletes lét ideáljá-
hoz hasonlítani. Láttuk azonban, hogy a tökéletes, ideális élet ős-
képzete a történeti emberben a tudattalan mélyébe süllyedt, a tu-
dattalan az, amely az elveszett aranykor mítoszának emlékét ő rzi. 
Ebből valami olyan következtetés adódna, hogy az egyes ember 
életében az ideálra, a teljes ember képére emlékez ő  tudattalan 
az, amely élete felett könyörtelen ítéletet mond. Ez így természe-
tesen mítosz, azonban talán valami igazság is sejlik bel őle, ha 
eszünkbe idézzük, hogy a XX. századi pszichológia — bár más 
irányból — de éppen a tudattalan törekvésekés a tudatos élet disz-
harmóniájában, szélsőséges elszakadásában ismerte föl a lelki 
eredetű  bajok és boldogtalanság gyökéro кбt. A boldog élet és a 
tényleges élet közötti hasadás megjelenik az egyes ember lelki al-
katában, mint a tudat és a tudattalan disszociációja. Freudnál a 
boldogtalanságot okozó tudattalan tényez ő  még az elnyomott 
vágy, amely egy tudatosan felmutatott hamis erkölccsel kerül 
összeütközésbe. Már a századel ő  olyan nagy szellemei, mint pl. 
Viktor Frank', vagy Carl Gustav Jung felfigyeltek azonban arra, 
hogy az értékeknek a tudatos életből való kimúlása még a kfi'égí-
tetlen vágyaknál is súlyosabb szenvedések és neurózisok forrása 
'ehet. Az igaz emberi értékek szellemében folytatott élet ugyanis 
az, amely a létezésnek értelmet ad. Sokféle tapasztalat utal arra, 
hogy a Frank' által leírt „Sinnlosigkeitsgefüh'” — az élet értelmé-
nek elvesztése az emberi tudatban — a XX. században egyre tipi-
kusabb, uralkodó neurózisformává válik. Carl Gustav Jung foga)-
mazza meg, hogy a tudattalannak van egy olyan kollektív rétegé; 
amely a megtört tudatos élettel szemben valamiképpen az emberi 
teljességet képviseli: nemcsak az örök vágyakra, de az örök em-
beri értékekre és ideálokra is emlékezik. Feltételeztük, hogy a tel-
jes — az értékes és értelmes —'ét e tudattalan képzete fogalmazó-
dott meg az aranykor mítoszában. 

Olybá tűnhetne tehát, mintha az élet boldogtalanságának for-
rása az emberi tudat lenne ;  és boldogságra való sóvárgásunk 
lényegében a tudattalan lét teljességében való feloldódás iránti 
vágy. E látszat súlyos félreélésekre adhat okot, amelyek csapdá-
ját a XX. század számos dekadens pszichológiai irányzata nem is 
tudta elkerülni. Ezek bírálata azonban nem tartozik témánkhoz. 
Nekem személyes meggyőződésem, hogy ebben a kérdésben az 
ókor mitikus lélektana tisztábban látott a mai racionalista pszicho-
lógiánál, ezért engedjék meg, hogy ezt most err ő l az oldalról pró- 
bájam egy kicsit megv!'ágftani. 

Emlftettük korábban, hogy a tökéletes lét ideájának tudattalan 
emléke, a smrti, eredetileg is — de különösen a buddhizmus taní-
tásában —éberséget jelentett. Éberséget, vagyis olyasvalamit, 
ami a tudattalanságnak, az öntudatlanságnak éppen az ellentéte. 
A smrti-nek a tudattalannal való kapcsolata nem azt jelenti, hogy a 
tudattalan mint olyan lenne a megvalбisftandб  üdvös cél, és az 
öntudatlan létezés lenne a boldogság. Éppen ellenkez őleg: arról 
van szб , hogy a smrti a tudattalanban elveszett az ideális élet 
éber tudatosságát elvesztettük, és a boldogtalanságnak oka ép-
pen a tudattalan térhódítása és kiterjedése! A hagyomány ugyanis 
a tökéletes'ét éberségét mindig úgy említi, mint amely elveszett, 
kábaságba és öntudatlanságba süllyedt, s a szenvedés megszün- 

tetésére törekvő  embernek azt vissza kell hódítani, a kábaságból 
és öntudatlanságból fel kell ébresztenie. Az ideális létezést az 

óind hagyomány, a védők a „vidуб" jelzővel illeti, ami tökéletes 
látást, tudást, éberséget jelent (latin videre — látni — ige etimológiai 
lag ezzel kapcsolódik). Az aktuális életet a vidyá fosztóképz ős 
alakjával jellemzi: avidyá, vagyis nem látó, nem éber, öntudatlan. 
A híres ókori bölcs, Patanjali az aktuális élet min őségét a „kles a" 
szóval jellemzi, amely szenvedést, szerencsétlenséget, fertőzött-
séget jelent. A bölcs öt klešáról beszél, amelyek a következ ők: 

avidyá, asmitđ, rága, dveša és abhinivešah. Amint írja, valameny-
nyi gyökéroka a vidyá elvesztése, hiánya, s a többi négy rendre 
ebből következik. Mi az avidyđ? An'tyašuci-duhkhán đtmasu 

nityašuci-sukhátmakhyátir avidyá — a mulandót, tisztátalant, 
kimozdítottat, lélek nélkülit öröknek, tisztának, boldognak, lélek-
nek hinni: ez az avidyá. Hogy értsük ezt? Mi az életben az, amit 
maradandónak, tisztának, léleknek hiszünk, holott mulandó, tisz-
tátalan, boldogtalan és lélektelen? Erre válaszol a második klesa, 
az asmitđ . Asmitđ  betű  szerint azt jelenti: „én -vagyok-ság". 
Nem más ez, mint az individuális én, aktuális életünkben az öntu-
dat hordozója, amit a mai lélektanban igának neveztek el. Amint 
Patanjali írja, az asmita az éberség, a tudó, a tudatosság hatal-
mának összetévesztése, téves azonosítása a tudat hordozójával, 
az individuális énnel. Az ideális lét egyetemes ébersége elveszett, 
s helyébe lépett az egoisztikus öntudat, amely önmagát tudja 
ébersége forrásának. Az ideális lét nyíltságával szemben az ego-
isztikus öntudat zárt, vágyaiban önmagára irányuló, s éppúgy 
elszigetelt a közösségtől, a másik embertől, mint a lét öntudatlan-
ságba süllyedt belső  forrásaitól. Az individuális én-tudat hatását 
az élet m'nöségére Hamvas Béla így jellemzi: „Az én lett az élet 
súlypontja. Ez az élőlényekkel való társulást azonnal felfüggesz-
tette. A közvetlenség helyébe lépett a reflexió: önmagának 
beszél, cselekszik, élvez, gyújt, önmagának örül és önmagának 
él." Önmagának keresné a boldogságot, azonban hiába keresi: 
mert kizárja azt az önmagára irányultság els ő  és legsúlyosabb 
következménye: a magány. „Minél zártabb az élet, a magány 
annál nagyobb, és annál hatalmasabb a tulajdon ösztöne, a tör-
vény hatalma, a becsvágy és a hiúság ingere, és az önzés aktivi-
tósa. De annál nagyobb a félelem, a tájékozódás annál bizonyta-
lanabb, a kábaság annál súlyosabb és sötétebb... A reflektál б  
ember a nagy életközösségb ől kiszakadt. A fegyelmet, az illerget, 
a társulást, de főként a közlékenységet nem viseli el. Nincs kap-
csolata, érintkezése saját valóságos lényével, s ezért a közössé-
gin is kívül kell élnie... A közösség élete ilyen körülmények 
között merő  látszat. Sohasem történik igazi találkozás, ... nincs 
ismeret, nincs látás, nincs felismerés —így tehát nincs sem barát-
ság, sem házasság, sem szerelem, sem közvetlenség, sem be-
széd, sem visszhang, sem együttérzés, sem szeretet. A reflexió 
az az állapot, amikor az ember mindenen kívül áll: kívül az életen, 
kívül a léten, kívül a közösségen, kívül a valóságon, kívül az éber-
ségen, kívül a létezőn... A reflexiónak egyetlen tartalma van: az 
'lluzió, amely az individuális 1 n..." 

Ebbő l az egoisztikus öntudatból, az életnek az énre irányult-
ságából adódik aztán a szenvedés többi forrása: a r đga, amely 
vonzódást, kedvelést, az én örömszerzésre val б  törekvést jelenti; 

a dveša amely az irtózás, taszítódás kifejez ője; s végül az 
abhisiveša, amelynek jelentése: életösztön, az elszigetelt indivi-
duális én görcsös élni akarása, az életbe való kapaszkodás, az 
egoisztikus akarat. A véd ők szerint e klešák az életbe zárt, bol-
dogtalanságra ítélt emberi sors meghatározói. Furcsa talán, hogy 
az én öröme, a raga ugyancsak a szenvedés forrásai közé került, 
úgy lett meghatározva, mint ami nem-boldogság. Amint Patanjali 
írja, az erény gyümölcse öröm, a b űné szenvedés. A bölcsnek 

azonban mindekettő  szenvedés — duhkham eva sarvam viveki-
nah. Az én öröme is szenvedés, mégpedig három okból. Egy-
részt, mert mulandó és ez az énben annak elvesztését ől való szo-

rongást, későb pedig hiányérzetet kelt, másrészt, mert úgyneve-
zett „samskárát", sors-csírát teremt, azaz er бsíti az énnek saját 
egoisztikus életébe való bezártságát; harmadrészt pedig azért, 
mert az énre irányuló öröm megbontja a lét teljességének harmó-
niáját: az én egoisztikus öröme a v'lag valamely másik pontján 
szenvedésként jelentkezik, valahonnan elvesz —ellentétbe kerül 
tehát az ideális boldogsággal. 

Korábban szб  volt róla, hogy a Buddha az életet a duhkha —
szenvedés — mindségével jellemezte; míg a boldogság szanszkrit 
neve a sukha, ennek ellentéte. Mindkét szóban közös a 
amely azonban ellentétes el őképzővel van ellátva. A su el őképző , 
amely a boldogság szóban szerepel, etimológiailag megfelel a gö-
rög ey-nek: azt jelenti, hogy jб , kitűnő , helyes, erényes, könny ű . 

Sukha tehát a „j б , az erényes, a helyes kha", ez a boldogság. A 
„szenvedés" szóban szerepl ő  „duh" előképző  viszont a dus pre- 
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fixum hasonult alakja, ami a görög dys-szel mutat átfedést, és va-
lami rosszra, gonoszra, nehézre, alsóbbrend ű re utal (vö. dyshar-
monia, dysphoria stb.). A dus el őképző  a „dus" igei gyökbő l szár-
mazik, amelynek jelentése rosszá vagy romlottá válni, megfe гtő -
ződni, vétkezni, megmérgezni, vagy megrontani a szellemet. Az 
élet minősége, a duhkha tehát a „rossz, romlott, szennyezett, 
megmérgezett kha". De vajon mi ez a rejtélyes kha, amely az 
életben megromlott, szennyezett, míg az ideális boldogságban jó, 
tiszta és erényes? Nos, a kha 'reget, lyukat, nyílást, ürességet, 
üres teret, forrást, eget és szellemet jelent; van azonban a szim-
bolikában egy kiemelt jelentése: a kha az a lyuk, amely a kerék 
köldökében helyezkedik el, a tengely-lyuk, amely körül a kerék fo-
rog: Nyilvánvaló, hogy amikor Buddha azt mondja, az élet duhkha, 
mégromlott és szennyezett tengely-lyuk, nem a kocsikerékre gon-
dol. A kerék ugyanis a buddhizmus kedvelt szimbóluma. A szen-
vedésteli élet a létesülések, keletkezés és elmúlás körtorgása, 
amit a „létkerék" jelképez; az ideális, a boldog élet ellenben az; 
amely az igazság ébersége körül forog, ezt jelképezi a „Tan kere-
ke". A boldog élet „su-kha", vagyis az igaz, jó és erényes közép-
pont, vagy tengely körül forgó élet. A szenvedéstéli élet pedig az, 
amely egy megromlott, szennyezett, sötét; mérgezett közép körül 
forog. Ez a ába,a romlott, szennyezett, nem-igazközéppont nem 
más, mint a zárt, elszigetelt, önmagára irányuló, önmagába zu-
hant egoisztikus öntudat. 

IV. Boldogság felé a szenvedésen 
keresztül 

Az eddigiekben a boldogságot mint a tényleges élet ellenpólu-
sát, ideálját közelítettük meg. Az aranykor mítoszának elemzésé-
bő l arra következtettünk, hogy talán létezik egy egyetemes, min-
den egyes emberben benne él ő  boldogság-ideál, amely azonban 
nagyrészt tudattalanná vált, és csak a költ ő i képzeletben, vagy a 
kollektív mítoszokban nyer tiszta megfogalmazódást. Az egyéni 
tudatban nem maradt bel ő le más, mint halvány sejtelem és sóvár-
gás. Ez az ideál valószín ű leg azért egyetemes az emberiség szá-
mára, mert egyetemesek, az emberi egzisztencia lényegéb ő l fa-
kadóak azok a problémák, amelyekre megoldást keres. Ezeket a 
problémákat az óind filozófiai elemzés nyomán az élet szenve-
dés-minđségeként foglaltuk össze, és arra jutottunk, hogy a szen-
vedés szükségszerűsége az életnek az elszigetelt, zárt, egyénién 
köré rendezđdésével függ össze. A boldogság és az élet viszonya 
tehát azonos az ideál és a ténylegesség viszonyával, az élet mi-
nősége, a szenvedés pedig az ideál ellentéte. Tegyünk ezek után 
kísérletet a szenvedés és a boldogság viszonyának tisztázására. 
E kérdést annál kevésbé tudjuk megkerülni, minthogy a szenve-
dés a boldogság közvetlen fogalom-párja, ike гtársa, antitézise. 

A felületes gondolkodás hajlama arra az egyszeruб  kijelentés-
re, hogy a boldogság megvalósításához nem kell mást tenni, mint 
a szenvedést az életb ő l módszeresen kiküszöbölni, vagyis az élet 
tevékenységének kQzéppontjába az öröm keresését állítani. Még 
a gyakorlati pszichológia mai irányzatai között is alig van olyan, 
amelynek ne az lenne bavallott, vagy implicit törekvése. Korábbi 
elemzésünk fényében azonban úgy látšzik, hogy az ilyen törekvés 
szükségképpen kudarcot fog vallani: érintetlenül hagyja ugyanis, 
sőt megerđsíti a szenvedés lényegi okát, a tudatot magába 
béklyózó egót, az individuális ént. A pszichoanalízis helyesen is-
merte föl, hogy a lelki szenvedés oka a tudatos és a tudattalan élet 
közötti hasadás, és a tudattalan túler őbe kerülése. Mivel azonban 
a tudatot formailag sem tudta elválasztani az individuális ént ő l, 
ezét a tudatot úgy akarja er ősíteni, hogy a szenvedésokozó tu-
dattalan tartományt az énbe visszaintegrálja. Végeredményben 
tehát én-erősítéssel akarja megoldani a szenvedést. De az ego 
erősítése a legtöbb, más irányból közelít ő  pszichoterápiának is 
kulcsfogalma. A szenvedés kiküszöbölésére irányuló ókori iskolák 
— jóga, különféle meditációs irányzatok — viszont a tudatosságot 
akarták megerősíteni, a tudattalanra akarták kiterjeszteni az éber-
séget, miközben éppenhogy megpróbálták visszaszorítani az in-
dividuális ént. Korábbi elemzéseinkb ő l nyilvánvaló, hogy az én-
erősítő  törekvés nem más, mint kísérlet a „kicsike jólét" növelésé-
re, a boldogság ideáljának megvalósításához azonban egy lépés-
sel sem visz közelebb. 

Ha kicsit mélyebben pillantunk a boldogság és a szenvedés 
viszonyába, a következ ő  gondolat ötlik fel benngnk: a boldogság 
és a szenvedés poláris ellentétek, egy polaritás két oldala. Az 
egyik pólus éppen a másik fényében válik észlelhet ővé: szenve-
dés önmagában, mint olyan nem létezik, a szenvedés a boldog-
ság ideáljához képest szenvedés. És megfordítva, a boldogság 

ideálja csak a szenvedés hátterén, annak kontrasztjaként válik 
láthatóvá a sóvárgás tárgyaként. Szenvedés és boldogság tehát 
elválaszthatatlanul összetartozik, a szenvedéstéli élet és a bol-
dogság ideálja együtt alkotja a lét teljességét. És éppen e két 
pólus feszültsége, a szenvedés valósága és a boldogság ideálja 
között feszül ő  ellentét az, amelynek energiája az életet az ideál 
megvalósítása irányába mozgathatja, ösztönözheti. Furcsa mó-
don oda jutottunk tehát, hogy a boldogságra irányuló élet el őfelté-
tele éppen a szenvedés mély átélése és tudatossága. Egyrészt 
mert a szenvedés átélése ébreszt rá bennünket ismét a boldog-
ság elfelejtett ideáljára. A szenvedés átélésekor a boldogság mint 
hiány, mint kínzó szükség bukkan fel az elfeledettségb ő l. Más-
részt ez a kínzó hiányérzet, amely a boldogság képzetét a tudat-
talanból felidézte, konkrét tárgyat ad az addig homályos sóvár-
gásnak, s a boldogságra irányuló élet ösztönz őerejévé válik. 
A kicsit elégedett, kiesit szenvedő  életben a boldogság tudása 
nem éber, s ezért nem is törekszik rá: a sóvárgást könnyen legy ő-
zi az én görcsös kapaszkodása a „kicsiké jólétbe", saját életének 
illúziójába. Azt mondhatjuk, hogy az individuális ént éppen a 
szenvedés átélésétől való félelem zárja el a boldogságtól. Nem 
mer visszaemlékezni a boldogság ideáljára, mert annak fényében 
láthatóvá válna számára a saját szenvedése; s nem meri átélni a 
szenvedést, ami a boldogság felé vezető  utat számára megvilágít-
hatná. Az elmondottak fényében érthet ővé válik az újszövetségi 
mítosz rejtélyes kijelentése: „Boldogok akik sírnak... Boldogok a 
lélekben szegények..." Miért boldogok? Mert ők azok, akik el-
nyerik: azok, akik mélyen átélélik, hogy életük tulajdonképpen 
szenvedés, s akikben az elveszett boldogság ideálja utáni sóvár-
gás kínzó hiányérzetként ébren él. 

Megállapítottuk hát, hogy a boldogság felé vezet ő  út éppen a 
szenvedés átélésén vezet keresztül; az embernek meg kell nyílnia 
a szenvedés felé ahhoz, hogy a boldogság ideálja láthatóvá váljék 
számára. Le kell számolnia illúzióival, amelyekbe önmagát be.zár-
ja, az én örömeivel, amelyekről megpróbálja elhitetni, hogy velük 
elégedett. A mítoszban a boldogságot a megvilágosodott, vagy 
szent ember éri el. Ne gondoljuk azonban, hogy itt a szenvedés és 
az ideál közötti feszültségnek valamiféle langyos megelégedett-
ségben. való feloldásról van szl. A megvilágosodott, vagy szent 
ember a mítosz szerint a lét teljességét valósítja .  meg: részesül a 
tökéletes boldogságban, de a boldogság csak ott élhet đ  át, ott 
mutatkozik meg, ahol poláris ellentéte, a szenvedés is teljes mély-
ségében látható. A megvilágosodott ember a szenvedés gyöke-
rét,. individuális énjét —egoizmusát — teljesen felszámolta, ezért a 
szenvedést nem mint önmaga zárt gyötr ődését éli át, hanem a 
részvét fájdalmában, amellyel a zárt életben verg ődő  többi ember 
szenvedését fölismeri. Ezt fejezi ki a keresztény mítosz, vagy a 
buddhista bodhisattva-ideál, amikor azt mondja, hogy a szent a 
világ fájdalmát és szenvedését magára veszi. A reális ember, aki-
nek élete énje köré rendeződik, ezzel szemben önmagát a szen-
vedéssel szemben inkább lezárja: a nagy szenvedést kicsi rossz 
közérzetre; a tiszta boldogságot kicsi jólétre próbálja felváltani. 
Ebben a megvilágításban a neurózis sem más, mint egy elviselhe-
tetlennek érzett fájdalom eltusolása egy elviselhet đ  lelki szenve-
déssel. A boldogság lehet őségeivel a reális ember számára az 
elđadás utolsó részében foglalkozom. El őtte azonban engedjék 
még meg, hogy az elmondottakat ismét egy költ ő i képpel illuszt-
ráljam, s idézzek Jacob Вбhme, a híres középkori misztikus író 
sóból, valamint Hamvas Béla ehhez kapcsolt interpretációjából. 

Вбhme szerint a teremt ő  két ösztönzése, amikor a világot lét 
rehozta, a „kőkemény akarat" és a „szabad öröm". E kett ő  egy-
más iránt szenvedélyre gyulladt, s abban a pillanatban, amikor 
egymáshoz értek, „kitört a borzasztó megrettenés", amiként a vil-
lám kicsap. „Ebben a megrettenésben lángolt föl az első  tűz. Mert 
a kőkemény akarat nem volt más, mint a sötétség és a dermedt • fagy és ez most a szabad öröm fényét ől és áradó lágyságától 
meggrettent. A kđkemény akaratban, mikor önmagában a fagyos 
és jeges önzést visszafojtotta és önmagát halálosan lezárta, a ha-
lál megrettenése felvillant. Mert a sötétség lénye a megrettenés; 
így rántja önmagát önmagához, mint a világosságtól való félelmet, 
mint a fény ellenségét. És ez az elsötétült világ đsállapota, ez ma-
ga a sötét világ." 

Hamvas pedig a mítoszt így kerekíti tovább: „A félelem a szen-
vedéstől való félelem, s a szenvedés a félelemben való szenve-
dés. A kettő  egy: ez az élet állapota... A félelem és a szenvedés 
az éberség első  halvány jele. Szenvedés és félelem is azért van, 
nehogy az ember a sötétségbe; a halálba és elfeledettségbe újra 
visszamerüljön: szenvednie ás félnie kell mindenkinek, hogy fel-
ébredjen. Ez a felébredés állapota. A megfagyott, elsötétült, éj-
szakává lett, kőkemény lezárt lélek a félelemben és szenvedés- 
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ben érik meg lassan arra, hogy a lét számára újra megnyíljon... A 
félelem és szenvedés kétélelm ű  és kétoldalú; mert éppen úgy le 
is zárhat, mint ahogyan kinyithat: szabadságot adhat éppen úgy, 
mint sötét börtönt. Ezért van az, hogy az ébredésben a lélek kísér-
tethető . A kísé гtethetőség kettős iránya: a fény, a tiszta boldog-
ságba való visszatérés; vagy a sötétség, az egoitásban való alá-
merülés... A félelem és a szenvedés arra való, hogy az emberi lé-
lek az elementáris érzékenység nyomán döntsön, határozzon és 
elszegődjék. 

A félelmet és a szenvedést az ember nem érti. Elzárkózik el ő le 
s nem veszi észre, hogy amikor a félelem és szenvedés el ő l elzár-
kózik, tujajdonképpen a félelembe és sötétségbe önmagát bezár-
ta. Aki fél és aki szenved, azt az бѕбі laрot világossága és az elfe-
ledettség sötét birodalma egyszerre hívja. Aki magában a félelem 
és szenvedés érzékenységét meg ő rzi, az a világosság felé indul. 
Aki magát bezárja, az az anyag hívásának enged és a sötétségbe 
burkolózik. Félni és szenvedni kell: ezzel vállalja a lélek sorsát és 
a felfelé való hívás szavát ezzel veszi önmagára." 

V. Az Aranykor, mint lehetőség. 
Áldozat. 

Elérkeztünk előadásunk utolsó részéhez, ahol immár felteht-
jük a kérdést: elérhet ő-e egyáltalán az a boldogság, létezik-e 
ideális élet? Van-e realitása a boldogságnak, vagy csupán egy 
elérhetetlen álomkép, amelyrő l minden kor minden embere legfel-
jebb sóvárogva ábrándozhatott? Korábbi fejtegetéseinkb ő l az de-
rülhetett ki, hogy a boldogság realitása mitikus realitás: a mítosz 
számára az aranykor tényleges valóság; ám mint megállapítottuk, 
a megvalósult élet minisége a szenvedés. Számára igazi boldog-
ság nem létezik, nem realitás, hanem csak ideál, s mint arról a 
mítosz tanúskodik, így volt ez a tö гténelem minden korszakában. 
Azonban az, hogy a boldogság ideál, nem azt jelenti, hogy nem is 
létezik. Létezik, csak nem mint realitás, hanem mint lehetőség. Az 
ember élete nem megoldott, a boldogság ideálja azonban mutatja 
számára a megoldás lehetőségét. 

Hogy a boldogság lehet őség, az azt jelenti, hogy annyiban 
lesz realitássá, amennyiben az ember az elképzelt ideált megva 
lósítja. S elképzelhető-e más értelmes élet azon kívül, amely teljes 
erőfeszítésével és összes energiájával ennek az ideálnak a meg 
valósítására irányul? Az élet olyan ménékben válik élelmetlenné, 
amilyen mértékben más, nem a boldogságra irányuló tevékeny-
ségre fecsérli erő it. Melyek azonban a boldogság megvalósítá-
sának sajátosságai? Mindenekel őtt az, hogy a boldogság nem le -
hit  az individuális én magánügye. Hiszen amint megmutattuk, az 
élet éppen azén szenvedés, mert középpontjába az individuális 
én került, s teljes egészében az ego!tásra irányul. Ha valaki azzal 
a törekvéssel indulna el, hogy „ én boldog legyek", „megszerez-
zem a magam számára a boldogságot", a siker lehet ősége eleve 
rendkívül kétséges. Azok a pillanatok, amikor nagy ritkán az élet 
ben megnyílnak a lét erő i, s amelyekhez a boldogság képzete 
kapcsolódik, kivétel nélkül olyan pillanatok, amikor egoitását oda 
tudja dobni, fel tudja áldozni egy magasabb ideál, egy intenzivebb 
lét hívásának. Hogy példát említsünk, gondoljunk a szerelemre, 
mint amit a leggyakrabban szoktak a boldogsággal társítani. Hiá-
ba akarná valaki a maga számára a szerelmet, hiába szeretne 
boldog szerelmesnek lenni, a szerelem elkerüli. Akkor tör rá hirte-
len, amikor képessé válik arra, hogy egoitását feláldozza, önma-
gát a szeretett lényben teljesen feloldja, egyéni sorsát semmibe 
véve azt teljes egészében a szeretett lény lábai elé hajítsa, önma-
gát a szerelemnek megnyissa, zárt énjét a szerelem tüzében elé-
gesse. Néhányan talán tudjuk: hol van a szerelem boldogságához 
képest a hiúság öröme, amikor csupán értünk rajonganak, vagy a 
megszokott szexuális örömszerzéseink. S bizony a szerelem 
nemcsak a saját ego!tás, de más önzésének szolgálatát sem t ű ri 
meg. Mert az áldozat nem a saját énnek egy másik énért történd 
feláldozása, hanem az énnek a boldogság ideálja, a lét őserő i, a 
szerelem örökérvény ű  ideája kedvéét tö гténđ  feláldozása. Ezért 
tart rendszerint rövid ideig a realitásban a szerelem. A szerelem 
akkor mérgez ődik meg, amikor két ember nyilt és szabad, egy-
másban feloldódó örömébe az ego!tás szempontjai: az egziszten-
cia, biztonság, a hiúság, az infantilis érzelmi komplexusok, a bir-
toklásvágy ismét beáramlanak. A szerelemr ő l beszéltünk, de az 
élet bármely területérő l hozhattunk volna példákat. Mert nem ez 
lesz-e a boldog házasság, amely önmagát a házasság eszmé 
nyének áldozza, s nem pedig azt nézi, hogy hol rövidül meg a há-
zasság kényszereitбl, milyen előnye! származnak a házasságból, 
vagy hogyan tudja egyéni rögeszméit a sors által hozzárendelt  

másik lényeken kiélni? Hasonlítható-e a boldogság, amit olyankor 
érzünk, amikor igazán szolgálni, vagy segíteni tudtunk másokat, 
az egyéni érdekek bármely kielégüléséhez? 

Azt látjuk tehát, hogy a boldogság lehet бségének megvalósí-
tása tulajdonképpen azon múlik, hogy a szenvedés gyökérokát, 
az egoitást, az individuális ént az ember mennyiben tudja vissza 
szorítani, feláldozni — nem a másik ember önzésének, hanem az 
eszménynek, az ideálnak a kedvéért. Az eszmény megvalósulása 
azonban az, amelyen minden egyes ember, a közösség boldog-
sága és jóléte múlik. Ezért mondtuk korábban, hogy a boldogság 
nem magánügy: nincs egyéni boldogulás, mert a boldogság esz-
ménye az egész emberiség boldogulásával a legszorosabban 
összekapcsolódik. Ebbő l a szempontbál az egyén nem más, mint 
az emberiségnek, az örök embernek csupán egy arculata. Akkor 
lesz boldog, ha önmagát az eszménynek áldozza, ami ugyanaz, 
mintha azt mondtuk volna: önmagát a teljes közösség szolgálatá-
nak, az örök ember ideáljai megvalósításának minden erejével és 
képességével alárendeli. Ezért van, hogy a mítosz sohasem 
beszél az egyes ember boldogságáról, hanem az aranykorról, 
mindannyiunk közös boldogságáról. 

Amikor a szenvedés sürgetése fokozódik, a világ válságos 
időszakaiban a boldogsággal kapcsolatos hiányérzet is megn ő , s 
általánossá válik a boldogság keresése. Gyakori zsákutca azon-
ban, hogy az ember a boldogságot els бsorban önmagának akar-
j. Az sem ritka, hogy valaki erőszakosan akar másokat „megvál-
tani". Utóbbi törekvés azonban igen gyakran nem az eszményb ő l 
táplálkozik — bármennyire átgondoltnak látszik is —, hanem az 
egyéni én megszállottságából, megalomániájából, beképzeltsé-
gébő l. Önmagát megváltónak képzeli, pedig saját énje feláldozá-
sára, legyőzésére is képtelen. Ezért hangsúlyozza a mítosz, hogy 
a szenvedés megszüntetéséhez vezet ő  út a szenvedés végs ő  for-
rásának — a tudatlanságnak, öntudatlanságnak, szellemi sötét-
ségnek, avidya-nak — az eloszlatásán, a valóság igaz tudásának, 
az éberségnek a megvalósításán vezet keresztül. Helyes gyakor-
lati cselekvés csak a valóság igaz tudásából fakadhat, amit 
ugyanakkor nem homályosítanak el az önzés szempontjai. Az ősi 
keleti szellemi utakat, pl. a jógát, vagy a különféle meditációs isko-
lákat, ma gyakran félreértik, amikor azt hiszik, hogy ezek önmagu-
kat a közösségb ő l, a szenvedések világából ki akarták menekíte-
ni, elvonulva a „köldöknézés" magányába. S őt sokan azok közül 
is, akik ma a jóga, vagy a keleti vallások felé fordulnak, saját ma-
gukat akarják kimenteni, boldogítani. Pedig az ezekre vonatkozó 
ősi irodalom világosan állítja az ellenkez бjét. A buddhista bodhi-
sattva-ideál követője tudatosan lemond bármely egyénileg elér-
hető  üdvrő l, mert felismeri, hogy a tölkéletes boldogság elérésé-
ben sorsa a közösségével elválaszthatatlanul összefonódik. Az 
egyéni üdv keresését azonban a jógairodalom is a legnagyobb 
csapdaként említi. A meditáló nem azén vonul vissza, hogy a 
szenvedő  többiekre fölényesen legyinthessen, hanem éppen 
azén, hogy egyéni igényeir ő l lemondva a valóság minét tisztább 
megismerésre szert tehessen, a tudás és éberség világosságát 
az emberiség számára megnyissa és hozzáférhet бvé tegye, az 
eszményt önmagában megvalósítva ide a földre lehozza, s azt 
mint reményt önmagában megvalósítva ide a földre lehozza, s azt 
mint reményt a szenved ő  emberek számára felmutassa. Ezek ter-
mészetesen igen magas ideálok, s nyilvánvaló, hogy legtöbben 
nem fogunk most visszavonulni az őserdőbe meditálni. Hiszem 
azonban, hogy ha valaki csak annyit tesz, hogy egyéni boldogsá-
gát embertársai boldogulásának ügyével szorosan összekapcsol-
ja, s van annyira bátor, hogy egoizmusából táplálkozó igényeit a 
benne élő  eszmények kedvéért háttérbe szorítsa, akkor élete má-
ris sokkal boldogabbra fordul. Nem fog szabadulni természetesen 
a szenvedéstál, s őt szenvedése valószín ű leg fokozódik, hiszen 
amint láttuk, szenvedés és boldogság ugyanannak az éremnek 
két oldala. Más lesz azonban ez a szenvedés, mint az, amellyel 
zárt egoizmusából adбdбan küszködött. Mert „gyönyör ű  az iga és 
könnyű  a teher" annak, aki nem önmagáért szenved, hanem éb-
ren élve boldogság-eszményét, egy új közös aranykor reményé-
ben. 

Mit tanácsolnánk hát boldogságra sóvárgó embertársainknak; 
mi lenne a tömör tanulsága e m!tol бgiai eszmefuttatásnak? Ha 
egy mondatban akarnánk összegezni, mi is hát szerintünk a bol-
dogság, valami ilyesfélét kellene válaszolnunk: boldogság a kö-
zösség legjobb képességeink szerinti, alázattal telt szolgálata; 
önzésünk legyőzése; egyéni életünknek az eszmények megva-
lósítására történő  ráirányítása; élettevékenységeink szellemi tar-
talommal és értékekkel való megtöltése; a valóság éberségének 
szünet nélküli gyakorlása. 

Köszönöm a figyelmüket! ❑ 
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Ralph Waldo  Emerson 

♦AGABIZTOSSÁG ■ 
e lepően ere  - 

Tegnap egy kiváló festő 
 verssorait olvastam, és m g 

osság nélkül valóknak. Az 

detinek találtam бket, minden szokvány az ember lelke valami Az  

ilyen sorokban -bármir ő
l szóljanak is, it-  

ondolatainkban, hinni abban, hogy nácsra lel. A sorok által keltett érzelem sokkal többet r g
ondolati  

tagalmuknál. Hinni a saját gondolata'  számára igaz - ez a gé-
amit aszívünk igaznak ta rt , 

đzбdésteket, s általános értelmet 

fog a  Mondjátok ki titkos meggy 
fog nyerni; mert a legrejtettebb dolgok beláthatás lak harsonái zen-
lodnak, s eredeti gondolatunkat az 

hё lеt 
 számára meghitt: Mózes, 

Рl
vissza. i  lélek szava ó bércrémének azt ta rtjuk, hogy nem tö-

Platón és Milton кке l  еy ekkel, $ hogy nem mások, hanem 

rб
dnek a könyvekkel, eredmény egünk a sa-

a saját gondolataikat mondják el. Eolđóbbékel ene 
felt'д  ln  nk és a 

ját szellemünket belülről beragyo ósára. S Iám, észre sem véve 
bölcsek égboltjának vibráló ragy 9 csak azért, mert a 

ő
ket, elhanyagoljuk a saját gondolatainkat, 

miénk. A lángelmék minden m
űvében ráismег' 	

jбtis uta hoz- 

gondolatainkra: bizonyos 
 idegen  csillogással ja át ez jelenti 

zánk. Aművészet híres alkotásainak döntő  tanuls g 

számunkra. Arra tanít bennünket, 
 hogy  akkor is der

űs tán-

toríthatatlansággal ragaszkodlunk legspontánabb 
benyomásaink

oskodik is. Különben kol- 

hoz'  ha  mindenki  a másik  oldalon  hang 	al .éppen azt közli 
idegen ember mesteri találékonyság9 	 aztán 

nap egy 	ész idő 
 alatt sejtettünk és éreztünk - igy 

velünk, amit lt 	 vagyunk  kénytelenek átvenni  sajбt 

megszégyenülten másoktól  
gondolatainkat. 

Minden ember m űvelődésében van egy pillanat, amikor arra á 
meggyőződésre jut, hogy az irígység tudatlanság; az utánzás ön-
gyilkosság; hogy bármiként végz ődjön is, saját magát el kell fo-
gadnia sorsául; hogy a hatalmas világegyetem, ha tele van is jó- . 
sággal, egyetlen szem búzát sem enged át neki, ha homloka veri 
tékével meg nem öntözi azt a darabka földet, ami neki jutott. A 
benne rejlő  hatalom új erkként jelentkezik a természetben, s rajta 
kívül senki sem tudja, hogy mi mindenre képes, még đ  maga sem, 
amíg ki nem pr6bálja. Nem véletlen, hogy egyes arcokat, jelleme-
ket, köznapi dolgokat megjegyzünk, másokat pedig nem. Az em-
lékezetnek ez aszobrász-készsége bizonyos korábban kialakult 
harmбn!a szerint m űködik. Az ember tekintete oda irányul, ahová 
egy fénysugár fog vetülni, hogy bizonyságot tegyen róla. Csak fé-
lig fejezzük ki magunkat és megütközünk az isteni eszmén, ame-
lyet mi magunk képviselünk. Bízhatunk benne, hogy ez az eszme 
jб  és eredményes, hogy hittel osztatott ki, de Isten nem akarja, 

hogy a m űve gyáva emberek révén nyilatkozzék meg. Ha az 
ember beleadja a szívét a munkába, s minden t őle telhetőt meg-
tesz, akkor szabadnak és der űsnek érzi magát; de az, amit kevés-
bé j6l mondott vagy tett, nem hagy neki békét. Olyan szülés ez, 

J 

amelynek során semmi sem jön a világra. Igyekezetében az em-
bert elhagyja az ihlete, nem látogatja meg egyetlen múzsa sem, 
semmi ötlete_ sincs, sehol egy reménysugár számára. 

Bízzatok az énetekben; 
minden szív ezen az acélhúron Pen g.  Fogadjátok el azt a helyet, amelyet az isteni gondviselés - kortár- saitok, az   

események szövevénye jelöl ki számotokra. A nagy 
emberek mindig így tettek, átadták magukat koruk géniuszának, 
továbbadták azt a meglátásukat, hogy teljes bizalommal csak a 
szívükre támaszkodhatnak; puszta kézzel alkottak és a teljes lé-
nyüket a kezgkben tartották. S most mi vagyunk soron, s emelke-
dett lélekkel ugyanazt a transzcendentális sorsot kell elfogad-
nunk; nem kuksolhatunk tehetetlenül és bénán holmi eldugott 
zugban, gyávák sem vagyunk, akik meghátrálnak a forradalom előtt, hanem vezetők, megváltók és jótevők vagyunk: a Káoszon 
és a Sötétségen áthatolva a Mindenható törekvéseihez iga- A zodunk. 

Milyen kedves jövendölésekkel indít is bennünket erre az írás-
ra a természet a gyermekek, a csecsem ők, sőt az oktalan állatok 
képében és viselkedésében. Ez megzabolázza meghasadt és lá-
zadó lelkünket, amely nem hisz az érzésekben, mert kiszámítot-
tuk, hogy a hatalma és az eszközei ellenkeznek a szándékainkkal. 
A gyermekek értelme teljes, a tekintetüket még semmi sem sajátí-
totta ki: s ha az arcukba nézünk, izgatottak, zavartak leszünk. A 
gyermek senkihez sem alkalmazkodik, minden hozzá igazodik: 
egy-egy gyermek általában öt-hat neki gügyög ő  és körülötte ugrá-
ló felnбttel ér föl. Így Isten a gyermekkort, az ifjúságot és az érett 
kort nem kevesebbel, mint a saját vonzerejével és sz űziességével 
vértezte föl, irígylésre méltóvá és bájossá, vágyaikat el nem ha-
nyagolhatóvá tette, de csak akkor, ha kitartóak. Ne képzeljétek, 
hogy az ifjúság evőtelen, mert nem hozzám, vagy hozzátok szól. 
Füleljetek csak! Mennyire világos és erős a hangja a szomszéd 
szobában. Úgy látszik, tudja miként forduljon a kortársaihoz. Szé-
gyenlősen vagy bátran hát, de meg fogja találni a módját annak, 
hogy bennünket, id ősebbeket feleslegessé tegyen. 

Annak a gyermeknek a gondtalansága, aki biztos abban, hogy 
megkapja a táplálékát, $ aki - akár egy főúr, - rangján alulinak 
tartja, hogy szavaival bárkit is megörvendeztessen: ez az egész-
séges emberi magatartás. A gyermek a nappali szobában olyan, 
mint a fölnőtt a színházban: független, felel őtlen; saját szemszö-
gébб l nézve, $ a gyermekekre jellemz ő  gyors, összegező  módon 
érdemeik szerint mérlegeli és ítéli meg a szembejövi embereket 
és tényeket: jб , rossz, érdekes, örült, fecseg ő , unalmas. Sosem 
terheli meg magát a következmények, érdekek firtatásával: füg-
getlen, egyértelm ű  ítéletet mond. A kedvében kell járnotok - ő  
semmiképpen sem keresi a ti kedveteket. A feln бtt azonban, mint 
tudjuk, a saját tudásának béklyójába van verve. Az els ő  kitörése, 
1 
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■ Aki ember akar lenni, annak nonkonformistának kell lennie. 
Aki a halhatatlanság babérjaira pályázik, azt ne tévessze meg a 
jóság maga: meg kell vizsgálnia , hogy valóban jóságról van-e szo. 

Végeredményben semmi se legyen szent előtted a saját szellemi 

integritásodon kívül. Valósítsd meg saját magad , és az egész világ 

melléd áll . Emlékszem , hogy egész fiatal koromban milyen választ 
voltam kénytelen adni egy szívós tanácsadónak , aki az egyház 

régi jó doktrináját akarta belém plántálni . Arra a kérdésemre: „Mi 

közöm a szent hagyományokhoz , ha a belső  életér szent?", a 

barátom röviden megjegyezte : „De az indítékaid származhatnak 

a pokolból is , nem csak a mennybđ l." „Nem úgy tűnik, de ha az 

ördög embere vagyok , akkor hadd éljek ördög módjára" —feleltem 
neki. Eredeti természetem törvényein kívül egyetlen törvény sem 
szent számomra. A jó és a rossz jelz őt könnyen rá lehet sütni erre 

vagy arra : ám egyedül az a helyes , ami a belső  rendszerünknek 

megfelel, és egyedül az rossz, ami ellenére van. Az embernek úgy 
kell megbirkóznia minden akadállyal , mintha azon kívül minden 

puszta rang és chiméra lenne . Szégyellek arra gondolni, milyen 
könnyen behódolunk kitüntetéseknek, neveknek, a többség véle-
ményének és a holt intézményeknek . A kelleténél jobban hatnak 
rám és jobban lenyúgöznek á tekintélyes és ékes szavú emberek. 

Emelt fővel és szilárdan kell lépkednem , s mindig a durva igazsá-

got hirdetnem . Vajon ha az emberszeretet palástját ölti magára, 

megtéveszthet-e a gonoszság és a hiúság ?  Ha  egy dühödt vallási 

megszállott magáévá teszi a rabszolgafelszabadítás nemes 
ügyét, és a legutóbbi brabadosi hírekkel állít elém, miért ne mond-
hatnám neki: „Eredj, szeressed a gyermekeidet, a favágódat, légy 
íóindulatú és szerény,. légy könyörületes; durván nemtör ődöm 

magatatásodat sose szépítgessed e t őled többezer mérföldre él ő  
fekete nép iránt érzett képtelen gyöngédséggel. A távolba irányuló 
szerete otthon gonoszságot szül." Ez durva és kellemetlen fo- 

-

gadtat " lenne, ám az igazság szebb a képmutató szeretetnél. A 

jбságo okat szadjára kell engednetek — különben semmire sem 

való. a a szeretet jajveszékel , akkor doktrinájának ellenszere-

ként gyű lölet doktrináját kell hirdetni. Ha az ihletem szólít, kerü-
löm szüleimet, feleségemet és a testvéremet. Követelést írok az 

ajtó élfámra . Remélem , ez mégis jobb , mint a szeszélyesség, de 

ne magyarázkodjunk naphosszat . Ne várjátok tőlem , hogy felfed-

j4іі  annak az okát , miért keresem vagy kerülöm a társaságot. 

Továbbá — ahogy ezt éppen ma egy jóember tette - ne figyelmez-
tessenek arra a kötelességemre, hogy minden szegényr б l gon-

doskodjam. Azén szegényeim lennének? Mondom nektek buzgó 

emberbarátok , én sajnálok pénzt adni olyan embereknek, akik 

nem tartoznak hozzám , s én sem őhozzájuk . Van egy embercso-

port, amely minden szellemi vonzásommal együtt megvásárolt 

engem , s eladtam magam nekik ; ha szükség van rá, börtönbe me-

gyek értük, de a ti tarkán népszer ű  kegyességtekre, oktondi isko-

láitokra , társadalmi összejöveteleitekre semmi szükségem sincs —
márpedig ezt ma sokan helyeslik . Bár szégyenkezve bevallom, a 
rengeteg jótékonysági egylet néha magával ragad, s néha juttatok 

valami alamizsnát : de ez gonosz pénz, s nemsokára er őt veszek  

magamon és megtagadom t ő lük. 

hangos szava vagy megnyilvánulása elkötelezetté teszi, s száz és 
száz olyan ember jó- vagy rosszindulatú figyelmének központjába 
kerül, akiknek az érzelmeivel ezután számolnia kell. S ez nem 
merülhet a Léthé vizébe . Csak újra vissza tudna jutni régi háborí-
tatlanságába ! Az a legjobb , ha az ember minden fogadalmat elke-
rül, s miután egyszer már megtette, újra ugyanolyan elfogulatlan, 
elő ítéletektől mentes, megvesztegethetetlen és tántoríthatatlan 
ágyatlansággal szemlél ődik . Minden múló eseményrő l ítélkezik, s 
ezek az ítéletek — mivel nem személyesek, hanem szükségszer ű -ek, nyílvesszőként fúródnak a többiek fülébe, és rettegésre kény-
szerítik őket. 

Olyan hangok ezek , amelyeket magányunkban hallunk, ám 
amint kilépünk a világba, megsápadnak és kihúnynak . Minden tár- 
sadalom összeesküvést jelent minden egyes tagjának bátor em-
bersége ellen. A társadalom valójában részvénytársaság, amely-
nek tagjai, a részvényesek mindennapi kenyerük megszerzése 
érdekében egyességet kötnek : lemondanak a személyes szabad-
ságról és a kultúráról . A társadalomban a legkeresettebb erény az 
alkalmazkodóképesség . A magabiztosság a részvénytársaság 
halála. Az alkalmazkodás nem a valóságot és az alkotó szellemet, 
hanem a neveket és az eredményeket szereti. 

Az erény az általános vélemény szerint inkább kivétel, mint szabály. Egyfel ő l van az ember, s másfe/đf az erényei. Az embe-rek azt teszik, amit jónak tartanak, h ősi vagy kegyes cselekedete-
ket visznek végbe, úgy ahogy mondjuk szívesen fizetnek bünte-
tést megváltásul, mert elmaradtak egy dísszemlér

ő l. Úgy csele-
kednek, mintha bocsánatot akarnának kérni azén, vagy igazolni 
akarnák azt, hogy a világon vannak, amiként a nyomorékok vagy 
lelki betegek mondjuk nagyobb adót fizetnek. Az erényeik alázat-
ból fakadnak. Én nem vezekelni, hanem élni akarok. Az életem 
saját magáért van — nem rejtvény. Sokkal jobban szeretném, ha 
visszafogottab lenné az életem, de tiszta és kiegyensúlyozott, 
mintsem hogy csillogó, de állhatatlan legyen. Legyen egészséges és szép , ne legyen szüksége diétára és érvágásra . Közvetlen bi- zonyítékát kérem tőled annak, hogy ember vagy, s elutasítom az 
állítólagos tetteidre való hivatkozásodat . Ami engem illet, csak an-
nyit tudok, hogy tetteim között semmiféle különbség sincs asze-
rint, hogy a közvélemény helyesnek ítéli-e öket 

vagy sem. Nem 
egyezem bele, hogy fizessek a kiváltságokért ott, ahol eredend

ő  jogaim vannak . 
Bár a képességeim kis számúak és jelentéktele-nek, mégis létezem , és saját magam vagy a barátaim meggyбZé_ 

séhez semmiféle közvetlen bizonyítékra sincs szükségem. 
Engem csak az foglalkoztat , hogy mit kell tennem, s nem az, 

amit az emberek feladatomnak tartanak. Ezt a szabályt, amely a 
gyakorlati és a szellemi életben egyaránt kérlelhetetlen — minden-
kor föl lehet használni a nagyság és a kicsinység megkülönbözte-
tésében. Ez a megkülönböztetés annál kínosabb, mivel mindig ta-
lálkozhattok olyanokkal, akik azt tartják, hogy jobban tudják nálatоk, mi a kötelességtek . Könnyű  a világban az általános véle-mény szerint élni, a magányban is könny ű  a saját véleményednek megfelelő

en élni, ám az a nagy ember, aki a tömegben tökéletes nyugalommal megđ rzi a magánosság függetlenségét. 

A számotokra idejétmúlt szokásokhoz való alkalmazkodáso- 
tok ellen az a kifogásom, hogy szétforgácsolja er őtöket. Elfecsérli az idđtöket , és megzavarja a jellemetekről kialakult elképzelése- 
teket. Ha a holt egyházat támogatjátok, ha a holt bibliakörökhöz 
csatlakoztok, ha a többséggel együtt a kormányra vagy ellene 
szavaztok, akkor gondatlanul eltékozoljátok kincseiteket — ennyi 
lepel alatt nehezen fogom felfedni igazi arcotokat; s é

гthetö mó- don mindez valódi életetekb ől is sok erőt elszív. Tegyétek a dolgo- 
tokat s én megismerlek benneteket. Az embernek be kell látnia, 
hogy ez a konformizmus-játék vaktában való lövöldözés. Ha is- 
merem a szektátokat, tudni fogom el őre az indokaitokat is. Hallom 
a lelkészt, amint prédikációjának témájaként az egyik egyházi 
intézmény célszerűségét hirdeti. Mintha nem tudnám előre: könnyen meglehet , hogy új és hamisítatlan szavakat mond! 
Mintha a dicsekvése ellenére nem tudnám róla, hogy azonnal 
megvizsgálja az intézmény alapjait is, óvakodni fog attól

, hogy ezt 
elmulasszál Mintha nem tudnám: fogadalmat tett, hogy csak az 
egyik, a választott oldalra néz, nem mint ember, hanem mint egy- 
házi tisztviselő ! Ez az ember felbérelt képvisel ő: a rendeknek ez az ábrándja egyszer ű  képmutatás. Hát jó, az emberek túlnyomó része ilyen vagy 

olyan álarcot öltött, és csatlakozott a szellemi kö- 
zösségek egyikéhez. Ez a konformizmus nem az egyedi dolgok- ban teszi ő

ket hazuggá, nem két-három hazugság szárad a lelkü- 
kbn: minden tekintetben hazuggá tette őket. Egyetlen igazságuk sem teljes igazság . Ha azt mondják : kettő , az nem igazán kett ő ; ha négyet mondanak, Fsz sem valódi négy: minden egyes szavuk 
bosszant bennünket, s nem tudjuk, mit kezdjünk velük. Id őközben a természet habozás nélkül ránk adja annak a pártnak a rabruhá-
ját, amelyhez tartozunk. Arcunk és alakunk lassan egyforma sza-
básúvá kezd válni, és fokozatosan bamba-bámész arckifejezést öltünk . A különlegesben megsemmisítő  tapasztalat rejlik, amelyet a történelem megedzett : arra az „ostobán hálásarcra ", erбltetett mosolyra gondolok , amit akkor szedünk elő , ha olyan társaságban vagyunk , ahol nem érezzük jól magunkat — válaszul a számunkra 

érdektelen fecsegésre. Az izmok, amelyek nem spontán, hanem 
alattomos szándéktól vezérelve mozdulnak , kényelmetlen érzést keltve feszülnek meg az ember arcán. 

A világ rosszallásával áraszt el bennünket nonkonformizmu-
sunk miatt. Ezért az embernek meg kell tanulnia

, hogyan ítélje meg a többiek savanyú arcát. Az utcán a járókel ők, vagy ottho- 
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De miért is néznénk folyton hátrafelé? Miért kellene magunk-

kal vonszolnunk a múlt tetemét, hacsak azért nem, hogy olyasmit 
cáfoljunk meg, amit a nyilvánosság el őtt itt-ott fennen hangoztat-

tunk? Tegyük föl, hogy ellentmondunk saját
hasem szabad ki 

—úgy látszik az a bölcsesség szabálya, hogy so 
zárólag a saját emlékezetünkre hagyatkozni, még akkor is ritkán, 

ha kizárólag emlékezésről van szó; hanem a múltat a jelen ezer-

szemű  bíróságára kell idézni, és mindig a jelennek élni. Metafizi-
kánkban az Istenséget megfosztottuk perszonalitásától, de ha a 
lelkünket áhitat szállja meg, szívünket és életünket átadva neki 
Istent alakkal és színnel ruházzuk föl. Hagyd el az elméleteidet, 
amiként József is otthagyta köpenyegét Potifárné kezében, és állj 

odébb. 
Az ostoba következetesség a balga lelkek kísérése — csak a 

kisstílű  államférfiak, filozófusok és hittudósok tartják tiszteletben. 
Az emelkedett léleknek semmi köze sincs a következetességhez. 
Mintha a falon a saját árnyékával játszana. Mondd rki ekí 

б lеtlеs, 
szavakkal, amit ma gondolsz, a holnapiakat éppúgy, 9 akkor 

ha ez utóbbiak a most kimondott dolgoknak homlokegyenest 
ellentmondanak. „Na igen, csakhogy ez biztosan arra vezet, hogy 

félreé гtsenek benneteket." De vajon olyan rossz-e, ha félreértik 
az embert? Pythagorast félreértették, úgy járt Socsrates, Jézús, 
Luther, Kopernikusz, Gallilei, Newton és minden tiszta és bölcs 
szellem, aki valaha is testet öltött. A nagy embereket mindig fél- 

reértik. 
Feltételezem, hogy egyetlen ember sem tud erőszakot tenni a 

saját természetén. Akaratának minden kitörését saját lényének 
törvényei veszik körül: az Andok, vagy a Himalája is jelentéktelen 

a Föld gömbölyűségéhez képest. Az sem fontos, hogy ezt a tör-
vényt hogyan méritek föl, hogyan tartjátok be. A jellem hasonlatos 
az akrosztichonhoz vagy a disztichonhoz: akár balról jobbra, akár 
jobbról balra vagy keresztben olvassátok, mindig ugyanazt jelenti. 

Kies, bűnbánó erdei remeteségemben, amellyel az Úr megaján -

dékozott, hadd jegyezzem föl nap mint nap a leg őszintébb gondo-

lataimat, anélkül, hogy el őre vagy hátra tekintenék, hadd ne kétel-
kedjem — s rá fogok jönni, hogy a gondolataim szimmetrikusak, 
bár nincs róla tudomásom, hogy azok, és nem is látom őket olya-

noknak. A könyveim fenyő illatot árasztanak, és rovarok zümmö-

gésétől hangosak. Az ablakom fölött a fecske a cs őrében hozott 

fonalat vagy szalmaszálat a gerendák közé tapasztja. Annak szá-
mítunk, amik vagyunk. A jellemünk akaratunk ellenére is megn у  i_ 

latkozik. Az emberek azt képzelik, hogy erényeik vagy fogy

a 

kosságaik kizárólag nyilvános tettek révén jutnak kifejezésre, s 
nem látják be, hogy az erény és a fogyatékosság lépten-nyomon 

megmutatkozik. 
A cselekedetek sokféleségében összhang alakul ki, így adott 

pillanatban minden egyes cselekedet tisztességesnek és termé- 

szetesnek tűnik. 
Mert ha egyazon akarat szülte őket, akkor a cselekedetek har- 

monikusak lesznek, bármilyen különböz őknek látszanak is. Bizo-

nyos távlatból és kissé magasabb értelmi szintről nézve a különb-

ségek elmosódnak. Egyetlen törekvés egységessé teszi đket. A 

legjobb hajó útvonalát is száz megy száz forduló tarkítja. De ha a 

hajó útvonalát megfelel đ  távolságból szemléled, csak az ered ő  

nukban a barátaik kérd ő  tekintettel néznek rá. Ha ezt a türelmet-
lenséget a tiétekhez hasonló részvét vagy ellenállás szülte, akkor 
nyugodt lélekkel és szomorú elégedettséggel hazaindulhattok; de 
a sokaság savanyú ábrázatának, éppen úgy, mint az édeskés áb 
rázatnak — nincs komolyabb oka: az emberek úgy öltik magukra 
vagy vetik le, ahogy a szél fúj, vagy ahogy a sajtó írja. És mégis, a 
nép rosszallása fontosabb egy szenátus, vagy mondjuk egy iskola 
elégedetlenségénél. A szilárd jellem ű  ember, aki ismeri a világót, 
majdcsak megbirkózik a m űvelt rétegek dühével. Ez a düh óvatos 
és körültekinto": félnek, mert maguk is felettébb sebezhet őek. Ha 
azonban nőies dühük férfias elégedetlenséggel találkozik, ha a 
lelki szegények és a gyávák felkelnek, ha a társadalom mélyén 
élő , sarokba szorított, néma, vadállati er ő  felmordul és a foga fe-
hérjét kimutatva vicsorogni kezd — akkor még mennyire szükség 
van a nagylelkű  természetre és a hitre, hogy mindezt isteni hábo- 
rítatlansággal semmibe vegye. 

A magabiztosságot fenyeget ő  második veszély a következe-
tességünk: a múlt tetteinek és szavainak tisztelete, mert a többiek, 
pályánk megítéléséhez az eddigi cselekedeteinken kívül nem ren-
delkeznek egyéb adattal, nekünk pedig nincs ínyünkre kiábrándí 
tani őket. 
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•látszik, a vargabet űk eltörpülnek. Az első  helyes cselekedet meg-
világosodik, s a többi helyes cselekedetet is megmagyarázza. De 
a konformizmus semmit sem magyaráz meg. Cselekedj önállóan, 
s a már véghezvitt önálló cselekedet a jelen tetteidet is igazolja. A 
nagyság a jövőre hivatkozik. Ha most elég er őm van arra, hogy 
helyesen cselekedjem és megvessem az idegen tekinteteket —
akkor már a múltban annyi helyeset kellett cselekednem, amennyi 
most elegendő  ahhoz, hogy igazoljóryengem. Bármi lesz is a vé-
ge, most kell helyesen cselekedned. Vessed meg a látszatot, s 
mindig mindenre képes leszel! A jellem ereje halmozódik. Az 
elmúlt napok erénye duzzasztja. Mi teszi 'a szenátusnak vagy a mező  hősének fennköltségét, mi nyügözi,le annyira a fantáziát? 
A múlt nagy eseményeinek, a mögöttük lév ő  győzelmes napok 
láncolatának tudata. Ezek a napok fénycsóvájukat a ránk virradó 
napokra vetítik. Mintha angyalok látható serege kísérné. Ez teszi 
mennydörgőssé Chatham hangját, méltóságteljessé Washington 
tartását, ez jelenti Amerikát Adams vélekedésében. A tisztesség 
szent előttünk, mert nem chiméra. Mindig és mindenütt ősi erény. 
Mélységesen megbecsüljük, mert nem mai eredet ű . Szeretjük és 
elismeréssel adózunk neki, mert nem a múltunk és megbecsülé- 
sünk csalétke, hanem önmaga szülötte, s ezért régi, kifogástalan 
a családfája, még ha egészen fiatalok által nyilvánul is meg. 

Remélem, most hallottunk utoljára konformizmusról és követ- 
kezetességrő l. Legyenek átkozott és megvetett szavak ezentúl. 
Az -ebédre hívó gongütés helyett pásztorsíp hangja szóljon. Ne 
hajlongjunk, és ne mentegetőzzünk többé. Nagy ember jön hoz- 
zám ebédre. Nem akarom meghódítani: szeretném, ha ő  tartaná 
fontosnak, hogy elégedett legyek vele. Az emberiséget képv!se-
lem előtte, s bár szelíd leszek, de ugyanannyira igazságszeret ő  is. Szégyenítsük és fékezzük meg a mai idők langyos középszer űsé-
gét, kiégett élvezeteit, vágjuk a szokások, a kereskedelem és a hi-
vatalok arcába azt a tényt, ami az egész történelem lényege: min-
denütt, ahol ember tevékenykedik, a hatalmas és felel ősségteljes 
Gondolkodó és Megvalósító munkálkodik; hogy az igaz ember 
nem kötődik konkrét helyhez vagy időhöz: ő  maga a középpontja mindennek. Ahol ő  van, az a természet. Ő  mér meg benneteket, 
minden embert és minden történést. Sür űn megesik, hogy a tár-
sadalomban valaki emlékeztet valakire vagy valamire. De a jel-
lem, a valóság senkire sem emlékeztet, mert a teremtés lényege. 
Az embernek el kell érnie: oly módon legyen úrrá a körülménye-
ken, hogy azok lényegteleneknek tűnjenek. Minden igaz ember: 
érv, állam, kor; határtalan teret, számot és id őt követel, hogy töké-
letesen megvalósulhasson: az utókor pedig védencek soraként jár 
a nyomában. Megszületett egy Caesar nev ű  ember és évszáza-
dokig fennállt a római birodalom. Megszületett Jézus, millió és 
millió lélek úgy hozzánőtt, annyira hozzátapadt géniuszához, 
hogy végül az emberi erények és lehet őségek győzték le. Egy-
-egy intézmény egy-egy ember meghosszabbított árnyéka: a mo-
nachizmus Antal remetéjé, a reformáció Lutheré, a kvékerizmus 
Foxé, a metodizmus Weslyé; az abolicionizmus Clarksoné. Milton 
Scipiot „Róma csúcsának" nevezte; az egész történelmet igen 
könnyen föl lehet bontani néhány bátor és er őteljes ember életraj-zára. 

Az embernek ismernie kell saját értékét, és kezében kell tar-
tania a dolgokat. Ne keresgéljen matatva, módjára a világban, 
mert a világ csak őérte van. Az utca embere a saját éhékét nem 
érzi egyenrangúnak azzal az er ővel, amely tornyot épített vagy 
márványból istenszobrot faragott, szánalmasnak és nyomorultnak 
érzi magát el őttük. Egy palota, egy madár vagy egy drága könyv 
idegen a számára, tiltott látvány, akár egy díszes hintó: mintha 
mindez azt kérdezné tő le: „Ki vagy, jóember?" S mindez mégis 
az övé, az ő  figyelmét felkelteni hivatott, az ő  képességeit szólítja, 
hogy napvilágra jussanak és megvalósuljanak. A festmény az én 
ítéletemre vár, nem ő  parancsol nekem: azért vagyok itt, hogy el-
döntsem, vajon rászolgál-e a dicséretemre. Ismeretes a félnótás-
ról szóló mese, akit az utcán fölszedtek holt részegen ;  a herceg 
udvarába vitték, megmosdattak, felöltöztettek és a herceg ágyába 
fektettek. Amikor felébredt, fejedelmet megillető  méltósággal bán-
tak vele, $ meggyőzték róla, hogy az eddigi élete egyszer űen 
ő rültség volt. Ez a történet annak a ténynek köszönheti népszer ű -
ségét, hogy nagyon jól szimbolizálja az ember helyzetét, aki a vi-
lág szemében félnótás, de néha feleszmél, értelmesen kezd gon-
dolkodni, és rájön, hogy valójában herceg. 
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Magyarázataink koldusra, csúszómászóra vallanak. A történe-
lemben megcsal bennünket a képzeletünk. A királyság és a birto-
kosság, a hatalom és az állam szavak sokkal választékosabbak, 
mint amott a zsuppfödeles házban John vagy Edward mindenna-
pi, egyszerű  munkája közepette, de az élet dolgai valahányuk 
számára egyformák, ez el őbbiek summája ugyanaz, mint az utób-
biaké. Mivégre a megkülönböztetés Alfred, Skanderbeg és 
Gustavs között? Tegyük föl, hogy tisztességesek voltak, de vajon 
kimerítették -e erényeiket? Tđ letek, csakis tő letek függ, annyit fek-
tettek-e egy-egy dolgotokba, amennyit ők fektettek híres és dics ő  
cselekedeteikbe. Amikor az átlagember önállóan kezd cselekedni, 
a fény a királyok tetteirбl a nemeslelkű  emberek tetteire vetül át. 

A királyok rendelkeztek a világ fölött, $ mágnesként vonzották 
magukra a nép tekintetét. Ez a hatalmas jelkép megtanította a né- 
pet a Кбtelezđ  tiszteletre, s ez egyik emberrб l a másikra szállt. A 
derűs hűség — amellyel világszerte t ű rték, hogy a királyok, f őne 
mesek vagy a nagybirtokosok, akik kizárólag a saját törvényeik-
hez igazodtak, az általános é гtékrendet felforgatva a saját maguk 
számára a személyek és tárgyak új értékrendjét építették ki, a 
kedvezményekért pénz helyett kitüntetésekkel fizettek, és saját 
személyükben testesítették meg a törvényt —, egy hieroglifa volt, 
amellyel jogaik és értékeik tudatát halványan megjelölték, $ erre 
minden embernek joga van. 

Az önálló tettek vonzóerejét a magabiztosság okainak feltárá-
sával magyarázhatjuk meg. Ki a Megbízható? Mi a saját én, min-
den magabiztosság alapja? Milyen a természete, és mekkora 
hatalma van annak a parallaxis és kiszámítható adatok nélküli 
csillagnak, amellyel a tudomány sem bír el — hogy a legközönsé-
gesebb, s már kipróbált cselekedetekre is rávetíti a szépség suga-
rát, ha akár az önállóság legparányibb jele is mutatkozik bennük; 
a kutatás ahhoz a forráshoz vezet bennünket, ami egyben a gé-
niusz, erény és az élet lényege is, — s amelyet Spontaneitásnak 
vagy đsztönnek nevezünk. Ezt az đsi bölcsességet Intuícióként 
emlegetjük — minden késđbbi tanítás tautológia. E hatalmas er ő -
ben, utolsó tényben, amely mögé már nem Iát be a vizsgáló tekin-
tet, mert átláthatatlan — ebben rejlik minden dolog közös gyökere. 
Mert a lét sejtelme, amely ki tudja hogyan és honnan a békés 
órákban merül föl a lélekben, nem különbözik a tárgyaktól és a 
fénytől, a té гtđl vagy az idđtöl; az embertđ l — hanem egy vele, s 
ugyanabbб l a forrásból ered, amelybő l azok élete és léte is. El ő-
sző r os ~tozunk a dolgok életében, s csak kés бbb látjuk đket ter-
mészeti jelenségeknek, s közben elfeledjük, hogy e jelenségek 
okainak részesei vagyunk. Minden cselekedetnek és gondolatnak 
ez a forrása. Ez a tüdeje annak az ihletnek, amely bölcsességet 
ajándékozott az embernek, s amit nem lehet kétségbe vonni anél-
kül, hogy az ember hitetlenségbe vagy istentagadásba ne esne. 
Végtelen intelligencia karjaiban nyugszunk, s ez fogékonnyá tesz 
bennünket igazságai számára, és cselekedeteinek szerveivé vál-
toztat bennünket. Amikor felismerjük az igazságot, ráismerünk a 
valóságra, akkor mi magunk valójában semmit sem teszünk, csak 
az igazság és a valóság fénysugarait átengedjük magunkon. De 
ha megkérdezzük, hogy ez honnan származik, ha az okok lelkébe 
akarunk pillantani, rájövünk, hogy az egész filozófiánk téves. 
Csak azt állapíthatjuk meg, hogy jelen van-e vagy sem. Minden 
ember különbséget tesz értelmének szándékos cselekedetei és 
akaratlan érzékelései között, s tudja, hogy teljes mértékben csak 
az utóbbiakban bízhat. Ezek kifejezésének módjában tévedhet az 
ember, de mégis érzi, hogy a dolgok éppen olyanok, akár a nap-
pal és az éjszaka, s hogy nem kell megtagadni đket. Szándékos 
tetteim és eredményeim csak tévelygések: érdeklбdésemet és fi-
gyelmemet a leglustább álmodozások, a legsápadtabb természe-
tes érzések irányítják. A meggondolatlan ember ugyanolyan 
könnyen ellentmond az észlelés jelentéseinek, mint a gondolati 
ábrázolásnak, s đt nagyobb rá a hajlandósága, mert egyáltalán 
nem tesz különbséget az érzékelés és a fogalmi gondolkozás kö-
zött. Azt hiszi, én döntöm el, hogy ezt vagy azt a dolgot látom-e 
meg. De az érzékelés nem tetszés szerinti, hanem kényszer ű . 
Észreveszek egy vonást, a gyermekeimén utánam látják meg, az 
idđk folyamán az egész emberiség észreveszi — bár lehet, hogy 
előttem senki sem látta meg. Merthogy én érzékeltem azt a 
vonást, az olyan megdönthetetlen tény, mint a Nap. 
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A léleknek az isteni szellem iránti viszonya olyan tiszta, hogy 
szentségtörés lenne bármiféle közvetítést keresni közöttük. Úgy 
lehet, ha Isten megnyilatkozik, akkor nem egy dolgot akar közölni, 
hanem mindent, a hangjával az egész világot akarja betölteni; a 
meglévő  gondolat középpontjából szét akarja terjeszteni a fényt, a 
természetet, az időt, a lelkeket; hogy megteremtse az újabb na-
pot, mindent újrateremtsen. Amikor az értelem irígységt ő l mentes, 
s nyitott az isteni bölcsesség felé, akkor a régi dolgok ideje lejár —
az eszközök, tanítók, följegyzések megbuknak, a templomok le-
dőlnek; az értelem most él, s jelen pillanatába beszívja a múltat és 
a jövđt. Minden dolog az irántuk való viszonyunk által válik szentté 
—egyformán mindahány. Minden dolog magja egyetlen indítékban 
rejlik — s az általános csodában elenyésznek az egyedi csodák. 

Az ember szerény, hajlamos a mentegetőzésre; már nem 
egyenes a tartása, nem meri azt mondani: „Én vagyok", „Én ezt 
gondolom", hanem szenteket vagy bölcseket idéz. Egy f űszál, 
egy virágzó rózsa megszégyeníti. Az ablakom el őtti rózsák nem 
hivatkoznak régebbi, vagy a náluk szebb rózsákra; annak számí-
tanak, amik; ma élnek az Úrban. Számukra nincs id б . A rózsa egyszerűen csak itt van, létezésének minden egyes pillanatában 
tökéletes. Mielđtt a bimbó kinyílna, már jelen van a rózsa egész 
élete. Pompásan szétnyílt szirmaiban semmivel sincs több élet, 
mint puszta gyökerében. A természete elégedett, $ ugyanígy min-
den pillanatban ki is elégíti a természetet. Az ember azonban ha-
logat vagy emlékezik; nem él a jelenben, hanem lehajtott fejjel a 
múltat siratja, vagy pedig a körülötte lév ő  gazdagságot figyelemre 
sem méltatva lábujjhegyre áll, hátha a jöv őbe látna. Pedig nem le-
het sem boldog, sem erđs, míg az adott pillanatban és id đtlenül él-
ni nem kezd a természettel. 

1 
Ez elég nyilvánvaló dolog. S Iám csak, a nagy szellemek még-

sem merik személyesen meghallgatni Istent, hacsak nem holmi 
Dávid, Jeremiás vagy Pál frazeológiájával fordul hozzájuk. Nem 
fogunk mindig ilyen nagyra értékelni egy marékrnу i szöveget, egy 

tenyérnyi életet. Olyan gyermekekre hasonlítunk, akik betéve tud-
jak és ismételgetik nagyanyáik vagy házitanítóik szavait, majd 
okosodván azoknak a tehetséges embereknek és jellemeknek 

szavait, akiket idđközben megismernek — kínkeservesen gy űjtö-

getik a szavaikat, majd miután azok szempontjait is magukévá 
tették, megértik đket és készek arra, hogy e szavaknak szabad 
folyást engedjenek; mert bármely pillanatban egyaránt j бl csak 

akkor használhatják  ‚kit,  ha erre megfelel ő  alkalmuk adódik. Ha 

az igazságnak megfelelđen élünk, mindent világosan fogunk látni. 

A szilárd jellem ű  embernek éppen olyan könnyű  erđsnek lennie, 

mint a gyönge embernek gyöngének lennie. Ha valamilyen új 
megfigyelést teszünk, könnyen megszabadíthatjuk emlékezetün -

ket összegy űjtött, kacatokká vált kincseitđl. Ha az ember Istennek 
él, olyan kellemes lesz a hangja mint a patak csobogása, vagy a 
búzatenger susogása. 

S most, végül is kimondatlan maradt a legf đbb igazság e kér-

désben, s feltehetđleg kimondhatatlan is, mert mindaz, amit 

mondunk csak az ősi intuíció halvány felidézése. Ezt legjobban e 
gondolat segitségével tudom megközelíteni. Ha a jó veletek van, 
ha él bennetek az élet, akkor ez nem az ismert vagy megszokott 
módon történik; nem más nyomát követitek, nem más arcát látjá-
tok, és nem más nevét halljátok; a mód, a gondolat, a jl teljesen új 
lesz és idegen számotokra. Kizárja a példát és a tapasztalatot. Az 
emberi szándékot kövessétek, ne az embert. Az eddig élt összes 
ember a szándék elfeledett szolgája. A félelem és a remény is 
mögötte áll. De még a reményben is van valami aljasság. A láto- 
más pillanatában semmi olyasmit sem érzünk, amit fenségesnek 
lehetne nevezni, még lszinte örömöt sem. A szenvedélyek fölé 
kerekedett lélek állandó oksági viszonyban látja a létet, érzékeli a 
Valóság és az Igazság önmagában való létezését, és megbékél 
azzal a felismeréssel, hogy minden éppen úgy van, ahogyan len- 
nie kell. A természet hatalmas térségei, az Atlanti-óceán, a Déli- 
-tenger; az idő  mérhetetlensége a fontos. A gondolataim képezik 

minden elđzđ  élethelyzet és körülmény alapját, amiként a jelen- 
nek és annak az alapját is, amit életnek és halálnak nevezünk. 

Egyedül az élettel teli élet hasznos, nem pedig a tartam. Az 

erđ  eltűnik a pihenés órájában; csak a múlt helyzetb đl az újba való 

átmenet pillanatában lakozik; a golfüt đ  lendületében, a nyílvessző  
süvítésében, míg acélba nem ér. A világ legjobban a lélek létesü-

lését gyű löli. Mert az örökre csökkenti a múlt értékét, minden gaz-

daságot nyomorrá, minden dics đséget gyalázattá változtat, öss- 
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zetéveszti a szentet a csavargóval, az ember sorsa szempontjá-
ból egyformán mellékesnek mutatja Jézust és Judást. Akkor miért 
a színlelés, miéi emlegetjük a magabiztosságot? Ha a lélek jelen 
van, az ereje nem támaszt, hanem végrehajtást jelent. Támaszról 
beszélni: gyáva, pusztán küls ődleges módja a beszédnek. Inkább 
arról az emberrő l beszélj, aki támaszt használ, mert dolgozik és 
létezik. Bár az ujját sem mozdítja, ki lenne szófogadóbb, mint az a 
képességem, hogy úrrá legyek magamon. Elveimhez ragaszkod-
va általa kell felemelkednem. A fontos erények emlegetését 
puszta retorikának tartjuk. Még nem láttuk be, hogy az erény Ma-
gasság, hogy az elveket befogadó, rugalmas ember vagy em-
bercsoport a természet törvénye szerint minden várost, népet, 
királyt, főnemest és költőt legyőz, mert azok híján vannak ennek 
az erénynek. 

Ez a végső  tény, amelynek a megfejtését — akár a többi dolog 
esetében is — egyszer űen a mindenkor áldott Egységben leljük 
meg. A magánvalóság a legfőbb Ok attributuma, s a jóságot úgy 
méri, ahogy egyre alacsonyabb rangú formát ölt. Minden, ami 
valóban létezik, a benne foglalt erények mennyisége szerint 
Olyan, amilyen. A kereskedelem, a házasság, a vadászat, a hábo-
rú, a bálnavadászat, a szónoklat, a testsúly bizonyos fokig létezik, 
s ezért a tiszteletemet mint az erény jelenlétének és érdekb ő l fa-
kadó ténykedésének példái váltják ki. Látom, hogy a természet-
ben a fennmaradásban és a fejl ődésben ugyanez a tömény érvé-
nyesül. A természetben a jog lényegi mércéje az er ő . A természet 
nem törekszik arra, hogy a birodalmában megmaradjon az, aki 
nem tud magán segíteni. Bolygónk keletkezése és fejl ődése, hely-
zete, egyensúlya és pályája; a megd ő lt fa, amely a heves vihar 
után újra kiegyenesedik, minden állat és növény termékeny forrá-
sa — mind az önmagára utaltságot, az önálló lelket példázza. 

jgy minden egyetlen gócpontba igyekszik; ne tévelyegjünk, jó 
okkal maradjunk otthon. A tolakodó népet, az összes könnyvet és 
intézményt lepjük meg és félemlítsük meg az isteni tény egyszer ű  
kihirdetésével. Parancsold meg a hódítóknak, vegyék le a sarui-
kat, mert Isten itt benn van. Egyszer űségük ítélje meg őket, saját 
törvényeink iránti alázatosságunk mutassa meg nekik a természet 
szegénységét, és a saját gazdagságunkon kívüli gazdagságot. 

Jelenleg azonban csöcselék vagyunk. Egyik ember sem tisz-
teli a másikat , nem tanácsolja géniuszának , hogy maradjon 
otthon, érintkezzen a morajló óceánnal, hanem idegen földre 
megy, hogy a többiek korsójából egy pohár vizet kolduljon. Egye-
dül lépkedjünk. Szeretem a templom csöndjét istentisztelet el őtt, a 
csöndet, amely minden szentbeszédnél jobb. Milyen távoliaknak, 
nyugodtaknak, milyen tisztáknak t űnnek nekem azok az emberek, 
akiket saját kerítésük vesz körül, vagy akik saját szentélyükben él-
nek! Üljünk hát nyugodtan. Miért tennénk magunkévá barátunk, 
feleségünk, apánk vagy gyermekünk hibáját csak azért, mert a 
szívünkhöz nőttek, vagy, amint mondják, egy vérb ől valók va-
gyunk. Az én vérem minden emberé, s a többiek vére az enyém-
mel közös. De csak emiatt semmivel sem vállalom el készsége-
sebben szeszélyességüket vagy őrültségüket —még annyira sem, 
hogy szégyelljem magam miattuk. De elkülönülésed ne gépies 
hanem szellemi legyen: emelkedettség. Idánként úgy t űnik, az 
egész világ összeesküdött, hogy tarka hazugságaival megfert őz-
zön benneteket . A barát, a vevő , a gyermek , a betegség , félelem, 
nélkülözés, az irgalmasság mind egyszerre tör rátok, és ezt 
mennydörgi: „Állj be közénk!" De ti őrizzétek meg háborítatlansá-
gotokat, ne hagyjátok, hogy a z űrzavar és a felfordulás örvénye 
magával rántson benneteket. Az emberek állhatatos untatására 
fakб  kíváncsisággal válaszolok. Senki sem közeledhet hozzám 
másként, csak a saját cselekedeteim révén. „Amit szeretünk, az a 
birtokunkban van, de a vágy elvágja a szeretet útját." 

Ha már nem tudunk 	csa p nk e 	ósra fölemelkedni az engedel- 
messég és a hit szentségéhez, legalább az apró kísértéseknek 

Saját magammal kell foglalkoznom. Többé nem törhetem magam 
értetek. Ha elfogadtok így, ha olyannak szerettek, amilyen va-
gyok, az mindannyiunknak jó lesz. Ha nem, továbbra is igyek-
szem kiérdemelni szereteteket. Nem fogom titkolni vonzalmamat 
és ellenszenvemet. Olyan szilárdan hiszek a mélység szentségé-
ben, hogy a nap és a hold színe előtt hevesen törekszem azt 

tenni, ami a lelkem mélyén örömet szerez nekem, s úgy tenni, 
ahogy a szívem diktálja. Ha nemeslelk űek vagytok, szeretni foglak 

benneteket , ha nem: sem magamat , sem titeket nem alázlak meg 
képmutatással. Ha igazság rejlik bennetek, de nem azén igazsá-
gom: tartsátok magatokat a saját köreitekhez, én is a magamét fo-
gom keresni. S ezt nem önzésb ő l, hanem szándékosan és 

őszintén teszem. Bármennyire elárasztottak is bennünket a ha-
zugságok, nekem, nektek és mindenkinek az a legjobb, ha 
igazságban élünk. Hogy ez ma túl szigorú követelésnek tűnik? 

Hamarosan megszeretitek természetetek parancsait , velem is így 

történt. S ha követjük az útját, az igazság végül is megment 
bennünket." igy azonban fájdalmat okozhattok barátaitoknak. Ez 
igaz, de mégsem áldozhatom föl szabadságomat és az er őmet 

azért, hogy az érzelmeikben meg ne bántsam őket. Másrészt min-

denkinek vannak tiszta pillanatai — amikor az ember az abszolút 
igazság tájékán jár: ekkor igazat fogtok nekem adni, és hozzám 

hasonlóan cselekedtek. 

A polgárok azt hiszik, ha elveted az általános szabályokat, 
akkor minden egyes szabályt elvetsz, s hogy ez egyszer űen csak 
ellenkezés az erkölcs törvényeivel szemben. Ám az arcátlanul 
rosszindulatú emberek filozófusok neve mögé bújnak, hogy gaz-
tetteiket bearanyozzák. A lelkiismeret törvénye azonban dacol 
ezzel. A gyónásnak két módja van, közülük az egyiket el kell fo-
gadnunk. Közvetve vagy közvetlenül tisztázhatjuk, hogy köteles-
ségünk körének eleget tettünk-e. Eleget tettetek-e apátok, anyá-
tok, rokonotok, szomszédotok, városotok, kutyátok és macskátok 
iránti kötelességeiteknek — szemetekre vethetnek-e bármit is. Én 
azonban elvetem ezt a közvetlen módot, és felmentem saját ma-
gam. Megvannak a magam szigorú követelményei , kötelessége-
im teljesítésének teljes a köre . Ez a kör sok olyan hivatal köteles-
ségét megkérdőjelezi, amely e kötelességet magáénak vallja. Ha 
sikerül a hivatalok zálogának rabságából megszabadulnom, ké-
pes leszek meglenni az általánosan elfogadott törvények nélkül. 
Ha valaki azt hiszi, hogy ez a törvény túl enyhe, próbálja meg csak 
egyetlen napig is betartani az el őírásait. 

És valóban, az olyan emberben , aki elvetette a szokásos 
emberi indítékokat és volt bátorsága arra, hogy saját magában, 
önmaga legfőbb bírájában higyjen — kell lenni valami hasonló-
ságnak istenhez. Csak tiszta szív ű , buzgó akaratú, tisztánlátó em-
berek sikerülhet az, hogy a saját maga doktrinája, társadalma és 
törvénye legyen; szándékának oly szilárdnak kell lennie, mint ami-
lyen acélos a többiek törvényszer űsége. Ha valaki megvizsgálja a 
társadalomnak nevezett jelenség mai ismertet őjeleit , rájön, hogy 
miért van szükség erre az etikára. Úgy t űnik, mintha kitépték volna 
a szívünket és az ütőerünket, mintha kishit ű , kétségbeesett vén-
asszonyokká váltunk volna. Rettegünk az igazságtól, a sorstól, a 
haláltól és egymástól. Korunk nem szül nagy és teljes egyénisé-
geket. Olyan férfiakra és n őkre lenne szükségünk, akik megújíta-
nák az életet, társadalmi helyzetünket, de be kell látnunk, hogy a 
jellemek nagy része ingatag , hogy a saját követeléseit sem tudja 
kielégíteni, hogy a céljai nem állnak arányban valós erejével, hogy 
nap mint nap hajlohg és koldul. Gazdálkodásunk sz űkölködés, 
művészetünket, foglalkozásunkat, házasságunkat, vallásunkat 
nem magunk választottuk, hanem a társadalomtól kaptuk. Száj-
hősök vagyunk, kerüljük a hit kíméletlen csatáit, pedig ott edz ődik 
meg az егб . 

Ha a fiataljainknak nem sikerül az els ő  vállalkozásuk, örökre 
elvesztik bátorságukat. Ha egy fiatal keresked őnek valami nem si-
kerül, azt mondják rá: tönkrement. Ha egy kifinomult elme egyik 
egyetemünkön tanul, s utána egy éven belül nem sikerül bevennie 
magát valamilyen irodába Boston vagy New York központjában 
vagy előkelő  külvárosában , akkor a barátai és maga is azt hiszi, 
hogy jogosan vesztette el a bátorságát, s hogy élete hátralév ő  
részét siránkozással kell töltenie. Egy szívós New Hampshir-i, 
vagy vermonti fickó, aki sorra próbál minden szakmát, csoport-
munkát végez, farmerkodik, piacozik, tanít, szónokol, lapot szer-
keszt, bejut a kongresszusba, polgárjogot vásárol, és így tovább — 
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álljunk ellen: vegyük föl a harcot, saxon mellkasunkban ebresszuk 
föl Thort és Wodant, a bátorságot és a kitartást. Az igazság nyel-
vével fölvértezve ezekben a langyos id őkben ezt kell tennünk. 
Vizsgáljuk felül ezt a hazug vendégszeretetet és hazug hajlandó-
ságot. Ne éljünk többé azoknak a becsapó és becsapott embe-
reknek az elvárásai szerint, akikkel naponta beszélünk. Mondjuk 
nekik: „Apám, anyám, feleségem, barátom, elvtársam, eddig a 
külsőségekben éltem veletek. Ezentúl és örökké az igazságnak 
élek, vegyétek tudomásul, hogy ezután az örökkévalóság törvé-
nyéhez igazodom. Félre háta szövetségekkel, közelséget akarok. 
Igyekszem eltartani idős szüleimet és a családomat , igyekszem 

tisztességes férje lenni a feleségemnek — de ezeket a kapcsolato-
kat új, sajátos módon kell kezelnem. Tartózkodom a szokásaiktól. 



gondolat és az ember viszonya a Magasságos iránt. Ilyen a kálvi-
nizmus, a kvékerizmus, a svedenborgizmus. A diák a dolgokat az 
új terminológiába illesztve ugyanazokra a tapasztalatokra lel, 
amelyekre a lány, aki a növénytant tanulva éppen új földet, újabb 
évszakot ismer meg. Egy id ő  után a diák rájön, hogy tanítójának 
elméjét tanulmányozva intellektuális képességei gyarapodtak. De 
a kiegyensúlyozatlan elmék magát a rendszerezést bálványoz-
zák, célnak tartják s nem átmeneti eszköznek, így aztán szemük-
ben a rendszer távoli falai összemosódnak a világegyetem bás-
tyáival; úgy tűnik nekik, hogy az égbolt fénysugarai a tanítójuk 
mozdulatának ívében pásztáznak. Nem tudják elképzelni, hogy 
nektek is jogotok van a látásra — egyáltalán hogyan tudtok látni. 
„Bizonyára tőlünk loptátok hozzá a fényt." Még mindig nem látják 
be, hogy a rendszertelen, megzabolázhatatlan fény be fog zúdulni 
mindenhová, még az ő  zugaikba is. Hadd legyen, cincogjanak 

tesek és jót cselekednek akkor az l egyelőre még túlságosan s szép, új bö гtбг  ok hamarosan sz űkké, alacsonnyá fog válni, megrepedezik , megdől, megrohad, elenyészik, s a halhatatlan 
fény, a vadonat új és ujjongó, millió pályájú és millió szín ű  fény 
úgy be fogja ragyogni a világmindenséget, mint az els ő  reggelen a Nap. 

2. Az önművelés hiánya az oka annak, hogy az Utazás babo-
nája — amelynek Olaszország, Anglia, Egyiptom az ideálja —
megőrzi varázsát a m űvelt amerikaiak körében. Pedig akik képze-
letben szentté avatták Angliát, Olaszországot, Egyiptomot, köz-
ben szilárdan hozzátapadtak — akár a föld tengelyéhez — ahhoz a 
földhöz, amelyen voltak. A dönt ő  órákban úgy érezzük, hogy a szülőföldünk — kötelesség. A lélek nem vándormadár; a bölcs 
ember otthon marad. Ha pedig a kötelesség vagy a szükség bár-
milyen okból elszólítja otthonról és idegen földre megy — továbbra 
is otthon marad , és érezteti az emberekkel : a bölcsesség és az erény képviselőjeként megy el, és a városokat és az embereket 
nem holmi jöttmentként, küldöncként, hanem uralkodóként láto-
gatja meg. 

Nem teszek irigy kifogást az ellen, ha valaki a m űvészet, meg- 
ismerés vagy tanulás céljából, esetleg kedvtelésb ő l körülhajózza 
a Földet, de csak akkor, ha az ember valahol már lehorgonyzott, 
ha nem abban a reményben kel át az óceánon, hogy ott, a már is- 
mert dolgoknál magasztosabb dolgokra lel. Aki a szórakozás ked- 
véért utazik vagy azért , hogy olyasmit szerezzen , amije nincs, az 
saját magától menekül, s a régiségek között, még ha fiatal, akkor 
is öreg lesz. Thebában, Palmyraszban a kedve és a szelleme úgy 
megvénül, mint maguk a meglátogatott városok. Romot visz a ro-
mokhoz. 1 

1. Miféle imádságokba nem bocsátkoznak az emberek! Amit 
szent szolgálatnak neveztek, az nem merész dolog. Az imádság a 
messzeségbe néz, holmi idegen erények birtokába igyekszik jutni, 
s elvész a természetes, a természetfölötti dolgok és a csodák 

végtelen zűrzavarában . Az az imádság , amely révén valami kin= 

kгбt haszonra áhítozunk , semmivel sem kevesebbre , mint arra, 
hogy minden könnyen menjen — az rossz imádság. Az imádság —
elmélkedés az élet dolgairól a legmagasabb néz őpontból. A 

szemléládő  és a rajongó lélek párbeszéde. Isten szelleme, Istené, 

aki a lélek dolgait jónak min ősíti . Ám az az imádság , amelyet sze-

mélyes célok elérésének eszközéül használnak — alattomos, tol-

vaj imádság . Mert a természetnek és a lelkiismeretnek nem az 

egységét, hanem a kettősségét feltételezi. Ha az ember Istennel 
egyenrangúvá válik, nem fog többé koldulni. Minden cselekedeté-
ben imát Iát. A földjét hétrét gyomláló földm űves, az evezéstő l 

kimerült tengerész fohásza a valódi imádság, s bár acélja jelen-
téktelen, mégis végigvisszhangzik az egész természeten. Flet-

cher Bonduca cím ű  tragédiájában , amikor Caratnak azt a tanácsot 
kapta, hogy derítse föl Odette isten szellemét, így felelt: 

„Titkos értelme vállalkozásainkban rejlik: 

Erőnk a legjobb Istenünk." 

A hazug imádságok másik fajtája a siránkozás. Az elégedet-
lenkedés az önbizalom hiánya: az akarat gyöngesége . Csak ak-
kor szánakozz mások nyomorúságán, ha ezzel segítesz a boldog-

talanon . Ha nem , akkor törődj a saját dolgoddal , s a baj magától 
enyhülni kezd. A részvétünk is hitvány. Felkeressük azokat, akik 

esztelenül zokognak , ücsörognek és társaság után jajgatnak, 
ahelyett hogy durva elektrosokkal igazságot és eet 
öntenénk beléjük, segítve őket abban, hogy még egyszer érte 

mük háborítatlan birtokába jussanak . A sors rejtelmei a kezünk- 

ben derűsek lesznek. Aki saját magán segít, azt az istenek és az 
emberek mindenkor szeretik. Az el őtt minden ajtó tárva-nyitva áll, 

minden nyelv đt köszönti, tisztelet övezi, minden tekintet vágya-

kozva szegeződik rá. Az ilyen embereket keblünkre öleljük, mert a 
szeretetünknek nem volt rájuk szüksége. Enyhe aggodalommal 

és szinte bocsánatkérően ölelgetjük és ünnepeljük, mert kitartott a 

saját útján , és megvetette a kifogásainkat . Az istenek szerették, 

mert az emberek gyű lölték . „Az állhatatos halandónak " — mondja 

Zoroaster , „a boldog halhatatlanok segítségére sietnek." 
Ha az imádság az akarat betegsége , a hiszekegy az éhelem 

betegsége. A bolondos izraelitákkal együtt mondják: „Csak akkor 
forduljon hozzánk az Úr, ha már meghaltunk. Mondd meg nekünk, 
mondják meg nekünk az ő  akaratát, és mi engedelmeskedni fo- 
gunk neki." Bármerre forduljak is, képtelen vagyok fölfedni Istent 
embertársaimban, mert a témplomának ajtaját becsukta, és csak 
az isten testvérének, a testvére testvérének kívülrő l megtanult 

igéit mondogatja. Minden új elme újabb rendszerezést jelent. Ha 
az elme kivételes vállalkozó szellemmel és erővel bír, mint mond- 

juk egy Lock, Lavoisier, Hutten, Bentham vagy Fourier — a rend-
szerét elfogadtatja a többiekkel , s új redszer születik . Személyes 

elégedettsége arányban áll gondolata mélységével , s ugyanúgy 
az érintett, és a tanítványaival megértetett tárgyak számával is. Ez 
azonban azoknál a felekezeteknél és égyházaknál a legszembe-

tű nőbb, amelyek maguk is annak a nagy szellemnek a rendszerét 
képezik, s amelynek működési területe a kötelességr ő l szóló ősi 
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Az utazás az ostobák paradicsoma . Már az első  utazásunk föl-
fedi a meglátogatott helyek közömbösségét. Otthon arról álmo-
dom, hogy Rómában, Nápolyban meg fog részegíteni a szépség 
és elfelejtem a bánatomat. Becsomagolom a holmimat, elbúcsú-
zom a barátaimtól, rohanok a hajóra; végül Nápolyban ébredek 
föl, s ott találom magam mellett kérlelhetetlen tényként a saját kö-
nyöгtelen, identikus énemet, amely elő l elfutottam. Bolyongom 
Vatikánban nézegetem a palotákat. Úgy teszek, mintha elb űvölt volna a látvány, a sok jelzés , valójában azonban nem b űvölt el 
semmi. A szörnyetegem mindenhová elkísér. 

3. Az utazás őrülete azonban súlyosabb betegség tünete — az 
egész szellemi munkára hatással van. Az értelem kalandor ter-
mészetű , és a m űvelődési rendszerünk képtelenné teszi arra, 
hogy megnyugodjon. A szellemünk akkor is utazik, amikor a tes-
tünk arra kényszerül, hogy otthon maradjon. Utánozunk: mi más 
lenne az utazás, mint a szellem utazása? A házunk idegen ízlés 
szerint épült; polcainkon idegen dísztárgyak; tekintetünk, ízlésünk, 
képességeink fejet hajtanak a Múlt és Távol el őtt. Ahol csak virág- zott a m űvészet, a m űvészi alkotásokat a szellem teremtette. A 
művész lelkében megszületik az ötlet, és példaképre van szüksé- 
ge. Saját elképzelésének alkalmazása ez arról a dologról, amelyet 
el kell készítenie és a feltételekrő l, amelyekkel számolnia kell. 
Egyáltalán mién van szükségünk arra, hogy a dór, vagy a gót min- 
tát kövessük? A szépség, harmónia, a gondolat nagysága, a kife- 
jezés különlegessége éppen olyan közel állnak hozzánk, mint 
bárki máshoz, s ha az amerikai m űvész szeretettelés reményked- 
ve éppen azt a tárgyat tanulmányozza, amelyet meg akar formáz- 
ni, tekintetbe veszi az időjárási viszonyokat, a terepet, a nap hosz- 
szát , az emberek Vágyait, szokásait , a hatalom formáját, akkor 
Olyan házat épít, amelybe mindenki jól beleillik, s az ízlés és 
az érzelmek kívánalmainak is megfelel. 

többszáz városi bábuval fölér. Lépést ta rt  az idővel, s nem 
szégyelli, hogy nem fejezte be az iskolát , mert nem halogatja az 
életet, hanem a mában él. Nem egyetlen , hanem száz és száz alkalom nyílik számára . Tárja már föl egy sztoikus az emberi lehe-tőségek forrását, s mondja meg az embereknek, hogy nem szo-
morúfűzfák , hogy a tudatuk kiegyensúlyozott maradhat , és kell is maradnia ; hogy az önbizalom új erőt szül ; az ember testet öltött szó, s arra született , hogy a népet gyógyítsa ; mondja meg nekik, 
hogy az ember szégyelli a részvétüket , hogy a sajnálkozásunk csak akkor szűnik meg iránta, csak akkor leszünk neki hálásak és 
becsüljük meg, ha a törvényeket, könyveket, a bálványimádást és 
a szokásokat az ablakon kidobva a saját akarata szerint kezd cse-
lekedni. Ez a tanító teljes fényében és szépségében megújltaná 
az ember életét, s a neve kedves lenne a történelem el őtt. Könnyű  belátni , hogy a magabiztosság magasabb foka okvet-
lenül forradalmat idéz elő  minden emberri tevékenységben és 
kapcsolatban ; az emberek vallásában, m űvelődésében ; érdeklő-désében és életmódjában ; a különféle csoportosulásokban; a bir-
toklásban, az elvont dolgokban. 
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Foglalkozz a saját lelkeddel és sose utánozz. Tehetségedet 
bármely pillanatban kifejezheted a nemes szellemnek egy ember-
öltő  alatt felgyülemlett erejével; de amit másoktól kapsz ajándék- 
ba, az nem rád szabott, s csak félig a tiéd. Arra, amiben a legk!vá- 
Iбbb lehetsz, senki sem taníthat meg, csak az Alkotó. Még mindig 
nem tudja, s nem is tudhatja egyetlen ember sem, hogy mi ez — 
mindaddig, amíg meg nem valósítja. Hol van olyan mester, aki 
Shakespearet taníthatná? Vagy aki útbaigazíthatná Franklint, 
vagy Washingtont, Bacont vagy Newtont? Minden nagy ember 
egyedülálló, Scipio scipionizmusa éppen abban rejlik, amit senki-
tбl sem lehetett kölcsönkérni. Shakespeare szorgalmas tanul-
mányozása senkit sem tesz Shakespeare-ré. Tedd azt, ami rád 
méretett, és sosem leszel kitéve megvalósíthatatlan reményke- 
désnek vagy végzetes vakmerőségnek. Ilyen pillanatban csak egy 
kifejezési mód áll rendelkezésedre: merész és hatásos, akár Phi- 
dias hatalmas vésбjének, az egyiptomiak tapasztókanalának, M ~- 
zes vagy Dante tollának kifejezi ereje — de mindannyiuktól 
különböző  mégis. Kevéssé hiheti, hogy a csupa gazdagság, 
csupa ékesszólás, ezer lánggal lobogó lélek beletör ődjön az is- 
métlésbe: de ha csak a pátriárkák igéit vagy képes hallani, akkor 
ugyanolyan hangosan vissza tudsz neki vágni, mert a fül és a 
nyelv a természet szerve. Légy kitartó életed tisztességes és ne- 
mes területein, hallgass a szíved szavára, és újra fogod alkotni az 
elб idđket. 

4. Társadalmunk szelleme is a tengeren túlra tekint, akár a 
Vallásunk, Művel6désünk és M űvészetünk. Mindahányan a társa- 
dalom megjavítására törekednek, de senki sem igyekszik saját 
magát jobbítani. 

A társadalom sosem fejladik. Az egyik területen annyit hanyat-
lik, amennyit a másikon halad. Állandóan változik: hol barbár, hol 
civilizált, keresztény, gazdag vagy tudományos; de a változása 
nem jelent javulást. Minden nyereségnek veszteség az ára. A tár- 
sadalom új tudást szerez, s elveszíti az ősi ösztönöket. Egy jól 
képzett, értelmes, olvasott, gondolkozó amerikai, órával, ceruzá- 
val és csekkkönyvel a zsebében mennyire különbözik egy mezte- 
len új-zéland!tól, akinek csak egy dorongja, kopjája, gyékénye és 
a közös szálláson bekerítetlen, huszadrésznyi fekhelye van! Ám 
hasonlítsd őket össze, és belátod, hogy a fehér ember elveszítette 
ősi szívósságát. A távoli vidékek utazói szerint—amennyiben hihe- 
tünk nekik —, ha baltával rácsapnak a vademberre, egy-két nap 
múlva úgy begyógyul a sebe, mintha egy túlérett őszibarackot 
vágtál volna meg — ugyanakkora ütésbe viszont egy fehérember 
belehalna. 

A civilizált ember feltalálta a kocsit, de elfelejtette a lábát hasz-
nálni. Mankóra támaszkodik, mert nem bírják el az izmai. Јб  svájci 
órája van, de a nap állásával elfelejtette mérni az !d đt. Greenwichi 
hajózási kódexe van, és biztos abban, iiogy megtudja bel ő le 
a szükséges adatokat, de az utcán nem képes a csillagok szerint 
tájékozódni. Nem figyeli meg a nyári napfordulót, keveset tud 
a napéjegyeп lđség гб l: értelmében nincs számlapja az egész 
csodálatos égi kalendáriumnak. Emlékezetét jegyzetek segítik, az 
olvasótermek túlterhelik az agyát, a biztosító társaságok növelik a 
balesetek számát; s kérdés, hogy a technika alapjában véve nem 
jelent-e akadályt; hogy a pallérozottság nem csökkentette -e 
némileg az ősi energiánkat; az intézményekbe és formákba mere-
vedett kereszténység nem csökkentette -e valamelyest heves tett-
vágyunkat? Mert minden sztoikus sztoikus volt, de a keresztény-
ségben hol a keresztény? Az erkölcsösség arányában sincs 
nagyobb különbség, mint a testsúly vagy a testmagasság tekinte-
tében. Ma sincs több kiváló szellem, mint régen volt. A nagy 
emberek elvfordulási arányának egyenletessége a legrégebbi 
koroktól a legújabbi korig egyforma: a XIX-ik század minden 
tudománya, m űvészete, vallása és filozófiája sem adott nagyobb 
műveltség ű  embereket, mint Plutarkosz hősei voltak 23-24 év-
századdal ezelőtt. A faj az idö múlásával sem feji бd!k. Phokion, 
Szokratész, Anaxagoras, Diogenész nagy emberek voltak, de 
nem maradt mögöttük osztály. Aki valóban hozzájuk mérhet ő , 
nem az 6 nevükkel ékeskedik, hanem a saját maga ura lesz, s ha 
eljön az ideje, szektát alapít. Egy-egy kor m űvészi alkotásai, ta-
lálmányai csak az övék — nem idéznek meg más embereket és 
korokat. Egy tökéletesített gép okozta kár lehet, hogy egyenérték ű  

az előnyeivel. Hudson és Behting halászbárkával olyasmit vittek 
végbe, ami elkápráztatta Perryt és Franklint, pedig ők az akkori 
tudomány és m űvészet minden rendelkezésükre  6116 eszközét fel-
használták. Galilei színházi látcs ővel csodálatosabb égi jelensé-
geket fedezett föl, mint bárki abban a korban. Kolumbusz fedetlen 
vitorlással fedezte fel az Újvilágot. Érdekes megfigyelni, hogyan 
vonnak ki időnként a forgalomból gépeket és eszközöket — eset-
leg el is tűnnek —, amelyeket hangos ováció közepette alig egy-két 
évvel vagy évszázaddal azel бtt hoztak forgalomba. Az igazi zse-
nialitás visszatér a lényeghez. Arra számítottunk, hogy a tudo-
mány győzelme következtében javul a hadtudomány, Napóleon 
mégis táborozással foglalta el Európát, ez pedig abban rejlett, 
hogy visszatért a segédeszközök terhét ő l megszabadított puszta 
hősiességhez. A hadvezér — mondja La Casas — lehetségesnek 
tartotta a tökéletes hadsereg megszervezését, „de csak azzal a 
feltétellel, ha elhagyjuk a fegyvereinket, raktárainkat, Intendán- 
sainkat és a szekereinket, mígnem —római szokás szerint — a ka- 
tona újra meg nem kapja a véka búzát, saját kez ű leg nem б rli 
meg, és meg nem süti a kenyerét." 

A társadalom hullám. A hullám továbbhalad, a víz azonban, 

amiből a hullám áll — marad. A lehullott porszem nem száll föl újra 

a völgyből a hegyre. Egységük csak látszólagos. Azok az egyé-

nek, akikbбl ma a nemzet áll, a következi évben meghalnak, s a 

tapasztalataik velük halnak. 
Igy hát a Tulajdonra támaszkodni, ideértve a hatalmat is, 

amely a tulajdont védi — a magabiztosság hiányából fakad. Az em-
berek elfordították magukról a tekintetüket, és olyan sokáig szem-

lélték a külső  dolgokat, mígnem oda jutottak, hogy a vallási, m űve-

Iбdés! és polgári intézményekben a saját vagyonuk védelmez ő it 

tisztelik és elitélik az intézmények elleni támadásokat. Nem asze-
rint tisztelik egymást, hogy ki kicsoda, hanem hogy kinek mije van. 

A nemeslelkű  ember azonban szégyelli a vagyonát, a saját ter-
mészetét többre becsüli. Különösen akkor gy űlöli a vagyonát, ha 

látja, hogy a puszta véletlennek köszönheti, ha örökségbe kapta,
nem 

ajándékozás vagy bűntett révén jutott hozzá. Егzs, hogy  csak itt 
 biпoklás; nem belő le származik, hanem egy 

hever előtte, mert sem forradalom, sem tolvaj nem vette el t ő le. 

De azt, ami maga az ember — azt szükségszer űen maga szerzi 

meg, amit pedig az ember szerez, az  616 tulajdon, s nem függ az 

uralkodó, a tömeg, a forradalom, a t űz, a vihar vagy a cs őd fenye-

getéseitбl, hanem szakadatlanul megújul, amíg él az ember. 
„Sorsod, s életed mértéke" — mondta Ali Kalifa, „ott topog a nyo-
modban, ne kutasss hát utána." A idegen istenekt ől való függбsé- 

günk a sokaság tiszteletére vezet. A politikai párto elhan zanak ua 
lést tartanak, s minél nagyobb a tömeg, s ahogy 	9 
bemutatás szavai: „Essex küldöttei! New Hampshire demokratái! 
A mainei whigek! — a fiatal hazafi, ezer szemmel és karral, úgy érzi 

magát egyre erősebbnek, mint annak előtte. A reformátorok is így 

hívják össze a gy űléseket, a tömeg előtt fogadkoznak, és dönté-

seket hoznak általuk. „Ne tegyetek így, barátaim!" Ha isten 
megszán benneteket, veletek lesz és veletek marad, akkor ezt ép-

pen az ellenkező  módon cselekszi. Csak akkor látom hatalmas- 
nak és eresnek az embert, ha elvet minden küis tбmo Hát nem 
egymagában is megáll. Minden követője csak gy 9 
ér többet egy ember egy városnál? Ne kívánj semmit az emberek- 

tő l, s a végtelen változásban te leszel az egyedüli szilárd oszlop, 

környezeted támasza. Aki ezt az er őt felfedezi magában, az újjá- 

születik: rájön, hogy azért volt gyönge, mert a j бt nem magában, 

hanem kívül kereste. Aki felfedezi ezt, és a saját gondolataiba mé- 
lyed, s kész arra, hogy igazat adjon magának, az fölegyenesedik, 
ura lesz az izmainak, és csodákra lesz képes —amiként a lábát a 
földön szilárdan megvető  ember is eresebb annál, aki a fején áll. 

Használj hát föl mindent, amit Sorsnak nevezünk. Az emberek 
nagy része kockára teszi a sorsot, s ahogy a szerencsekerék for-
dul, úgy nyer, vagy veszít el mindent. Hagyd már el a nyereséget, 
mint töménytelen dolgot — az Okkal és az Okozattal, Isten helyet-

teseivel lépj egyességre. Az đ  Akaratából dolgozz, szeress, bilin-

cseld meg a Sors kerekét, és életed végéig békésen ülhetsz, nem 
kell félned a forgásától. Ha bármilyen politikai gy бzelem, a jöve- 

delmed gyarapodása, beteg vagy elt űnt barátod gyógyulása vagy 

visszatérése: általában bármilyen szerencsés es szeb
b  m

i att 
 ok 

kendezésbe kezdesz, s már arra gondolsz, hogy 	nap vir- 

radnak rád — ne higgy ebben! Semmi sem hozhatja meg szá- 
modra a megnyugvást, egyedül te magad. Csak az elveid diadala 
hozhatja meg számodra a békességet. ❑ 

Forditotta KEK ZSIGMOND 
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Ill, 
Carlos Castaпe ~

ЅZі  L■ ~ѕ0, 
 

■ A HATALOMRÓL / ~ 
W „Az ember úgy indul a tudás felé, akárha háborúba indulna: 

■ tágranyílt szemmel, félelemmel, tisztelettel és teljes bizton-
sággal. A tudás felé vagy a háborúba bármi más módon indulni té- 
vedés lenne: aki így indul, meg fogja bánni." 

... ha az ember megfelel e négy feltételnek, nem követ el 
olyan hibát, amelyért felelnie kell: ilyen feltételek mellett cseleke-
detei nem válnak holmi oktondi ember esetlen tetteivé. Ha ez az 
ember kudarcot vall, ha vereséget szenved — csak a csatát veszíti 
el, de keser ű  megbánásra nem lesz oka." (I —51, 52) 

„Azt mondja, hogy a félelem természetes dolog: valamennyi-
en félünk, itt nincs mentség. Másrészt viszont, bármilyen félelme-
tes legyen is a tanulás, a tudatlan emberre gondolni még félelme- 
tesebb." (I —54) 

„Az a tudás embere, aki őszintén lépdel a tudás tövises út-
ján" ... „Aki sietség és habozás nélkül minél messzebbre jut a tu-
dás és a hatalom titkainak feltárásában." (I —82) 

„Ennek az embernek (aki a tudásembere akar lenni — Cs. F:) 
ki kell állnia a porondra, s le kell gy őznie négy természetes ellen-

ségét." (I —82) 
„Bárki megkísérelheti, hogy a tudás emberévé váljon, de igen 

keveseknek sikerül — ez természetes dolog. A tanulás útján, hogy 
a tudás emberévé váljunk, valóban szörny űséges ellenségekkel 
találjuk magunkat szemközt: a legtöbben alulmaradnak." (I —82) 

„Az ember nem lehet tahósan a tudás embere. Valójában so-
hasem vagy az. Pontosabban, csak pillanatokra válhatsz a tudás 
emberévé, miután legy őzted a négy természetes ellenséget." 

(1-83)  
„Amikor az ember elkezd tanulni, a végs ő  cél még nem telje-

sen világos előtte. Rendeltetése bizonytalan, határozatlan. Ju-
talmakat vár, amelyeket soha sem nyer el, mert semmit sem tud a 
tanulás során felbukkanó nehézségekr ő l. 

Lassan kezt tanulni —el őbb apránként, majd nagy fejezetek-
ben. És a gondolatai hamarosan összeütközésbe kerülnek egy-
mással. Amit tanul, sohasem az, amit elgondolt, vagy elképzelt, s 
ezét félni kezd. A tanulás sohasem az, amit elvár az ember. A ta-
nulásban minden egy-egy újabb feladat elé állít, az embert hatal-
mába kerítő  félelem pedig könyörtelenül és elkerülhetetlenül nö-
vekedni kezd. Célja a harcok színhelyévé válik." (I —83, 84) 

„Így találkozik az ember az els ő  természetes ellenségével: a 

félelemmel! ... ha az ember megijed és megfutamodik elő le, az el-

lenség véget vet a keresésnek." (I —84) 
...

..nem szabad megfutamodni. Szembe kell szállnia a féle-
lemmel, és a félelem ellenére is meg kell tennie a következ ő  
lépést a tanulásban, majd pedig még egyet.  El  kell telnie félelem-
mel, de nem szabad megállnia. Ez szabály. Mert eljön az a pilla-
nat, amikor az első  ellensége visszavonul. S az ember elkezd bíz-
ni magában. Elhatározása er ősödik. S a tanulás többé nem okoz 

neki félelmet." (I —84) 
... .. ha  az ember egyszer legyőzi a félelmet, egész életére 

szabaddá válik, mert a félelem helyett elért a világosságig — a fé-
lelmet elnyomó szellemi tisztaságig." (I —84) 

„igy találkozik az ember a második ellenségével: a viágos-
sággal!" (I —84) 

„ A világosság nem hagyja, hogy az ember kételkedjen saját 
magában. Azért bátor, mert minden világos el őtte, s mert minden 

világos számára, semmi el őtt sem torpan meg. Ez azonban hiba: 
tökéletlenség. Ha az ember enged ennek az állítólagos hatalom-
nak, fejet hajtott a második ellensége el őtt, és hibázni fog a tanu-
lásban. Siet, amikor türelmesnek kellene lennie vagy türelmes 
lesz, amikor sietnie kellene. És egyre ügyetlenebb lesz a tanulás-
ban, mígnem képtelenné nem válik arra, hogy bármit megtanul-
jon." (I —85) 

„Élete végéig minden világos lesz számára, de már nem tanul, 
s nem vágyik semmire." (I —85) 

...

..ellent kell állnia a világosságnak, s csak arra kell használ-
nia, hogy lásson... S eljön az a pillanat, amikor rájön, hogy az a 

világosság csak egy pont volt el őtte. Így győzi le második ellensé 
gét, s eljut odáig, ahol már semmi sem árthat neki... Ez a valódi 
hatalom." (I —85) 

ekkor tudni fogja, hogy végre birtokába jutott a hatalom-
nak, ami után oly régen futott... A vágya törvény. Mindent Iát, ami 
körülveszi. Ekkor azonban felbukkan a harmadik ellensége: a ha-
talom!"  (1-85)  

„A hatalom a legnagyobb ellenség. És természetesen a leg-
könnyebb meghátrálni el őtte: ez az ember mégis csak legyőzhe-
tetlen. đ  parancsoL azzal kezdi, hogy el őre megfontolt kockáza- 
toknak teszi ki magát, s végül felá цЅtja a saját szabályait, mert ő  az 
úr." (I —85) 

Hirtelen bizonyára elveszíti a harcot, és nem is fog tudni róla. 
Az ellensége már durva, szeszélyes emberré faragta." (I —86) 

„A hatalom által legyőzött ember meghal, anélkül, hogy való-
ban megtanult volna bánni vele... Az ilyen ember nem ura magá-
nak, s nem tudja, mikor és hogyan éljen a hatalmával." (I —86) 

„Ha az ellenségek közül bármel цik,úrrá lefiz rajta, az ember-
nek nincs mit tennie." (I —86) 

„Az ember csak akkor van legyőzve, ha már meg sem kísérli 
az ellená Чást, ha megadja magát a nála er ősebbnek." (I —86) 

„Tudatosan kihívóan kell viselkednie a hatalommal szemben. 
Fel kell ismernie, hogy a hatalom, amelyet látszólag megszerzett, 
valójában sosem  volt az övé;.. Ha képes belátni, hogy a világos 
ság és a hatalom -'amennyiben nem lett úrrá saját magán —
rosszab a saját hibáinál, akkor eljut arra a szintre, ahol már min-
den az ő  kezében van."_(I —86, 87) 

„Amikor az ember mára tudás felé vivő  útjának vége felé tart, 
akkor szinte minden figyelmeztető  jel nélkül szemben találja ma-
gát az utolsó ellenségével: az öregséggel! Ez a legkegyetlenebb 
ellenség, az egyetlen, amelyet teljesen nem győz le; csak elutasít 
magától." (I —87) 

ez az az idösžak, amikor az emberben nincs félelem, 
nincs már benne a szellem türelmetlen világossága sem — az az 
időszak, amikor ura a hatalmának, ugyanakkor azonban ellenáll-
hatatlanul vágyódik a pihenésre. Ha teljesen átadja magát a lepi-
henés, a feledésvágyának, ha saját magát megnyugtatja a fáradt-
ságban, akkor elveszítette az utolsó csatát, s az ellenség gyönge 
öregemberré változtatja. A visszavonulás vágya ilyenkor legy őzi a 
világosságát, hatalmát és tudását." (I —87) 

ha azonban az ember megszabadul a fáradtságtól, s ad-
dig él, ameddig életre rendeltetett, csak akkor nevezhet ő  a tudás 
emberének —még ha igen rövid ideig is —, amikor sikerül neki le-
győznie az utolsó, a legyőzhetetlen ellenségét. A világosságnak, 
hatalomnak és tudásnak ez a pillanata elégséges erre." (I —87) 

azt hiszed két világ, két út van számodra. De csak egy 
van. Az oltalmazó (Mercalito) hihetetlenül világosan megmutatta 
ezt. A számodra egyetlen elérhet ő  világ az emberi világ, s azt ön-
szántadból nem hagyhatod el. Ember vagy! Az oltalmazó megmu-
tatta neked a boldogság világát, amelyben a dolgok között azért 
nincs semmiféle különbség, mert senki sincs, aki felvetné a külön-
bözőség kérdéséi. Ez azonban nem az emberek világa. Mert az 
oltalmazó kiragadott téged abból a világból, s megmutatta, ho-
gyan gondolkodik és harcol az ember. Ez az ember világa! Em-
bernek lenni pedig azt jelenti, hogy életre ítéltettél. Kevélységb ő l 
azt hiszed, hogy két világban élsz. Csak kevélységb ő l. Számun-
kra csak egy világ létezik. Emberek vagyunk, s elégedettnek kell 
lennünk az emberek világával." (I —156) 

„Azt mondtam neki, talán a tehetetlenség gátolja a további ta-
nulásomat. Megkél, magyarázzam meg neki, mit jelent a „tehe-
tetlenség" szó. Felolvastam neki a szótárból: „Minden test meg-
marad nyugalmi helyzetében, vagy egyenes irányú egyenletes 
mozgásban, ha csak valami küls ő  erő  nem hat rá." 

„Ha csak valami külsé'er ő  nem hat rá" — ismételte. „Ez a leg-
hozzávető legesebb magyarázat, amit találhttál. Mindtam már ne-
ked, hogy csak az oktalan ember bocsátkozhat önként abba, hogy 
a tudás emberévé váljon. Az értelmes embert más módszerekkel 
kell erre rávenni." 
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„Hiszem , hogy jócskán vannak , akik ebbe belekezdenének.” 
„Igen, de ez nem számít . Ezek általában hibbantak . Olyan tök-

re hasonlítanak, amely látszólag sértetlen , ám amint nyomás alá 
kerül, vagy vizet öntenek bele, kiderül hogy ereszt." (II —33) 

„Ha már úgy döntöttél, hogy Mexikóba jösz, meg kellett 
■ volna szabadulnod jelentéktelen félelmetdt ő l ", mondta 

igen szigorúan. „A döntésednek felül kellett volna kerekednie raj-
tuk. Azért jöttél, mert jönni akartál . Így tesz a harcos . Sokszor 
mondtam már neked hogy a harcos életmódja a legjobb . Alapo-
san fontold meg minden döntésedet, de ha egyszer döntöttél, ak-
kor minden gond és gondolat nélkül kövesd az utat: az úton még 
megszámlálhatatlan döntés vár rád . Így tesz a harcos." ( II —52) 

„Ha a dolgok homályossá válnak előtte , a harcos a halálra 
gondol."  (1 —52)  

...szellemünket egyedül a halál gondolata acélozza meg." 
(II —53) 

„Megeshet, hogy az ember igyekszik, minden erejét latba veti 
akk r is, ha tudja, hogy teljesen hiábavaló ", mondta mosolyogva. 
„Áгj~ előbb meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az igyekezetünk 
hiábavaló, aztán pedig úgy kell folytatnunk , mintha nem tudnánk 
róla. Ez a varázsló őrülete, amelyet azonban féken tart: „ellen-

őrzött" őrület ez." (II —82) 
„Ragaszkodsz az élet bizonyos dolgaihoz, mert fontosak szá-

modra ; valójában a cselekedeteid fontosak számodra , számomra 
azonban már semmi sem fontos — sem a saját , sem mások csele-
kedetei. Mégis tovább élek, mert van akaratom . Mert ez az akarat 
egész életem folyamán acélozódott, s most olyan tiszta és egész-
séges, hogy már az sem fontos számomra, hogy már semmi sem 
fontos. Életem ő rütetét az akaratom irányítja." ( II —86) 

.....azt mondtam neki, hogy véleményem szerint a többi em-
ber egy -egy tette igen fontos . Rámutattam arra , hogy az ilyen tett 
legdurvább példája az atomháború . Azt mondtam , hogy számom-
ra a legmegdöbbentőbb tett a földön bármilyen életet megsemmi-
síteni." 

„Ezt azért hiszed, mert ezt gondolod. Gondolkozol az életr ő l", 
mondta don Huan , és megvillant a szeme . „Te nem látsz." 

„Ha az ember egyszer megtanul látni, egyes egyedül marad a 
földön, az őrületen kívül semmije sem lesz"... 

Tetteid , akár általában a többi ember tette , azért tűnnek szá-
modra fontosnak, mert „megtanultad" azt gondolni róluk, hogy 
fontosak. (II —86) 

„Mindennői megtanulunk gondolkozni", mondta, „aztán úgy 
szoktatjuk a szemünket , hogy azt, amit nézünk, olyannak lássuk, 
amilyen a véleményünk róla. Magunkat már eleve abban a meg-
győződésben nézzük, hogy fontosak vagyunk. S ezért kénytele-
nek vagyunk fontosnak is érezni magunkat ! De ha az ember meg-
tanul látni, belátja , hogy többé nem gondolkozhat azokról a dolgo-
król, amelyeket néz, s ha nem gondolkozhat azon, amit néz, akkor 
minden jelentéktelen tesz számára." (II —86, 87) 

...azt akarod mondani , hogy az ember megtanul látni, akkor 
a világon minden értéktelenné válik számára?" 

„Nem azt mondtam, hogy értéktelen, hanem jelentéktelen. 
Minden egyforma, tehát jelentéktelen. Én például semmiképpen 
sem állíthatom , hogy azén tetteim fontosabbak a tiéidnél, vagy 
hogy valami jelentősebb bármi egyébnél: tehát minden egyforma. 
Ha pedig egyforma, akkor jelentéktelen. (II —88) 

„Már mondtam neked egyszer , hogy mi, emberek tanulásra 
ítéltettünk , akár jól van ez így, akár nem", mondta . „ Én megtanul-
tam látni, és állítom , hogy valójában semmi fontos ; most rajtad a 
sor: talán egy nap te is látni fogsz , s tudni fogod , hogy fontos-e va-
lami, vagy sem. Számomra semmi sem fontos , számodra pedig 
lehet, hogy minden az lesz. Már most tudnod kellene, hogy a tu-
dás embere a tetteibő l él, s nem abból, hogy a tetteire gondol, s 
abból sem , amit a munkája befejeztével gondolni fog . A tudás em-
bere a szívére bízza az út megválasztását, s azon az úton halad, 
aztán körülnéz, örül és nevet : lát és tud . Tudja, hogy hamar elmú-
lik az élete; tudja, hogy sem ő , sem senki más nem megy sehova; 
tudja , mert látja, hogy egyik dolog sem fontosabb a másiknál. Más 
szóval: a tudás emberének nincs sem becsülete , sem méltósága, 
nincs családja, neve , hazája, csak élete van, amelyet végig kell él-
nie, és ilyen Кбгб lmények között a többi emberrel való kapcsolatát 
az „ellenőrzött" őrülete révén tartja fenn. A tudás embere tehát 
igyekszik , izzad , fújtat, s ránézésre azt mondanád , hogy éppen 
olyan, mint a többi egyszer ű  ember, csakhogy az életének đгületét 
féken tartja —ellen őrzi . Mivel egyik dolog sem fontosabb a másik-
nál, a tudás embere ilyen vagy olyan cselekedetre határozza el 
magát, s aztán ennek megfelelően dolgozik, mintha az fontos len-
ne számára . „Ellenőrzött" őrülete arra készteti , hogy fontosnak 
mondja a munkáját , s olyan viselkedésre ösztönzi , mintha valóban 
fontos lenne , magában azért tudja , hogy nem így van; s ezért, ha  

befejezi, amit megkezdett , nyugodtan visszavonul , attól függetle- 
nül, hogy tettei jók vagy rosszak voltak-e, véghezvitte-e amit ki- 
gondolt, vagy sem, mert mindez már egyáltalán nem tanozik гá." 

„Másrészt a tudás embere úgy dönthet , hogy teljesen passzív 
marad , és sohasem tesz semmit; úgy viselkedik , mintha valóban 
fontos lenne számára a tétlenség , s ez esetben tökéletesen igaza 
lesz, mert ez is az ő  „ellenőrzött" őrületét jelenti."  (II  —91) 

„Gondolkozol a tetteidrő l , a munkádról ", mondta. „Azt kell hát 
hinned, hogy amit teszel, olyan fontos, amilyennek neked tűnik, 
bár valójában semmi sem fontos , amit az emberek tesznek. 
Semmi ! Ám ha semmi sem fontos számomra, akkor hogyan élhe-
tek tovább, kérdezted. Egyszer űbb lenne meghalni; ezt azért 
mondod és hiszed, mert az életr ő l úgy gondolkozol, ahogyan most 
arról, milyen is az, ha az ember lát. Azt akartad, hogy ezt megma-
gyaraz7am neked , hogy errő l is gondolkozni kezdhess , amiként 
egyebekrő l is gondolkozol. Ami a látást illeti, ebben a gondolkozás 
semmit sem segít, és ezért nem mondhatom meg neked, milyen 
az, ha az ember lát. Most azt akarod, hogy magyarázzam meg ne-
ked az ellenőrzött őrületem okait, s én csak annyit mondhatok ne-
ked, hogy az „ellenő rzött" őrület nagyon hasonlít a látáshoz 
olyasmi, amin nem lehet gondolkozni." (11 —92) 

„Ahhoz , hogy valaki a tudás emberévé váljon, harcosnak kell 
lennie, nem nyafogó gyermeknek. Az embernek megalkuvás és 
panasz nélkül kell harcolnia , nem szabad meghátrálnia , amíg látó 
nem lesz, akkor pedig egyedül azt tudja meg, hogy semmi sem 
fontos." (II —94) 

„A tudás embere szeret, és ez minden. Azt szeret akit vagy 
amit akar, de közben felhasználja „ellen őrzött " ő rületét is , nehogy 
úlságosan kötődjék a szeretet tárgyához . Ez éppen ellenkezője 

annak , amit most teszel. Szeretni, vagy szeretve lenni nem az 
egyedüli dolog, amit tehet az ember." (II —95) 

„A hamis varázsló igyekszik mindenre a világon magyarázatot 
találni, amiben nem biztos", mondta, „így minden fekete mágiává 
változik..." (II —235) 

boldogtalanságunk oka a vágy ; da ha megtanulunk lemon-
dani összes vágyunkról, akkor a legkisebb dolog is, amit kapunk, 
ajándék lesz számunkra ... A szegríység , az ínség csak egy-egy 
eszme , amiként a gyű lölet, az éhség és a fájdalom is." 

„Számomra ez most mind eszme. Ez minden, amit tudok. 
Ennyit értem el. Az a képesség, hogy ezt megtegyük, ez minden, 
aminek segítségével szembeszólhatunk az élet hatalmaival, tu-
dod: e hatalom nélkül szemét az ember, por a szélben." 

„Az a dolgunk, hogy enyénenként szembeszálljunk életünk 
hatalmaival. Már számtalanszor mondtam neked: csak a harcos 
maradhat életben. A harcos tudja, hogy vár, és tudja mit vár, s vá-
rakozás közben nem vágyik semmire , így minden, amit kap —még 
ha a legjelentéktelenebb dologról van is szó — több , mint amit elfo-
gadhat . Ha evésre van szüksége, feltalálja magát , mert nem éhes; 
ha valamije megfájdul, talál módot az enyhülésre , mert nem szen-
ved. Éhesnek lenni vagy fájdalmat érezni — ez azt jelenti , hogy az 
ember elhagyta magát, s már nem harcos többé; ha ez megtörté-
nik, az éhség és a fájdalom hatalmai elpusztítják ." (II —151) 

a harcosnak csak akarata és türelme van, s amire vágyik, 
azt általuk vívja ki."  (11 —154)  

az akarat egészen különös dolog. Titokzatos folyamat. 
Nem lehet megmagyarázni, hogyan alkalmazza az ember az aka-
ratot, legföljebb annyit lehet mondani, hogy elképesztő  eredmé-
nyekre juthatunk vele. Talán az az els ő , hogy az embernek el kell 
érnie, hogy tudatosodjon benne: az akarat fejleszthet ő . A harcos 
tudja ezt, s továbbra is erre vár. Ez azonban nem esik nehezére; 
tudja, hogy гб  vár." (II —154) 

„A jótevőm azt mondta, hogy a harcos tudja, hogy vár, s azt is, 
mire vár... A hétköznapi ember nagyon nehezen, vagy egyáltalán 
nem tudja meg , hogy mire vár . A harcos számára azonban vilá-
gos: tudja, hogy az akaratára vár." (II —155) 

„Castaneda kérdése ezzel kapcsolatban : „Szerinted tudnám 
Oly módon edzeni az akaratomat , hogy bizonyos dolgokról lemon- 
dok?" 

„Nem", felelte . „A lemondás szintén csak egy módja annak, 
hogy az ember a saját kedvére tegyen, s ezt semmiképp sem 
ajánlanám neked ... Lemondással engedményt tenni saját ma-
gunknak , az a legrosszabb ; ez elhiteti velünk , hogy isten tudja mit 
teszünk , holott valójában saját magunkra figyelünk. Nem ebben 
rejlik az az akarat amir ő l beszélek ... Az akarat hatalom. És a 
leendő  hatalmat ellen ő rizni és egyeztetni kell, ez pedig időbe te-
lik... Az akaratunk annak ellenére hat, hogy magunknak enged-
ményeket teszünk . A te akaratod például lassan már egy rést nyit 
benned." 

„Mindannyiunkban van egy rés, olyan mint a csecsem ők feje 
lágya , amely évek alatt megkeményedik; ez a rés azonban egyre 
tágul, ahogy az ember az akaratát fejleszti." 
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...amit a varázsló akaratnak hív, az a hatalom, ami bennünk 
rejlik... Az akarat az, ami sikerre vezethet, akkor, amikor az értel- 
med azt mondja, hogy vereséget szenvedtél. Az akarat sé гthetet- 
lenné tesz. Az akarat az, amit a varázsló átküld a falon, át a térsé- 
gen, akár a holdra is, ha úgy tartja a kedve." (II —156, 157) 

(„Az akaratot olyan erőként írja le nekem, ami valóságos 
kapcsolatot jelent az ember és a világ között. Igen gondosan igye- 
kezett meghatározni, hogy a világ az, amit érzékelünk, bármily 
módon érzékeljük is. Don Huan azt állította, a „világ érzékelése” 
a számunkra megmutatkozó összes dolog megélésének folya- 
mata. Ezt a speciális érzékelést érzékeink és akaratunk segítsé-
gével érjük el.") (II —156, 157) 

a varázsló számára az akarat (...): az emberb ő l származó 
erő , amely a küwilághoz kötődik. Az ember gyomrából jön ki, 
pontosan innen, arról a helyr ő l, ahol a világító rostok vannak." 
(II —157) 

„ A hétköznapi ember az evilági tárgyakat csak a kezével, sze-
mével vagy a fülével „foghatja meg", a varázsló azonban meg- 
foghatja őket az orrá иal, a nyelvével az akaratával is, f őként az 
akaratával. Nem tudom neked pontosan leírni, hogy ez hogyan 
történik, de például te sem tudod nekem leírni, hogyan hallasz. Én 
tö гténetesen hallok is, így hát beszélhetünk arról, hogy hallunk, de 
arról nem, hogyan hallunk. A varázsló az akarata révén érzékeli a 
világot. De ez nem olyan érzékelés, mint a hallás. Ha nézzük és 
halljuk a világot, az a benyomásunk, hogy itt van körülöttünk és 
valóságos. Ám ha a világot az akaratunkkal érzékeljük, akkor tud- 
juk, hogy nincs „itt körülöttünk" és nem „valóságos", mint vél-
jük." (II —157) 

az akarat er ő , hatalom. A látás nem erő ; inkább azt lehet-
ne mondani, hogy általa hatolhatunk át a tárgyakon. Megtörtén-
het, hogy a varázslónak nagyon er ős az akarata, de mégse lát, s 
ez azt jelenti, hogy a világot csak a tudás embere érzékeli az ér-
zékeivel, akaratával, s azáltal, hogy lát," (II —157, 158) 

most legalább már tudod, hogy az akaratodra vársz. Hogy 
az mi, és hogyan történik meg veled, azt még nem tudod. Ezét 
gondosan ügyelj mindenre, amit csinálsz. Ami segítségedre lehet 
az akaratod fejlesztésében, az apró tetteidben rejlik." (II —158) 

ha az ember lát, akkor nem kell harcosként vagy másként 
élnie, mert mindent úgy Iát, ahogy van, tehát maga irányíthatja a 
életét..." 

ha az ember egyszer elindul a mágia birodalmába, id ővel 
tudatára ébred, hogy örökre elhagyta a közönséges világot; hogy 
a tudás valóban szörny űséges dolog; hogy a mindennapi életmód 
és eszközök már nem jelentenek védelmet számára, s hogy ha 
fenn akar maradni, új életet kell kezdenie. Ebben a pillanatban az 
első  dolga az legyen, hogy harcos kívánjon lenni, ez pedig nagyon 
fontos lépés és döntés részér ő l. A tudásnak olyan félelmetes a 
természete, hogy az embernek nem marad más hátra, mint hogy 
harcos legyen." (II —158, 159) 

„Amikor a tudás ilyen félelmetes dologgá válik, az ember be-
látja, hogy a halál elválaszthatatlan barátja, aki vele egy kenyéren 
él. A tudás minden hatalommá váló részecskéje magába foglalja 
a halált, mint fő  erejét. A halál adja az utolsó hajrát, s minden ha 
talommá válik, amit megérint." 

„ A mágia útján haladó ember minden kanyarban az elkerülhe-
tetlen megsemmisülés veszélyével találkozik, és így óhatatlanul 
tudatossá válik benne a halál. E haláltudat nélkül csak egy min- 
dennapi ügyeivel foglalkozó hétköznapi ember marad. Hiányozik 
belő le az az erő , az az összpontosítás, ami ahhoz szükséges, 
hogy az ember közönséges földi tartózkodása mágikus hatalom-
má változzék." 

„Ahhoz tehát, hogy harcos legyen, az embernek els ősorban 
és joggal tudatában kell lennie saját halálával. Ha azonban 
aggódnánk a halál miatt, valahányan saját magunkra figyelnénk, s 
ez kudarc lenne. Ezért a következ ő  dolog, amire az embernek 
szüksége van, hogy harcos legyen — az az érzés, hogy elkülőnül 
minden egyébtő l. Ez esetben a halál gondolata, amely bármely 
pillanatban elérhet bennünket, ahelyett hogy teljesen lefoglalna 
bennünket, közönyt vált ki bel ő lünk." (II —159) 

CASTANEDA:,,Ez lehetetlen. Nem akarok remeteként élni." 
„Remetének lenni annyit tesz, mint elhagyni magunkat. Nem 

erre gondoltam. A remete nem elkülönült, mert tudatosan, szán- 
dékosan döntött úgy, hogy remete lesz." 

„Csak a halál gondolata segíti hozzá az embert ahhoz, hogy 
megfelelően elkülönüljön, s így már nem adhatja át magát semmi- 
nek. Csak a halál gondolata különítheti el az embert annyira, hogy 
semmit sem tud magától megtagadni. De az ilyen ember nem vá- 
gyik semmire, mert megszerezte a békés vágyat az élet iránt és 
minden iránt, ami vele kapcsolatos. Tudja, hogy sarkában van a 
halál, s hogy az nem engedi meg, hogy bármihez is szorosan 
kötődjön, ezét mindent megpróbál, de vágyakozás nélkül. 

„Az így elkülönült embernek, aki tudja, hogy nem szállhat 
szembe a halállal, csak egy támasza van: a saját döntésének ere-
je. Tökéletesen át kell éreznie, hogy felel ős azért, ami mellett dön-
tött, s ha egyszer elhatározta magát, már nincs ideje a megbánás-
ra, sem a szemrehányásra. A döntései véglegesek, egyszer űen 
azért, mert a halál nem engedi meg neki, hogy bármihez köt őd-

jék." 
„A harcos stratégiailag így szervezi meg az életét: halálának 

tudatában, elkülönülve és döntésének ereje által. A saját halálá-
nak felismerése vezeti, s ez egyben elkülöníti és vidámmá teszi; 
végső  döntésének ereje képessé teszi arra, hogy mit sem sajnál-
va válasszon, s amit választ, stratégiai néz őpontból mindig a leg-
jobb; ezért minden dolgát elégedetten, örömmel és hatásosan 
végzi." 

„Ha így viselkedik valaki, joggal mondhatjuk, hogy harcos, s 
hogy megszerezte a türelmet." 

„Ha a harcos megszerezte a türelmet, jó úton halad az akarat 
megszerzéséhez is. Tud várni. Egy kenyéren él a halálával és jó 
barátok. Titokzatos módon a saját halála ad neki tanácsot, hogyan 
válasszon, hogyan döntsön, és hogy milyen legyen életének stra-
tégiája. S a harcos vár! Mondhatnám, azért vár minden idegeske-
dés nélkül, mert tudja, hogy az akaratára vár, s egy szép napon si-
kerül neki valami olyasmit véghezvinnie, ami normális körülmé-
nyek között teljességgel kivihetetlen. Még az is megtörténhet, 
hogy maga sincs tudatában, hogy milyen nagy tettet vitt végbe. 
Mivel azonban továbbra is képtelen h őstetteket visz végbe, 
vagy olyan dolgok történnek vele, amelyek normális körülmények 
között lehetetlenek — nyilvánvalóvá válik számára, hogy egy új er ő  
jelentkezett. Ez az er ő  a testéből fakadt, miközben ő  maga 
továbbhalad a tudás útján. Ez kezdetben olyan, mintha viszketne 
az ember gyomra, vagy mintha égne ott valahol, és semmivel sem 
lehet csillapítani, azután fájni kezd és nagyon kellemetlen. Néha a 
fájdalom és a kellemetlen érzés olyan er ős, hogy a harcost hóna-
pokig görcsök kínozzák; minél er ősebbek a görcsök, ez annál elő -
nyösebb számára. A nagy fájdalom mindig a hatalom el őjele." 

„Ha megsz űnnek a görcsök, a harcos észreveszi, hogy a kö-
rülötte lévő  dolgokat csodálatosan érzi. Észreveszi, hogy bármit 
amire vágyik, valóban megérintheti a közvetlenül a köldöke felett 
vagy alatt kijövő  csáppal. Ez a csáp az akarat, s abban a pillanat-
ban, amikor á harcos képessé válik arra, hogy a csáppal megfogja 
a körülötte lévő  dolgokat — joggal mondhatjuk, hogy varázslóvá 
változott és megszerezte az akaratot." (II —161) 

„De ennél többet is el lehet érni; az ember megtanulhat látni. 

Ha megtanult látni, már nem kell neki harcosként élni. Ha megta-

nult látni, az ember minden lesz —azén mert semmi. Úgyszólván 

eltűnik, bár továbbra is jelen van. Úgy t űnik nekem, ekkor követ-

kezett el az az id ő , amikor az ember azzá válik, amivé csak akar, 
és mindent megkap, amire vágyik. De nem vágyik semmire, s 
ahelyett, hogy játékszerként játszana az emberekkel, találkozik 
velük valahol az őrültségük felé vezet ő  úton. A látó ember abban 
különbözik a többiektő l, hogy míg ő  ellenő rzi az ő rületét, a többiek 
erre nem képesek. A látó emberben már nincs aktív érdekl ődés a 
többiek iránt. A látás már teljesen elkülönítette mindattól, amit kor-
ábban ismert és tudott." (II —162) 

„Ha egyszer megjön a látásod és látsz, akkor a világón már 
semmi sem ismeretes el őtted. Minden új számodra. Ami történik, 

előző leg sohasem történt meg. A világ hihetetlen!" 
„Már semmit sem ismersz. Minden amit nézel, gyarlósággá 

válik..." (II —169) 
„ A látás nem olyasmi, amit nézéssel, vagy hallgatással elér-

hetsz.  El  kell sajátítani a technikáját. De lehet, hogy ezt a technikát 
közülünk néhányan már ismerik." (II —175) 

a látás nincs semmiféle kapcsolatban a mágia manipulál 
ható technikájával, ami csak arra szolgál, hogy más emberekre 
hasson. Másrészt a látás technikája semmilyen szempontból sem 
hat az emberre." 

ha az ember lát, az nem azt jelenti, hogy varázsló. Ez 
azonban könnyen zavart okozhat, mert a látó egy pillanat alatt 
megtanulhat manipulálni a szövetségesével, s ily módon varázs-
lóvá válhat. Másrészt az ember elsajátíthat bizonyos technikát, 
hogy parancsolhasson a szövetségesének, s ezáltal varázslóvá 
váljon — annak ellenére, hogy sosem tanul meg látni. 

„Ezenkívül a látás ellentéte a mágiának. A látás segít megér-
teni az embernek azt, hogy minden jelentéktelen." (II —178) 

azt... állította, hogy a harcossal, akarata ellenére semmi 
sem történik... Én erre megemlítettem a szerencsétlenségeket." 
(II —192) 

„Csak annyit mondhatok neked", mondta Don Juan, „hogy a 
harcost nem lehet elfogni; sohasem fog arra várni az úton, hogy 
megverjék. Így a lehet ő  legkisebbre csökkenti annak az esélyét, 
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hogy bármi váratlan történjen vele. Azt, amit te szerencsétlenség-
nek nevezel, igen könnyen el lehet kerülni, hacsak nem osto-
bákról van szó, akik esztelenül élnek." (II —193) 

„ A halál egy kanyar", mondta. „A halál a szövetséges arca; 
fénylő  a látóhatáron; a halál Mescalito suttogása a füledben; a 
bödönőr fogatlan szája; Hennaro, ha az ember fején ül; én vagyok 
a halál, ha beszélek; a halál te vagy, és a jegyzetfüzeted; a halál 
semmi. Semmi! Itt van és még sincs itt." (II —206) 

...a halálnak két szakasza van. Az els ő  az elsötétítés. Értel-
metlen szakasz ez, igen hasonlít Mescalito els ő , kezdeti hatására, 
aminek következtében az ember valami megkönnyebbülést érez, 
s ettő l boldog, teljes, s úgy t űnik neki, hogy a világon minden 
összhangban van. Ez azonban csak egy sekélyes állapot; gyor-
san elenyészik, s az ember a második szakaszba ér, egy új terü-
letre — a kietlenség és a hatalom területére. A második szakasz az 
igaz találkozás Mescalitóval. Ehhez nagyon hasonlatos a halál. 
Az első  szakasz a sekélyes elsötétítés. De a második az igazi, 
amikor az ember találkozik a halállal; a kezdeti elsötétítés után 
csak egy pillanat, s akkor rájövünk, hogy valamiképpen újra azok 
vagyunk, akik voltunk. Csak ekkor sújt le ránk a halál néma dühvel 
és erővel, míg az életünk teljesen szét nem hullik." (II —207) 

„ A halálról csak személyekkel kapcsolatban beszélhetek", 
válaszolta. „Azt akartad, hogy a halálodról szóljak. Rendben van! 
De akkor ne félj attól, hogy halljál róla valamit." (II —206) 

„Sokszor vezetsz autót... s egy pillanatban majd talán újra a 
kormánykerék mellett találod magad. Ez gyors érzés lesz, nem 
marad időd gondolkozni a dolgon. Aztán egyszerre csak, mond-
juk, azon kapod magad, hogy újra autót vezetsz, mint annak el őtte 
számtalan esetben. Ám miel őtt bármit kérdeznél is magadtól, 
valami furcsa dolgot pillantasz meg a szélvéd ő  előtt. Ha jobban 
szemügyre vennéd, látnád, hogy az egy felh ő , amely egy kanya-
rulathoz hasonlít. Olyan lesz, mondjuk, mint egy arc az égbolt 
közepén, éppen el őtted. Ha tovább szemléled, láthatod, hogy 
egyre inkább visszahúzódik, mígnem csak egy apró, fényl ő  pont 
lesz a messzeségben, aztán újra közeledni kezd hozzád; egyre 
gyorsabban és gyorsabban, aztán egy pillanat alatt odacsapódik a 
szélvédő  üvegéhez. Erős vagy, biztos vagyok benne, hogy a ha-
lálnak kétszer-háromszor le kell sújtania, hogy végezzen veled." 
„Akkor már tudni fogod, hogy hol vagy, és mi tö гténik veled; az arc 
újra visszatér, és elfoglalja helyét a látóhatáron, aztán újra, hatal-
mas sebességgel rátámad és lesújt. Ez az arc belédhatol, s akkor 
tudni fogod, hogy ez egész id ő  alatt a szövetséges arca volt, vagy 
az enyém, amíg beszélek, vagy talán a tulajdon arcod, miközben 
írsz. A halál mindez ideig semmi sem volt. Semmi. A számtalan 
pontocska egyike volt, jegyzetfüzeted lapjai között kallódó. Fékte-
len hevességgel mégis beléd hatol, és arra kényszerít, hogy tágul-
ni kezdjél, szétlapít és kifeszít az égboltra és a földre, vagy még 
annál is jobban. És te parányi kristályokból álló ködre fogsz 
hasonlítani, amely távolodni kezd, egyre messzebbre és mesz 
szebbre kerül." 

„A halál a gyomron át hatol be", folytatta. ;,Pontosan az aka-
rat résén át. Ez az ember legfontosabb és legérzékenyebb része. 
Ott  lakozik az akarat, s ez egyben az emberi testnek az a része is, 
amely beengedi a halált. Ezt onnan tudom, hogy a szövetsége-
sem odáig vezetett engem. A varázsló úgy serkenti az akaratát, 
hogy megengedi, hogy legyőzze a halál, de ha szétlapul és tágulni 
kezd, tévedhetetlen akarata m űködésbe lép, és a ködöt újra egy 
személybe gyűjti össze." 

„Don Juan ekkor furcsa mozdulatot tett. Kinyitotta a kezét, le-
gyezőként szétterpesztette az ujjait, könyékmagasságba emelte, 
és úgy fordította, hogy hüvelykujjai az ágyékát érjék, majd lassan 
összezá гta az ujjait a teste el őtt a köldöke fölött. Egy ideig így 
maradt. Az izmai rángatóztak az er ő lködéstő l. Akkor fölemelte a 
kezeit, a középső  ujjának hegyével megérintette a homlokát, majd 
újra leengedte a kezeit a gyomrához." (II —206) 

„ A világ valóban teli van borzalmas dolgokkal, mi pedig tehe-
tetlen lények vagyunk élhetetlen és kérlelhetetlen er őkkel körül-
véve. A közönséges ember tudatlanságában azt hiszi, hogy eze-
ket az erőket meg lehet magyarázni vagy meg lehet változtatni; 
tulajdonképpen nem tudja, hogy ezt hogyan lehetne elérni, de arra 
vár, hogy az emberek tetteiket el őbb-utóbb megmagyarázzák 
vagy megváltoztatják őket. A varázslónak azonban eszébe sem 
jut megmagyarázni vagy megváltoztatni a dolgokat; ehelyett meg-
tanulja felhasználni ezeket az erőket, olymódon, hogy saját magát 
más irányba terelve alkalmazkodik az er ők irányához. Ez a dolog 
lényege. A varázsló helyzete alig valamivel kedvez őbb, mint a kö-
zönséges emberé. A mágia révén nem él jobban t ő lünk, ellenke-
ző leg, inkább azt mondanám, hogy a mágia útjában áll, megnehe-
zíti az életét és veszélyezteti. A varázsló kitárulkozván a tudás be-
fogadására, sebezhetőbbé válik a közönséges embereknél. Mert 
míg egyrészt gy ű lölik az emberek, félnek tő le és igyekeznek  

áthúzni a számításait, másrészt viszont a varázsló számára a 
bennünket körülvevő , megmagyarázhatatlan és kíméletlen er ők 
még nagyobb veszélyt jelentenek. Valójában fájdalmas, ha az 
embert átdöfi egy másik ember, ez azonban semmiség ahhoz ké-
pest amit érzel, ha a szövetségesed érint meg. A varázsaló — kitá-
rulkozván a tudás befogadására — megtelik ezekkel az er őkel, s 
csak egy eszköze marad a fennmaradásra: az akarata. Ezét har-
cosként kell éreznie és cselekednie. Még egyszer megismétlem 
neked: a tudás felé vezet ő  úton csak harcosként maradhatsz 
meg. Az, ami a harcost hozzásegíti ahhoz, hogy jobban éljen, — az 
az erő , amellyel harcosként bír." (II —266) 

ha látnál mielőtt harcossá válsz, gyenge leszel; hamis 
szelídségre teszel szert, vissza szeretnél húzódni; azért pusztul el 
a tested, mert közömbössé válsz. Személyes feladatom, hogy 
harcost faragjak bel őled, nehogy elvesszél." (II —227) 

„A harcos szelleme nem lehet engedékeny, sem hajlamos a 
panaszra, nem szabad, hogy fontos legyen számára nyer-e vagy 
veszít. A harcos szellemének csak a harccal szabad foglalkoznia, 
számára minden csata az élet utolsó csatája. Ezek szerint a vég-
kifejlet egyáltalán nem is fontos neki. A harcos élete utolsó csatá-
jában kiengedi szellemét, hogy szabadon és nyilvánvalóan ára-
moljon. S tudván, hogy az akarata hibátlan, a harcos a csatában 
csak nevet és nevet". (II —277) 

Megmondom neked, miröl beszélünk magunkban. A saját vilá-
gunkról. Ezt a világot valójában e bels ő  beszélgetéseink révén 
tartjuk fönn." 

„Amint befejezünk egy-egy ilyen önmagunkkal való beszélge-
tést, a világ mindig olyanná válik, amilyennek lennie kell. Megújít-
juk, életet lehelünk belé, belső  beszélgetéseinkkel tartjuk fenn. 
Ezenkívül az utat is saját magunkkal beszélgetve választjuk meg. 
Így mindig újra ugyanazt a dolgot választjuk, míg csak meg nem 
halunk, mert saját magunkban is ugyanazt a beszélgetést folytat-
juk az ítélet napjáig." (II —230) 

„A harcos tudja ezt, és igyekszik megszakítani ezeket a be-
szélgetéseket. Ha harcosként akarsz élni, ez az utolsó, amit 
tudnod kell." 

„Hogyan hagyhatom abba a saját magammal folytatott be-
szélgetést?" 

„Először is használnod kell a füledet, hogy könnyíts a szemed 
dolgán. Születésünk óta a szemünkkel ítéljük meg a világot. Arról 
beszélünk másoknak és magunknak is, amit látunk. A harcos tud-
ja ezt, és ezét használja a fülét; hallgatja a világ neszeit és 
zajait." 

„A harcos tudja, hogy a világ azonnal megváltozik, amint 
abbahagyja az önmagával való beszélgetést," mondta, „és ezé п  
kell készülődnie erre a hatalmas pálfordulatra." 

„ A világ csak azért olyan amilyen, mert azt mondjuk magunk-
nak, hogy olyan amilyen. Ha többé nem mondjuk, hogy a világ 
ilyen és ilyen, a világ nem is lesz többé olyan. Nem hinném, hogy 
ebben a pillanatban fel lennél készülve egy ilyen rettenetes meg 
rázkódtatásra, ezé п  lassan kell hozzákezdened a világ szét-
bontásához." 

Az a bajod, hogy a világot összekevered azzal, amit mások 
tesznek. Ebben sem vagy egyedül. Mindannyian így teszünk. Amit 
az emberek tesznek, azok gátak a bennünket körülvevő  erők el-
len; az, amit emberként teszünk, vigaszt és biztonságérzetet nyújt 
nekünk; amit az emberek tesznek, az valóban fontos, de csak gát-
ként. Sohasem tudjuk meg, hogy amit .emberként teszünk, az 
csak gát, s megengedjük, hogy eluralkodjék az életünkön, ső t 
még veszélyeztesse is. Tulajdonképpen az egész emberiségre 
mondhatom, hogy az, amit az emberek tesznek, fontosabb, mint 
maga a világ." (II —231) 

„Minden világ, ami itt van", mondta, és a lábával dobbantott a 
földön. „Élet, halál, emberek, szövetségesek, $ minden egyéb, 
ami körülöttünk van. A világ érthetetlen. Sohasem fogjuk megérte-
ni, sohasem fogjuk kideríteni a titkait. Ezét úgy kell vele eljárnunk, 
amilyen ő  maga, akár egy nagy titokkal!" (II —231) 

„De a közönséges ember nem ezt teszi. Számára a világ so-
hasem titok, s ha az ilyen ember megöregszik, azt hiszi, hogy már 
nincs miéi élnie. Ám az id ős ember nem fejtette meg a világot, 
nem merítette ki. Csak azt merítette ki, amit az emberek tesznek. 
Ostoba zavarodottságában azonban azt hiszi, hogy számára a vi-
lág már semmilyen titkot sem rejteget. Milyen nyomorúságos árat 
fizetünk a gátjainkért!" 

„A harcos tudatában van ennek a z ű rzavarnak, megtanul úgy 
bánni a világgal, ahogyan kell. Az amit az emberek tesznek soha-
sem lehet fontosabb a világnál. Ezért a harcos úgy bánik a világ-
gal, akár egy végtelen titokkal; s azzal pedig, amit az emberek 
tesznek, akár egy végtelen ostobasággal." (II —232) ❑ 
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A zen-buddhizmus Buddha Dharmájának, Tanrendszerének h űséges 
közvetítője, de megszabadította azt doktrináris küls őségeitő l. 

Nan-ch 'uan mondásaiban olvashatjuk az alábbi történetet: A Ch'i ke 
rület helytartója, Tsui, egy alkalommal megkérdezte Hung-yent, az ötö-
dik zen-pátriárkát, hogy ötszáz tanítványa közül miért éppen Hui-nenget 
választotta, hogy mint hatodik pátriárka kövesse őt. Hung-yen azt vála-
szolta: „Négyszázkilencvenkilenc tanítványom kit ű nően tudja, hogy mi a 
buddhizmus, Hui-neng az egyetlen kivétel. Ő  azaz ember, akit nem lehet 
megítélni a megszokott módszerekkel. A hit palástját ezért neki adtam 
tovább." 

Nan-ch'uan ezt így kommentálja: „Az Ürességben nem léteznek sza-
vak. Amint Buddha megjelenik a földön, keletkeznek a szavak, innen 
származik a mi görcsös tapadásunk a jelekhez... S mivel ilyen szilárdan 
ragaszkodunk a szavakhoz, mi magunkat különféle módon korlátoz-
zuk, míg a nagy Úton egyáltalán nincsenek olyan dolgok, mint amilyen 
a nemtudás vagy a világiasság. Mindaz, aminek neve van, ezzel kor-
látozza magát. Ezért a Chiang-hsib ő l származó tanító kijelentette, hogy 
az nem az elme, nem Buddha, s nem is valami más. (gy akarta irányítani 
tanítványait, s ők most megkísérlik, hogy tapasztalataikban átéljék a 
nagy Utat, az elmét tekintve a lényegének... Az ötödik pátriárka alatt 
mind az ötszáz tanítvány — Hui-neng kivételével jól ismerte a buddhiz-
must. A világi tanítvány, Neng, ebben a tekintetben egyedülálló volt, mert 
fogalma sem volt a buddhizmusról. 6 csupán az Utat értette meg, és 
semmi többet." 

Amikor Buddha még élt és jelenlétével szemléltette tanításának igaz-
ságát, a tanítványok, akik körülötte éltek, és osztoztak életének minden 
eseményében, történésében, kevésbé foglalkoztak magával a taní-
tással: öntudatlanul bár, de sokkal inkább köt ődtek ahhoz a személyi-
séghez, aki a tanítást önlényével illusztrálta, semhogy szükségét érez-
ték volna behatolni tanításának részleteibe. 

Megváltozott azonban ez az idillikus helyzet, Buddha halála után 
a szerzetesek bánatukban a földre vetették magukat, vonaglottak a 
fájdalomtól, s összetörtek, mint törzsüket veszített ágak. A gyásznak 
ez a túlzott kinyilvánítása csak azokra lehet érvényes, akik az elhunyt 
személyéhez kötődnek, s nem annak tanításához. 

_  
A buddhizmust biológiai és nem mechanika 
 	bő1 tanácsos 

grafikonna l    vagy   valamiféle segéd- 
i   szemszög 

vizsgálnunk.   Nem rajzolhatjuk fel g  	
arról a eszközökkel.   Ahhoz, hogy megérthessük,   ismernünk kell   történeti fejlo-

dését indiai, kínai és japán teruleten. Nem feledkezhetünk   meg 
es dolo ról sem, hogy egy fejlő

désben levő  eszme, mint amilyen 

lényeg 9 arhuzamosan fejlődő  
a buddhizmus, önkifejezésének formáit a vele p 
világból meríti, mert csakis ilyen módon adhatja tudtára e világnak saját 

belső  tartalmát. 
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Az indiai lélek —amelybő l a buddhizmus kialakulásakor táplálkozott 
— a társadalmi hatásoknak megfelel ően alakult, az indiai szellemiség 

szükségszerűen rányomta bélyegét az akkori id ők buddhizmusára. Az 
indiai lélek víziókban keresi az evilágit. Környezetéb ő l fakadóan az indiai 
ember szimbolikus kifejezések és leírások tobzódásával fejezi ki bels ő  
tartalmait. Az önkifejezésnek ez a formája épp olyan igazolt és termé-
szetes, mint minden más beállítottsággal rendelkez ő  s adott társadal-

mi viszonyok között él ő  emberé. 
Eltekintve attól, hogy a korai buddhisták olyan társadalomban éltek, 

amelyben a természetfelettiben való hit „természetes" volt, Buddha 
személyének bizonyos fokú istenítése nem propaganda jelleggel bírt, 

nem hívőtoborzásra szolgált, hanem az objektív valóság által feltétele-
zett szellemiség egy kifejezési formájaként azt volt hivatva bemutatni, 
hogy lehetetlenség csupán intellektuális úton a szellem gyökereihez fér- 

kőzni. 
Párhuzamot vonva e kifejezési módszer és Tao-sheng egy kijelentése 

között, érdekes dolgot tapasztalhatunk. Tao-sheng P eng—ch'engben 
született, s a hírneves indiai származású Kumarajiva tanítványa volt 
Seng-chaóval együtt, aki Tao-sheng mellett a másik nagy kínai buddhi-
sta volt, a Ch'anizmus alapjának el őkészítője. Tao-sheng kijelentése a 

következő : „A szimbólum bizonyos ideák kifejezésére szolgál, és el kell 
vetni, mihelyt az ideát megértették. A szavak a gondolat megvilágítására 
szolgálnak, és el kell hallgattatni őket, amikor a gondolatok elfogadottak-
ká válnak... Csupán azok, akik képesek megfogni a halat, s eldobni a 
hálót, hivatottak az igazság keresésére." 

Ez a kijelentés megmutatja nekünk azt az alapvet ő  különbözőséget, 
amely az indiai és a kínai ember szellemisége között feszül. A kínai nem 
képes természetfeletti szimbólumokba temetkezni. Szükséges volt ki 
alakítaniuk egy olyan kifejezési formát, amely a megvilágosodás doktrí-
náját hozzáférhet ővé tudta tenni számukra. Leszállítottak ezért a buddhis-
ta misztikusokat a földre, a mindennapi életbe, hogy ott tevékenyked- 
jenek. 

Ha Buddha hajlamos lett volna metafizikai fejtegetésekre, a buddhiz- 
mus bölcselete sohasem fejlődhetett volna ki. Paradoxonnak t űnik, de 
így történt ez más vallásalapítók esetében is. Egyikük sem tudta a 
maga idejében, hogy tanításával megalapított valamilyen rendszert, 
amely később terebélyesedett hatalmassá. A szellemi elhal egy id ő re, 

mielőtt anyagivá válik, s érvényes ez fordítva is. Nem feledkezhetünk 
meg eközben arról, hogy ezek a kifejezések: szellemi és anyagi 
egy és ugyanazon princípiumot jelölnek, s csak a szavakkal történ ő  
meghatározási kényszer miatt beszélünk róluk dualisztikus formában, 
egymással szembeállítva őket Kettősségük tehát nem objektív, hanem 

szubjektív jelleg ű . 

Amikor a ch'anista szerzetes megkérdezi, hogy ki Buddha, a tanító 
megmutatja a képét a kolostorban. Semmi magyarázat, semmi bizony-
gatás. Ha megkérdezi: „Micsoda az elme?" „Elme" — válaszolja a 
tanító. S ha azt mondja: „Nem értem, uram." „Én sem" — hangzik a 
tanító válasza. 

A hagyomány szerint Ming császár uralkodása alatt (58-75) vezették 
be Kínában a buddhizmust. Ez eléggé önkényes meghatározás, s egé-
szében bizonyos, hogy már ezek el őtt a viszonylag csekély időt bere-kesztő  évszámok el őtt is eljutott erre a területre a buddhista szellemiség. 

Itt mindjárt el kell különítenünk egymástól két látszólagos szinonimát, 
amelyek tartalmukban mélységesen különböznek egymástól. Egyik kö-
zülük•„a buddhizmus Kínában"_elnevezés. Ide tartozik például a 
Hsüang-tsung vagy Wei-shih-tsung, A szubјektív idealizmus iskolája, 
amelyet Hsüan-tsang (596-664), az ismert zarándok vezetett be Kí-
nában. Ez és ehhez hasonló buddhista iskolák nem léptek kapcsolatba 
a hagyományos kínai szellemiséggel, ezét hatásuk és elterjedésük 
szűk körökre és időhatárokra korlátozódik. A másik elnevezés „a kínai 
buddhizmus". Ez a buddhizmusnak olyan formáját jelöli, amely kapcso-
latba került a kínai szellemiséggel, s a kínai filozófiában fejl ődött tovább. 
A buddhizmusnak ez a kínai változata eredményezte kés őbb a Ch' an 
vagy japánul Zen iskolát, amely gyökeresen befolyásolta alakította mind 
a kínai, mind a japán filozófiát, m űvészetet és életformát. 

A harmadik és negyedik század folyamán egyre több buddhista sütrát 
fordítottak le kínai nyelvre, s a buddhista szellemiséget egyre inkább 
megértették. Mivel úgy találták, hogy a buddhizmus sokban hasonlít a 
taoista filozófiához, ezért a buddhista iratokat a filozófiai taoizmus ter-
minológiájával tolmácsolták. Ez az ún. ko-yi vagy analogikus módszer, 
s természetesen elferdítésekhez vezetett. Emiatt az ötödik századtól 
kezdve elvetették a taoista terminológia használatát a buddhista szöve-
gek kínai nyelvre történ ő  átültetésekor, mégsem tudtak szabadulni 
egyes taoista kifejezésektő l. Ilyenek: Yu-lény, létez ő ; Wu — nemlény, nemlétező ; yu-wei — tett, wu-wei — nem tett. 
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Bevezetés 



A kifejezési kényszer eredményezte a buddhizmus és a taoizmus sz!n 
tézisét, amelyb ő l a kínai buddhizmus kialakult. 

A kettős igazság teóriája 
Kínában a K'ung-tsung néven ismert Üresség vagy Középút tana ve-

zette be és fejlesztette ki a kett ős igazság teóriáját: 
Igazság általános értelemben 
Igazság magasabb értelemben 

E kettes igazságot három különböz ő  szintre helyezte. Ennek a be-
osztásnak a formulája az, hogy ami az alacsonyabb szinten igazság ma-
gasabb értelemben véve, az a magasabb szinten csak általános érte-
lemben vett igazság. Vagyis azt, amit állítunk az egyik szinten, mindjárt 
tagadnunk kell a másikon, 

Az iskola egyik nagy tanítója, Chi'tsang (549-623) szerint a kett ős 
igazság a következ ő  három szintet foglalja magában: 

– A kettős igazság els б .szintjén azt mondani, hogy minden dolog 
Yu, alapértelm ű  igazság. Azt mondani pedig, hogy minden dolog Wu, 
igazság, magasabb értelemben véve. 

– A kettős igazság második szintjén azt mondani, hogy minden dolog 
Yu, s azt mondani, hogy minden dolog Wu, egyformán alapértelm ű  
igazság . Azt mondani pedig, hogy a dolgok se nem Yuk, se nem Wuk, 
igazság, magasabb értelemben véve. 

– A kettes igazság harmadik szintjén aa— zго  ndani, hogy a dolgok se 
nem Yuk, se nem Wuk, alapértelm ű  igazság. Azt mondani pedig, hogy a 
dolgok se nem Yuk, se nem Wuk, se nem nem-Yuk, se nem nem-Wuk, 
igazság, magasabb értelemben véve. 

A kettes igazságnak az elnevezésében is benne foglalt dualisztikus 
színezete nem valóságos dualizmust jelent. Amikor a kommunikáció 
végett szavakba foglaljuk gondolatainkat, szükségképpen a dualizmus 
területére tévedünk, s ez nem is ártalmas mindaddig, amíg nem feledke-
zünk meg arról a tényr ő l, hogy az nem valóságosan létezi valami, ha-
nem az elmének a kivetítése a kommunikáció kényszerének következ-
tében. Valójában tehát nem létezik a kettes igazság, hanem csupán 
mint teóriát állítjuk fel, hogy magunk és mások számára megközelíthe-
tđvé tegyük a valóságot. A szavak hálója mindig ki van vetve, s bizony a 
legfürgébb hal is könnyen belekerülhet. 

Egy ch'an-tanító, Hsi-yün (meghalt 847-ben), aki mint a Huang-po-i 
Tanító ismert, mondta: „Feltételezve, hogy az ember számtalan élet 
folyamán megvalósította a hat páramitát, jót cselekedett, és elérte a 
Buddha-bölcsességet, ez mégsem fog örökké tartani. Az ok az okság-
ban nyugszik. Ha az okok ereje kimerül, visszatér a mulandóságba. (...) 
Minden tett lényegében mulandó. Minden er őnek megvan az utolsó 

napja. Akár a !égbe röpített nyílvessz ő : amikor elfogy az ereje, megfor-
dul, és a talajra hull. Mindenki hozzá van kötve a születés és halál 
kerekéhez. Segítségükkel végezni a kultiválást Buddha ideájának félre-
értését jelenti, és a fáradozás fecsérelését. Hogyha nem értitek meg a 
wuhsint – a lényegi lélek hiányát –, akkor köt ődtök a dolgokhoz, és zava-
roktól szenvedtek... Valójában egyáltalán nem létezik a B бdhi (bölcses-

ség). Buddha egyszer űen az emberek nevelése érdekében mint esz 
közt használta fel s beszélt róla, mint ahogyan a sárga levelet aranynak 
is mondhatjuk, hogy elhallgattassuk a gyermeksírást..." 

Egy másik ch'an-tanító, Yi-hsüan (meghalt 866-ban), a Linchi iskola 
alapítója szerint: „Ha helyes megértést akartok, nem szabad megenged-
netek, hogy mások elámítsanak benneteket. Meg kell ölnötök mindent, 
amire akadtok, kívül és belül! Ha találkoztok Buddhával, öljétek meg 
Buddhát. Ha találkoztok a pátriárkákkal, öljétek meg a pátriárkákat... 
Akkor elérhetitek a felszabadulásotokat!" 

Ebben az idézett részben pozitív módszerre! van kifejezve a nem cse-
lekvés ideája. Negatív módon kifejezve így hangzana az idézet: Nem ta-
lálkozhattok Buddhával, így meg sem ölhetitek Buddhát. Nem talál-
kozhattok a pátriárkákkal, így meg sem ölhetitek a pátriárkákat. Nem 
érhetitek el a felszabadulásotokat, mert már elértétek! 

Ugyancsak Yi-hsüan mondotta: „A buddhaság megvalósításában 
nincs helye a szándékos er бfeszítésnek. Az egyetlen módszer továbbra 
is folytatni a közönséges, izgalmaktól mentes dolgokat: nagydolgot vé-
gezni, vizelni, öltözködni, étkezni és lefeküdni, ha az ember elfáradt. 
A közönséges ember ki fog nevetni, de a bölcs megé г ." 

A nem kultiválás kultiválásának a kezdetén az embernek er ő lködnie 

kell, hogy erőfeszítés nélkül legyen, éppen mint ahhoz, hogy felejtsen, 
az embernek emlékeznie kell arra, hogy felejtenie kell. Id ővel azonban 

abbamarad az er őfeszítés, a szellem céltudatos törekvése oly irányban, 
hogy nincsen célja, mint ahogy az ember végül elfelejt emlékezni arra, 
hogy felejtenie kell. 

A nem kultiválás kultiválása valójában mégiscsak a kultiválásnak egy 
formája. A nem kultiválás kultiválása különbözik az els ődleges termé-
szetességt ő l, amely primitív természetesség, s nem a nem cselekvés 
tudatos természetessége. 

A kettős igazság teóriája közvetlen alapot szolgáltatott a ch'an-filozó-
fia megszületéséhez és felvirágzásához, s olyan jelent ős filozófusok mű -
velték, mint Seng-chao és Tao-sheng, akikr ő l a következő  fejezetben 
esik szó. 

Seng-chao és Tao-sheng filozófiája 
Seng-chao (384-414), m!el бtt Kumarajiva tanítványa lett volna, áttanul-
mányozta Lao-ce és Chuang-ce m űveit. Saját tanulmányai a Chao Lun 
cím ű  könyvben találhatók meg. 

Egyikben, amelynek címe: Nincs valóságos valótlanság, a követke-
zőket mondja: „Minden dolog magában foglalja azt, ami eredményezi, 
hogy nem Yu, és ugyancsak azt, ami eredményezi, hogy nem Wu. 
Az elsб  miatt a dolgok Yuk, és mégse Yuk. A második miatt a dolgok 
Wuk, és mégse Wuk... Miért van ez így? Feltételezzük, hogy a Yu tény-
leg Yu, akkor állandóan Yu volna, és a saját Yuját nem az okok hal-
mozódásának köszönhetné. Feltételezzük, hogy a Wu tényleg Wu, 
akkor állandóan Wu volna, és a saját Wuját nem az okok megsemmi-
sülésének köszönhetné. Hogyha a Yu a saját Yuját azokságnak köszön-
heti, akkor a Yu nem valóban Yu... De hogyha minden dolog Wu, akkor 
semmi sem keletkezik... Hogyha valami elt űnik, nem válhat teljességgel 
semmivé. Állíthatjuk, hogy minden dolog Yu, ennek a Yunak mégsincs 
valóságos létezése. Állíthatjuk, hogy a dolgok Wuk, azoknak mégis meg-
vannak a maguk formáik és tulajdonságaik. Formának és tulajdonság 
nak a bírása nem ugyanaz, mint a Wu, s valóban nem lenni Yu, nem ugy-
anaz, mint a Yu-nélküliség. S mert mindez így van, érthet б  a cím: A 
valóságos valótlanság nem létezése." 

Ez a szakasz azt a jellegzetes buddhista létszemléletet illusztrálja, 
amelyet Buddha az Anicca-Dukkha-Anatta tézisben fogalmazott meg. 
Azok a bírálatok, amelyek nihilizmus címén érték, a buddhista filozófia 
nem ismerésérб l tanúskodnak. Igaz, hogy Buddha negatív megfogalma-
zásban nyilatkozott a valóságról, de nem tartotta azt semmisnek vagy 
nem léteznek. A valóság valódi természetébe való betekintés szük-
ségességét tanította, mert enélkül saját lényünk is ismeretlen marad 
elettünk, Minden életképes filozófiának abb б l a ténybб l kell kiindulnia, 
hogy valami létezik. Az a bölcselet azonban, amely nem jut el önmaga 
tagadásáig, nem képes feltárni a valóságot. 

Egy másik tanulmányában, amelynek címe A, dolgok változatlansá-
gárб l, Seng-chao a következ бket mondja: „A változásr б l:alkotott kép-
zet a legtöbb embernél abban áll, hogy úgy vélik, hogy a múlt dolgai át-
tevődnek a jelenbe. Azok ezért azt mondják, hogy létezik változás, s 
nincs változatlanság. Az én képzetem a változatlanságról az, hogy a 
dolgok a múltból nem vivбdnek át a jelenbe. Ezért én úgy vélem, hogy 
létezik változatlanság, és változás nincs, mert a múlt dolgai nem tev őd 
nek át a jelenbe. Hogy létezik változatlanság és nincs változás, mert a 
dolgok a múltból elt űnnek a múlttal, habár most nem léteznek, a múlt-
ban léteztek, Hogyha az elmúlt dolgok után kutatunk a múltban, azok 
a múltban nem voltak Wuk. Hogyha ezek után az elmúlt dolgok után ku-
tatunk a jelenben, azok a jelenben nem Yuk... Ez azt jelenti, hogy 
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az elmúlt dolgok a múltban vannak, és nem azok a dolgok, amelyek a 
jelenbő l kinőttek. Ehhez hasonlóan, a jelen dolgai a jelenben vannak, a 
jelenbál léptek elб , s nem a múltból származnak. A következmény 
nem ok, de az ok miatt keletkezik következmény. Az a tény, hogy a kö-
vetkezmény nem ok, mutatja, hogy az ok nem tev бd!k át a jelenbe. S az 
a tény, hogy mivel létezik ok, létezik következmény, mutatja, hogy az 
okok nem t űnnek el a múltban. Az ok nem v!v đdik át, s nem is tűnik el. (gy a változatlanság teóriája érthet б ." 

Eszerint Buddha ezen utolsó szavai helyett: „Minden mulandó!" – azt 
is mondhatta volna, hogy „minden változatlan". Mert mi a mulandóság? 
Az idбhöz tapadás. S mi az örökkéva! б? Az idбhöz tapadás. Ha azt 
mondjuk, hogy minden mulandó, ezzel azt fejezzük ki, hogy minden do-
log
nak, 

egyszeri 
 e ez a teremttmény m ndörökre ra nak á behatárolt idбdakabká nak a foglya marad, változatlanul. 

Seng-chao A Prajnáról, amely nem tudás cím ű  művében eljut a leg-magasabb rend ű  buddhista igazság felismeréséhez is. Mivel egy dolog-
nak az ismerete az illet ő  dolog bizonyos tulajdonságainak a kiválasz-
tásában és ezeknek a tanulmányozásában rejlik, annak a filozófia! kate 
góriának az ismerete, amelyet Wu névvel jelölünk, s amely „felülmúl 



gyülekezet előtt azt a virágcsokrot, amelyet az egyik világi tanítványától 
kapott. Egy szó sem hagyta el az ajkát. Senki sem értette meg ezt a 
gesztust, egyedül Mahakasyapa mosolygott rá Buddhára, jelezve, hogy 
felfogta a Tanító cselekedetének értelmét. Akkor a Buddha így szólt 
hozzá: „Birtokolom a legértékesebb kincset, szellemileg és transzcen- 
dentálisan, s ezt ebben a pillanatban átnyújtom neked, ó, tisztelt 
Mahakasyapa!" 

formát és tulajdonságokat", semmilyen jellegzetessége sincs, ezért 
sohasem lehet az ismeret tárgya. A Wu ismerete a vele való egyesülést 
jelenti — ez az egyesülés a Nirvána állapota. Miként a Nirvána sem olyas-
mi, amit az ismeret tárgyává tehetünk, a Prajna is olyan tudás, amely 
nem tudás. 

Arról pedig, amirő l hiányában vagyunk minden objektív tudásnak, 
egy szót sem ejthetünk. Így futott el Seng-chao a hallgatáshoz. 

Tao-sheng a harmincéves korában elhunyt Seng-chao tanulótársa 
vólt Kumarajivánál. Kitű nő  beszédkészség ű , nagy tudással rendelkez ő  
szerzetes volt, azt beszélték róla, hogy el őadása hallatán még a kövek is 
bólogattak helyeslésük jeléül. 

Tao-sheng legjelentősebb elmélete szerint a buddhaság hirtelen meg-
világosodással valósítható meg. Ez a teória párhuzamosan fejl ődött el-
lenpárjával, a fokozatos megvilágosodás teóriájával. Ez utóbbi szerint a 
buddhaság elérése csak fokozatos, egyre gyarapodó tudásgy űjtéssel 
lehetséges. Hívei azt hozták fel ellenvetésül a hirtelen megvilágosodás 
elmélete ellen, hogy ha az ember a tanulásnak szenteli magát, s ha 
ebben haladást ér el, és végezetül a megvilágosodás állapotába kerül, 
vajon ez nem fokozatos megvilágosodás-e. 

A hirtelen megvilágosodás elméletének a hívei erre azt válaszolták, 

hogy a buddhaság megvalósítása a Wuval val б  egyesülést jelenti. A Wu 
viszont túl van formán és tulajdonságon, vagyis oszthatatlan. Emiatt nem 
lehetséges megvalósítani az egyesülést el őbb az egyik részével, azután 
egy másikkal. Az egyesülés az egésszel történ ő  egyesülést jelenti. Ennél 

valami kevesebb nem tekinthet ő  egyesülésnek. ■ ■ 
A vitázó felek mindegyikének igaza van a maga szempontjából. A hir-

telen megvilágosodás teóriája annyiban helytállá, hogy a Wuval csak 
mint egésszel lehet egyesülni. A fokozatos megvilágosodás elmélete 
annyiban helytálló, hogy a megvilágosodást szükségszer űen tanulás és 
gyarapodási idő  előzi meg, amelytő l nem lehet ev!itatni a vegs ő  cél 
elérésében megmutatkozó érdemeket. A megvilágosodás elérésének 
követelménye a törekv ő  életforma, mintegy erőgyűjtés gyanánt a sza-
kadék átugrása el őtt, de nem helyettesítheti magát az ugrást. S miként 
az ugráskor lenni szokott: az ember vagy átugorja a szakadékot, tel 
jességében a túloldalra jut, vagy pedig belezuhan, s minden fáradozása 
hiábavalónak bizonyul. Ez a zuhanási metaforakülönben a helytelenül 
értelmezett megvilágosodás veszélyeire is figyelmeztet. 

Tao-sheng egy másik teóriája, amely azt mondja, hogy minden értel-
mes lény birtokolja a Buddha-szellemet, szükségképpen következik 
előző  elméletébő l. Eszerint minden értelmes lény birtokolja a Buddha-
szellemet, de ennek nincs tudatában. Ez a nem tudás, az Avidyá, a 
szenvedés, a nem tökéletesség forrása. Megszüntetése úgy történik, 
hogy az ember áttekinti önnön Buddhaszellemiségét. Ez az aktus 
hirtelen megvilágosodásként megy végbe, mert a Buddha-szellem, 
ami a Wuval azonos, nem osztható részeire. Tao-sheng ezt így foglalja 
össze: „Megszabadulva az illúzióktól az ember visszatér a Végs őhöz, 
visszatérve a Végsőhöz, eléri az Els ődlegest." Majd hozzáfűzi: „A Ma-
háyána buddhizmus megvilágosodását nem a születés és a halál ke-
rekén kívül kell keresni. Az embert ezen belül a születés és a halál vilá-
gosítja meg." 

Nem létezik más világ a fenomenális világon kívül. Buddha világa 
egészen egyszer űen ebben, az itt és most világában van. 

Tao-sheng harmadik teóriája szerint még az icchantika, a buddhiz-
musnak ellenszegül ő  lény is elérheti a buddhaságot. Ez logikusan 
következik az el őbb ismertetett elméletéb ő l. Tao-shenget e miatt az 
elmélet miatt szám űzték Nankingból, annyira ellentétben állt a Parinir 
vána Sűtrával, pontosabban ennek a buddhista szövegnek az akkoriban 
ismert kínai változatával. Kés őbb azonban, amikor a Parini гvána Sütra 
teljes szövegét lefordították, kit űnt, hogy egyik része megerősíti Tao-
sheng teóriáját. 

Habár Seng-chao fejtegetéseiben a K'ung-tsung néven ismert Üres-
ség tanának iskolájához közelít, Tao-sheng pedig a Hsing-tsung vagy 
Egy-szellem tanának iskolájához, eredeti látás- és láttatásmódjukkal 
előkészítették az alapját a Ch'an-filozófiának. Szükség volt azonban ma-
gukra a ch'an-tanítókra, hogy ezek a teóriák hatékonyakká váljanak. 

Bodhidharma 
A Zen-buddhizmus keletkezésének hagyományos leírása a követ-

ezőképpen hangzik: 
Egy alkalommal Shakyamuni Buddha együtt időzött tanítványaival 

a Kesely űk Hegyén. Buddha ekkor tanítóbeszéd helyett felemelte a 
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Buddha tanításában megtalálható a zen egész filozófiája. Mi, ké-
sőbbi követők csupán azttesstűk, hogy a saját korunknak megfelel ően 
megkíséreljük szavakba foglalni a tanítást. Amennyiben egy gondolati 
rendszernek tartós értékei vannak, a keletkezésér ő l szóló fejtegetések: 
bizonyítási vagy cáfolási kísérletek nem bírnak túlzott jelent őséggel. 

Annyit mindenesetre ténynek tekinthetünk, hogy a Páli iratokban, 
a Tripitakában lefektetett Dharma potenciálisan magában hordozza a 
továbbfejlődés csíráit. S bár téves dolog a buddhizmust csupán filozófiá-
nak vagy csupán vallásnak min ősíteni, mert sokkal összetettebb és át-
fogóbb a legtöbb papíríz ű  elmekonstrukciónál, az đt megillető  bölcseleti-
!smeretelméleti titulus jogosultsága elvitathatatlan. 

Habár a Bodhidharma életével foglalkozó különféle leírások sok he-
lyen következetlenek, mégis elénk tárnak egyfajta képet a 28. zen-
pátriárkárб l, aki 520 körül a buddhista igazságok avatott tudójaként ment 
Kínába. Tao-yuan Krónikája szerint Bodhidharma Kínába érkezése 
után az első  fontos beszélgetést Liang királyával folytatta, aki országá-
ban a legfőbb buddhista patrónus volt. 

A liangi király megkérdezte Bodhidharmát: 
— Uralkodásom kezdete óta felépíttettem ennyi és ennyi kolostort, 

átmásoltattam ennyi és ennyi szentkönyvet, eltartottam ennyi és ennyi 
szerzetest és szerzetesn őt. Mit gondolsz, mennyi lehet azén érdemem? 

— Egyáltalán nincsen érdemed, uram! 
— Miért? 
— Mindezek kevéssé éhékes tettek, amelyek végrehajtójuknak bizto-

sítják, hogy újjászülethessen a mennyben vagy ismét itt, e földön. Ezek 
még viselik a világiasságnak a nyomait, az árnyékhoz hasonlóan, amely 
a lényeket követi. Jóllehet úgy néznek ki, hogy valóban léteznek, nem 
mások, mint puszta valótlanságok. A valódi, tartalmas tett telítve van 
tiszta bölcsességgel, s természete megahaladja az emberi fogalomal-
kotást. Nem lehet fellelni világi eredmények segítségével. 

— Micsoda a Szent Tannak az els ő  elve? — kérdezte a király. 
— Beláthatatlan üresség, uram, amelyben semmi olyasmi sincs, amit 

szentnek lehetne nevezni! 
— Kicsoda hát az, aki itt áll most el őttem? 
— Nem tudom, uram. 
A pátriárka ezután a Wei tartományba ment, ahol kilenc évig gyakorol-

ta a fal felé fordulás kontemplációját. A japán Soto zen-iskola hívei, arra 
hivatkozva, hogy az alapító példáját' követik, a fal felé fordulva meditál-
nak. 

Itt felkereste egy Shen-kuang nev ű  szerzetes, és a zen igazságairól 
akart hallani tőle. Bodhidharma nem teljesítette kérését. Egyik este a 
szerzetes addig állott egy helyben Bodhidharma nyilatkozatára vára-
kozva, hogy a bőségesen hulló hó térdig elborította a lábát. A pátriárka 
végül megkérdezte: 

— Mit kívánsz, hogy tegyek érted? 
— Azért jöttem, hogy meghallgassam a te felbecsülhetetlen érték ű  

tanácsaidat. Kérlek, tárd ki a szánalom kapuját, és nyújtsd oda ennek 
a szegény halandónak a megváltó kezet! 

Bodhidharma ezt válaszolta: 
— A buddhizmus összehasonlíthatatlan doktrínája csak hosszadalmas 

és szigorú önfegyelmezés után érthet ő  meg; ha már kiálltuk azt, amit a 
legnehezebb kiállni, és megtettük azt, amit a legnehezebb megtenni. 
A csekély erény ű  és bölcsesség ű  embernek nem adatott meg a meg-
értése. Minden törekvésük hiábavaló! 

A szerzetes végül is kardjával levágta a tulajdon jobbját, hogy ezzel 
bizonyítsa a pátriárka el őtt azt az őszinte kívánságát, hogy az Buddha 
tanítását megilágosítsa el őtte. Bodhidharma erre így szólt: 

— Azt nem lehet keresni mások közvetítésével! 
— A lelkem még nincsen megbékítve — mondta Shen-kuang. —Kérlek, 

tanítóm, hogy békítsd meg! 
— Hozd ide a lelkedet, és meg fogom békíteni, 
— Kerestem mindezekben az években, de még 'nem sikerült rátalál 

nom. 
— Nohát, meg van békítve egyszer s mindenkorra! — fejezte be a pát-

riárka a beszélgetést. 
Amikor Bodhidharma a buddhizmus megértésének kritériumát a szel-

lemi képességek fejlettségi fokában látja, ugyanazt mondja, mint amit 
Buddha így fejezett ki: „Tanításom a bölcseknek szól, és nem az 
oktalanoknak!" ■ 



Buddhisztikus csúcspontját akkor éri el a fent idézett beszélgetés, ami-
kor a pátriárka kijelenti, hogy „Azt — mármint a buddhista tanítás lénye-
gét — nem lehet mások közvetítésével keresTti." A kés őbbi zen-tanítók 
szerint: „Amikor kimondod Buddha nevét, mosd ki a szádat." 

Midőn Bodhidharma haza kívánt térni a szül őföldjére, magához hí-
vatta tanítványait, és közölte velük elutazási szándékát, s egyben 
felhívta őket, hogy mondják el, mire jutottak a tanulásban. 

Egyik tanítványa, Tao-fu így szólt: 
— Az én értelmezésem szerint az igazság az affirmáci бk és negációk 

fölött van, mivel ilyen a természete. 
Bodhidharma azt mondta neki: 
— Rajtad van az én bő röm. 
Tsung-ch'ih szerzetesn ő  így szólt: 
— Ahogy én értelmezem, az igazság hasonlatos Ananda szemlélésé-

hez Akshobhya Buddha földjét illetően: Egyszer pillantotta meg, és soha 
többé. 

Bodhidharma azt mondta neki: 
— Rajtad van az én húsom. 
Egy másik tanítványa, Tao-yu, így szólt: 
— Ures a négy elem, s az öt skandha nem létezik. Szerintem nincs 

Olyan dolog, amit reálisnak lehetne felfogni. 
Bodhidharma azt mondta neki: 
— Benned vannak az én csontjaim. 
Shen-kuang következett. Tisztelettel meghajolt a tanítója el őtt, s szót-

lanul állva maradt. 
Bodhidharma kijelentette: 
— Benned van lényemnek lényege! 
A huszonnyolcadik pátriárka életének befejez ő  része éppolyan ho-

mályba іeszб , mint általában az egész élete. Abban azonban, hogy a 
Dharmának szentelt élete b ővizű  volt és medrében messze futó, meg-
egyeznek a krónikások. 

1 
Hui-neng, a kínai alapító 

Hui-neng 638-ban született Isin-chouban, Kína déli részén. Már fia-
talkorában munkára kényszerült, mert apja korai halála miatt neki 
kellett gondoskodnia édesanyjáról. Egy napon, amikor a szokásos tüze-
lőárusítást végezte, meghallotta, hogy egy ember a Vajracchedika Sút 
rát szavalja. Ez az ember Hung-yen volt, az ötödik kínai zen-pátriárka. 
A hallottak annyira leny űgözték Hui-nenget, hogy elhatározta: a buddhis-
ta tanítás elsajátításának szenteli életét. Amikor elegend ő  pénzt gy ű j-
tött, hogy távollétében édesanyja fi szenvedjen szükséget, az ötödik 
pátriárka elé térült. 

Az megkérdezte t ő le: 
— Hova való vagy, és mit keresel itt? 
— Isin-choubeli paraszt vagyok, és Buddha akarok lenni. 
— Tehát déli vagy, s a déliek nem birtokolják Buddha tulajdonságait. 

Hogy remélheted, hogy eléred a buddhaságot? 
— Létezhetnek déliek és északiak — válaszolta Hui-neng —, de tehe-

tünk-e ilyen megkülönböztetést, amikor Buddha-természetr đ l van szó? 
Nyolc hónapja dolgozott már Hui-neng a kolostorban, a legalantasabb 

munkákat végezte. Egyszer az ötödik pátriárka kijelentette, hogy ki kí-
vánja választani szellemi utódját. 

Az egyik tanult szerzetes, Shen-hsiu nevezet ű , aki pályázott a veze-
tđ i tisztségre, a következ ő  verset írta: 

A Bodhi-fához hasonlít a test, 
És ragyogó tükörhöz a lélek. 
Gondosan tisztítgatjuk mindig őket, 
Hogy portól óvjuk mindkett őjüket. 

Hui-neng erre az alábbi verset itta: 
Bodhi-fa sem volt els ődlegesen, 
S nem létezett semmilyen tükör sem. 
Mivel elđbb semmi sem létezett, 
A por ugyan micsodára eshet? 

A tanult tanítványnak, Shen-hsiunak a verse a Buddha-szellemet 
hangsúlyozza, s ily módon kötđdik Tao-sheng teóriájához, amelyben 
a Buddha-természet áttekintését tartja els ődleges fontosságúnak. 

Hui-neng költeménye a Seng-chao filozófiájában kifejtett Wut vagy 
Nem-lényt teszi meg központi lényegiségnek, s ezáltal az Uresség isko-
lájához csatlakozik. 

Hui-neng az ötödik pátriárka tanácsára visszahúzódott egy kolostorba, 
s csak harminckilenc éves korában kezdte meg nyilvános tanítói sze 
replését. 676-ban, a Tang-dinasztia uralkodása alatt a Kuang kerületi 
Fa-hsing kolostorba ment, s a kolostor szerzetesf őnökének a kérésére 
röviden összefoglalta a buddhizmus tanításáról alkotott véleményét: 
Az én tanítóm nem rendelkezett valami különleges tudománnyal. 
Ő  egyszer űen állhatatosan kiemelte annak szükségességét, hogy saját  

erőfeszítésünkkel tekintsük át öntermészetünket. Mindaz, amit néven 
lehet nevezni, dualizmushoz vezet, s a buddhizmus nem dualisztikus. 
A Ch'an célja az, hogy hatalmat szerezzen az igazság e nem dualitása 
fölött. A Buddha-szellem, melyet mindannyian birtokolunk, s ennek 
áttekintése, amelyet a Chan végez, nem osztható fel olyan ellentétekre, 
mint jó és rossz, örökkévaló és id ő leges, anyagi és szellemi. Az életet 

dualisztikusnak látni a gondolatok zavarodottságának a következménye. 
Nem zavartatva téves ideák által, a bölcsek és a megvilágosodottak a 
dolgok realitását látják," 

Egy másik alkalommal Hui-neng a következ őket mondotta: „Minden 
a Buddha-természet manifesztációja, amely a szenvedélyekt ő l sem 
szennyezбd!k, s a megvilágosodástól sem tisztul. Az összes kategóriát 
felülmúlja. Hogyha meg akarjátok ismerni öntermészeteteket, szaba-
dítsátok fel elméteket a valóságról való gondolatoktól, $észre fogjátok 
venni magatok is, hogy az mennyire nyugodalmas, és mégis telve van 
élettel." 

Ezek után már élhet ő , hogy maga az elnevezés, amely a tárgyalt 
ismeretelméleti rendszeri jelöli, $ a szanszkrit dhyáne szó fonetikus 
alkalmazása, s a kínai nyelvben ch'an, a japánban pedig zen alakot ölt, 
és jelentése: meditáció, a meditáció szükséges volta tagadásának a 
rendszere. 

Hui-neng errő l így nyilatkozott: „Az elméd legyen a térhez hasonlatos, 
benne mégse jelentkezzék az üresség gondolata. Akkor nem lesz 
meggátolva az igazság teljes hatékonysága. Cselekvésed ártatlan szív 
bő l fakad, a tanulatlan és a bölcs nálad egyformán jár. A szubjektum 
és objektum elveszíti különböz бségeit, tartalom és forma eggyé válik. 
Ha ekként megvalósítod az abszolút egység világát, elérted az örök 
samádhit." 

A hatodik pátriárka meditációról alkotott véleményét nagyszer űen 
illusztrálja az alábbi két költemény párhuzamba vonása: 

Én, Wo-luan, ismerem az eszközt, 
Amellyel eltörölhetem minden gondolatom. 
Az objektív világ többé nem nyugtalanítja az elmét, 
S megvilágosodásom napról napra mind érettebb! 

Hui-neng ennek cáfolására a következ ő  verset itta: 
Én, Hui-neng nem ismerek semmiféle eszközt, 
Gondolataim nincsenek eltörölve. 
Az objektív világ szüntelenül nyugtalanítja az elmét. 
S mi haszna van a mind érettebb megvilágosodásnak? 

A buddhizmus és ezen belül a zen nem nihilista, amely az abszolút 
semmi doktrínáját hirdeti, hanem elismeri a tudattól függetlenül létez ő  
valóság létezését. Azt tanítja, hogy igenis van valóság, err ő l azonban 
téves tudással rendelkezünk, s csak úgy érhetjük el a helyes tudást, ha 
öntermészetünkkel tisztába jövünk. Ehhez az aktushoz nem szükséges 
semmiféle különleges módszer gyakorlása, mint amilyen a meditáció, 
az elvonultság vagy az aszkézis, egyedül önmagunk megismerése a 
fontos, ez pedig csak spontánul tö гténhet, a helyes megismerés ösvé 
nyén járva. 

Hui-neng hetvenhat esztend ős korában hunyt el, amikor a hatalmas 
Tang-dinasztia békességben uralkodott, $ a kínai kultúra elérte fejl ődése 
tetőfokát addigi tö гténelmének folyamán. 

1 
A zen-buddhizmus Japánban 

Japán valamelyest már akkor megismerkedett a zen-buddhizmussal, 
amikor a buddhista tanítás a 29. mikádó uralkodása alatt átkerült Kore-
ából, de csak a tizenkettedik században terjedt el szélesebb körben is. 
Hamarosan olyannyira átitatta tartalmával a japán szellemiséget, hogy 
napjainkban is változatlan er ővel tartja befolyását a szigetország lakói-
nak gondolkodásmódjában és életformájában. 

A zen japán mesterei közül meg kell említenünk Yosait és Dogent, 
akik bejárták Kínát, s hazatérve magukkal hozták az elmélyített tanítást. 
Yosai Kyotóban megalapította a Kenninji templomot, ez most a Rinzai-
buddhizmus kenninji iskolájának a központja. Dogen az Eiheiji templo-
mot alapította, ez ma a soto irányzat központja. 

Az a fenséges magányosságérzet, amely a zen lényegéb đ l fakad, de 
amely voltaképpen saíát lényünk magányossága, megteremtett Japán-
ban egy irodalmi m űfajt: az ún. haiku-kóltészetet. A verselésnek ez a for 
mája rendkívül s ű rített, mind a szavak, mind a mondanivaló tekinteté-
ben. A tizenhét szótagból felépül ő  költemények látszólag nélkülöznek 

minden költő i tartalmat és lendúletet, melyet mi megszoktunk. 
Vizsgáljuk meg a nagy japán költ őnek, Bash бnak egy haikuját: 

„Rágörbült varjú 
csupaszfa ága-bogán 
egy őszi este." 



Miyamoto Musashi, a Tokugawa -korszak egyik híres kardforgató me-
stere és sumiyem űvésze egy alkalommal a következ őket mondta: 

— A magasra emelt kard alatt 
A pokol van, amelyt ő l reszketsz. 
De léppj elő re, 
S az Igéret földje lesz tiéd! 

Az ezekben a sorokban kifejezett bátorság nem ostoba vakmer őség, 
hanem az éntđ l való megszabadultság állapota. 

Hallgassuk meg, milyen tanácsot adott Takuan , a Tokugawa-kor-
szak zen-tanítója egyik tanítványának : „A kardforgatás m űvészetében 
a legfontosabb elérni egy bizonyos mentális állapotot, amely mint 
mozdulatlan bölcsesség ismeretes. Ezt a bölcsességet intuitív módon 
lehet megszerezni sok gyakorlással. A mozdulatlan nem merevséget 
jelent, kőnek vagy egy darab fának az élettelen merevségét. Ezen a 
legmagasabb fokú mozgékonyság értend б  egy olyan központ körül, 
amely mozdulatlan marad . Akkor az elme eléri gyorsaságának tet đfokát, 
s kész arra, hogy figyelmed oda irányítsa , ahová szükséges — balra, 
jobbra , minden irányba . Ha a figyelmedet eltereli és leköti az ellenfél 
meglendítette kardja , elveszíted az alkalmat, hogy magad végezd a kö-
vetkezđ  mozdulatot. Habozol, gondolkodsz, s amíg ez a gondolkodás 
tart, ellenfeled kész arra , hogy levágjon téged . A dolog nyitja abban áll, 
hogy ne nyújts neki ilyen alkalmat. Ugy kell követned ellened kezében 
a kardot, hogy elmédet közben szabadon hagyod , hogy önmaga végez-
ze az ellenvágást, gondolkodásod belekeverése nélkül, Mozogj, mint 
ahogyan az ellenfél mozog, és ez az ő  vereségéhez vezet." 

A zen-buddhizmus történelmi fejl ődése során eljutott odáig, hogy im-
már taníthatja : az ember teljességének a megismerése az els đdleges, 
s nem a dolgok teljességének a tudása. Els đdleges azért, mert az embe-
ri teljesség ismerete maga után vonja a dolgok teljességének az isme 
retét is. 

Megfordítva azonban nincs így. 

Befejezés 
A Dhammapada 369. versében ezt olvassuk: 

Ürítsd ki ezt a szilkét, 6 Bhikkhu! 
Ha kiüríted , a vízre szállsz azonnal, 
Elhagyva a szenvedélyt és a gy ű löletet: 
(gy jutsz el a Nibbánába! 

A Nirvána , páliul N!bbána , szanszkrit szó, jelentése kialudni vagy elol-
tani. Helyes értelmezése szerint azt jelenti, hogy a törekv ő  kioltja magá-
ban a vágy három tüzének: az érzékiségnek, a gy ű lölködésnek és a 
nem tudásnak a lángjait. Ezoterikusan értelmezve tisztasággá , jб !ndu-
lattá és bölcsességgé szublimálja đket. 

A magányos varjú az ismeretlenség megszemélyesít ője : a nagy Is-

meretlennek , aki valójában mi magunk vagyunk . A koltő , amikor a varjút 
szemléli, önmagát látja magányos madárként az őszi estében, amely 

bizonyára szeles és h űvös már, s ahogy tollát borzolva s összegubbasz 
kodva rágörbül a csupasz ágra, amelyet szintén elhagytak már társai, 
a levelek , nem talál más szavakat e helyzet érzékeltetésére , mint ezeket 

a mindennapi kifejezéseket , amelyeket még csak nem is valami eredeti 

szóösszetételben használ , emiatt tiszteljük azonban a zen költ őjének. 
A japán szellemiség a festészet területén is újat alkotott a zen hatá-

sára . Eszközei ecset , tus és vékony papírlap , amely finomsága miatt 

nem engedi meg, hogy a m űvész munkája közben hosszasan el 

időzzön egy vonal meghuzásával , mert ha a megengedettnél hosszabb 
ideig tarja ecsetjét egy helyen , a papír menthetetlenül tönkremegy. 
Kell-e ennél ideálisabb anyag a valóság zen szellemiség ű  kifejezésé- 

hez? 
A zen maga az élet . Az élet pedig azért az , ami, mert élet és nem 

halál. A sumiyefestészet megégette ezt , és nem kíván él ő  dolgokat ha-
lottá tenni, mint általában a festészet, hanem ellenkez őleg : folyton új és 

új életet óhajt teremteni, és ezt véghez is viszi. 
Amikor a sumiyeművész megrajzol egy vonalat, az életre kel, még-

pedig azén , mert a művész lényének egy darabját képviseli, helyeseb-
ben magát a müvészt látjuk új formában életre kelni. Úgy lehetséges ez, 

hogy a sumiyefestđ  lényének legmélyébő l alkot, s ehhez objektív se-

gédeszközök állanak a rendelkezésére : a tus és az ecset , valamint a 

finom papírlap . Ezek az eszközök csak egyetlen lehet őséget hagynak 

a m űvész számára , s az vagy elfogadja ezt, s akkor kifejez đdhet ben-

sőségeiben , vagy elveti, s akkor az marad , aki volt — a val б  élet részére 

halott. 

Iј  

Az ihletnek azon a fokán, amelyet ez a m űvészeti kifejezésmód igé-
nyel, megsz űnik a mérlegelés , a gondolatoknak a befolyása . Az ecset 
úgy száguld a papíron , mintha lelke volna . S van is! A sumiyem űvész 
lelke szállott át belé , s immár az ecset maga a m űvész , s a m űvész az 
ecset. A szubjektum és objektum között megsz űnt az elme fikciója, a 

dualisztikus ellentét, s a teremt đ  egyesülésben gyümölcsöt fogant. 
Ez a gyümölcs az önálló életet kezd ő  alkotás , amely nem egy már meg-
lévđ  dolog halott kópiája, hanem egy egyedülálló lény, amely örök életet 
nyert. 

Ezen a ponton találkozik a Sumiye-m űvészet és a zen-buddhizmus. 

Azt a teremtő  szellemet , amelyet a sumiyem űvész új, élő  alkotások te 
remtésére használ fel, a zen szintén újélet megalkotására fordítja. A fés-
tб  egy „élő" festményt kap, a zenkövet đ  pedig önnön életét nyeri, ame-
lyet még születése el бtt birtokolt. 

A sumiyefestđ  tisztában van a tér szerepével és jelent đségével, s 

m űvein mindenütt hasznosítja ezt a tudását. A tér a negatív pólus, nél-
küle nem létezhetne a pozitív. Esetünkben a pozitív a formák és vonalak 
összessége , amely csak a tér tudatában -tudásában kelhet életre. Az 
érintetlenül hagyott felület, amely a sumiyem űvekben megfigyelhető , 

az élet vizének a forrása , amelybđ l elбbugyog a valóság vize. 
Nincs a japán életnek egyetlen olyan területe sem, amelyen a zen-

buddhizmus ne éreztetné a hatását. Az örök magányosság érzete, 
amely a zen legbensőbb szellemisége , a japán ember életében külön-
féle tevékenységekben mutatkozik meg. Els đsorban művészeteikben, 
amilyen a haikuköltészet és a sumiyefestészet , a nőtánc , a virágrendé 
zés stb ., azután az életformájában , kezdve az öltözködést ő l, a kertek 
szépítésén át a teaszertartásig , minden a zen szellemér đ l tanúskodik. 

Japánban rendkívül népszarú a zennek koanmódszerrel történ đ  taní-
tása, A japán ko-an szócska els ő  tagjának a jelentése : nyilvános, a 
másodiké pedig dokumentum, összeolvasva a kett őt, a nyilvános 
dokumentum" kifejezést kapjuk. A koan természetére legjobban rávi-
lágít Toku-san ismert mondása: „Ha van valami mondanivalód , harminc 
botütést kapsz . Ha nincs mondanivalód , akkor is kapsz harminc bot-
ütést." 

Lássunk most egy közismert koant, mindenki oldja meg saját bels ő  
természete szerint: 

Egy napon Manjushri ott állt egy kapu el őtt. Buddha így szólott hozzá: 
— Manjushri, Manjushri, miért nem lépsz be? —Semmit sem Iátok e 

kapun kívül. Miért kellene belépnem? — válaszolta Manjushri. 
A Kamakura - korszakban és a késđbbiek folyamán az uralkodó osz-

tály legfđbb gondja az volt, hogy kiváltságos helyzetének meg őrzése vé-
gett minél magasabbra emelje a harci szellemet , tudománnyá fejleszt-
ve az önvédelmi gyakorlatokat , valamint a kardforgatást. A zen-tan it бК-
hoz forduló harcosok mentalitása nem állott olyan magas fokon, hogy 
felfoghattak volna valami bonyolult fejtegetést igényel đ  filozófiát. A zen-
tanítók oktatási módszere még inkább leegyszer űsödött. 

Ez, a szubl!mál бdási folyamat éredményezi a nem tudásnak, az Avi-
dyá állapotának a felszámolását. A valóság avidyászer ű , helytelen ér-
telmezése például a formák stabilitásának a képzete, holott a formák ter-
mészetük szerint ürességek, olyan értelemben, hogy a múlt dolgai 
a múltban -maradnak, és nem tevődnek át a jelenbe, a jelen dolgai pedig a jelenben vannak , és nem vivđdnek át a jövőbe . A formáknak ez az idđbe merevültsége , valamint a térben való váltakozása-mozgása 
csak mint folyamat tekinthet đ  változatlannak. 

A Samsára k!fejezés jelöli a fentebb vázolt létforgatagot. Jelentése: 
továbbhaladni . Ilyenformán a buddhista filozófia az egyént a Sanna vagy 
Santana kifejezéssel illeti, ezeknek az értelme : mozgás , folyamatosság. Ez a folyamatosság pedig a Karma , az erkölcsi kiegyenlít đdés törvénye szerint alakul . A buddhizmus , a nyugati materializmushoz hasonlóan, 
tagadja a változatlan-anyagtalan lélek létezését . Ezért a buddhista Kar-
ma-tant meg kell különböztetnünk az újraszületés tanának különféle 
változataitól, amelyek feltételezik egy ő rök lélek örökös vándorlását. A 
buddhizmus ke$det és vég nélküli létről beszél, olyan létrđ l, amelynek 
nem szükségképpen szükséges hordozójának, Eg бjának lennie. 

A buddhizmuson belül a zennek is, mint minden más bölcseleti rend-
szernek , objektív történelmi fejl ődése van, amely elválaszthatatlan magától a rendszertő l. A társadalmi hatás , amely tartalmában koron-
ként változik ugyan, de éppen ezért sokrét űségében szinte felmérhe-tetlen, a zen -buddhizmust is arra kényszerítette , hogy kidolgozza és le-fektesse f ! lozófiáját , holott indulása éppen a buddhista filozófiai koncep-
tualizáció ellentéteként kezd ődött . Fenntartotta azonban magának a 
tagadás tagadásával való m űködés jogát, mint eredeti magvának bi- 
zonyságtételét. 

Ez abban nyilvánul meg, hogy habár önálló, más bölcseletektő l füg-
getlen filozófiát épített ki magának, tanítása végs б  igazságának a meg-
értéséhez nem tartja elengedhetetlennek e filozófia ismeretét. ❑ 

'

(A szövegben szerepl ő  idézeteket a szerz ő  fordította tibetibő l, angolból és szerb-horvátból — Szerk. megj.) 



Misima Jukio 

‚

Koliger Károly` 

Misima és a~ 
,Hagakure, 

‚Misima 
Jukio 

i 

Misima Jukio — polgári neve Hiraoka Kimita 
ke — Tokióban született 1925. január 14-én, 
és ugyanott halt meg 1970. november 25-én; 
japán regény- és drámaíró. A tokiói egyete-
men jogi végzettséget szerzett, majd rövid 
ideig a pénzügyminisztérium tisztvisel ője 
volt. Öngyilkos lett. Műveiben a klasszikus 
japán irodalom hagyományai a modern euró-

pai, elsősorban francia pszichoanalitikus 
ábrázolás módszereivel ötvöz ődnek. For-

mailag hagyományos drámáinak nagy része 
a modern japán életb ő l veszi tárgyát, de fel-
használja a nyugati irodalmak témáit is. Fel-
újította az ősi japán irodalmi m űfajt, az úgy-

nevezett no-drámát. Misima sokoldalú, m ű -

velt író. Műveit több világnyelvre lefordítot-
ták. —Több alkotása szerbhorvát nyelven is 
olvasható. Jugoszláviában els ősorban két 

nagy siker ű  regénye és egy elbeszélése 
(fordítói Andrija Grosberger, dr. Dejan Razi ć , 

Dragan Milenković) révén nyer bepillantást 
az olvasó a XX. század legolvasottabb japán 
írójának munkásságába. 

A Misima termékeny és sze гteágazó m ű -
vészi tevékenységét taglaló enciklopédikus 
sorokat egészítsük ki néhány további rész-
letező  adattal. 

Az élők sorából 45 évesen, szeppuku szer-
tartással távozó, szenvedélyes távol-keleti 
alkotó 40 regény, 18 színm ű , 20 kötet elbe-
szélés és 12 kötet irodalmi esszé szerz ője. 
Rendez, s színész is. Kit ű nő  vívó és atléta. 
Repül a híres F-102-es fantom fedélzetén, 
vezényel szimfonikus zenekart. Élete során 
hét világkörüli utat tesz és három ízben sze-
repel az irodalmi Nobel-díjra javasoltak 
listáján. 

Életm űvének s egész életének megítélése-
kor, úgy tűnik, meghatározó jelleggel bír val-
lomása, melyet édesanyjának tett. Ugyanis 
mielőtt még 1970. november 25-én sor kerül-
ne nem mindennapi, tulajdonképpen majd 

egy even át gondosan, a legnagyobb titok-
ban előkészített akciójára (amelynek végén 
felvágja magát, fejét pedig, a hagyomány-
nak megfelel ően, „védelmi hadseregének" 
h űséges tagja a hosszú japán karddal levág-
ja), Misima megvallja, élete során tett, amit 
tett, végső  fokon azonban egyetlenegy dol-
got sem cselekedhetett igazán kedve sze-
rint. 

Misima Jukio ízig-vérig világi ember, min-
den porcikájában az életet szomjúhozó 
japán lélek. Úgy ismerjük, mint aki hihetetle-
nül alkalmasnak bizonyul adottságának, tu-
lajdon — meglehetősen csodálatos — tehet-
ségének és emberfölötti erejének élvezetére, 
ugyanakkor a megragadható m űvészi felmu-
tatására, melyben utánozhatatlan. 

És talán senki sem ragaszkodott egy adott 
m űhöz olyan kitartóan, mint tette Misima 
több mint 8 ezer kötetet kitev ő  könyvtárának 
könyvei között. Jamamoto Jocsa, a XVII—
XVIII. században élt japán szamuráj, majd 
szerzetes volt az ő  szellemi vezére. Hatásá-
ra született a Hagakure. (A hangakure ma-
gyarul körülbelül annyi, mint „levélben rej-
tőzve".) A szóban forgó könyv hét kötetnyi 
terjedelmébő l nemrég kivonatosan, valójá-
ban az első  három anyagával ismerkedhet-
tünk meg Srbislava Elezovi ć-Lazić  fordításá-
ban. (Hagakure i Mišima. Kiadó: Grafos, Beo-
grad, 1986. El őszavát Vito Markovié, a Bib-
lioteka „Horizonti" szerkesztője írta. 72 0.) 
A mű  eredeti címe: A hagakure tanítómeste-
re gondolatainak gy ű jteménye, s mint emlí-
tettük, Jamamoto Jocsa szamuráj és szerze-
tes tanítását foglalja egybe, amelyet Tasiro 
Curamoto, fiatal szamuráj vetett papírra 
1710-ben. Fő  gondolata — a szamuráj sorsa a 
halál — végigvonul az egész alkotáson. En-
nek értelmezéséhez segíts kiváló irányt ű -
nek bizonyul isima Jukiónak az alábbiak-
ban olvasható írása. 

Hogyan kell 
olvasni a 
Hagakuret? 
Halál japán módra 

„Arra a megállapításra jutottam, hogy a sza-
muráj sorsa: halál. Amennyiben arra kerülne 
sor, hogy döntened kell élet és halál között, ha-
bozás nélkül vá/aszd a halált!" 

(Részlet az Első  könyvbő l) 

A Hagakuret a háború idején, a halál óráiban 
olvasták. Az id ő  tájt Paul Bourget Halál cím ű  re-
génye a borzalmat hintette a fiatal önkéntesek 
körében, és tanácsosnak mutatkozott — önbizal-
mukat erősítendő  — ajánlani, hogy a Hagakuret 
olvassák. 

Annak dacára, hogy a fiatalok manapság to-
vábbra is olvassák a Hagakuret, nem lehet tudni 
bizonyosan, hogyan is közelednek feléje. Azt 
hiszem, hogy az okok, amelyeknél fogva sokak 
kezében megfordul e könyv, valójában a há-
ború idején érvényes okoknak az ellenkez ő jével 
érnek fel. A felkészületlenségük az elmúlásra 
mindjobban növekvő  hiányérzetet idéz el ő . 
Szükségleteiket kielégítik, kivéve a megsemmi-
sülést, melynek elodázása az egyetlen teljesí-
tetlen vágy marad. A halál, melynek széppé 
tétele fontos szerepet játszik, létez ő , tudata 
mind szorosabb abroncsként tartja szorításá-
ban az embert. 

A fiatalság, amennyiben közelíti is a halált, el-
vontan teszi. Ami pedig az idejükkel rendelkező  
középkorúakat illeti, minél több id ő  áll rendel-
kezésükre, annál inkább rettegnek például a 
ráktól. A rákhalál szörny ű  vég, amelyet egyet-
lenegy hatalom sem kívánna önmagának. 

A hétköznapiság álarca mögött kialakult halál-
tudat sötét pecsétje minden id őkre megbélye-
gezte a japán nemzetet. Mindazonáltal a pusz-
tulás japán felfogása egyértelm ű  és világos; eb-
ben különbözik a nyugatiak félelmetes és gy ű -
löletes halálfilozófiájától. A japánok képzeleté-
ben soha nem jelent meg a halál iszonyatos ka-
szával ábrázolt istene. Ugyanúgy különböz ő -
nek mondható az elmúlás japán képe annál a 
képnél, melyet egyes országok, például Mexi-
kó vall magáénak, ahol a korszer ű  városokban 
töméntelen aszkéta- és totemrom található, me-
lyet a halál vett birtokába, ellepte buja folyon-
dárnövények rengetege. A kép, mely a japán 
m űvészetet hosszú id őn át gazdagította, nem 
az imént említett durva és vaskos kaszásnak a 
képe, hanem azé a halálé, amely fölött tiszta 
forrás fakad, és amely láthatatlan, tisztító csepp-
ként ragyog világunk felett. 



i A Hagakure szerinti halál az 
öngyilkos kamikazek halála 

A Nyugattól sok mindent tanultunk az élet-
bölcselнtet illetően. Ugyanakkor — végül is —
nem elégedhettünk meg csupán az életrő l szóló 
bölcselettel. Hasonlóképpen vagyunk a budd-
hizmussal, 

 
 ugyanis alkalmatlannak mutatkoztak 

tanításai, nevezetesen a b űnrő l és a megdi-
csőülésгő l vallott tézisek, melyek bénítólag hat-
nak, és amelyek szerint az örökkévaló születik, 
újra testet öltve. 

Jocsa szerint a halál a felh ők mögül elővillanó 
kék ég csodálatosan életes és h űvös tényének 
tükröződése. Modern körülmények között elb ű  
völően hat a kamikazera, akinek támadása és 
harcmodora — minden kétséget kizáróan — az  
utóbbi háború idején tapasztalt viadal legtragi-
kusabb alakja. Úgy értékelték, hogy a bajvívás-
nak e módja egyáltalán nem emberi, és a hábo-
rú befejezése után a dicsőség koszorúja like- 
rült azoknak a fiataloknak a fejér ő l, akik ily 
módon haltak meg. Magyarán: a szellem, amely-
nek értelmében ezek a fiatalemberek — hazáju 
kat megvédend ő  — a halálba rohantak, és amit 
Japán hosszú történelme mint a Hagakure által 
hirdete tt  fényes eszme akciójának és a halál-
vállalásnak legfrissebb példájaként kínál fel, 
amennyiben tüzetesen megvizsgálnók a szemé-
lyes indítékokat, bizonyára kit űnne, hogy nem 
egészen mentesek a félelemtő l, gyengeség-
tő l. Egyesek bizonyára úgy vélik, hogy a kami-
kaze-pilóták hírhedt nevükkel-elnevezésükkel 
ellentétben rá voltak kényszerítve a halálra. És 
az is bizonyos, hogy ezeket a fiatalembereket, 
akik be sem fejezték iskoláikat, kötelezték a ha-
tóságok részérő l, hogy akaratuk ellenére szem-
bénézzenek a halállal. De ha még te ttüket 
önszántukból is vitték volna véghez, hellyel-
közzel mégiscsak nyomás alatt csoportosíto tták 
őket a kű lönleges feladatot teljesí ő , támadó ka-
tonai formációk soraiba, majd pedig az elhárít-
hatatlan halál karmaiba kerge tték őket. Igen, 
mindez bizonyára így igaz. в  
Nem kell különbséget tenni az 
önként vállalt és az egyénre 
kényszerített  halál között  

Ha ez így van, vajon a halál, amelyr ő l Jocso 
beszél, más elbírálás alá esik? Vajon önként 
vállalt halálról van-e szó? Nekem err ő l más a 
véleményem. Jocso azzal kezdi, hogy javasol 
egy halált mint egyikét a megválaszthatóknak, 
és arra ösztönöz, hogy elszánjuk magunkat az 
elmúlásra. Azonban abban az emberben, aki-
nek megtiltották az öngyilkosságot, a nihilizmus 
a látszat ö rve alatt  mély nyomokat hagy, miután 
a saját halála fele tt  nem rendelkezhet. Ameny 
nyiben az ember nem dönthet szabadon a halál 
megválasztásában, abban az  esetben nyilván-
való, hogy az nem is kényszeríthető  rá. Még,a 
halálos ítéletet, a legkíméletlenebbül ráerősza-
kolt halál esetében sem, ha az elítélt igyekszik, 
hogy szellemileg ellenálljon a múlandóságnak, 
nem lehet szigorúan vagy egyoldalúan ráer ő-
szakolni. Mi több: az erőszakos, esztelen, atom-
bombával előidézett pusztulás az áldozatra 
nézve sorsszer ű  halálnak tekintendő . Képtele-
nek vagyunk ewel szemtől szembe kerülni 
anélkül, hogy közben ne töprengjünk el a külön-
féle módozatokon. Habár a halál önmagában 
rendre elkend őzi az emberi szabadság és a 
majdani túlhalado tt  sors közt dúló sötét hábn-
rúzást, néha úgy t űnik, hogy az ember halála  

saját döntésének a vége гedménye — példáu 
öngyilkosság esetén. Másszor viszont, úgy t ű  
nik, hogy a halál teljes egészében ráerőszakolt 
valami. Ez utóbbi esetben a bombázással el ő -
idézett pusztulásról van szó. 

Ellenben a látszatra szabad megítélés kife-
jeződésekor — az öngyilkosság során —, de még 
az elkerülhetetlen halált jelentő  processzus fo-
lyamán lejátszódó esetében is fontos szerep 
hárul a sorsra, amelynek alakításában az érin-
tett személy már nem vesz részt. Továbbá a 
látszatra természetes halál esetében — amely a 
betegség utáni távozást jelenti, a betegségszer-
zés többnyire nem szabadon választott halál-
ként mutatkozik — mintha csak öngyilkosságról 
lenne szó. A döntéshozatali feltételek, amelyek 
közepette meghalhatunk —ekképpen igyekszik 
rávezeti a Hagakure —, nem mindig jelennek 
meg élesen, elkülöníthető  módon. Az ellenség 
megjelenik, fölvesszük vele a harcot, s lévén, 
hogy a választás felkínálja: éljünk vagy haljunk, 
úgy döntünk, hogy eltávozunk... Nos, efféle 
leegyszerűsített helyzet nemigen adódik, de 
még nem is adódhatott abban az id őben, ami-
kor a japán kard számított a legszörny űbb fegy-
vernek) Ennek ékes bizonyítéka, hogy Jocso 61 
évet élt. 

Más szóval, a Hagakureval, illetve a különle-
ges öngyilkos katonai egységekkel kapcsolat-
ban senkinek'sem lehet igaza, amikor azt állítja, 
hogy a halál egyik esetben önként választott, a 
másik esetben pedig ráerőszakolt. E különbség 
kizárólag az érintett személy azon megrázó és 
vérfagyasztó valóságpillanatában nyeri el kitel-
jesülő  értelmét, amikor a halállal szembenéz, és 
a kérdés az emberi szellem el őtt csupán végső  
megfeszülésének órájában merülhet föl. 

Meg lehet-e halni igai dologért? 

Ezek után a pusztulással kapcsolatos IeglYo-
molyabb kérdéssel kell szembenézni. Igazolt 
halál, vagyis a vég, amelyet mi valamely felis-
merésbő l önmagunknak választottunk — olyan 
halál létezik-e? Egyelőre nagyon sokak állítják, 
hogy nem akarnak olyan igazságtalan háború-
ban elpatkolni, mint például a vietnami. Ezzel 
szemben ha tő lük azt kérnénk, hogy az igazsá-
gért és a hazáért, vagy az emberiség megvál-
tásáért áldozzák fel életüket, szívesen vállalnák 
a halált. Az efféle magatartás a háború utáni 
nevelésnek tudható be, különösen annak az 
eszmének köszönhetően, amely felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a háborúban téves nemzeti 
célokért elhullottak int ő  példája ne ismétlđdjék 
meg, és hogy a jövőben mindenki saját maga 
ítélje meg valamely felismerés mibenlétét, majd 
pedig ennek a meggyőződésnek a birtokában 
áldozza fel életét. 

Azonban mindaddig, amíg az emberi lélek 16-
tezése adott nemzeti keretek között bonyoló-
dik, vajon irányulhat- e úgymond igaz dolgok 
céljainak elérésére? Abban az esetben pedig, 
ha a nemzet nem lenne tekinthető  a létezés elő-
futárának, továbbá a személyi lét a nemzet fölé 
helyeztetne, van-e mód arra, hogy az ember az 
emberiség nevében igaz dologért áldozza fel 
önmagát? Itt ismételten elénk tárul az abszolút 
halál és az emberi kategóriának számító igaz 
dolog között meredez ő  szakadék. És az igazolt 
célokat, amelyekért ma, egy vagy néhány évti-
zed múltán, száz év múlva, esetleg több száz 
év múltán életünket feláldozzuk, nagyon könv- 

~
nyen megtörténhet, hogy id ővel a történelem 
SÚlyos ítélete bélyegzi meg. A szđ rszálhasoga-I  

tó eszmefuttatások, a vég nélküli öntelt és mo-
ralizáló méricskélések a Hagakureval szemben 
á valóságnak afféle mímélési módozatai, ami 
lyeknek semmi, az égvilágon semmi köze nincs 
a halálhoz. 

Végső  soron — nem választhatjuk meg a ha-
lált. Ezért siettet hát bennünket Jocso, hogy —
ha már megadatott a választás — döntsünk a 
halál mellett. A Hagakure, tény, azt nem állítja, 
hogy döntésünknek a halál megválasztására 
kell szorítkoznia. Mivelhogy — él ők vagyunk. Ez 
pedig azt jelenti, hogy valamely cél érdekében 
választattunk ki, és ha az életet nem mi magunk 
választottuk, fennáll annak a lehet ősége, hogy 
a végső  latba vetéskor nem vagyunk eléggé 
szabadok ahhoz, hogy meghaljunk. 

A halál soha nem hiábavaló 

Az élő lény számára mit jelent szembenézni a 
halállal? A Hagakure szempontjából lényeges, 
hogy tökéletes akcióról legyen szó. Jocso az 
erőszak és a szenvedélyek hatalmából és a 
szenvedélybő l adódó halál mellett tart ki. Erre 
céloz azzal, hogy a halált hiábavalónak mondja. 
Tulajdonképpen „az ószakai pökhendi kereske-
dők haszonleső  szellemét" leplez ődik le. Jo-
csónak a halállal kapcsolatos legjelent ősebb ál-
lítása: „arra a megállapításra jutottam, hogy 
szamuráj sorsa a halál", így egy csapásra meg-
oldja a gordiuszi csomót, az élet és a halál kö-
zött  feszülő  ellentmondácr 

„Ha hinni lehet egyeseknek — idézi Misima 
Jocso mestert —, dolgavégezetlenül meghalni 
annyit tesz, mint hiábavalóan halni meg. Ebben 
rejlik a szamuráj álnoksága, amely »az ószakai 
pökhendi kereskedők haszonleső  szellemérő l« 
tanúskodik. Abban az esetben, amikor az élet 
és a halál egyenl ő  esélyként merül fđ l mint lehe-
tőség, már-már lehetetlen is igazságos döntést 
hozni." 

Mai nyelven szólva — folytatja Misima — az ál-
talunk kiválasztott cél elérése közben igaz dolo 
gért áldozzuk életünket; ám a Hagakure azt 
állítja, hogy a halállal szemtő l szembe talál-
tatván magunkat, egyáltalán nem vagyunk ké-
pesek megítélni az indíték, történetesen dönté-
sünk indítékának indokoltságát. 

(Tóvábbi Jocso-idézet:) „Mi mindennél job-
ban ragaszkodunk az élethez. És annál mi sem 
természetesebb, mint hogy ólyan helyzetben, 
melyet túlélünk, bocsánatért esdeklünk. Az em-
beri lény számára a megbocsátás soha sem 
adatik meg fölöslegesen." S az emberi lény —
írja tovább Misima annál az egysze гü 
oknál fogva, hogy él, ki kell hogy találjon egy 
elméletet. A Hagakure megelégszik e viszony-
lagos gondolatvitellel, és teszi, még miel őtt 
pipogya módra, kii,ldetését teljesítetlenül, túlélő -
ként tetszelegne. Azzal szemben aztán: jobb, 
ha nem él. A Hagakure persze semmi szín alatt 
nem állítaná, hogy a halál nem válhat az igaz 
dolog árulójává. Tulajdonképpen ebben rejlik 
Jamamoto Jocso nihilizmusa, és ebben mutat-
kozik is meg végső  idealizmusa, amely nihiliz-
musból fakad. 

Mi mindannyian látomás mögé rejt őzünk, 
valljuk, hogy képesek lennénk valamely hit, 
vagy valamely elmélet nevében életünket felál-
dozni. Amit erre vonatkozóan üzen a Hagakure, 
az a következőképpen hangzik: A nem di 
csőséges halál, azaz az olyan halál, amelyr ő l 
hiányzik a virág és a termés, még az is méltó 
vég, mert emberi lény halála. És ha már az éle 
tet annyira nagyra becsüljük, miért is ne becsül-
hetnénk hasonlóképpen a halált? A halálra nem 
fogható rá, hogy — hitvány.. ❑ 
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Djuro Šušnji ć  

Életet az ideákért: 

Szбkratész 

is pusztított a pestis; úgy, mezítlábasan és 
gyöngén öltözve, mindannyian kinevették (kü-
lönösen Arisztofánesz, aki azt mondta:,,A te 
rossz állapotod sértés a cipészekre nézve"), 
de ő  mindent nyugodtan viselt el; a legritkább 
fajtából való volt, de mégiscsak ember. 

Már rég megszűnt személynek lenni, mert 
feloldódott a filozófus ideál alakjában; meg-
szűnt embernek lenni és mítosszá vált; a vi-
lágban élt, de nem világi életet; saját igazát 
nemcsak logikusan bizonyította, hanem él-
te is azt; tudott hallgatni, de semmit sem hall-
gattot el; nem számított ügyes szónoknak, ha-
csak nem számít annak az, aki az igazat szó-
nokolja (az igazságot); hallgatta a kit űnő  szó-
nokokat, de nem vezethették félre a szép 
szavak; szerette a szép szavakat, de az csak 
akkor tűnt neki szépnek, ha igaz volt; világos 
és értheti volt, de soha felületes; tele volt ér-
zelmekkel, de soha sem engedte meg, hogy 
az élelmen kívül bármi más vezesse.' 

Élete 

Úgy született, mint bárki más, de úgy gon-
dolkodott mint senki más; annyira egyéni, 
hogy senkire sem hasonlít; csúnya volt kül 
ső leg, de az istenekhez fohászkozott, hogy 
szép legyen belső leg; külső  kinézete szegé-
nyes volt, belső  világa pazar; sehol a jelenség 
és a tartalom annyira nem válik szét, mint az 

ő  megjelenésében, különbözött a többiektđ l, 

annak ellenére, hogy azt nem akarta; nem 
akarta, hogy kiváló legyen, de a gondolat és 
az élet azzá tette; szeretett az emberekkel be-
szélgetni, de nem félt attól, hogy egyedül van 
és magányos; fejlett volt, könnyen járt mezít-
láb a jégen, és elviselte a többi nehéséget is; 
annyira egészséges volt, hogy egyedül ő  nem 

betegedet meg, amikor Athénban több ízben 

(Folytatása a 38. oldalon) 

Mert, én nem csak most, hanem mindig olyan em-
ber vagyok, aki semmilyen más hangot önmagamban 
nem hallgatok, mint amelyik a gondolkodásomban 
legjobbnak mutatkozik." (Platon: Szókratész utolsó 
napjai, Kultura, Beograd, 1959. 45. old.) 
vagy: ,,...minthogy én nemcsak most, hanem mindig 
olyan voltam, hogy semmi másra nem hallgattam, 
csak arra az érvre, amely, ha a dolgot megfontoltam, 
előttem legjobbnak tetszett." (Platón válogatott m ű -
vei, Eurбpa, Budapest, 1983. 133. old.) 

Kevé*ember szenteli életét egy különös, de 
mégis létező  világ, az ideák világa megismeré-
sének. Hogy miért? A felvetett, szinte banális-
nak tűnő  kérdés megválaszolása nem egy 
könnyű  feladat. Erre jöhet rá az olvasó, aki ide-
jét és energiáját nem sajnálva, lassan, oldalról 
végigrágja magát a könyvön, melyet még 1982-
ben kiadott a belgrádi Mladost. Azóta igyekez-
nek hallgatni rбla, s ha a rokonlelkeknek eset-
leg szerencséjük van, akkor szájhagyomány út 
ján tudomást szereznek létezésér ő l. 

Djuro Šušnji ć  filozófusként foglalkozik az 
ideák szociológiájával, azok társadalmi, törté-
nelmi, kulturális, szociopszichikai stb. szerepé-
vel, jelentőségével, feltételeivel, távlataival. Te-
szi azt mesterien, szabatos, élhet ő , irodalmi-
lag is jelentus nyelvezettel. 

A kötet egyes fejezetei külön-külön is meg-
állnák a helyüket, így, együtt azonban olyan is-
meretanyagot alkotnak, amelyb ő l tanulhat ta-
nuló és tanító egyaránt, azzal, hogy a szerz ő  
kifejezetten az utóbbira céloz, miel őtt még az 
hozzáfogna mások tanításához. Nehogy a taní-
tásból butítás szülessen. Hisz, nem az acél!? 
De, ha netalán mégsem a tanítás lenne acél, 
e könyv nem ajánlatos. E könyv csak taníthat, 
csak nevelhet, a szó legigazibb éhelmében. 
Hogy ezen állitásom igazoljam, érvekéi nyúl-
va kiragadok néhány gondolatot magából a 
šušnji ć i gondolatrendszerbő l. 

„Azokkal ellentétben, kik azt gondolják, hogy 
az embert és a társadalmat jól ismerik, én azt 
állítom, hogy az ember és a társadalom is egy 
nagy titok, és mi meghatározásainkkal csak 
neveket adunk a titkoknak." 

„Tudom, hogy nem lesznek sokan, kik uta -

mon elindulnak. Tudom, hogy többen lesznek, 
kik bolondnak nyilvánítanak. De lehetetlen, 
hogy ne akadna valaki, aki megpróbálja felfog-
ni és megé гteni a mélyebb okokat, amelyekéi 
egy ember elhatározza, hogy életét értelmes 
és emberi ideák ápolásának szenteli. Meg az 
ilyen ember, ha nem is valósíthat meg élel-
mes és emberi társadalmat, legalább ő  élt ér-
telmes és emberi életet." 

Hogy a szerző  nincs megelégedve a társa-
dalmi valósággal, az kétségtelenül szembet ű -
nően reflektálódik könyvének oldalain. De le-
het-e bárki manapság elégedett társadalmi 
valóságába kövesedett helyzetével, aki gon-
dolkodik? Fő leg a filozófus, kinek kritikai ér-
telme és értékrendszere könnyebben átlát a 
szitán, mint az átlagemberé. S őt: professzio-
nális hovatartozása, lelkiismerete, szinte meg-
követeli a gondolkodás kritikailag értelmezett 
szintjét. 

Djuro Šušnji ć  e könyvében is, ahol látszólag 
az ideák világával foglalkozik, valójában az 
ember és társadalmi léte a lényegi téma. Az 
ideák szinte szimbolizálják az örökös szabad-
ságért folytatott küzdelmet, amelyben az em-
ber a történelmi fejl ődésén keresztül mindin-
kább mélyebbre süllyed elidegenülésében, 
mindez egy törvényszerű  paradoxon követ-
kezménye. Civilizációs törekvéseinek rabja-
ként az általa alkotott MEGAMASINA (E. 
Fromm) INTÉZMÉNYEIVEL uralja az EM-
BERT. HOLOTT, NEM EZ ACÉL!!! 

Báris Šušnjić , mivel humanista alkotó, filo-
zófus és tanító egy személyben ebbe az EM-
BERT megalázó helyzetbe nem akar, nem is 
tud belenyugodni, akár csak Marx a maga ide-
jében. Nyugtalanságukban a REMÉNY, mely 
ez esetben Virágok és talajok cím ű  művében 

kerülhet az olvasók elé, ha azok sajátos egyé- 
ni nyugtalanságukból fakadó kérdésekre 

őszinte és igaz, nem elidegenült, hanem a 
szó legnemesebb élelmezésében, emberi vá-
laszokat keresnek. 

Vannak még ilyen válaszok, sőt ezt maga 
a társadalom válságállapota igényli. 

A könyv külön kuriózumának számít az a 
filozófiatörténetb бl kiragadott és párhuzamba 
állított két filozófus, Szókratész és Lukács, kik-
nek m űvei adalékul szolgálhatnak a szerz őnek 
ahhoz, hogy gondolatmenetét alátámassza. 

Olyan világok kerülnek így egymással szem-
be, amelyben az egyik gondolkodó életet ál-
doz az ideákéi (Szókratész), és halálával 
örök létét biztosítja a filozófiatö гténetben, míg 
a másik ideákat áldoz az életéi (Lukács), és 
ezzel kérdésessé teszi helyét a filozófiatörté-
netben. A vita szakberkekben ma is ta rt . ❑ 

SÁFRÁNY Ferenc 
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(Folytatás a 37. oldalról) 

Tudta a dolgok értékét, de számára a tárgyak-
nak nem volt éhéke; megesett gyakran, hogy 
tekintetét az árulandó tárgyak gazdag felhoza-
talára vetette, és olyakor önmagának elismer-
te: „Milyen sok dologra nincs szükségem!"; 
ismerte a dolgok megismerésének értékét, de 
számára fontosabb volt önmaga megismerése; 
megismerkedett sok erős emberrel,de erősnek 

csak azt ismerte el, aki képes volt önmaga le-
győzésére: számára az élet kaland volt, saját 
felelősségére. 

Csavargóként élt, habár a mi élelmezésünk 
szerint nem volt csavargó; a nyilvános helye-
ken ide-oda hánykolódott, különböz ő  osztó 

lyokból való, különböző  korú és mesterség ű  
emberekkel találkozott, és velük beszélgetést 
kezdeményezett; éhékelte mindenki tudása, 
de megvetette azokat, akik azt gondolták, hogy 
tudnak valamit, de nem tudnak semmit; nem 
volt tudós, habár tő lük többet tudott; nem volt 
tanitó, mert nem voltak saját iskolái; egész 
életében másokat tanított, de abból neki sem-
mi haszna nem származott; az igazságot hir-
dette, de azt nem akarta pénzre váltani; 2  róla 
gúnnyal beszélték: „mindenrő l bölcseleg, csak 
arról nem, hogyan fog új ruhát szerezni magá-
nak"; semmije sem volt, mert a nincstelensé-
get tartotta a „legjobb vagyonnak"; szegény-
ségben élt, mert felfogta, hogy az ő  köldetése 

kérdések feltevésébő l és nem az anyagi gaz-
dagság harácsolásából áll; mértéktartó volt, 
ami szükségleteinek kielégítését illeti — meg-
akotván így a mérték görög fogalmi é гtelmezé-
sét —, jókat tudott enni és inni, de nem vágyó-
dott utána; elégedett volt akkor is, ha semmije 
sem volt; azt beszélte, nagyon kevés is elég 
neki, hogy az istenekhez közelebb lehessen; 
ha ebédre gazdag embereket hívott, és fele-
sége a szegényes étel miatt szégyenkezett, 
azt mondta: „Ne törődj semmivel, mert ha ér-

telmesek, ők meg fognak békülni azzal, ha 
rosszak, nem fogunk miattuk aggódni"; azt 
beszélte, amíg némelyik ember azért él, hogy 
egyen, addig ő  azért eszik, hogy élhessen; el-

sőként fedezte fel polgártársai között, hogy 
fontosabb jónak lenni, mint az egész világ ja-
vaival rendelkezni; őt gyönyörű  személyes eré-
nyek díszítették, melyeket más embereknek 
mint normákat kellett elfogadni. 

Bármirő l is beszélt, magáról beszélt, bármi-

rő l is gondolkozott, magát gondolta, így meg-
ismerhetjük nemcsak gondolatainak igazát, 
hanem életének igazát is; 3  nem tartozott egyet-
len csoporthoz sem, mert önmagához tartozott; 
a hétköznapi élet filozófusa volt, de élete nem 
volt hétköznapi; születési helyér ő l sehova sem 
utazott, kivéve, ha háborúba kellett mennie; 
nem végzett fontos állami teend őket, mert 
független akart maradni szellemében és életé-
ben; idő rő l idő re polgári teendőket végzett, de 
nem harcolt semmilyen kiváltságért; bátor har-
cos volt, de elvetett minden elismerést; a han-
gyát nem taposta volna el, de mint polgár részt 
vett a háborúkban és bátran harcolt; bátran 
harcolt a harcmezőn, de udvarában, feleségé- 

zA Hellének szégyennek tartották a pénzért vállalt ta-
nítást, tehát a szofisták kockáztatták, hogy ne tartsák 
őket Hellénnek. 

3 „A mü igazához tartozik az ember igaza, aki azt gon-
dolja” (K. Jaspers: Sokrat, Buda, Konfucije, Isus. 
V. Karadžić , Beograd, 1980, 76. old.) 

Módszere 

Ha minden ember értelmes lény, akkor min-
degy, hogy kivel fog beszélgetni; az elsővel a 
képviselőházban, vagy az elsővel, akivel az ut-
cán találkozik; hogy önmagáról az igazat feltár-
hassa, valaki másra volt szüksége; beszélge-
tett iparosokkal és m űvészekkel, hadvezérek-
kel és szofistákkal, államfőkkel és kurvákkal, 
bárhol találkozott is velük: a téren, a játszóté-
ren, a lakomán; megmutatta, hogy minden em-
ber gondolkodik, de nem minden ember tudja 
megtalálni gondolatainak a megfelel ő  formát; 
mindenkivel szóba állt, mert hitt abban, hogy 
mindenkitő l tanulhat valamit; beszélgetőtársá-
ból felszínre hozta azt, ami mélyen benne 
szunnyadt, és aminek nem volt tudatában; ön-
magát bábaszonyhoz hasonlította, mert segí-
tett embertársának, hogy önmagát mint egyé-
niséget megszülhesse, és önmagáról tudatot 
formáljon; maga mondta: „az isten lehet ővé 
tette, hogy segédkezzek a születésnél, de 
nem adatott meg, hogy szüljek"; képességét, 
mellyel segített beszélget őtársának gondolatai 
megszületésében, szülészi képességnek hív-
ta, ámbár, ez nincs összefüggésben anyja fog-
lalkozásával; ha a gondolat már nem lett volna 
beszélőtársa szellemében, csak elnyomva és 
elfeledve, meg sem születhetett volna; az, 
hogy a beszélgetés által ébred, csak egyet je-
lent: a tanulás emlékezés. 

Az igazságot kereste, mert hitt annak létezé-
sében; hitte: hogy jó lehess, tudnod kell; és 
hogy megismerhess, jónak kell lenned; kezdet-
nek elég ez is: tudom, hogy semmit sem tudok, 
de amint tudom, hogy semmit sem tudok, va-
lamit tudok, már mint azt, hogy semmit sem tu-
dok; a maga nemében csúfolódó volt, de els ő-
sorban önmagával szemben, és csak aztán 
mindazokkal szemben,akik azt gondolják, hogy 
tudnak valamit, de semmit sem tudnak; ellen-
felét kutyaszorítóba kényszerítette, de mégsem 
becsülte le, ha nem tartotta volna egyenrangú-
nak, nem is bocsátkozott volna vele vitába; gon-
dolatok cseréje vezet ahhoz, ami a beszél őtár-
saknak közös, és közös a tudatlanságuk; a sa-
ját tudatlanság tudata, minden tudás kezdete; 
nem volt szándékában ellenfele álláspontjának 
megváltoztatása, hanem hogy ő  egyedül jusson 
el az igazságig; mesélik, hogy Euripidész oda-
adta neki Hérakleitoszról szóló vitáját, és utána 
kikérve a véleményét Szókratész a következ ő- 

°„Nem mondám, hogy ha Xanthippé dörög, es őt hoz” 
— mondó Szókratész. 

ket mondta: „Amit megértettem az kit űnő , de 
gondolom az is, amit nem értettem meg: de 
annak az aljára, hogy eljusson, a Delphoi jós-
ra van szükség." A vitában nincs egyenl őtlen-
ség, mert a nem egyenl őek nem is vitatkozhat-
nak; a vita feltételezi, hogy az igazsághoz még 
el kell jutni, ami annyit jelent, hogy a vitában 
résztvevők nem fogadhtják el a meghirdetett 
igazságokat; sőt, az igazság, amelyhez ők 
egyenrangú vitában eljutnak, kételyre szorul, 
azon lehetőségbő l kifolyólag, hogy nem vették 
figyelembe a tényeket; mivel a vitában mind-
ketten egyenrangúak, logikus, hogy egyenl ő  
felelősséget kell vállalniuk a vita kimeneteléért; 
ha ugyan azt a jogot élvezték, hogy az igazság-
hoz eljussanak, akkor számoljanak a kötele-
zettséggel, hogy a téves gondolkozás követ-
kezményeit is egyformán vállalják. 

Nincs mit beszélgetni azokkal, akik ugyanazt 
gondolják, amit én is, hisz a beszélgetés szük-
ségszerűen különbségeket feltételez; valakivel 
beszélgetésbe egyeledni annyit jelent, mint be-
lépni egy másik világba, és azon csodálkozni, 
hogy az ő  gondolatvilága mennyivel különb az 
enyémnél, de mégis megpróbálni közös tám-
pontokat találni, vagy a megértés közös terü-
letét felfedni; két gondolkodás találkozása al-
kalom arra, hogy mindegyikbő l elvessék a ke-
vésbé fontos nézetkülönbségeket, és eljussa-
nak a közös álláspontig; azt tartotta, hogy az 
egyetlen út az önvizsgálaton és beszélgetésen 
keresztül vezet önmagához és az igazsághoz; 
más ember nélkül ő  nem kutathatna önmaga 
után, mert az én csak az ütközésben valósul-
hat meg; a beszélgetés az egyetlen módszer, 
amely nem engedi meg az embernek, hogy 
bezárkózzon és betokosodjon. Mindenki t ő le 
tanult, annak ellenére, hogy maga mondogatta: 
senkinek sem tanítója; csak azokat vizsgáztat-
ja, akik azt gondolják, hogy bölcsek, de nem 
azok; mélyen hitt abban, hogy ezt a feladatát 
az istenek határozták meg, a látnokságokon, 
az álmokon és más módokon keresztül; máso-
kat tanított és másoktól tanult, de nem azért, 
hogy kioktasson, mert ezáltal felborította volna 
a vitában résztvev ők egyenrangú viszonyát; 5  
kiváltotta beszélget őtársainak csodálatátmert 
látható példákból számukra láthatatlan szabá-
lyokat vezetett le, és így szórakoztató stílusban 
emelte fel őket a gondolkodás fogalmi szférái-
ba; azt mondogatta: különös, hogy mindenki 
milyen könnyen megtudja mondani, hány bir-
kája van, de nem tud felelni, hány barátot szer-
zett életében; oly kevés ember tiszteli a bará-
tok értékét; neki, ha valaki megjegyezte: „Az, 
meg az az ember rosszat mond rólad", azt 
felelte neki: „Hát ő  nem is tanult meg jót mon-
dani"; valakinek, aki megkérdezte: „Hát az, 
meg az az ember téged nem sérteget?" Erre 
azt felelte: „Egyáltalán, mert a veszekedéshez 
két ember kell"; másokat gondba ejtett, de 
maga is gyakran gondban volt; gyakran kérde-
zett, de ritkán felelt a kérdésekre, így minden-
kinek alkalmat adott a szellemi kalandra; kér-
dések halmaza volt, aki nem hagy nyugtot fele-
barátainak, kényszerítve őket a belső  megfi-
gyelésre; amit gondolt, elhanyagolható ahhoz 
képest, ahogyan gondolta. ❑ 

Fordította SÁFRÁNY FERENC 

5Az öregek egy szóval kinevezték a tanulót és taní-
tót, ami annyit jelentett, hogy aki másokat tanít, 
ugyanakkor tólük tanul. 

vel Xantnippével szemben csatákat vesztett, 
aki nemcsak hogy szidalmazta, hanem a pisz-
kos vizet is ráöntötte;° a nagy embernek min-
denütt tiszteletet adnak, kivéve a saját ottho-
nában; furcsa ez abból kifolyólag is, mert éle-
tében a felesége nem játszott különösebb sze-
repet azonkívül, hogy gyerekeket szült neki; 
amikor megkérdezték tő le, hogy az embernek 
meg kell-e nősülni vagy sem, ezt felelte: „Bár-
hogyan teszel is, megfogod bánni"; Arisztote-
lész szerint Szókratész kétszer n ősült, egye-
sek pedig azt mesélik, hogy két felesége volt 
ugyanabban az időben, ami nem lehetetlen, 
mert az athéniak azzal a szándékkal, hogy nö-
veljék a lakosság számát, olyan rendeletet 
hoztak, amely szerint minden polgárnak más 
asszonytól is lehetett gyereke. 
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.. A külső  világ nem egyéb, 
minta még meg nem valósított bels ő . " 

DIVINE . Is  LY RE AL»  
Hamvas Béla: Szellem és egzisztencia , Pann®nia Könyvek , Budapest , 1987; 
Silentium / Titkos jegyzőkönyv / Unicornis, Vigília, Budapest, 1987. 

Azt hiszem, nincs szükség különösebb angol nyelvtudásra ahhoz, hogy 
az ember Covent ry  Patmore fenti kijelentését lefordítsa. A megfogalma-
zás világos, a gondolat érthetđ . De ahhoz, hogy az ember ezt fel is fogja, 
azaz magáévá, életének középpontjává tegye, — a nyelvtudás már nem 
elegendő . Ezzel a kijelentéssel ugyanis semmit sem lehet kezdeni, mert 
nincs semmiféle gyakorlati jelent ősége. Nem lehet szó szerint értelmezni, 
nem lehet kielemezni. Az egyetlen amit tenni lehet vele, az az, hogy bele-
bújni, és belülről kibontani, egyszerre ott lenni magasságában, mélysé-
gében, szélességében. „Tudom, hogy ennek az axiómának semmiféle 
technikai és praktikus következménye nincs. Tudományosan teljesen 
használhatatlan. (...) De ha ebb ő l nem is következik semmi, mégis azon-
nal lecsaptam rá és tudtam, nemcsak további tájékozódásom bázisa, ha-
nem igen régen, de hiába keresett végleges megfogalmazás... Most már 
tudtam, hogy a valóságot nem a tárgyi világban és nem a viszonylatok-
ban és nem a természetben és nem a logikában és a matematikában kell 
keresnem. Mindez másod-harmadlagos. Mítosz. Az axiómának kiaknáz-
ható következménye nincs. Személyes életemet egy percnél rövidebb 
idl  alatt stabilizálta. És ez volt az, amire szükségem volt. (me valami, ami 
holtbiztos. Az összes izmusokat kizártam." 

Ez tehát Hamvas Béla gondolatvilágának Centruma. Innen bontako-
zik ki, sugárг ik szét, és érint meg mindent ami elébe kerül. Szándékom 
az, hogy csak ezzel törődjek, mert amikor Hamvas Béláról van szó, me-
részen kijelenthetem: ez a lényeg. 

Hamvas Béla rengeteget írt. Es tette ezt évtizedeken át, mindent ő l 
függetlenül. Életének szinte legtermékenyebb korszakában (1948-68) 
egyetlen betűt sem közöltek tő le. Ennek ellenére rendületlenül írt. 
Mondom: rengeteget. Az elragadó ebben viszont mégsem a mennyiség, 
hanem az, hogy írásaiban ott van „valami", amit lehetetlen szokványos 
irodalmi skatulyákba dugni, és lehetetlen másképpen nevezni mint: a 
szakrálishang. Ha ezt az ember meghallja, akkor elkerülhetetlenül belép 
a hamvasi Központba. 

Helyzetének tömör megfogalmazása talán a következ ő  lehetne: kilé-
pett egyeni!életéb ől, és belépett a „szakrális szubjektum" világába. 

a súlyt nem a m ű re helyezni, hanem eggyel tovább. Effektíven létez-
ni. Autentikusan élni. Megvalósulni. A hiteles létezést realizálni. Csak 
egyetlen m ű  van, a megváltás. Lehetek szent, akár naplopó. Mindegy. 
Nem ez a fontos. A fontos az, hogy valóban éljek. Hogy a valódiságot, 
legalább a valódiság igényét és követelését magamban kialudni ne hagy-
jam és a lehetđ  legnagyobb feszültséggel önmagamból sugározzam." 
Hogy ez nem puszta frázis, bárki megállapíthatja, aki képes őt írásban 
meghallani: mert hitelességének f ő  mércéje nem a stílusa, nem kit ű nő  
nyelvérzéke, nem az elméletei, tudása, m űveltsége, hanem mindez 
együtt hangoltságának centrumában. Számomra Hamvas Béla életm ű -
vét ez a hang teszi közlékennyé. Ez a hangoltság hoz vele kapcsolatba. 
Életműve nem írásainak összességéb ől áll össze, hanem minden írása 
életmű , mert mindegyikben ott van az Egyetlen Hang. Minden m űvében 
megtalálható a teljes életm ű . „Transzparens". Rajta keresztül mindig az 
egész nyilatkozik meg. Érdemes ebben jól elmélyülni: m űvei nem élnek 
külön életet. „Személyiségtő l független létezés nincs". A személyiség 
viszont nem azt jelenti, hogy lezárt öntudat. „Azzal, hogy az összes abla-
kokat és ajtókat éjjel-nappal tárva-nyitva tartom, a szellem nemz őereje 
számára magamat hozzáférhet бvé teszem. Eresszétek be a Napot." 

Hiányzik valami. Az ű rt így vagy úgy igyekszem betölteni. Folyton ke-
resek valamit, és találok is, de mindig csak valamit. Közben balsejtelmem 
támad: nekem nem valamire van szükségem, hanem önmagamra. Az 
egészbđ l „csak" én hiányzok. Önmagamat keresem, csak nem tudok ró-
la, vagy ha tudok is, rossz helyen keresem. Rádöbbenek, hogy amit az én 
életemnek nevezek, nem más mint téves azonosulások sora. Csupa 
álarc. „Maszkok." „A lélek a Tízezerb ő rű  Tűz gyermeke, tízezer bőrnek 
kell lehámlania, hogy önmaga legyen, teljesen beérjen, hogy megvaló-
suljon..." 

Mirő l ír Hamvas Béla? Amikor ezt a kérdést el őször feltettem, szinte 
belázasodtam az igyekezettől, hogy megválaszoljam. Hosszú hónapok 
teltek el, hogy más szerző  műveit a kezembe se vettem. Hosszú hóna-
pok, amelyek valamit megérleltek bennem. El őtte abban az illúzióban él-
tem, hogy a kérdést fel se kell tennem, mert már jó el ő re tudom a választ. 

És most itt állok a kérdés el őtt bambán és egyedül. Pedig jól tudom, hogy 
mirő l ír! Akkor hár miért nem mondom, miért nem Iátok hozzá egzakt 
megfogalmazásához? Mert nem tudom! El őször is őszinteségre kény-
szerít. A legnagyobbra, ami létezik: az elnémulásra. „A lét logikája... pa-
radox". A paradoxon kísérlet arra, hogy az igaznál igazabb legyen. Tu-
dom, hogy nem tudom, nem tudom, hogy tudom. „A semmittevést gyako-
rolni." „Az ürességet gyakorolni." „Az egyetlen valóság a semmi. Az 
egyetlen biztos a meghatározhatatlan. Az egyetlen látható a láthatatlan. 
Vagyis az egyetlen valóság Isten." 

Hamvas a semmirő l ír. Mert semmi sincs, amirő l külön írna. És ebb ő l 
az következik, hogy a mindenr ő l ír. Ez végül: az Egyrő l ír. „Az együgy ű -
séget választottam". 

Hiányérzetem van. Nem látom, hogy a világ misztérium. Nem tudok 
a világgal együtt érezni, és a világ sem tud velem. Nem az vagyok, aki 
vagyok. De a borzasztó nem ez, hanem az, hogy nem lehetek más, mint 
aki vagyok. Akinek hiszem magam, az óhatatlanul a „megsemmisülésbe 
lóg". Azt veszítettem el, akit nem lehet elveszíteni. 

Az utóbbi időben sű rűn elmerengek életem törékenységén, illékony-
ságán, bizonytalanságán. Szinte döbbenetes, hogy mennyire bizonytalan 
minden, amivel rendelkezem; testem, összes dologi biztonságérzetem, 
képességeim, tudásom. Mintha egész életem téves alapokra helyezett 
függvény lenne. Egészen biztosan tudom, hogy semmim sincs, ami ál-
landó és folyamatosan fenntartható lenne. És azt is tudom, hogy minden 
ilyen irányú törekvésem hiábavaló. Ezzel a „hátsó gondolattal" élek. 
Ezért merem azt állítani, hogy Hamvas Béla minden gondolatával, min-
den kis rezdülésével rokonságot tartok fenn. Semmi sem idegen, amit 
mond. Olybá tűnhet, hogy az egész holmi kilátástalanság és pesszimiz-
mus. Csak a semmi, a semmi, a semmi. Pedig nem az. Csak a hamis ala-
pokra helyezett építmény leépítési „technikája". Az „Istent ő l független 
világtól" való elrugaszkodás. A „személytelen" dologi szövevények fel-
számolása. ,,...A tudomány a gondolatot nem érti..., a gondolat... az 
életről való gondoskodás... a mai tudomány a hatalmi ösztön (politikai, 
vagyis halálistenek, öldöklés) gyakorlata... atombomba... A filozófia 
nem tudomány, hanem szenvedélyes szerelem... nem tárgyakra, hanem 
személyekre vonatkozik.., gondoskodás... gond, gondolat, gondosko-
dás... a tudomány az objektiváció b űne, objektum-komplexus... A sze-
mély nem objektum... csak úgy tudom megérteni, ha szólok hozzá, ha 
szeretem..." „Aki engem nem szeret, annak dolog vagyok, tárgy, 
szám ..." 

Tény, hogy Coventry Patmore axiómája olyan igazság, amelyet 
megmagyarázni nem lehet, és nem is kell. Még csak nem is hit kérdése. 
„Ez az egyetlen valóság". Aki ezzel él ő  kapcsolatba nem lépett, nem is 
értheti meg. És az is tény, hogy enélkül az axióma nélkül Hamvas gondo-
latvilágát lehetetlen megé гteni. „Az emberi értelem itt úgy dolgozik, mint 
a méhraj. Csak a tiszta mézet." „The divine is only real". Egyedül ez 
nem mulandó, és nem törékeny. Csak ebben érezhetem otthon magam. 

Igen, ahelyett, hogy az utóbbi id őben kiadott és a címben megjelölt 
két Hamvas kötettel foglalkoztam volna, úgy t űnik eltévelyegtem Covent-
ry Patmore axiómájában. Megvallom, ez esetben nem vagyok képes 
szakszerű  könyvbemutatót írni. Ezt nekem éppen az említett könyvekben 
élő  szellem nem engedi meg. Szakszer űnek lenni, okosakat mondani, ez 
esetben számomra eltévelyedés lenne. Mert aki így tesz, az sokat tudhat, 
csak éppen személyében nem lesz érintve. „Aki engem nem szeret, an-
nak dolog vagyok, tárgy, szám..." Számára az egész csak objektum, 
élettelen tárgy. Én kapcsolatot igyekeztem teremteni. Kommunikációt. És 
ezt csak úgy tudom, ha átélem. 

Hamvas Béla olyan író, akit olvasván személyesen megismerek. 
Ha egy író igazán leköti a figyelmemet, akkor ez kommunikáció. Ha 

ez a kommunikáció a mindennapokhoz képest magasabbra kerül vagy 
elmélyül, akkor ez személyes kapcsolat. 

Van az életnek egy olyan másik oldala, mondhatnám logikája, amely 
kimarad a hétköznapok kerékvágásaiból. Mindinkább nyilvánvaló, hogy 
ezt a „másik oldalt" valami különös módon elhanyagoltuk. 

Ez a bizonyos másik oldal a Létforrás, az Eredet logikája, vagy pon-
tosabban: állapota: a „Logos-logika". 

Aki errő l élete folyamán csak egy keveset is megsejtett, az olvassa el 
Hamvas Béla két legújabb kötetét. Mert ott nem talál mást, csak ezt a 
„Leges-logikát". 

hogy az embert meggyőzze: /etének erőit nemcsak az érvénye-
sülés, a megélhetés, a gazdagodás, a gyönyörszerzés küls ő  szempont-
jai köré lehet csoportosítani, hanem belső  középpont köré is..." —❑ 

CS'jK FERENC 
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tató reménysugár, a szerelem ereje szintén, 
emlékképekbe rendeződve szű rődik át a homá 
lyos felszín alól. Pesti Mancika alakja nem 
csupán a régmúlt sz őke hajfonatú lánykáját 
idézi meg, kinek „pisze orra elviselhetetlenül 
vonzó", hanem szemében és mosolyában a 
folytatás ígérete is ott rejt őzik. Egy elérhető  
éden ígérete... 

A menekülés lehetősége csak epizódnyi, s 
akár a kétségbeesetten menekül ő , mocsaras 
hínárba bukó gyalogtőrök, úgy hillik D. K. is 
a mindent felégető  tűzvész vörösl ő  lángjaiba. 
Viharos, egyszer s mindenkori leszámolás a 
múlttal, fájdalmas kiszakadás az ég ő  tanya 
meghökkentő  és megdöbbentő  lángjaiból, ame-
lyek bíborvörösen vérz ő  keretbe zárják az em-
lékezés kígyózó láncát. 

Szegény, 
szegény 
kicsi 
gyalog- 
törököm ... 

Dudás Károly: 
A gyalogtőrök, Forum, 1986 

A gyalogtörők ifjúsági regény. Legalábbis a 
műfaji megjelölés erre utal. S ha így van, akkor 
úgy illik, hogy néhány kamaszodó lélek fordu-
latokban, álmokban és élményekben gazdag 
mindennapjairól valljon. Közvetlen kalandos 
ság, lélegzetfojtó izgalom, a szavak és mon-
datok kristályosra csiszolt könnyed lánca — csu-
pán ennyi lenne az egész? Nagy a valószín ű -
sége, hogy nem ilyen egyszerű  „a nagy hó-
kuszpókusz", a teremtés pillanata. Kissé több 
kell mindehhez. S hogy mi ez a többlet? Talán 
kiderül az alábbiakból. 

A regény minden el őzetes bevezetés nélkül, 
in medias res, a dolgok közepébe vágva egy 
víziószerű  álommal, magasra csapó lángok 
hevében indul. Hogy mennyire (s nem alapta-
lanul) a magát késđbb fő  szerkezeti motívummá 
és tartalommá kinövđ  tűzvészen van a hang-
súly, az abból is látható, hogy a főhős pontos, 
név szerinti megjelölésére csak a második be 
kezdésben kerül sor. Észrevétlenül belecsöp 
pentünk Domonkós Karcsi, egy tizenéves ka-
masz eddig megélt rövidke életének talán leg-
változatosabb szakaszába. Faluról városba ke-
rülve a váratlan környezetváltás sokkhatásként 
éri. „Ég és föld között, fenn, a hetedik emele-
ten" emlékeibe merülve' és menekülve, elfor-
dul attól a valóságtól, amely taszítja és kire-
keszti az életbő l, s kellemetlen, sötét vonal-
ként, feketén árnyékolja a derűs emlékek höm-

pölygő  áradatát. 
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Az elveszített éden gyönyörűségeiként idézi 
meg „Gurulj" Julis biológiaóráit, „a rajzszögbe 
ültetések és a rajzszögbe ülések boldog-szo-
morú időszakát, Müller Tóni féktelen vihánco-
lását és mindenkinek kijáró kecsketúróit, Széki 
Feri — a Rife — finomkodó, úrias mosolyát és 
lányosan puha kézfogását, Kis Joca álma-
tag sompolygását és a hátsó felén olyan jól 
elhelyezgető  gyengéd (vagy kevésbé gyen-
géd) billentéseket, Pesti Mancika nem e vi-
lágból val~yörű  mosolyát." (10. o.) 

A paradicsómi napok iskolapadlásszagú, nagy 
vállalkozása, a Temet бfelfedező  Egylet nyomán 
fakad a b űvös kaland, a zörg đ  csontok kiásá-
sa a Csík-ér menti török temet ő  fogvacogtató 
csöndjében. Az elhagyott tanya hátborzongató 
némasága, a lélekzetelállító kígyós markolatú 
jatagán, a vihar szikrázásában fellobbanó csa 
tajelenet-vízió s a kétségbeesett elszánással ne 
kiiramodó gyalogtörők fantáziaszülte alakja —
mind-mind melegen csillogó aranyrögjei a 
múltnak, tápláléka a helyéb б l kizökkent, el-
árvult életnek. Egy kígyózó lánc karikáiként 
kapcsolódnak D. K. emlékképei. A török tere 
tő  élménykörének következményeként idéz ő  
dik fel a tengerparti nyaralás, a tengervíz sója, 
a legendás futballmérkőzés és a fehér kísér-
tethajó imbolygó fénye. Lassan összeálló, tar-
ka mozaikdarabkák sorakoznak egymás mel-
lett, melyek szivárványsz'neiben ott remeg a 
visszavonhatatlanul elmúlt gyerekkor, az em-
beriség sokat emlegetett aranykora. A negye-
dik fejezettel, a regény második felében el 
homályosodnak, lassan sötétednek az emlé-
kezés vidám színei, s egyre inkább kiélez бd-
nek az üres és szürke jelen körvonalai. A hát-
térben kígyózó sötét vonal feler ősödik. D. K. 
közelmúltjában járunk. A régi barátokkal való 
városbeli találkozások, Müller Tóni elérzéke-
nyült tekintete a ködvágó mici feltűnését, szín-
re lépését készíti el ő . Nem valóságos figura, 
csupán egy jelképes (de annál fontosabb) min-
dent magába foglaló, csak a barátok számára 
elérhetđ  kifejezés — a micisapka alatt kuksoló 
boldog idők és álmok, színek, fények, illatok 
és hangok meg nem ismételhető  fantomja. 

Az apa szótlan, magányosan komor alakja 
már a jelen egyik szegmentuma, körülötte em-
lékek árja gy ű rűzik. 

A jelen egy-egy mozzanata csupán ürügy a 
múlt megidézésére. A rég nem látott barát ho 
mályos képe után az _anya halálának komor 
részletei bukkannak fel az emlékezés hul-
lámaiból, alig csillantva meg néhány der űs moz-
zanatot. A gyengéd szeretetet, a szerelem 
aranymelegét elfojtja a szürkésen és hidegen 
gomolygó feledés köde. Az időbeli folyamatos 
előrehaladással, egyre inkább megközelítve a 
jelent, már a városi élet még le nem ülepedett 
emlékkörei - körül járunk. Kudarcok és vere-
ségek, elbukások és újboli nekigyürk őzések, 
elkeseredett kapaszkodások, kutatás valami 
szilárd, új támpont után — ez az idegen környe-
zettel való harc eredménye, egy új lét megte-
remtésének a következménye. A jövő  felé mu 

Ahogy durrogva, pattogva szerteszálltak a 
tetđcserepek, s nagy robajjal beszakadt a tet đ ; 
a füstön meg a porfelh őn át egy pillanatra látha-
tóvá vált a padlás. A parázsló nagygerenda, a 
lángolva rázuhanó horogfák, a fájdalmas csi 
lingeléssel szertehasadozó befőttes üvegek, 
öregapja ormótlan katonaládája, ahogyan zsibo-
gott rajta a mélyen bevésett D meg J bet ű . Szem-
hunyásnyi idбre meglátta a játékait is: a lán-
goló sörény ű  lángménest, a pusztuló száresor, 
dát, szárnyájat, a kifordult bel ű  rongylabdát, 
a meggyfa nyel ű  parittyát, ahogy sercegve el-
olvad a gumija, a repedt talpú szánkót, a t űz-
be vágtató virágos hintalovat, a vásári gipsz-
állatait, ahogy apró cserépdarabkákra pattog-
nak, látta elégni a csigás kutat, amelyb б l va-
lamikor igazi vizet lehetett húzni, a deszkából 
összetákolt játékszínházat, öregapja legszebb 
karácsonyi ajándékát, összekunkorodva lán-
golt kedvenc díszlete, az elrongyolódott kas-
télyos díszlet, most tisztán látta a szép színes 
feliratokat, amelyet álmában nem sikerült ki-
silabizálnia: ÁLOMKASTÉLY; a sziszegve, fáj 
dalmas vonaglással füstté és hamuvá vált kí-
gyós markolatú jatagán is. A jatagánról eszébe 
Jutott a gyalogtör ők, ahogy a többiektő l külön-
állva, egészen magára maradtan, fegyverte-
lenül futott valami menedékhely felé, apámuram, 
milyen szánnival б  volt; Szegény, szegény ki-
csi gyalogtö гбköm..... (119-120. o.) 

A pusztító lángok ürességet hagynak csak 
maguk után, s immár véglegessé teszik a las-
san-lassan leereszkedđ  köd szürke, álmos 
unalmát. Hol és mikor veszhettek el az álmok, 
az emlékképek, fantázia-figurák — ki tudná meg-
mondani? 

Ködvágó mici eltűnt, ez cáfolhatatlan tény. 
Pedig soha nagyobb szükség nem volt rá, mint 
napjainkban. Ezt nem én mondom — a regény 
végkicsengése mutat rá: ,,... újra itt van a köd, 
és kupolájával boltozatszer űen a városra bo-
rul. Nem magam miatt aggódom, de ha majd 
egyszer gyerekeink lesznek, tudunk-e ideje-
korán ködvágó mici ajándékozni nekik? Vagy 
ők már nem rettegnek többé a ködt ő l, esetleg 
az is megtörténhet, hogy majd nem is érzéke-
lik? Észre sem veszik, amint a toronyházak te-
tejébe fészkébő l nesztelenül leereszkedik, a 
vállukra ül, beburkolja, s egyforma ködsubás 
játékbabákká varázsolja őket. Bosszúból, hogy 
mi még kifogtunk rajta. Válaszolja barátom: 
hol kezdjünk kutatni botorul elhagyott ködvágó 
micink után!" (E m ű  hősének felnőttkori kép-
zelt levele a szerzőhöz ködvágó micirő l.) S 
hogy mire volt jó mindez? Csak annyit szeret-
tem volna mondani: sokkal több ez a próbál 
kozás egy ifjúsági regénynél — az emlékek 
megidézése prousti értelemben, hisz minden 
szín, hang, mozdulat új és új emlékképeket 
idéz. Az emlékezés láncszer ű  folyamában az 
emberek és tárgyak köré körkörös hullámok-
ban derűsen csillogó emlékrögök s ű rűsöd 
nek. Nem a kalandé a főszerep, hanem a múlt-
ban botorkáló elme könnyed csapongásáé. A 
szavak, mondatok, bekezdések szabatos köny-
nyedséggel szilárd szerkezetvázba épülnek, 
szépen példázva a paradicsomból ki űzött em-
ber elveszettségét. ❑ 

CSAP6 Julianna 



„Mit éraszó, mit ér 
a költemény” 

Te-leírt világ. Válogatta és az utószót írta Toldi Éva. 
Forum Könyvkiadó, Ujvidék, 1987. 

Mintha megszaporodtak volna az utóbbi idő-
ben a költők. Amíg korábban csak irodalmunk 
közismert neveivel találkoztunk a lapokban és 
a folyóiratokban, addig ma egyre több, új, isme-
retlen név keveredik közéjük a kiadványokban. 
Nem a kritikus, hanem az irodalomtörténész 
feladata eldönteni, hogy két-három esztendб-
vel ezelőtt hirtelen megnövekedett-e a tollfor-
gatók száma, vagy csak akkor nyertek töme-
ges bebocsátást a jelentkez ők a Parnasszus 
kegykapuján. Annyi azonban már bizonyos, 
hogy mára ezek az „ismeretlen" nevek közül 
is megjegyeztünk néhányat, méghozzá ver-
seikrő l. A fiatal költők ugyanis nem nemzedéki 
magatartással, hanem egyéni öntudattal léptek 
fel, külön-külön egyéni programmal, ami pedig 
nem más, mint a célratörő  öntudatosság. Ezek 
a költök biztosak munkájuk értékében, egyik ő-
jük 

se torpan meg egy pillanatra sem. Ilyen 
alapon csak a hitvallásuk közös, amelyben iro-
dalmi jelenük egyes tényező it elvetik, mások-
hoz vonzódnak — vitát is kezdeményeztek már 
a sajtóban, paródia is jelent már meg róluk, te-
hát befogadta őket az irodalmi köztudat. 

Az ifjúkori erények, a célratör ő  öntudatosság 
és a nemzedéki hovatartozás keresése vagy 
elutasítása azonban még se nem versszervez ő  
erő , se nem esztétikai minőség, ergo ezeknek 
a költőknek se ér aranyat minden leírt soruk. 
Erre tapintott rá a Könyvkiadó, amikor nem 
egyéni kötetekben jelentette meg a pályakezdő  
alkotók verseit, hanem antológiában; biztosít-
ván ezzel a közös fellépést, a szigorúbb válo-
gatást, valamint a későbbi kibontakozás elő -
feltételét. 

A Te-leírt világ tehát nem nemzedéki an-
tológia, hanem alkotók és alkotások gy űjtemé-
nye, amelyben mindenki egyénként mutatkoz-
hat meg, ezért itt külön szemléljük a szerz ők 
munkáit. 

Bata János személyes hangú költ ő . „Isme-
retlen magyar költő"-nek nevezi magát, verseit 
pedig abból az időbő l datálja, „mikor még nem 
volt költő , s az élet nagyon fájt neki". Bizonyára 
minden huszonéves számára ismer ős az az 
életérzés, amirő l a Mint a levél, mely hullani 
kész című  versében vall :,,...kiégtem, még 
húsz sem vagyok, s már / vénnek érzem ma-
gam...", ...belefáradtam az életbe...", 

miért folyik ki az élet a kezembő l?". A ma-
gányosság gondolatai ezek, a társtalanság ki-
ábrándultságáé, amikor a lírai én magába for-
dul és percrő l percre fokozza a desperáci б  ér-
zését. Igaz, nem mindig a legeredetibb gondo-
latokkal (éppen a kiemelt részekben), de már 
költő ien. 

Az élettel való viaskodása közben Bata fel-
teszi azt a kérdést is, hogy „hol a lázadá-
som?", ami nem a nemzedék, hanem az 
egyén kérdése. Valóban, đ  nem lázadó, hanem 
különös érzékenységgel megáldott vagy meg-
vert költő , akiben a ráció korlátozza az érzések 
elemi felszínre törését. Mire papírra kerülnek,  

a fájdalmakból és félelmekb ő l finom, szinte lé-
giesen könnyed, bátran intim költemények 
lesznek. Ilyen a Dobó Tihamér emlékének 
szentelt Csak köszöntünk egymásnak az ut-
cán ha találkoztunk cím ű  verse, vagy a féle-
lemmel, bátorsággal, rációval átszőtt szép sze-
relmi költeménye, a Vigasztaló.  ‚El  fog múlni, 
/ mert el kell múlnia" —állapítja meg a legjó-
zanabbul ebben a versben, miközben a pilla-
natnyi elválásról és a szerelmi kapcsolat eset-
leges megszakadásáról való gondolkodása, 
emiatti félelme készteti írásra. Éppen ezek a 
versek bizonyítjak, hogy Bata vallomása a köl-
tészetrő l inkább a verpóz, mint őszinte reflexió. 
A Születésnapomra cím ű  költeményében 
ugyanis a hányszor hal meg az ember kérdé-
sére a következőket válszolja: „nemcsak egy-
szer, a legvégén, hanem / minden egyes alka-
lommal, mikor nem marad már más / neki, 
csak a papír és a toll". Hamisan cseng ez az 
állítás, mindenekelőtt azért, mert egy másik 
helyen nem a gondolat kényszerít ő  erejérő l, a 
költeménybe transzponált életr ő l ír, hanem a 
közönségigényrő l, az írás értelmének magya-
rázatáról: „mit ér a szo, mit ér a költemény / ha 
a költő  egymagában él / s nincs kivel meg-
ossza verseit". 

Talán nem is ellentmondás ez, hanem útke-
resés. Erre vall az antológiába felvett versek 
egyenetlensége (kettőbő l erősen kivirít az 
utánérzés) is. Annyit azonban már most is bát-
ran állíthatunk, hogy Bata János őszinte, tiszta 
hangú lírikus. 

Beszédes István formai és nyelvi szempont-
ból közelíti meg a verset. Mestere a szöveg-
nek, azt is helyezi el őtérbe az elemi létélmény-
nyel szemben. Ismeretes azonban, hogy a 
szöveg stilizálása és túlstilizálása kárárá van 
a kifejezésnek; hacsak nem azonos a téma és 
a kifejezés, tehát maga a szöveg a formáló és 
a megformált. Beszédes István az antológiá-
ban közölt versei zömének esetében ügyesen 
egyensúlyoz a választóvonalon a stilizáci б  és 
a túlstilizáció között. A költészethez való intel-
lektuális (nem érzelmi) hozzáállásának leg-
szebb példája a (Determinus) cím ű  verse, 
amiben különböző  olvasati változatokat kínál. 
Kimunkált költemény A ház is, ahol egyetlen 
ténymegállapító mondatba ékel be egy hangu-
latleírást, ami az impresszióból tö гténeti távlat-
tá vált át, amin keresztül a gyermekkor és az 
öneszmélés folyamata tükröz ődik vissza. 
„Ésszorító, új értelmek" felfedezésérő l ír eb-
ben a versében, és ez az értelem verseinek 
konstrukciós váza is. Költészete higgadtabbés 
hűvösebb Batáénál, még a költő i maszkokat 
váltogató, szerepjátszó (ergo szubjektív) 
Dzsem herceg itáliai utazása cím ű  librettóban 
is, ahol a játék szenvedélyét leh űti a kifejezés 
higgadtsága. 

Beszédes előszeretettel archaizál; szóhasz-
nálata kifejezetten nem mai, mondatszerkesz-
tése is keresett. „Ontat", „vétetik", „üreslik", 
„kövecs" —írom ki csak a Nyárutáló cím ű  ver-
sébő l. Beszédes nyelvi praktikái a versbeszéd- 

ben a reneszánsz „mívesség" hagyományát 
követik, ugyanakkor intellektuális távolságtar-
tást hangsúlyoznak, nehogy a „tárgy" elhatal-
masodjon a szerző  fölött. 

A szerzá intellektualizmusa, az eml tett tá-
volságtartó machinációk és maga a targy, így, 
együtt gyakran kész remekm űveket hoznak 
létre — ilyen a Télutáló; könnyed, játékos, és 
mégis mélyen intellektuális szerelmi költe-
mény, vagy éppen a már említett A ház. 

Bozsik Péter explozívan emocionális költő . 
Ellenpólusa, Beszédes István így ír az Engedd 
át magad a lebegésnek című  versében: 

Nem baj, ha a korláton át tengerbe löktek, 
ha fosóhomokba jutva nincs kiért kiáltanod, 
látni, sötéten elúszik a hajófenék, 
de nem az élet: jön az égkivilágosodás•" 

Ezzel a folyton bizakodó magatartással 
szemben Bata Jánosnak fáj az élet, Bozsik Pé-
ter meg egyszerűen nem szeret élni. Azon van, 
hogy ,,...mind gyorsabban kihúzhassák nevem 
a / nyilvántartottak öklükkel becézett névsorá-
bol". Úgy érzi, az ég is pálcát tör fölötte, ezért 
sajátságos taktikával küzd az élettel szemben: 
hajnali hazatántorgásokkal, háromnapos zsú-
rokkal, ebéd el őtti és ebéd utáni pálinkázgatá-
sokkal...' Verseinek állandó motívumai ezek. 
Bozsik ifjúi fölindultságában és elkeseredettsé-
gében kiált az élet ellen, nagyon őszintén és 
személyesen, de nem mindig igazi versben, 
hanem egyszerűen nyersen. A nyersség és a 
mély életérzés még nem költészet, mint ahogy 
maga az életvitel se az. 

Egyedül Bozsik verseit olvasva érzem a kel-
tezés hiányát az antológiából, mert a néhány 
ifjúi sikolyt igazi, költészeti éhék ű  darabok kö-
vetik, így olyan benyomásom támadt, mintha 
a sorrend a fejl ődési sort is követné. Ha nincs 
is így (de bár lenne), őszinte egyszerűségük-
kel, élményanyagukkal, letisztázottságukkal 
lépnek be e költészet sorába a Mohón tapint-
lak és; Érdekesség; Két mondatban; Hozzá-
tok kik még és a Hagyomány cím ű  versek. 
Ez utóbbiban írja Bozsik a költ ő rő l: 

„őt pedig illetik az ocsmány 
szavak: a költő  csak nyüszít• 
Szobájában gyúrja a formái, 
nem szidja a holnapot, sem a mát, 
eszik, alszik, ölel és ürít, 
és bízik, ez is hagyomány" 

Annak ellenére,hogy Bozsik Péter költő i élet-
én magatartásformájának megjelenítésekor 
pázol, szenvedélyes hangját nem az igazi ér-
zelem, hanem a látványosság igénye vezérli, 
új kifejezésmóddal gazdagította költő i eszköz-
tárunkat. Egy igazi versben pedig, a tömör 
versbeszéd, a lendületes képek, az egzaltált 
gondolatok között újszerűen, de szerves elem-
ként hat a bárdolatlan nyersség. 

„Még akartam valamit mondani / valamit je-
lenteni" —üzeni Géber László a Mint a dider-
gő  tenger cím ű  költeményében, higgadtan, te-
le érzékenységgel, könnyed légiességgel, és 
finomsággal. Költészete is ilyen megfoghatat-
lanul légies. Nem azért, mintha kicsúszna az 
ember ujjai közül, hanem mert arra kényszerít, 
mint a kínai porcelán — ha már kénytelen az 
ember megfogni, akkor a legkopottabb részé-
nél nyúl hozzá. Géber László olyan fiatal költ ő , 
aki a szépségre esküszik, és ehhez megvan 
a kellő  érzékenysége, valamint formaérzéke. 
Ellentétben a fiatalok többségével, akik szíve-
sen vallják, hogy a költészeti aktus olyan, akár 
a szülés, fájdalmas, kiégeti a lelket, a kínok 
kínjaira vet, Géber már kevésbé tekinti kegyet-
lennek a vers születését: „nem az a fontos / 

(Folytatása a 42. oldalon) 
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„Megmámorosodva 
magunk hamletjától' 
Te-leírt világ. Válogatta és az utószót írta Toldi Éva. 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1987. 

‚ 

Ú; kötetet tartunk a kezünkben, ötletes, jól 
megválasztott címmel. Elég egy szellemes 
megoldás, egy egyszer ű  kötőjel, egy szó de-
rékbatörése, s ugyanaz a hangsor ismét felt ű -
nik előttünk. Ha akarom, így olvasom; teleirt 
világ, s közben a tényhalmazzá deformálódott, 
agyonkínzott közhelybe szorult szóáradatokra 
gondolok; de olvashatom így is: te leírt világ, s 
akkor már gondolhatok, amire akarok... 

Az újdonság igényével, eredeti, egyéni hang, 
soha nem látott és hallott csodák megszólal-
tatásává) kísérletezik e verseskötet maroknyi 
költőtábora. Egy generáció azonos, id ő tlen 
idő ktő l jelenlevő  költő i céllal. 

A kötetet lapozva els őként Bata J лos ver-
seivel szembesülünk. Paszív visszavonulás, 
bágyadt ernyedtség, véget nem ér ő  ringatózás 
a kemény és könyörtelen világ kiváltotta fájdal-
maiban, a sajgó, de édes kínok iszapjában. 
Mintha túlságosan is önmagába merülne, érzé-
keny ellágyulásaival bíbelődve. Az elszigetelt-
ség érzetével vívódik, amikor az alábbiakat 
irja: „mit ér aszó, mit ér a költemény 

ha a költő  egymagában él 
s nincs kivel megossza verseit.” 

(Mint levél, mely hullni kész) 
Ez már nem más, mint a befelé fordulás tör-

vényszerű  következménye. Ha nem kiáltok 

(Folytatás a 41. oldalról) 
ami megindítja a verset / de ami azután jön / 
gerincemen végigszalad a hideg / szavakat 
gyű jtök / a versnek és a költőnek." Amíg Bo-
zsik Péter azonosítja önmagát a verseivel, Gé-
ber kivonul a költeményb ő l: „kihagyom maga-
mat hadd /énekeljenek a verebek / s nyiko-
rogjanak a sarokvasak". Két külön költ ő i világ 
ez; egyikőjük nem akarja meglátni a szépet, 
a másik meg csak arra hajlandó figyelni. A 
szépséget azonban Géber László is csak a ter-
mészetben képes felfedezni. 

A szép látása és láttatása csak képeken ke-
resztül lehetséges. Íme mutatóban néhány Gé-
ber költő i képeibő l: 

amikor az eső  után 
még emlékeznek a madarak 
a vízözönre, 
s otthagyják fészkeiket 
az emberek között." 

(A napon, a padon, a porban) 
„Figyelmem — 
a megnevezett dolgokról letört 
darabocska —. mint a kő  zuhan." 

(Hírhozó, halálraítélt) 
„éjelenként verem a tengert 
dobálom kavicsokkal" 

(Éjjelenként verem a tengert) 
„Gyorsan" — ezzel a szóval kezd ődik Ladá-

nyi István első  verse az antológiában, címe is 
allegorikus: Gutenberg kutyája. A költő  Mari-
netti futurizmusát idézi lendületével, de ez nem 
a sebesség dicsérete, hanem a tempó elítélé-
se. Ladányi a pillanat hangulatát kívánja meg-
ragadni keresetlen eredetiségével; tudja, a  

elég erősen és tisztán, elvész a hangom a milli-
ónyi za; kózt. Hogy mién gyenge a hangom? 
Két lehetőség van: vagy nem tudok, vagy nem 
akarok kiáltani. Batánál az utóbbiról beszélhe-
tünk. Mintegy beletemetkezik belső  köreinek 
langyos hullámzásába. Világának ernyedt me-
legsége sokkal inkább érvényesül szerelmes 
verseiben, melyekb ő l egyenletesen hömpöly-
gő , ringatózó nyugalom árad. 

Beszédes István már nem az én-líra jegyé-
ben alkot. Meghökenntő  gondolati bukfencei, 
formai megoldásai és merész képzettársításai 
nem biztos, hogy mindig ;ól sikerült megoldá-
sok (pl. a Determinus v. a Felsőhegyi pas-
sió), de nemegyszer megcsillogtatja gondolati 
frissességét és ötletességét. Például amikor 
egyetlen mondatot nagy lélegzet ű  verssé 
tágít (A ház), vagy amikor játékos virgonc-
sággal az izzó nyár képét a vért ő l lüktető  em-
berszi" képébe billenti át (Nyárközép). 

„Írom hogy fejünkre d ű l a szófölösleg", de 
mégis „még maradt némi erőm: a koszos 
fellegekbe kiálthatom fals dalom", s őt van 
erőm „szidni ezt a rohadt, kurva ! elidegene-
dett, kizsákmányoló ! és hazug (költ ő i) vilá-
got." Ez már Bozsik Péter örök-lázadó hangja. 
Úgy t űnik, kendőzetlen önmagát adja „verseim 

„költők számtalanszor behelyettesíthet ő  szen-
vedése" számára elcsépelt, akár a „kamasz 
égbe ordított vallomása". Bels ő  izgalmak in-
gerlik, amelyek nem idegenek a bizarrságtól, 
mint például a „hamvas leányok sosem hal-
lott szellentései". Itt, a versben már nem is 
maga a gondolat, hanem a megfogalmazás az 
izgalmas, az archaizáló „leányok" és az örök-
ké titokban maradó „szellentések" Кбzotti kap-
csolat / ellentét. 

Költészeténék egyik legreprezentánsabb da-
rabja a Tanulmányok. Kimért, njelvileg és 
gondolatilag lesz ű rt, axiomatikus kétsorosok-
ból kezdi építeni a verset, el ő rejelezvén: „ha 
jön a rím nem irtom hagyom", rámutatván köl-
tészetének nyitottságába a pillanat, a küls ő  és 
belső  hatás, a hangulat irányában. Így építi be 
a költeménybe később a versírás idejében tör-
ténő  külső  hatást, intvén az olvasót is; ez már 
a vers, ez már a nem vers. Egyre gyorsítja 
az alkotás iramát („szágulrohansuhh..."), a 
költő  felett elhatalmasodik a vers, „lógó karok-
kal áll a jelző ", hogy végül feltegye a kérdést 
a költő : 

„mi lett ebből a 
ebbőlabő lebebből a 
VERSBOL 
vagy miből 
mindig új alakba foszlik 
mint egy 
felhőköltemény" 

A válasz —költemény, amely a költő  és a 
vers igazi párbajának, nem pedig szenvelg ő  
szimulálásának eredménye. 

Tomán Tibor versei mintha az avantgárd 

vagyok"-féle kitárulkozásával. A kiábrándult 
én mentes az illúzióktól a lemeztelenített, 
rozsdás gépezetként zakatoló világgal szem-
en, s a hagyomány melegének, véd ő  erejé-

nek felidézše is csak olykor-olykor kísért. Hite-
les hangon, felesleges kitérők nélkül, a dolgok 
néven nevezésével hirdeti a mohó életélveze-
tet, mert 

„a harcokat ÚGYIS mi vívjuk és 
mi döglünk bele.” 

Géber László — akár Beszédes — a szavak, 
gondolatok játékosa. Furcsa ellentétezéssel 
alakítja ki versvilágát. Egyfel ő l a szavak özöne 
alatt eltörpül ő  ember, a teleírt világ szenved ő  
alanya, másfel ő l éppen a szavak kohójából 
próbál új életet teremteni, új világot, valódi vi 
lágot formálni („szavakat gy űjtök a verseknek 
és a költőnek"), amely az ember elemi része, 
s melynek eleme az ember: 

„A helyem a napon, 
a padon, 
a porban — 
amikor újrakezdődik 
a zápor" 

(A napon, apadon, a porban) 
A világ nála kettős arcú: ellenség s egyben a 
harmónia lehetősége. Јб  irányba indul. Kerüli 
a feltű nő  bukfencet, a harsány lázadást és a 
merész szökdelést. Halk szavú, csendes költé-
szet az övé, melynek mottója is lehetne az 
alábbi néhány sor: 

„kihagyom magamat hadd 
énekeljenek a verebek 
s nyikorogjanak a sarokvasak.” 

(Verebek és sarokvasak) 
Ladányi István versei közül kett őt emelnék 

ki, melyekben a legtömörebben, a legszabato-
sabban fogalmazta meg mindazt, aminek ki-
mondásával többi verseiben is kísérletezik. A 
Gutenberg kutyája erős sodrú, magával raga- 

reminiszcenciái lennének; arra az ars poeti-
cára épülnének, miszerint a világban uralkodó 
káoszt és é гtelmetlenséget a m űvészet is csak 
káosszal és értelmetlenséggel ábrázolhatja. 
Tomán Tibor ars poeticája valamelyest azért 
eltér ettő l. „Semmi sem történik! / Gyönyör ű !" 
— írja végtelenül élelmesen a zagyvaságnak 
tűnő  sorai között, tele iróniával, és groteszk-
séggel. Ezzel a megállapításával egyetemben 
a verseiben se „történik" semmi; valami átha 
tó, hideg kékség futja be ezeket a néhány so-
ros, groteszk gondolat-egymáshoz-szorításo-
kat, amelyek annak ellenére, hogy elütnek a 
kötet többi versétő l, egyáltalán nem akarnak 
másak lenni, és ezt végtelen egyszer űséggel 
teszik. „Akárcsak Amerikában", az önkiszol-
gáló kellős közepén traccsoló háziasszonyok. 
Úgy érzem, költészetének ez is egyedüli érde-
me. 

Géber Lászlб  mellett mindenképpen Tóth 
Gábor a leghiggadtabb költ ő  a fiatalok antoló-
giájában. Sorai nyugalmat, hitet és magabiz-
tosságot sugallnak. Így csak az képes írni, 
akinek valamilyen egzisztenciális élményben 
volt része, majd megbékélt vele, túljutott az 
izgalmakon, helyre rakta élményeit és benyo 
másait. Most egyenként nyitogatja emlékezete 
fiókjait, de nem azért, hogy újraélje izgalmait, 
hanem mintha kényes tárgyakat venne kezé-
be, egyenként, szeretettel; így tekint végig 
a bensőjében elraktározott élményanyagon és 
a külvilág részletein. Tóth Gábor esetében az 
élmény az elmúlás, a pusztulás. Nála „az 
egész világ özvegy", elpusztul az ember, a 
rokon, de a kocsányáról leszakított meggy is, 
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dó áramlás, а 1Y еe y mindent egybemos, elsöpri 
a kezdőbetű  , a veszőt, a pontot, a kezdetet és 
a végződést. S ez így van jól, így tudja csak 
visszhangozni a szubjektum „gyorsan... majd" 
életérzését, napjaink szaggatott iramú er őlkö-
dését. Nem csodálható, hogy az emberi alany 
kimaradt a sorból, a helyét a f őnévi igenév tölti 
be. Van egyáltalán helye az embernek a mai 
világban? Ellentétes hangulatú és beállítottsá-
gú kitárulkozás színezi át a Tanulmányok so-
rait. Nincs ok a teljes kétségbeesésre, hisz 
a vers áttüzesedett vallomása a szépségr ő l, 
annak létezésérő l sok mindent kárpótolhat. A 
dinamizmust egy pontba rögzített statikus 
szemlélődés váltja fel („állok és nézem a 
NAPLEMENTÉT"). S hirtelen, egy pillanat alatt 
előttünk terem a legjellemzőbb emberi arc, 
a szépség istenítésében és élvezetében elme-
rült gyönyörköd ő  ember: 

„itt nem segítenek a 
képek itt 
I б g б  karokkal áll a jelz ő  
nem adom a képet nem 
adom a szépet 
s látod a rímet sem 
csaljanak 
hazudjanak 
legyenek szépek 
mint e szivárvány" 

(Tanulmányok) 
Egyedüli gyógyír életre és halálra a pillanat 
szépsége, a szépség pillanatának intenzív 
gyönyöre. Ezét elhangzik a jó tanács: 

„állj meg és láss 
lásd körötted a 
SZIVÁRVÁNYT” 

Tornán Tibor alkotásairól vajmi keveset 
mondhatok. Nem mintha ellensége lennék a 
rövid, pár mondatos verseknek, de néhány iro-
nikus fintor nem mindig mond túl sokat, f ő leg  

ha ehhez igen-igen szabadjára engedett kép-
zettársítások kapcsolódnak. Meg kell hagyni 
azonban, figyelemre méltó, ügyes próbálkozá-
sai, csillogó iróniával csattanó sorai is vannak. 
Gondoljunk akár a Belgrade idillikusan induló 
kezdősoraira vagy visszakancslító befejezésre: 

„Semmi sem történik! 
Gyönyörű!", 

vagy az Akárcsak Amerikában három so- 
rára: 

„Az önkiszolgáló közepén 
háziasszonyok traccsolnak. 
Akárcsak Amerikában." 

Tóth Gábor esetében is két versre hivatkoz-
nék, melyek leginkább megragadtak, amelyek-
rő l van mondanivalóm. Egy jelentéktelen ese-
ménybő l, a gyümölcsszedés témájából véres, 
már-már apokaliptikus képet teremt, a Megy-
gyekben, hogy a vers végén kialakuló jelkép-
ben az önmagát pusztító, üszkösen meredez ő  
világ képére ismerjünk. Remekül megírt vers a 
Parkolóhely is. Két világ harcát vetíti elénk, 
élet és halál, „boglárkafejek" és „kaszagépek" 
küzdelmét. A vers utolsó sora nem hallgatja 
el a győztes fél kilétét: „F őnixférgek száma 
robban." Tóth az, talán a leginkább köt ődik a 
hagyományokhoz, amikor Pilinszky és Bach 
művészetét is beleolvasztja önnön világába, 
hogy ily módon próbáljon valami újat kiönteni. 

Igen rokonszenves Varga Szilveszter ver-
selése. A témák terén semmi változás. Akár-
csak a kötetben szerepl ő  társak, s annyi 
más kötetek szerepl ő i, ő  is a legvégső  s a leg-
nagyobb közhelyek, élet, szerelem és halál tit-
kait kutatja. Szerelmes verseiben a leghitele-
sebb és legfrissebb a kitárulkozása (mivelhogy 
ő  is az én-líra híve, mint például Bata vagy 
Bozsik). A középkori, s őt az őskori bájoló mon-
dókák tüze izzik fel a Tavaszváró refrénjében,  

a Reggelben viszont a szenvedély elhamva-
dása, a megelégedett ember csendes öröme 
fűti a sorokat. 

Az Albumban már a pillanat sze гtefoszlásá-
val, az idő  közhelyes száguldásával viaskodik, 
hogy végül is a „lemondás sókristályával" te-
messe el a nosztalgikusan megidézett múltat. 
Hasonló gyötrelmekkel hadakozik az Amazon 
az őszön strófáiban, hogy végül is a múlttal 
szembesítse a kilátástalanul reménytelen je-
len képét. Tömör zárószavait, a kötet utolsó 
sorait a könyv mottójául is kiemelhetnénk: 

„mekkora kupleráj ez a dáma, 
mi pedig, bolondok, 
meg vagyunk mámorosodva 
magunk hamletјб tбl" 

Összegezve a fentieket, csak annyit monda-
nék még: nehéz és nem is túl hasznos é гték-
rendbe sorolni a kötet bemutatkozó szerz ő it. 
Végeredményben mindannyian kezd ők még, s 
„kissé" közhelyes megfogalmazásban azt is 
mondhatnám: előttük az élet! Hogy az élettel 
hogy is állunk valójában, az majd kiderül, de 
hogy számtalan lehetőség áll még előttük, az 
bizonyos. Költeményeik ötletes megoldásokból 
szőtt egyvelegek. Nem kellene azén megfeled-
kezni a hagyományokról sem, szükségtelen 
megvetni a hagyományos formákat és a klasz-
szikusan cseng ő  rímeket a mindent elárasztó 
szabadvers istenének a szolgálatában. De 
Gáldi László szavaival is szólhatnék: „A sza-
badvers korát éljük, s ez azt a téves nézetet 
szuggerálja olvasókban és induló költ őkben 
egyaránt, hogy a mai versben nincs szabály, 
minden elfogadható benne. Holott nem így van. 
Alapigazság korunkban is: az tud valamirevaló 
szabad verset írni, aki ismeri a versformákat, 
tud, ha akar, kötötten is írni." ❑ 

CSAP6 Julianna 

akárcsak a gazn đtte tér, amikor parkolóhelyet 
épltenek rá. Kifut az élet TIth Gábor ujjai közül 
is, akárcsak Bata költészetében, de đ  a meg-
adás és a beletörődés erénnyé növesztett dis-
tanciájáról tekint a pillanat múlandóságára: 

„ • • • Mert mi vagyunk azok 
az esendő  lények, 
kiknek minden pillanat 
klnszenvedés, s egyben 
küzdelem a következőért•" 

(Pilinszkyhez) 
Tóth Gábor „egу  kimerült világ érverését" 

kívánja kitapintani, elmerülvén a költ ő i szó 
szépségének varázsában, lényének humanitá-
sában, gondolati magabiztosságának rendíthe-
tetlenségében. Ráé г  észrevenni a szépet, sőt 
megteremteni azt. Képekre, metaforákra építi 
kđ lteményét, hiszen versének két összetevője 
az állandó ellenбrzés alatt állá gondolat és 
a pazar képekben megmutatkozó látvány, amit 
a költő  metaforáival felnagyft és kimerevít: 
„Jobbról fekete galagonyák / Csüngnek, kövér 
miteszerek, / Hideg páncélként a tб  / Feszül 
— / Madarak bronzban, fagynak / бzoncsoma-
gok beszivárognak." 

Varga Szilvester is már megtalálta a hangját, 
kđ ltó đ , több, igazán izgalmas verssel van jelen 
az antológiában, köztük olyan „antologikus" 
darabbal, mint amilyen a Bácska. Egyszerüen 
és megnyerően szép az a költemény; áté гtel-
mezi Bácska -képünket , a couler locale-os ma-
gasztalást és az avangárd tagadást is. Ha a 
költeménynek valami köze lehetne a tárgyila-
gosšághoz, akkor Igy nevezném ezt a verset. 

De hát a költészet nem azért van, hogy tárgyi-
lagos legyen. Varga Szilvester ezt nagyon is j б l 
tudja, Bácska-élménye mély és személyes, 
aminek megjelenítéséhez megtalálta a m űvé-
szi formát. 

Jobb szó híján ténymegállapító költ őnek ne-
vezném; konstatálja, hogy „a nappalok szikla-
omlások összezúzza /eredend ő  naivitásai-
dat", de ettél se nem retten meg, se nem esik 
kétségbe —egyszerűen vállalja az életet. Vál-
lalja és részleteiben rögzíti epizódjait. Lejegyzi: 
„Ülök a papír el őtt, cigarettázom", ami köny-
nyen lehetne a közhellyé vált, modern költő i at-
titűd leírásának bejelentője, de nem, Varga 
Szilveszter nem szenvelgő  költő , nem kesereg 
az írás / alkotás nehézségein és kínjain, ha-
nem csak rögzíti a pillanatot, hogy elindíthassa 
már-már epikus folyású versét. 

Hangulatban, stílusban persze nagyon elté-
rőek versei; a folklór-elemeket felhasználó, sá-
máménekszerű  Tavaszvárбtб l a beat-költé-
szet nyomdokain járó Azon az бszđnig terjed 
formai kutatásának sora. Mégis akkor a leg-
szebb a hangja, amikor szinte az él őbeszéd 
ritmusát követve, közvetlenül el őad: 

„Olyan volt ez a nyár, 
mint egy roszul kidolgozott fotó: 
most még élesen kirajzolódnak az 
emlékek körvonalai, de idővel 
foltokban barnulni kezd a kép, 
majd egészen megfakul, kikopik —
s végül kivehetetlenek lesznek 

a részletek." 

„A múltban dicsőn, dicstelenül 
vagy egyszerűen csak az elhulltakat 
újabb fényképezkedők váltják majd föl, 
mert új nyarak, új megörökltendđk 

jönnek, 
ezerkilencszáznyolcvanhatból pedig 
a fotó halványul, a kontúrok 

elkenődnek•" 
(Album) 

Utoljára húsz esztendővel ezelőtt látott nap-
világot hasonló antológia, a Hol 6 hol, 
1968-ban. Akkor Tolnai Ottó tizenhárom fiatal 
költőt és egy grafikust mutatott be. Közülük 
legtöbben megmaradtak a pályán, ma már 
többkötetes költők, akiknek neve idehaza és 
külföldön egyaránt fémjelezi a jugoszláviai ma-
gyar költészetet. 

Toldi Éva nyolc költőt és egy grafikust (Csi-
kós Tibor) prezentál a Te-leírt világban. Utó-
szavában a következ őket írja: „Az itt bemutat-
kozó fiatal költők verseirб l természetesen nem 
lehet még végleges ítéleteket mondani. (...) 
Hogy a kötetben szerepl ők közül kik azok, 
akiknek szövegei rezonálni tudnak, mélyre ha-
tolva adekvát emberi tartalmakat fejeznek ki, 
annak megítélése az olvasóra vár. S ezután 
megírandó verseik, köteteik is bizonyítják 
majd." 

Az igazi bizonyítás még hátravan, ez igaz, 
de hiszem, egy bizonyos id ő  elteltével valaki 
hasonló észrevételt tehet, mint most a Hol 6 
hol kapcsán: Közülük jб  néhányan a pályán 
maradtak. ❑ 

FEKETE J. József 
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A lázadás rohama elsöpri a palotákat, az udvaroncokat, a 
papokat, a katonákat — és a m űvészeket is. De a m ű  meg-
marad. Függetlenedik az intriikákt6l, a megalkuvások és hazug-
ságok szövevényét ő l, teste leválik a kor testér ő l, az őt alkotе  
művész személyér đ l, s csak önmagában él, lobog, lelkesít és 
elborzaszt: mert fékezhetetlen vitalitása és szabadságot sugár-
zó forrósága minden gátat és korlátot felperzsel — még a 
m űvész személyiségének korlátait is. S a m űvész gyakran 
ugyanabba a tömegsírba kerül, ahová a bukott cézárok zsoldo-
sai, bérgyilkosai, udvaroncai. 

túli számítással emelkedve minden létez ő  fölé, vagy pedig az 
alázat, ami inkább lemond a teremtés kockázatos, önmegvál-
tást hozó, beteljesülést nyújtó kalandjáról, nehogy pusztítani 
kényszerüljön. De vajon nem minden m űvész öl, rombol, pusz-
tít, hogy a maga valóságát, a maga egyszeri létezését, a maga 
felismeréseinek hitelességét kinyilváníthassa? 

Mégis, ha buldózerrel letarolt régi városrészek felsebzett 
földjét látjuk, melyen már emelkedik az új cézár új palotája, óhatatlanul az őrjöngd dilettáns, a zsarnok Nero jut eszünkbe. 
Mert hogyan is gondolhatja valaki, hogy mindent elsöpörni, ki-
iktatni képes, hogy mindent egészen elölr ő l újrakezdeni képes, s fő

képpen azt, hogy az az új, amit ad nekünk, minden mást el-
feledtet velünk? Ez csak a dilettáns őrült álma lehet — és ha korlátlan hatalom van a kezében , pokoli csapásként zúdítja a világra ezt az álmot. 

.,Nem értette a császárt. akinek kiskorától kezdve ismerte minden szem- 
rebbenését, és azt hitte róla, hogy mindig az a fiúcska marad, aki eléje 
kuporodva hallgatja tanítását. Ugy látszik, a hatalmasokat nem lehet 
sohase kiismerni." 

(Kosztolányi Dezs ő: Nero, a véres költ ő) 

A mások felett gyakorolt hatalom az édesebb, .a mámorí-
tóbb, a borzongatóbb, vagy önmagunk tökéletes birtokbavétele, 
egészen a legutolsó lépésig? S mi ez az utolsó lépés? A halál 
maga, vagy az élet, a teljes élet átélése egyetlen, mindent elnyel đ, fényes pillanatban? 

Tudhatjuk e valaha is, mi minden lakozik bennünk? Nem 
döbbent-e meg olykor egy bennünk fellobban е  érzés, az elemi gyűlölet đrült, fékezhetetlen, gyilkos indulatának pokoli ereje, 
mely mint egy hatalmas hullám, elragad bennünket, görget, ki 
tudja, hová? Vagy a mindent átjáró, átitatl, racionálisan im-
már követhetetlen, fájdamasan súlyos és szorongató szeretet, 
melyben nincs már mérlegelés, mely mindenre rátapad, rábo-
rul, ráömlik, mindent körülfon, mely egyszerre tesz kiszolgál 
tatottá és nevetségessé, vakká és mégis tisztán látóvá, boldog-
gá és nyomorulttá, mert az igazi létezés élményének mámorá- 
valajándékoz meg bennünket? 

Nem lélegzetelállítóan, gyönyör űségesen borzalmas mind-
ez? Nem elviselhetetlenül szép? Hajas Tibor összeégett, bekö-
tözött arca, melyb đl a rettenetes tudásának, a kikerülhetetlen 
döntések súlyának, a felfoghatatlan ismeretének komor fénye 
sugárzik. Ez a fény perzsel ő , nem tűr meg maga mellett semmi 
mást, elemészt minden kis életet — ez a fény kikerülhetetlen, 
megmásíthatatlan, sugarából kilépnünk nem lehet. 

Van-e joga a m űvésznek, hogy ilyen pokoli fal elé, ilyen 
megmászhatatlan sziklafal elé állítson minket? Van-e joga a mű

vésznek, hogy az általa kizárólagosan birtokolt tudás nevé-
ben leromboljon akárcsak egyetlen létez ő  értéket, eltiporjon 
akárcsak egyetlen szerencsétlen, a maga jelentéktelenségébe 
zárt, talán soha észre nem vett, kicsiny életet? Mert a m ű  dé-moni ereje, sugárzásának feltartóztathatatlan energiája, meg-
zabolázhatatlan vitalitása elsöpör minden más életet maga kö-rül. S a m űvész tudja ezt, tudja, hogy a léte túl van a jón s a rosszon; tudja, hogy a m ű  hideg fénye ot magát is elpusztítja, 
mert nincs többé hatalma felette. Kiszolgáltatja magát a m ű  nek, hogy így a maga önfeláldozása hitelesítse a m űalkotást. A nagy m ű  kegyetlen. Következetes. Az igazán nagy m ű  kizáróla-gosságra törđ, önző, zsarnoki. Nem t űr el más világokat. S a m űvész belebukik a m űbe, a saját teremtményébe, mert túllé-
pett egy határon, valamin, amin büntetlenül nem léphet túl 
senki sem. Ez a bukás azonban felismerés is egyben, a hiteles-
ség megnyerése, a tudás vagy sejtés díja. A m űvész kapkodó 
élethabzsolása talán ennek az elkerülhetetlen bukásnak a 

ršal 
	kicsinyes 

	 nS t 	 kak
б ái, atétmég akkor  is  felfogtatla ha maga az  banális. 

A Domus Aurea gazdag metafora. Összemosódik benne a 
hatalom élvezete és a teremtés gyötrelme, a m ű  létrehozásá-nak őrülete és a pusztítás szédít ő  mélysége, vér és arany bar-
bár ragyogása, a mindenen túlemelkedni képes zsenialitás és 
az örökké beteljesületlen dilettantizmus pokoli fájdalma. Ki-
szolgáltatottságtól való rettegés és a szembenállás méltósága; 
az alázat keser űsége, de a ravasz megalázkodás messzire lát е  bölcsessége. Mert ..... a  hatalmasokat nem lehet sohase ki-ismerni". ❑ 

„Nero, a iuliusi-claudiusi dinasztia utolsó tagja. a m űvész hajlamú és 
megalomániás uralkodó a fejébe vette. hogy a város egy tekintélyes részét 
a császári palotákhoz csatolja, s a Palatinust a Forum völgyén át az 
Oppius-dombbal összekötve. megépítteti a Domus Au гeát (Aranyházat). 
Sokak szerint Nero kétes szerepét a nagy római t űzvészben azzal lehet 
magyarázni. hogy az útjában lev ő  városrészek felégetesevel akart helyet 
teremtetni az óriási építkezésnek. A Domus Aurea voltaképpen nem 
palotaépület. hanem egy hatalmas villa volt ,  amelynek nagy részét park 
foglalta el. Nagyságát jól példázza. hogy a kés őbbi Amphitheatrum Fla-
vium a park mesterséges tavának helyé гe épült. nevét pedig arról a gigá-
szi szoborról (colossus) kapta, amely mellette (eredetileg a Domus Aurea 
el őterén) állt. s a Napistent ábrázolta Nero arcvonásaival. A város közepén 
létesített császári villa területén egy sor már magában is hatalmas palota. 
csarnok és kéjlak épült volna. Bármilyen gyorsan haladt is el ő re az épít-
kezés, a terv nem valósult meg Nero haláláig. azután pedig az új uralko-
dók nemcsak feladták befejezését. hanem a meglev őt is eltüntették, és 
területét visszaadták a város népének közös használatra." 

(Castiglione László: Róma m űvészete) 

A reneszánsz idején véletlenül felfedezett és sokáig bar-
langnak vélt szeszélyes palota, Nero Domus Aureája lérombolt 
városrészek fölé magasodott egykor. Nero kíméletlenül rom-
bolt, hogy megteremthessen valamit önmagából. Eltüntetett 
házakat, utcákat, kerteket, hogy a maga álmát lássa k őben és 
fában, kertekben és medencékben, lépcs őkben és lugasokban. 
Pusztított, fékezetlenül, hogy megépíthesse ő rült, gigászi ter-
veit. S mint annyiszor Nero el őtt és után, a hatalmas Aranyház 
soha sem készült el. Csonkjait fürd őépület fedte el, köveit szét-
hordták, parkjait feldúlták, s a vastag törmelékhalom és föld-
réteg alatt sötétségbe borult csarnokok a sok száz évvel 
késбbbi szemek számára egzotikus alakzatokban, bizarr orna-
mentikával kifestett, borzongatóan érdekes, félelmetes barlan-
goknak tűntek. Az ember teremtette gigászi palota különös ter-
mészeti képződményként állt a reneszánsz embere el őtt. A 
zsarnok császár megalomániás teremtménye a természet em-
beren túli mértékét öltötte magára. 

Pusztító géniusz emelte e palotát, t űzvész és rombolás 
árán, mérhetetlen szenvedések és megaláztatások nyomában, 
vagy a zsenialitással határos költ ő i megszállottság? Dnmagát 
megteremtő , merész és szabad m űvész, vagy a m űvé válás 
örömét soha át nem él ő , beteljesületlenségét ő l szenvedi, 
elkeseredettségében kegyetlenné, irigységében vérszomjassá 
váló, dekadens zsarnok? M űvész volt-e, vagy megszállott, rom-
boló đ rült? Világot teremtett-e, látomást, valami újat, amiben 
ott lüktet az élet, amiben feltárul a lét egy eddig soha nem 
látott, soha nem sejtett, elborzasztó és mégis magasba emel ő , 
kimeríthetetlenül gazdag másik arculata? Vagy csupán önma-
gának emelt iszonyatos emlékm űvet, mely pokoli ő rjöngéssel 
minden eddigit túl akart szárnyalni — ám e szárnyalás éppen 
kicsinyes célja miatt esetlen verg ődés, visszatetsz ő  maga-
mutogatás maradt csupán? 

És ha m űvész volt is, szabad-e, megengedhet ő-e és f őkép 
pen elviselhet ő -e a pusztítás? S elviselhet đ -e a rombolás nyo 
mában megszület đ , a romok és üszkök között felragyogó új 
mű? Lehet-e együtt élni ezzel az új m űvel? Lehet-e elfogadni 
az áldozatot? Lehet-e feláldozni bármit is, ami fölött nem én 
rendelkezem? Odadobhatok-e életeket és értékeket az én iga-
zam megvalósulásáért? Ki hivatott arra, hogy eldöntse: mi az 
érték és mi az értéktelen? Kimondhatom-e valaha is, bármi ne-
vében, hogy a másiknak pusztulnia kell, mert értéktelenebb? 

Mi fontosabb tehát, a m ű , ami esetleg rombolás, kegyetlen 
pusztítás, öncsonkító, de másokat is megsebz ő  erőszak nyo-
mán, mocsokból és vérb ő l, hazugságból és intrikákból, szöve-
vényes gyű lölködésbđ l és kíméletlen harcból születik, eltipor-
va minden mást maga körül, iszonyatos önzéssel és emberen 

45 



A tettesek ~  
te A nácik b űn-

ttének párat- 
lanságát bizonyítja az Elfajult m űvészet kiál-
lítása. Az 1937-ben megrendezett mün-
cheni kiállítás a barnaingesek m űvészeti 
diktatúrájának csúcspontját idézi. A hala-
dó m űvészek alkotásai ezrével estek 
áldozatául, közöttük az „elfajult" párttag, 
Emil Nolde képei is, amelyeket Hitler pro-
pagandaminisztere, Goebbels is megte-
kintett Berlinben , a „szégyen kiállításá-
nak" második állomásán. 

Egy árja 
pillantása 

Német nép, jöjj és ítélj magad! (Adolf Ziegler, 1937) 

Hitler szerette a m űvészetet. E célból 
építette 1933-ban birodalmának els đ  
nagy, reprezentatív épületét, a Né-
met M űvészet Otthonát Münchenben. 
Utolsó napjaiban is, amikor a szovjet 
védelmi alakulatok már Berlinben 
voltak, a Birodalom egyik dvlhelyén 
Albe rt  Speer társaságában linzi vi-
lágmúzeumának tervrajzait tanul 
mányozta. 

Hitler egy próbálkozásaival kudar-
cot vallott m űvész gy ű löletével sze-
rette a m űvészetet. Tizennyolc éve-
sen, 1907-ben magbukott a Bécsi 
Akadémia felvételi vizsgáján (A pr б -
barajz nem volt kielégítđ ). Pontosan 
harminc évvel kés đbb a m űvészetek 
legfels đbb bírájának nevezte magát. 

„A Führer szereti a m űvészeket, 
mert ő  maga is m űvész". Ezt a mí-
toszt Goebbels, Hitler „hazugságügyi 
minisztere" még idejekorán terjesz-
teni kezdte. Semmi sem csábítóbb, 
semmi sem megtévesztőbb, mint a 
Harmadik Birodalom m űvészeti dik-
tatúráját egy sikertelen fest ő  fájó 
emlékezetére redukálni. Mintha a ha-
talomszerzéssel csupán a m űvészet 
utáni vágyát kárpótolta volna. Hitler 
tulajdonképpen egy nép m űvészeti 
ízlésének legjobb ismerőjeként lépett 
fel. Saját magát egészségesnek tar-
totta, minden idegent viszont elfajult-
nak tekintett. Hatalmas b űntársra, a 
nép mindenkor készenlétben álló ér- 
zelmére kezdett đ l fogva számíthatott. 
A többi már a szervezés és a kegyet-
len erőszak kérdése volt. 

„Mostantól mi viseljük gondját: a 
nép legyen ismét a m űvészet bírája". 
Ez az ígéret 1933-ban, a Birodalom 
nürnbergi pártgy űlésén a legszé- 
gyenlptesebb módon tisztázta Hitlert. 

Miután megszilárdította hatalmát, és 
a berlini olimpián az egész világnak 
bemutatta álarc mögé rejtett színjá 
tékát, 1937 nyarán megkezdte a m ű -
vészeti kérdés végsI megoldására 
irányuló el őkészületeket. 

„A  m űvészet fennkölt misszió, 
mely fanatizmusra kötelez"; amit 
Hitler Nürnbergben közzétett, kés đ bb 
már plakátok hirdették a Német M ű -
vészet Otthonában, melyet maga Hit-
ler nyitott meg július 18-án. Egy 
nappal kés đbb a szomszédos Hof-
gartenben megnyílt az Elfajult m űvészet 
kiállítása. Egyik oldalon az elismer-
tek, a másikon az üldözöttek; itt a 
mUvészek, a hozzáért đk, a konzerva-
tív középszer űség, ott pedig a hala-
dók nagy nevei. Olyan szelekció volt 
ez, amelytđ l élet és halál függött. 

„Bilincseitő l megszabadított giccs, 
bilincsekbe zárt mUvészet." Ilyen cfm 
alatt irt a müncheni kett ős kiállításról 
a Prágában  116 szám űzött, John 
Heartfield: „A nácik, az irtás gyakor-
lott m űvészei sok német ember 
igazságát, szabad gondolkodását, 
fejl ődését és életét kiirtották már. 
Úgy tUnik, hogy a soron következ ő  
áldozatok a festđk és a képző - 
mUvészek lesznek." 

A művészetet sohasem mutatták 
még be aljasabb és hazugabb ml-
don, mint itt, a szégyen kiállításán: a 
képek kaotikusan egymásra aggatva 
Is  egymást elfedve Ilgtak, közöttük a 
Piros papírszeletek a leértékelt árat 
mutatták („A képet a dolgozó nép 
adópénzéb ől vásárolták"); a falakra 
körös-körül bujtogató jelszavakat fir-
káltak: „Ilyen szakemberek oktatták 
a német ifjúságot egészen a mai na-
pig", „Beteg elmék ilyennek látják a 

természetet", „NémetföldmUvesek-
zsidl szemmel nézve". Harminc 
pfennigért mindenki elolvashatta a 
gúnyos hangnem ű  ismertető  füzet-
ben, hogy mi volt ennek a kiállítás-
nak a célja: „Betenkitést nyújtani a 
kultúra szétesésének végs ő , borzal- 
mas fejezetébe, a nagy változás 
el őtti utolsó évtizedben." 

Az ismertető  füzet csak szította a 
haladók elleni hajszát. Az els ő , mai 
napig kedvelt tárgya: „Az ábrázolás 
barbársága a kézm ű ipar szempontjá- 
bб l". Ez a mUvészet az osztályharcot 
élteti, megsért minden „vallási el 
képzelést”, „propagandát szít a hon 
védelmi kötelesség megtagadásának 
céljából", és nem más, mint „aljas- 
ságokkal teli pornográfia". 
Ezekben az években még nem 

olyan kifejezett a nemzetgy ű löl ő  jel-
leg. A Néger m űvészet és a Külön meg-
tiszteltetés a zsidó m űvészeknek cfm0 
fejezet azonban már nem csupán ide-
genkedés volt a haladIktll. Az utolsó 
fejezet címe: Teljes őrület. Ez a szó 
szoros értelmében értend ő : Klee, Ko 
koschka és a többiek alkotásait mu- 
tatta be, párhuzamba állítva őket a 
heidelbergi elmegyógyintézet bete-
geinek munkáival — cinikus felszб lí-
tás: az elfajult m űvészettel úgy kell 
bánni, mint az életre méltatlan léttel. 

Hitler munkatársai Münchenben 
112 fest ő  és képz ő m űvész kereken 
730 alkotását válogatták ki, amelyet 
25 német múzeumban foglaltak le. 
Ezáltal az állam jóváhagyásával rá-
galmazták a haladó irányzatok kép-
visel ő it: a kubistákat, a konstruktivis 
tákat, a dadaistákat, az expresszio-
nistákat... Hitler így csúfolta ő ket: 

ezek mindannyian sajnálatra méltó 
szerencsétlenek, akik nyilvánvalóan 
világtalanságban szenvednek". Már 
1933-ban igy fenyeget őzött: „Veszé-
lyes mivoltuk miatt orvosi ő rizet alá 
kell helyezni őket", vagy: „Csalás 
miatt egy erre a célra létesített inté-
zetbe kell zárni őket". 

Ezek sem maradtak üres szavak. 
Otto Freundlich képz ő m űvészt, aki-
nek az G; °móe elnevezés ű  plasztiká-
ja látható volt a müncheni kiállításon 
és a hivatalos ismertet ő  füzet cím-
lapjan is (azóta nyoma veszett), Len- 
gyelországba toloncolták, és 1944- 
-ben a majdaneki gy ű jtő táborban 
megölték. Csak egy volt a sok közül. 

„Német nép, jöjj és ítélj magad!", 
harsogta Hitler végrehajtással meg 

Demagóg, mint az egész kiállítás: az 
Elfajultak ismertető  füzete. 
Fedllapján Otto Freundlich m űve 
(id őközben nyoma veszett). A zsidó 
származású m űvészt a nácik 
1944-ben a majdaneki 
gyű jtőtáborban megölték. 

bízott munkatársa, Adolf Ziegler fes-
tő , az Elfzjult muveszs: megnyitóbeszé-
dében. Több, mint kétmillió látogató 
tekintette meg ezt a kiállítást 
csupán Münchenben — ez minden ko-
rábbi rendezvény látogatottságát 
felülmúlta. 

„Az Elfajultak", jelentette a New 
York Times 1937. augusztus 5-án, 
„háromszor annyi látogatót vonz, 
mint a szomszédságban, a ‚‚m űvé-
szet hullaszobájában" kiállított nagy 
németek" (Heartfield). Amit megszé-
gyenítésnek és gyalázásnak terez-
tek, végül a haladók tragikus diada-
lává lett. 

A müncheni kiállítás, amelyet utó-
lag Berlinben, Düsseldorfban, Lip-
csében és Frankfurtban is megren-
deztek, a barnaingesek m űvészeti 
diktatúrájának tet ő fokát jelzi. Látvá-
nyos nyitánya volt ez a haladó m űvé-
szet meghurcolásának, amely nem 
1933-ban kezd ődött. Például Wilhelm 
Lehmbruck Térdel ők elnevezés ű  alko-
tása már 1924-ben egy hajsza áldo-
zatául esett, amelyet a Duisburgi Há-
ziasszonyok szövetsége indított el az 
egészséges gondolkodású asszo- 
nyokra apellálva; „Mozduljatok meg 
Is  gondoskodjatok róla, hogy az ilyen 
szégyenletes alkotások, amelyekkel 
manapság lépten-nyomon találko-
zunk, elt űnjenek, és ismét helyet ad-
janak az igazi m ű alkotásoknak." 

Ami akkoriban Duisburgban né-
hány ittas embernek gondot okozott 
( ők döntötték le a Neз n1er-v31 Э7i N '-t),  
tíz évvel kés őbb bekövetkezett az 
állam jóvoltából. Lehmbruck öntött 
bronzfiguráját is elfajultnak nyilvání-
tották Münchenben. Hozzá szándé-
kozták csatolni a „fémgy ű jtemény"-
-hez. Goebbels jobbat tudott: nem 
beolvasztani — eladni külföldön! Ez-
zel is késleltette a háború kitörését. 

Milyen hosszú volt az út a weimari 
nép dühét ő l a barnaingesek képhaj-
szájáig. Az avantgardisták már a 
császár idejében elégedetlenkedtek. 
Második Vilmos mondvacsinált m ű -
vészetnek tartotta a szociális beállí-
tottságú Káthe Kollwitz-t éppúgy, 
mint mindent, ami impresszionista, 
francia, tehát nem német. Ó is a né-
met m űvészet szakemberének tartot-
ta magát és támogatta az akadémizá-
ló fest ő ket, ám sohasem nyomta el 
ellenfeleiket, a szecesszionistákat. 

Nem véletlen tehát, hogy a H о ch 
,^ cím ű  katolikus folyóirat az avant-
gardisták mellett a „specifikus zsidó 
szellem" képvisel ő it is támadta, Max 
Liebermannt és Paul Cassiert: „Az 
elzsidósodott Berlinb ő l első rend ű  
m űvészeti piacot csináltak". Antisze-
mitista resszentimentum, a német 
nemzeti tudat ébredése, a nép érzé-
kenysége: ez mind adva volt, jóval 
1933 el ő tt, most csaka meg kellet 
mozgatni. Ehhez már nem kellett kü-
lön nemzetiszocialista m űvészet-
elmélet, elég volt Goebbels és a 
Gestapó. 

Az Elfа ;ult mérves °m elnevezés nem 
a náciktól származik (amelyet a ké-
pekre tapasztott sárga csillaggal 
jelöltek). Már 1933-ban Max Nor-
deau, zsidó származású publicista és 
orvos EIt а l Ј l Эѕ  cím ű  könyvében ezt ír-
ta: „Az avantgardizmus népi elmebe-
tegség, elferdülés; az ilyen m űvésze-
ket nem az elmegyógyintézet illeti 
meg, hanem a büntet ő jog által kisza-
hott ítélet." 

A harnaingesek hajszája nem a 
propagandaminisztériumban kezd ő -
dött, nem volt központosított, hanem 
különálló akciókból tev ő dik össze. A 
nácik els ő  rohamcsapataikat a Né- 
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Ezt mindenki látni akarta. 
Ez volt minden id ők legsikeresebb kiállítása: több mint kétmillió látogatót 
számlált csupán Münchenben. Hosszú sorok álltak az efféle „rémségek 
termei" ei đtt később Hamburgban is. 

met Kultúra Harcosainak Szövetsége 
tagjai közül verbuválták, amelyet 
1927-ben Alfred Rosenberg, a Nép] 
Megfigyel ő  főszerkesztője alapított. 
Két évvel kés őbb a Harcosszövetség-
nek már 25 helyi alakulata volt. A 
legtevékenyeb tagja: Paul Schulze-
-Naumburg épltészmérnök. 

A fényképekr ő l szili el ő adásai vit-
ákat indítottak; M űvészet és  faj cím ű  
könyve (1928) a Harmadik Birodalom 
darwini, faji esztéticizmusának alap-
jául szolgált. Gyanús tézise szerint a 
magasabbrend ű  árja faj magasabb-
rend ű  m űvészetet teremtett; aki a va-
Iiságot deformálja, mint Klee vagy 
Picasso, maga is deformált, „elfa-
jultnak" tehinthet ő . 

A TÁVIRATI IRODA TITKÁRA A 
MŰVÉSZETI CSARNOK VEZE-
TŐJÉVÉ LESZ 

Az első  sikereket 1930-ban Thürin-
giában könyvelte el a Harcos Szövet-
ség, amikor az ország els ő  Izben állt 
nemzetiszocialista vezetés alatt. Zü-
rlchben elbocsátották a múzeum-
igazgatót, Weimarban Wilhelm Frick, 
Hitler kés őbbi belügyminisztere fel-
gyújtotta a kastély múzeumának azt a 
részlegét, ahol a halalik m űvei vol-
tak kiállitva.(Barlach, Heckel, Ko-
koschka, Marc, Nolde és az építészet 
m űvészetének mesterei), és amelyet 
már 1924-ben Weimarbil Dessauba 
hurcoltak, 1933-ban pedig végérvé-
nyesen megszüntetésre kényszerítet-
ték. Errő l a „tisztogatásról" így ír a 
Népi Megfigyel ő : „A weimari múzeum 
szerencsére megtette az els ő  lépést 
Is  rést nyitott, amelyen keresztül 
nemsokára a többi kiállítás is bevo-
nulhat". 

Ezek 1933-ban be is vonultak: 
karlsruhei, mannheimi, nürnbergi, 
chemnitzi, dessaui, dresdeni, bres-
laui, stuttgari múzeumok egy-egy, a 
saját anyagállományukból sebtében 
berendezett „rémek termé"-vel. 
„November szelleme", „Kultúrbolse-
vizmus", a „Széthullás tükörképei" —
Igy nevezték el ezeket a kiállitásokat, 
a m űvészet népi törvényszékeit, az 
„akasztás gyakorlását" négy évvel a 
müncheni kiállítás el őtt. Igy kezd ő -
dött a leszámolás a gy ű lölt haladók 
kal, a Weimari Köztársaság szociál-
demokrata és kommunista m űvész 
-ellenzékével, és egy új, fiatal m ű -
vésznemzedék megfélemiftésével. Ez 
volt a kegyetlen bizonyítéka annak, 
hogy politika nélkül nincs m űvészet, 
bármilyen absztraktnak és esztétikai 
beállítottságúnak mutatkozik is be. 

Bekövetkezett az SA terrorja a 
kultúrában. A nem kedvelt múzeum 
igazgatókat id ő  el őtt nyugdíjazták, el-
bocsátották. Mint mindig, Hitler most 
is talált egy törvényt az igazság 
talanság elkend őzésére, ez volt a 
Foglalkoztatás és  a szolgáltatás újbóli 
visszaállítását szabályozó törvény, ame-
lyet 1933, április 6-án hozott meg, 
két héttel a Felhatalmazásról szótó tör-
vény közzététele után: „Azok a foglal-
koztatottak, akik eddigi politikai tevé-
kenységük alapján nem biztonságo-
sak és nem készek a nemzeti állam 
oldalára állni, elbocsáthatók állásuk- 
ból (4), úgyszintén „azon foglalkoz- 
tatottak, kik nem árja származásúak" 
(3). Ezzel kiadták az útját a 27 leg-
jobb, legbátrabb német múzeumi 
dolgozónak. 

A rossz után jött a még rosszabb. 
Mannheimban egy Friede nevezet ű  
távirdal titkár feltornázta magát a 
m űvészeti csarnok vezet őjének poszt- 

jóra. Essenben az SS embere a Nép-
m űvészeti Múzeum igazgatója lett, 
Himmler egyik rokona pedig a „Bau-
dissin grófja" címet kapta. Számára 
a „legtökéletesebb forma" a roham-
sisak volt és Kadinsky „28. utánza- 
ta", az 1912-b ő l származó Idegen test. 
Az absztrakt festmény tervezett ela- 
dása el őtt egy hirdetést tett közzé: „A 
kép ő rizetben van. Heil Hitler!" 

„Egyáltalán nem tudok olyan sokat 
enni, amennyit kedvem volna kihány 
ni" — Max Liebermann 85 évesen, 
1933 májusában lemondott a Porosz 
M űvészeti Akadémia tiszteletbeli el- 
nökének funkciijár đ l, Káthe Kollwitz 
és Heinrich Mann kier őszakolt visz 
szalépése után. A m űvészeti főiskolá- 
kon a tantestület hajszát indított 
Klee, Beckmann, Baumeister, Dix és 
Schlemmer ellen. 
1933 novemberében Goebbels 

proklamálta a berlini Kroll-Operában 
a Birodalmi M űvészeti Termet („Ku-
ka"). A „Kuka” hét teremb ő l állt, egy 
jutott az aktiv m űvészeknek. 1936 
végéig több, mint tizenhétezren ke- 
rültek kényszerszervezetbe (az árja 
bizonylat melléklésével). Aki nem 
hagyta magát beszervezni, kitiltották. 
Alkotási tilalom, kiállítási tilalom, 
belső  emigráció, szám űzetés: az esz-
méletvesztésnek, a nyomornak sok 
neve van. Charlotte Salomon, Felix 
Nussbaum és még mások számára 
már nem csupán a m űvészetrő l volt 
szó —  az ő  útjuk a gyűjtőtáborban 
fejeződött be. 

HITLER FELVILÁGOS[TJA A 
M(1VÉSZVILÁGOT A TOTÁLIS 
„TISZTOGATO HÁBORÚ"-ROL 

1933-ban már alig lehetett volna 
feltartóztatni a barnaingesek hajszó 
ját. De egy bizarr epizidusban úgy 
nézett ki, hogy még legalább irányt 
változtathat. A Birodalom kultuszmi-
nisztere Bernhard Rust volt, a „Ku-
ka" főnöke Goebbels, mindkett ő re 
Rosenberg ügyelt. Egy nép, egy biro-
dalom, egy Führer — de vajon egy 
m űvészet-e? És melyik? 

1933-ban Goebbels még gratulált 
Edward Munchnak 70. születésnapja 
alkalmából, és gondtalanul Nolde-
-akvarelleket akasztott berlini szol-
galati lakásának falaira. Ott is 
maradtak Hitler látogatásáig: „A ké-
peket rögtön el kell távolitani, mert 
egyszer űen elviselhetetlenek!" 

Emil Nolde úgy érzi, hogy félreis-
merték: „Az én m űvészetem német, 
erős és közvetlen", írja Goebbels-
nek. Ezt érezte néhány „baloldali" 
náci egyetemista is, aki 1933. június 
19-én a Berlini Egyetem egy tanács-
kozásán felszólalt: „A fiatalság a né-
met m űvészetért küzd — Barlachért, 
Naldeért, Heckelért, Schmidt-Rottluf-
ért, ám Ziegler, Pefner és társaik új —
vilhelmista akdemizmusa ellen. 

Az expresszionizmus, északi-misz-
tikus kifejezőképességével, mint a 
Harmadik Birodalom hivatalos m űvé-
szete? Az akkori el ő ltélettel ez nem 
lett volna olyan könnyű, mint Breker 
esetében. Hitler nem Mussolini, aki 
mindenkit kedve szerint enged feste-
ni, legyen az realista, absztrakt, fu-
turista, legrosszabb esetben akár 
fasiszta. Hitler tiltja az expresszioniz-
must, Goebbels meglapul, Rosen-
berg diadalmaskodik . És Noldet „el-
fajult" párttaggá nyilvánítják. 

1836. szemptember 8.: A Biroda-
lom pártgyű lésén Hitler felvilágositja 
a m űvészvilágot a totális „tisztogató 
háború"-rOl. 1937. június 30.: Adolf 

Zieglert, a „Kuka" elnökét felhatal-
mazták, hogy kiválogassa a Német 
Birodalom és országok tulajdonában 
lévđ  német eredet ű  alkotásokat, 
1910-ig visszamen ő leg, egy kiállítás 
céljából. A Führer egy évvel kés ő bb 
egy törvénnyel legalizálta az Elfajult 
Művészet alkotásainak kártérítés nél-
küli beszolgáltatását. 

Mint ji hivatalnokok, Hitler rab-
Iii pedánsan elkönyveltek mindent. 
(Otto Mueller Híd cfmü aktképe a 
16558-as leltárszámot viseli). Hat 
kötet öleli fel az elkobzott leltárt: ke-
reken 17000 festmény, szobor és gra-
fika 101 német múzeumból. A m űvé-
szetnek egy egész korszakát kellett 
kiirtani. 

München, 1937. július 19.: Még 
egyszer felfénylenek a képek a biro-
dalombeli diadalittas vessz đfutáson. 
Az Elfajultak megnyitásának napján 
Beckmann Amszterdamba emigrált. 
Barlach, egy összetört ember, Ro-
stockban maradt: „Ha az ember nap 
mint nap fenyeget ő , megsemmisít ő  
ütésre vár, akkor a munka magától 
abbamarad." Kokoschka dühében ar-
ra kéri levélben Kun von Schusching 
osztrák kancellái, aki jómaga is rö 
viddel a letartóztatás el őtt áll, hogy 
nyújtson jogi védelmet, és 1937-ben, 
londoni szám űzetésében megfesti az 
Elfajult m űvész önarcképé-t. 

Még tart a kiállítás, amikor egy bi-
zottság kidolgozza az értékesitési ter-
vet. Hitlernek devizára van szüksége. 
Az „elfajultakat" szoritlba kell kény-
szeríteni. Ugyes keresked ő k a hatal-
mat sejteti ködben m űködésbe lép-
nek. A svájci Fischer—galéria semle-
ges helynek bizonyult. A haladók 
alkotásainak elárverezésére Luzern-
ben került sor, a második világhábo 
rú el őestéjén. 

1939. június 30., egy napsüté-
ses péntek délután. A vierwaldstadti 
tO mellett, a Grand hotelben _New 
York-i, londoni, párizsi múzeumigaz-
gatók, galériatulajdonosok, m űvé-
szek és gyű jtők nyüzsögnek. „Ahol a 
Birodalom határai véget érnek, ott 
kezdődik a m űvészet igazi megérté-
se" — mondta egy szám űzetésben él ő  
kritikus, Paul Westheim. Egyedülálló 
árverezés volt. 

Remekm űvek potom pénzért: 
Orosz portréjáért 280 svájci frankot 
kértek, Klee-ért 850-et. Pierre Ma-
tisse, a m űvész fia, 9100 frankért 
elárverezte apjának a népm űvészeti 
múzeumból elkobzott m űvét, a Három 
n ő -t. A Hollywoodból érkezett rende-
ző , Jozef von Sternberg, 7200 frankot  

kinél Kokoschka Híd a Temzén cfmü 
művéért, amelyet el őző leg Hamburg-
ban állítottak ki. Göring marsall („Az 
állam legf őbb jogásza én vagyok") 
már az árverezés el őtt biztosított ka-
rinhalli, vidéki háza számára 14 re-
mekm űvet, közöttük Franc Marc fest-
ményét, a Kék lovak tömlöcét, melynek 
id őközben nyoma veszett. 

MEGBESZÉLÉS A PÁRTTAGOK 
KÜZDTT 

Az árverezésen jelen volt egy ak-
kor 22 éves titkárn ő  is: „Ez a m űvé-
szet jelentette a fordulópontot éle-
temben." Anne Ritzier, akinek ma 
galériája van a Zürich melletti Ried-
mattban, így emlékezik: „Ez kiváló 
alkalom volt a haladók m űveinek 
megvásárlására, persze sok-sok el-
nyomott kárára. Ezt mindenki tudta, 
aki a teremben volt. óriási feszültség 
uralkodott.” Kedvenc képét, Picasso 
Két harlekin-ját is eladták. „Amikor 
mellettem vitték el a képet, zokog-
tam". 

„Ez is olyan árverezés volt, mint a 
többi" —állítja Marco Crameri, a Fi-
scher-galéria mostani tulajdonosa. 
„Manapság már nem tennének 
ilyet". A párttagok összejátszottak. A 
baseli múzeum igazgatója megérezte 
a lehetőséget és a „kötelességet, 
hogy a m űvészet számára új házat te-
remtsen." A városi tanács 50000 
frank értéki vásárlási kölcsönt ha-
gyott jóvá. Cserébe megkapta Cha-
gall Rabbi-ját, Kokoschka Szélmenyasz-
szo Пyá-t, az „elfajultak" további 19 
m űvét. 

„E képek értéke szóra sem érde 
mes" — Irják 1937-ben a Svájci Re 
publikánus Lapok . És a luzerni Vater-
land: „Az embernek nem kell nemzeti 
szocialistának lennie ahhoz, hogy az 
ilyen m űvészeti megnyilvánulásokat 
elfajultnak és irtózatosnak tartsa". 
Goebbels-nek megvan az oka, hogy 
elégedett legyen, de a pénz szem-
ppontjábil már kevésbé. Van Gogh 
Onarckép-e elérte ugyan a 175000 
frank érték ű  csúcsárat, ám a barnain-
ges rablók mindössze  516397 mar- 
kara tettek szert Luzernben. Deviza 
fegyverkezésre? Az üzlet csődbe ju-
tott. 

Egyetlen képért, Marc Madarak-jó-
ért, amelyet akkoriban 2500 frankért 
árvereztek el, a müncheni múzeum 
1983-ban, a visszavásárlás alkalmá-
val kereken négymillió márkát fi-
zetett. Mig a Német Demokratikus 
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Köztársaságban az Elfajult MWeszet 
minden akcióját törvényellenesnek 
nyilvánították, a nyugati Német Mú 
zeumok Szövetsége lemondott arról, 
hogy a külföldön rekedt m űvészeti 
tárgyakat magáének hirdesse. „Ez 
már egy politikust sem édekel ná-
lunk" —állítja Georg Meistermann 
fest ő , a Német M űvészek Szövetsé-
gének egykori elnöke. 

Az árverezés napján a német mú-
zeumok sok-sok remekm űve szétszó-
ródott a szélrózsa minden irányába. 
Még több került azonban az elfajul- 

tak" lerakatóba, Berlinbe, a Köpenik-
ker utcába. Kés őbb a termet gabona-
tárolás céljából lefoglalták. A képe-
ket el kellett távolítani. 

1939. március 20-án a nácik 1000 
festményt és 3800 rajzot, akvarellt és 
grafikát dobtak máglyára a berlini 
tű ző rség udvarán. A képek után a 
könyvek is égtek. Fél évvel kés е bb 
pedig egész Európa lángba borult. n 

Peter SAGER 
Fordította MAJOROS MÁRTA 

Az á ldozatok nAnácik  
gyű löletét 

nemcsak a politikai tartalmú képek szítot-
ták. Tájképeket , fürd őző  lányokat , városi 
látképeket is „törvénytelenítettek", nem 
is tartalmuk, hanem a m űvészi ábrázolás 
miatt. Szerz ő iknek csak a bels ő  vagy kül-
ső  emigrációba, illetve a halálba vezet ő  
út maradt. 

A szépség 
iránti vak 
gyű lölet 

A Rabbi eladó 
1939. június 30-án Luzernben a nácik 
az „elfajultak" 125 alkotását 
elárverezték. Remekm űvek potom 
pénzért: Chagall Rabbi-ja 1600 frank 
ellenében a Baseli M űvészet 
Múzeumának tulajdonába került. Így 
sikerült valamit megmenteni azon 
alkotások közül, amelyeket Hitler is 
megszemlélt Münchenben —
megmenteni és szétszórni a 
szélrózsa minden irányába. 

A hatalmon levđ  barnaingesek gy ű ib-
lete mindenre kiterjedt, ami a német 
és az európai m űvészetben modern 
volt — ezt úgy kell érteni, hogy Van 
Gogh és Cézanne m űveit is „elfajult-
nak" nyilvánították, és elkobozták 
őket a múzeumoktól. Azonban a nem-
zetiszocialistákkal szembeni ellenál-
lást csak kevés m űvész juttatta kife-
jezésre képein. Egyikük Otto Dix volt, 
aki 1933-ban, a hatalomátvétel évé-
ben készített képének a Hét halálos 
b űn címet adta. 

Érthetđ, hogy Dix a barnaingesek 
listáján — amely a kivégzend đ  szemé-
lyek névsorát tartalmazta — els đ  volt, 
tekintettel a háborús, illetve háború-
ellenes képeire, amelyeken lerántot-
ta a leplet a hazug, „h đsi" ideol бgiá-
rе l. Ő  volt az els ő , akit a Dresdeni 
Akadémia eltanácsolt (ahol Kokosch-
ka is el őadott, miel đtt külföldre távo-
zott); a megindoklás következ đ  volt: 
„Képei között találhatók olyanok, 
amelyek mélyen sértik a német nép 
nemzeti tudatát, bizonyos m űvek pe- 
dig negatívan hatnak a honvédelmi 
kötelezettségérzet fejl đdésére." 

A Hét halálos bűn cím ű  képén Dix 
hangot adott a rendszer ellen irányu-
ló dühének, bemutatva a pokoli kí-
sértést. Hogy ne hagyjon kétséget 
affel đ l, kikre gondol, a boszorkányon 
guggoló törpének (e szörny a közép- 
kori értelmezés szerint az irigység 
b űnét személyesíti meg) egy Hitler-
-bajuszkát pingált az orra alá. Ugyan-
ilyen meggondolásból írt a háttérben 
látható falra egy Nietzsche-idézetet 
kedvenc Zarathusztrájából: „A siva- 
tag növekszik, jaj annak, aki a sivata- 
got el akarja rejteni". A kép aktuali- 
tása még megdöbbentđbb, mert egy 
régi mester stílusában készült, Dix 
különös módon így nyilvánította ki 
tiszteletét Hieronymus Bosch pande-
mOniuma iránt. 

A Hét halálos b űn biztos rejtekhelyen 
élte túl a Birodalom többéves uralko-
dását—felfedezése halálos következ- 
ményekkel járhatott volna szerz đje 
számára. Dix még néhány hónapig 
Drezdában maradt, azután a bels đ  

emigrációt választotta, megundorod-
va a m űvészet új funkcionáriusaitól. 
„Még mindig él az a disznó?" érdek-
lldött a szász miniszterelnök, Man-
fred von Killinger; ez volt a jel, hogy 
itt az ideje elt ű nni Drezdából. A Bo- 
densee környékén talált menedéket, 
ahol munkája számára új témát fede- 
zett fel: a tájat. Az elszigeteltség 
éveiben keletkezett azonban néhány 
jelentós allegóriája, és még néhány 
kép, melyekhez az б szövetségb đ l 
merítette a témát, ilyen például a Ha-
lál diadala ( Hitler kifigurázása ), vagy a 
Lót és lányai, melynek hátterét a láng- 
tengerben úszó Drezda alkotja. A ké- 
pet a második világháború el l -
estéjén festette, 1939-ben, melyen a 
bekövetkez ő  katasztrófa vízióját jele-
nítette meg. 

„Jegyzeteimet olyan állapotban 
kezdem írni, melyben totális bizony-
talanság tölt el a további életemet és 
a bolygónk ezutáni létezését illetó-
en" — jegyzi Max Beckmann naplójá-
ba 1940. május 4-én amszterdami 
menedékhelyén. „Káosz és rendet-
lenség, ahová csak néz az ember. 
Politikai szempontból teljes homály, 
áttekinthetetlenség ..." 

Mindemellett nem könny ű  az em-
beri méltóságot meg ő rizni, és azon is 
csodálkozom, hogy egyáltalán élek 
még." Max Beckmann a nácik haj-
szájának egyik legprominensebb ál-
dozata, századunk egyik legjelentO-
sebb fest őm űvésze. 

A hatalomátvétel után elveszítette 
frankfurti tanári állását, sokáig vona-
kodott attól, hogy külföldre távozzon. 
Remélte, hogy Berlinben anonimitás-
ban dolgozhat, anélkül, hogy valaki 
felfedné, és mindig akadtak fest đk és 
gyű jtđk, akik anyagilag támogatták, 
akkor is amikor már nem állíthatta ki 
m űveit. Gunther Franke m űkereske-
dOnek a következőket írta: „Eljön 
majd az idO, amikor nekem is igazsá- 
got szolgáltatnak." De már 1937 
márciusában másképpen ír: „Talán 
ebben az évben egészen más lesz a 
helyzet." Hogy foglalkoztatta az emi 
gráció gondolata, ezt bizonyítja els đ  
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triptichonja, amelynek az Elutazás cí- 
met adta. A triptichon középs đ  részén 
a szabadság felé törekvés látható, 
míg a két szárnyon lév ő  kép a foglyok 
kétségbeejtđ  helyzetét mutatja be. 

Beckmann 1937 júliusáig tartózko-
dott Berlinben. Egy nappal azután, 
hogy a rádióban hallotta Hitlernek az 
„elfajultak" elleni vádbeszédét, 
amely a Német M űvészet Otthonában 

Otto Dix 1933-ban készítette el a Hét 
halálos b űП  cím ű  alkotását, 
tiltakozásként a népiszocialista terror 
ellen. A kép biztos rejtekhelyen, 
szerzője pedig bels đ  emigrációban 
vészelte át azt az id őszakot. 

is elhangzott a kiállítás megnyitóján, 
az emigráció mellett döntött. Amsz-
terdamba menekült és ott egy do-
hányraktárban rendezte be m űtermét. 
Első  önarcképe, melyet Amszterdam-
ban festett, a Megszabadult címet vi-
selte. 1947-ig maradt Hollandiában, 
majd Amerikába ment. Németország-
ba soha többé nem tért vissza. 

Beckmann már az emigráció eldtt 
is többször járt Hollandiában. A Sche- 
veningen, reggel öt órakor elnevezésű  
kép és még tíz festmény, amelyet az 
Elfajult M űvészet-en kiállítottak, már 
1928-ban megszületett. Mély, meta-
fizikus gondolatok és expresszív túl-
tengés nélküli képek ezek. Beckmann 
nem az izzó napkeltét ábrázolta, ha-
nem a kora reggel h űvös fényét, 
amely rózsaszín ű re festi a tengert és 
az égboltot. A hotelszobájának abla-
kából nyíló látványt örökítette meg, 
és vele együtt az összes hétköznapi, 

ám oda tartozó dolgot: a kopott füg 
gönyt, a borosüveget az ablakpárká 
nyon, a strand bejárata feletti ciga- 
rettareklámot (Próbálja meg ön is 
Miss Blanche!), amely egy többszín ű  
körben kapott helyet a kép bal olda- 
lán. Mindez a valóság realista szem- 
léletét tükrözi, amely a közelit és 
a távolit összehozza, határtalan 
messzeséget és szabadságot sugall, 
amely Max Beckmann számára fe-
lejthetetlenné tette azt a kora reggelt 
Scheveningenben. 

Lovis Corinth számára a tájkép ak 
ciót, az alkotóelemek mozgását je-
lentette. A Walchi - tó, vörösfeny ővel 
cím ű  festménye 1921-ben keletke-
zett, hét évvel Beckmann Schevenin-
gent ábrázoló képe el đtt. „A tб  titok- 
zatos színei, hangulatai váltakoznak 
— írja Corinth. Egyszer villog, mint a 
smaragd, egyszer kék lesz, mint a za-
fír, végül fénylő  ametisztnek tetszik, 
öreg feketefeny đk gyű rűjében, ame-
lyek visszatükröz đdnek, és még feke 
tébbnek t űnnek az áttetsz đ  vízben... 
A virágos mezđn, a part mentén még 
egy-két japán törpefa ágaskodik és 
egy magas vörösfenyđ , a kedvencem, 
fontoskodva emelkedik a többi fölé." 
A barnaingesek ezt a képet is köz-
szemlére tették az „elfajultak" kiállí-
tásán, majd 1939-ben Luzernben 
elárverezték (3000 svájci frankért, a 
Berlini Nemzeti Galéria csak 1960- 
ben szerezte vissza.) 

„Ezt a nagyszer ű  német fest đt is 
elfajultnak nyilvánították!!!" —írta 
egyik levelében Alfred Kubin, aki 
szintén üldözött volt. A náci funkcio-
náriusoknak nem lehetett egészen 
igazuk, amikor elítélték Lovis Co-
rinth-ot. 1939-ben az elfajult m űvé-
szet alkotásait értékesít ő  bizottság 
határozatot hozott, hogy legkevesebb 
négy Corinth-festményt ismét a mú-
zeumok rendelkezésére bocsássa-
nak, tekintettel jelent ős értékükre és 
dokumentumjellegükre, amellyel a 
XX. század m űvészetét kpviselik. Kö-
zöttük volt egy kép a Walcheni-tavat 
ábrázoló sorozatból  is.  A festđ  1925-
ben halt meg. 

Otto Mueller sem érte meg a náci 
terrort, amelynek sok m űve esett ál- 

Építészet és tájfestészet, a nácik szemszögéb ő l mindkettő  „elfajult ": Treptow 
tornya, Lyonel Feininger 1928-bб l származó m űve, és a Fenyő k a hegyeken, Ernst 
Ludwig Kirchner műve 1919-b ő l. Feininger Amerikában halt meg, Kirchner 
pedig a svájci emigrációban öngyilkosságot követett el. 

scheveningen, reggel 5 órakor —így nevezte el Max Beckmann 1928-ban készített 
festményét, amelyet 1937-ben ekoboztak. A kép ma Münchenben találhat đ , 
a Haladó M űvészet Állami Galériájában . Beckmann Hollandiába emigrált, 
Igy vészelte át a háborút. 
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Együttélés a halálfélelemmel Max Beckmann, Otto Dix, Lyonel Feininger, Ernst 
Ludwig Kirchner, Lovis Corinth — századunk jelent ős festőm űvészei a náci 
hajtóvadászat áldozatai tettek. Sorsukat jól illusztrálja Max Beckmann 1940-es 
nyilatkozata: „Azon is csodálkozom, hogy egyáltalán élek még." 

A tan ' k n 
Az érintettek közül 

mar sokan nem élnek, 
akik az akkori hajtóvadászatról beszámol 
hatnának. Akkoriban ők, a fiatal m űvészek 
pályafutásuk kezdetén és egyben a végén 
álltak. A háború után szétváltak útjaik: 
absztraktak vagy realisták lettek, a Német 
Szövetségi Köztársaságban vagy a Német 
Demokratikus Köztársaságban alkottak to-
vább. Vajon milyen sorsra jutott az 1937-
es örökség? 

Büntetés: 
irány 
a gyűjtőtábor 
Hitler, a mázoló sohasem tanulmányozott mást a színeken 
kívül, és miután hatalomra került, mindent összevissza 
kent. Egész Németországot bemázolta. 

Bertolt Brecht, 1933 

dozatául. Nehezen fogható fel, miért 
váltottak ki botrányt a tájjal egybeol-
vadó, természetes, lirikus aktképei. 
Talán azzal magyarázható, hogy mo-
delljeit a cigányok soraiból vélogat 
ta, mert szerette szabad, kötetlen 
életmódjukat, habár a nácik kegyet-
len hajszát mértek rájuk. De nem 
csupán ez a motívum, a nem német 
n őtípus dühitette őket, hanem min 
den'ekel őtt az ábrázolásmód: a reduk-
ció, a naturalista elemek elhagyása, 
amely megkülönböztette Otto Muel-
ler Képelt Adolf Ziegler aktképeit ő l. 

Lyonel Felninger, a transzcendens 
szerkezetek fest ő je, 1933-ban, a ha-
talomátvétel után még egy ideig Ber-
linben maradt. A Weimari Köztérsa 
ség éveiben a legjelent ősebb m űvé 
szek egyikének számított. 60. szüle 
tésnapja alkalméból a Berlini Nem-
zeti Galéria Felninger egész munkés-
ságét felölel ő  kiéllitást rendezett. 
Feininger volt az els ő  m űvész, aki 
már 1919-ben meghivást kapot a 
weimari Bauhaus nevű  m űvészeti 
akadémiára. 

A Bauhaus, mint a „kultúr-
bolsevizmus melegágya" 

A nácik az összes m űvészeti aka 
démia közül a Bauhaust gy ű lölték 
legjobban, mint a „kultúrbolsev!z-
mus melegágyé-t. 1933 júliusában 
bezárták a Bauhaust. Ezáltal néhány 
hires m űvészt Is rágalmaztak, mint 
amilyen Klee, Kandinsky, Schlemmer 
Is  Felninger. Felninger sok képét el-
koboztak, köztük a Treptow tornyé-t. E 
kép az Igazi Felningert mutatja: az 
ábrázolt realitás, a tornyok, tet đk, az 
utca, az égbolt és a felh đk prizmatl-
kusan elosztva léthatók és az éles 
megkülönböztet đ  szinekkel szinte im-
materiális szépséget képeznek. 

Felninger, New York-ban született 
német szül ők gyermekeként, egy év-
vel az Elfajult M űvészet Kiállításé-nak 
megnyitása el őtt visszatért Amerika-
ba, melyet 16 évesen hagyott el. Sok 
nehéz év után az Amerikai Fest ők és 
Szobrászok Szövetségének elnöke 
lett. Am soha nem gyógyult be sebe, 
amelyet a Németországul való el- 

szakadás okozott. Kései képeiben és 
fametszeteiben is felbukkan a közép 
kori városok és templomok emléke, 
amelyeket Thüringiában és a tenger-
parton látott. 

Az üldözött m űvészek többsége ét-
vészelte a náci kényszeruralmat, 
több-kevesebb nehézség árán, küls ő  
vagy belső  emigrációban. Ernst Lud 
wig Kirchner, a Híd cím ű  folyóirat 
egyik szerkeszt ője és a német ex-
presszionizmus kezdeményez ője, aki 
1917 óta egészségügyi okok miatt 
Svájcban élt, teljesen elveszítette 
egészségét. Orvosa és egyben barét-
ja, dr. Fréderic Bauer a következőket 
Irja: „Amikor ő  is az elfajult m űvé-
szek listájára került, szellemileg le-
tört. Ebbő l soha nem gyógyult ki. 
Szörny ű  félelem fogta el, kés őbb pe-
dig üldözési mániában szenvedett." 
Maga Kirchner is hasonlóan nyilatko-
zott: „Mindennek ez a mostani nehéz 
helyzet az oka... ez emészt fel en-
gem... most csak úgy szó nélkül 
megsemmisíthetnek egy alkotást, 
amely sok száz áldozat árán jött lét-
re. Ilyen dolgokkal szemben nehéz a 
hidegvért meg ő rizni." 

Az elfajultak kiállításán Kirchnert 
32  ml  képviselte, munkásságának 
különböző  perildusaibil származó 
alkotások. A Feny ők a hegyeken cím ű  
képet, amelyet a hamburgi múzeum-
ban ő rzik, Kirchner 1919-ben festet-
te, miután Svájcba étköltözött; er ős 
szinekkel szerkesztett tájkép, mely 
Kirchner szaval szerint „a természe-
tes formákat még egyszer űbb for-
mákra redukálja, és szinte szuggeral-
ja a tartalmat a szemlél őnek." 

A térgyl motívumot nem túlsrar-
nyalnl, de egy kicsit étalakitanl: ez 
volt az elve, és e szerint ábrázolta a 
svéjcl hegyvidéket is, amely naponta 
szeme elé tárult. Utolsó képel mente-
sek maradtak mindenféle pol!tikum-
til, ami m űvészi egzisztenciáját ve-
szélybe sodorta, rettegésben élt; míg 
végül az élet elviselhetetlenné vélt 
száméra: 1936 júniuséban, egy évvel 
a szégyenletes müncheni kiéllités 
után öngyilkos lett. 

Gottfried SELLO 
Forditotta MAJOROS MARTA 

Pár nappal Hitler hatalomátvétele 
után, 1933. január 30-én az SA em-
berei megrohamoztak egy m ű termet 
Düsseldorfban, a Chlodwig utcában. 
Carl Lauterbach festőm űvész lakott 
itt. „Mivel nem engedtem rögtön be 
őket, csizmáikkal kezdték rugdosni az 
ajtót. Házkutatási engedély nélkül 
jöttek, és magukkal vitték két, 1930-
bil származó képemet, az Éhez ők me-
netelésé-t és a Munkanélküliek tünteté-
sé-t. A szomszédok feldühödtek azon, 
hogy az SA emberei a képek sarkával 
megsértették a falakat a lépcs ő -
hézban." 

Egy đsz hajú,ii emlékezet ű , piros 
csokornyakkend őt visel ő  úr ül velünk 
szemben. Carl Lauterbach 1933. 
áprills 11-én készült fényképet mu-
tat: k đnyvek máglyára vetését a 
tanácsháza el ő tt. Düsseldorf lakól 
szinte piromániás buzgalommal 
igyekeztek tiszteletbeli polgáruknak, 
Hitlernek beblzonyftani azt, hogy 
szívvel-lélekkel mellette állnak, ezért 
elkobzott képeket is dobtak a mág-
lyára. Mit érzett Carl Lauterbach, 
amikor alkotásait égni látta? „Már 
arról gondolkodtam, túlélem-e. A hu-
rok úgyszilvén a nyakam körül szo-
rult." 

Lauterbach 26 éves volt abban az 
esztend őben, a Harmadik Birodalom-
ban él ő  sok ezer fiatal m űvész közé 
tartozott, akik pályafutásuk kezdetén, 

Is  egyszersmind a végén álltak. 
Avantgardista volt, az ASSO-hoz (Né-
metország alkotó, forradalmi m űvé-
szeinek egyesülete) tartozott, amely 
a nácik célpontja volt. Lauterbachot 
háromszor tartóztatták le, vallatták, 
majd ismét szabadlábra helyezték. 
M űvészkollégái között is akadtak 
besúgók. 

A düsseldorfi múzeumból a nácik 
1937-ben több mint 600 m űvet ko-
boztak el, ezek között volt Carl Lau-
terbach 12 szociálkritikai m űve, 
„amelyek Dix és Grosz stllusában 
készültek, tehát nem klvénatosak". 
Egyik rendezvényre sem emlékezik 
olyan élénken, mint a szégyenletes 
müncheni kiéllltésra,; amely egy év-
vel kés őbb Düsseldorfba is elkerült. 
Belépő jegyét ma is^il: D,50 RM Elfa-
jult Mwészet (RM a birodalmi márka 
volt). 

„Abban a csarnokban kimondha-
tatlan borzalom uralkodott, mégis 
örültünk neki, hogy még egyszer ta-
lálkozhatunk a haladó m űvészettel. 
Ez volt az utolsó alkalom." Lauter-
bach még most is maga el őtt látja a 
vad összevisszaságban Iigi képeket, 
közöttük a piros festékkel firkált buj-
togató jelszavakat és Alfred Flecht 
helm berlini galerista fényképét: A 
zsidó egyenl ő  e m űvészet menedzse-
rével!" 
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AZ EMIGRACIO FESTÉSZETE 
Georg Meistermann 1937-ben látta 
hogyan állítják pellengérre 
tanítómestereit. Neki is megtiltották, 
hogy mUveit kiállítsa. Belső  
emigrációban fejlesztette stílusát. 
1945 után rendkívül sikeres lett. 
Meistermann ma Kölnben él; 
moralista, és nem véletlenül 
érzékeny a restauratly áramlatokra: 
„Engem egyszer már betiltottak, 
politikai okok miatt." 

Mivel Herbe rt  Sandberg zsidó volt, 
kommunista és szatirikus rajzoló, így 
a nácik szeméhen egy személyben 
megtestesítette mindazt, amit 
„elfajultnak" nyilvánítottak. Nyolc 
évet töltött az 1937-ben létesített 
Buchenwaldban. A Fa mellett cím ű  
rézkarca az akkori évek terrorjának 
tanúbizonysága. Sandberg, a Német 
Demokratikus Köztársaság Nemzeti 
Díjának birtokosa Kelet-Berlinben él. 

„A legtöbb látogató néma volt. Di-
vat volt hallgatni. Önök tudják, mi-
lyen volt akkor a német ember pillan-
tása?" Carl Lauterbach egy gyors 
fejbillentéssel bemutatta, hogyan 
szoktak akkoriban megbizonyosodni 
arról, hogy nincs a közelben lehall- 
gatIkészülék. „Sok látogató csodál- 
kozott, miért ilyen drágák a képek: 
nézzétek csak, ez a mi adópénzünk!" 

Carl Lauterbach akkoriban havi 57 
márkát kapott „m űvészeknek kijáró 
segély" gyanánt, barátai és családja 
is támogatta. A Gestapo emberei 
id јгб l-id е re ellenđ rizték a m űtermet, 
vevđknek álcácva magukat.„Ezeknek 
természetesen valódi csendéleteket 
Is  arcképeket mutattam. Amikor a ki-
hallgatáson azt kérdezték, kiállítok-e 
a Német MUvészet Otthonában, min-
dig azt feleltem: Odáig még nem ju-
tottam el". 

Az országon belül maradni — anél-
kül, hogy az ember kompromittálja 
magát, hogy hU maradjon önmagá-
hoz, a mUvészethez, és ne legyen 
feltUn đ  —életveszélyes kísérletnek 
számított, amelyet — túlságosan is 
jámboran — belső  emigrációnak ke- 
reszteltek. Lauterbach 1939-b ő l szár- 
mazó önarcképén ott látható a halál 
is, hadnagyi egyenruhában, csont- 
kezében ecsettel. „Sok m űvészbará-
tom öngyilkosságot követett el, so-
kan emigráltak és sokan kerültek 
gyűjtőtáborba". Karl Schwesig, akit 
bestiálisan kínpadra feszítettek; Pe-
ter Ludwigs, aki egy düsseldorfi bör-
tönben halt meg; Franz Monjau, akit 
Buchenwaldban végeztek ki; Julo Le-
vin Auschwitzben lelte halálát. Alko-
tásaikat alig ismerték Düsseldorfon 
kívül. Neveik hiányoznak a nagy m ű -
vészettörténetekb ő l. Valamennyien 
egy „elfajult" rendszer áldozatai. 

Evekig tartó félelemmel, s őt hallu-
cinációkkal vészelte át Carl Lauter-
bach a Harmadik Birodalom uralmát. 

Amíg a Hitler „udvarához" tartozó 
m űvészek, Breker és Peiner a Német 
Szövetségi Köztársaságban újra szép 
karriert futottak be, addig Lauter- 
bachnak csak szűkös nyugdíjatfolyl- 
sítottak. „Némi kártérítést kaptam 
ugyan, de nem rehabilitáltak.” A 
düsseldorfi akadémián fellebbezett, 
de próbálkozása kudarcot vallott. „Az 
volt a baj, hogy az akkori m űvészeket 
csak politikai kérdésnek tekintették: 
félre velük, nincs szükségünk ilyes- 
mire! Kleet és Kandinskyt az »elfajul- 
tak« aurellája vette körül, de đket 
követték a többiek is." Végül, sok ül- 
dözés után az absztrakt m űvészek ra- 
gadták meg a kormányrudat, beleé- 
ve a szabad, autonóm nyugati mfívé- 
szetet is. 

1947-ben piétót szándékoztam 
festeni egy templom számára. Am a 
kultuszminisztérium nem ajánlotta: 
»Nem, Lauterbach úr, ami nekünk 
manapság kell, az Krisztus mint ki-
rály! Van elég bajunk így is.» Mei 
stermann úrnak jobban ment, ő  szép 
üvegablakokat festett, eltalálta, mi 
kellett abban az id őben." 

Georg Meistermann még ma is ki-
hívóan beszél errđ l: „Egyszer már 
politikai okok miatt tilalom alatt dol-
goztam, mint »elfajult« m űvész", írja 
az SPD kancellári posztjára benyúj-
tott pályázatában: „Nem találom jó-
nak, ha az ember napról napra er đ -
sebben érzi az állam szorító hatá-
sát... ismét oda akarnak kilyukadni, 
hogy engedelmességre kényszerítsék 
az embereket?" 

A templomi festđ  kölni mUtermé-
ben mesélte el, hogyan kezdOdött 
munkássága. Georg Meistermann, 
1911-es születés ű , a Düsseldorfi M ű-
vészeti Akadémia hallgatója volt. „A 
hatalomátvétel napján nem a ház-
mester ült a portásfülkében, hanem 
rohamszíjas barnaingesek, az SA 
emberei." Még Paul Klee gyalázását 
is megérte, miel đtt állásából elbo-
csátották. Lá tta, amint a pártba 
újonnan belépđ  festđ , Franz Radziwill 
az akadémia folyosóján expresszio- 
nista grafikákat vesz szemügyre, 
nagy egyetértésben Brekerrel; ott 
már 1939 elején rágalmazták az „el-
fajult" m űvészetet. 

Nem sokkal ezután Meistermann 
elhagyta az akadémiát. Hamar észre-
vette, hogy az új hatalom mit tart az 
absztrakt m űvészekrő l. Egy wupper-
tali rendezvényen idO el đtt kiállítot- 
ták képeit, majd minden magyarázat 
nélkül kirakták đket solingeni háza 
elé hajnali négy órakor. „Mikor kijöt- 
tem, láttam, hogy a téren dolgozó 
asszonyok valami furcsa tetőfélét 
szerkesztettek maguknak es đ  ellen. 
Az én vásznaim voltak azok, átázva 
Is  szétmállva." 

MeistermanntOl megvonták kiállí-
tói jogát, fest ő i jogát azonban nem. A 
„Kuka" jóváhagyott számára éven- 
ként egy négyzetméter vásznat, 
festéket azonban már nem. Mivel ci-
pészmester fia volt, tudott magán 
segíteni: „Abban az id őben megta-
nultam, hogy három fajta cip őkrém 
létezik: barna, fehér és fekete. Ezt az 
ember szükség szerint keverheti, és 
egész szép hatást érhet el vele. Ez 
Igy, elszakadozott leped őkre festve 
egyedi hatású volt, sajnos azonban 
nem bizonyult tartósnak." Eszmény- 
képei van Gogh és Cézanne voltak. 
1937-ben Münchenben viszontlátta 
őket az „elfajultak" között. Mire szá- 
mított akkor, fiatal m űvész korában? 
Tízéves háborúra." 

„Politikai akcióba léptem, mert a 
harmadik Birodalom bukásával nem  

múlt el a náci veszély." Amikor 
1949-ben Theodor Hess kényszerb đ l 
megalapította a Német MUvészet 
Egyesületé-t, 	gondoskodott róla, 
hogy a Hitler-korabeli, prominens 
művészeket ne hagyják figyelmen 
kívül: „Hofer, Schmidt-Rottluf, Kathe 
Kollwitz — valamennyiüket rehabili 
tálni kellett!" 

Meistermann, a háború utáni né-
met m űvészet nagy moralistája 
1967-ben visszautasította a Münche-
ni M űvészeti Akadémia meghívását, 
mert még ott tevékenykedett Her-
mann Kaspar  fist': „0 rendezte be 
Hitler irodáját, megszervezte a Né-
met M űvészet Otthonának megnyitó 
ünnepségét, és szerepe volt az Elfajult 
M űvészet akcióban is." 

A haladókkal szembeni intoleran-
ciának soha többé nem lenne szabad 
diktatúrává fajulnia. Ezért szorgal-
mazza Meistermann 1949 óta egy 
szövetségi gy ű lés létrehozását: hogy 
szilárdítsa a m űvészek nyilvános 
jelentđségét és a politikusok fele- 
l ősségét a kultúráért. Ez mégiscsak 
egy álom volt a m űvészet és a politi- 
ka koalíciOjárll, ahol legjobb eset- 
ben is csupán e kett đ  koegzisztenciá- 
járól lehet szó. Ma, 50 évvel 1937 
után, Meistermann is levonta a kö-
vetkeztetést: „MUvészetnek és politi-
kának semmi köze egymáshoz." Sze-
rinte a restauráció is visszájára 
fordult: akkoriban Globke, manapság 
Bitburg: „Már a küzdelem sem szerez 
örömet." 

Elfajult m űvészet: a mUvészettör-
ténet egy fejezete, amely még lezá-
ratlan. Még ta rt , még érezhetđ  a 
hatása. Ezt még nem zárták le azzal, 
hogy az üldözötteket késObb mint 
klasszikusokat rehabilitálták. Azok a 
képek továbbra is ragyognak: mintha 
semmi sem történt volna, semmit 
sem tettek azonban jóvá. 

A 82 éves Hans Ha rtung festđt An-
tibesben találom meg, ahová egykor 
menekült, és ahol új hazát talált. 
Lipcsében született, rasszizmus és 
politika távol állt t ő le, absztrakt 
művész lévén mindig gyanús volt, a 
Gestapo is kihallgatta, 1935-ben Pá-
rizsba menekült, belépett az idegen-
légióba, amely Észak-Afrikába küld-
te, majd visszatért Franciaországnak 
egy még meg nem szállott részébe, 
ismét Hitler hadseregét ő l menekült, 
spanyolországi börtönökbe internál- 
ták, az elzászi fronton súlyosan meg-
sérült, visszakerült Párizsba, meg-
kapta a francia állampolgárságot: 
egy korabeli m űvész élettörténete ez. 

Most itt ül el đttem; még tolókocsi-
ban is festeget, meghajolva és mere-
ven, akár a m űterme elOtt álló olaj-
fák. „Mi egyik helyr ő l a másikra, 
folytonosan menekültünk. Ha Német-
országban maradtam volna, engem 
is elfajultnak nyilvánítottak volna." A 
müncheni kiállításról Ha rtung 1937-
ben szerzett tudomást Párizsban, 
ahol pont abban az időben egy nagy 
kiállítást rendeztek: „Úgy történt, 
ahogy elképzeltem —üldözték hazám 
legjobb m űvészeit." Ami ezek után 
még megmaradt neki, az az ábrázo-
lásmód egyedisége. Aki a vonalak és 
színek szabadságáért politikai mene- 
déket keresett és vállalt, az tudta, 
hogy ebben semmi absztrakt nem 
volt. Ez az idividuum drágán megfize-
tett szabadsága volt. 

Képein észrevehet ő  az akkori évek 
csal б dásá, szorongása: „Ez egy he- 
ves, lázadó festészet volt. Olyan, 
mint jómagam. Az volt az érzésem, 
hogy becsaptak." Becsapták, fejl ő - 
désének legjelentősebb éveiben. 
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A NACIK DIJA 
Fritz Cremer Gyászoló asszonyok cím ű  
domborművéért, amellyel 
kétségbeesését akarta kifejezésre 
juttatni, az „elfajultak" évében 
megkapta az állam díját. A nácik egy 
kommunistát tüntettek ki? A 
fenyegető  antifasiszta emlékm űvek 
Cremert a Német Demokratikus 
Köztársaság szobrászsztárjává 
emelték. A ma 80 éves fest đm űvész 
így nyilatkozott: „Be kell vallanom, 
hogy akkoriban igen keveset tettem. 
Különben most halott lennék." 

Elбször Franciaországban ismerték 
el, nemzetközi hírnevet szerzett. A 
francia és a német posta tisztelte 
meg róla készült bélyeggel. Hartrrng 
így búcsúzott tőlünk: „Adják át üd- 
vözletemet Németországnak, de csak 
a ji embereknek!" 

1937: már nem sokan élnak azok 
közül, akik érintve voltak és szemta- 
núként mesélhetnének. Hétr đ l-hétre 
kevesebben vannak. Hagenban, szü- 
leim házában, amely hitt gesztenye-
fa virágzik, az egyetlen fa ebben a kis 
zsákutcában, itt él Emil Schumacher 
festiművész. Már az els đ  kiállítását 
betiltották 1935-ben, „kultúrbolseviz-
mus" vádjával. Mivel nem volt a 
„Kuka" tagja, így a nyilvánosság 
elđtt nem volt semmi esélye. Az 
1937-es müncheni események fáj-
dalmasan érintették: „Azt hittem, 
mindennek vége. Feladtam a re-
ményt. Az ember egyre inkább magá-
ra maradt. Szinte üvegbúra alatt él-
tünk. A munkakedv apadóban volt. 
Lehetđség semerre. Nem volt sem-
mi, amibe az ember belekapaszkod-
hatott volna. Úgy éreztem magam a 
barnaingesek diktatúrája alatt, mint 
egy elveszett bárány." 

Á belsi emigrációban él ő  művé-
szek közül senki sem tárta elém az 
akkori kilátástaian helyzetet olyan 
megrázóan, mint Emil Schumacher: 
„Továbbcsináltam, habár mind ke- 
vésbé reménykedtem." Kis rajzok 
voltak ezek, fametszetek, csendéle- 
tek, tájképek. A háború kitörésekor 
Schumachert technikai rajzolóként 
alkalmazták a hadiiparban. „Hogy 
maradt-e id őm a m űvészetre?" A há 
ború után Emil Schumacher egyike 
volt a a legjelentđsebb absztrakt 
művészeknek. „Már korábban is köz-
tük lehettem volna! Az ember 20 éve-
sen erejének és alkotókedvének 
csúcspontján van. Nálam ez nem ér 
vényesülhetett. Az egész elvesztege-
tett id őszak volt." 

Uldözött m űvészek, egy elárult, el-
veszett generáció m űvészei. Alkotá- 
saikat a fiókban kellett irizniük, 
mindentll és mindenkitđ l rettegve, 
az elismerés reménye nélkül. Sok 
minden hozzájárult m űveik megsem-
misítéséhez: elkobzások, bombák. 
Karl Otto Götz az orrom alá tartja 
megszenesedett fényképalbumát: 
„Meg akarja szagolni Drezdát?" Ott 
égett el korai m űveinek többsége az 
1945- is  gyújtogatásban. 1933-tб l 
elővigyázatosságból nem írta alá ké-
peit, hanem repül ő  sirállyal jelölte 
meg đket. Csak a beavatottak tudták, 
hogy ez a madárka egy aacheni 
avantgardistául származik, aki ra-
jongott Kandinskyért és a vitorláz б re-
pülés pionírjaiért. 

Karl Otto Götz, az absztrakt festé- 
szet mesterembere 1938-ban Drez- 
dában megismerte Otto Dixet. „Dix 
egy gazdag pártfogó j бvoltáb б l kere-
sett olyan sokat. Békén hagyták 
festési tilalom ellenére is. Meghívott 
a m űtermébe, kérte, hogy vigyem a 
lemezjátszómat is. Tiltott zenét for-
gattam le neki: Sztravinszkijt, Honeg-
gert, Bartókot." Götz els ő  galeristája, 
Heinrich Kühl dresdai m űkeresked ő  a 
hátsó szobában forró árut kínált: Cha-
gallt, Schlemmert, expresszionistá-
kat, konstruktivistákat, mindent, 
amitđ l a megfélemlített gy ű jtők 1937 
után szabadulni akartak. „Egy 
Schwitters-kollázs 12 márkába ke- 
rült, ebb ő l többet is vettem — mind 
elégett." 

A háború kitörésekor Götz a hadse-
regben keresett menedéket, ahogyan  

ezt Benn megfogalmazta: „ Szeren-
csém volt a katonaság. O tt  elrejtđz-
hettem. A búcsúest után a tisztek arra 
kértek, fessek nekik ligeti tájképeket. 
Ezért pénzt és plusz szabadságot kap-
tam. Lepel alatt titkos üzérkedést 
folytattam az absztrakt fot Іkollá 
zsaimmal." A Faktúra ábécéjé-t akkor 
alkotta, amikor radartechnikusként 
Norvégiába küldték. 

Térjünk vissza Németország elfa-
jult műészeihez! Azok, akik nem 
emigráltak, vajon mindannyian a Né-
met Szövetségi Körtársaságban él 
nek? Nincsenek -e áldozatok a Német 
Demokratikus Köztársaságban is? 
Mennyire közös, és mennyire felosz- 
tott az 1937-es örökség? Kelet-Ber- 
linben meglátogatjuk Fritz Cremer 
szobrászt és Herbert Sandberg grafi-
kust: akkoriban mindketten a kom-
munista párt tagjai voltak; ma 
mindketten kiérdemelték a Német 
Demokratikus Köztársaság Nemzeti 
díját, és példamutató antifasiszta 
m űvészekként tisztelik őket. 

A ruhr-vidéki proletárcsaládból 
származó, 80 éves Fritz Cramer je-
lenleg egy Brecht-emlékm űvön dol-
gozik. Mindjárt rátér a tárgyra. Az 
„elfajultak" évében kapta meg az ál-
lami díjat, a Porosz M űvészeti Aka-
démia Rómába szóló ösztöndíját. Ot, 
a kommunistát tüntették ki a nácik? 
Ugyanaz az akadémia, amely még 
1933-ban kirúgta legjobb szakért đ it: 
Kathe Kollwitzot, Karl Schmidt-Rott 
lufit és 1937-ben Ernst Ludwig Kirch-
nent is? Ugyanazzal a díjjal, amelyet 
Felix Nussbaum zsidó származású 
m űvésztđ l megvontak 1933-ban, mi-
el őtt Auschwitzben kivégezték? „Ez 
természetes paradoxon — véli Fritz 
Cremer. Csak azér volt lehetséges, 
mert a nácik fontosabbnak tartották, 
hogy a háború el őkészítésére össz 
pontositsanak, mint hogy a m űvészet 
kérdésével foglalkozzanak." 

Cramer feltárta kétségeit a Lon- 
donba emigrált Bertolt Brecht elitt: 
„De hát a náciktól nem fogadhatok el 
semmilyen díjat! A pénzt az illegali- 
tásban m űködi pártnak a rendelkezé- 
sére bocsátom, ezután emigrálok." 
Brecht válasza: „Mesebeszéd! Mit 
akar maga szobrász létére az emigrá-
cióban csinálni? Én mindig találok 
papirost és ceruzát — ön azonban így 
nem alapozhat semmilyen egziszten-
ciát." 

A NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁG ÉS A TISZTA 
ANTIFASISZTA MEGGYŐZŐ -
DÉS 

Cremer 	elvtárs 	dilemmájáról 
Brecht is beszámolt: cikket írt Harcol- 
hatnak-e a m űvészek címmel, amely a 
belső  emigrácilrll szб l. „Az elnyo- 
más ideje alatt egy szobrász azt kér-
dezte Me-titő l, milyen módszert vá-
lasztana, hogy kiállhasson az igazság 
mellett és mégse kerüljön a rend ő r-
ség kezére. Me-ti azt válaszolta, hogy 
elkészítené egy másállapotban lév đ  
munkásasszony szobrát, amint ag-
gódva figyeli testét. »Ezzel sok min- 
dentelmondanál«." 

Ha az ember Cremer ez idi tájt 
festett katonáit és munkásanyáit 
szemléli, elmondhatja róluk: realiz-
musa ugyan nem olyan volt, mint a 
náciké, mégsem váltott ki megbot-
ránkozást. Az állami díjat egy bronz-
ból készült domborm űvel érdemelte 
ki, mely a Gyászoló asszonyok címet vi- 
selte; baráti körben egyszerűen csak 

Gestapó-nak nevezték. Cremer meg-
mutatja a gipszmodellt: két munkás-
asszony, az egyik a fejét fogja („mert 
a Gestapo elvezette a férjét"), a má-
sik asszony vigasztalja, és kettijük 
közé bújik egy védelmet keresi kis- 
fiú. A szenvedés megörökítđje, Cre- 
mer ezt a domborm űvet, amelyet vé- 
gül Barlach alkotott meg, Káthe 
Kollwitznak szentelte, mondván: „ A 
m űvészetben ik a szüleim." 

Akkoriban Cremer egy ideig 
ugyanazt a modellt alkalmazta (Mai-
ka Joseph), mint berlini kollégája, 
Breker („nagy kézügyesség ű , de jel-
lemében bitang") — ezt is csak az 
akkor uralkodó viszonyok i гбП i б jбПak 
tekinthetjük. Cremer pankowi m űter-
mében egy 1937-b đ l származó mell-
szobrot Iátok, Egy haldokló katona önarc 
képé-t. „A legjobb kommunista a ha-
lott kommunista. Akkoriban, ennek a 
szörnyű  jelszónak az ismeretében in 
kább visszavonultam. Különben va 
lóban halott lennék." 

Halott, mint legjobb barátai, köz-
tük a valamikor a szomszédos m ű -
teremben dolgozó szobrász, Kurt 
Schumacher, akit 1942-ben tartóztat-
tak le, mert tagja volt a Vörös Kórus 
nevű  berlini kommunista ellenállási 
szervezetnek, amelynek Cremer is 
bedolgozott. „Mindig a szakadék szé- 

lén álltam. Szerencsém volt. Ez az 
egész olyan komplikált, olyan đ rült!” 
Elmeséli, hogy akkoriban Robert 
Schabbon festi egyik tanítványa, 
Kari Hofers öngyilkosságot követett 
el műtermében. El đzđ leg maga köré 
állította képeit. „Csak évek múlva 
tudtam meg, hogy kommunista volt.” 
Cremer 1942-ben elfogadott még egy 
ösztöndíjat és fél évre Rómába ment. 

Mivel a nácik uralkodásának ide-
jén elővigyázatosnak kellett lennie, 
vajon később annál szenvedélyeseb- 
ben fogott hozzá az alkotáshoz? Egy 
utólagos ellenállást tanusítl m ű-
vész? Az 1947 -beli Szabadság harcosai-
tól kezdve (amelyet elfogott barátai-
nak szentelt) a buchenwaldi, ravens-
brücki, mauthauseni gy űjtđtáborok-
nak szánt fenyeget ő  emlékművek 
egész sorozatán keresztül a legújabb 
Plötzeni-tó ciklusig, melynek címe: 
Goppi mamának és a többieknek, minden-
kinek: ez munkásságában a fájdalom 
motívuma, a rossz lelkiismeret plasz-
tikai m űtéte, gyász, amellyel a Né-
met Demokratikus Köztársaság hir-
detheti antifasiszta meggy őzđdését. 
Gyász és osztályharc. Ezt a m űvész 
még évekkel ezelđtt hétféleképpen 
indokolta a Miért nem vagyok a Szövetsé- 
gi Köztársaság polgára cím ű  cikkében: a 
meggyilkolt barátai felett elkövetett 

Í 
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A HALAL TABORNOKA IS FESTEGET 
Carl Lauterbach szociális tematikája 
képei is Hitler hajtóvadászatának 
áldozatai lettek. Az 1939-b ő l 
származó önarcképén a fest őállvány 
mellett ott van a halál is, tábornoki 
egyenruhában. „Már csupán arról 
volt szó, hogy tOléljem az egészet" 
— állitja a 80 éves düsseldorfi 
művész. 1945 után már senki sem 
törőd6tt politikai realizmusával: „Az 
absztrakt m űvészeket az »elfajultak« 
aureolája lengte körül." 

vétket a Német Demokratikus Köztar-
saságban törlesztheti kell ő  módon, 
nem a Szövetségi Köztársaságban, 
amely születési hibával jött világra: 
antifasizmus-hiánnyal. Ma: „Gorba- 
csov híve vagyok" — jelenti ki Cre- 
mer. „Még senki sem próbálkozott 
komolyan azzal, hogy megmagyaráz- 
za, mi is történt itt tulajdonképpen". 

Cremert szomszédja, a pankowi 
Herbe rt  Sandberg egyszer támadásra 
kész bikaként ábrázolta. Sandberg 
buchenwaldi fogoly volt, Cremer pe-
dig „a megfelel ő  emlékm ű  elkészt-
tője" (Cremer). A Weimar melletti 
ettersbergf gy ű jtőtábort ugyanabban 
az évben létesitették (1937), amely-
ben a nácik Münchenben diktatúrájuk 
csúcspontjára értek. „Ez nem lepett 
meg bennünket" —Jelentette ki Her-
bert Sandberg. 1937-ben már maga 
mögött tudta a brandenburgi fogoly-
házban eltöltött három évet. Es rá 
várt még nyolc év Buchenwaldban. 
Nyolc év és több mint 56000 halott, 
akik ebben az Időszakban vesztették 
életüket. „Az ellenállás esztétiká-
ja?" Torkomra forrt a szó. 

Herbert Sandberg szívélyesen fo- 
gadott bennünket. Er ős, szivбs ter-
mészetű , szinte harcra szülelett, 79 
éves, marxista, akinek a vonásalt 
nem torzította el az osztálygy ű lölet. 
„Micsoda, zsidó és kommunista Is 
egyben? Hát nem elég csak az, hogy 
zsidó? igy köszöntötték Buchenwald-
ban. Hogy m űvész is volt, az már 
nem Játszott szerepet. 

A Breslaul M űvészeti Akadémián 
Otto Mueller volt a tanára, egy „elfa-
jult" expresszionista. „Nagyon ha-
mar felhagytam azzal, hogy szép ké- 
peket fessek. Fontosabbnak t űnt a 
náclk elleni politikai tevékenységben 
szerepet véllainom." igy lett bel ő le 
szatirikus rajzoló, karikaturista és a 
Keresztmetszet cfm0 berlini foly б irat 
munkatársa, maJd a Baloldali Kartell 
elnökl ője, amelynek Erich Mühsam 
Irб  Is tagja volt. Röviddel az oranien• 
burgl gyüJtđtáborban vai б  kivégzése 
után, 1934-ben a nácik letartóztatták 
Herbert Sandberget is. „Illegális raj- 
zok terjesztéséért három évet kap- 
tam. Azután bfrеsági per néikül 
Buchenwaldba hurcoltak." Sandberg 
a tábor bejáratánál cinikusan kiáltott 
fel: „Mindenkinek a magáét!" 

Ahol Ernst Thalmannt is kivégez-
ték, ezrek éltek még emberhez mél-
tatlan körülmények k őzött. Bruno 
Apitz Irб  ugyanitt raboskodott; Sand-
berg korommal és krétával rajzolt; az 
Egy barátság cfm0 fametszetsorozat 
vázlatait készítette Igy: az emberség 
dokumentuma a szenvedés táborá-
nak mindennapfalban. Ezt és a többi 
sorozatát, például az Ut cím űt nyuga-
ton alig Ismerték. Sandberg kom-
munista maradt, egy avantgardista 
tulajdonságokkal nem rendeikező  
ember, akit Werner Haftmann Elfajult 
művészet cfm0 Ismertet őjében emll-
tésre sem méltatott. 

AZ EGYKORI ELLENSÉG, MINT 
POTENCIÁLIS SZCNETSÉGES 

Herbert Sandberg mér a gy űjtő -
táborban egy szatirikus foly б iratrе l 
álmodott, az Ulenspiegel-r ő l, amelyet 
a felszabadulás után szándékozott 
kinyomtatni. Akkor nyilván a fekete 
humorra gondolt. „Ebben 1945 óta 
szinte mindent közzétettünk, ami a 
fasizmus ideje alatt »elfaJultnak пΡ 
számított, tehát a XX. század valódi 
művészetét: 	Picass б t, 	Chagallt, 
Groszt, Hofert, K đthe Kollwitzot, Han- 

nah Höcht és a többi expresszionis 
tát. Kabarékat rendeztünk és m ű - 
vészesteket tartottunk Döbllnr ől és 
Sartre-ról". Az Ulenspiegel egész Né- 
metország szellemi ujJészületésének 
fóruma volt, válasz 1937-re. Éppen 
ezért lett kés ő bb a hidegháború els ő  
áldozatainak egyike. 

„Mindannyian azt hittük, most mér 
csak a szocializmus jöhet" — emléke-
zik Sandberg. „Amikor a baioldaliak 
hoz kerültünk, 1948-ban, az ameri-
kaiak elszedték papírjaink egy részét, 
és ml visszautasítottuk a szabadsa-
got". A szerkesztőség Dahlemb ő l 
(Nyugat-Berlin) Kelet-Berlinbe k đ itö-
zđtt. 1949-ben a Német Demokrati- 
kus Kđztársaság egy folyóiratét szer 
kesztettük. Ez rosszul esett nekünk". 
Egy évvel kés őbb beindult az Ulen- 
spiegel. Az „elfajult" m űvészeket 
most formalistáknak nevezték, a kul-
túrbolsevizmust pedig a „kései, pol• 
gárl m űvészet széhullásának". 

Hogy az antifasiszta Német Demo-
kratikus Köztérsaség hogyan nyerte 
meg magának m űvészeit, az egykori 
üldözötteket, az egy hosszú, bonyo- 
lult német-szovjet történet. Herbert 
Sandberget, a régi kommunistát, aki 
étélte Buchenwaldot, a Neues Deutsch-
land (Új Németország) cfm0 foiydlrat 
akkoriban marxistaellenesnek nylivá-
nftotta, „mert a haladó m űvészetért 
harcoltam; egy ideig Barlachot sem 
tekintették kommunistának". Hans 
Grundig fest őművész, az elfajultak 
egyike, 1949 után az „új er őkhđz" 
tartozott, azok kđzé, akik meggátoiták 
Otto Dix Dresdenbe hivését. Az Ara 
Ulbricht egyetem hallgatójaként túl 
óvatos volt ahhoz, hogy Paul Klee 
felő l kérdezősködjön, attól tartott, 
hogy eltanácsolják az egyetemrő l. 
Másfajta hajsza Indult a festészet el-
len, ezúttal gyűjtőtáborok nélkUi; 
hajsza, melyet nem fojtottak  el,  de 
étalakítottak és polgériasftottak, 

ahogy azt egy osztály megkívánta. Ezt 
a metamorfózist nem a fajellenesség 
diktálta; nem népi, de a néppel kap- 
csolatos m űvészet ellen irányult; Igy 
torkollt a barnák forradalma a vörö-
sđk kultúrforradalméba. 

A Ilppcsel galériatulajdonos hazas-
pár, Gisela és Hans-Peter Schulz 
csak a hetvenes évek közepén állít 
hatték ki el őszđ r a Bauhaus haladó 
m űvészeinek alkotásalt. A Dresdeni 
M űvészeti Fđ iskola 1964-ben megrá-
galmazta a Híd cfm0 foly б irat ex 
presszlonistáit, forradalmukat „kép-
zeletbeli esztétikai forradalomnak" 
nevezve. Most, a kelet-berlini Nem-
zeti Galéria utols е  átrendezése után, 
posztumusz más nevet adtak az egy-
kori ellenségnek; az akkori gyülilt 
m űvészek most a „forradalmi mun-
kásmozgalom potenciális sz đvetsé-
gesei", vagy a „vilhelmista Német 
ország kényszeruralma ellen lázadó 
m űvészek lettek. 

1937.1987: A Német Demokratikus 
Kđztársaság számára Is jeient ős pe-
riódus? „Szerintem ez nem fontos", 
mondja Fritz Cremer, a M űvészeti 
Akadémla alelnöke. „Nálunk ez sem-
milyen szerepet sem jatszlk" — támo-
gatja Herbert Sandberg. „Hivatalo-
san nem rendeztek semmilyen klélll-
tést ennek tiszteletére. De Berlin az 
Idén ünnepi) születésének 750. évfor-
duiбJát." lJgy látszik, hogy a kül đn-
ben olyan szívesen jubiláló k đztársa-
ságban 1937 egy elfelejtett dátum. 

Es Helmut Kohl kđztérsaségéban 
hogy halad a német múlt „normalizá-
lása"? Egy példamutat б  kiállítás egy 
Olyan példamutató helyen, mint 
mondjuk a müncheni Művészet Ott-
hona, vagy a berlini Nemzeti Galéria, 
biztosan nem lesz a Német Szđvetsé-
gi Köztársaságban sem. ❑ 

Peter SAGER 
Fordította MAJOROS MARTA 

BERLIN —  EURÓPA KULTÚRFŐVAROsA '88 

Otven évvel a náci propaganda 
„végítélete" után 1988 őszén Berlinben 
rekonstruálják az Elfajult művészet 
cím ű  kiállítást — azokból az alkotásokb6Í, 
amelyek túlélték a programot. A fél . 
évszázad el őtti eseményekrő l a hamburgi 
Die Zeit összeđ llítását közöljük. 
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„Kunst und Totalitarismus schlie(ien sich nicht aus.”' 
IRWIN 

„A művészet és a totalitarizmus nem zárják ki egymást'; áll az 
1980-as Laibach-konvent egyik alaptételében, ami nem más, mint a második vi-
lágháború után —Jugoszláviában és másutt is —érvényt szerzett törvényes állapot 
Vera Horvat Pintari ć  megfogalmazta definíciójának negatív parafrázisa, ellentézise, 
miszerint „A művészet feltételezi az egyediségre és különböz őségre való jogot, az 
ittlevőségben és a valóságban fogant szabadság jogát; a totalitárius rendszerek vi-
szont engedelmességet és kiegyenlít ődést követelnek a valóságot Umeghaladó« 
dogma nevében. A m űvészet és a totalitarizmus ezért kizárják egymást, mivel a to-
talitárius rendszerek megszüntetik az értékes és forradalmi egyéni szabadságot." 2  A 
Laibach Kunst ezzel szemben — a t ő le származó fenti idézet szellemében — nyíltan 
kimondja, hogy létét és elhivatottságát a mindenkori totalitarizmus doktrínájának 
igézetében az egyéni ízlés, az egyéni meggy őződés és az egyéni megítélés tudatos 
elvetésének, valamint az ideológia önkéntes és természetszer ű  elfogadásának elvé-
re helyezi, s ugyanakkor szorgalmazza a rendszerbeli transzavantgárd („a rezsimh ű  
posztmodernizmus") leleplezését és rekapitulációját. A Neue Slowenische Kunst 
eszmei mechanizmusának megközelítése érdekében a hasonló paradigmák sor đból 
mindenképpen figyelmet érdemel még kett ő . Míg az első  az Adolf Hitler—Laibach 
Kunst ars poeticai tengelyen, a másik a Joseph Goebbels—Neue Slowenische 
Kunst gondolati fesztávon található: „ Én m űvész vagyok, nem pedig politikus. 
Majd ha a lengyel kérdés megoldást nyer, életemet m űvészként kívánom bevégez-
ni." (A. Hitler, 1939) — „A politika a legnagyobb, mindent átfogó 
művészei, és mi, akik a korszerű  szlovén művészet letétményesеi 
vagyunk, politikusoknak valljuk magunkat” (Laibach Kunst, 1985); „ A 
politika a legfelsőbb és legáttogóbb művészet, és mi, akik a korszer ű  német politika 
megalkotóti vagyunk, m űvészeknek tartjuk magunkat" (J. Goebbels, 1933) — „A 
politika a népszerű  kultúra legmagasabb foka, és mi, akik a kor-
szerű  euгбpai pop kultúra megteremtбi vagyunk, politikusoknak 
valljuk magunkat" (Neue Slowenische  Kunst, 1987).  A tézisek és ellentézisek 
vonulatából kiragadott néhány fenti példa is elégségesnek látszik ahhoz, hogy az 
ide illő  benjamini megkülőnböztetés3, tudniillik a „politika esztetizációja", illetve az 
„esztétikum politizációja" kérdéskörének mentén eljussunk Susan Sontagnak 
ahhoz az érvénytálló megállapításához, mi szerint a nemzetiszocializmus korsza-
kában a művészet és a politika viszonyában nem is annyira a m űvészet alárendelt 
szerepe a szembeötl ő  — ez ugyanis minden bal- és jobboldali diktatúra jellemz ője 
—, hanem az, hogy a politika átveszi és el őszeretettel alkalmazza a m űvészet frazeo-
lógiáját, a művészet területére helyezve át a politikai cselekvés mozgásf е l leteit; 
a m űvészet demonstrálta individualizmus kalandjainak értékrendjében szemlélve 
a politikai-ideológiai kalandorságot, ezáltal keresve számára «f е lѕбbb» alibit. 

A közelmúlt történelme azt mutatja, hogy a fasiszta és a fasizmus alternatívái-
nak tekinthetđ  többi totalitárius rendszer a dogma diktátumán túl egyfajta korlátlan 
szuverenitás nevében tette meg cselekedeteit. A m űvészet és a kultúra helyzete az 
olaszországi és a németországi fasizmus közös t őrő l fakadó ideológiai gyakorlatá-
ban sem volt azonos, illetve egyformán radikalizáló. A Mein Kampf-ban Hitler 
már 1925-ben felvázolta egy, a „rendeletek, el őírások és állandó ideológiai 
ellenőrzések" 4  formájában megnyilvánuló »m űvészetire modell, továbbá a propa-
gandapszichológia alaptéziseit. Ez utóbbit őzért is, mert pont a m űvészetnek szánta 
az ideológiai népszerűsítő  kulcsfontosságú funkcióját, hangóztatva, hogy az 
állampropaganda annál hatékonyabb, minél inkább a tömegek érzelmeit veszi cél-
ba. Hitler tehát nem „a" művészetet vetette el, csupán esztétikáját és modernista 
hagyományát tartotta ballasztnak, s különösen annak elvontabb, absztraktabb nyel-
vi megnyilvánulásait üldözte. Miközben er đteljes stílusbeli és tematikai megszorí-
tásokat alkalmazott, a nemzetiszocialista ideológia a m űvészetet a giccs szintjére 
süllyesztette, vagyis meghatározott lélek- és szellemformáló szerepet ruházott гá a 
tömegek manipulálásának folyamatában. A húszas-harmincas évek német dadaiz-
musának és expresszionizmusának progresszív, felszabadító hatású pályája egy-
szeriben megszakad, kettétörik, s rövid id őn be101 Berlin is elveszti Európa 
legerősebb m űvelődési központjának útmutató szerepét. Ennek a modernista 
időszaknak a m űvészei már tudják mi a giccs; nem ítélik el egyértelm űen: olyas-
valaminek tartják, ami szükségszer ű  kisérđje a művészetnek, s az életnek elkerülhe-
tetlen tartozéka, de nyomatékosan aláhúzzák, hogy az a fajta giccs, amelyik a 
művészet rangjđra pályázik, közönséges hazugs đg, mert a művészet elkoresosodá-
sához vezet: „A régi minták alapján létrehozott epigonisztikus dolgok giccsnek 
tekinthetđk, mert meghamisítják egy kor stílusát és akaratát." 5  

A nemzetiszocialisták m űvészetpolitikđjáгб l készült elemzésekkel szemben 
szinte elenyészően kevés azoknak a magasabb szint ű , nemzetköji szempontokra tá-
maszkodб  tanulmányoknak a száma, amelyek a fasiszta ideológia m űvészetének 
gyakorlati részével, vagyis a produkció szintjén felmutatott modelljével foglalkoz-
nának. A szakirodalom idegenkedése részben a zzal magyarázható, hogy a nácizmus 
művészete id őbelileg nem túl je entékeny, s földrajzilag is meglehet ősen behatá- 

IRWIN (katalógusszöveg). In: Gruppenkunstwerke. Projektgnuppe Stoffwechsel, Kassel, 
1987 

2 Vera Horvat Pi П tarić : Id klča do vječnosti. CDD, Zagreb, 1979 
3  Bevezető  sorok az Umeiničko deli u veku svoje tehni čke roprodukcije cími műhöz. 

Nolit, Beograd, 1974 
Vera Horvat Pintari ć , i. m. 

5  E. Krampfen: Der Kitsch . Weltburg-Verlag, Hamburg, 1925 

56 

rolt; részben pedig arra a sokkal valószín űbb okra vezethet ő  vissza, hogy mintegy 
totalitárius és embertelen, néptó rendszer .szellemi-anyagi kivetülése, eleve 
ellenszenvet vált ki és mell őzéstérdemel. Az utóbbi évszázad modern m űvészetérő l 
készült elméleti felmérések csak elvétve — a megbélyegzés erejéig — tesznek emlí-
tést a nemzetiszocialista terror deformált m űvészetérő l. A szocialista realizmusról 
szintúgy. A művészetnek ez a formája csak évtizede, az 1978-as frankfurti Náci 
mиvészet című  historizál б  tárlat alkalmával vált újra id őszerűvé, amikor a haladó 
értelmiségiek— köztük Ernst Bloch, Đssip Mechtheim és Gerhard Zwerenz — feltet-
ték a jogos kérdést: szükség van-e a nemzetiszocializmust és a nemzetközi fasiz-
must kiszolgált m űvészet ilyesfajta felelevenítésére és népszer űsítésére. Mint álta-
lában lenni szokott, a fellángolt vitában nem születhetett mindenkit kielégít ő  
konszenzus, az esemény kapcsán azonban több elgondolkodtató m űvészetelméleti 
eszmefuttatás került nyilvánosságra. Ezeknek egyike azt taglalta, vajon miben rejlik 
a nácizmus m űvészetének a negatív szemantikája, továbbá kifejezésbeli konzervati-
vizmusa. 

A németállamosított giccsm űvészet eszmei ismérveinek egyike, hogy a 20. 
század eredend ően a szobrászat m űfajáé, ezért a náci m űvészet termékeinek java 
része plasztikai alkotás. Az államhatalmi intézmények épületeit díszít ő  aktfigurák és 
a Róma valamikori dics őséget idéző , hős katonákat ábrázoló klasszicizáló plaszti-
kák kivétel nélkül a germán történelemben immanens szellemi affinitás különös 
hangulatát árasztják magukból: tulajdon monumentalitásukat a megingathatatlan —
és ezáltal egyben csalhatatlan — ideológia szilárdságának a metaforáiként jelenítik 
meg. 1939-ben, a »nagy német m űvészet« évi szemléjén 265 szerz ő  630 szobrát 
vitték közönség elé. A fasiszta uralom letörését követ ő  esztend őben ezeknek a 
szkulptúráknak a túlnyomó része megsemmisült, de — a magángy űjteményekbe és 
múzeumi tulajdonba kerültek mellett — egy részük szinte észrevétlenül beépült a 
korszerű  német városképbe. A frankfurti kiállítás katalógusszövegének egyik szer-
zője, G. Bussmann megjegyzi, hogy a ma is funkcionáló szobrokról els ő  látásra 
nem állapítható meg származásuk ideológiai háttere, vagyis nem ismerhet ő  tel raj-
tuk a náci m űvészet valamiféle sajátságos stílusjegye, karakterisztikus nyelvezete. A 
náci korszak meghatározó m űvészeivel szembeni történelmi-kritikai bánásmód sem 
egészen egységes. Kolbe, Klimsch, Scheibe és más szobrászok neve most is ott 
szerepel a modern német m űvészet reprezentánsai között, méghozzá a valamikori 
üldözöttek, Barlach, Belling, Marck és mások társaságában. Az 1945 után készült 
művészettörténeti áttekintések azonban egyöntet űen mell őzik a legodaadóbb, az 
ideológiát leginkább kiszolgáló fasiszta szemlélet ű  szobrászokat, mint például Ami 
Beckert és Joseph Thorakot mivel az ö próbálkozásaikból kiveszett a m űvészi érzé-
kenység legparányibb atomja is. Az értékítéletek kiegyensúlyozott alkalmazása arra 
figyelmeztet, hogy a Harmadik Birodalom (nem)m űvészeti produkciójában is van-
nak árnyalati eltérések, vagyis a sok élettelen utánzat és giccs mellett akad köztük 
szakmai szempontból valamivel korrektebb, az akadémista realizmus hagyományát 
követő  mű . Hogy léteznek semmirevaló munkák és tő lük egy fokkal sikerültebbek, 
szinte nem is fontos, ha tudjuk, hogy a náci m űvészetnek nincs pozitív értelemben 
vett olyan sajátságos stílusa, kifejezésmódja, amely az újdonság, vagyis a nyelvi 
újítás szándékával lépne fel, s őt még a múlt klasszicizáló korszakának sematikus 
utánzása is annak a min őségi többletértéknek a mell őzésében és üldözésében rej-
lik, ami művészivé tesz valamit, illetve, ami élesen elhatárolja magát a giccst ő l és a 
nem-művészettő l. „A »posztmodern« szituációk stílusmetaforái nem azonosíthatók 



a modernellenes neoklasszicizmus« tudatos konzervativizmusával, a nosztalgikus 
és retrográd hagyomány őrzés — többnyire közvetlenül reakciós politikai célokat 
szolgáló — propagandisztikus monumentalizmusával. Fz a propagandam űvészet 
egy — történetileg szükségszer ű  módon — letűnt kultúrkorszak hamis restaurálását 
célozza. Nosztalgikus és retrográd módon vissza akarja hozni a neoklassziciz-
must«, hogy azt— saját közvetlen politikai céljai szerint átalakítva — a modernizmus 
ellen állítsa harcba. Nosztalgikus tehát, mert az elveszett aranykort« idézi vissza, 
és annak teljesértéküségét a maga jelenére vonatkoztatja; mintegy azonosítja az 
érett klasszikum harmonikus teljességét a maga korcs pszeudoteljességével. S re-
trográd is, mert a kulturális fejl ődés önmozgásai ellen, a modern m űvészet szabad-
ságaellen, a modern m űvészi Én szabad önteremtése ellen lép fel; nyilvánvaló po-
litikai és tarsadalmi célok megvalósítasa érdekében, egy fajta politikai utilitarizmus 
jegyében. Így tehát a történelmi klasszikum valóságos tartalmait manipulálja '6 , 

állapítja meg a nyomasztó monumentalitást abszolutizáló mindenkori totalitarizmus 
művészeti orientációjáról Hegyi Lóránd, a nácizmus korszak đаak német m űvésžet-
eszményét is megrajzolva ezáltal. A széls őjobboldali totalitarizmus tekintélyelv ű  
gigantomániájával párhuzamosan üti fel fejét a másik póluson — a m űvészet egyéni 
megélésének a síkján — egy másfajta esztétikai formarend, tudniillik a személyiség 
nélküli, cselekvésképtelen kisember lelki igényeit kiszolgáló szentimentális-nosz-
talgikus Heimatstil; a romantika, a biedermeier és a naturalizmus kifejezési effektu-
sait összeömleszt ő  »korlátozott idill« m űvészete, ami valójában nem más, mint 
(ugyancsak) a giccs sajátságos formába öntése. Ideológiai létalapját tekintve azon-
ban a kisember pszeudom űvészete nem sokban különbözik a centralisztikus biro-
dalmi művészet faji egységen alapuló koncepciójától, hiszen a helyi, tajjelleg ű-
-nemzeties értékek favorizálásán túlmen ően készséggel építi magába a Blut-und-
-Boden (Vér-és-Föld) fajelméletének szociálpolitikai irányelveit. A hivatalos állami 
monumentalizmus, illetve a kispolgár korlátozott idilljét szimuláló torz álharmónia 
stílustalan összejátszása inkább a festészetben jelentkezik, az építészetben ezzel 
szemben élesebben megkülönbözik a két modell. Mindent összevetve megálla-
pítható, hogy a náci rendszer „ pszeudokultúrájában egy let űnt világ hamis, mani-
pulatív visszaállítasára törekszik; a mesterségesen létrehozott, ideológiai célok 
érdekében összeállított » pszeudostílussal« el akarja hitetni az új »egység« erejét, 
hatalmát, mindenre kiterjed ő  uralmát, stabilitalát és legf őképpen »magasabbren-
dűségét«. Ezért elnyomja a modern személyiség autentikus m űvészi kifejezését, s 
ideológiai »hadjáratot« vezet a modernizmus ellen.' 7  A nemzetiszocialista ideoló-
gia megvonja a művészettő l az autonomitás jogát — s őt: emberi arcától is megfoszt-
ja —, vagyis azt az alapvető  jogot, hogy önálló rendszerként a pluralista 
érdekszférák egyikeként szervezze meg önmagát, és a modern, e századi teremt ő  
én individualista kereséseiben definiálódjék. Nyilvánvaló azonban, hogy a náci 
művészet elsősorban nem a hagyományos esztétikai kritériumok hiányában megy 
át a politikai giccs területére, hanem mindenekel őtt etikai tulajdonságai folytán, 
akárcsak az államdekorációs koncepció másik ágán található szocrealizmus, vagy 
az ötvenes évek amerikai absztrakt expresszionizmusa, melyet azért részesítettek 
hathatós állami tamogatasban, hogy a sajátos amerikai materializmusfelfogós szel-
lemében semlegesítse az európai szürrealizmus veszélyesnek vélt kalandlehet ősé-
geit a tudatalattiban, illetve, hogy lezárja a racionalista valóságtól való menekvés 
felismerésének lehet őségeit. Egy m űvészeti munka benne rejl ő  stilisztikai tulajdon-
ságai önmagukban még akkor sem adnak kell ő  alapot ideológiai hátterének precíz 
meghatározásához, ha netalán els ő  pillantass be is sorolható abba a retrográd-
-reminiszcens irányzatba, melyet a konzervatív és restauráló monumentalizmus je-
löl. Itt tehát eredend ően nem a jó és a rossz értékkategóriájának helyénvalósága a 
kérdéses — hiszen rossz m űvészetet bármelyik trenden belül létre lehet hozni—, ha-
nem kizárólag a m űben ábrázolt és a m űvet körülvevő  világ igaz vagy hamis volta a 
döntő . Egy adott mű  tehát elsősorban nem attól fasiszta, mert alkotásként, szelle-
mi-imaginatív objektivizációként félresikerült vagy csúf, hanem mert egy hazug vi-
lág tartozékaként eleve hamis üzenetet fogalmaz meg. Másrészt vitathatatlan, hogy 
egy mű  ideológiai hátterének és etikai polaritásának megítélésekor a tényez ők so-
kaságát kell figyelembe venni, úgymint eszmeiségét, tartalmi vonatkozásait, ikono-
gráfiáját, rendeltetését, terjesztésének módját, társadalmi szerepvállalását, vagyis 
azt az alapvető  konnotatív konstrukciót, melyet a politika, az etika, az esztétika, a 
gazdaság, az erkölcs, a retorika és a poetika érdekszféráinak kölcsönhatása együtt-
véve kristályosít ki. 

A harmincas évek nemzetiszocialista m űvészete sokak számára csupán a szá-
zad modernizációs törekvéseinek egyik következménye, pontosabban a magas 
szintű  modernizđciб  nemezise, bosszúállá sorsa, amely számottev đen megkettđzi 
az élet és a m űvészet, a kultúra és a gazdaság szféráit, s kettéválasztja azokat, „akik 
a szociális valóságot úgy kivánják megváltoztatni, hogy ne bolygassák meg a 
burzsoázia nyelvét , és azokat, akik a m űvészetben és az erkölcsben elvitatják ugyan 
a polgári rendet, a politikában azonban már kevésbé" B  (hiteles példa rá Marinetti, 
Pound vagy Celine magatartása a m űvészet és a politika összefüggésrend 
szerében). A nemzetiszocialista, szocrealista és akadémikus m űvészet a modern 
kor mGvészetének értékalakító hagyom đnyábб l való kirekesztettsége dacára is egy 
fajta mérete a modernista törekvéseknek, hiszen egy azonos fejl đdési folyamat ré-
szeként mintegy ellenanyag veszi körül a progressziót , mđsságđval emelve ki 
amannak a pozitív jellemrajzát. Ma már elkerülhetetlen a felismerés a modernizmus 
pozitív ideológiai meghatározásának viszonylagossága tekintetében, hiszen a jelen-
kori művészet túl heterogén, túl szétdarabolt ahhoz, hogy egységes masszaként 
° Hegyi Lб r3Пd: Avantgarde és transxavantgarde. Magvet đ , Budapest, 1986 

u. o. 
° Dejan Kršić : Die entartete Kunst. Quorum no. 6-7, Zagreb, 1987 

ítéljük meg társadalmi hasznosságát. Ez már csak azért sem lehetséges, mert 
mindegyik társadalmi osztály vagy réteg mást ismer el m űvészetnek, mások az 
iránta támasztott elvárásai, ennek következtében pedig ideológiai gyökerei sem 
azonosak. A hatalmi struktúrák a rendelkezésükre álló eszközökkel kívánják meg-
szilárdítani az elitista (rezsim)m űvészet ideológiai pozícióját, ennek értelmében 
pedig egyúttal azt a hitet is elhintik, hogy csakis az általuk jónak tartott 
művészet képviselheti az abszolút jót, szépet, és igazat: „Mint ahogy a náci ideoló-
giának szüksége volt az »elferdült« m űvészetre, a magas pozíciót képvisel ő  győz-
tes modernista kritikának és elméletnek is szüksége van a »nem-m űvészetre«, 
hogy általa szilárdítsa meg magát mint elitista hagyományt." 9  Ilyen vonatkozásban 
ítéli el a »rendszerh ű  posztmodernizmust« a jugoszláv viszonyok között a Laibach 
Kunst, amikor annak lemeztelenítését szorgalmazva azt hangoztatja, hogy bár a 
posztmodern meg tudott szabadulni számos akadálytól, egyet, az ideológia akadá-
lyát nem tudta leküzdeni. A probléma ellentmondásossága abból ered, hogy maga 
a Neue Slowenische Kunst és ezen belül a Laibach is egy specifikus posztmodern 
jelenség. 

A Laibach Kunst 1983-ban — amikor még a Neue Slowenische Kunst szervezeti 
formája nem létezik—retгоavantgáгdnak, illetve »monumentalis« retroavant-
gárdnak vallja magát, ami arra utal, hogy megtartani igyekszik a történelmi avant-
gárd akcionista szellemiségét. A (retro)avantgárd monumentalizmusa azt hivatott 
kifejezni, hogy nem közönséges m űvészetrđ l — az irányzatok egyikér đ l — van szó, 
hanem a legfđbb létezđ  Művészetrđ l, a nietzschei nagy stílus szellemi kivetülé 
sétál, vagyis nem egyszeri poetikár б l, hanem egy mindent — az életet és a politikát 
is — átható és formáló, azokat konstitutív elemként értelmez ő , a legmagasabb ideá-
lokért küzdi m űvészeti törekvésr đ l. A retro-elv, vagyis a hátranyúló, a régi álla-
potok felé mutató és azokb б l inspi гđ lбdб  törekvés a kés đbbiekben a Neue Sloweni-
sche Kunst jelenségkörének fi triadikus szellemmeghatároz б  elemei közé kapcso-
I бdik, ami egy fajta kinyilatkoztatása az új értékek utáni kutatások tudatos megsza-
kításának és a jövi perspektivájának kil đtđstalansđgáról alkotott világkép feltétlen 
elfogadásának. Joseph schilling amerikai kubista festi elméleti projekciójára hi-
vatkoznak, aki a húszas években megjelentetett The Mathematical Basis of A rt  
(A mQvészet matematikai alapjai) cím ű  könyvében az egyetemes m űvészeti 
evolúciót öt periódusra osztotta, hatodikként pedig egy hangsúlyozottan eklektikus, 
Illetve összesztetikus fejl đdési szakaszt jelölt meg, amelyet a történelmi m űvek 
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—vagyis az el őző  öt szakasz tartozékainak —felidézése, s az egyes különálló homo-
gén rendszerek integrálódása jellemez. „A Laibach Kunst a mozgás és a keresés 
időszakának bevégeztét, a stilisztikai és esztétikai találmányok végét jelöli", 10  hang-
zik a visszafordul đs elvét érvényesítő  tétel, ami a korábbi m űvészeti tapasztalatok 
gátlástalan metanyelvi id őszer űusítésének a jelszava egyben: az egyedi stílus 
elveszti érvénytállóságát, az eklekticizmus feltörése pedig beharangozza az eredeti, 
autentikus értékek halálát. A visszanyuló alkotói tájékozódás, extrémebb megnyil-
vđnulásaiban, nemcsak hogy alkalmazza más m űvészetekés m űvek nyelvi állomá-
nyát, stíluskészletét, hanem a kifejezésbeli momentumok »kölcsönzésén« túl 
hajlamos egész motívumegységek átvételére, beépítésére, s őt a múlt egy-egy 
művét teljességében is kisajátítja. A kisajátítás területe a Neue Slowenische Kunst 
esetében túlnyomórészt a náci és a szocialista realizmus, kisebb mértékben pedig 
az akadémiai realizmus, amit a szlovén nemzeti kultúrszféra és az októberi forrada-
lom szovjet m űvészetének ikonográfiai szimbólumai egészítenek ki. 

A retroavatgárd meghatározás közbüls ő  összetevő je nem szerepel sokáig 

0  Tomislav Wruss: Naš dug ii  рор lасап . luorum. no. 6-7, Zagreb, 1987  

az önelemz ő  kinyilatkoztatásokban. Kiiktatásával létrejön a kés őbbiekben állandó-
suló retrogárd definíciója, ami a retrográd ellentétpárja. Az új szlovén 
művészet képvisel ő i ugyanis ezt a negatív célzatú meghatározást alkalmazzák a ju-
goszláv » rezsimh ű « transzavantgárd megnevezésére, ami alatt a nyolcvanas évek 
művészete, az új kép jelenségköre értend ő . A transzavantgárd eme pozíciójának 
negatív kiértékelése tekintetében f őként az a mérvadó, hogy — a Laibach-féle sajá-
tos retrogárd transzavantgardizmussal szemben — lelkiismeretfurdalás nélkül lépett 
az intézményesedés útjára, amit az 1986-os velencei biennálén való részvétele tá-
maszt alá. A m űvészet klasszikus (zárt) felfogásán és az állami intézmények erték-
rendjén belül egzisztáló »rezsimh ű « transzavangárdnak ezáltal nincs igazán köze a 
történeti avantgárdhoz, hangoztatják a szlovén m űvészek, miközben az avantgárd-
dal szembeni elkötelezettségüket intézményellenességükkel bizonyítják. A Laibach 
Kunst már ezen a fokon is az avantgárd és a transzavantgárd eszmék furcsa szinté-
zisére törekszik, mert míg egyrészt elfogadja a m űvészeti visszanyúlás stratégiáját, 
vagyis a retm-elv révén jellegzetes transzavantgárd lépésre szánja el magát, ugyan-
akkor az avantgárd bizonyos eszméihez is h ű  kíván maradni, amikor az intézménye-
sítés lehetőségét eleve elhárítva illegális testületként szervezi meg magát. Az illega 
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litás felvállalásával a Laibach Kunst lényegében a totalitárius alapokon nyugvó 
párt- és vallási szervezetek példáját követi egészen addig, amíg nem érik meg a 
helyzet a hatalom átvételére , ami az illegalitás feladásának a feltétele . Ez a fajta szi-
muláció nem jelenti okvetlenül azt, hogy a Laibach Kunst szándéka bármilyen hata-
lom átvétele, ám közvetetten utal a jelenség antim űvészeti (avantgárd) ismérveire. A 
Laibach és a Gledališ če Seste г  Scipion Nasice bels ő  hierarchiáját egyaránt az út-
mutató irányelvnek az ideológia és az egyed viszonyát tükröz ő  meghatározó szere-
pe szabja meg. A csoporttagok teljes névtelenségben, szubjektivista hajlamaikról 
és céljaikról lemondva, totalitárius fegyelemben alkotnak; az egyén háttérbe szorul, 
csak a köz érdekei léteznek. „ A korszer ű  ipari termelés széls őséges pozíciójával 
azonosulni tudó egyed önm űködően Laibach-taggá válik", mondja némi túlzással 
Tine Hribar." A nyolcvanas évek derekán már a Laibach számára is világos, hagy 
az illegalitás, vagyis a rendszerbeli intézményekkel szembeni elutasító stratégia 
nem valósítható meg abszolút értelemben egy olyan politikai rendszerben, amely-
ben a munkásosztály élcsapata van hatalmon, mégpedig azért, me rt  - szerintük - a 
legitim rendszer nem ismeri el a rajta kívüli intézmények létjogosultságát. Az ille-
galitás maximális foka ezek szerint csak színlelt törvényenkívüliség - a törvényen 
kívüliség illúziója. 

Az 1983-ban, három éwel a Laibach Kunst után alakult Gledališ če Seste г  Sci-
pion Nasice színi együttes a szervezkedés kezdeti fokán a félillegalitás sajátos for-
májátpropagálja . A csoport saját színpad nélkül kívánja felújítani a színm űvészetet, 
tartózkodik az intézményalapítás gondolatától. Ehelyett az asszimiláció veszélyét ki-
záró együttm űködést kínál fel a jugoszláv színi intézményeknek. Tagjai - hasonlóan 
a Laibach Kunst protagonistáihoz annak h őskorában - szigorú anonimitásra es-
küsznek és megírják az őnmegsemmisítésűk programját dokumentáló híres levelü-
ket (ezzel összhangban a Gledališ če Seste г  Scipion Nasice 1987-ben valóban 
feloszlik; szelleme bizonyos értelemben a Rde či pilot nevű  társulat programjában él 
tovább). Majd öt éves tevékenységükben három evolúciós fázis különböztethet ő  
meg: az 1983 tól 1984-ig tartó megjelenésé, az 1984-tő l 1985-ig tartó feltđ-
madđsé, s az ezt követő  önmegsemmisítésé. 

A Neue Slowenische Kunst triászának egyik tagjaként funkcionáló GSSN szín-
társulat a médium szintetikus természetéb ő l adódó felfokozott eklekticizmusba öm-
leszti a Laibach költészeti-zenei és az IRWIN képz őművészeti-festészeti eklektikáját. 
Ez a makгoméretű  eklekticizmus az 1986-tól az önbeszüntetést jelz ő  1987-es esz-
tendő ig tartó retroklasszicista időszak csúcselóadásában, a Krst pod Trigla-
vom (Kereszt a Triglav alatt) nev ű  költészeti-szak гális műben kulminál. A dísz-
let ikonográfiájában a szlovén nemzeti kultúra néhány jellegzetes képi-tárgyi jelké-
pe, helyi értéke - úgymint a vallásmitológiából ismert szarvasagancs vagy maga a 
Triglav hegycsúcs - mellett bukkan tel a Laibach által korábban már kiaknázott és 
számtalanszor parafrazált szuprematista szimbólumhármas: a háromszög, a kereszt 
és a kör. A színpadképben megjelenik Tatlin 1919-es híres utópisztikus konstruk-
ciója-épületmakettje, a Ill. Internacionéle emlékmgvének tengely körül forgó 
stilizált másolata, úgymint a forradalom sikertelenségének és egyben a m űvészet 
megvalósíthatatlanságának metaforája. A tatlini torony nemcsak a szocializmus 
eszméjét jelképez ő  tárgyi embléma, hanem egyben az ideológia másik ágán szerve-
ződő  vallás mitologikus építmenyének metaforája. A tengely körül forgó objektum 
annak az ö гökkévaló ciklikus mozgásnak az érzékeltetése, amelyben végtére is isten 
elérhetetlenségét, illetve a m űvészeti avantgárdnak a politikaival szembeni aláren-
delt szerepét kész tényként kell elfogadnunk. A Bábel tornya és Tatlin tervezete sze-
mantikailag egyenérték ű  forradalmi utópia, amely a történelem körforgásában 
idő rő l-időre visszanyeri aktualitását és reménykelt ő  jelentőségét. A Gledališče 
Seste г  Scipion Nasice alkalmazta színpadkép ezek szerint nem kis mértékben utal 
az új szlovén művészet ideológiai-m űvészeti értékrendjének szemantikai aurájára, 
stilisztikai síkon pedig újabb ellentmondással szolgál: a helyi és az egyetemes 
szimbólumok révén ötvözi a modern kor és a posztmodern filozófia elemeit. „A 
Gledališče Seste г  Scipion Nasice az avantgárdot a modern Civilizáció utolsó 
autentikus Stílusának kiáltja ki, amely a Forradalom vereségével ér véget" 12, hang-
zik a kijelentés. A kontextus arra utal, hogy Stíluson kizárólag a modernista stílu-
sok értend ők, a Forradalom vereségét pedig az ideológiát és a vallást favorizáló 
posztmodern gondolkodás és magatartás feltörése , valamint állandósulása okozza 
(a Forradalom itt tehát a M űvészet metaforája egyben ; lásd a tatlini torony kett ős 
jelentésbeli rendeltetését ). A civilizáció modern szakaszaiban az avantgárd és a 
modernizmus egymást erđsítve jelentkezik és dominál mindaddig, amíg a poszt-
modern szellem elhatalmasodása meg nem szakítja törvényszer ű  kapcsolataikat. 
Képletesen fogalmazva ez annyit jelent, hogy posztmodern egyenl đ  modernizmus 
kevesebb avantgárd hozzáadva az új szakralizmus . „ Gledališče Seste г  Scipion Na-
sice izganja Religijo in Ideologijo v zrcalno podobo Umetnosti, ter ju tako 
ukjnja" 19, áll abban a korai programnyilatkozatban , amely a Heger -Hörderlin- 
-Schelling -féle romanticista elméletnek is lehetné egyfajta felelevenitése , ha tö гté-
netesen nem a szám űzetés , hanem a beolvasztás mellett foglalna állást. Az ideolO-
gia és a vallás képében megjelen đ  ördög szám űzetése Igy hát az isteni eredete 
művészet javára történik, s ezzel az ide đval a GSSN szinte különutas szerepet vállal 
a Neue Slowentsche Kunst eszmei tájékozódásában, s đt merd ellentéte a Laibach 
programjának (m űvészet-politlka). 

"Tine Hribar: Postmodemizam, transavagarda I retrogardizam. Quorum no. 6-7, 
Zagreb, 1987 

12 1 m. 
13 „A Gledališče Seste г  scipion Nasice a Vallást és az Ideológiát szám űzi a Müvésret 

tükör-képébe, miáltal megszünteti őket” In: Neue Slowenlsahe Kunst. Problemi no. 6, 
Ljubljana, 1985 

LA LIBERTE GUIDANT LE PUEPLE 

Az elveszett forradalom utópiája egyértelm űen olyan értelmezést kínál, hogy a 
GSSN aggódik a m űvészetnek az ideológiával és a vallással folytatott pozícióharcá-
nak gyászos kimeneteléért. A m űvészet sorsa a forradalom sorsa, s amíg a forrada-
lom nem több utópiánál, a m űvészet sem megvalósítható. A m űvészet sorsa más-
részt a GSSN sorsa is: önként szünteti meg magát, miel őtt integrálódna, mietött át-
menne valami másba, történetesen a laibachi-IRWIN-i politikai akció cselekvési 
körébe. 

Was  ist Kunst? - mi a m űvészet? -, teszi tel a kérdést az IRWIN csoport, a 
művészettörténetben immár ki tudja hanyadszor, de megint csak hiábavalóan: a 
kérdésre nincs megbízható felelet. A m űvészet fogalma és értelmezése koronként -
s egyre gyorsabb ütemben - változik, mint ahogy változnak a ii és a rossz m űvé-
szet azonosítására hivatott kritikai értékrendek. Ma már lehetetlen lenne olyan hite-
les és helytálló szabályokat fogalmazni, formális követelményeket támasztani, 
amelyek szavatolnák egy-egy m ű  haladó voltának abszolút igazságfedezetét. A jó és 
a rossz, a haladó és a maradi, a m űvészet és a nem-müveszet megítélése ezért egy-
re inkább egyéni, szubjektív elhatározás kérdése. Az IRWIN válaszadási kísérleté-
ben megfogalmazódik egy fontos felismerés, hogy tudniillik nincs kreatív emberi 
megnyilvánulás- önkifejezés- ideológiai tartalom, ideológiai háttér nélkül, kezdve 
az öltözködéstől a társasági viselkedésen át a m űvészeti alkotómunkáig („Olyan 
időben élünk, amikor mindennek ideológiai vetülete van, s nincs гб  mód, hogy ezt 
elkerüljük... "14 ). Az IRWIN szerint a » rezsimh ű  transzavantgárd« már idézett 
árulása mögött annak eredend ően apolitikus magatartása rejtőzik, az apolitikus 
program pedig köztudottan modernista hagyomány; a modernista periódusok 
művészete a táradalmi-politikai kérdések megkerülése a nyelvi-stilisztikai kutatások 
javára. Argan a kérdést úgy látja, hogy a fenti elvek szellemében tevékenyked ő  
művészeknek a politikai belebonyolódásoktól való idegenkedése azt a célt segíti, 
hogy megkímélje a kellemetlenségekt ő l azokat, akik a politikával hivatásszer űen 
kívánnak foglalkozni (parafrazálva: elállni a politikai gondolkodást б l annyi, mint 
gondolkodás nélkül elfogadni mások politikáját 15). Ha politikai immanenciáját 
vesszük szemügyre, úgy a transzavantgárd posztmodern eredete jogosan megkér-
dđjelezhetđ , mivel kerüli a politikai és ideológiai valósággal való szembesülést, 
beleértve a társadalmi angazsáltság legelemibb formáját is. (Hogy a transzavant-
gárd posztmodern eredete álarc -e vagy sem, újabb aprólékos vjzsgálbdást követel-
ne.) Der Fall Dichtung cím ű  könyvében Janos Hellmeyer három lényeges 
különbséget Iát a poszmodern és az avantgárd között: a) a  ml  szemantikai 
síkjainak átfedése, b) az id đbeliség és az össz jelegyüttes hiteles lelrO ábrázolá-
sának szintézise , valamint C ) üzleti jelleg . Ez a nézet egy ponton megegyezik 
Claasen van Gaelden posztmodernmeghatározásával, ez pedig a kereskedelmi, 
vagyis áгб jelleg. Nem kevésbé fontos karakterisztikuma a posztmodern minek 
a kijelentés síkján megnyilvánuló és részben az eklekticizmus igazolására szolgál б  
politikai semlegesség, az a kritikus Pont,  melyet az IRWIN leginkább blгál. Politikai 
semlegesség plusz á гújelleg - vajon nem ez jelemzi napjaink művészetének 

1 4  Organskl eklektlIarl - Raxgovor sa grupom IRWIN . 3+4, Beograd, 1985 
158 C. Argan: StudlJe  0  modernoJ umetnostl.  Nail,  Beograd, 1982 
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döntđ  hđnyadát? A Laibach pont azért I đtja bele a mindenkori m űvészet képét 
a nđci m űvészetbe, mert annak jutott ki el đször a feladat, hagy az uralkodó 
ideológia nevében érzékileg hasson a kisember lelkületére és — végtére is — tuda-
tára. Egyel egyidej ű leg felteszi a kérdést, vajon nem ezt teszi-e manapság egy másik 
ideológia is, a tömeglzlés szintjére süllyesztve, a kereskedelem és az olcsó 
látványosságok rendszerébe integr đlva a múvészett. A Laibach a náci ideológia 

»katonáira« és a szocialista realista »emberi lelkek mérnökeire« úgy tekint, mint a 
történelem els đ  posztmodern múvészeire, gazdas đgi és ideológiai árut te гmel đ  
munkásaira. 6k az el ődei a ma funkcionáló »álomgyárak« és »utópiaüzemek« ha-
talmas hadseregének, akik a korszer ű  médiumok gondolatfeledtető , figyelemel-
vonó, s mindent az esztétikai tünemény szintjén adagoló kreációinak a megalkotói. 
A tömegmédiumok esztétikai kínálata egy korszer ű  formába pakolt giccs, amit tör- 
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ténetesen nem a n đci vagy a szocrealista , hanem egy vagy több másik ideológia 
nevében erő ltetnek az emberekre. A Neue Slowenische Kunst protagonistái számá 
ra, úgy tűnik, azért érdekes a nácizmus és a szocrealizmus giccsm űvészete, mert 
olyan társadalmakról van szó , melyekben az ellentéteket mesterségesen oldották 
fel, ennél fogva ideológiai állapotuk statikus, nyugalmi állapotában é rhető  tetten. A 
szlovén művészek hangsúlyozott eklekticizmusa befogad magába minden eszmét, 

stílust és hangulati beütést, minden új divatot, azt a látszatót keltve , hogy ők ötlöt-
ték ki őket. Befogadó mechanizmusuk természeth űen köti össze a különféle hátáso-
kat, amivel részben a »klasszikus«, állandó értékekre alapozó, monumént đ lisan 
mozdulatlan nemzetiszocialista és szocrealista ideológia szerepét játssza el. ~ 

Anazikunst és a szocrealizmus emellett egy olyan korszakot jelöl,.melyet a mo-
dernizmuson belüli posztmodern kornak nevezhetnénk, és amelyet egyrészt a mo- . 
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dernista alkotás méltóságának meg őrzésére tett elkeseredett kísérletek, másrészt a 
semleges mivoltđban hatásképtelen posztmodernizmus rendszerbeli beolvadása, a 
művészet ideológiává váló átváltozása, az esztétikum politizációja jellemeznek. 
A Neue Slowenische Kunst ezekt ől a politikai ideológiáktól - a nyelvi frazeológia 
mellett - átveszi a legitim kisajátítás, az eltulajdonítás képességét , s a semmibő l 
teremtés mítoszát elvetve szabadon rendelkezik a neki megfelel ő  művek, mű idéze-
tek kontextuális átrendezésével és újraértelmezésével. Abból a köz ősségi feltétele-
zésből kiindulva, hogy a világban már semmilyen új tapsztalat sem szerezhet ő , 
semmi új fel nem fedezhet ő , s hogy „az eredeti többé nem eredeti", az IRWIN iko-
nográfiájának stilisztikai összetev ő it ugyancsak a történelmi tények és a kutúr-
hagyomány motívumainak újraértelmezése határozza meg . A szellem rövidzárlaté 
nak idején az el őrenyomulás, a hódítás és a változtatás funkcióját mintegy% puszta 
szemlélődés, a már megtörténtek egyszer ű  szánјbavétele veszi át; a haldokló 
világban nem az el őretekintés, hanem a visszapillant đs ad reményt. 

1974-ben a Laibach Kunst ikonográfiáját er ős szocrealista beütések és a szlo-
vén nemzeti-nemzeties kutúrhatás jellemezte. Ezek a jellemz ők a későbbiekben is 
megmaradtak, ám az IRWIN-nel való fúziót követ бen némileg módosultak, mivel az 
IRWIN a szlovénmúlt traumatikus tapasztalatainak folyamatosság -biztosításában 
látta meg a »jöv ő  horizontjait«, végs ő  célkitűzéseiben pedig a szlovén kultúra 
monumentális-látványos reaffirmáaolaert sz đllt síkra, ami újabb belső  ellentétet 
vetett fel: a helyi motívumok posztmodern foglalata konvergálni kényszerült az 
egyetemes ikonogrđfia avantgárd szimbólumaival , például a Malevics-kereszttel. 
Más esetben a trbovljei szénbányát ábrázoló szocrealista rajzok egyikének el đteré-
ben megjelen ő  magvető  emberalak származhatott Grohar 1907-es képér ő l, de 
ugynakkor Mlllet AгatІjđra is emlékeztetett. Nem az önmagában vett eklektika tehát 
az eredendő  probléma, hanem az, hogy ez a különleges eklekticizmus különböz ő  
művészeti korszakok ellentétes modelljeib ő l táplálkozik, s ez még csak fokozza azt 
a bizonytalanságérzést, amely az egész Neue Slowenische Kunst m űvészeti 
helyzetének meghatározását illeti. Az IRWIN festményei másrészt a szocrealista 
giccset csak ritkán - és persze tudatosan ritkán - meghaladó alkotások, đm ezek a 
táblaképek kivétel nélkül magas professzionális színvonalon állnak. S hogy miért 
épp a szocrealista giccs az alapképlet? Azért, mert minden idegen hatást magába 
szív, mert mint alacsony m űvészet nem rendelkezik saját történelemmel és saját fe-
lelđsséggel, hanem a posztmodernhez hasonlóan az örökkévalóságba próbálja ki- 

vetíteni a pillanat referenciáját . Ennek kб"°tkeztében merevedhetnek ki a nemzeti 
kultúrvívmányok is örök értékekként, meghozzđ  szoros függ őségben, a giccsben 
összpontosuló idegen hatások determinációjának önellentmondásos függvényé-
ben. 

A Neue Slowenische Kunst retrogárd posztmodenizmusa - vajon ez lenne a 
helyes kifejezés? - szélsőséges anakronizmusként, a »többidej űség egyidej űségé-
nek« formulája által magának a posztavantgárdnak az elméleti lelkiismerete. Ügyes 
manőverrel, a politika és a m űvészet közötti senki földjén egyensúlyozva kíván 
egyszerre mindkettő  és egyik se lenni, úgy, hogy a felel ősséget mindig átháríthassa 
a másikra: ,, ... elméletükkel a művészetet a politika szolgálólányának nívójára süly.-
lyesztették, gyakorlatukkal pedig a politikát tették a müvészet szolgájává." 16  A kriti-
kai észrevételek szóvá teszik, hogy a Neue Slowenische Kunst a nyelv ereje helyett 
az erő  nyelvétdemonst гálja, hogy náci vizuális jelképeket alkalmaz, fasiszta vezető-
ket parafrazál, s német szószerkezeteket konstruál saját identitásának meghatározá-
sa céljából. Ezeknek az elemeknek a funkcionálását részben azon a programon be-
lül kell szemlélnünk, amelyben leíratott, hogy a NSK tudatosan apellál a társadalom 
önvédelmi rendszerére, ami úgy is felfogható, hogy a jelenség léte csupán addig 
biztosított, amíg társadalmi ellenállásba ütközik, amíg számíthat a társadalmi-poli-
tikai szervezetek megtorló reakciójára. Mások úgy vélik, hogy bár egy totalitárius 
ideológia szimbólumrendszerére hivatkozik, mégsem kínálja fel megoldásként. A 
definíciók skálája valóban széles, 's az állami művészet alternatíváj đtól a tár-
sadalmi-szocis ~'s provokáci6 negatív meghatározásáig terjed. Egy bizo-
nyos: a modern m űvészet és a totalitárius rendszerek konfliktusos viszonyát erede-
ti, provokatív módon próbálja meg értelmezni, s a let űnt korok stílusaiban a sok 
holt dolog között a még é lđ , lappangó tartálmak utđn kutat figyelmeztetve , hogy lé-
teznek még negatívumok körülöttünk és bennünk egyaránt. Ha a Neue Slowenis ćhe 
Kunst nem is maradna meg tartósan a kultúra peremvidékén , hanem az »erkölcsi 
pánikkeltés« kofszaka után félillegális alapállás đt feladva mondjuk divatba menne 
át, akkor sem veszítene mostani jelentöségéb б l és leleplező  képességébő l, amely 
nemcsak a totalitárius ideol бgiđkгól szedi le az álarcot, hanem rámutat társadal-
munk jelenkori traumáira is. ❑ 

1Á  Želimir Koščević : IRWIN. Új symposion, no. 5-6, Újvidék, 1987 
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Kerekes László 

Szarajevói skót 
reflexiók 
A hazai galériáknak már huzamosabb ideje 
nincs lehetőségük rá, hogy színvonalas külföl-
di tárlatot lássanak vendégül. Alig találunk pél-
dát arra, hogy az időszerűség szempontjából 
lényeges, kortárs képzőművészet akár egyéni, 
akár csoportos kiállításokon bemutatkozzon. 
Ennek ellenére az idei, immár hagyományos 
Szarajevб i Tél elnevezésű  rendezvénysorozat 
első , februári kiállítása korántsem csupán egy 
vernissage volt, hanem igényes, idegenböl ér-
kezett anyagot tartalmazott, pontosabban 
szenzibilitást láttatott, amely els ősorban a jó 
néhány helyszínen megszervezett és kivitele-
zett, általánosságban installációs szerz ő i alko-
tásokon keresztül jutott a leghatásosabban ki-
fejezésre. A Skenderija Collegium Artisticum 
kiállítási csarnokában napjaink skóciai m űvé-
szei, illetve a jelenleg Skóciában alkotó vagy 
a dinamikus európai kölcsönhatások révén a 
közelmúlt ottani m űvészeti folyamataihoz meg-
határozott mбdon kötődő  és azokat befolyá- 

501ó, figyelemre méltó személyiségek munkái 
kerültek bemutatásra. Szarajevó egyébként is 
az utóbbi években példás célzatossággal, 
nyíltsággal és kommunikációigénnyel, nem 
utolsó sorban pedig élénk közönségsikerrel 
szervezi meg az id őszerű  képzőművészet 
nagyszabású kiállításait. A nyomtalan, vidé-
kies középszerűségek érvényesítésének 
mihaszna törekvései és az elzárkózás lo-
kális átlagm űvészetének eleve frusztált pre-
zentálása helyett egy napjainkban szinte 
megkerülhetetlen, korszerű  felismerés, az ob-
jektívebb viszonyíthatóság, vagy konkurren-
cia-igény nyomán A kitekintés a nyolcva-
nasokra, A m űvészet és kritika a nyolc-
vanas évek közepén cím ű  emlékezetes ren-
dezvények után tavaly valósult meg ugyan-
csak a Skenderija tereiben az első , Jugo-
szláv Dokumenta elnevezés ű  mammutkiál-
lítás is. 

A skóciai Richard Demarco, a neves edin- 

burghi galerista és impresszárió régóta ér-
deklődéssel követi a jugoszláv képz őművé-
szet fejlődését, részben ennek köszönhető  a 
szarajevói skót tárlat, melynek anyaga job-
bára magángy űjteményébő l került elő . Néhány 
„független" m űvész kivételével azok az al-
kotók mutatkoznak be, akik a nyolcvanas 
évek ottani képzőművészete számára két fon-
tos intézmény hatókörébe tartoztak: a Scottish 
Sculpture Trustról és a Peacock grafikai cso-
portról van szó. 

A Collegiumban bemutatásra került munkák 
szerző i különböző  szemléletű  alkotók. A kiál-
lítás gerincét tulajdonképpen a „térplasztikák" 
képezték. Azok a szerzők, kiknek új kelet ű , 
különféle anyagokkal kivitelezett grafikáit, fest-
ményeit, fotódokumentumait hozta magával 
Demarco, „passzív" jelenlétükkel napjaink do-
mináns művészeti irányvonalait hivatottak 
szemléltetni. 

A termekben a nyolcvanas évek sajátosan 
kozmopolita, mégis egyéni m űvészeti alko-
tásai sorakoztak fel: nagyméret ű  grafikák, li-
nómetszetek, szitanyomatok, kombinált tech-
nikák és festmények — többségük a Peacock 
műhelyeibő l került el ő . Storcknorm látszólag 
egyszerű  illusztrációi (versmappa), vagy Bain 
és Rossi linói a „nyolcvanas évek végé-
nek" szellemében készültek; metafizikusnak 
tűnő , megbízható értékek után kutatva ko-
runk mítoszaiból merítenek. 

A posztmodern eklektikus képi világa a 
nyolcvanas évek végének az el őző  évek vi-
zuális káoszához képest letisztultabbak, szin- 

(Folytatása a 64. oldalon) 
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(Folytatás a 63. oldalról) 
te már finom eszközökkel kifejezésre jutó 
ikonográfiájában teljesedik ki, ahol (a stí-
lusok és médiumok, vagy akár témák sza-
bad, de szelektív keverésével) egyszerre több 
— főképp filozófiai és vizuális réteg— rakódik 
egymásra. Bonyolult gondolatisága és talán 
még bonyolultabb pszichológiája folytán nap-
jaink m űvészetének befogadása magas fokú 
előtudást és széles kör ű  tájékozottságot kö-
vetel. Félúton a képzelet szabta analízis és 
szintézis között az ezredvég „helyi színei" 
csak az univerzális eszközök hiteles hasz-
nálatával tudnak érvényre jutni. A szerz ők 
nagy témákhoz nyúlnak. Köztük a nagysze-
rű  John Bellany 11 darabból álló grandió-
zus képsorral „illusztrálja" Az öreg halász 
és a tengert . A rajzlapokon sorakozó kü-
lönböző  minőségű  és technikájú, különféle 
stílusjegyeket magukon viselő  alkotásokat leg-
inkább A. Warhol portrésorozatához hason-
líthatjuk. 

Az említett szerzők munkái mellett e tár-
laton Beuys Skót szimfónia c. edinburghi 
performanszának egy autorizált, 1970-ben ké-
szített dokumentális fényképegyüttese is lát-
ható (ugyanitt látható egy videoprogram mo-
nbtorról: A tizenkét órás el đadás). 

A kiállításra került skóciai szerzők másik 
csoportja „felesleges poggyász nélkül", sze-
mélyesen érkezett Szarajevóba, azzal a cél- 

lal, hogy a helyszínen, bizonyos tapasztaló id ő-
töltés, percepció után az elő re kialakított kon-
cepció alapján a galéria különböz ő  térszeg-
mentumaiban megalkossa „szarajevói" szob-
rait, installációit. Ezek mindenképp id őt-értő  
esztétikát teremtenek. 

Mit is kértek el őzetesen a művészek a szer-
vezőkő l? Georg Wyllie 10 három-három mété-
res és 10 másfél méternél rövidebb farönköt, 
továbbá 30 kg folyami követ és kavicsot. 
Arthur Watson nagy mennyiség ű , 1 centimé-
teres farostlemezt, kátrányt és szögeket. Moira 
Innes régi falétrát, faajtót, f ű részport, vastag, 
puha szövetet, régi szőnyeget és ipari filcet. 
Marylin Smith egy kiszuperált személygépko-
csit. Lorna Green 7 tonna Szarajevó környé-
ki kö- és márványtörmeléket, téglát. A romá-
niai származású Paul Neagu pedig 3 méteres 
gerendákat, átfúrt fa- és fémdarabokat, melyek 
„mintha szerelmi aktusban csatlakoznának 
egymáshoz". 

Talán éppen ez a tehetséges szerz ő  al-
kotta meg a legérdekesebb kompozíciók egyi-
két. Orientális látásmódja párbeszédre készte-
tett a valósággal. Egyik nagy méret ű , kréta-
jelöléses kompozícióját vasúti talpfákból állí-
totta össze, amivel nemcsak a részelemek 
posztmodern, architekturális min őségeit hang-
súlyozta (Sarajevo Hyphen), hanem metaf б-
rábt is az európai m űvészet és az orientális 
folklór szintéziseként mutatta be. Ez jellemzi 

Neaugu másik, kicsiny gallyakból, rézb ől és 
falapokból megszerkesztett konstrukcióját is. 
Merylin Smith Jakab létrái című  munkája a 
pop-arttal tart rokonságot. Térbe helyezett, kí-
vül-belül festett, a kabinból megvilágított SA 
rendszámú Peugeot-ja a falra vetített kolo-
risztikus munkáival hozható kapcsolatba. 
George Wyllie poetikus térkompozíciója hajlí-
tott alumíniumcsövekbő l készült. Címe: Utazás 
két minarett között. Az alkotás igénytelen 
anyagú, fémcsövekbő l, drótokból készült in-
gákból áll. Köztük az utat szimbolizáló cső-
spirál, körülötte hengerbe kötözött újságtöm-
bök. A kompozíció mellett szkulptúraként el-
rendezett személyes tárgyak, ruhanem űk: in-
gek, nadrágok, cipők, műanyagtáskák és bo-
rotvafebszerelés. Kissé távolabb ezekt ő l egy 
falba erősített furulya, szárított virágokkal. L. 
Greent szintén a város metaforikus láttatása 
foglalkoztatja. A halmazokba szervezett épí-
tőanyag, maga az élet. A. Watson alkotása 
is aromatikus: frissen kátrányozott, a hely-
színen szabott, orsó alakú falemezekb ő l áll 
össze. A galéria egyik szögletét foglalja el. 
Szemben velük a „kátránnyal nyomtatott", 
óriás metszetek formai megfelelő i. Végül Da-
vid Mach szellemes alkotását említem, amely 
egymásra halmozott kisebb-nagyobb kutyahá-
zakból, öt-hat keni kutyaszoborból és egy fa-
korlátból áll, amit rájuk szögeztek; a címe is 
szimbolikus érték ű : A nagy falat. ❑ 

Rezi me 

Tematski bilk ovog broja „ Új Symposbon" -a 
bavi se pitanjima ezoteri čnog načbna razmiš- 
Ijanja i folozofije. lsti čemo tekstove Bele Ham- 
vaša (Hamvas Ве 1а), Ralfa Valda Emersona 
(Ralph Waldo Emerson), Ludviga Vitgenštaj- 
na (Ludwig Wittgenstein), Jidu Krlšnamurtija 
(Jiddu Krishnamurti) i Karlosa Kastanede 
(Carlos Castaneda). Tu spada i esej Mikloša 
Varheđ lja (Várhegyi Miklós) pod naslovom 
„Suma tautologika" (Suma Tautologica), zatim 
tekst predavanja Lajoša Presinga (Pressing 
Lajos) „Sreča kao misterlja". Iz poslednjeg 
izdvajamo: 
„Kao što je i Jung pokazao, mit je taj gde se 
podsvest pojedinca manifestuje u prapredodž- 
bama. Nije teško prepoznati da ii  mit  0 sreć- 
nom životu, koji  ii  sveopšte definisan u drevnim 
kulturama, mit zlatnog doba. U prikazivanju tog 
mita držaću se Bele Hamvaša, koji  ii jedini do 
sada izvršbo tako duboku anabizu drevnih kul- 
tura." 

Belom Hamvašijem bavi se i Ferenc Č ik (Csík 
Ferenc) u svojoj recenziji Hamvašijeve knjige 
„The Divine Is Only Real". Prvi tom tog dela no-
si naziv „Duh i egzistencija", dok drugi sadrži 
tri naslova: „Silencium", „Tajni zapisnik" i 

„Unikorn". Ferenc Č ik piše: 
„Bela Hamvaš je pisac, koga li čno upoznajem 
kada ga čitam. Ako pisac može da privu če moju 
pažnju, onda je to komunikacija.  Aki  ii ta 
komunikacija na višem stupnju u odnosu na 
svakidašnjbcu i1b je dublja od nje, onda je to lični 
kontakt." 

Krišnamurtijev tekst govori  0  strahu, Emerso- 
nov 0 samopouzdanju a Kastanedin 0 vlasti. 
Ferenc Šafranj (Sáfrány Ferenc) daje prikaz 
knjige  lure  Šušnji ća „Cvetovi i tla", iz koje 
objavljujemo i jedan odlomak. Napis Karolja 
Koligera (Koliger Károly) pribiižava nam lik 
Jukije Mišima. 

U književnoj rubrici objavljujemo pesme Lajoša 
Bencea (Bence Lajos), Sabolča B. Tata (B. 
Tóth Szabolcs), Ferenca Katatiča (Katatics 
Ferenc), Andraša Urbana (Urbán András) i 
Bele segedi Saboa (Szögedi 'Szabó Béla), 
zatim pesmu u prozi Alberta Halasa (Halász 
Albert) „Laičko kazivanje", kao i pripovetku lбt-
vana Satmarija (Szathmárb István) „Popodne 
U  Palermu". 

„ Forum " je nedavno objavio antologiju pesama 
osmorice mbadih autora. Pošto sli čnih poduhva- 
ta — bar u obliku knjige — jugosbovenske 
madarske književnosti odavno nije bib, antolo- 
gija je izazvala živi odjek kritike. Već  sam nas- 
lov ii u stvari igra sa reč ima је г  se, u zavisnosti 

od čitanja prve reči kao jednu iii kao dve, može 
tumač iti i kao „lspisani svet" a i kao „Otpisani 
svet". Donosimo dve recenzije, iz pera Jažefa 
J. Feketea (Fekete J. József) odnosno Julija- 
ne Саро  (Csapб  Julianna), koja prikazuje i om- 
ladinski roman Karolja Dudaša (Dudás Ка - 
roly). Nedavno  ii bib  o pedeset godina kako su 
ро  nacističkoj Nemačkoj kao zastrašuju ć i pri-
meri prikazivana modernistb čka likovna dela 
proglašena izopa čenim i okorelim. Prenosimo 
opis tog sramnog dogadaja iz hamburškog 
„Cajt"-a („Die Zeit"), u kojima se oživljava 
sudbina „prokletih" umetnika i njihovih dela, i 
ukazuje se na antihumani i antiestetski karakter 
društva i vremena nacizma. 

Na tu tematiku se nadovezuje studija Balinta 
Sombatija (Szombathy Bálint) „Retrogradno 
kontra retrogardno", u kojoj se bavi kompleks- 
nim pitanjima isprepletanja politike i umetnosti, 
odnosom avangarde i postavangarde u okvi- 
rima filozofije umetnosti „Noje sloveniše 
kunst" -a (Neue Sloweп ische Kunst) 

U ovu problematiku spada i esej Loranda 
Hedija (Hegyi Lóránd) „Domus Aurea", u ko- 
jem konstatuje mogu će konflikte sveopšte vbasti 
i autonomije umetnosti: 
„Domus Aurea"  ii bogata metafora. U njoj se 
mešaju užitak vlasti i muka stvaranja, ludilo na- 
stajanja deba i vrtoglava dubina pustošenja, 
varvarski sjaj krvi i zlata, genijabnost, koja  ii u 
stanju da  $e uzdigne iznad svega, i užasan bob 
stalno prisutnog diletantizma." 
U rubrici likovne kritike  Lash  o Kerekeš  (Kere-
kes László) se bavi bzbožbom savremenog 
škotskog slikarstva i skulpture nedavno održa- 
nom u Sarajevu. ❑ 
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