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A LÍRÁRÓL  

Németh Laszló 

A nyáron levelet kaptam egy nagy magyar költ ő  lányától, aki 
maga is költő, s nekem is verseket küldött. A levél igen jólesett; ha 
jól emlékszem, ez volt az egyetlen igazi Öröm, ami azon a nyáron s 
azóta is ért. Maguk a versek azonban nem voltak néhány szóval el-
intézhetők. Első  pillantásra az ember akaratlanul is az apai örökséget 
kereste. S az megvolt: a szép, telt képek, a formának a tartalommal 
ellenkező  nemes konzervativizmusa. De mennyire más volt a bor, 
amit a régire emlékeztet ő  serleg kínált! 

Erdélyi József óta, sajnos, kivesztek a magyar irodalomból aa kísér-
letező  költők. Weöres Sándor volt az egyetlen, aki laboratóriumot csinált 
a lírájából. Itt megint volt egy. De másféle, mint Weöres. Weöres, mi-
közben a költészet nyelveit sorra magáévá tette, annak is vegyésze 
lett, amely a szavak logikán túli sajátságait próbálja ki. Az én költ ő-
nőm első  pillanatra Dante talányait juttatta eszembe; az értelmet, 
vagy inkább megérzést foggá tette diói héján, s bár voltak versei, 
amelyeket végig feltörtem, voltak, amelyekkel nem tudtam megbir-
kózni. Nem úgy, ahogy Ady egy-egy helye árnyékban marad az ember 
előtt, az egész világításában azonban észre sem veszi, amíg egy kom-
mentátor nem figyelmezteti rá, hogy itt valamit nem értett. Nem, 
ennek az igen tehetséges költ őnek versei — zenei egységük ellenére 
is — fejtörő  szilánkokra estek szét. 

Ezt meg is írtam neki, s ő  elküldte, némi menteget őzéssel, leg-
nehezebb versei kulcsát, megfejtését. Ezek azonban csak meger ősítet-
tek aggályomban. A verseket megmutattam másoknak is. Akik meg-
szokták, hogy a lírában a többet sejtet ő, mint mondó nyelv magas 
lebegését keressék: osztották tetszésemet, mások a megfejtésekben is 
csak egy skizofréniás éléselméj ű  erőlködését látták, hogy magukba 
gubózódó asszociációit az emberek nyelvére lefordítsa. 
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Én úgy éreztem, hogy ezt a versnyalábot önmagában, így vagy 
úgy, a játékba belemenve vagy kihúzva magunkat bel őle, nem lehet 
megítélni; hogy ami a kezemben van, egy nagy kísérlet része, s mint 
minden időszerű  kísérlet, történelmi termék is, amelyet el őfeltételei 
alapján kell megítélni. Már els ő  levelemben azt írtam, hogy ezekr ől 
a versekr ől csak akkor tudnék érdemlegeset mondani, ha az újkori 
líráról is elmondhatnám véleményemet. A megfejtések után már mint 
ígéretet ismételtem meg ezt a feltételes mondatot. 

De elmúlt a tél, itt volt a március, s vele a betegség, elköltöz őben 
voltam Budapestr ől, .s ígéretemet még mindig nem tudtam beváltani. 
Hogy adósságomat némileg enyhítsem, az ismer ős orvosházaspárt 
kértem meg, akik kivizsgálásomban is segítségemre voltak, hogy 
búcsúlátogatásomra a vitás versek szerz őjét is hívják meg magukhoz. 
A fiatalasszony el is jött (meglepetésemre áldott állapotban), s a kis 
udvari szobában az új, 200 higanymilliméteres sapka alatt, holmi 
kísérleti vérnyomásmérésekt ől megszakítva el is dadogtam valahogy, 
amit leírni nem volt módom. A három fiatal türelmesen meghallga-
tott, én azonban ott éreztem el őször az újfajta szégyent és gyanakvást, 
amit a mondanivalóval nehezen bíró beszéd s agyunk felt űnő  ki-
hagyásai tartanak ébren bennünket, s most, amikor a hidegkúti völgy 
fölött ülő  házban, kissé magamhoz térve, hozzáfogok, hogy pusztulásra 
ítélt gondolataimból valamit megmentsek, els őül ezt a bizonytalanul 
fogadott előadást igyekszem egy kicsit rendbeszedni s papírra vetni. 

s 

A nyugati civilizációnak azt a szakát, amelyet az új fizika és a 
függvénytan kialakulása, tehát körülbelül Galilei és Descartes m ű-
ködése választ el az el őző  reneszánsz-barokk kortól, joggal lehet új, 
külön civilizációnak tekinteni, mert bár a népek, amelyek a sorsdönt ő  
vívmányokat kiérlelték, még igen soká a műhely mesterei marad-
nak, a fizika alaptudománnyá válása olyan nagy cezúrát hozott létre 
a Nyugat, majd az egész emberiség gondolkozásában, amilyet egyetlen 
korábbi forradalom sem. Azonkívül a népek köre is folyton b ővül, 
amelyekre a vívmányok hatása kiterjed, rég lezáródott civilizációk 
mind hevesebb kölcsönhatásba kerülnek az új szellemmel, úgyhogy ezt 
a nyugatiból kiváló újkori civilizációt — már csak kiterjedése miatt 
is — átmeneti civilizációnak kell tekinteni: a középkorban s a rene-
szánszban eléggé állandó nyugati s a most kialakuló világcivilizác_ ó 
közt. 

E civilizáció legjellemzőbb sajátsága, hogy az új természettudomány 
az ihletője: annak váratlan eredményeket hozó s aránylag egyszer ű  
eljárása az, ami a legkülönböz őbb szellemi s gyakorlati területekre 
behatol. Az emberek a mechanika, kés őbb a biológia sugalmazásait 
próbálják a maguk munkájában is érvényesíteni, vagy ha az érvénye-
sítésben veszélyt éreznek, védekeznek ellene, úgyhogy e korszak tör-
ténetét igen csábító feladat lenne úgy megírni, mint az új módszer 
sugallta vívmányok s az ellenük folytatott medd ő  és termékenyít ő  
harcok történetét, miközben a módszer példátlan eredményei mellett 
alapvető  fogyatkozásai is mind jobban kiderülnek. Én közel egy év- 
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tizede foglalkozom egy ilyen könyv tervével, s most a líráról mon-
dandók bevezetőjeként úgy érzem, hogy az a legegyszerűbb, ha e 
könyv rövidre fogott vázlatát mondom itt el. Az elmúlt években annyi 
könyv-vázlatot, vagy ahogy mondták: szinopszist szerkesztettünk, 
amelyekből különböző  okokból sose lett könyv, hogy talán nem lesz 
túlságosan nagy fényűzés, ha most egy olyant vetek itt papírra, 
amelyből sajnos, már eleve nem lehet. 

Könyvem bevezetése, mint Galilei-drámám is, arról szólt volna, hogy 
a valóságos tudásra vágyó kutatók, a ködös természetfilozófiák s a 
reneszánsz áltudományainak (csillagjóslás, mágia, (alkémia) zavaros-
ságától és meddőségétől megcsömörlötten hogy fordultak a reneszánsz 
iparban felhalmozott ismeretek és problémák s az optikai új világot 
nyitó műszerei felé; bölcs önkorlátozásukban hogy választják ki azo-
kat az elemi jelenségeket, amelyek a jelenségek roppant szövevényé-
ből könnyebben kihúzhatók, bármikor felidézhetők s matematikailag 
is leírhatók — általában hogy alakult ki a módszer, amely a természet 
sokfiókos szekrényéhez egyszerű  kulcsként használható. 

A következő  fejezet a XVII. századi filozófia alapproblémáival 
foglalkozna. A XVII. század nagy bölcsel ői természettudósok és mate-
matikusok is voltak, vagy legalábbis (mint Spinoza) az új módszer 
varázsa alatt álltak. Látták, milyen hatalmas eszköz ez a módszer új, 
igaz ismeretek szerzésére, ugyanakkor érezték veszélyes sugalmazását 
is: hogy a világban minden olyan függvényszer űen folyik le, mint a 
szabadesés, azaz hogy a mechanika — a determinizmus formájában 
— a lelki élet magyarázatára is igényt fog formálni. Metafizikáik így 
századok vívódását el őrevetítő  rögtönzések, melyek — miközben a 
mechanikában kialakult új módszer és az emberben él ő  szabadság 
érzését egyeztetik — voltaképpen az új korra jellemz ő  szellemi szi-
tuációt fejezik ki. 

Az irodalmat az új módszer a XVII. század második felében járta 
át. A „siécle de Louis XIV." annak a laboratóriumnak a neve, amely-
ben ez a műfaji átalakulás végbemegy. Az ember a XIX. század m űvei 
után hajlandó ennek az „udvari költészetnek" a jelent őségét lebecsülni. 
Be az elemzésnek, megfigyelésnek az a módszere, amely a XIX. század 
regényeiben olyan imponáló méreteket ér el, a természettudományból 
áradó szerénység, mértéktartás, enyhe derűlátás, a bons sens szelle-
mével bearanyozva (ami a XIX. századi irodalomból többnyire hiány-
zik) itt vonul be igazán a tankölteményt ől az erkölcsi arcképig minden 
műfajba, elsősorban természetesen a drámába, amelyben mindjárt 
tetőpontot is ér el. Hogy milyen mély volt ez a változás, az ember 
akkor érti meg leginkább, ha Shakespeare és Racine drámáit össze-
hasonlítja. Ott a lélek vérként folyik az emberekb ől, jellemük a szerep, 
a színpadi hatás szolgálatában áll, itt az érzelmek bonctana folyik, 
a hős maga fekszik az anatómiai asztalra; az alexandrin, mint pontos 
kés működik; — íme a szív: a balkamrában ez van, a jobbkamrában 
meg emez. 

A következő  fejezetek azt mutatnák ki, hogy nyomul be az új 
gondolkozás előbb a gyakorlati tudományokba, majd az élet gyakor-
latába is. XIV. Lajos körül — akár várépítésr ől, akár gazdasági refor- 
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mokról volt szó — már megkezdődött az új módszer bevitele az életbe. 
A munka dandára azonban nem a hugenották szám űzője, általában 
nem az elméleti francia szellem számára volt fönntartva — a dönt ő , 
életátalakító kezdeményezések az 1688-as forradalmat követ ő  század-
ban Angliában zajlottak le. A folyamatot három mozzanatával írnám 
le. A programot megint a bölcselet adja meg, Locke-nak rögtön a 
forradalom után írt m űvei. A második fok: az újkori irodalom vezet ő  
műfajának: a modern regénynek megszületése a XVIII. század els ő  
felében, ugyanakkor a zsurnalizmusnak mint társadalom-irányító ténye-
zőnek a jelentkezése. A harmadik: a módszer bevonulása egyre új 
területekre, az értelmet korlátozó ismeretelmélet megteremtése után a 
történelembe, közgazdaságtanba, pedagógiába. Az angol szellem talál-
kozása a francia bölcsel ő  és népszerűsítő  kedvvel hozza létre a kor 
divatját, a felvilágosodást, találkozása az angol nép gyakorlati hajla-
maival: indítja meg az ipari forradalmat. 

Egy külön, fontos fejezet az újkori zenével foglalkozna. A termé-
szettudományon kívül nincs is egyetlen vívmánya az új kornak, amely-
ben nagy népek sorsa s erényei olyan szerencsésen fogtak volna össze, 
mint a zenei aranykor kialakításában. Tulajdonképp az lett volna a 
természetes, hogy a laboratóriumban, melyben az új irodalom meg-
született, az új zenét is kikísérletezzék. S Lully és Rameau közt létre 
is jött valami, amiben ma éppúgy csúcsot látnánk, mint Moliére és 
Racine költészetében, ha más népek sokkal nagyobb hévvel s bele-
feledkezéssel nem szeg ődnek el ugyanerre a feladatra. Olaszország 
a Galilei-pörrel — ha volt is még egy Tarricellije — voltaképp meg-
ölte tudományát; a gondolkozás már el őbb bilincsben volt; a nemzet 
életereje s Galileihez méltó kísérletez ő  kedve egy területen tombol-
hatott: a zenében. Ez hozta létre Galilei korában Monteverdi operáit, 
majd a francia kísérlettel egy id őben, Corellitől Vivaldiig az olasz 
kamarazenét, új műfajaival. Végül a déljáró németség százados láza 
volt az, amelyben a zenész fölgyúlva a maga legnagyobb képességére 
ráeszmélt, s az olasz—francia hatásokkal átjárt Bécsben, amelyet ural-
kodói, nemessége, polgársága és népe a zenei m űkedvelők, sőt mond-
hatni zenebolondok gyülekezetévé tett, megteremtette azt a központot, 
amelyben Gluck, Haydn, Mozart és Beethoven zenéje kibontakozhatott. 
S e zene kialakulása éppúgy az „új módszer" érvényesülése az örökölt 
zenei hagyományokban, mint a siecle de Louis XIV. művészete. Ne 
csak a hangszerekre gondoljunk, amelyeknek a királyait, a mester-
hegedűt s az analízis világos hangszerét, a zongorát e kor homo fabere 
hozta létre, vagy az ellenpontot felváltó stílusra, mely a dallam fényes 
szálát, a lélek egy-egy elemét igyekszik mindig a zsongó gomolyagból 
kiemelni, hanem elsősorban a szonáta-formára, amely az elemzésnek 
éppoly remeke, mint a lélektani regény. 

A romantikát sokféleképpen értelmezték. Lényege szerint azonban 
az első  heves ellentmondás ez: tiltakozás az újkori civilizáció vélt vagy 
valóságos hiányai ellen. Hol feltörekv ő  osztályok — német polgár-
ifjak — elégedetlensége az „úrinak" érzett s bizonyos értelemben 
valóban arisztokratikus civilizáció szárazsága ellen; hol keleti nem-
zetek — orosz nemesek — ráeszmélése a maguk „gazdagabb" nemzeti 
ereire. De mindig arról van szó, hogy az újkori civilizációból, amely 



aránylag szűk népi területen, az alkotó Európa legnagyobb besz űkü-
lése idején támadt, kimaradt valami, amit ők a parvenü és patrióta 
lelkességével igyekeznek felmutatni. Ez a magyarázata, hogy a roman-
tika Herder óta mindig valami olyan után kap, amit nem lehet többé 
megfogni, középkori vallásosság, görög szépségideál, nemzet-alatti 
lezárt népkultúrák kincsei felé. Ennek ellenére — ellentmondásával 
sokban gazdagította, tágította az újkori civilizációt, nemhiába, hogy 
Hegel épp ekkor látta bele a történelembe tézis-antitézis elméletét. 
Nemcsak a népek széles övét kapcsolta be (azzal, hogy vitatkoztak vele, 
s közben módszerét elfogadták) az újkori civilizációba, de belevitt egy 
új fogalmat is; az id őt — nem azt az időt, amelynek a mechanika sze-
rint a mozgás a függvénye, hanem az életet átalakító, s őt történeti 
időt, amely eddig teljesen hiányzott bel őle. A fejlődés gondolata, bár 
voltak tudományos előzményei, a romantika sugallatára kap oly nagy 
szerepet a természettudományban; a francia forradalom egyszeri rob-
banása is a fejlődés-gondolat világában lett a század forradalmárait 
(előbb a polgáriakat, aztán a szocialistákat) igazoló és ösztönz ő  
emlékké. 

Az újkori szellem kulminációs pontját sokan, alapos érvek alap-
ján, a XVIII. század végére helyezik. Én egy jó fél századdal kés őbb 
keresem: ahol az újkori módszer a nagy kihívásban meger ősödve s 
átalakulva még egyszer birtokába veszi, szempontjai alá gy űri a 
romantikában feldobott — t őle idegen — érzelmi és élménykincset. 
Ez a folyamat legtisztábban az irodalomban látható. A romantika leg-
nagyobb írói ugyanis nem azok, akik a romantika Pandora-szelencéjét 
felnyitották, hanem akik a romantika bírálói lettek, olyan bírálók, 
helyesebben önbírálók, akik maguk is átestek a betegségen. A racio-
nalizmus értéke attól függ, hogy az irráció milyen mélyeit tudja át-
világítani. Ezeknek az íróknak a romantika szolgáltatta — részben 
önmagukban, részben a világban — a tárgyat, s az újkor a nagyszer ű  
elemző  módszert, amely ezt a -tárgyat bírálón feldolgozta. Stendhalnak 
főként a Chartreuse de Parme-ját azért tekintem én az újkor tán leg-
nagyobb irodalmi alkotásának, mert az 1815-30 közé es ő  évek lelki 
fölkavartsága ellen ő  fordítja először az új módszert, s olyan fölény-
nyel, fénnyel s könnyedséggel, amely Galilei Párbeszédei s Descartes 
Discours-ja óta az újkor majd minden nagy m űvére jellemző . A 
Bovaryné varázsa — jóval kés őbb — ugyanez. Ez az Érzelmek isko-
lájának a szándéka is. De mi más az orosz irodalom nagysága is, mint 
hogy magas műveltségű  — az új módszernek francia m űveltségük 
révén birtokában lev ő  emberek — ezt a módszert az addigi Európa 
láthatárán kívül es ő  ázsiai népre — annak még felfedetlen lelki 
örvényeire fordítják. A XIX. századi regény (a bécsi zene mellett az 
újkor másik nagy művészeti alkotása) a romantika önbírálatának .1 
szülötte. De főként a 48-as forradalom kudarca után — amelynek az 
elbukásában a kortársak bizonyos fokig a romantika bukását látták 
— átterjed ez a szellem és élet minden területére, történelemre épp-
úgy, mint a politikára, az iparosítás meggyorsuló tempójában éppúgy 
ott láthatjuk a nyomát, mint a Kapital írójának tudós vértet magára 
öltő, csupa indulat természetiben. 
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Arra, hogy egy kor, s őt civilizáció eredményei az egyes szellemi 
és gyakorlati területeken mennyire különböz ők lehetnek aszerint, 
hogy az alapfeladat több vagy kevesebb lehet őséget nyújt nekik, ki-
tűnő  példa az új képz őművészet sorsa. Míg a reneszánsz-barokk kor 
a képzőművészetben, főként pedig a festészetben tobzódott szinte, az 
újkor ösztönzései itt jóval gyengébbek voltak. Versailles fasoraiban 
persze föl lehet fedezni Descartes koordinátáit, s a neoklasszikus épí-
tészetben volt valami, amit a ,módszer" visszfényének tekinthetünk, 
a hatás azonban inkább csak küls őséges volt: egyenruhát szabott, s 
nem lelket. A képzőművészet egyetlen ága, amelyben az újkor szelle-
me, bár igen későn, igazán behatolt s forradalmat csinált: a festészet 
— a gúnynevéről impresszionizmusnak nevezett mozgalom. Az imp-
resszionizmusnak — mint mindennek — természetesen voltak el ődei 
Goyában, az angol tájképfest őkben, a barbizoniakban, de a feladat 
voltaképp egy nemzedék alatt tudatosodott s oldódott meg. A rene-
szánsz festői, a perspektíva feltalálói voltaképp ábrázoló-geometriai 
szerkesztést végeztek — képen állították el ő  a tárgyat, amelyet a né-
zőnek úgy kellett látnia, mintha tükörben a valóságos tárgyat látta 
volna. Az impresszionisták a látás folyamatába szálltak le: olyan fol-
tokat raktak a vászonra, amelyekb ől az emberi agy fölvev ő  szervei 
egy látás-élményt állítottak össze. Mindaz, amit csináltak, öntudat-
lanul is biológiai s lélektani munka volt, párhuzamos azzal, amit a 
tudomány s részben az újabb irodalom is csinált. Munkájuk nagy-
szerűségét növeli, hogy a XIX. század legsötétebb éveiben végezték, 
amikor kísérletük megértéséhez alig volt közönség, szinte légüres 
téren száguldtak át — a probléma szépségét ől hajtva. Az azonban, 
hogy Manet-től Cézanne-ig egy nemzedék alatt a feladat színét leszed-
ték, s az utódoknak csak a túlhajtás, egy-egy törekvés hangsúlyozása 
maradt, azt bizonyítja, hogy a feladat korántsem volt olyan nagy, 
mint amekkorát előbb a zene vagy az irodalom kapott. 

De a költészetnek s főként a lírának sem volt az újkori civilizáció-
ban olyan vezet ő  szerepe, mint a hellenisztikusban, vagy akár — 
himnuszaival — a középkoriban. A római irodalom legnagyobbjai 
költők s túlnyomó részben lírikusok. Viszont, ha az újkor legnagyobb 
alakjait nézzük, lírikust ezek közt aligha találunk — hacsak Baude-
laire-t nem; a vers még az epikusoknál, drámaíróknál is inkább csak 
burok, amelyben más erények érnek, nem költ őiek. Ezt az állítást 
paradoxnak tüntetheti fel a névsor, amelyet a költészetben minden 
kicsit is jártas olvasó felhozhat ellene. Keats, Byron, Shelley, Hugo, 
Hölderlin, Novalis, Leopardi. De ha jól megfigyeljük, mindezek a 
lírikusok a XIX. század aránylag keskeny övében támadtak, s volta-
képp valamennyien a romantikus lázadás gyermekei. Megjelenésük 
épp azt jelenti, hogy a líra kimaradt az újkor programjából, s amikor 
új néprétegek és népek a kialakuló művelődés gyengéit kezdik fesze-
getni, épp ezt veszik észre, hogy az az igazi, mélyforrásként föl-
buggyanó lírára nem ad teret, s ezt igyekeznek pótolni. Ezért is keresi 
mind valahol az újkori civilizáción kívül támaszpontját, a visszaidé-
zett görögségben, kereszténységben, vagy pedig — amikor ennek 
meddőségét belátják — a népben. S ez dicsőségük megjósolható hal-
ványodásának is oka. Egy író nagyságát attól kapja, hogy mennyire 
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ér le kora központi feladataihoz. Moliére-nek, a XVIII. századi angol 
íróknak, Stendhalnak, Turgenyevnek, Tolsztojnak itt van az ereje. 
A velük egyenlőnek vagy a náluk nagyobbnak tartott lírikusok alatt 
Nyugaton (hacsak népük kielégítetlen kelta-germán hajlamait nem 
tekintjük annak) nincs ott az az alap, amely nagyságukat fenntartsa. 
-- Keleten pedig az olyan költ ők, mínt Puskin, Miczkiewicz, alapjá-
ban nem lírikusi feladatokat oldottak meg — nemzetük irodalmának 
vázát teremtették meg, s előkészítői voltak azoknak a műfajoknak, 
amelyekben honfitársaik kés őbb nagyot alkottak. Meggy őződésem, 
hogy ez lett volna Petőfi szerepe is, ha a halál id ő  előtt ki nem tépi: 
leíró versei, költészeténél jobb prózája, utolsó drámai kísérlete mind 
erre mutat. 

A lírának ez a hontalansága tükröz ődik anakronisztikus verselé-
sünkben is. Egy ennyire eredeti m űvelődés, ha a líra a lelke, meg-
teremtette volna a maga eredeti versformáját — mint ahogy meg-
teremtette a görögség meg a középkor, sőt bővebb hullámú stanzái-
ban s .a szabad blank verse-ben a reneszánsz-barokk is. Az alexandrin, 
ahogy Malherbe után kimerevedett, tekinthet ő  ugyan a descartes-i 
szellem formájának, éppen csak — a franciát kivéve — versformának 
nem volt hajlandó a többi nemzet tartósan elfogadni, annyira érezte 
benne a szárazságot — azt, hogy bár költ ői forma, voltaképp prózai 
célokra, elemzésre készült. A másik forma, amelyb ől az újkor formája 
kikristályosodhatott volna, a szabad vers volt. A szabad vers azonban 
csak tiszta lap, olyan, mint a harmincas évek építészete: nincs rajta 
idejétmúlt cafrang, hamis pillér. Ha lett volna az európai lírának 
olyan nagy ösztöne, mint ami a hexametert vagy újabban a regény-
formát létrehozta, a szabad vers törvényeiben ez kib ővült volna, 
valójában azonban egyének hajlama, szeszélye marcangolta szét, úgy-
hogy a mondanivalójukat féltő  írók nagy többsége egy rövid szabad-
vers-kaland után nálunk is csakhamar visszatért az örökölt formák-
hoz. Így az újkori lírának eléggé számba vett hátránya maradt az 
„anakronisztikus" öltözet: verseink alapjában még mindig a középkor 
páncélzatában s a reneszánsz feszes nadrágjaiban és cs őrcipőiben 
járnak. 

Az újkori líra a legújabb id őkig nem az újkor titkos munkafel-
osztásából csikart részt, inkább tiltakozott ellene, tágította, ami persze 
szintén a részvétel egy neme. Az els ő  lírikus, aki az újkori módszert a 
lírába igazán bevitte: Baudelaire. Ezért is érezték a lírára érzékeny 
fülek — Ady nemzedéke például — vízválasztónak; arra a kérdésre: 
ki az első  „modern" költő, nem hiszem, hogy más névvel is lehetne 
válaszolni, mint az övével. Pedig Baudelaire tán még elszántabb el-
lensége az újkori szellemnek s f őként a világnak, melyet ez a szellem 
létrehozott, mint a romantikusok. Voltaképpen: romantikus ő  is. A 
Fleurs du Mal már fejezet-címeiben is egy nagy romantikus lázadás-
ról szól. A lélek feledést keres a küls ő  világban, a nagyváros képei-
ben, megpróbál áttörni művészet és kábítószerek mámorába, de nem 
leli nyugalmát, így lesz rabja a romlás varázslatának, föllázad 
Isten ellen, s visszazuhanva, a halálban keresi nyugovását. Mindez egy 
Byron-hős, egy Manfred története is lehetne. Baudelaire azonban e 
gomolygó, romantikus indulatokat nemcsak a forma nyugodt tökéle- 
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tességével zárja robbanással telt bolognai üveggyöngybe, hanem más-
féle fegyelemnek is aláveti: a tudományos megfigyel ő , elemző , kísér-
letező  kedvének. Esze annak a világnak legjobb m űszereivel nyúl szíve 
felé, amely ellen ez a szív lázadóban van. Nemcsak kortársa azoknak 
a regényíróknak és tudósoknak, akiket a romantika „önbírálóinak" 
neveztünk; maga is egy ezek közül a kritikusok közül; tán az egyetlen 
abban a nagy nemzedékben, aki ezt az önbírálatot a legforróbb láza-
dás műfajában — a lírában tudta végrehajtani. 

Ennek a groteszk, de termékeny összekapcsolásnak azonban jelent-
kezik a következménye, amit mi magyarok — akik a nyugati lírát 
igazi szenvedéllyel csak a Baudelaire-hatásig követtük — egy Ady 
vagy Szabó Lőrinc költészete alapján rögtön megérthetünk. A lírának 
az újkor munkatervében helyt találni azért volt nehéz, mert a „mód-
szer" s a líra szelleme szinte elvi ellentétben áll. A líra mindig azt 
mondja: én ilyen vagyok, én így érzem, én így gondolom. A „mód-
szer" azonban bizonyos gyanakvást kelt ez ellen az „én", az egy-
értelmű  így érzem, így gondolom ellen, amely annál kardcsapás-
szerűbb, minél kételytelenebb. Ez az oka, hogy az újkorban nagy 
lírát inkább csak fiatal emberek írtak, akiket a korszellem még nem 
tanított meg gyanakodni magukra s szétbontani az egységes érzéseket. 
S részben ezzel magyarázható az is, hogy XIV. Lajos udvarában, az 
új költészet els ő  nagy műhelyében nem lírikusok jelennek meg, mint 
Augustuséban, hanem nagy drámaírók. Nos, Baudelaire modernsége, 
mint Adyé vagy Szabó Lőrincé is, épp abban áll, hogy ő  azt a mód-
szerességet — amelyet mások csak drámában, regényben, legföljebb 
az önéletrajzban mertek az ember ellen szegni — lírájában önmaga 
ellen fordította; s egymás mellé rakott feloldhatatlan antagonizmusai-
val olyan alakot teremtett magából, amely a legérdekesebb, legbonyo-
lultabb regényhősökkel versenyezhet. 

Ez az új lírai antropológia azonban csak egyik, azt mondanám: 
közvetlen következménye volt lázadás és módszer összekapcsolásának. 
Az ösztönzések, amelyek Baudelaire lírájából áradnak, sokkal több-
felé és messzebb mutatnak. Baudelaire és a prózaírók romantikus ön-
bírálata közt van egy lényeges különbség: azoknál ez (ha nem is ma-
gukban, utódaikban) a romantika elfojtására vezetett, lázadásuk — 
ha ugyan lázadtak — nem a civilizáció, csak annak egyes fonákságai 
ellen irányult, Baudelaire azonban — mint egy lírikus Marx — az új 
diszciplína vértjében, az ellenfélt ől elvett fegyverekkel is a roman-
tikus ellentmondást folytatja sokkal töményebben és félelmetesebben, 
mint azok. Ezt utódaiban látni igazán, abban a két emberben f őként, 
akik mintegy megtestesít ői a költészetéből jövő  kétféle sugallatnak. 

Rimbaud pályáját két részre szokás vágni; — a csodálatos ka-
masz, aki mérföldlép ő  csizmájában tizenkilenc éves korára túlhágott 
a kortárs-líra hegyormain, aztán ,az adeni cég megbízottja, az Abesz-
színiába vetődő  kalandor, aki csak meghalni jön haza Európába, s 
hallani sem akar költői dicsőségéről. A két alak közt egy talány áll, 
amelyet mindenki kötelességének érez megfejteni. Verlaine barátja 
s a trópusi fegyverszállító azonban egy ember, s egy dolognak a jel-
képe: a civilizációból való menekülésé. Világcsavargóvá lett, nyugha-
tatlan természetek persze mindenkor voltak, s Rimbaud kamaszkora 
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is szökések sorozata. De ez a menekül ő  nem a maga defektusai miatt, 
vagy nemcsak amiatt fordított hátat a sedani Franciaországnak: hisz 
mint ember is remekmű  volt, a biológia remeke, s a siker oly korán 
s olyan mérvben állt mellé, mint költő  mellé tán soha. Az Une saison 
en en f er vallomás-villámaiból is az derül ki, hogy a környez ő  világ 
elsivárosodása volt az ok, amely a vadak életét megkívántatta vele — 
egy ketrecben született tigris, aki visszatalál a dzsungelba. S költé-
szete — szinte az els ő  serdülőkori verstől — éppoly menekülés, mint 
közel-keleti útjai: úgy indul, hogy mindent tud, amit a kortárs-poéták 
— az Ofélia, melyet tizenhat éves korában írt, már túl is tett rajtuk 
—, s aztán már szinte csak elhajít; a szépséget a torzért, a verset a 
prózáért, a logikát la sejtet ő  zavarosságért, a tudat fényét az öntudat-
lan homályáért. Már az Illuminations előtt megkezdi a ruhák letépé-
sét, s amikor a költészetnek hátat fordít, a hagyomány utolsó cafa-
tait hányja el magáról. Legszebb verse: a Le bateau ivre, nemcsak 
allegória — jóslat is: ő  is úgy táncol ki a mi világunkból, mint a le-
nyilazott legénységű  hajó a szűk folyóból a jármű-jellegét lemosó 
óceánba. 

Rimbaud mintegy jelképe annak a robbanásnak, amely az új líra 
látszólagos fegyelmében, deszhumanizációjában is ott feszeng, s lesz-
nek költők, akikben rá-+ráismerünk mozdulataira. A maradandóbb 
hatást a huszadik századi lírára mégis egy csendes, az életben rend-
kívül udvarias gimnáziumi tanár tette, aki szívós latolgatásaival a lí-
rából mégis valami olyasmit csinált, ami odáig sohasem volt. Mallar-
mé (költőnőm is őrá hivatkozik) azzal a mesterséges, jól kiszámított 
homállyal, melyben a sugallatok egy b űvös erőtér vonalaiként futnak 
és feszülnek, nemcsak az élett ől, de az irodalomtól, a többi műfajon 
uralkodó törvényekt ől is elszakította a lírát — s egy magasabb, ért-
hetetlenebb, de többet mondó nyelvet teremtett bel őle, amely úgy vi-
szonylik az irodalom s a köznapok nyelvéhez, mint az algebráé a ke-
reskedelmi számvetéséhez. Önmagát szinte egészen kiirtva költésze-
téből, szándékosan jelentéktelen, konkrét sajátságaikból kihántott 
tárgyak ürügyén űzi szerényen g őgös varázslatát, amelyben a civili-
záció irodalmi alapkonvencióinak a tagadása csodálatosan társul az 
anyagát átalakító s abból új lehet őségeket el őcsaló újkori tudós kí-
sérletező  makacsságával. Az új líra tulajdonképp vele sz űkül le egy 
határozott kísérletsorrá (ha úgy tetszik, kórformává), s akármilyen 
nagy költőket fog is be ez ,a kísérlet a XX. században (elég Rilke, 
Valéry, Eliot, Jimenez nevét 'említenünk), Baudelaire és Mallarmé, 
Rimbaud közbevillámlásaival mint el őzmény mindben felismerhető . 

Új, idáig sosem beszélt nyelv, kontúrtalanabb, de éppen ezért 
képlet-értékű  metaforavilág: — ezek azok az alkotói célok, amelyeket 
a megvetés, az elszakadás, a tiltakozás ösztöne e kísérletsorban maga 
előtt tol. Ennek a költői nyelvnek a megteremtését a kísérletez ők két-
féleképpen indokolják. Az egyik — a „konzervatívabb" — még min-
dig az élményre hivatkozik, s lélektani érvekkel igazolja a nyelv 
megolvasztását és átöntését. Azirodalmi stílus — a prózáé is — nem-
csak a nyelv segélyével, de á nyelv ellenére kifejezett érzés és állapot. 
Vagyis minden igazi költő , sőt író is, többet igyekszik elmondani, mint 
amit a nyelv logikai szövete megenged: rácsnak tekinti csak, amelyen 
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különféle fogásokkal kell mondanivalója lényegét átcsempésznie. Nos, 
a mi költőnk épp a kimondhatatlanra hivatkozva, e rács megolvasz-
tását is vállalná, csakhogy tudatalatti része is átjuthasson rajta. 

A kísérletezők másik csoportja már nem is •hivatkozik az érzés 
erejére. (Valóban van abban valami „sematizmus", hogy valakinek 
mindig csak logikát nem tűrő  érzései lehessenek.) Ők azt mondják, 
hogy a nyelv, amelyet ők költői módszereikkel olvadásba hoznak, épp-
úgy 'megváltoztatja jellegét, mint akár a kén is, ha hevítik, s ők a 
szavaknak ezeket az új sajátságait akarják kikísérletezni, azt, ami 
ezen az olvadásponton fölül mondható el velük. A lélek itt már nem 
érzései áter őszakolásában, hanem a varázslat vezetésében, jellegében 
beszél — közvetve — önmagáról is. 

De akármi a vers indokolása, társadalmi funkciója alig lehet vi-
tás. Az „odri profanum vulgus" ül e költészet mélyén, a vulgus az 
egész civilizációra kiterjesztve. A romantika ott kezd ődött, ahol a mű-
vész elvesztette természetes, észrevétlenül sarkalló összeköttetéseit a 
társadalommal. Magánya mintegy kivonta a világ szuggesztiója alól, s 
szívét az egyéni, majd nemzeti ellentmondások számára megnyitotta. 
Itt a magánynak még gyógyíthatatlanabb, még konokabb formájával 
van dolgunk, amelyet a magas intellektualitás elrejt, de egyben kemé-
nyebbé is tesz. A romantikust sérelme kapcsolta a világhoz, ezeket 
egy sajátságos, hipnotizált iszony. Innét érdekl ődésük e civilizáció 
külsőségei, gépei, városai, technikai m űszavai iránt. Mindez azonban 
csak tartalmi felfedezést, gazdagodást jelent a számukra, a lelkük 
az egyre jobban elvesztett paradicsom nevében tiltakozik. 

A nyugati civilizáció az utolsó fél században egész sorát szolgál-
tatta a jelenségeknek, amelyekben az újkori módszer egy ellenséges 
ösztön szolgálatába szeg ődve csodálatos precizitással fordul azok ellen 
az alap-megállapodások ellen, amelyek ezt a civilizációt lehet ővé tet-
ték. Ez történt többek közt a festészetben, a zenében, de ez történik, 
ha jól értem, az elméleti fizikában iis. A Mallarmé utáni líra, a nyelv, 
az értelem tagadásával, mintegy élén jár ezeknek a jelenségeknek. 
Nem dekadencia ez, inkább öngyilkosság, harakiri. A kiválók tiltakozó 
kétségbeesése a tele jászolnál kér ődző , aluvó közönyösek helyett. 

Nem tudom, ráismer-e költőnőm e leírásban versei lelki hátterére. 
A továbbiakban könnyű  lenne elijeszteni, hogy amikor ebbe az útba 
vág, nemcsak a költészet bátorítójától, a visszhangtól szakad el, de 
egy kollektív kórképbe szövi bele magát. Hivatkozhatnék a túlzást 
kerülő  magyar természetre — atyjáéra is —, amely m űvészeinket az 
utolsó ötven évben is visszatartotta a túl sokat kockáztató és keveset 
ígérő  vállalkozásoktól. Ártott-e költészetünknek, hogy konzervatívabb 
volt, mint Mallarmé vagy Rilke példája megkívánta — nagy baj-e, 
hogy Szőnyi és Bernáth nem absztrakt képeket festenek? 

De nem vagyok az, aki egy vállalkozást kilátásaival mér. Lélek 
és helyzet kényszere, mint érv, felüti súlyával a mérlegserpeny őt, ha 
abba nem raktak többet, mint a reménytelenséget. S az óvatosságot, 
mely a kockázatos szellemi kísérletekt ől visszatart, mint nemzeti 
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erényt nem sorozom az els őrendűek közé. Még abban sem vagyok 
biztos, hogy például a XX. századi spanyol és magyar líra összeha-
sonlítása, ha az ilyen mérés egyáltalán lehetséges volna, valóban azt 
hozná ki, hogy tehetségek egyenl ő  tömegeib ől a spanyol lírikusok tű-
zön-vízen át modernsége kevesebbet licitált ki, mint a magyarok m ű-
faji tartózkodása. Efféle ,érvek helyett én inkább a félbenhagyott szi-
nopszist fogom néhány vonással befejezni — pontosabban is bemutatva 
a történelmi prést, amely alatt ez a líra kisajtolódott. 

A nyugati civilizáció következményeiben legveszélyesebb korlá-
tozottsága, hogy lényegében arisztokratikus. Ez az állítás, mint a lí-
ráról szóló, megint paradoxnak hathat: arisztokratikus az a civilizá-
ció, amelyben a népképviseleti forma általánossá vált, s a kötelez ő  
iskoláztatás révén a közhasznú ismeretek minden házba eljutottak? 
Márpedig így van: az újkor folyamán a tömegek bizonyára több hasz-
nát látták ,a műveltek műveltségének, mint mondjuk a középkor szá-
zadaiban, s a középkor m űveltsége mégis demokratikus volt: Szent 
Tamás bölcselete a szegény asszony hitét védte, a székesegyházak 
szobrai a társadalom kényszerű  szakadékai fölött az emberek egyfor-
maságáról beszéltek. Az újkori iskoláztatáson át azonban csak az új-
kori gondolkozás denaturált végtermékeit juttatták le a tömegekhez; 
az emberek, az osztályok közti szakadékokat nem enyhítette többé 
semmi, s a jólét terjedésével egyre leplezetlenebbül ásítottak fel; a 
tömegek beleszólása ügyeik intézésébe pedig vagy fikció maradt, vagy 
a politikai tudatzavar jele. A legszembet űnőbb bizonyíték erre: a val-
lások fennmaradása az újkor századai alatt. Az újkori szellem lénye-
gében vallásellenes volt, s ha a nép mélyeibe igazán behatolt volna, 
éppoly vallástalanságot hozott volna ott létre, mint a XVIII. század 
arisztokratái közt, akiket többé-kevésbé megérintett. A keresztény val-
lások azonban, annak ellenére, hogy az elitb ől egyre gyengébb pász-
torokat kaptak, szellemi fegyverzetükben már-már népi vallásként 
tovább is fönnmaradtak, s hatalmukat csak a munkásmozgalom kezdte 
ki. Ha az újkor civilizáció jellemzésére történelmi analógiát keresünk, 
az ókori hellenizmus, .a császárkor jut eszünkbe: ott élt ilyen elithez-
kötötten a kort irányító gondolkozás, s ott éltek ilyen függetlenül a 
társadalom mélyében — t őle függetlenül — a létét megtagadó egyip-
tomi, ázsiai népvallások, köztük a gy őzelemre kijelölt kereszténység. 

Az újkori szellemnek ezt az arisztokratizmusát eredete magya-
rázza; olyan nemzeteknél jött létre, amelyek létük nagy virágzásán, 
!azolasz, francia, angol reneszánszon már túl voltak; nagy vallásos és 
politikai indulataikat puritanizmusban, hugenotta háborúban stb. ki-
tombolták: s fogékonnyá váltak arra a termékeny önkorlátozásra, 
amely a természettudomány föltétele volt. Az újkori gondolkozás nem 
egy csupa tűz ifjúra emlékeztet, hanem az öregség küszöbére ért fér-
fira, aki ifjúsága bolondságairól lemondva, félig játékból komoly fel-
fedezést tesz, csodálatos kulcs jut a birtokába, mellyel minden zárat 
sorra nyitogat, s a kiszabadított, szolgálatára kész szellemek közt, si-
kerétől derűsen, szinte visszafiatalodik; bár der űjében is ott csillog 
az agnoszticizmus lemondása, optimizmusában ,az ész szerénysége. Ez 
a mértéktartó, valódi tudásra törekv ő , az élet fokozatos, lassú meg-
javításában való hit az oka, hogy az újkort bölcs, derült öregemberek- 
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ben lehetne leginkább megszemélyesíteni; az eredetnél: egy Galilei-
ben; a fénykorán: Voltaire-ben; hanyatlása, elernyedése idején: tán 
egy Pirandellóban. 

De maga a csodálatos módszer is, amely kulcs lett ott, ahol a régi 
tudás csak vak falakon matatott, eredményeinek az elterjedése ide-
jén is csak a beavatottak titka maradt. A nagy titok a fizika és mate-
matika összekapcsolása volt, de noha műveltségünk alapja azóta is a 
matematika, ki ért annyit a matematikához, hogy a természet leírá-
sában követni tudja? A XVII. század m űveltjei megpróbálták, a mate-
matikatanulás olyan divat volt akkor, mint kés őbb a zenetanulás, de 
hamar elcsüggedtek. De hagyjuk a matematikát, vagy akár az igazi 
biológiai szellemet; hányan értik a természettudomány-sugalmazta 
módszert olyan területeken is, ahol az nincs holmi képletekhez kötve: 
ki élvezi az „elemzés" csodáját Racine vagy Stendhal nem is nagy-
számú olvasói közt; ki követi, mir ől van szó a fuldokló zene mester-
ségbeli törekvéseiben? A pedagógusok a hasznos ismeretek szétvivé-
sére megcsinálták cs őhálózatukat, arra azonban, hogy ebbe a cs őhá-
lózatba a szellem s ne csak az ismeret jusson le, sem a pedagógiai 
lángész nem született meg, sem a m űveltség társadalmi alapja nem 
lett eléggé széles. 

Annak, amit én az újkori civilizáció arisztokratizmusának nevezek, 
két veszélyes következménye volt. Az egyik, hogy nem kapaszkodha-
tott meg igazán a társadalomban. A XVIII. században még csak át-
járta a hanyatló arisztokráciát s némileg az azt utánzó polgárságot is, 
de a XIX. század elején, amikor az egyik elpusztult, begubózott, a 
másik az ipari forradalom lázában a Balzac által leírt eszel ősségbe 
esett, a szellem képvisel ői szülőhazájában is légüres térbe kerültek; 
ez a magyarázata g őgjüknek, dacuknak; a lángész és őrültség fogal-
mak együttes megjelenésének. Van valami irónia abban, amikor e 
korszak művészetét polgári művészetnek nevezik; — ha van m űvé-
szet, amelyet a polgárság elleni hadakozás éltetett, hát ez az. Az új-
kori vívmányok méltánylói az értelmiség gyarapodásával szaporod-
tak meg megint; a parasztsághoz azonban sohasem ért le e szellem, 
a munkásság pedig, mint egy zárt elmélettel s különvált értelmiség-
gel fölvértezett falanx, készült rohamra, közvetve, részben ellene is. 
Hisz Marx műve épp az volt, hogy az újkori gondolkozás néhány 
vívmányát könnyen érthet ő  egységbe kovácsolva, a jogokból kitagad-
tak s a civilizáció szelleméb ől kimaradtak közül a legelhagyatottab-
bak, de a legnagyobb jövőjűek: a munkások fegyverévé tette. 

A másik veszedelmes következmény: a nem nyugati népek vissza-
h atása volt. A Nyugat vonzáskörébe került, történelmileg éretlenebb 
vagy visszadurvult, esetleg hanyatló m űvelődésű  népeket e szellem 
eredményei •elbűvölték, magát a szellemet azonban történeti alkatuk-
nál fogva nem érthették meg igazán, s ha sokszor (többnyire persze 
csak eldurvult, népszer űsített formájában) jobban megismerték: ellen-
kezést, fölháborodást váltott ki bel őlük, s másféle princípiumaiknak 
a kifejtésére, szembeszegezésére ingerelte őket. A romantika csak els ő  
volt a nagy anafilaxiás lázak közül, s az egyetlen, amely az újkori 
szellem megerősödésével zárult. A német ellentmondást követte az 
orosz, amely Dosztojevszkijben és Tolsztojban szinte teljes szakítás- 



119 I 

sal végződött. S ahogy a gyarmatosítással az új vívmányok az egész 
földön szétfutottak, s a gyarmatosított népek e vívmányok forgatá-
sában is fokról fokra egyenrangúak lettek: a maguk módján mind 
megvítták s víják vele a harcot; a személyes kapcsolat, amelyben az 
ifjú Gandhi állt Tolsztojjal, szinte szimbolikusan jelzi, hogy harapó-
zik ez az ellentmondás a fehér népek köréb ől a színes világ felé. 

A Nyugatot az így készül ő  szorítóból csak két dolog vághatta 
volna ki: áttérés a szocializmusra s a gyarmatosítás miel őbbi likvidá-
lása. A szocializmus: 1. megszüntette, mintegy bevonta volna a civili-
záció védelmébe a belső  ellenzéket, amely így az ellentmondásban 
rögződött, és a maga erejét nem fejthette ki, a kormányzó elemet 
pedig gátolta; 2. növelte volna a Nyugat versenyképességét, hisz ko-
runk valóban az ultra-kapitalista vállalkozások kora már, amelyek-
nek a tőkésrend éppúgy nem tud megfelelni többé, mint a mester-
emberek világa a kapitalizmus feladatainak, s az efféle feladatokra a 
szocializmus egy gyengébb társadalomban is jóval nagyobb er őket 
tud mozgósítani, mint a kapitalizmus. A gyarmatosítás gyors likvidá-
lása a) megakadályozta volna, hogy a gyarmati népek, amelyeknek 
a felszabadulása így is elkerülhetetlen, a Nyugat ellenségeivé legye-
nek, b) több remény lett volna rá, hogy ellenfelét ől megfosztott na-
cionalizmusuk önnön vaksága helyett az emberiség közös nagy érde-
kei felé fordítja őket. 

Tudjuk, hogy mindennek épp az ellenkez ője történt, .s ezt nem 
lehet mind a Nyugat t őkéseinek rovására írni; az egész civilizáció 
gyengesége nyilatkozott meg ebben, a nyugati munkásmozgalomé is, 
amely nem tudta történelem-el őírta szerepét betölteni. A Nyugat így 
ma nehezebb helyzetben van, mint akár a normann hódítás idején, s 
a világcivilizáció teremtő  kialakítása helyett, amelyben méltó célt ta-
lálhatott volna, egyre inkább a kapituláció marad neki a nélküle 
kialakult formák el őtt. Munkáspártok persze Nyugaton is vannak, s 
átvehetik — olyasformán, mint nálunk, a népi demokráciákban — a 
hatalmat, a Nyugat módosító befolyása azonban e rendszer jellegére 
éppoly csekély lesz, vagy csekélyebb, mint a mienk. Azaz: annak 
ellenére, hogy a szocializmus is 'a Nyugat szülötte volt, gy őzelme az 
ő  számukra is másfajta, nekik még idegenebb civilizáció rasszív el-
fogadását jelentené. Ezt a leveg őben lógó katasztrófát, helyesebben a 
gyengeséget, amely e katasztrófa oka, mint a kortárs-optimizmussal 
szembeforduló rossz közérzetet, a legkülönbek már igen régen érzik, 
s ezen az 'agóniás szorongáson az sem enyhít, hogy a Nyugat igen 
sok téren a viruló életer ő  jeleit mutatja: tudománya a XVII. század 
óta nem ért el ilyen eredményeket, m űvészete még mindig magas 
színvonalú, egyes 'országokban órjási a jólét; száz év el őtti helvze-
tükre visszagondolva 'a munkások is elégedettnek érezhetik magukat. 
A viruló test azonban csak még nehezebben hal meg, az idegdúc-
emberek az ilyen társadalomban még kínzóbban neszelik a veszélyt. 
Innét e gazdag népek irodalmának egyre pokolibb közérzete. Az 
utolsó fél század legjellemz őbb irodalmi irányai is mind e rossz köz-
érzet tünetei. Az 'az André Gide és Pirandello körül támadt, Wilderig 
tartó „homo ludens" irodalom, amelyet úgy foghatunk fel, mint a 
nyugati szellem purista mozgalmát, mely a szellemi hanyatlásban a 
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nyugati műveltséget létrehozó, eredeti, jórészt latin tulajdonságokat 
szeretné salaktalan érvényesíteni. Az a Spenglerre visszamen ő  válság-
irodalom, amely Ortegájával, Toynbee-jével az érzett, de láthatatlan 
bajt igyekezett történetfilozófiailag megfogni. Az a katolikus iroda-
lom; voltaképpen a legradikálisabb köztük, amely persze képtelen, 
nosztalgikus módon, de az egész újkori szellemet tagadja már. 

A nyugati líra, mint láttuk, legkorábban a romantikus ellenhatás 
folytatásaként érezte meg a civilizáció-vég nehezed ő  atmoszféráját, 
s mintegy az újkor erényeivel szövetkezve bizonyította e szellem által 
létrehozott világ tarthatatlanságát. Van benne valami a görcs feszült-
ségébő l s céltalanságából. Azt az arisztokratizmust fokozza szinte fo-
kozhatatlanná, amely indulásakor az újkori szellem ereje, de terjedése 
korában fő  fogyatkozása lett. Szenved a világtól, amelyet kiejtett ke-
zéből, s úgy szenved, hogy még jobban kiejti — kell-e ennél (bár-
mily kötelez ő  a benne rejlő  kényszer) tökéletesebb circulus vitiosus? 
Vannak persze, akik megpróbáltak kilépni e körb ől. Eluard például, 
akinek a verseit ott találjuk az új líra példatáraiban is, s ugyanakkor 
a tiltakozás másik módját is vállalta: az átlépést a kommunista vi-
lágba. A görcsnek ez a feloldása azonban, úgy látszik, több bátorsá-
got vagy naivitást kíván, mint amennyire Baudelaire unokái és déd-
unokái képesek lehetnek. 

Mért mondtam el ezt ilyen hosszan? Egy egyszer ű  negatívumért 
— hogy mi már nem ebben a szorítóban élünk, tehát az a stílus-kény-
szer, amelynek ott még történelmi oka van, nem lehet kötelez ő  reánk. 
Nemcsak hogy nem kötelez ő, de tán anakronizmus vagy inkább anato-
pizmus rejlik az átvételében. Ezzel nem olyasmit akarok bizonyítani, 
hogy nekünk jobb dolgunk van, mint azoknak. Nem, sok tekintetben 
rosszabb dolgunk . van. De az bizonyos, hogy más láthatár van el őt-
tünk. Egy hasonlat, amely nemcsak hasonlat, tán megmagyarázza, 
mire gondolok. Negyvennégy tavaszán egy jól berendezett villában 
laktam, volt biztos jövedelmem, s őt némi tekintélyem is. Negyvenöt 
márciusában a ház leégett, én vidéken, a mások jószívén teng ődtem, 
s egyre csúfabb jelz ők tapadtak a nevemhez. S a közérzetem mégis 
jobb volt: az örvény helyett láthatár volt el őttem. Ez a láthatár sza-
kadozott volt, jórészt romokból állt, de foglalkoztatta a kezdeményez ő  
kedvet. Tán sosem csírázott bennem annyi terv, mint ott Békésen, 
majd később a boldog Tomiban, Vásárhelyen. Azt persze nem tudom 
pontosan megmondani, milyen líra illik ehhez a másféle láthatárhoz, 
annyit azonban igen, hogy más, mint amahhoz, még akkor is, ha va-
laki esetleg semmi biztatást sem tud kiszedni abból, amit lát s érez. 

Szerencsére az élet s a maga jó ösztöne itt is útbaigazíthatja a 
költőt. Szomorú is volna, ha a művészetnek, bár millió apró reflexen 
át mindig a történeti helyzethez igazodik, ilyen módon kivont hely-
zetképekhez kellene igazodnia. A magyar líra — mint mondtuk már 
— csak a Baudelaire-hatásig követte a Nyugatot. Vajon valóban csak 
a nagy kockázattól visszah őkölő  magyar természet óvatossága volt en-
nek az oka? Alig hiszem. A modern lírának egyik makacs gesztusa 
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a kihívás, amely, amint mondták: évtizedr ől évtizedre új módszert 
talált ki a sokk-keltésre. Ez a kihívás Adyban, mint tudjuk, még igen 
erős volt: no, csürhe, ugye nem értetek. De már Ady is azon kapta 
magát, hogy ha botrányok közt is, de egy fölfelé hágó mozgalom ve-
zére lett. S egy-két szerencsétlen esett ől eltekintve: a magyar költ ő-
nek azóta sincs oka, hogy valami műfaji dac kristályába zárja ma-
gát; a közönség különcségeiben is utána megy, elhallgattatásában is 
számon tartja, ott forgatja szívében a szavát. Pedig a magyar líri-
kus is (a két nagy nemzedék közül az egyik beérésekor, a másik ki-
bontakozásakor) fülledt, faltalan világba volt zárva. Csakhogy nálunk 
csak a „rendszer" volt rossz, a nemzet életereje emelked őben volt, s 
túllátott ezen a rendszeren, véletlen, múló akadálynak tekintette: s 
költőiben voltaképp már az előtt a láthatár el őtt állt, amelyet szaba-
dulást keres ő  életakaratában hordott. Vagyis a magyar líra már a 
század els ő  felében Fis más „stílkényszer" alatt állt, mint a nyugati, s 
tán inkább ez volt az oka, mint a magyar természet, hogy a nyugati 
példától, amelyet egyes költ ői — Szabó Lőrinc, Illyés, József Attila 
— nagyon is jól ismertek, elszakadt. Azóta, az új világban ez a látha-
tár sokat változott, s mint minden megvalósulásban lev ő  dolog, sok 
csalódást is okozott. S ha épp nemzedékünk lírikusait a múltban azért 
hibáztathattuk, hogy az apostolkodás miatt elhanyagolták az el őző  
nemzedék által fölfedezett mesterségbeli problémákat, most az róhat-
juk fel egyeseknek, hogy az alakuló világ nyomása elfedi el őlük le-
hetőségeit. Ez azonban nem változtat azon, hogy a magyar lírikus-
nak, amíg egyre népesebb rímfogyasztó-tábor kéri t őle a verset, nincs 
joga (vagy éppen csak joga van) afféle nyugatias arisztokratizmusba 
merevednie. Hisz épp az, ami líránk s általában irodalmunk körül 
történik, az újkori elit-színvonal s a tömegben megsokszorozódó m ű-
velődési igény egymásratalálását ígéri — egy eddig nem álmodott 
fokon. 

De nemcsak ez az új, sok mindenért kárpótló m űveltségbeli de-
mokratizmus az, amellyel az új civilizáció költ őit — s azok közt kü-
lönösen a magyart — a nyugatitól eltér ő  magatartásra késztetheti. A 
nyugati líra kiszigetelődésének, meg az iránta mutatott részvétlen-
ségnek is egyik fő  oka az volt, hogy a civilizáció önkénytelen munka-
felosztásában nem kapott méltó feladatot; teremtett hát olyat, amely-
lyel kivágta magát belőle. De nézzünk szét itt, ma: feladatban aztán 
igazán nincs hiány. Én az ötven körül a feladatok egész világát fe-
deztem fel, s a betegség sem azért gyötör, mert a halálra gondoltat, 
hanem mert er őm s e feladatok reménytelen aránytalanságára emlé-
keztet. Ha a nyugati módszer a nyugaton kívüli népekben új s új 
ellenállást váltott ki, pusztulásukat szimatolták benne, az alapfeladat 
mégis nyilván e módszer összhangbahozása a népek lelkével, amelyek 
átvételét nem kerülhették, s nem kerülhetik el. Ebb ől a munkából 
a lírikus !s kiveheti a részét, tán senki inkább, mint ő . A huszadik 
század művészetének, de tudományának is (néprajz, lélektan, őstör-
ténet) tán a legértékesebb darabja, amellyel az emberiség kollektív 
emlékezetét mélyítgeti. Reakció ez is a technika századára, amely 
homokpadokkal teszi sekélyessé, zátonyossá ezt az emlékezetet; de 
van fontosabb hivatása is: lemenni oda az emberbe, kínaiba, négerbe, 
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magyarba, ahol a nemzeti jelleg már nem elváló olaj-víz elem, ahol 
a szétágazó sajátságok alatt a közös emberi kezd ődik, s így teremteni 
meg a szellemben is a különfejl ődött ősi kultúrákat egybeölel ő  új 
civilizáció alapjait. Ha valakinek, a lírikusnak módja van (Ady adott 
ebből ízelítőt) föltárni, kinyitni lelkében ezeket az eldugaszolt, ősi 
padmalyokat, olyan hangszer-testet szerelni húrjai alá, hogy az egész 
emberi vele rezegjen. 

S elsősorban rá vár a módszer-átalakítás legfontosabb része: az 
elemzés egyeduralmának a megdöntése is. Az újkori civilizáció leg-
nagyobb eredményeit az elemzésnek köszönhette, az elemzés azonban 
olyan, mint a termeszrágás; miközben mindent szétbont, megmagya-
ráz, elfújható vázzá is teszi. S az újkori módszer sajátságai közül épp 
ez az elemz őkészség az, amely leginkább a nyugati népek történeti 
alkatához kötött, amely ellen a világ-anafilaxia is irányult. Mert a 
lélek elsősorban mégiscsak kifejezni, s nem elemezni akarja magát. 
Nem arra kíváncsi, mib ől áll, hanem hogy mi, s még inkább, hogy 
mi legyen. S azt ki mondhatná el hitelesebben a lírikusnál. A líra 
egyszólamúsága, amely az újkor századaiban oly kényelmetlen korlát 
volt, lehet nagyhatalom is: az ered ő  meghúzása, a „vállalt én" ki-
mondása, az új anthroposz kikristályosítása. Horatius ódái — ma már 
tudjuk — nemcsak egy középutas epikureus tanácsai voltak, hanem 
élet-, ső t, ember-receptek az akkor kialakult új, császárkori emberi-
ség számára. Ki vehetné el a jogot a legkisebb népt ől, a legalázato-
sabb lírikustól, hogy egy ilyen közhasznú ember-receptet készítsen el 
rímeivel önmagában? 

Lesz, ha nem is az én költ őnőm, aki azt mondja: de én nem hi-
szek ebben az új láthatárban, én ez alatt az ég alatt is csak a régi 
prés növő  szorítását érzem, én a Nyugat lírikusaival tartok, továbbra 
is tiltakozni akarok. Ám tessék. De akkor sem tiltakozhat úgy. A kö-
zépkorban, hogy tiltakoztak azok, akik csak képmutatást, szentségáru-
lást, úri zsarnokságot láttak a keresztény erények helyén, amelyekre 
állam és egyén kötelezte magát? A követelményekre mutattak rá, 
azokat olvasták rá kortársaik fejére. A kapitalizmus költ ő je nem 
apellálhatott az igazi kapitalizmusra (mert a kapitalizmus nem köve-
telmény volt, hanem tény), apellált hát a maga büszkeségére. Az 
igazi szocializmus azonban éppúgy ott lebeg a megvalósult fölött, mint 
az igazi kereszténység a lent botladozó fölött — s utolsó fórumként 
mindig lehet fellebbezni rá. 



AZ ÉN IDbM 

Pap József 

Gömbölyüsége lassan elszivárog 
Embere feszíti méretét 
Torlaszaiban titkol egy virágot 
Szögletek közé horpad a lét 
Embere feszíti méretét 
Gömbölyüsége lassan elszivárog 



VERSEK A SZÜRKE FÜZETB Ő L 

Tolnai Ottó 

D  

 

Elejtette magát a 
m 
a 
d 
á 
r 

Kiütött a napraforgóból egy szemet. 

 

Lapokra hasadt 
egy fekete pala. 

Harangoznak. 

FOLYÓ  

Tőlünk vesz 
a túlsót rakja. 

Egyszer majd átmegy rajtunk. 
Hideg-meleg inkább meleg 
hullámokkal. 
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VADASZNAPL6 

 

A kutyák messze el őreszaladtak 
mintha lenne ólmunk. 

A szigetre nem jöttek velünk. 
đsszezavarodnának az iszapkockákon. 

 

Egyenként merülünk a 
meleg vízbe. 
Jó várni amíg lemossa 
rólunk a sarat. 

(A csillagok fához üt ődnek.) 

Az emberek pontos varsáit 
bántjuk. 

TISZA-PART 

Muhar. 

A túlsó parton 
diófák. 

Sót lőttek .a seggünkbe. 
(Pácosak ujj aink.) 

ALMA 

Egy almát tettél 
a tányérra. 
Kettévágtam 
megettük. 
Két alma maradt 
a tányéron. 
(Az enyém 
és a tiéd.) 

VERS 

Húgommal nyakamban 
futottam egész éjszaka. 
Nem tudom ki elől. 
Nem tudom hová. 

Ha föl nem ijedek 
megfojt combjaival. 
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ENIKb XIII. 

Ma is azt a meztelen 
cigánygyereket rajzolták. 
Hetente megfürdetik 
lent a keramikusoknál. 
Valamelyik nap még 
be is púderozták. 
(Kidörzsölte alsónadrágja.) 

A múltkor nem akart 
levetkőzni. 
(Megtetszett neki az egyik lány.) 
Úgy tépték le róla a ruhát. 

VERS 

Lány hátán 
húztad így a kezed 

Olasz stigma 
rózsafáján 

Valaki ittPelejtette 
(a harisnyát 
Wilde-ot 
ezt a plakátot) 

Szemnek szól 

Lassan készülök 

Csak még egy kis 
dekoratív zene 

Lány hátán 
húztad így a kezed 

MINDEN MAJDNEM ÜGY 
MINT MINDIG 

Minden majdnem úgy 
mint mindig. Talán csak 
a híd van egy kicsit magasabban. 
Még most se ért vizet a 
gyufásdoboz. 
(Kihajolni veszélyes.) 

Minden majdnem úgy 
mint mindig. Talán csak 
a víz színes olajfoltjai vannak 
egy kicsit közelebb. 
(A hajók visszafordultak.) 

Minden majdnem Úgy 
mint mindig. (Minden.) 
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„MODNA HIŠA" 

Lassan normális 
konfekciónk lesz. 
És ez nem 
kis dolog. 
A bőrt 
bársonyt 
és a 
kockás kelméket 
üdvözlöm ezzel a 
verssel 

SZERELMES VERS 

Milyen hülye ez a 
szentis matyó. 
Különben is 
a jó isten sem tudja 
mi a hét szentségre 
vergődnék. És érdekes 
marhául érdekes 
mégsem tudok szabadulni. 
Képtelen vagyok 
kivágni az ablakon. 
Sétálni például. 
A kő  először 
fogaimat majd 
gyomromat készíti ki. 
Inaimat már az 
első  éjszaka és 
azt mondta 
lógassam hipermangánba. 

Igen például kövér ölük stb. 

De mégis 
inkább 
hagyjanak engem 

lógni. 

Jézuskám 
különben is 
milyen hülye ez a 
szentis motyó. És 
érdekes 
marhául érdekes 
mégsem tudok 
szabadulni. 
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PROGRAMVERS 

Kilenctől a napon 
pattanásod nem lesz 
a nap a só 
és mondjuk szeplőidet 
csókolgatom ebédre 
vacsorára hal valami 
normális trikót 
kéne hozni az olaszoktól 
legfeljebb még valami 
(misztikus) könyv 
és .aztán gyorsan az ágyba 
kilenctől újra a napon 
és így egész nyáron 
— mert ősszel szomorúak 
télen meg fázósak vagyunk. 



TÍZ PANASZ 

Fehér Kálmán 

ELSÓ PANASZ 

— Pap Józsefnek — 

đrömünk minden év! 
Lent a sírokban senki slincs, 
Ott is mi vagyunk. 

Csinos az élet! 
Halmokon sok szép virág, 
Csak amit letépünk, az szebb. 

Köröttünk temető ! 
Illik, minden illik hozzánk, 
Mégis elhagyjuk. 

Tiszteljük sorsunk! 
Rokonunk nincsen, 
Helyettük mi vagyunk. 

Hiszünk e virágzásban. 
Közöttünk férgek, 
Magnak készülünk. 
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MASODIK PANASZ 

Szépítgeti magát a tükörben 
Egyiknek a haja fürdő  
A másik benne van 
En is beleszerettem 

Maszkokat rak arca elé 
Az egyik sír 
Másik törli könnyét 
En vagyok a halott 

Végre kész lesz és me.gelagedett 
Egyikük csodálatos 
Másiknak tetszik 
Kettesben indulunk 

Már árnyékom és követ 
Egyik képzelet 
A másik elhiszi 
En vagyok a kétely 

Apró tégelyek telis-tele 
Egyikük szorong 
A másik megremeg 
Mindent tőlem várnak 

HARMADIK PANASZ 

 

Es féltékenységünk elfeQedjük, 
mert sasok tanyáját angyalszárnyakon elértük; 
és megkövettük. 

 

Es iszornjunk az első  korty, 
mert szikkadtságunk nem hitték; 
és koccintásunk törés. 

 

Es érzéseink segítségért esdekeltek, 
mert nem mi formáltunk bel őlük kétséget; 
és vállon veregettek. 

 

Es kinéztünk ilyenkor valakit magunkból, 
mert erősek akartunk lenni a megbocsátás b űnében; 
és sarkokra álltunk. 
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NEGYEDIK PANASZ 

Fekete szemfedő  
Éjjel 
Takaró 
Fehér lepedő  

Fehér szemfedő  
Nappal 
Takaró 
Fekete lepedő  

ÖTÖDIK PANASZ 

Hosszú utakon szaladgálunk, 
Éppen úgy, 
Ahogy mesélik: 
Szépen, 
Lábunk is alig ér földet. 

HATODIK PANASZ 

Éjjeliőr a reményünk! 

Reggel és este 
rJj j áépítenek 
Mert fényes 
A fejünk 
És kivilágított 
Minden ablakunk 

Éjjeliőr vigyázza reményünk! 

HETEDIK PANASZ 

Mert gyanús a mi hitünk 

Mert gyanús az embereknek 
Ha nagyobb 
A hitük 
Mint az életük 

NYOLCADIK PANASZ 

T. S. Eliot halálára 

Gondolatunk messze jár: 
A boltból nemrég Eliotot loptunk, 
Kézről kézre adjuk akár a cigarettát, 
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Ami ismét gyanús, 
Mégis elvesszük, 
les leszívjuk. 
Közben általános a megelégedés, 
>1s köpködünk. 

Gondolatunk messze jár. 

KILENCEDIK PANASZ 

Árnyékunkig kellünk 

Lombjuk nyitó fák 
Életért rügyezők 
Virágzó águnkért 
Letér az utas 

Csodás remények 
Szép halott ágak 
Testünkbe vágnak 
Üsse kő  verje jég 

Most hasadt barázdánk 
Élőig hatolt 
Áztassa eső  
Kösse be bozót 

Árnyékunkig keQ.liink 

TIZEDIK PANASZ 

Szilánk a lelkünk 
Kék égbe áll 
Egymást cibáljuk 
Csillagok sebeink 

Tüske a testünk 
A földbe áll 
Egymásba vájunk 
Sebeink sírofk 



LÍRAI SZVIT EGY ÉJSZAKÁRA 

Dési Ábel 

DOLORE E AGITATO 

A szorongás 
könyveiben 
nem találod 
az .arcodat 

az éjszaka 
romjai közt 
csak a magány 
botladozik 

tenyereden 
nő  az árnyék 
sötétedik 
a gondolat 

hová teszed. 
ezt a magányt 
zsebeidben 
vacog a tél 

a félelem 
fogaiból 
sikoly szökik 
az ,agyadba 

a hallgatás 
imbolyog csak 
összeroskadt 
álmok között 
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ADAGIO CANTABILE 

Behunyt szemmel 
megsejtheted 
a létező  Iehetetlent 

vezet az ősz 
rémít a tél 

behunyt szemmel 
keresheted 
a hallgatás temetőit 

mi maradhat 
a csend után 

behunyt szemmel 
tétovázva 
keresheted a keresést 

kinek marad 
a maradék 

behunyt szemmel 
felébredve 
hogy menekülsz önmagadtól 

vezet az ősz 
rémít a tél 

ALLEGRO NON TROPPO 

Tenyeredbe zárod 
szemedbe gyűjtöd 
álmaid karjával 
árnyékát öleled 

a csend nyelvén 
hívjad el ő  
ami úgyis 
csak tagadás 

álmok ajka 
adj szavakat 
és öleljél 
csonka kéz 

lenn a fűben 
a homlokod 
csupa holdfény 
és holt paréj 

ADAGIO CON LONTANO 

Kertek 
éjszakák 
tövises álmok 
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a lámpafény 
vigasztalan 

a gondolat 
testét 
fájdalom öleli 

fehér papír 
a hallgatás 

minden kérdés 
és felelet 
egy kiáltás 
menedéke 

egy mozdulat 
lassan 
elhal 

a semmi is 
semmivé lesz 

NO CTURNO 

Elindulsz 
elindulsz lassan 
elindulsz lassan az álom 
az álom sejtelme felé 
elindulsz lassan 

az álom 
lépteit érzed 
lépteit érzed a csendnek 
a csendet érzed az éjben 
lépteit érzed 

s elindulsz 
elindulsz lassan 
elindulsz lassan a hajnal 
a hajnali szürke tájra 
elindulsz lassan 

és ébredsz 
ébredsz a hajnal 
ébredsz a hajnali tájra 
hajnali tájra ébredsz 
ébredsz a hajnal 

magányára. 

1963—.1964 



D É L 

Major Nándor 

Minden reggel a hajó harangja ébreszt, s mire kilépek az er őd elé, 
ahonnan belátni a csipkés öblöt, a csontszín ű  várost, a komor dom-
bokat, a hajó már messze hasítja a hullámokat, vijjogó sirályokat 
vonszol magával láthatatlan zsinegen, mint a gyerekek a cifra papír-
sárkányt, körülötte apró csónakok, afféle vízipókok himbálóznak 
szerte az öbölben, karcsú lábacskáikkal — páros evez őcsapással — 
szökdécselnek és sodródnak a hullámokon erre-arra, mire azonban a 
kikötőbe érek, mind révbe futnak majd, s az álmos halászok kosár-
szám pergetik a partra a légfaló halacskákat. 

Be kellett néznem a cserjésbe; még csak futásnak sem eredhettem, 
oly kicsi tisztás veszi körül az er ődöt; kövek közé szorult vörhenyes 
földön gyér fű  és gyomnövény, aztán mihaszna csipkebokrok teng őd-
nek a lankásig, ahonnan k őkerítés közé szorított silány kertecskék 
húzódnak lépcsőzetesen egész a városig; a csapdát egy vadcsapáson 
rejtettem el, elbitangolt fügefa tövében, s mikor rátaláltam, nagyot 
füttyentettem: nyúl helyett vadkutya hevert el őttem cédán szétvetett 
lábbal, vicsorító foggal; üveges szemében még ott feszült a könny, egy 
dongó szürcsölte épp harmonikázó potrohhal a lágy napon. 

Kiszabadítottam a csapdából, nyakára piros ékköves örvet nyomott 
a vas; lompos farkánál fogva hátamra vetettem. Egy k őhajításnyira 
álltam a messziről kanyargó öszvércsapás felett, három öszvér köze-
ledett púpos levendularakománnyal, mögöttük August, a törpe porosz-
kált, kurta kezével úgy evezett, akár egy szállni akaró, nyírott szárnyú 
kakas; megrúgtam egy követ, s egy nyalábra való zúdult elébe, fel-
kapta fejét, megfenyegetett, „Kitöröm a nyakadat!", mondta kongó, 
mély hangján: kicsi dézsából nagy hordó szólt, „Még majd meghalok, 
pedig végre a temet őcsőszt is érte valami baj, nézz utána, fönt talál- 
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koztam vele a temet őnél", mondta, s mikor felmutattam neki a vad-
kutyát — dús sz ő lőfürtöt tartanak úgy maguk elé a termésükben gyö-
nyörködő  parasztok —‚ fanyar mosolyomra csúfondáros hahotával 
felelt, „A szarva között a t őgyét, jól eltaláltad te is, te pernahajder", 
kifulladt, elhallgatott, futtában mutogatott valamit, s már nem tud-
hattam, nekem szól-e vagy az öszvéreknek; az útkanyarig sem érte 
utol őket. 

Felkaptattam a szirtre, s mire felértem, gyöngyözni kezdett a 
homlokom. A remete még sehol. Amióta a baglyokat az emeletre ker-
gettük s birtokba vettük az er ődöt, minden reggel ,az erőd bejára-
tánál szokott sütkérezni, kék szemével a semmibe réved, a keze 
ügyébe kerülő  pálcikával gyér szakállát birizgálja, s id őnként a földre 
firkál valamit, magába süppedve, mindig csak a földre, soha máshova, 
hogy elfújhassa a szél, elverhesse az es ő, eltaposhassa ember és állat. 

Egyszer ilyenkor papírt nyújtottam felé, „Bölcsebb a szél, sem-
hogy emberrel társalogni érdemes volna", mondta s fintorogva elfor-
dult tőlem, nyomban felírtam rá meglesett ákombákomjait s kihívóan 
fel a választ is, pálcikájával felém bökdösött, s úgy dörögte felhábo-
rodva, „Becsvágyad okozza majd a veszted!", s miel őtt észbe kaptam 
volna, felszúrta pálcikájára a papírt, s csúfondárosan a kezembe 
nyomta, úgy lebegett ott, mint a vereség fehér zászlaja; nevetve t űz-
tem az er őd falába, feje fölé. 

Hallgatóztam, neszt odabentr ől nem hallottam. A vadkutya 
farkára csomót kötöttem, .s felakasztottam a bejárat feletti kampóra, 
hadd hirdesse balszerencsémet; a cserjésb ő l még visszanéztem, cégérek 
lengenek úgy a sós szelekben csikorogva, s rémlett, mintha felém 
villanó fogával vicsorgott is volna a kutya. 

Szökdécselve haladtam. egy ismertem minden követ, minden 
bokrot, minden fűszálat, hogy vaksötétben is futhattam volna a k ő  
elő tt, melyet a szirt tetején magam után útnak indítottam volna. Öt-
éves korom óta egymagam barangolok a hegyekben, a játék, a játék, 
máig sem fogytam ki belőle; sohasem mulattam annyit, mint mikor 
nénikém keresésemre indult, bevártam a város szélén egy bokor 
mögött, nyomon követtem, olykor elébe vágtam, s az ösvényre loptam 
sapkámat, zsebkendőmet, késemet, „Legurult és szörnyethalt, egek!", 
vette kezébe őket rémülten, s a bokrokban, köveken újabb nyomokat 
keresett görnyedezve, száját egyre illesztgette, hogy nyomban fel-
sikolthasson, ha tetememre bukkan, kend őmet úgy pedergette csontos, 
vértelen ujjai között, mint a cérnát, melyhez épp t űt keres a széna-
baglyában. 

„Zsivány lesz ebb ől, ha agyon nem verem, saját kezemmel agyon 
nem verem!", kiáltotta végül, s földhöz vágta a sapkámat, hátát fáj-
lalva ment tovább, azzal a görcsös mozdulattal, ahogy a szöv őszéktő l 
kelt fel id őnként odahaza; a kószálás hasztalanságát látva végül leült 
egy kőre és sírva fakadt, „Ha én magam játszhatnék vele, hogy jó 
helyen tudjam", szipogta tenyerébe töredelmesen, s korholta az egész 
világot, mígnem bűnbánóan előjöttem: felkapott, könnyeivel, csókjai-
val árasztotta el arcom, nem mertem letörölni, s nyomban el is páholt, 
hóna alá kapott, bárhogy kapálóztam; csak jóval kés őbb értem fel 
ésszel: annyiszor ismétl ődött mindez, hogy számára is játék lehetett, 
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de sohasem árulta el magát; már a kanalat sem bírta el kezével, s 
folyton könnyezett, ha etetgettem, amikor megkérdeztem t őle: „Mondd, 
nénikém, tudtad te azt, amikor a keresésemre jöttél a hegyekbe?", s 
szemében értetlen csodálkozást láttam, ajka szögletében azonban 
cinkos mosolyt; nem szólt, sohasem tudtam meg a titkot. 

Akkor a remetéhez kerültem, még a nevén nevezték, ott élt a k ő -
faragó műhelye mögött magányosan egy szobácskában, szekrénye 
tömve volt papírkötegekkel, csak évekkel kés őbb történt, hogy egy 
hűvösebb téli reggelen kihordta mind az udvarra, kitelt bel őle két 
embernyi boglya, egy tuskót gurított közé, leült, tüzet gyújtott, s 
tenyerét dörzsölgetve melegedett papírjainál, egy szálat se hagyott; 
akkor azonban még rótta a lapokat szótlanul, napokig rám sem hede-
rített, éltem világom a kiköt őben a bárkák körül, esténként elterültem 
vaságyamon, s vártam fogas kérdéseit, amelyekkel úgy fellelkesített, 
hogy tűzbe mentem volna érte, s nyakába ugortam volna megannyi-
szor, ha egyszer is elt űrte volna, helyette lecsapott rám, „Ha ezt sem 
tudod, jó leszel kakukknak a patikus órájába", dörögte, „annak a tel-
hetetlennek", s míg elragadtatva lestem minden szavát, papírnehezé-
két forgatta kezében, mintha egy rovarra készülne lecsapni éppen. 

A trafikosról egyszer, aki akkor még, a háborúból rokkantan, fél 
lábbal megtérve, városelnök volt, s az utcán mindig pásztorkutyájával 
mutatkozott, időnként megkerülte vele a várost, mint egykor a he-
gyekben a nyájat, a trafikosról azt kérdezte, ha ez az ember egy 
hordó körül botjával kergeti kutyáját, s az eb mindig a hordó túlsó 
felén iszkol szorosan meglapulva, úgyhogy gazdája nem is látja, vajon 
ez az ember körbefutkos-e a kutyája körül; válaszoltam igennel, nem-
mel, nemigennel is, verg ődtem a lépen, s azt mondtam ravaszul, „Igen 
is, nem is"; sohasem elégítettem ki, s tudtam már, hogyan kell kitér-
nem előle, ha a nehezéket felém hajítja. 

Feleletet sosem kaptam t őle, kérdéseimmel mindig felbolygattam 
az iskolát, s a kaján találgatás még aznap izgalomba hozta a várost, 
feleletet így sem kaptam, hacsak az utcán felszedett mendemondákat 
nem tekintem annak, amelyekb ől kivehettem, hogy az épp megszólttal 
miféle ügyes-bajos dolga akadt a remetének; id ővel egyre többen 
kerülték, s elapadt számára mind a munka, pedig beérte favágással is, 
ha a kenyérgondok felriasztották papírjai közül, s befogott engem is 
megannyiszor, „Ha estig nem kerítesz ennünk", pillantott fel iromá-
nyaiból, „késhegyre hánylak", s annak örültem legjobban, ha bárka-
mosásra fogott be valaki: a maréknyi hal mellé, amit fizetségül adtak, 
sikerült még egyet-mást csennem a rakományból: jó mély zsebeim 
voltak. 

Utóbb már gyerekhad futkosott a remete körül, egyszer a tenger-
ben is megmártották, ököllel vertem szét őket, s aztán már egy percre 
sem hagytam magára; egyre szaporodtak vel ős mondásai, szórta őket 
utcahosszat, mint a kopott templomi galambok hámló pihéiket; csak 
épp a temetőcsőszt kímélte meg, őt legyintve kinevette. 

Épp jött a temetőcsősz, ott álltam a zárda felett, s láttam, eresz-
kedik le a kövesútról a parti sétányra, négykézláb én is oda osontam, 
egy pálmafa tövébe ültem: a tenger szélében, a sziklák között apácák 
fürödtek csuklyás, buggyos, könnyű  fekete kezeslábasban, szegélyébe 
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szalagot fűztek, s csokorra kötötték álluk alatt, bokájukon és csukló-
jukon, vízitündéreket ha meglepsz, úgy szemlél ődtem; sziklába kapasz-
kodva némán hagyták, hogy verdesse őket a hullám, s tétova pillan-
tásuk mindig ott repdesett a kihalt sétányon meg a bokrok között a 
dombokon: ha megpillantottak, izgatott zsuborgás hullámzott körü-
löttük, s a zárda muskátlis ablakában hármat tapsolt a szemüveges 
badessa, mint most is; a tündérek félszegen szökelltek fel a sziklákon, 
s elnyelte őket a kőfalba vágott hátsó kapu, az oleanderrel szegélye-
zett zárdaudvar. 

Utolsónak mindig az a sudár került a partra, hajából csak néki 
buggyant ki koszorúnyi a csuklya szegélye alól, csak ő  úszkált túl a 
sziklákon, sikló halak nyugalmával, s ha meglátott, szeme szikra-
szóró a karácsonyfán, fordult egyet, társn őire pillantott, s fel az 
ablakra, szótlanul, várakozva. 

Egyszer a kőfal fölött, fehér virágok között el őbukkant a feje, s 
leszólt hozzám halkan, „Fiú, miért zavarsz bennünket folyton, t űnj el, 
hogy ismét kijöhessünk", tíz krétafehér ujja görcsösen feszült az üveg-
szilánkokkal teleszórt, habarcsozott szürke k őre, „Szeretlek látni ben-
neteket a sziklák között", mondtam halkan, ő  türelmetlenül hátra 
intett, „Hát akkor eredj fel a s űrű  bokrok közé a dombra", én azon-
ban a fejemet ráztam, „Nem látnám onnan a szemed, mit érne hát a 
többi", szája durcásan megduzzadt, s megremegett körülötte mind a 
virág, „Bolond vagy, fiú, távozz innen, nagy a világ", elt űnt, s azóta 
kihunyt a szikraszóró. 

Fölkerekedtem, a temetőcsősz már a világítótoronynál loholt, s 
még a zárda előtt beért. „Miért ácsorogsz itt folyton, mi keresnivalód 
van itt, fiú?", kérdezte az ablakból fedd őn a badessa, „đt vártam, 
badessa", mosolyogtam, s a temetőcsőszre mutattam, bal kezét szívére 
szorítva lassított, félholdként konyuló sápadt száján rémület bujkált, 
tágranyílt barna szeme azonban hitetlenkedést és megbotránkozást 
sugárzott csupán. 

„S máskor kire vártál, te gézengúz", szólt haragosan a badessa, 
s magára húzta a zsalugátert, a temet őcsősz a mutatóujj amra meredt, 
„Akkora követ, amekkora azon a síron volt, csak bivaly, de ember 
nem mozdíthatott el, ugyan ki lehetett hát", szólt megdöbbenve, s ha 
mentegetőzés és bizonykodás volt a szavában s szívén tartott kezében, 
vád is rejtezett benne: egy éve csak, hogy az ivóvizet kutató mérnö-
kök útjából akkora sziklákat mozdítottam el, amekkorákat ember e 
szigeten álmában sem merészelt volna. 

„Talán valaki rádijesztett, s a kisujjadra pottyant egy kavics?", 
kérdeztem tőle derűsen, s nem csodálkoztam volna, ha sörtés állát 
remegni látom. „Az éjjel hullarablás történt", mondta átszellemült 
arccal, s én harsányan felnevettem: örökké rémekkel küzdött; mögöt-
tem, az emeletr ől, a behúzott zsalu mögül váratlanul az utcára zuhant 
egy muskátlis cserép, felnéztem, badessa, kedves; a cs ősz összerezzent, 
s ismét loholni kezdett, „Talán inkább az orvost keresd, ne a rend őrt", 
szóltam utána, s nem is sejtettem, hogy ugyanezt kellett volna taná-
csolnom, ha tudtam volna az eljövendőt, „kérj tőle szívcseppeket, s 
délután majd meglátogatlak, készítsd el ő  a dinamitot", s álmomban 
sem gondolhattam volna, hogy addigra már csodavárással érne fel a 
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kívánságom, s évek múltán arra indít, hogy megírjam ezt a történetei; 
— miért is? —, ha ugyan emlékeim és fantáziám cserben nem 
hagynak. 

Szívderít ő  volt a farzsebéb ől előkandikáló majd rőfnyi, pár száz 
éves, rozsdás temet őkulccsal, e rekken ő  nyárban fiától örökölt divatos 
gumitalpú téli cip őben; a fiú alig öt évvel idősebb tőlem, orvos-
gyakornok, a nagyvárosban telepedett meg, túlnan, a szárazföldön, 
mint annyian a fiatalok közül. 

Fölvettem a muskátlit, letörtem egy virágos ágat, s úgy tettem, 
mintha nem cserepest ől, s nem hullott volna, hanem csak a virágot 
hajították volna le nekem, a magasba néztem, a zsalu csukva volt, 
elmosolyodtam, „Köszönöm, badessa", lengettem meg a virágot, s 
ujjaim között pergettem dudorászva még akkor is, amikor a kiköt őbe 
értem, s megálltam a halászok között; épp válogatták a halat, s kosár-
szám feladogatták a kehes teherautóra, mely naponta a gyárba szál-
lítja a fogást. 

„Kaptad?", kérdezte t őlem talányos arccal Bert, a törpe August 
kávébarna fia, s ahogy hálóját teregette, mintha gyöngyszemek hul-
lottak volna tenyeréb ől; „Kaptam", bólintottam gunyorosan, s azok-
nak a nagylelkű, lendületes mozdulatával dugtam málladozó csíkos 
trikójába a virágot, akik már úgysem tudnak mit kezdeni tengernyi 
kincsükkel, s megvan bennük a jóindulat, hogy gomblyukat lássanak 
ott is, ahol csak feslés díszeleg. 

„Nagyon sokra tarthatod!", nevetett, s cinkosan rámvillant a sze-
me. „Láttalak az imént", mondta, „láttalak a zárdánál"; nem lepett 
meg, megszoktam már, az árnyékától mit sem titkolhat az ember, így 
voltunk egymással, „Akkor a temet őcsőszt is láttad", szóltam, s ferde-
vágású szeme gyerekes der űre kerekedett, „Ó, hogyne!", szólt szájából 
félholdat formálva, megnyúlt ábrázattal, „Mario, hogy is mondta?" 

Mario épp az elismervényeket töltötte ki ladikjában, felugrott a 
mólóra, s úgy futott az el őtérbe, mint a színpadon a pátoszittas h ős, 
hüvelykujját ingkivágásába akasztotta, s felháborodással elegyes 
rémült tekintetét végihordozta rajtunk, „Kirabolták a temet őt! A 
csontokat mind szanaszét szórták!", mutatott a rakodásnál lehullott 
apró, fehér halacskákra, a halászok figyelmeztetésnek is vehették, 
kuncogás közben egy-egy szitkot küldtek feléje, ahogy igézett tekin-
tettel lépdelt át a halacskákon, s a sof őr felé nyújtotta céduláit. 

A kosarak egyre-másra szaporodtak, a halászok találékonyan for-
gatták egymás szavát, s próbára tették képzel őerejüket; tudni vélték, 
hogy dr. Manteo sírját dúlták fel, s ez szöget ütött a fejembe, a Nem-
zeti Múzeum megalapítójának apja nagy világjáró volt, „Valami tojás-
dad zsebóra is eltűnt, egy törpe mutatta rajta bal kezével az id ő t", 
szólt valaki egykedv űen, „A jobbal meg a kobakját kopogtatta, amikor 
az egész órákat elcsilingelte: múlik az id ő , ember, hol az eszed", tol-
dotta meg valaki, „Színaranybol volt, valami gyarmati kormányzó 
ajándékozta neki Indiában, amikor megmentette az életét a tigris-
vadászaton", dünnyögte valaki, „A dédapám is vele volt, emberek, 
képzelhetitek, miket nem mesélt", szólt egyikük, és szalajtós mozdu-
latot tett, „Hé, emberek, tudjátok-e, hogy elt űnt az a gyűrű  is, ame-
lyiket csak jobban meg kellett nyomni, s a nagy gyémántk ő  elfordult 
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rajta, alatta meg méreg volt", mélázott el egy ember, „A csodákat! 
Kígyóméreg volt benne, elég volt, hogy megkarcolja a gy űrűvel az 
embert", vágott közbe valaki, „Elég ám, mert a gyémánt alól valódi 
kígyó méregfoga pattant el ő , azon át sugárzott a méreg, saját sze-
memmel láttam", dünnyögte valaki, „Ha az a gyűrű  beszélni tudna, 
jaj, egek! Ki törődött annak idején azzal, hogy kicsoda mit ől halt 
meg", sejtelmeskedett egy öreg, „Na, mit gondolsz, mit ől halt meg az 
a bolondos bátyja olyan hirtelen? Na, meg mered-e mondani?", tette 
fel valaki fenekedve a kérdést, „Emberek, emberek, én csak a görbe-
botját szeretném megkaparintani; ezüst volt a nyele, de ki tudja, mi 
lehetett benne, ha lecsavarintják", ábrándozott egy ember, „Olyan 
nehéz bot még életemben nem járt a kezemben", bizonykodott valaki, 
„Ne félj, lecsavarintották azt idejében a halála után", nevetett valaki, 
s kecses fordulattal minden id ők hajcsárai ellen kezdett fenekedni, 
akik sohasem értik meg, hogy ott hullik, ahol van, jó tehát, hogy 
hullik, s ebből Mario is érthetett, ha akart, Bert meg egy kosarat pen-
derített közéjük brummogva, „Tiszteld atyádat, anyádat és munka-
vezetődet", mondta, s szedegetni kezdte a halacskákat. 

„Két napja nem láttalak, mi újság a barlangjaidban?", kérdezte 
Bert, kelletlenül válaszoltam, „Fel kellene jönnöd velem", meg akar-
tam mutatni neki azt a sz űk nyílást, mely ugyan hova vezethet, a csá-
kánnyal nem boldogulok, „Még mindig nem hagysz fel vele?", kér-
dezte enyhe gúnnyal, az álla azonban dacosan el őreugrott, mintha 
érvei ellenére kitartásra biztatná magát, nekem pedig választ sugal-
mazna, egy tőről metszettek bennünket, pár mozdulat is elég volt, 
hogy szót értsünk egymással. 

„Egyelőre a csónakodra volna szükségem", mondtam elt űnődve, 
s bólintottam a trafikosnak, üzlete ajtajából szólongatott, a piaci csar-
nokkal szemben, alig egy kőhajításnyira innen, „A Tatáért mégy?", 
kérdezte Bert, „Mondd, igaz-e, hogy a Tata turistalányokkal mosatja 
a lábát?", vágott a szavába Mario, s a halászok egyszeriben a Tatáról 
keringő  legendákat firtatták, volt aki er ősködött, hogy látta éjjel a 
hegyekben kószálni, s valami zümmög ő  gépecske lehetett nála. 

„Fel van ő  szerelve műszerekkel, én mondom nektek, emberek", 
szólt valaki, s találgatták, vajon elásott kincsek után kutat-e, uránium 
vagy kőolaj után; az ő  földjén, Venezuelában csak követ találtak, 
oppá, k-k-k-k őolajat, „Föl van már jegyezve minden apróság a tér-
képére az egész környékr ől, elhihetitek", szólt valaki, s laposakat pis-
lantottak, várhatta volna az ember, hogy sorjában zsebbe nyúlnak, 
hogy megbizonyosodjanak, vajon megvan-e még minden holmijuk. 

„No, mit gondoltok, mért telepedett meg a kihalt faluban, ahol 
még a madár sem jár?" — firtatta egy fiú; Mario minden szavukra 
fölényesen legyintett, nagy garral letorkolta őket, a turistalányokról 
azonban sokatmondóan mosolygott; motorcsónakja volt, délutánonként 
a strand körül vadászgatott útitársakra, gyakran jóval az étvágyán 
felül, mint maga mondta nekem, talán hogy rokonszenvemet elnyerje: 
nem kis bosszúságukra azoknak, akik éjjel-nappal ott lebzselnek, s 
hivatásuknak ezt a foglalatosságot tekintik. 

„S igaz-e, amikor először megérkezett, a Tata egy marék pénzt 
nyomott a borbély kezébe, hogy vigye ki a Méhek Völgyébe; egy hó- 
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nap alatt se borotvál össze annyit az öreg", szólt diadalmasan Mario, 
s alig értettem meg a célzást: igazán nagy kísértésbe eshetnek a tün-
dérek, ha már körülötte szorgoskodnak odakint; de végre szilárd talajt 
éreztem a talpam alatt: a borbély akkor csakugyan becsukta üzletét, 
sebbel-lobbal kerített egy csónakot, nekivágott a tengernek, noha évek 
óta nem szállt vízre sem el őtte, sem utána. 

Nem jutottam szóhoz, de nem bánkódtam miatta; már rég a trafik 
küszöbén álldogáltam, s hallgattam a trafikos ropogva ejtett szitkait, 
Mario viszont még mindig halászaival viaskodott; az iskolában ketten 
voltunk egykor, akik szembe mertünk szállni akár egy csapatnyi gye-
rekkel is, szüleit ő  sem ismerhette meg, akárcsak én, a Sors hona 
bárkán cseperedett fel, egy ízben elrejtett ott engem, sok napba telt, 
mire sorra jártuk a szigeteket, de bort szállítottunk éppen, s bácsikája 
nem porolt el bennünket: pityókás kedvében egész úton dalfikázott; 
később pökhendinek találtam, s elhidegültem t őle, noha folyton ked-
vemet kereste. Egyszer egy több száz éves térképpel kedveskedett, 
Berttől hallotta, hogy érdekelnek a szigetr ől készült régi térképek, 
bár nem tudta, hogy miért. 

Bert jelezte, hogy a csónakját a révben hagyja, .a trafikos pedig 
hadarva harapdosta szavait köhögési rohamában, „Le kellett volna 
lövetnem ezt a széltolót", mondta, s intett, hogy várjak, majd befejezi; 
csikorgó műlábát előrelódította, a cip őjére tapadt sárkolonctól szaba-
dulna így az ember, egy székre rogyott, melyr ől azt hihettem, hogy 
nyomban összeroppan medveszabású teste alatt, s hogy ez nem történt 
meg, az edényből kibuggyanó kelő  tészta rémlett fel el őttem; egy 
fiókból apró üvegcsét szedett el ő, s mint kisasszonykák a szagosvizet, 
valamit az orrába pumpált. 

Tudtam, mi következik: a háborúban elesettek emlékkövét leplez-
ték le, valaki egy almát nyomott a kezembe, anyám és apám nevét 
betűzgettem a márványlapon, az egybegy űltek már széledezni kezd-
tek, a trafikos botja az égnek meredt, vashegye golyóként csillogott 
a napon, a bot is elsülhet, nagyot durran-e vajon, az emberek el-
némultak, vásott fogamat szívtam, a trafikos szuszogva szólt, sirály 
keringett a bot felett, ha lepottyan, véres lesz-e; a temet őcsősz neve 
is könnyen odakerülhetett volna, hisz kis híján lel őtték a megszállók, 
mert nagy rémületében az utcára futott: észrevette, hogy ő, a trafikos, 
a temetőcsősz háza mögött húzódott meg csapatának egy részével, a 
temetőcsősz ekkor beijedt, rémüldözésével elárulta őket, megérdemelte 
volna, hogy ő , a trafikos, lelövesse, meghiúsította, áruló, igen, köny-
nyen odaveszhettek volna mindahányan. 

„Ott volna most az ő  neve is, a miénket pedig, akik megjártuk a 
poklot és mégis túléltünk mindent, most már meg is halhatunk, a 
habokba írják", valaki felsírt, dárdás szavak villogtak, összefutottak 
az emberek, mint a halak, ha kavicsot vetsz a vízbe, a trafikos sápad-
tan összehajtogatta a leplet, alig tíz perccel el őbb ő  maga rántotta le 
az emléktábláról, h ősöket dicsőítő  tüzes beszéde után, megtörölte vele 
gyöngyöző  homlokát, és a hóna alá csapta, észre sem vette, hogy a 
vöröses por odarajzolta koponyája körvonalát a lepelre; láb alatt 
voltam neki, kézen fogott váratlanul, s vezetett le a városba, feszítve 
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poroszkáltam mellette, tetszett, hogy utánunk néznek s kitérnek el ő-
lünk az emberek. 

Harmadnapra távozott a közélet h űs hodályaiból, trafikot nyitott, 
s a mozdulatában, ahogy az emberek elé teszi portékáját, mindig 
benne van, hogy mélyen lenézi őket, amiért nem tudnak meglenni 
méreg és kábítószer nélkül. 

„Már megint pánikot kelt, s ez a rend őr nemhogy kitette volna 
a szűrét", dühöngött keser űen, s botját jogarként megrázta; behízott, 
csillogó szemével jobbra-balra villogott, s ez a ravaszok s alattomosak 
szemfülességének látszatát keltette, holott nyakszirti sérülése miatt 
szemét kellett forgatnia, amikor mások a fejüket forgatják. 

„Még az újságjáról is megfeledkezett, a vén szószátyár!", dörögte, 
s utálkozással dobta a háta mögé, akkora gyakorlata volt már benne, 
hogy a helyére pottyant: mindenki tudta, hogy a képeslapok mögé 
dugott újság a temet őcsőszé, a trafikos megőrzi neki, ha mind egy 
szálig is elkel a sajtó, s a tájékozatlan szemfülesre vagy arra, aki 
bosszantás szándékával tér be hozzá, ráförmed, ha ezt a példányt kéri, 
lódít neki, hogy régi újság, s görbebotjával kiadja az útját. Délfelé a 
fogfájósok keserűségével ki-kinéz üzlete elé, s a járókel őket a csősz 
felől faggatja, végül magához int egy gyereket, fölmutat neki egy 
rágógumit, s ismét visszacsúsztatja órazsebébe. 

„Fuss körül és nézd meg, hol ragadt le az a rémvitéz", szól do-
hogva, s talán nem is sejti, hogy gyakran a stranddal szemben, a 
sétányon üldögél velem egy padon, a régi görögök építkezési módjáról 
és műemlékeiről beszél, amelyeknek feltárási munkálataiban, k őmű -
ves létére, nemegyszer részt vett, s őt épületek bontása közben, ha 
régi maradványokra lelt, maga is kisebb ásatásokat kezdeményezett, 
s szelíd eszmecserénk közben olykor meghitten azt mondja: „Ma jól 
megvárakoztatom a trafikost, s végül nem mondok neki semmi újsá-
got", s szeme felcsillan, mintha egy villanásnyira megifjodna. 

A trafikos arca mindig megvonaglik, ha betoppan hozzá a temet ő-
csősz; botját a pultra akasztja, várakozva hátrad ől, s azoknak a szen-
vedő  arckifejezését ölti magára, akik hivatásuknál fogva kénytelenek 
minden badarságot végighallgatni, s palástolniuk kell unalmukat, 
bosszúságukat, legfeljebb csak a kissé nyitva felejtett szája s hitetlen-
kedve feltett noszogató kérdései árulkodnak rejtett kíváncsiságáról, 
noha ügyel rá, hogy mindig megőrizze gunyoros hangját. 

A temetőcsősz egy-egy homályos célzással és sokatmondó, de tar-
tózkodó pillantással vezeti be soha el nem fogyó rémhistóriáit, „Az a 
két halász is jobban vigyázhatott volna szigonyára az Angyal-öböl-
ben"; és mindig minden a távolabbi szigeteken vagy épp a száraz-
földön, esetleg a környék elhagyatottabb helyein, ismeretlenekkel, át-
utazókkal vagy idegenekkel történik, s ha nem, akkor a hír származik 
tőlük. 

Midőn pedig mindez ismételten kitűnik, a trafikos, noha nem várt 
tőle mást, kiábrándultan lecsap rá, „Ki kíváncsi arra, amit az éjjel 
álmodtál, te vénasszony, te!", elébe dobja újságját, s kiáll az utcára, 
nagyokat fújtat, a temet őcsősz meg rezzenéstelen arccal ballag utána, 
s nem igyekszik meggyőzni az igazáról. Ő  az egyetlen, akit megkímél 
ettől, s akinek becsmérl ő  szavait hűvös fölénnyel fogadja, mintha föl 
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sem érnének hozzá; a trafikost kezdetben ki is hozta ezzel a sodrából, 
ma már azonban felháborodik, ha a cs ősz felhorkan, nemegyszer 
nagy dérrel-durral bezárja üzletét, s csak az ablakon át szolgálja ki a 
vevőket. 

„Tessék, csak idebenn, kérlek, ne gyújts rá", kelletlenül elébem 
tett egy doboz cigarettát, s azt hiszem, tudta, hogy ismét köszönettel 
visszautasítom, s én is tudtam, hogy most egy kérése következik: kissé 
előre fog dőlni, tekintetét igéz őn rámszegezi, ijedten össze kellene 
rezzennem: miféle szörny ű  bajt okozhattam, s mivel is, egek, egy k ő  
nem állt meg August el őtt, kit zúzott halálra, nyelvemen sós vér, 
nénikém, az orsó, felhasadt a szám, a nagyítót talán nem tettem a he-
lyére, kigyulladt a levéltár, egérszagú por facsarja az orrom, érdes 
füst szúrja a szemem, mivel is okoztam bajt és hol... 

Hangja hordóból szól, jól értem-e: gombócot nyelek, s hálás meg-
könnyebbüléssel megnyalom cserepes számat: hiszen semmi baj, simán 
megúszom, csak megbízatásra érdemesített az erélyes parancsnok, 
egy-két halk, homályos szót ejt végül felhúzott szemöldökkel, azt az 
érzést kellene kelteniük bennem, hogy bizalmasan beavatott valamibe, 
s ha elég balga volnék hozzá, találgathatnám megillet ődve, hogy mibe 
is: vajon a temetőcsősz? mit is? vagy a rendőr? hogyan? 

Nem is késlekedett, mindig jót mulattam rajta ilyenkor. Megkért, 
nézzek ki a temet őbe, a rendőr is arra vette útját, fényképészr ől is 
gondoskodott „Bár én egy szót sem hiszek ennek a vén madárijeszt ő-
nek!", mondta pihegve, s ahogy pultjára könyökölt, miközben felt űrte 
ingujját s megtáncoltatta izmait, látszott rajta, szentül meg van gy ő-
ződve róla, hogy önmagán kívül másokat is sikerül megtévesztenie 
életkoráról. 

Nem árultam el neki, hogy azért álltam meg üzlete küszöbén, hogy 
szemmel tarthassam a teherautót, s épp akkor viharzottam el t őle, ami-
kor arról faggatott, mit gondolok, mennyit fizetett egy r őt hajú angol 
századosnak egy makimajomért, amelyet kevéssel kés őbb le kellett 
lőnie, „Elhiheted, hogy sajnáltam, képzeld, epilepsziában szenvedett 
szegényke", az egyiptomi angol katonakórházban történt a dolog, 
ahova sebesülése után repül őgépen szállították; intettem neki, s el-
viharzottam, a halászok elkészültek a rakodással, s a sof őr begyúj-
totta a motort. 

A kocsi már mozgott, amikor elcsíptem. Épp készültem átvetni 
a lábamat a korláton, amikor egy arasznyi halacska csattant a homlo-
komon, majd a másik és a harmadik, „Ha abba nem hagyod, össze-
töröm a csontjaidat", mondtam, de a motortól alig hallottam saját 
szavam, a hatodik hajszálpontos találatnál már tudtam, ez csak August 
lehet, ott lapulhat valamelyik kosár mögött, két sorba rakták őket, 
a réseket elfedték; a cirkuszban éveken át ő  állt a késdobáló elé cél-
pontnak, cserébe aztán eltanulhatta t őle ezt a látványos mutatványt. 

Kettőt léptem a robogó kocsin, s az egyik rés alól gallérjánál 
fogva előhúztam harsányan szemembe nevet ő  emberem, „Ha nem 
akasztasz ki a kocsi mögé, elárulom, hogy a fényképész nem fog ki-
jönni a temetőbe", s közben a sapkáját a fejembe nyomta, szememre 
rántotta, hogy ne lássak, s néhány ökölcsapással igyekezett jobb be- 
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látásra bírni, bár sehogy sem ért el hozzám: kinyújtott kezemben 
vergődött. 

Nemrég hasonló helyzetben a hajóács gallérjánál fogva kiakasz-
totta az egyik kampóra, ott lógott, kalimpált August megrémülve, 
tehetetlenül ég és föld között, „Vegyél be, te szörnyeteg, elszakad az 
ingem, lezuhanok és szörnyethalok, tüstént vegyél be, mert kitaposom 
a beled, ha lekerülök innen", egyre rimánkodott, a hajóács feszült 
figyelemmel hajolt fölébe, a gallérját vizsgálta, és egyre ezt bömbölte: 
„Csak ha kivert a halálfélelem, engedj bele a nadrágba, és rögtön be-
veszlek"; a hajóács csakugyan szokatlanul elszántnak és konoknak 
mutatkozott. 

„No, nézd csak!", szóltam szórakozottan, s végre lecibáltam fejem-
ről August sapkáját, fejét pedig belenyomtam kissé a hal közé, „És 
miről gondolod, hogy a fényképész nem jön ki?", kérdeztem t őle, s 
majdcsaknem megfeledkeztem róla, hogy ha választ várok, hagynom 
kell, hogy kivegye a kosárból, a hal közül a fejét. „Ah, te fajankó, 
hasra ejtelek én még téged, ha addig élek is", dünnyögte nyálkás 
arcát törölgetve, „Egy gyerekre ráförmedtem, hogy hallotta-e, mit 
mondott a rendőr? Esküdözött, hogy igen, én meg erre ráripakodtam, 
hogy akkor mire vár, mért nem fut már?! Valami zöldséget mond 
majd a fényképésznek, az meg bosszúból otthon marad", egyenként 
igyekezett lefejteni az ujjaimat kabátgallérjáról, „Ahh, eressz el nyom-
ban, te álomszuszék, nem látod, hol vagyunk?", kiáltott rám, s nyom-
ban a sofőrfülkéhez törtetett, öklével dobolni kezdett a tetején, a 
tenyérnyi ablakocskában megjelent a sof őr, csak most vett észre ben-
nünket, keserű  fintort vágott, csúnyán mozgott a szája, aztán még 
inkább meglódult a kocsi, gázt adott neki, „Nem akar megállni", fehé-
redett el August, és nekilódult, hogy leugrik, a kocsi peremén sikerült 
elcsípnem, „Maradj veszteg, a kanyarban vagy lelassít, vagy kirepül a 
szakadékba", szóltam, s jól számítottam: baj nélkül földet értem, s 
mikor August a gyenge fiókák elszántságával, kezét-lábát szétvetve 
felém repült a magasból, elkaptam, s nyomban a temet ő  kőfalára 
tettem. 

Nem mert leugorni, túlságosan kockázatosnak vélhette, nem sej-
tette, hogy épp erre voltam kíváncsi. Egyensúlyozgatott hát a k őfalon, 
úgy jött velem egész a vasrácsos temet őkapuig, nem szédült le, valami 
együgyű  cirkuszi dalocskát dudorászott. A kapunál egy terebélyes 
fügefa görcsös ágai ráborultak a k őfalra, August egy szempillantás 
alatt lecsúszott rajta, mellém ült, s még félig sem szívta el cigarettá-
ját, a kanyarban feltűnt a kedvetlenül baktató rend őr, félig mögötte, 
félig mellette pedig révedez ő, megrökönyödött képpel a temet őcső sz. 

„Mégse az orvoshoz mentél?", kérdeztem t őle csipkelődve, ő  azon-
ban se látott, se hallott már, nem úgy, mint az imént odafenn a zárdánál, 
úgyhogy nem is válaszolt, hacsak azt nem veszem valamiféle válasz-
nak, amit a temet őkulccsal a zárban kotorászva dünnyögött maga elé: 
„Végtére miért is van valaminek hites nyitja, ha másként is célt ér-
hetni?", kitárta a kaput, „Er őszakkal például", dörmögte, a rend őr 
meg tempós, nyugodt mozdulattal felénk intett, „Oszolj, emberek, a 
tettes mindig visszatér a helyszínre", August azonban csak nevetett 
rajta, s utánaballagott a sírok közé. 
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„Hol jártál, fiú, az éjszaka?", kérdezte t őlem a rendőr, „Azon 
tanakodtam fenn a hegyen, hogy a jánosbogarakkal szikrát csiholni 
lehet-e", szóltam, s felültem a derékig ér ő  falra, amely a ragályban 
elhalálozottak temetőjét a másiktól évszázadok óta elválasztja; a ragá-
lyosokat épp hogy csak elföldelték, sziklába ugyan ki áshatna; a 
többieknek betoncellák jutnak hatalmas családi sírboltokban. 

A rendőr gúnyosan rámmosolygott. Olyan kék a szeme, hogy az 
ember nyomban halat kutatna benne, s rá is lel, ha türelmes: csattogó 
szájú cápák sima tengerben is leselkednek. Egyszer a kiköt őben ül-
tem, s a lábam dudorászva a vízbe lógattam, amikor megállt mögöt-
tem, s azt mondta: „Ekkora ember, és folyton a napot lopja; ha élne 
az apád, elemésztené magát szégyenében". Felnevettem. „El ám, ha 
látná, ki veti ezt a szememre", mondtam, .s őt nyomban elöntötte a 
méreg, ilyenkor az ajka remegni szokott. 

„Az apádnak köszönheted, hogy nem juttatlak oda, ahova való 
vagy!", s gumibotjával valahova a messzeségbe mutatott, kissé föl-
felé, talán az égbe; hadvezérek szoktak a marsallbottal így beinteni 
ósdi, látványos szobrokon. „Tudom", intettem le röviden, „tudom, 
hogy mindent az apámnak köszönhetek. Különben már behajítottam 
volna magát a tengerbe", szóltam s kevésen múlott, hogy sor nem 
került rá, s ma sem tudom, bánnám-e inkább indulatosságom, mint 
hogy türelmességem bánom. 

Akkor még csak sejtettem, hamarosan azonban részletesen meg-
tudtam a temet őcsősszel történt találkozását: a váz élénk el őttem, a 
hézagokat pedig bátran kitölthetjük képzeletünkkel. A rémült döröm-
bölésre a rend őr derékig meztelenül nyitott ajtót, s nem nehéz elkép-
zelnünk, hogy a temet őcsősz szinte bebukott rajta: „Gyorsan, kirabol-
ták dr. Manteo sírját, gyerünk", a rend őr felhúzta szemöldökét, „És 
mennyivel ér az többet az én ajtómnál, nem mondanád meg?", düny-
nyögte bosszúsan, megvetette a pánikkelt őket, a temetőcsősz lehűlve 
dörmögött valamit, a rend őr elnyomott egy ásítást, összeborzongott 
kissé, „Marina, tegyél föl egy feketét, ma nem lesz alvás", szólt át a 
másik szobába, onnan aztán ajtócsukás, érthetetlen mormolás hallat-
szott. 

„Hol voltál az éjjel?", kérdezte a rend őr, és az órájára pillantott, 
„A kapitánnyal kártyáztam a hajón", mondta a temet őcsősz lihegve, 
s bátran feltételezhetjük, hogy azoknak az arckifejezését öltötte ma-
gára, akiknek a szavában nem illik kételkedni. Huszonöt perce indult 
a hajó, a rend őr szolgálati kötelessége az induláskor megjelenni, igen, 
látta, a hajóharang megkondulásakor négy ember felkelt a parancs-
noki híd tövében, hárman libasorban a partra jöttek, utánuk nyomban 
felhúzták a pallót; évek óta minden másnap este ott ülnek a hajnalig 
veszteglő  utasszállító fedélzetén — télen a temet őcsősz házában fent 
a domboldalon — , a sötét tengeren, kihalt hajón egyetlen gyér fény ű  
karbidlámpa világít a fejük felett, szótlan kísértetek rakosgatják ott 
fáradhatatlanul a világ sorának kockáit, gyerekek, képzeljétek. 

„Egész éjjel?", kérdezte a rend őr szórakozottan, a temet őig meg 
vissza hosszú az út, mindig mindenkinek csak azt mutatni, hogy gya-
nús is meg nem is, sohasem csak ezt vagy azt, nyugtalanságában az 
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ártatlan is elárulhat olyasmit, ami nyomra vezethet, honnan ez a fa-
nyar illat, a törött ág illata. 

„Egész éjjel, mint mindig", szólt a temetőcsősz, „és közben el sem 
hagytam a hajót", leverte a rend őr ráérős motyogása, tudhatjuk: meg-
hökkent, s el is rettent: mi történt, hogy a hullarablás senkiben sem 
vált ki már felháborodást; sietségében számolni kezdte a rend őr mel-
lén a golyószabdalta sebhelyeket, hétig eljutott, aztán összezagyválta 
őket, összesen tizenhét volt, abból tizennégyet egyszerre kapott: szitává 
lőtték. 

„Persze, persze, a trafikos mentette meg az életemet", mondta 
egyszer, évekkel el őbb, keserű  pityókás kedvében — gyomorbaja miatt 
nem szenvedhette az italt — egyetlen, háromnapos gyereke temetése 
után Mariónak, akit ki tudja, miért tisztelt meg bizalmával, „Tiszte-
let-becsület, kijött értem abban a golyózáporban, de mért is küldött 
oda, hisz mondtuk neki, a konokjának, hogy nem lehet, lekaszálnak", 
majd legyintett egyet, mint mikor eltüntetnek valakit a süllyeszt ő-
ben, „Ha akkor nem sebesülök meg és nem visznek Egyiptomba, a 
kórházba!", legyintett egyet, majd üres vállpántjára vert: az őrmesterek 
galléron vagy kabátujjon viselik a rangjelzést. 

„Emlékszel-e, Jure", érkezett meg a rend őr felesége fagyos mo-
sollyal és két csésze feketével, „hogy két évvel ezel őtt azoknak az 
angoloknak a kirablása, akik a parkban vertek sátrat, éppígy, hajnal-
ban robbant ki", és feketézés közben egymás szavába vágtak, a száraz-
földről érkezett nyomozók még aznap lefülelték a tetteseket, „Pedig 
megvallom neked, szentül meg voltam gy őződve, hogy itt aztán hiába 
szimatolunk: semmi!", mondta a rend őr, aztán elpanaszolta, ugyan 
mit tesz egyetlen rend őr egy városban, méghozzá ha hat falu is a keze 
alá tartozik, „Egy bozontos hajú sz őke fiú volt a főkolomposuk, előző  
nap a strandon sakkoztam vele", csapongott a rend őr, „Ugyan, az a 
vázákat lopta a tengerb ől három éve, csak hónapok múlva hozták 
vissza a nyomozók valahonnan az isten háta mögül, emez fekete volt!", 
helyesbítette a felesége, a rend őr felhúzta a szemöldökét, s azoknak 
az egykedvűségével, akik tudják, kár a fáradságért, szavai úgyis 
meddő  talajra hullanak, legyintett egyet, felöltötte kabátját, kitárta 
a temetőcsősz előtt az ajtót. 

Olyan volt ez a mozdulata, mint mikor a cellába tessékelnek vala-
kit, a temetőcsősz összerezzent, a rend őr szúrósan a szeme közé nézett, 
„Az ember senkinek se higgyen, ez az els ő  szabály, igaz-e", szólt, s a 
temetőcsősz rádöbbent, hogy ez az ember nyilván őt gyanúsítja: talán 
cinkosokat sejt valahol; nyilván azért ér rá oly nagyon az id őt vesz-
tegetni, mert kezében hiszi a tettest; alighanem azért beszél vele min-
den csekélységről, ahelyett hogy a látottakról faggatná. 

A rendőr észrevette, hogyan ül ki a temet őcsősz arcára a bizal-
matlanság és a megrökönyödés: ahá, ő  is azok közé tartozik, akik 
tyúkeszűnek nézik a rendőröket, azt hiszik, hogy talán egy véletlenül 
hiányzó inggomb miatt ártatlanul a rács mögé dugják az embert, s 
aztán ott eheti meg a penész, mert valamiféle láncolatos téves kap-
csolás folytán többé senki sem fogja fel, hogy makulátlanul bizonyít-
hatja ártatlanságát. 

Megtáncoltatni, dünnyögte magában a rend őr. Hosszú mesébe 
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kezdett, hogy már boldog-boldogtalan panaszt emelt ellene, külföldi 
turista, katonatiszt, s őt képviselő  is, de ő  minden fegyelmi bizottság 
előtt kivágta a rezet, „Érdekes, hogy azok közül még senki sem ment 
panaszra, akiket gumibottal eldöngettem", nevetett halkan, és sorra 
vette ezeket az eseteket, a temet őcsősz meg csak maga elé meredt, és 
úgy ballagott végig vele a sz űk, kanyargó utcákon, aztán meg az 
ösvényeken, hogy se látott, se hallott. 

Az ám, a késem, a kígyós késem, villant fel benne az el őbb, s el-
sápadt az elképedést ől: házépítéskor nemegyszer akadtak régi pénzre, 
késekre, kardokra, karperecekre, köcsögökre és csontokra szanaszét. 
Ami megtetszett nekik, megtartották maguknak, a többit eladták a 
városi vagy éppen a Nemzeti Múzeumnak — s hogy hálálkodtak érte! 
—, akinek a megalapítója vénségére, lám, megérte — ó, hát távira-
tozni kell neki! —, hogy saját apjának sírját kirabolják. A csontokat 
vagy a régészek vitték el, vagy csak szertehajigálta őket a gazda. A 
mozaiknál, amelyet ismét betemettek, az iskola alapozásakor, keser ű , 
érces penészszag, ki nyelné le azt az ízt, csont a torkában, a kés, ma-
gához vett egy finom mív ű  viharvert kést, nyelére rézkígyó tekere-
dett, ma is ott hever vitrinjében: nem egy látogatója megcsodálta 
már. 

Melege lett a gondolattól, hogy csontok ropognak a lába alatt. 
Sietett megnyugtatni magát: ugyan melyik házban nincs efféle régi-
ség; szomszédja vályúnak használ egy szarkofágot, amelyen görög 
betűket böngészhet időtöltésből az ember, ott találták a romokban, 
a kőlap szomszédságában, amely egy szépséges hetéra bájairól s pénz-
szomjáról szóló sorokat örökített meg: ma jámbor szamarak vizet 
szürcsölnek belőle. 

„Bizonyos azonban, hogy a hulla tíz év múlva is hulla, és ezer év 
múlva is az, bárhol is legyen, és bármilyen állapotban", dünnyögte a 
temetőcsősz farkasszemet nézve a fényképész kirakatában csúfondá-
rosan vigyorgó képekkel; az odabent vesztegl ő  rendőrt várta. Vajon 
megállapítható-e, meddig tekinthet ő  hullának a hulla — ötlött fel 
benne —, s mikor szűnik meg az lenni? Húszéves sír vagy kétezer 
éves, jeltelen vagy jellel ellátott egyként ítélhet ő-e meg? 

Nem volt kenyere a töprengés — bár fantáziája mindig élénken 
működött —, most aztán úgy érezte, mintha agya zsibbadni kezdene, 
megtörölte verejtékez ő  homlokát, és rágni kezdte az ajkát. 

„Viszont annyi kincset vittek már a föld alá a halottak, hogy az 
fölháborító!", fakadt ki kissé elkeseredve, és belesápadt, hogy ezt 
izgalom nélül kimondta. Hirtelen feleszmélt: ezek az ő  érvei? Bele-
gabalyodott a gondolataiba, anélkül hogy észrevette volna. Dacosan 
összevonta szemöldökét: rajta! Utóvégre: aki nincs, az nem rendelkez-
hetik semmivel, s ugyan kié lehet a talált jószág? 

Homályosan felderengett benne: elvégre hullarablásnak tekint-
hető  az is, hogy az előttünk elhalálozott nemzedékt ől — apánk, ránk 
ne sújts! — eltulajdonítjuk összes javaikat, magát a világot, mihelyt 
meghalnak; beleborzongott a gondolatba; azt hitte, egyszeriben meg-
értette a világ sejtelmes, titokzatos és sohasem értett lényegét — csak 
bátran ki vele! —, az élet rendjét: hiszen hullarabláson alapul ez a 
világ, s azon, hogy a hullarablást elítélje. 
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Kizárta a temet őkaput, és előreengedte a rend őrt. „Tudom már, 
hol kell keresnem a tettest, csak hagyom még egy ideig", szólt d 
rendőr, „játszok vele, mint a macska az egérrel", mondta, s közben 
megállt dr. Manteo sírjánál, alig tíz méterre t őlem. A temetőcsőszt úgy 
elöntötte a meleg, hogy a rend őr felé fordult, s már majdnem ki-
mondta: tiszta vizet a pohárba, csak nem akar engem gyanúsítani? 
Hallgatott; megrettent a gondolatra, hogy a rend őr igennel felel, s 
néki fogalma sincs, mit kellene akkor tennie. Ha téged lát az ember 
—• mérte végig a csősz a rendőrt, s hosszan eltűnődött —, szinte saj-
nálhatja, hogy ártatlan. 

„Állj!", ragadta meg Augustot és a temet őcsőszt a rendőr, „Semmi-
hez se nyúljatok!", s olyan képet vágott, mint aki azt szeretné leg-
jobban, ha k ővé merednének, s szerfelett sérelmezi, hogy most nincs 
egy varázspálcája. Fásult arcáról azonban látszott, maga is tudja, 
semmi oka a különösebb el ővigyázatosságra: a sírbolt bejáratáról el 
volt mozdítva a hatalmas k őszikla, idefent sehol semmi; annál na-
gyobbnak ígérkezett a meglepetés odalenn: le kellett szállni a sírba. 

A rendőr levette fejér ől csákóját, megtörölte verejtékes homlo-
kát; a nap már magasan járt az égen. „Ekkorra már aludni szerettem 
volna", szólt fáradtan a temet őcsősz, „Igen ám, ha lemegyek, rám-
lökitek a követ, zsiványok, s ott esz meg a penész", év ődött a rendőr, 
s minden figyelmét a jó méternyi átmér ő jű  sötét lyuk kötötte le, 
fölébe hajolt, belekémlelt. 

Láttam, valami csillog a temet őcsősz lábánál, August rászegezte 
a szemét, le nem vette róla egy rezzenésnyit se, „Csak nem gondolod, 
hogy ezzel a szószátyár temet őcsősszel szövetkezzen valaki?", szólt a 
rendőrhöz közben; a temet őcsősz többször is emelgette a lábát, mintha 
parázson álldogálna, egyhelyben topogott, aztán hirtelen ráállt a csil-
logóra, s azon nyomban földbe gyökerezett a lába. 

„Azért lehet, hogy holmi aranyfogat elszórtak idefent", szólt 
elkeseredve August, „Ez a fiú egyedül is rámtolhatja a k ősziklát", 
bökött felém töprengve a rend őr, én meg nyájasan rávigyorogtam, 
„Ha nem hiszel, vidd le magaddal egyikünket, mondjuk, a temet ő-
csőszt", ragyogott fel hirtelen August szeme. 

A temetőcsősz azonban frissen rávágta, „Egy tapodtat se! Igy is 
szédelgek a rosszullétt ől", August egy pillanat alatt nála termett, 
„Hát mért nem szólsz, az ég szerelmére, gyere a h űsbe, oda, a sír-
párkányra", mutatott két délceg ciprus felé, s máris vonszolta magá-
val, a temetőcsősz azonban hadarva szabadkozott, s fogadkozott, hogy 
ott ül le, ahol van. 

August ismét gondba esett, ha leül, a keze a földig ér, s ennyi 
elég; újabb rohamra indult, egyre hevesebb volt, a temet őcsősz ökölbe 
szorított kézzel lökdöste magától, „Mi lesz a fényképésszel?!", szólt 
időnként a rendőr; vajon sikerrel jár-e ez a heves ostrom, hozzájuk 
vágjak-e egy löttyedt fügét; a temet őcsőszön egyre inkább látszott, 
sürgősen mentené, ami még menthet ő , s mulattatott, hogy a rend őrnek 
sejtelme sincs róla, mi zajlik itt, hahaha, két különc bolondériázik, 
nemde? 

„Nézd, a fiú eszik arról a fügefáról", szólt elszörnyedve a cs ősz; 
a fa a járványosok temet őjében hajtott ki egykoron, onnan táplál- 
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kozik, hatalmas koronája a vállaimra borult, elég volt kinyújtanom a 
kezem, máris dús gyümölcsöt falatozhattam; August csak egyetlen 
pillantást vetett felém, a temet őcsősz máris belerúgott az aranyfogba, 
látni fogja, hova esik, megszabadul t őle egyelőre; August tüstént 
észbekapott, hogy rászedték, vereségre fancsalodó arcjátéka elfanyarí-
totta számban a mézédes fügét, noha semleges voltam, s talán annál 
is több: mindkett őjük barátja, aki tudja, ebben a játékban nincs 
győztes. 

„Rögtön hagyd abba", szólt rám a rend őr, „ha nem akarsz elpat-
kolni és mindannyiunkat vészbe sodorni", s ceruzájával megfenyege-
tett, fél szemmel rám, fél szemmel noteszába lesett, a vázlattal már 
elkészülhetett, s most nyilván azt vizsgálhatta, mit mérjen le, a hely-
zetet rögzítend ő . 

„Azonnal hagyd abba, amíg meg nem kérdezzük az orvost", kiál-
tott rám, „inkább eredj, nézd meg, mi van a fényképésszel", de csak 
legyintettem neki, „Sokra mégy vele, mondhatom", vetettem oda, 
fölnézett rám kék szemével, „Játszadozok, mint a macska az egérrel, 
csak annyit mondok", dörmögte félvállról, ekkor azonban a temet ő-
csősz arcára szörnyű  csalódás ült ki, August meg, jól láttam, vigyo-
rogva rálépett az aranyfogra: az egyik sírboltról pattant vissza, August 
nadrágj ának szállt, onnan ernyedten hullott alá, egy arasznyit gurult 
a simára csiszolt kövön, aztán elt űnt August talpa alatt. 

A temetőcsősz menten a sírk őhöz ballagott, amelyhez az el őbb 
August tessékelte, s mint akit elhagyott az ereje, lerogyott. Augustnak 
egyszerre földbe gyökerezett a lába, nem sietett segítségére, én meg 
nem fojthattam el mosolyomat, „August, markold meg, nem látod, 
hogy nyomban elájul?", intettem a temet őcsősz felé, „Engem is rosz-
szullét környékez", nyögdécselte August, a homlokát dörzsölgette, s 
egy tapodtat sem mozdult. 

Amikor már úgy látszott, hogy ő  is ott, a helyszínen lerogy, a 
temetőcsősz hozzávánszorgott, s mindent megtett, hogy August le ne 
ülhessen; a hűsre vonszolta volna halkan, türelmesen, „Támaszkodj 
csak rám, majd odaviszlek", er őszakoskodott ügyesen a temet őcsősz, 
„Tessék azonnal a fényképészért menni, mert majd móresre tanítalak 
benneteket!", mennydörögte a rend őr, s legyezni kezdte magát 
csákójával. 

„Köszönöm, tör ődj csak magaddal, én majd elleszek valahogy", 
nyögdécselte August, és észrevétlenül oldalba vágta a temet őcsőszt, 
„Dehogyis hagyhatlak itt, ha még segíthetek rajtad", sziszegte a teme-
tőcsősz, „Segíts már rajtuk, nem látod, hogy napszúrást kaptak?!", 
szóltam a rend őrnek, s a fajankók közötti bizalmaskodással vigyorog-
tam rá, be is kapta a horgot, „Majd közébük vágok, ha tüstént abba 
nem hagyják", mennydörögte, s cigarettát szedett el ő, rágyújtott, mé-
lyet szívott bel ő le. 

„Ne vethesse senki a szememre, hogy nem tettem meg mindent 
érted, csak annyit mondok, hiába forgatsz olyasmit a fejedben, gyere 
csak ide a karomba", darálta elszánt kétségbeeséssel a temet őcsősz, 
s épp átölelte Augustot, alighanem fel akarta emelni, amikor az ki-
siklott a kabátjából, s a földre tottyant: a temet őcsősz elhűlten nézte 
a kezében maradt kabátot, aztán elernyedt kézzel a földre ejtette, 
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elfordult, s többé egy pillantást se vetett Augustra: révedezve a kijárat 
felé indult. 

A nap fékevesztetten perzselt. Kábult f ővel csúsztam beljebb az 
árnyékba. Láttam: összesz űkült az ég, hegyomlás zúzott pozdorjává 
mindent, még egy rándulás, még egy, kettészelt giliszta vonaglása, 
szétlöttyent agyvel ő  pihegése. „Menten letartóztatok valakit, elég 
volt!", dobbantott egyet a rend őr; a temet őcsősz meg, mint aki hir-
telen ráébredt valamire, megállt, visszafordult. „Hát akkor essünk 
túl rajta, én követtem el a hullarablást", szólt leverten. 

A rendőr tarkójára lökte csákóját, s ahogy végigmérte, látszott 
rajta, éppúgy tudja, mint én, hogy hányadán állunk. „Megbolondul-
tál?!", hökkent meg August, „Mi esett beléd?!", ámult el, s a temet ő-
csőszhöz futott, megrázta. „És neked van még szavad?", nézett végig 
rajta váratlan megvetéssel a cs ősz. 

„Úgy?!", szólt egészen halkan a rend őr, „És mi volna, ha meg-
tanulnánk végre, hogy effélékr ől csak akkor beszélünk, ha kérdezik 
az embert?!", s ahogyösszevonta szemöldökét, lerítt róla, elérkezett-
nek látja az időt, hogy megbüntesse ezt a fajankót, aki azt képzeli, 
hogy a balga hiszékenység a hatósági személyek kiváltsága vagy el ő-
joga, így hát büntetlenül packázhat velük; hagyni kell az ilyeneket, 
hadd essenek a saját vermükbe, egykedv űen rájuk kell hagyni min-
dent, senki se lássa, vajon hisz-e az ember nekik vagy sem: amikor 
túl lesz a fickó a lelki hullámvölgyön, s nevetve szabadon bocsátását 
követeli, mert olyan fényes alibit bizonyít, mint a nap, fagyosan 
közölni vele: bűnrészesség, a hatóság félrevezetése. Zupp, zupp. Zuha-
nás a feneketlen kútba, jól tapogasd meg körös-körül a falát, csigák 
nyálkája, giliszták nyirka, hol hát az ég, az elveszett? Nosza, rajta! 

„Nem tudom, mi mást tehetnék még, mint hogy beismerem a 
tettem", mérte végig a temet őcsősz megvetően, horgas orrát kissé fel-
vetve, fekete, tömött bajszát megrántva, „Meg őrült!", nevette el magát 
a meglepettek és hitetlenked ők elegyes érzésével, afféle passzív ellen-
állást tanúsítva August. 

„Kérlek, ne rajtam múljon", szólt a rend őr, s a cigarettát, ame-
lyikre épp rágyújtani készült, füle mögé dugta, zsebéb ől pedig egy 
fényes acélbilincset szedett el ő, „Ezzel akarod, vagy nélküle?", kér-
dezte, s a temet őcsősz szótlanul előrenyújtotta kezét. „Csináld legalább 
ünnepélyesebben, hol maradt a törvény nevében?!", háborgott August; 
még mindig csupán ugratásnak vélte a jelenetet, holott a bilincs már 
bekattant, egyik perece a temet őcsősz jobb kezén, másik a rend őr bal 
kezén. 

„Téged kísérjelek be, a sírt meg hagyjam itt, ugye, a cinkosaid-
nak", torpant meg a rend őr, „Van ám nekünk is eszünk, látod-e? 
Alig várom már, hogy alászállhassak", vigyorgott rá August; a rend őr 
sietve mérőszalagot szedett elő  zsebéből, „Jöjj csak ide, fiú", intett felém, 
„majd helyére teszed ezt a k őlapot, hadd álljon odalenn minden úgy, 
ahogy van, bajlódjanak vele a nyomozók", a szalagot meg August felé 
nyújtotta, „Fogd csak", August kelletlenül hol ide, hol oda ballagott 
vele, hogy a rend őr beírhassa noteszába a látottakat; ekkor már gya-
nakodni kezdett August, barna szeme egy-egy pillanatra tágra meredt, 
látván, hogy a temetőcsősz megannyiszor leguggol, ahányszor a 
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rendőr a térdén jegyez valamit, s felemeli a kezét, amikor a rend ő r 
letörli a verejtéket a homlokáról. 

„No, nézd csak, néki még az árnyéka is kövérebb, mint a többi 
halandónak", csúfolódott August, de a nevetés már lehervadt az arcá-
ról, amikor a rend őr zsebrevágta jegyzeteit, s útra készen ránézett. 

August ekkor toporogva el ővette zsebéb ől az aranyfogat, „Hát 
ezzel mi lesz?", tolta a rend őr orra elé, „Vidd a szemem el ől! Ne 
lássam többé!", förmedt rá váratlanul a temet őcsősz, szikrázott a 
szeme, s látszott rajta, a következ ő  pillanatban letörten összerogyhat, 
„Nono, lassan a testtel", ugrott odébb ijedten August. 

„Honnan ez az aranyfog?", csapott le rá élesen a rend őr, „Fél 
óráig dulakodtunk érte itt az orrod el őtt", vágta oda August, „ekkora 
heccet!", a rend őr elvörösödött, „Hazugság, idefenn semmi nyom sem 
volt!", tajtékozta, a temet őcsősz meg álmatag levertséggel állt egy-
helyben, „Soha senkivel sem dulakodtam, ezt jegyezd meg magad-
nak!", mondta, s olyan fejmozdulattal fordult el, hogy tudni lehetett, 
ez az utolsó szava. 

„Tárgyi bizonyíték van nálad! Letartóztatlak!", süvöltötte a 
rendőr, s August felé lépett, de az odébbugrott; a temet őcsősz túl nagy 
kolonc volt, nem mozoghatott t ő le a rendőr, fogva tartotta, „Na, látod, 
már nincs is nálam, vedd fel te magad", szólt August, és elébe hají-
totta az aranyfogat, a temet őcsősz a levegőbe ugrott, hogy hozzá ne 
érjen, hadd guruljon el alatta. A rend őr a kijárat felé ballagó 
Augustra kiáltott, „Állj! Bolond, lövök, nem hallod?", s el ővette 
pisztolyát, a leveg őbe lőtt. August futni kezdett, a temet őcsősz bal 
kezével nagyot sújtott a rend őr pisztolyos öklére, a fegyver messze 
szállt. 

„Te bolond", nézett rá keser űen a rendőr, „hatósági személy meg-
támadása; ezt is a nyakadba vetted!", aztán leült egy sírk őre, fejét az 
öklére hajtotta, s maga elé meredt. 

A nap hetedmagával sütött. 

(Folytatása következik) 



TÚLVILÁGON INNEN 

Kopeczky László 

1 

Van itt valaki?! 	Halló ... Hallóhalló! .. . 
Karcsi belerúgott az ajtóba, mely ebben a pillanatban kinyílt. 
Ott állott a küszöbön, holtfehéren Gáspár. Haja arcába hullott. 
Karcsi megiramodott lefelé a lépcs őn. Majd elszégyellte magát, 

leült a hideg kőre, háttal. 
Úristen, de megijesztettél! ... — nyögte. 

Megtörölte szemüvegét. Feltápászkodott. Az ajtófához tapadva 
surrant be, hogy a néma Gáspárhoz hozzá se érjen. 

Vicc volt? .. Mi? ... Szólj, mert — félek! . 
Lopva körültekintett a szobában. 
„Minden rendben" — állapította meg, mert a szokásos nagy ren-

detlenség uralkodott mindenütt. 
Az asztalra dobta a levelet. A levél els ő  soraiban ez állt: ...,,M i-

d ő n ezeket a sorokat olvasod, én már..." 
Levágta magát a hintaszékbe, s komikus mozdulattal kapott tá-

masz után, mid őn az megbillent alatta. 
Gáspár elmosolyodott. 
Karcsi is vigyorgott már. 

Korán jöttem volna? — Hirtelen elsápadt. — Telefonálhatok? 
Gáspár komoran bólintott. 

Halló! ... Kamélea? ... Kegyed az Vicuska? ... A koszorú mi-
att. Megcsinálták már ... A fene egye meg! ... Semmi, csak úgy mon-
dom ... A szalagot is. Sejtettem ... Gáspárt mondtam, igen . 	Az 
ördögbe is! ... de-de, nagyon jó ... — Lecsapta a kagylót. Gyorsan 
utánakapott, de már újra kellett volna tárcsáznia ... — Ide hozzák 
neked a koszorút. Nem baj. Legalább meglátod, hogy a te Kareszed 
nem egy Shylock. A legnagyobbat rendeltem meg, elvégre az ember- 
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nek egyszer hal meg a barátja ... Tizenöt szál rózsa„ tizenöt szekf ű , 
középen ciklámen. Mit gondolsz, mibe kerül egy ciklámen? 

Gáspár akart valamit mondani, de Karcsi közbevágott: 
Hogyisne! Az régen volt ... A szalagra ezt irattam: FELEJT-

IIETETLEN ÉS JÓ BARÁTOMNAK GÁSPÁRNAK MEGTÖRT 
SZTVVEL EL NEM APAD() KÖNNYEL — KÁROLY. Az „el nem 
apadó könnyet" azért írják, mert bet űjével fizetem. Ok azzal érveltek: 
nem lesz tele a szalag ... Meg aztán debizisten megpicsogtattál ... — 
Zsebkendő t vett elő  és hatalmasat trombitált belé. 

Gáspár rekedten szólalt meg: 
Igazán, nagyon kedves vagy. 
Várj csak — ragyogott Karcsi —, ha meglátod azt a koszo-

rút ... — aztán, minden átmenet nélkül, hirtelen elborult az arca. 
Őrült vagy! ... Adj egy kis vizet. 

Nagyokat kortyolt. 
Mindjárt megnyugszom ... Nem volt ebben a pohárban sem-

mi? Nem? Jó ... Mert tudod, én még élni szeretnék. Ha én valaha ön-
gyilkos lennék, vonat alá vetném magam, mert hallatlanul rengete-
get késnek. 

Röhögött, de mikor látta, hogy Gáspár arcán méltatlankodás jelei 
mutatkoznak, részvétteljesebb ábrázatot igyekezett vágni. 

Tercsi miatt, mi? A bestia! 
Hallgass! 
Csak annyit mondok, hogy egy ilyen asszony... 
Már mondtad. 
Mondtam persze ,, de te pisztolyt akarsz inni, a pohár alá aka-

rod vetni magadat. 
Megint csak egyedül mulatott elmésségén. Ez elkedvetlenítette. 

Nem áll jól neked ez a komorság, apuskám. Nem vagy te egy 
igazi öngyilkos típus. Az testvér, el őbb felakasztja magát, s csak az-
után ír búcsúlevelet. 

Nem gondoltam, hogy ilyen fürge a posta ... Id ő  kell ahhoz, 
hogy az ember ... — Felkapta a fejét. — Csengettek? 

Igen. 
Légy szíves, menj te ... Tudod nekem ... nagyon ... kelle-

metlen. 
Karcsi szótfogadóan csoszogott ki az el őszobába. Kedélyesen dú-

dolgatott. 
... Nem akadunk fel minden izén, 
Portás vagyok, lalla, a Styx vizén... 
óriási virágcsokor állt az ajtó el őtt. Apró fej bukkant el ő  belőle. 

Rögtön rákezdte a bömbölést. 
— .0.-hü-hü! 

Csendesebben nyanya! ... Él. 
Mi az ördög! 

1/a 

Ne bántson semmit! — dörgött rá Vilma nénire Karcsi. 
Fiam, ez a sok mosatlan tányér nem maradhat így. Hol talá-

lok egy rongyot? 
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Üljön le! 
Csak az asztalt meg a pohárszéket. 
Nem érti, hogy Gáspár meg akart halni, és most jön maga a 

mosogatóronggyal. Az embernek összetörik a lelke... 
Nemcsak a lelke. Mikor utoljára itt jártam, a teásszervizból 

csak egy csésze hiányzott. Most összevissza egyet látok. Nem tudsz, 
Gáspár fiam, egy kicsit jobban vigyázni ... Jó-jó, nem szóltam egy 
szót sem ... Szegény fiam, kifeslett az ülepeden a nadrág. Nincs aki 
mondja, nincs aki bevarrja, nincs aki foltot tegyen reá ... — Szipog-
ni kezdett ... — Istenem, istenem ... — Körülnézett búbánatosan. — 
Hová tették a Szent Sebestyént? 

A Szent Sebestyént Tercsi magával vitte, mikor elment, — 
nyugtatta meg Karcsi. 

Kint van a fáskamrában — szólalt meg Gáspár, ügyet sem 
vetve barátja pisszegésére. — Nincs is más a fáskamrában. Se csutka, 
se szén, csak a Szent Sebestyén. 

Megbüntetett a jóisten! 
Csak akarta — vonogatta a vállát Karcsi. — Hiszen él, ugye-

bár. 
Vilma néni befogta a fülét. 
-- Mit izgatod az öreglányt, mért nem hagytad oda Szent Sebes-

tyént Tercsinek — morogta felhasználva az alkalmat Karcsi. 
Gáspár szemei megnedvesedtek. 

Mert Tercsi semmit se vitt el, csak a szívemet. 
S most nincs mit kiakasztani a fáskamrában — mérgel ődött 

Karcsi. — Etyetye, a szívemet... 
Mi van? — érdeklődött Vilma néni. 
Azt mondja, Tercsi magával vitte az ő  szívét is, mikor elment. 

Vilma néni legyintett. 
Annyi baj legyen. 
Én is azt mondom — bólintott Karcsi. 
Ügy hallottam, nem szeretett takarítani 

-- De szeretett! — kiáltotta Gáspár 
Ne mesélj. Látom a függönyön. 
Nem azt mondom, hanem azt, hogy „de szeretett!" Érti? En-

gemet ... 
Süsd meg. Fél év múlva, én mondom, ki se láttál volna az 

ablakon. 
Mit piszkál, hallja, avval a nyavalyás függönnyel? 
Jól van no. Nem szólok semmit. Ha akarod, el is megyek. 

Gáspár elfordult. 
Itt se volnék, ha nem írod azt a levelet ... Hol vagy a csu-

dába no! 
Karcsi elröhögte magát. 

A maga táskájában is nagy rend van, la. 
Vilma néni közel tette a papírost szeméhez, szinte az orrával fut-

kosott a sorok között... nem kell ez az undok élet... 
köpök rád te cudar világ ... — Felnézett. Mindig mondtam 
anyádnak. „Nem jól neveled, te Zsuzsi, azt a fiút. Hogy szabad egy 
tízéves kölyöknek a kerítés tetejér ő l a járókelők fejére köpködni" .. . 

Hagyjuk ezt, Vilma néni. 
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De nem úgy van. Látod mi lett bel ő led? Aki, fiam, kezet emel 
magára, az én el őttem ... Nem is jön ki a pap temetni — tette hozzá 
a nyomaték kedvéért. 

Ne is jöjjön senki, csak az én kis drága ... Mit nézi azt a füg-
gönyt! Mit nézi!! 

Hát hová nézzek, a majd mit mondok mindjárt! 
Akárhová, de nekem a függönyre ne nézzen. Érti! ... Nézzen 

a padlóra. 
Na, a szőnyeg se valami . 
Vagy a falat nézze... 
Ráférne egy kis meszelés .. — És gyorsan befogta a fülét, 

mert tudta, hogy káromkodás következik. 

1/b 

Szénfekete kocsi állt meg az ablak alatt. 
A sofőr szolgálatkészen ugrott ajtót nyitni. Csinos sz őke nő  bújt 

elő  a hátsó ülésről, a másik oldalon pedig, kopaszodó, marcona sze-
möldökű  férfiú. 

A kapuban a hölgy apró zsebkend ővel kacagva simította meg a 
férfi állát. Az odafordította túlsó ábrázatát is. 

Itt semmi? 
A szőkeség még jobban kacagott. 

Mért lenne, nem ülhettem egyszerre mindkét oldalán. 
Kacagása visszhangzott a lépcs őházban. 
A sofőr felnyitotta a csomagtartót. Három pótkeréknyi koszorút 

halászott elő . Egyet a nyakába akasztott. Kett őt pedig karján lóbálva 
megindult felfelé. 

A szalagok a földet seperték. A koszorúviv ő  úgy lépkedett köztük, 
mint egy kígyófarm látogatója. („Farkára ne lépjek, mit tudom én, 
melyik harap!") A kanyarban lassítani kellett, mert odafönt csóko-
lóztak. 

1/c 

Ide ... — Gáspár lerántotta a díványról házi köpenyét. A 
macska ijedten huppant a padlóra. 

Ezt a szakszervezet küldi, ezt a színjátszó csoport, ezt itt ... 
miközben ki akart bel őle bújni, feje belegabalyodott a nyakán lógó 

koszorúba — az igazgató bizottság. 
Várjon, segítek. 
Vigyázzatok a szalagra, belelóg a tejbe ... Micsoda tempó ez, 

idebenn etetni a macskát — füstölgött Vilma néni ... Aúúú! Lábamra 
léptél! ... Júúúj .. . 

Mit lábatlankodik itt, látja, hogy ... vigyázzon, mester, ez a 
drót megkarcolja a fülit. 

Akkor a feleségemt ől kifut nekem egy tenyeres. 
Röhögni kezdett, a koszorú csak úgy táncolt a nyakában. 

Tja — motyogta Gáspár szinte irigyen —, az is valami. 
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Mondja, Lugasi — szólalt meg az igazgató, aki a szék mellett 
guggolt és a macskát simogatta —, maga komolyan gondolta az izét .. . 

- mutatóú j j át a halántékára illesztette, és kattant hüvelykujja. 
Gáspár komor arccal a fürd őszobába ment, s csakhamar egy sám- 

lival és szárítókötéllel tért vissza. Letette a szoba közepére. 
Döbbenten állták körül. 
Lilike az igazgatóhoz bújt. Az nagyot nyelt, és meglazította nyak-

kendőjét. 
Vilma néni felzokogott. 

Most mit bőg! — förmedt rá Karcsi. 
Szh! ... Én vettem neki a kötelet nászajándékul. 
Ná-gy-gyon ötletes ajándék. 
Kérdezze meg, igazgató úr, a kedves feleségét ől — intett Li-

like felé a fejével Vilma néni —, kérdezze meg, hogy nagymosás-
kor... 

Elhallgatott, mert a többiek még döbbenetesebb pillantást vetet-
tek rá, mint az imént a sámlira, kötélre. 

A kínos csendet az el őszoba cseng ője törte meg. 
Postaaaaa! 

Karcsi megvakaródzott. 
Mi a fene, magadnak is írtál búcsúlevelet? 

A postás rászólt szigorúan a reszket ő  kezű  Gáspárra. 
Olvashatóan írja a nevét, mert engem büntetnek meg. Tegnap 

fizettem ötven dinárt egy macskakaparásért. 
Mondja meg a főnökének, hogy teljesen szabálytalanul járt el 

— avatkozott közbe az igazgató. 
Mondja meg maga. 
Ahá, ez az! Igy van ez, mikor az önigazgatási szervekben Bó-

lintó Jánosok ülnek. Nem ártana, ha a f őnöke és a hozzá hasonlók le-
fekvés előtt a szabályrendeletek között lapozgatnának. 

Maga talán a Hivatalos Újsággal alszik? 
A sofőr elröhögte magát. Lilike elpirult. 
Most pillantotta meg a koszorúkat az érchangú kézbesít ő . Elko-

morodott. 
Bocsássanak meg ... Nem tudtam... 

Szalutált, döng ő  léptekkel elvonult. 
Mit ír? — kérdezte Gáspár háta mögül Vilma néni. 
Kicsoda? 
Hát a Tercsi. 
Már el is olvasta tán, mert tudja, hogy ő  írta. 
Nem, de akkora pocát ejtett, hogy átsüt a papíron. Semmire 

se tud vigyázni ... Na, mondd már! 
Azt írja ... — Gáspár hangja elcsuklott, szeme telefutott köny-

nyel — azt írja, hogy: ... „Nagyon helyes, akaszd fel 
magad!".. 

Felkapta a sámlit és a kötelet. Indult kifelé. 
Ne engedjék! — sikoltotta Lilike. 

Utánairamodtak. 
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Gáspárnak csak az volt a szándéka, hogy elrakja az útból a sám- 
lit meg a kötelet, de hogy utánavetették magukat, nem akart szé 
gyenben maradni, a fáskamra felé vette útját, akasztás céljából. 

Az érkezők orra előtt becsapódott az ajtó és kattant a zár. 

1/d 

Karcsi bekukucskált a kulcslyukon. A többiek türelmetlenül to-
porogtak körülötte. 

— ... Na, mondja már ... Mi van? 
Semmi ... Még csak a Szent Sebestyén van felakasztva. 

Gáspár a kulcslyukra tapasztotta tenyerét. 
Most elsötétült minden! — kiáltotta Karcsi. 

Az igazgató megpróbált helyet csinálni magának. 
Engedje ... majd én ... 

A rend kedvéért lenyomta a kilincset, aztán diszkréten kopog-
tatott. 

Hall engem, Lugosi? 
Öhö... 
Figyeljen rám. Mondja meg ,mostt, de őszintén, — milyen fe-

lettese voltam? 

Hogyan? 
Hát... 
Na látja ... Én most, mint a jó pásztor felszólítom: térjen 

vissza az akolba! 
Vagy megyek a szamár után, vagy megesz a farkas. 
Mit mond? 
Azt, hogy nem megyek ... Nem akarok ágyban párnák közt 

halni meg. Itt pusztulok el ebben a puszta fáskamrában. 
Még fiatal, maga el őtt az élet. 

Vilma néni bosszúsan legyintett. 
Hagyja ezt. Megírta: köpik rá. 
Az élet szép. 
Szép magának — morogta Gáspár. 	Van felesége. Azonkívül 

ott a Lilike és ott a ... 
Lilike fülét hegyezte, de az igazgató gyorsan közbevágott: 

Hallja, ez pimaszság! ... Ha már meg akar halni, haljon meg 
emelt fővel, némán. 

Karcsi elvörösödött a méregt ő l. 
Mi az! Lebeszélünk, vagy rábeszélünk! 
Nem tűröm, érti, hogy egy beosztott, aki amellett, hogy a 

munkáját rosszul végzi, még visszafeleseljen is. 
Hogyhogy rosszul végzi, hogyhogy rosszul végzi!? — pattogott 

Gáspár odabe. 
Elküldtük, kérem, Sárpatakra tojást vásárolni. Vett is, de 

olyat, ami már megjárta az inkubátort, csak éppen nem kelt ki. 
Nevettek. 

Aztán, vett három lovat; egy szénfeketét és kett ő  szénfeketére 
festettet. Még be is lakkozták őket Polidonnal... Az ilyen ember 
jobban tenné, ha ... 



159 I 

Meg lesz velem elégedve — kelt túlnan a búskomor válasz. 
A másik háromezer embert, aki az idén végzett magával, mind 

maga beszélte le, ugyebár — förmedt az igazgatóra Karcsi. 
Én csak azt akartam mondani — dadogta az igazgató —, hogy 

az élet ugyebár ... és hogy, szóval ... 
Karcsi az ajtónak támaszkodott háttal. 

Igen ... ez az úriember azt üzeni neked Gazsikám, hogy az 
élet szép. Ő  a főnök. Ő  csak tudja ... Én meg azt üzenem az ilyen 
gáncsnélküli gentlemaneknek: az vesse rád az els ő  záptojást ... — 
kibuggyant belőle a röhögés. -- Hogy az istenbe nem jutott eszedbe, 
hogy meglötyögtesd, vagy lámpa elé tartsad ama tojásokat! ... 

Te is kezded? — szű rődött ki a siralmas hang a kulcslyukon. 
Karcsi leült a földre és úgy röhögött. 

Azt a leborult mindenségit! .. Jujj ... nem bírom tovább ... 
uahhhaha .. , jujj ... Sze-herettelek volna látni mi-hi ... mikor ... el-
ered az es ő  és ... jujj ...jujj ... alakul a két fekete ló ... alakul 
uáhháhhhháhá! 

 és rosszalló pillantások akasztották meg a nevetését. 
Az igazgató kézelőgombját rángatta. 

Úgy gondolom, nem éppen a legalkalmasabb pillanatot vá-
lasztotta ön, hogy széles jókedvének kifejezést adjon. 

Mit röhög! — idegeskedett Lilike. 
Uáhhháhháhá ... p-p-pe-pi ... pppepita lo-hó .. . 

Aztán kifújta az orrát, és búsan feltápászkodott. 
Ne haragudj, öregem — morogta b űnbánóan. — Nem bírtam 

ki ... Látod, ilyen barát vagyok én ... Pepita ló — suttogta, s közben 
a szája széle rángatódzott. — Oda kéne magam akasztanom melléd... 
ha van még egy szeg. 

Na jól van, csak vigasztalják — méltatlankodott Vilma néni. 
Maga meg ne szóljon bele! Mért nem vett neki bilit nászaján-

déknak, mint más rendes népek. 
Lilike tuszkolni kezdte őket felfelé a lépcs őn. 

Menjenek csak, majd én beszélek vele. 
Nem maradhatnék itt? — könyörgött az igazgató. 
Szégyellje magát, Misike. Emberéletr ől van szó és maga csú-

nya... 
Mit képzel, hogy féltékeny vagyok? Ééén? Szszszsz. — Meg-

bántva és nagyokat szuszogva megeredt felfelé. 

1/e 

Mit csinálnak! — Az igazgató dühösen szaporázta lépteit, majd 
kérdőjellé nyúlt ábrázattal lassított a sof őr előtt. — Mit csinálhatnak 
ott lent ilyen sokáig?! 

Nem tudom -- vigyorgott amaz. 
Ezt a koszorút még nem is láttam. 
Nem is láthatta, Vilma néném. Azalatt hozták, míg mi oda-

lent voltunk. 
Vilma néninek ismét sírhatnékja támadt. 
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Istenem, milyen figyelmesek az emberek. Ki lehet ez? Nézd 
csak ... Ká-poszta .. vagy Pákozdi? Mi? 

Mit tudom én ... Én írtam a búcsúlevelet?! — Kajánul figyelte 
az igazgatót, aki füléhez szorította óráját, hogy jár-e. 

Mi a véleménye Vilmuska néninek a női hűségrő l? 
Az igazgató, mint akit megcsíptek, pördült meg tengelye körül. 

Pákozdi, Pákozdi ... hm ... Hogy micsoda? A női hűség? Mért 
érdekel téged az, fiam? 

Az igazgató harciasan dülleszkedett: 
-- Én is azt kérdezem! 

Hogy mért érdekel? ... Úgyis jó sokáig kell még várnunk. 
Töltsük hát az id őt hasznos társalgással. Vilmácska tanti kiváló szak-
értő ... 

Az öregasszony elpirult, de eszébe sem jutott tiltakozni. 
Hja fiam... 
Jól kezdi! — dörzsölte össze vigyorogva tenyerét Karcsi. — 

Azt mondja. hja. 
És ha szabad tudnom — borzolódott az igazgató —, mért hja? 
Nézze, kedves, kegyed is ismeri ezt a bölcs mondást: „A h o 1 

mafla férfi van, ott h ű  n ő  is akad..." 
És ezt éppen kegyedt ől kell hallanom? 
Megmondhatta volna a kedves ... hölgyismer őse is. 
Meg vagyok döbbenve, asszonyom ... Lilike az én személyi tit-

kárnőm. Mi kérem hivatalosan jöttünk. Arról meg igazán nem tehe-
tek, hogy ez a Gáspár nem méltóztatott magát felkötni ... Amit pe-
dig a női hűségről tetszett mondani, jellemz ő  az ön korosztálya — el-
nézést! — avult felfogására. Ez a vélemény még akkor alakult, mikor 
teljesen ki voltak szolgáltatva a férfiak kényének-kedvének, miért is 
ott álltak bosszút, ahol lehetett. Ma pedig mi van, kérem? ... 

Órájára nézett, megrázta idegesen. 
Hö-hö, mi van ... — röhintette el magát Karcsi. 
Tessék? 
Semmi. Eszembe jutott a pepita ló. 
A ló ... igen. Hol hagytuk abba? 
öt, hat, nyolc ... — Vilma néni közben a koszorúkat számolta 

— ott, hagy mért nem jön már el ő  a kiskedves a fáskamrából. 
Az igazgató úgy pislogott, mint egy villanykörte, mely végleg el 

akar aludni. 
Meg vagyok győződve róla, hogy ha nem sietnek úgy az inkvi-

zíció eltörlésével, kegyed most lángokban állna. 
Vilma néni pukkedlit csinált. 

Boszorkányi min őségben. 
Pontosan ... A nyelvét pedig, már az el őzetes letartóztatás-

ban ... hogy mondjam ... Tetszik érteni? 
Mindketten udvariasan meghajoltak. 

Ami pedig a vitás kérdést illeti, annyit mondhatok: bizalom, 
bizalom és még egyszer bizalom. — Odament az ajtóhoz, kinyitotta, és 
hallgatózott. — Tetszik érteni? 

Mért ne érteném, sze' mutatja is. 
Az igazgató hevesen behúzta az ajtót. 
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Nekem kell kegyednek a figyelmét a biblia alapelveire felhív-
nom: Szeresd felebarátodat. 

És felebarátn ődet — fejezte be diadalmasan Vilma néni. — Ha 
ugyan megmarad még a fele, mert cudarul sokáig matatnak odale. 

Az igazgató hang nélkül tátogott. 
És mi lett a záptojással? — hajította oda Karcsi a ment ő  szal-

maszálat a fuldoklónak. 
Az igazgató arca kisimult. 

Eladtuk, kérem. A vendéglátóiparnak. 
A kérdez ő  elfehéredett. 

A „KÉT FÓKA" is vett bel ő le? 
Ajjaj... 

— ... Tsz! Dff! 
Tessék? 
Semmi ... Valami megmozdult bennem. 
A lelkiismeret — bólintott Vilma néni. 
Fffene ... — sápadozott Karcsi. — Egy kis kacsa ... Tsz! Df! 

Megmérgeztek! 
Csak nyugodtan — tolta közelebb a széket Vilma néni —, van 

itt koszorú elég. 
A sofőr cigarettát sodort ;  s most bekattintotta pléh doboza fedelét. 

A pepita lovat pedig bornyúnak tálalták. 
Úgy ... érzem ... — siránkozott Karcsi ... — az új kapu is 

lement . . 
Kitámolygott a fürd őszobába. 

Nem is kérdeztem: szabad-e rágyújtani? 
Hülye kérdés! — bosszankodott Vilma néni. ---- Úgysem mond-

hatnánk: nem szabad ... Hogy tartja azt a papirost? Rossz nézni. Ad-
ja ide! — kikapta a sof őr kezéb ől, ügyesen megsodorintotta, meg-
nyalta, kitépkedte a kilógó dohányforgácsot a végeken. — Tessék... 

A sofőr tátott szájjal bámulta. 
Ez igen! 
Ugyan. Ez semmi. Adja ide azt a dobozt. 

Boszorkányos ügyességgel, fél kézzel megsodorta. 
Tüzet kérek. 

Rágyújtottak. A sof őr köhögni kezdett. 

1/f 

Karcsi rogyadozó térdekkel támolygott vissza. 
Vilma néni a szoknyájára csapott. 

Nyihahaha! 
Karcsi rohant megint a fürd őszobába. 

1/g 

Csengettek. 
Az ajtóban a házmester állt. 

Mi van itt, kérem? -- Szemét körüljártatta a gyászruhás tár-
saságon. —. ... Csak neme 	— Megtántorodott. — Úristen! ... a 
szívem... 
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Bejön, vagy kint hal meg? — kérdezte fásulóan az igazgató. 
A sofőr felsegítette, és betámogatta, majd széket keresett, melyen 

nem lenne koszorú, Vilma néni ezalatt pálinka után kutatott az üveg-
szekrényben. 

Mért van úgy oda? ... Mindnyájan halandók vagyunk. 
Igen, de ... tetszik tudni, esedékes ... a lakbér, villany, és a 

víz ... Azonkívül ... kért t ő lem három ezrest a közösb ő l. 
Nincs tiszta pohár -- dohogott Vilma néni. 
Most mi lesz? — motyogta maga elé a házmester. 
Most az lesz — veregette meg a vállát az igazgató —, hogy 

mindjárt feljönnek a fáskamrából. 
Nem mindjárt lesz az — kuncogott Vilma néni. Megdöntötte a 

pálinkásüveget és szakszerűen lekortyolt egy tekintélyes adagot. — 
Ez az ... ĆO a pálinka! — Öntött egy gy űszűnyit a pici pohárba, és át-
nyújtotta a házmesternek. — Tessék. 

A hátsó lépcső  felől kacagás hallatszott. Beszaladt Lilike, utána 
Gáspár, a leány kend őjét lobogtatva zsákmányként. 

Körülfutottak az asztal körül. 
Mi van itt? — kiáltotta az igazgató. — Álljanak meg! 

Gáspár átölelte felettesét, és megcsókolta. 
Igazgató úr, igaza van ... Az élet szép! 
He-he — nyikorogta az igazgató búsan —, valóban ... Höj! — 

Elkapta Gáspár kabátja szárnyát. — Elég legyen az ipi-apacsból! 
Vilma néni meglökte a könyökével, és kacsintott. 

Fiatalok... 
— ... Kegyed úgy látszik ... egy kicsit... 
Vilma néni félrecsapta fátyolos kalapját. 

Nem is kicsit ... No, ne lógassa itt azt az ecetbe mártott ubor-
kaorrát. Igyék! 

Az igazgató bánatosan fintorogva vette kézbe az üveget. 
Mondok egy jót! — rikkantott Vilma néni. — Vigyen el 

autózni! 
Az igazgató orrán, fülén prüszkölte ki a pálinkát, mint delfin a 

vizet. — ... Mi-hit mond? ... Öhök .. kö-hö! ... — fulladozni kezdett. 
El ne ejtse az üveget! — Vilma néni hátbaverdeste a lila-vö-

rösben játszadozó orcájú férfit — Kuc-kuc! Na igyon még. Ijedtség 
ellen a legjobb orvosság. 

-- A szívem ... — nyöszörgött mögöttük a házmester. 
Nyugalom. Tán csak marad egy kis orvosság magának is. — 

Elégedetten nézte a csecsem őként cuppogó igazgatót. Csettintett. — 
Bravó! Kezd nekem tetszeni azzal a kevés hajával. — A házmesterhez 
fordult. — Sajnálom. Forduljon orvoshoz. 

Házi bácsi! — kiáltotta Gáspár. — Maga is feljött? Látja, ez 
szép magától. 

Izé, ne haragudjon ... — gy űrögette micijét az öreg. — Virá-
got nem hoztam 	Arca egy pillanatra felderült. — Esetleg ... a 
sírra. Megfelel? 

Gáspár elérzékenyülve szorongatta a kezét. 
Nahát, hogy örülök, hogy itt van! 

A házmester arca a legsötétebb kétségeket tükrözte. S nem is 
alaptalanul. 
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Kerekítsük fel az adósságot öt és félre. Jó? ... Ötvenkett őöt-
ven — tette hozzá gyorsan ... — Nem hagyhatom a vendégeket szá-
razon. Nincs itthon semmi, csak egy kis pálinka. 

S az is most ment el hazulról — helyesbített Vilma néni. 
Na látja ... Ne féljen. Én vagyok az ellen őrző  bizottság elnöke. 

-- Á, nem, err ől szó sem lehet! — avatkozott közbe most már az 
igazgató is. — Kegyed halott, pontosabban: öngyilkos, s még tetejé-
be adósságba is keveredjék? 

Félrevonta Lilikét. 
— ... sss ... van magánál egy kis pénzmag? 
— ... amit .. ssss ... tetszik tudni ... a koszorú ... ssss ... csak 

hatezer ... sss .. . 
Pompás ... Jancsi! Jánoskám, Itt van négyezer. Leszaladsz és 

hozol ... Pardon! Ki mit óhajt? ... A hölgyeknek lik őrt, igen ... ide 
konyakot ... És még? ... Ott pálinka ... Érted ... Várj! — állította 
meg az elviharzó Jánost — Magadnak koktát .. . 

De igazgató úr, igazán szégyellem, hogy... 
Csitt! Mióta feleselnek a holtak? 
De hát én ... 
Az engem nem érdekel. Írásba adtad. 
Úgy van — erősködött a házmester —, ha már egyszer halott 

kegyed, minek tetszik folyton közbeszólni. 
Láttad volna — szólt ábrándosan Vilma néni —, milyen szé-

pen csinálta az öregúr. — Nyekkk! Majdnem lett egy igazi halottunk. 
Úgy szedtük fel a földr ő l, mint a hasra esett vajas kenyeret. Még rú-
gott is, akár egy kimúlni készül ő  pej ... — Az ijedező  Karcsira pil-
lantott. — Jó, jó, egy szót sem szóltam. — Orrcimpája reszketett a 
visszafojtott nevetést ő l. — Nyihahaha! — suttogta maga elé halkan. 

1/h 

Énekeljen, Lilike! — kérlelte az igazgató. 
Ugyan .. , 	húzódozott kényeskedve a leány —, nem vagyok 

úgy öltözve. 
Azt akarta mondani — zendült az asztalsaroknál Vilma néni 

--, úgy vetkezve. 
Mondják meg ennek az id ős perszónának, hogy ne sértegessen. 
Hallja, ne dumáljon — mordult Vilma nénire a mellette ülö 

sofőr. — ... Ha a kicsike elkezdi, a pacsirták leszédülnek a fáról. 
No né, hát maga honnan tudja? 
Igen ... honnan tudja? — akaszkodott Vilma néni kérdése vé-

gébe az igazgató is. 
Nem mindegy? 
Nem — csapott az asztalra Gáspár. — Tudni akarjuk! 

Lilike súgott valamit Gáspárnak, s megint mást az igazgatónak, 
mire mindketten bizonytalanul mosolyogva bólogatni kezdtek. 

Nem halljuk — emelte meg a hangját Vilma néni.. 
Álljon a sámlira — röhögött Karcsi. 
Azt, hogy „Fehér veréb száll az eresz alatt ..." — sóhajtott 

ábrándosan a sof őr. 
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Hallja, honnan szedte azt a fehér verebet. Micsoda hallása le-
het, ha a szövegb ől ilyen hurkatölteléket csinált. 

Vagy azt, hogy ... „Göncölszekér az ég alján . .." 

Ilyen nóta nincs is. 
De van! 
De nincs! 
De van ... Én írtam. 

Karcsi ijedten húzódott odébb. 
Na, én se ülnék az autójába. 

Vilma néni arca felragyogott. 
-- Maga is ír?! 
A sofőr szerényen leszegte fejét. 

Hát ... Két fuvar között. 
És mondja ... hogy jön az magának? Gondolom az ihlet .. . 

hogy ezt meg azt leírjon ... Nekem órákig sem jut eszembe semmi. 
Nem tudom ... hangokat hallok ... valaki megszólal ben-

nem... 
Na, az a Vilma néninek nem jó, ő  úgysem hagyná szóhoz jutni 

azt a valakit. 
Igyunk! 
Csin-csin! 
Éljen az öngyilkos! 

1/i 

Az igazgató feltápászkodott. Felemelte poharát. 
Tisztelt egybegy űltek! Megragadom az alkalmat... 
Az asztalt ragadja meg, mert elvágódik. 
Nem pofázunk! .. Nem pofázunk, ha egy igazgató beszél, 

mert kedves Charles, úgy összeverem, hogy egy rakás char les. 
Hát a demokrácia? — próbált lábra állni Karcsi. 

Az igazgató kegyeletesen kukucskált a szivarzsebébe, majd dia-
dalmasan rácsapott. 

Itt van ... Ha kell, el őrántom, és kupán lesz vele durrantva. 
Csin-csin! 

Karcsinak sikerült két öklével megtámaszkodni az asztalon. 
Le van váltva, érti! — harsogta, majd ellágyult ábrázattal 

suttogta. -- Én ülök a Lilike mellé.., 
A szék mellé fog ülni mindjárt, ha sokat hertelenkedik — hu-

zigálta a kabátját a házmester. 
Ha Lilike pályázatot hirdet szív-üresedésre, csak úgy tesz, 

mint a többiek; a hely már el őre be van töltve — ragyogott vissza 
Gáspár Lilike szemébe. 

Vilma néni könyökét az igazgató vékonyába mélyesztette. 
Nézze meg őket, hát nem édesek? 
De — mondotta az igazgató, és ez a „de" cérnavékonyra si-

került. Egyetlen mozdulattal felpattant, hátralökte a székét. Orosz-
lánordítás tört fel bel ő le: 

Hol az a sámli, meg a ruhaszárító?!! 



I 65 I  

Az egerek cincogása egy pillanatra megsz űnt, aztán Karcsi össze-
csattintotta tenyerét és skandálni kezdett: 

Igazgató-akasztás-lesz ... igaz-gató-akasz-tás-lesz! 
Kórusban rázendítettek. Körültáncolták az asztalt és az igazgatót, 

aki maga is ütemre tapsolt. 
Igazgató-akasztás-lesz ... igaz-gató-akasz-tás-lesz ... I-gaz-ga-

tó-aka-sztás-lesz! 
Vilma néni megszakította a láncot. 

Majd én lebeszélem. 
Szaladok a sámliért! — jósolta Karcsi. 
Leülsz ... Üljetek le, maflák. Felakasztani magatokat egy n ő  

miatt. 
Most már kettő  miatt. 
Száz miatt se! .. Édem fiam, te már haltál éhen ebben az élet-

ben, mert az egyik péknél elfogyott a kenyér? 
Az igazgató megcsípte Lilikét, aki sikított, de csak akkorát, 

hogy senki se szaladjon segítségére ... — De ezek a cipók, drága 
nagysád... 

Első  felvonás: Nem tudok nélküle élni: fölakasztom magam... 
Második felvonás: Nem tudok vele élni — kórusban mondták — föl-
akasztom magam . . Harmadik felvonás: Nem tudom felakasztani 
magam. Nélküle élek — de vele... 

Gáspár megtörölte a szemét. 
Bizony — szipogta. 
Odanézzetek. B őg! 	Férfi!! ... Most már elénekelheti nekik, 

kiskedves, a fehér verebet .. . 
Reccsent a szék alatta, ahogy levágta magát. 

Vilma néni, akasztás lesz ... — próbálkozott meg félénken 
Karcsi, de a nagy csendben, csakhamar el is hallgatott. 

Gáspár átölelte Lilikét, és a vállán sírt . 

Az igazgató is gyanús nagy igyekezettel vetette magát a leped ő -
nyi zsebkendőbe orrot fuvintani. 

Istenem, hogy sajnálják magukat ezek az urak. 
Hallgasson — tüzelt Karcsi —, magában nincs egy szemernyi 

gyengédség ... Három férjet szétmosott, köztük egy huszárt lovas-
tul ... — Ijedten hallgatott el. Arca sápadt-sárgába rezdült. — .. Tsz 

df! ... Azt hiszem ... rosszul vagyok ... Lefekhetek az ágyadba? 
Menjen — bólintott a házmester Gáspár helyett. 

Vilma néni kedvetleniil. morogta: 
Ha egy telivér — Karcsi meggyorsította lépteit — önfej ű , ma-

kacs, vadóc teremtménnyel találják magukat szembe, el vannak vesz-
ve ... — megvetően legyintett. — Mama kell nektek. Cucli .. . 

Rendszeresen verem a feleségemet — vetette fel büszkén a 
fejét a házmester. 

Hülye! 
Ki tud kegyeden eligazodni — lohadt le a nagy bajuszú lép-

csőházi komondor. 
Én — mondotta a sofőr. — Az öreg naccsága .. . 

Ángyod térgye öreg naccsága! 
Karcsi támolygott el ő  a hálószobából, ha lehet még sápadtabban. 

Valaki ... mm ... mmm ... dddcl ... szólt hozzám a sötétben! . . 
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A Tercsi, a kis Tercsi — sóhajtott Gáspár. 
Hogyan? Hát nem ment el? Nem értem — ráncolta bozót sze-

möldökét az igazgató. 
Ez nem ... ezt kalitkában tartom. Papagáj. 

Lilike felállt. 
Hallotta? — fordult a minden ízében reszket ő  Karcsihoz. — 

Adja a kezét, majd lefektetem. 
Karcsi ijedten húzódott hátra. 

Nem! ... Valaki szólt hozzám a sötétben! 
Most mondták, nem érti? Papagáj. 
Én hozzám valaki szólt a sötétben ... Én hozzám a sötétben 

senki se szóljon! 
Jó-jó ... cs-cs! Üljön le. 
Nem ülök! Énhozzám a ... 

Vilma néni felállt, Karcsihoz lépett, és pofon cserdítette. 
Karcsi megrázkódott, majd vigyorogva közölte: 

Azt mondta: szeretlek, édes... 

1/k 

Igazgató úr, milyen alkalmazott voltam én? 

Hogyan? 
Hát ... a záptojásokat leszámítva... 
Ugye?! 	Lilike! Maga a szakszervezet pénztárnoka ... Ma- 

radtam el csak egy hónapi tagdíjjal is? 
Így nem tudom megmondani, meg kellene nézni a nyugtatvá-

nyokat. 
Ugye-ugye?! 	 És ... milyen barátod voltam én neked, 

Károly? 
Meg akartál nősíteni — ingatta a fejét búsan Karcsi. — ügy 

általában ... tartozol nekem hét darab ezressel ... Na szóval, remek, 
elég jó ... tűrhető  .. . 

Vilma néni? 
Ühüm .. . 
És egy ilyen ember, ismétlem: EGY ILYEN EMBER!, nem volt 

a Tercsinek elég jó 	 — Megakadt a szeme a sof őrön. — Magát még 
nem is kérdeztem... 

Bizony — bólogatott a sof őr. 
Mi az, hogy: bizony? — ágaskodott Gáspár. 
Bizony, hogy nem kérdezett. 
Na mondja! 
Mit? 

Gáspár az asztalra csapott. 
Hát, hogy milyen ember vagyok. 

-- Már mondtam. 
Mit mondott? 
Azt mondtam: bizony. 
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És a Tercsinek ez sem elég! Házmester bácsi! 
Én is csak azt mondhatom, amit a többiek... 
Pszt! ... Mást akarok kérdezni. Itt lakik a házban, minden 

pletykát tud. Na csitt, ne meséljünk! ... A szép Bódyné meg a vil-
lanyszerelő  ... Mi? .. Hogy ...Cssst! ...Nem érdekes ... Azt mondja 
meg nekem, s ezeknek a drága jó népeknek ... Lilike, kegyed egy édes 
álombeli tündér, meghalok.., akarja? 

Mit mondjon meg a házmester? — hárított az igazgató. 
— ... Azt. Mondja. Meg ... — felemelte a hangját. — Tenyéren 

lett hordva az a Tercsi, vagy nem lett tenyéren hordva az a Tercsi?! 
Az igen ... az leginkább ... Mondták is a házban: nem jó vé-

ge lesz ennek ... És ziher, jön, és elkéri t őlem a sámlit ... Én meg 
barom odaadom. Nem kérdezem: akasztani lesz, kérem szépen? Mer 
akkor nem adhatom oda. Nem is jó, mer belleg ős ... Hanem ... azt 
kérdeztem ... — hangja elcsuklott — mikor tetszik megadni azt a 
három ezrest ... Tessék! Igen. Azt kérdeztem. És most tessenek en-
gem megvetni! 

Fuj — mondta Vilma néni, — Mikor adod meg ennek a sze-
gény embernek azt a pénzt? 

Gáspár elkínzott arcát Vilma néni felé fordította. 
Hagyjanak csendben meghalni! ... 
Add meg a jóembernek a pízit — súgta Vilma néni. 

1/l 

Hideg légáramlat futott át a szobán. Megborzongtak. 
Az ajtóban Tercsi állt. Emeletes férfi karolta. A vajszín ű  gyer-

mekkocsi nyikorgott a csendben, ahogy megindultak. 
Gáspár halottsápadtan nyögte: 

Hát eljöttél? 
Tercsi durcásan intett második férje felé. 

Ő  akart jönni. 
A két férfi nyújtott kézzel közeledett egymáshoz. 
Gáspár alkoholcsípte szeméb ő l kitódult a könny. Felzokogott. 
A másik férfi a virág mögé süllyedt, de vállai remegni kezdtek. 

Aztán bel őle is kitört. 
A gyermekkocsiban mozgolódás támadt. Nyöszörgés, majd böm-

bölés hallatszott teli torokból. 
Vilma néni széthúzta a kocsi csipkefüggönyét. 

Gugyu-gyugyu . . 

De mindenki csak fújta a magáét. 
Az öregasszony megpördült sarka körül, és robbant. 

Abbahagyják, mifene?! Frászt kap maguktól a kis purunty: 
Csend lett. Csak a két férfi nyöszörgött. 
Karcsi Gáspár háta mögé osont. 

Gugyu-gugyu! — vihogta. 
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Ez a gyerek pisis — jelentette ki ellentmondást nem t űrő  
hangon Vilma néni. 

Nem lehet pisis. Miel őtt elindultunk volna, cseréltem pelen-
kát. 

Adjál neki didit. 
Azt is kapott. Es reszeltem almát... 
Nem jó, csomós lesz a széklet. 

A férfiak elhúzódtak. 
Biztosan leszorítottad a lábát. 
Dehogy szorítottam. 
Akkor mért ordít így? 
Megijedt, — magától. 

Az igazgató a piskótakép ű  férj karjára tette a kezét. — Álljunk 
félre, párbajozni fognak! 

Mi ez a kiütés a homlokán? 
Nem tudom. 
Tudtam, hogy nem tudod. Adtál neki tojást, ugye? 
Nem. 
Ne mesélj... Mért nem vágod le a körmeit? Összekarmolja az 

arcát. 
Oly dn pici az ujja, félek, hogy levágom. 

— ... Nem töj ődnet vejed édesz, ude, ude? ... Minek raktad fel 
ezt a csipkét, — porfogónak?! Megint ordít. Mondom neked, hogy 
pisis! 

Kibontjuk .. . 
Körülállták az asztalt. 
Gáspár sértődötten gunnyasztott hátul. — „Még meg sem haltam, 

s máris elfeledtek" ... — dünnyögte keser űn. 
Kiment. Behozta a sámlit. 
Ráállt, hogy jobban lássa, mi történik az asztalon. 

1/n 

Az igazgató megszorította a kezét. 
Holnap maradjon itthon ... Szedje össze magát ... A koszorút 

majd levonjuk a fizetéséb ől. 
Lilike még visszafutott a lépcs őkanyarból és megcsókolta sá-

padt homlokát. 
Csakhamar csengő  kacagása verte fel a lépcsőház csendjét. 

Du-du! 
Félrehúzódott. Gyermekkocsi suhant el mellette. 
„Elütöttek" — sajdult meg belül valami. 
Vilma néni nem mozdult a kocsi mellől. Kiharcolta a kormány-

zás jogát. A lépcső  alján visszafordult ragyogva: 
Hát nem egy édes, felfalni való kölyök? 
Hát akkor ... — kezdte a háta mögött a sof őr. 
Akkor hát... 
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A sofőr széles mozdulattal mutatott a fojtogatóan rengeteg ko-
szorúra, virágra. 

Használja egészséggel .. . 

Köszönöm ... Majd elalvás el őtt elolvasom a feliratokat a 
szalagokon. 

1/o 

Te még itt vagy, Karcsi? 
Itt, igen. Belátogattam a hálószobába. Elköszöntem a „hölgy-

től" ... Tudod, mit mondtak ott nekem? 
Tudom: ... „Egyetlen szívem" ... Most már többé sose hagy-

lak el 
Igen ... Csak egy állat lehet ilyen gyengéd. — Sóhajtott. 
Neked adjam? 
Ne ... én igazán ... Nem tudnálak megfosztani ... Szó se le-

het róla .... 
Fogd és vigyed! 
Ez komoly? ... 
tJhüm ... Na, ne nyálazz össze! 

1/p 

„Egyetlenem, szerelmem ... A halál sem választhat el t őled" 
visszhangzott a folyosón, a lépcs őházban. 
Majd halkabban: 
„Csillagom, tündérem" .. . 

Semmibeveszve. 
„Te... ,,  

2. 

Reggel volt. Hidegen sütött a nap. 
Valaki megdöngette az el őszoba ajtaját. A házmester. 

Lugosi úr! ... Lugosi úr!! ... Kell még a sámli? 
Gáspár az ágyban feküdt. 
Szemei lecsukódtak. 

Éppen azon gondolkodom! — kiáltotta. — Jöjjön egy kicsit 
később ... 



AZ ÉJ KAPUJA 

Dušan Mati ć  

Kint akkor a szél fogadott. 
Így kezdődött egy mese. 
Igy kezdte el a meséjét. 
Mindig ugyanazzal a mondattal, hogy utána mindig más-

sal folytassa. 
Elejétől kezdve látni lehetett, az emlékezésre való emlé-

kezés volt ez. Rég elmesélt mese volt, burkába simult, mint 
a legélesebb kés a hüvelyébe, mint ahogy a folyó is medrébe 
húzódik, ha csöndesül az áradás és megjön a nyár. De íme, 
minden összezavarodott: álom, melyb ől hirtelen ébredsz. Ügy 
rémlett neki, a szél, amellyel csak kezd ődött a mese, megint 
föltámadt, az er őteljes, a hideg, a fagyos, a feltartóztathatat-
lan, az ellenállhatatlan, az irgalmatlan, a kegyetlen szél, és ő  
tudta, egyszeriben érezte, hogy te megint itt vagy, a fal mö-
gött, a fűben, a fa ágaiban, amely hajladozik a lendülett ől, és 
csapkodja a falat; itt vagy a szavak mögött, a kézirat lapjai 
mögött, itt, köztünk, láthatatlanul, mint mindig, de cáfolha-
tatlanul, mosolygón, gúnyosan, gyanakvón. Mindig váratla-
nul toppansz ide. Mit keresel ezeken az árnyékos enyhelye-
ken? Mit keresel ezeken a menedékhelyeken, az id őnek e rej-
tekeiben? Az időt azért találtam ki, hogy elfeledjelek, hogy 
elfeledj. Szétmálasztottad a világot, kettétörtél engem. Gy ű-
lölöm az engesztelhetetlenségedet, a sérthetetlenségedet, 
megkövült igazságaidat, elveidet, ellenkezéseidet, kizáróla-
gosságaidat. Rávetetted magad a világra, az órákra, melyek to-
vatűnnek, a kezekre, a nemiségre, a gúnyra, az undokságra. 
Mégis itt van az abszolút és a relatív között, az élet és a ha- 
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lál között, a nap és az éjszaka között, az álom és a valóság 
között egyre kisebb a szakadék. Egyre kisebb a szakadék. 
Hát ki vagy te vajon, hogy a gyökerek, a források, a virágok, 
az örvények felett ítélkezz. Vügél pedig a Tenger, a Tenger 
felett, az ősi tenger felett, amely minden mögött ott van, 
amely állandóan ott ezüstlik az éj és éj között, a nap és nap 
között, az óra között, köztem és közted, közte és közte, köz-
tem és közted. Hol vannak a határok? Hol vannak a hazugsá-
gok, amelyekr ől értelmetlenül összebeszélsz mindent, és do-
hogsz? Ellenőrzöd, szemrebbenés nélkül ellen őrzöd nemcsak 
Krisztus sebeit, hanem a kérd ő- és felkiáltójeleket is szétszór-
tad mindenütt körülötted, ezer kérd őjelet aggattál minden 
szó után, minden dolog köré, mintha csak minden pillanat-
ban azt kérdeznéd: „Igen?", „Valóban?", „Lehet, hogy így 
van, lehet, hogy másképp", „Ahogy vesszük!", „Nem, hanem", 
márpedig tudta, mindörökre tudta, hogy éppen téged kell 
meggyőznie annak a szélnek az igazáról, annak a mesé-
nek az igazáról, amely — hát nem? — az élete, volt; mi 
más is lehetett volna élete értelme, mint egy olyan mese, 
amely a széllel kezd ődött, a széllel, amely akkor kint fogadta. 
Erőteljes, ellenállhatatlan, hideg, fagyos, feltartóztathatatlan 
szél, amely ledöntötte a kunyhót, ahova menekülni próbált, 
összetépte és elvitte a sátrat, amely alatt azon a szörny ű  vi-
haros éjszakán meg akart húzódni a hegyekben, ahol csak a 
sasok és a héják dacolnak a bolond széliel; szétfújta a kéz-
iratlapokat, széttépte, elrongyolta ruháját, csupaszon és 
pusztán hagyta, megdermedt kezéb ől elragadta a fegyvert, 
úgyhogy a hegység és a pusztaság félelmetes óriásaival csu-
pasz kézzel kellett megvívnia, homoktól gyulladásos vaksi 
szemekkel, s ő  mégis hozzád sietett, a csendes öbölbe, az ár-
nyas enyhelyre, ebbe a rejtekbe, ebbe a kocsmába, ahol azon 
az estén ottrekedtünk az asztalnál, hogy mindezt elmesélje, 
mindezt csupán neked mondja; de íme, egyszerre csak azt 
érezte, te vagy az a szél, többé sohasem tudja összeszedni a 
kézirat lapjait, és a mesét sem tudja elmondani a hegyr ől, a 
pusztáról, a tengerr ől, a préri vadjairól, melyek el őször fa-
kasztották dalra, megnyílt, mint azok a növények, amelyek-
nek a virága csak száz év után pattan ki tündökl őn és piro-
san, akár a sötét v őlegény vetélytársából kitépett és a jegyes-
nek ajándékozott véres szív; érezte: nem kérhet arra, hogy 
elvegyél egy életet, hogy életért élettel fizess; így hát fárad-
tan, de mégis odaadással beszélt, olyan hangon, amellyel ta-
lán utoljára beszélnek. Hirtelen elhallgatott. Olyan váratla-
nul, hogy a csend, amely e látomástól gyötört ember beszé-
dének kezdetén az asztal köré telepedett — valahova a fe-
jünk fölé nézett, a kocsma falára, a messzeségbe, a falak 
mögé — hátborzongató, fájó, természetfölötti lett; ilyen csak 
az egymástól legtávolabb eső  csillagzatok csendje lehet, csak-
is, s ezért amikor újra beszélni kezdett, valósággal megköny-
nyebbültünk, ugyanazon a fáradt, odaadó, de mélységben 
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megváltozott hangon szólt, akár az orgona, ha regisztert vál-
tanak rajta: s ugyanaz a dallam, de váratlanul meleg és meg-
hitt, mintha csak a morajló tengerr ől végre valamilyen zá-
tony enyhelyébe úszott volna be a bárba; megkönnyebbül-
tünk, mondom. Nem tudom, milyen hosszú ideig maradtunk a 
csendnek e néma lélegzetvételében, mint valami őstérség kér-
désein csüggve — meddig tartott ez a hallgatás, néhány per-
cig-e csupán, vagy pedig néhány évig, ezt a kiszámíthatatlan 
idő t közülünk senki sem határozhatja meg, az ő  hangja puha 
és kérlelő  volt, könyörg őn halk, mint olykor a sebesült kutya 
nyöszörgése. Suttogott. Nem úgy szólt többé, mint akinek lá-
tomása van, nem fordult többé hozzád, hanem hozzánk, az 
volt a benyomásunk, mindenki azt hitte, hogy így magába 
roskadva, seppegve, összetörve, megsebezve — csupán a sze-
mei égtek lázas fényben — egyedül neki beszélt. Nem vagyok 
hibás. Nem voltam hibás. Ő  .sem volt hibás. A gyerek meghalt, 
xs_in meg ... nem ... nem zavartam el, nem hagytam el; nem, 
ezt sohasem tehettem volna meg, sohasem. Egy este egysze-
rűen elmentem. Elmentem, mint ahogy néha esténként ki 
szoktam menni, és nem tértem vissza. Az az este, az az éj-
szaka, úgy rémlik nekem, még mindig tart, és nem is fog so-
hasem véget érni. Az óra éjfélt jelez. En meg reggel fél hat 
óta talpon vagyok. És ki tudja, meddig maradok még így. 
Hogy mennyit álmatlankodhat az ember, régebben el sem 
hittem, mint ahogy azt sem, hogy annyi napon, annyi éven át 
képes egyetlenegy dologra gondolni. A gyerekek alszanak; 
Amália azt hiszi, hogy az aktáimat rendezem a konyhában, 
és a védelmet készítem; én meg neki írok levelet, leveleket, 
amelyeket aztán összetépek és meggyújtok, hogy nyomuk se 
maradjon: ez az iszonyat, ez a t űz, amely annyira összezsugo-
rít, csupán az én titkom és a lángoké. Nem vagy hibás, nem 
vagyok hibás, én érthetetlen elmém, írtam neki, már ki tudja, 
hányadszor, s utána összetéptem, reggel elégettem a levele-
ket. Ne hidd, hogy én jó vagyok, te pedig rossz, írtam neki, 
nem a jóságról és nem a rosszaságról van szó. A szerelemre 
az nem vonatkozik. Neki megvan a maga jója és a maga rosz-
sza. Megvannak a maga kisilabizálhatatlan mérlegei. Nem va-
gyok hibás, nem vagy hibás, tudtad, hogy ezzel akkor is tisz-
tában voltam, és mégis elmentem. Valami bolond, eszel ős, el-
viselhetetlen valami van a szerelemben, valami t űz, valami 
rettenet, nem tudsz benne megmaradni, bárhova — csak ne 
ide, valahova messzebb, bárhova menekülnöd, menekülnöm 
kell, hogy eltűnj a tűz elől, kilábalj a szorultságból, a kínok-
ból, a szörnyűségből! S én elmentem! Eltűntem. Elmentem 
nyomtalanul, bár talpaimon ott vonszolom még azt a tüzet és 
azt a szörnyűséget, az évek múlnak, te pedig még mindig a 
régi vagy, egyetlenegy őszülő  hajszál nélkül a halántékon, én 
meg már egészen fehér vagyok, arcodon egyetlenegy ránc 
sincs, az én arcomat viszont fölszántották és kimarták a rán- 
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cok, keserű  tüzem édes rettenetem, rettent ő  édesem, keserűje 
és parazsa a szénnek, ujjaim még tüzesen bizseregnek, múl-
nak az évek, te még mindig a régi meleg vagy, mihelyt be-
csukom a szemem, vagy párnára hajtom a fejem, a neved 
már el is felejtem, annyira becézlek, annyira idézlek, hívo-
gatlak magamban, éjszakánként rólad álmodom. Mihelyt a 
párnára teszem a fejem, Amália azt mondja, hogy félrebe-
szélek álmomban, megállás nélkül neveket sorolok: Laurám, 
Sára, Cukorbaba-A-Nyelv-Alatt, Junono, Annuska, Pókháló-
A-Szemeken, Karolina, Kár-Ó-Lina, Szalóma, Végig-Nem-
Énekelt-Dal, Andalúzia, Tollaborzolt-Madár, Sötét-Éveim-
Naplángja, Milka, Calypso, Almaim-Színészn ője, Hitet-Lenke, 
Ízisz-Nővére, Fáról-Hullott-Alma, Ophelia, O Ma Cotte!, Hatty-
Nyakú, Gyermekkarom-Sántaiskolája, Viktória, Dara, Dó-
ra, Aurora, Aranka, Klára, Stuart Mária, Prozerpina, Jozefina 
Stojanka, Stana, Örökké-Sajgó-Seb, Daniella, Macska, Kis-
macska, Cicus, Vágóra-Vitt-Csibe, Matild, Aphrodité, Teo-
dora, Teréz, Mária, Magdaléna, Izolda, Lágyékba-Bújt-Méreg, 
Katalin-Cárn ő-Potemkin-Karjában, Ibolya, Mézecske, Missis-
sippi, Végtelen-Hosszú-Folyamom-Ki-Annyi-Mellékfolyót-Ma-
gadba-Zársz, Bogaram, Gerlém, Drága-Királyn őm, Orléansi-
Szűz-Az-Én-Máglyámon, Leila, Lilla, Zsenge-Szajha, Júlia-
Hercegnő , Lídia-Virgilia, Nebántsvirág, Cana, Mica, Danica, 
Olga, Sabina, Monika, Janka, Hajnalka, Anita, Zita, Adél, 
Margit, Gyöngy-Kagyló, Magasra-N őtt-Fű-Amiben-Jót-Al-
szom, Haragos-Medea, Margó, Margaréta, Violetta, Mária An-
toniette, Sic-Badi-Véres-T őrű-Sarolta, Nyaktilóm, Három-
Brontö-Nővér-Csupán-Tebenned, Ilona, Ilonka, Rózsa, Róza, 
Rozitta, Rézi, Carmen, Carmencita, Cleopatra, Koštana, Bi-
ljana, Fülönfüggő , Gyógyírj a-A-Léleknek, Esmeralda, El-
jegyzésre-Nyújtott-Kéz, Szalmavirág, Ó-Üröm-Ürme, Phaed-
ra, Fanni, Hátamon-Hordott-Eufémia, a nevedet nem tudom, 
de magamban minden lehet ő  néven hívlak, melyek mind-
egyikére felelsz is, annyira benne vagy minden leheletemben, 
minden viharomban, hajlatomban, csuklómban, a megpudvá-
sodott-penészedett húsomból n ősz; akár a friss és zsenge nö-
vény az őserd ő  mélyén. Te vagy az emlékezetem, te vagy a 
feledésem. Rólad álmodom. Egész éjjel csak rólad. Minden éj-
jel. Rettenetes, hogy a fájdalom nem szabadulhat az ember-
ből — az annyira nehéz és mégis súlytalan, megfoghatatlan 
fájdalom —, ha szélnek ereszted, az sem űzi el. Még ret-
tenetesebb lenne azonban, ha a fájdalom megsz űnne, ki és 
mi töltené ki a hatalmas űrt. Megálmodlak. Valaha, amikor 
együtt voltunk sohasem álmodtalak meg. Gondolataimban 
volti) napjaimban, éjszaka a kezeimben. Most az álmaimban 
vagy. És megálmodlak, szó szerint, egészben, ugyanannak. 
Világosan. Világosabban és tömörebben, mint amilyen bár-
mikor is voltál a valóságban. Olyan világosan, hogy úgy 
rémlik, itt vagy velünk a lakásban; Amália a konyhában 
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tesz-vesz, a gyerekek az asztalnál tanulnak, én a hever őn 
sakkjátszmáimat elemzem, te meg a szobában, melynek a tit-
kos bejáratát csak én ismerem, megállás nélkül, idegesen, tü-
relmetlenül járkálsz: lépteid alatt hullámzik a padló, mintha 
átfújná a szél. Az irodában ugyanez. Egy titkos ajtó vezet a 
szobádba. Csütörtökre virradóra ismét megálmodtalak. Me-
gyünk, te, én és még valaki köztünk. Nem látom az alakját, 
de sejtem, valaki mellettünk van. Valaki ismeretlen és mégis 
ismerős, tudom. Az arcod sugárzik a boldogságtól. Valami-
lyen kutyához érkezünk. Harapdálja a követ. Borzongás fog 
el, félelem száll mindnyájunkba, és valami kárhozatszer űség. 
Arra gondolok: ha ez csak álom lenne, milyen jó lenne! Lá-
bammal félre akartam lökni a kutyát, de ő  dühösen rám 
mordult, és folytatta a k ő  harapdálását. Szólt is valamit. „Ni, 
beszél!" — mondtam. Valamilyen német szót, nem értettem 
meg, de meg voltam győződve, hogy a Faustból való. Megér-
tettem: harapdálni a követ — ez a mi sorsunk. A szerelmünk. 
Akkor a te egzaltált arcod egyszeriben fölgerjesztett: „Elég 
legyen már egyszer!" — és minden er őmből meglendítettem 
a kezem, hogy arcul üsselek. Arcodra hullott tenyerem azon-
ban csupán puha, fehér kenyér karéja volt. Ekkor az a valaki, 
akit nem látok, akir ől tudom, hogy valahol itt van, közted és 
köztem, és akiről megfeledkeztem — valahol, magában, úgy 
sejtem, az a kutya — mint valami hasbeszél ő  — azt mondta: 
„Mártírnak születve élhetsz egy elv szerint, ám egy elv sze-
rint nem irányíthatod életed". Ez mindenképpen rám vonat-
kozott. Amikor megfordultam, csak a kutyát láttam. To-
vábbra is harapdálta a követ. Így, a másik oldalról szem-
ügyre véve, fölöttébb nyomorúságosnak t űnt: az egész bels ő  
része nyitva, tüdeje és belei kifordítva, b őre összevarrva, se-
bei szabálytalanul behegedve, sz őre ritkán nőtt és szürke. 
Amikor felébredtem, Amáliának azt mondtam: „Aki téged k ő -
vel, dobd vissza kenyérrel!" Ő  még álmosan rám nézett, és 
elnevette magát: „Atyaúristen, mi minden nem jut az eszedbe, 
mihelyt kinyitod a szemed!" Hétfőre virradóra hirtelen feléb-
redtem, könnyek marták a szemem. Rólad álmodtam. Arcod, 
olyan szomorú volt, amilyennek még sohase láttam, sohase ál-
modtam. Mintha valamilyen kocsmában találkoztunk volna; Egy 
kormos petróleumlámpa pislog a falon, köztünk meg keresztlá-
bakon álló falusi kocsmaasztal van. Az arcod egyszerre könyör-
gővé válik, tehetetlenül felém nyújtod a kezed, mintha arra 
kérnél, ne beszéljek, én meg ugyancsak szörny ű  fájdalmasan 
éppen szólásra nyitom a szám: „Miért? Miért? ..." de nem 
érkezem kimondani, te egyik oldalra d őlsz, akár a deszkapa-
lánk, összetörve, mint a villámsújtott, én meg a másikra, akár 
a gyertya. Amália, szerencsére, mélyen aludt, így hát nyu-
godtan kisírhattam magam, és sírtam is mindaddig, míg újra 
el nem aludtam, és akkor az álom megszakítás nélkül folyta-
tódott, csak egyre szűnő  fájással, egyre kevésbé ólmosan, 
mind könnyebben, mind légiesebben, mind meghittebben, 
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úgyhogy mire utoljára led őltünk, egymás mellé estünk, ma-
gas fű  közé, egy csupa virág mez őn, ahol végre is nyugodtan 
elaludtunk, úgyhogy amikor reggel felébredtem, úgy rémlett, 
alszom is, meg ébren is vagyok, most alszom csak nyugodtan, 
mivel semmiféle esést ől sem kell félnem. Amália ezen a reg-
gelen, mihelyt megmosdott, szokásához híven fordítva mondta 
a közmondást: „Köpönyeg, es ő  után". Rövid és metsz ő  neve-
tésén éreztem, hogy énrám céloz ... Többé nem suttogva, ha-
nem dúdolva, egy kissé elragadtatásszerűen beszélt, miként a 
régen megtanult és sokszor elismételt szavakat is mondjuk, 
többé rád sem hederített, úgy beszélt, mint akinek egészen 
mindegy, hogy a rózsa, piros-e vagy fehér, hisz te úgyis tu-
dod, hogy egy rózsa vagy piros, vagy fehér; és tisztában volt 
azzal is, hogy neked egészen mindegy, létezik-e, vagy sem, a 
rózsa, de tudta, rendületlenül tudod, hogy a létez ő  vagy a 
nem létez ő  rózsának pirosnak vagy fehérnek kell lennie, 
csakhogy neked mindegy, hogy van-e, mikor és hol, melyik 
létezik és melyik nem, mint ahogy azt is tudta, neked a leg-
kevésbé fontos, hogy valakinek van-e vagy nincs huszonöt 
(dinárja, koronája, pennyje, hogy valaki ennyi dollárt, po-
font, avagy börtönbüntetést kap-e), és tudta, hogy a végső-
kig apodiktikus, apokaliptikus, axiomatikus vagy, hogy mind-
egy: a valóságban meglevő  vagy csak kigondolt huszonöt 
csupán öttel osztható és semmi mással, kivéve önmagával, s 
neked minden más mindegy; mit érdekel téged, hogy valaki 
az este, valaki, akinek volt huszonöt (dinárja, koronája, 
pennyje, hogy aki ennyi dollárt, pofont, avagy börtönbünte-
tést kapott), kenyeret vett, és teli hassal lefeküdt, hogy va-
laki, akinek csak huszonöt (dinárja, koronája, pennyje vagy 
dollárja volt, avagy csak huszonöt pofont vagy évet kapott), 
cukorkát vett, és szürkületkor, a Duna mellett ;  füzesbe csa-
logatott egy kislányt; hogy valaki, akinek nem volt huszonöt 
(dinárja, koronája, pennyje vagy dollárja, és ennyi pofont, 
börtönbüntetést sem kapott), az este éhesen feküdt le, lopott, 
gyilkolt, vagy éppen annyiszori éhezés után az este öngyilkos 
lett, kiugrott az ablakon, pedig ez nem csupán szokványos 
hír a városi krónikában, ez egy lelkiállapot, fanyar húsunkba 
esztelenül beledöfött kés, egy redületleniil létez ő  kategória, 
akár a törhetetlen borda a törhetetlen, izzó vaskoronán, olyan 
kategória, amely szorítja a fejet; rendületlen kategória, amely 
elborítja az eszemet; egy asszony az este kiugrott az ablakon, 
téged mit sem érdekelnek azok a párák, akiknek vagy van, 
vagy nincs huszonöt vagy számmal: 25 (dinárjuk, koronájuk, 
vagy pennyjük, akik ennyi dollárt, pofont, avagy börtönbün-
tetést kapnak), téged ez nem érdekel, neked ez a kissé hülye, 
szószátyár, meglehet ősen szánalmas, sánta, nevetséges, értel-
metlen anonim történelemhez tartozik — nyersanyag, amely 
csupán a mindenre kapható statisztikusok és az elektromos gé-
pek számításainak ellenőrzésére való; valakinek és valami-
nek csak ki kell töltenie az el őirányzott kategóriákat, rub- 
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rikákat, számokat, hisz csalhatatlanok, akár a csillagok és az 
üstökösök járása; nem, ő  nem fordul többé hozzád, ki nem lé-
tezel, hogy létezhess, hogy melletted semmi se legyen; ő  egy-
szeriben attól félt, hogy szavai kiszüremlenek a szélbe, a 
szélbe, amely szertefújta kéziratának lapjait, márpedig, neki 
fölöttébb sokat jelentettek azok a szavak, érdesen és kijóza-
nultan beszélt, mint aki hirtelen ébredéssel a fanyar és ke-
mény valóságban találta magát, ahol többé nem a szavak, 
hanem a tárgyak szóltak, ahol többé egyáltalán nem volt fon-
tos, piros-e, fehér volt-e a rózsa, avagy éppen rothadt, igen, 
rothadt, színehagyott, penészszagú, puszta álom, hazugság, 
egyedül ez volt a fontos; nem szólt hát többé hozzá sem, 
akinek pedig annyi éven át az el nem küldött hosszú levele-
ket írta, melyeket aztán összetépett és meggyújtott, bár az is 
lehet, azzal, hogy írt, csupán önmagát áltatta, meglehet, ennyi 
éven át csupán írni készült, legalábbis gondolatban, ezért is 
félt, nehogy megint valamilyen kísértethez szóljon, mert sza-
vainak ezúttal az igazat kell kifejezniük, a hazugságot, az 
igazat, mindegy, a ködöt, az ürességet, a dolgok való állását; 
de nem fordult többé az asztalnál ül őkhöz sem, amit egyéb-
ként a b őbeszédű  és magukat hallgatni szeret ő  emberek meg-
tesznek — márpedig ő  ilyen volt —, mert attól félt, hogy sza-
vai, mire eljutnak a fülekhez, széthullanak, mint ahogy a ho-
mok is kipereg az ujjak közül, remeg ő  és lázas kezével meg-
ragadta a kezem, olyan er ővel, hogy körmeit szinte a tenye-
rembe vájta, majd a támaszték biztos tudatában megnyugo-
dott; ráncos, kiszikkadt arcát — csupán a szemének volt meg 
a régi tüze, — a fülemhez dugta, és suttogva azt mondta: 
„Amáliával sohasem voltam egészen tisztában, sohasem tud-
tam, sejti-e az igazat; csupán egyszer vagy kétszer hökkentett 
meg, mint azon a reggelen váratlan megjegyzésével; egyébként 
mindig egyformán, valamilyen magától értet ődő  anyás figyel-
mességgel viseltetett irántam, bár arra mindig ügyelt, észre 
ne vegyem, hogy gyereknek tekint, s ezért még a legkisebb 
apróságban is tanácsomat kérte; ámde néha úgy rémlett, sejti 
az álmaimat, sejti, hogy valamilyen messzi-messzi dologra 
gondolok, meg hogy egy kissé mindig másutt jár az eszem, 
és hogy örökké rám irányuló figyelmessége ellenére sem 
gondolok sohasem rá, se a gyerekekre, ránk, ahogy rendsze-
rint ő  mondta, noha soha semmit sem vetett a szememre; 
íme, ilyen Amália. Űt pedig, akinek annyi feladatlan levelet 
írtam, sorban minden néven, bels ő  hangom minden erejével 
szólongattam, mígnem végül valódi nevét elfelejtettem. Egy-
szer álmodtam róla, mit is mondok, utoljára és soha többé; 
azóta bárgyúk, álmosak, álmatlanok az éjszakáim, mihelyt 
esteledik, mint valami félelemtől űzött, Amália mellé búvok, 
nehogy újra álmodjam, elalszom, reggel alig bír fölkelteni, 
mintha halott lennék, annyira elkábulok, mihelyt párnára 
hajtom a fejem, magával ragad az álom mélysége. Ezekb ől az 
utolsó éjszakákból csak a feneketlen mélység érzését vonszo- 
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lom magammal, amibe úgy zuhanok alá, mint a k ő, mikor 
meg a felszínre igyekszem, a kínos, s űrű , súlyos sötétség ré-
tegein nehezen vágom át magam; mire aztán a hosszadalmas 
rázogatás és locsolgatás után végül is magamhoz térít, az ar-
cán és a gyerekek arcán már ott ül a szokásos félmosoly, a 
félmosoly, amely képtelen elrejteni a szemében ül ő  rettegést, 
a gondolat riadalmát, hogy esetleg már halott is vagyok, de 
ezt palástolgatja, a közönséges, már fejb ől tudott szavakon 
kívül nem mond semmit, nem kérdez semmit, Amália meg-
ért, hisz minden olyan egyszer ű  a gyerekek is megértenek, 
mindenki megért; s éppen ez a rémes, hogy mindenki megért 
éssemmit sem kérdez, rémes, mert azt jelenti: csupán én nem 
értem magamat, én, akit vállon veregetnek, s akinek azt 
mondják: ismerjük mi már ezt, mással is megesett; szavak 
szorongnak a torkomban; hogy meghalljanak, szeretnék fel-
üvölteni az égig: de érzem, ez sem segítene, legfeljebb újra 
megveregetnék a vállamat, úgy tennének, ;mintha nem hal-
lották volna, mintha mi sem történt volna; pedig én őt min-
dennél szebbnek, rettenetesebbnek, felejthetetlenebbnek ál-
modtam meg, el őször szólok err ő l nektek, és utoljára, nektek, 
akik többé sohasem fogtok látni, sem a szemembe nézni, vál-
lon veregetni, bólintással, kézlegyintéssel, vállrándítással vi-
gasztalni, sem azzal, hogy tudjuk mi ezt, tudjuk; nincs itt mit 
érteni, nemsokára véget ér az este és ez a kocsma, ez az asz-
tal, ez az álom, ez a mese is, ti jobbra mentek, én meg balra, 
legyintetek, s azt hajtogatjátok majd magatokban, hogy álom, 
csupán álom volt ez; téged álmodtalak, mindennél szebbnek, 
rettenetesebbnek, olyannak, amilyen még sem az álomban, 
sem a valóságban nem voltál, legfeljebb talán csak akkor, 
amikor váratlanul rád nyitottam a kilences számú hotelszo-
bában, ahol egyedül voltál és mezítelen; elnézéseteket ké-
rem, de az én passzióm mindig az volt, hogy meglessem az 
embereket, ha magukra maradnak, ha senki sem látja őket; 
tizennyolc éves volt és dacos, megszökött a szüleit ől, meg 
akarta nekik mutatni, hogy már érett, önálló; passziómat hi-
hetetlenül begyakoroltam, már kicsi korom óta, legel őször is 
éppen e szenvedélyem miatt akart felpofozni az anyám, mert 
tudni akartam, mit csinálnak az emberek, ha magukra ma-
radnak, hogyan viselkednek, „bolondoznak"- .e akkor is — 
lám, nekem már gyermekkoromban is úgy tetszett, hogy az 
emberek folyvást „bolondoznak", gondolataimban ezt a szót, 
hogy „bolondoznak", kés őbb az „alakoskodnak" szóval cse-
réltem fel, és emiatt még inkább olyannak kívántam őket 
látni, amilyenek, mindebb ől pedig arra következtettem, hogy 
okvetlenül tudnom kell, mit tesznek az emberek, ha senki 
sem nézi őket: meglehet, mindezért az anyám, ez a jókép ű  és 
különös asszony volt a vétkes; emlékszem, legszebb gyermek-
éveim voltak azok, amikor egyetlen szép ruhám a matrózru-
hám volt; csupán később értettem meg, mi mindenr ő l kellett 
anyámnak lemondania miatta — mivel az ő  német magán- 
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óráiból éltünk, melyeket válogatás nélkül adott az ostoba és 
okos gyerekhadnak, a f ővárosban és a vidéki fészkekben, ah! 
(ich bin, du bist, er ist, sie sind, sie sind, jegyezd meg, sie 
sind!), emlékszem erre, jól emlékszem rá, vidám és szeren-
csétlen anyámra meg azokra a bizonyos háborúkra és az 
egyik vidéki fészekb ől a másikba, az egyik nyomorú-
ságos magánszobából a másik még nyomorultabb ho-
telszobába való örökös hurcolkodásainkra, és közben foly-
vást: ich bin, du bist, er ist, eljárt a házakba. Diákjait 
gyakran nálunk is fogadni kényszerült, a mi egyetlen szo-
bánkban, ahol egyetlenegy vas- vagy afféle ágy volt, jól em-
lékeztek ezekre a magánszobákra, úgy vélem, ez az év volt az 
én legszebb évem, ekkor hordtam egyetlen háromgalléros és 
mandzsettás, fehér-fekete és égszínkék matrózruhámat, mely-
nek mandzsettáit és gallérjait váltani lehetett; emlékszem a 
rokonságunkba tartozó magányos öregasszonyra is, akihez 
nem tudom, miért, elvezetett az anyám — különben nem em-
lékszem, hogy lett volna még valakink —, amikor egyedül 
maradtam vele, szemrebbenés nélkül és szomorúan végigmért, 
és azt mondta: „Ez a fantázia tönkretesz"; hogy mit jelent a 
„fantázia" szó, nemigen értettem meg, de azonnal sejtettem: 
anyámnak erről semmit sem szabad mondanom. Így fogan-
nak meg bizonyos titkok és bizonyos igazságok még a gyer-
mekkorban, hogy csupán később, életünk derekán vagy tán 
ősz öregségünkre nyíljanak ki és világosodjanak meg való-
ban mint titkok és igazságok. Tizenhat éves voltam már ami-
kor egyszeriben megértettem,, hogy ágrólszakadt, nincstelen 
szegények vagyunk, el őbb képtelen voltam ezt észrevenni; az 
anyám pók, sárkány és angyal volt, és szerencsétlen, de szá-
momra csak vidám; méltóságteljesen állt köztem és a nyomo-
rúság között. Amikor gyermekéveimre gondolok, úgy rémlik, 
anyám és én folytonos hunyócskát játszottunk; köztem s a 
nyomorúság között az ő  csecsebecséi és csipkéi voltak, a 
„brüsszeli", a „velencei" és az „angol" hímzései, a nagy, csu-
pa tolldísz kalapja, amelyr ől már azt hittem,, egészen hozzá-
tartozik, akár a keze vagy a szeme; mindezeket a szavakat, 
hogy „brüsszeli", „velencei" és „angol" hímzés, még akkor 
megtanultam, hogy többé el se feledjem őket; és a kesztyűit 
is, ó, a kesztyűit is megjegyeztem, amelyeket minden este 
elalvásom után varrogatott, amiért is még ma is azt hiszem, 
hogy a kesztyűk inkább a lámpa melletti esti megjavításra 
valók, mintsem a kezekre; ma gy űlölöm a valódi brüsszeli és 
velencei csipkéket: az anyám csipkéit csupán a hangzatos ne-
vek miatt hívták így, és én szerettem őket, akár a drágakö-
veit, amelyek szintén csak szép, hazug és hangzatos szavak 
voltak. Azon az estén, amikor észrevette, hogy alálógatott 
tükörrel az ablakpárkányon görnyedve meg akarom tudni, 
mi történik alattam a gazdasszony kitárt ablakú hotelszobá-
jában, pofon akart ütni, de aztán mégse tette meg; én azon-
ban falfehérre váltan annyira megrémültem a kiáltásától, 
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hogy menten elengedtem a botot és a tükröt (hétévi szeren-
csétlenség!); rázuhantam a padlóra, anélkül hogy tudtam vol-
na, mi történt tovább azon az éjjelen; másnap megértettem, 
hogy valami rendkívüli nagy vétket követtem el, bár ugyan-
akkor vonzott is az egész; csak ügyesebbnek kell lennem; ké-
sőbb, sok gyakorlással, erre is szert tettem; és felfedeztem, 
hogy az emberek, különösképp a n ők, rettenetesen szórako-
zottak, az ablakokat elfelejtik befüggönyözni, elmulasztják 
bezárni az ajtót, meggyújtják a villanyt, és azon nyomban 
belevesznek magányos gondolataikba és cselekedeteikbe; és 
mindezt szorozzátok meg most az én leleményes, apróleko-
san kiszámított szándékos szórakozottságommal; hány, de 
hány kivilágított ablak el őtt ácsorogtam, és milyen sokáig, 
hány nyitva hagyott ajtón toppantam he, mintegy „véletle-
nül", úgyhogy nyugodt lelkiismerettel állítom nektek, az em-
berek rejtett és titkolt élete, melyet pedig annyira vágytam 
megismerni, még anyám ujjal való fenyítése, szidása és „rom-
lottságom" emlegetése árán is, semmi különös: se szebb, se 
rútabb, ugyanolyan egyhangú, banális, borzalmas, ferde, mint 
a másik. Az emberek, még ha egyedül vannak is, „bolondoz-
nak", alakoskodnak, önmaguk áltatására. Úgy rémlett azon-
ban, mégiscsak jobb, ha úgy-ahogy fel vannak öltözve: hisz a 
kopott és gyűrött, gyakran pedig a finom és vasalt ruha alatt 
is szánalmas másik ruhájuk, testük még kopottabb, még gy ű -
röttebb, bőrük még petyhüdtebb. S ha err ől az ostoba szen-
vedélyemről nektek ma higgadtan és közömbösen beszélek, 
az csak azért van, mert úgy vélem, hogy a mennyországba is 
csupán a poklon keresztül lehet jutni. Hát sejtettem én, hogy 
arra a lányra egyszer is rátalálok, hogy megpillantom, s hogy 
utána mindörökké magam el ő tt fogom látni, amikor pokoli 
rögeszmémet követve azon az estén félig kinyitottam a ki-
lences szoba ajtaját; megértettem, az ő rültséget csupán mi-
atta követtem el; kezem soha többé nem nehezedett rá 
egyetlen más idegen kilincsre sem; a világ minden ajtaját 
nyitva felejthették volna; a tököt az ördöggel kell ültetni, 
hogy aztán dinnyét is ültethess; senki él ő  meg nem győzhet 
arról, hogy a szemérmesség és az ártatlanság eleve megada-
tott; az igazi szermérmesség és ártatlanság csak életünk ta-
nításának végén születik meg; amikor megtudod már, hogy 
mi az az élet, az élet, tudod, a jelz ők nélküli, majd csak akkor 
válaszd ki a tiédet; az élet a halál magvát hordozza, tudod, 
most jól tudod; és az elkerülhetetlen undokságok árnyait, ezt 
is tudod most; azon az estén megértettem az anyámat; pók, 
sárkány és angyal volt az anyám; amikor félig kinyitottam 
a kilences szoba ajtaját, mintegy véletlenül, nem is álmodva, 
hogy hajlongó, hullámzó testet fogok majd látni, fiatal törzs-
ből nőtt gyönyörű  lábakat, és könnyedén behajlított kéz fö-
lött vállra nehezed ő  fejet, mintha csak e test, e virág önmaga 
fölött csukódott volna össze; úgy rémlett egyszeriben, hogy 
gyermekkorom egész zavaros szenvedélyéért, az eddig látott 
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testek megannyi kínos kaleidoszkópjáért kiérdemeltem a 
megbocsátást, mintha csak fiatal b őrének fénye minden 
érzékiségnek visszaadta volna fényét, visszaadta volna fé-
nyét valamennyi elny űtt, összezsugorodott, megráncosodott és 
petyhüdt testnek is; nem környékezett rosszullét, ellenkez ő-
leg, valami eddig sosem tapasztalt rajongás fogott el, könny-
be lábadt a szemem, ő  elragadtatásában nem vett észre; las-
san becsuktam az ajtót, a folyosó végén lev ő  szobánkba ro-
hantam; anyám fehér mellénykéjében az asztalon lev ő  kis-
tükör elő tt fésülködött, kezeit úgy tette a feje fölé, mint az 
ágakat, az egyik váll fölé hajlítva, és azóta nem tudok sza-
badulni a gondolattól, hogy a világ valamennyi n ője megál-
lás nélkül ágakat fon kezeib ől a haja köré; fojtottan csak 
annyit mondtam: „Anyám, anyám". Életünknek az a ritka 
nagy pillanata volt ez, amikor, mint valami óriások, létünk 
csúcsát jártuk: márpedig ezek a magasztos pillanatok itt set-
tenkednek körülöttünk, anélkül hogy sejtenénk; csupán va-
lamilyen merő  véletlenség döbbent rá bennünket, hogy itt 
vannak, kartávolságnyira t őlünk, mi meg a ripacsos, fanyar 
és kemény földön kúszunk; hiába várják a légies és könny ű  
pillanatok, hogy föllendüljünk hozzájuk; „Anyám, anyám", 
szinte felkiáltottam; rendszerint a nevén szólítottam, ő  vi-
szont becézgetett, minden lehet ő  néven, rávetettem magam az 
ágyra, és ő  felém sietett: „Fiam, fiam", kiáltotta; így csak 
ezekben az emelkedett, felülmúlhatatlan pillanatokban hívott; 
kezébe vette a fejem, én meg a tenyerébe fúrtam az arcom, 
és csókolgattam az ujjait, kértem, bocsásson meg, nem is em-
lítve, hogy miért, de ő  tudta, az összes eddigi sértések és sé-
relmek megbocsátását kérem, mert néha rettenetes pók és 
rémes sárkány volt, mért is nem volt mindig angyal, mint 
amilyen olykor lenni tudott; miért nem volt csak angyal, mint 
ahogy magamat csupán romlottnak hittem, angyal, és végte-
lenül sajnáltam most, hogy nem vagyok pók, hogy nem tu-
dok hálót szőni, hogy nem vagyok sárkány, hogy elragadnám 
azt a ... Éreztem, a fejemet simogató ujjai egyszerre megáll-
tak és megremegtek; mintha csak valami keser ű  zokogás szo-
rongatná a torkát; tenyerével könnyedén végigsimított az 
az arcomon, mintha csak azt akarta volna, hogy az 
ujjai mindörökre megjegyezzék arcom formáját, vonásaimat, 
ezután ujjait az ujjaimhoz érintette, megfogta a kezemet, és 
az arcához emelte, a mozdulatlan és hideg ajkaihoz; akkor 
hirtelen visszament az asztalhoz, folytatta a fésülködést; meg-
értette, hogy ,a vég ez, tudta, egyszer el fog jönni, vége lesz 
a hurcolkodásoknak, mindennek, csakhogy éppen minden vég 
olyan váratlanul jön; lassan leereszkedtem a padlóra, mellé 
ültem, de mint más ilyen nagy pillanatban, nem tudtam rá-
szánni magam arra, hogy fejemet a térdére hajtsam; hallat-
tunk; ő  befejezte a fésülködést, felhúzta a legszebb, egyetlen 
ünneplő  ruháját, amely közös fényképünkön is rajta van, 
amelyen annyira fennséges és magasztos a tekintete, hogy 
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szinte úgy érzi, közönséges halandó rá se meri emelni a sze-
mét, én meg a padocskán feszítek híres matrózruhámban, te-
hetetlenül térdre hullajtott kezekkel és szomorú, riadt sze-
mekkel, akár valami jóságos kiskutya, ahogy mondta, azon a 
fényképen, amelyet a vidéki városok lapjainak vasárnapi szá-
maiban annyiszor viszontlátott a hirdetések között, az alábbi 
szöveggel: Verna-Veronika Petrovi ć, született Steiner-Ka-
menovi ć, ismert német nyelvtanárn ő  becses városunkba ér-
kezett, és vállalja a bukott diákok, valamint a német nyelvet 
elsajátítani igyekv ők korrepetálását; mennyi sírás, b ősz ve-
szekedés robbant ki emiatt, de amikor feln őttem, megértet-
tem, mennyire nevetséges, ostoba volt az egész; ezek a be-
szélgetések azok közé a nagy, fennséges és tragikus pillana-
taink közé tartoztak, amikor tet őpontfára hágtunk létünk-
nek, amikor úgy szólítottam, hogy „Anyám", ő  meg engem 
„Fiam"-nak; fiam, te semmit sem értesz, mondogatja a pók-. 
anyám, minél nevetségesebb és ostobább valami, annál inkább 
ínyükre van azoknak, akik csak henyélnek, akik tétlensé-
günkben halálra unják magukat; d őrén vigadnak ők, de a 
kormányrúdon feküsznek, a lap szerkeszt ője rendszerint ne-
vetgél, én meg mint a szobor, fennséges vagyok, akár a fény-
képen, és a hirdetés olykor ingyen is megjelenik; mert tudja 
ő ; felszökik majd a példányszám az én fényképem miatt, és 
másnap már érkeznek is a szül ők, hogy lássák a fenomént; 
melyik tanár mérhet ő  velem: beiratiák a bukott csibészeiket, 
a pókhálónál is jobb ez, igazi légyfogó; róla álmodom; ab-
ban a szobában vagyunk, amelyben, miel őtt örökre otthagy-
tam volna, lenni szoktunk; a díványon ülünk, ugyanazon a 
kék, csíkozott díványon, amelyen annyit feküdtünk. aludtunk: 
annyi viharos éj suhant el rajta, hogy a mi nagyfeszültség ű  
áramunknak neveztem; a régi ő , olyan, amilyennek legelőször 
megjegyeztem; felette mintha csak megállt volna az id ő , nem 
múlik, nem suhan: fiatalsága, szépsége. bája ugyanaz, büsz-
keségéb ől azonban csupán a bal szemöldökében és az ajkai 
körül maradt meg valami, ahol még mindig kitörésre kész vi-
harok ülnek; most azonban, azt lehetne mondani, egészen 
nyugodt, ujjai között egy fonállal játszadozik, figurákat raj-
zol, akár valaha; kezében mindig volt valami, amivel elját-
szadozott; én meg itt vagyok összes éveimmel, ráncaimmal, a 
ruhám elnyűtt, könyökei kotrottak, kezeim kiszikkadtak, öre-
gesen kékek, repedezettek, fonnyadtak, körmeim piszkosak, 
nadrágszáram kirojtolózott, cip őm poros, csámpás, az egész 
szakadékot érzem, de nem nyugtalanít; úgy tetszik, hogy ő  
semmit sem vesz észre, illetve pontosabban, nem zavartatja 
magát semmitől, mindent megért; az az érzésem, végre talál-
tam valakit, végre eljött a megnyugvás órája, találtam vala-
kit végre, aki megért, akinek a megértését vágytam; megelé-
gedettnek látszik, hogy jöttem; köztünk a harminc odaveszett 
évem feszül, s ugyanakkor semmi sincs: mintha az életem 
már réges-rég befejez ődött, lezárult volna, éveim ezért mit 
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sem számítanak; életemnek valójában a derekát járom, és 
így egészen mindegy, hogy nappal van-e, nappal, amikor 
Amália a konyhában tesz-vesz, a gyerekek az asztalnál tanul-
nak, én meg az ablak mellett nézegetem a bélyeggy űjtemé-
nyemet, avagy éppen szürkület, melyben egymás mellett va-
gyunk, mint ahogy valaha töméntelen sokszor voltunk is; fö-
lösleges már, hogy a nevek mindegyikével szólongassam, fö-
lösleges már, hogy minden éjjel írjam neki a leveleket; ő  itt 
van, minden összhangban van, a kínoknak vége. Trécselünk, 
csevegünk. Amikor elkezd ődik az álom, tudom, hogy meg-
annyi könnyed és meghitt óra van már mögöttünk; mesélek, 
ő  időnként félbeszakít, kijavít, felelevenít egy-egy mozzana-
tot, amit én elfelejtettem; az évek kavarognak; harag nélkül, 
mintha a szökésemnek ehhez semmi köze sem lenne, hol az 
együtt eltöltött éveinkr ől, halott gyermekünkr ől beszélünk, 
hol meg az Amáliához és gyermekeimhez f űződő  életemről; 
engem egyáltalán nem lep meg, hogy mindent tud rólam, s őt 
még ki is egészít; amíg mesélek, tekintetem körbe hordozom, 
látom, itt van minden, minden egykori kedves tárgyunk, a 
legapróbb részletekig, és akár valaha, szívemben melegséget 
érzek; áldom, hogy érintetlenül hagyott mindent; csupán a 
„psziché" nincs itt, amely a dívánnyal szemben állt; bár nem 
kizárt, hogy összekevertem a dolgokat, s ez a „psziché mégis 
Amália hálószobájában van; de nem, lehetetlen, hisz ebbe a 
pszichébe, egymást ölelve, annyiszor beletekintettünk és be-
lenevettünk; csak most veszem észre, hogy az egész fal tükör: 
benne tükröződik az egész szoba, ragyogón sugárzik, éjre ké-
szülődik; az ágy, illetve a dívány megvetve, a leped ő  fehér-
sége villog; ő  mezítelen, és én is meztelen vagyok, ő  gyö-
nyörű , mint amilyennek először is láttam, amikor félig kinyi-
tottam a kilences számú szoba ajtaját a hotelban; mi több, az 
álom tűnésével egyre fiatalabbá, szebbé, gyönyör űbbé válik, 
én meg csak öregszem, egyre inkább bénulok, szinte már 
kéklő  hulla leszek, melyen hangyaboly nyüzsög, hangyaboly, 
amely mintha csak forma a t űző  napon, és megszűrné a su-
garakat; kezében a fonál helyett, amellyel játszadozik, való-
jában hatalmas rubint tart, ez viszont áttetsz ő , sziromleveleit 
puhán szétnyitó rózsára emlékeztet; megundorodott és saj-
nálkozással teli tekintetét rám veti; de nem érzem, hogy ez 
kellemetlen, hogy fáj nekem, a legkevésbé sem nyugtalanít, 
mert tudom, a tükörben a mi valódi életünk tükröz ődik, a mi 
igazságunk: a díványon mi voltaképpen csak maszkok va-
gyunk, akik egy messzi csillagocskán gondtalanul csevegünk, 
bár nem vagyok egészen biztos benne, hogy mindezt ő  is látja 
a ragyogó tükörben, vagy csak az üres súlytalan, nehézkedés 
nélküli árnyakat; ő  továbbra is fonállal játszadozó ujjaira 
mered; úgy látszik, nagyon magába mélyedt, az emlékeiben 
turkál, én meg ragyogásától és a tükör csillámlásától elb ű-
völten mindinkább valami süllyedésfélét érzek, érzem, hogy 

csevegés hirtelen a vallomásommá, a vereségemmé válik; az 
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arcán harag gerjed; a szeme szikrázik; ilyen mérgesnek, ilyen 
dühösnek még sohasem láttam; tudom, hogy vétkezem, tu-
dom, hogy ezért sohasem bocsát meg nekem, de nem türt őz-
tethetem magam, mesélek, mesélek; nem, nem szavak, kasz-
kádzáporok ezek: hazugságaim, igazságaim, undokságaim, 
;ámításaim, gazságaim, beteges képzelgéseim, hatalmas 
dölyföm, szemérmetlenségeim, elvetemült szépségeim, ke-
gyetlenségeim öntöm ki bennük; ő  eldobja a fonalat, s a ruha 
szétfoszlik a tükörben; a díványon kinyújtja a kezét, kap-
kodja a tárgyakat, még csak mozdulnia sem kell, kezei hosz-
szabbodnak, megnyúlnak, már aszerint, hogy milyen messzire 
vannak a tárgyak, haragosan, dühösen a tükörhöz csapkodja 
őket, s az egyre ragyogóbb, egyre világosabb lesz; nem is tü-
kör ez már többé, hanem lobogó tűz, amely minden eldobott 
tárggyal jobban és jobban elharapózik; és ekkor a kéziratom 
is megpillantom a kezében, amelyet már évek óta kerestem, 
és sehogy sem tudtam meglelni, a kéziratot, amelyben min-
dent megírtam; örök id őkre, s amely elkallódott, amelyet el-
feledtem; csak a fed őlap hiányzik, így azt se tudom, mi a cí-
me; ő  mind haragosabb, dühöng; a tükörben meg egyre szebb 
és szebb; hirtelen nekiiramodással ki akarom kapni kezéb ől 
a kéziratot, de valamilyen láthatatlan akadály nem enged 
hozzáférk őzni; ekkor valami különös élvezettel elkezdi dara-
bokra tépni, és a tükör lángoló tüzébe dobálja, amely még 
inkább föllobban; egyszerre csak ő  maga is nekiiramodik a 
tűznek, mint valami mágnest ől vonzva, ami csakis ezekben a 
legszebb és legolvashatóbb kézírással teleírt lapokban lehe-
tett; többé sohasem írtam így, egyetlen áthúzott szó nélkül, 
egyetlen javítás nélkül, egyetlen maszat nélkül; a mágnes 
magával rántotta; végül is a t űz az egész szobára kiterjedt, 
belevesztem én is, reggel a sűrű  füstb ől és sötétségből alig 
tudott kihúzni Amália, halott voltam; de nem is csupán hö-
rögtem, érzem; ő  azt mondja, hogy alig hallhatón a „leírás" 
szót suttogtam. Hörgés volt ez, leszámolás, ősidők óta tartó 
agónia — azelő tt meg se hallgattam azt, aki err ől beszélt — 
most azonban látom, akad pillanat, amely nem álom és nem 
valóság, hanem olyan, mintha valahová mélyebbre, máshova, 
följebb, alább jutnál, a gyökerek, a források, az örvények 
közé; oda le, az alsó rétegekbe, ahol együtt honol a sötétség 
és a világosság, ahol a termések magvai zsongnak, sejtek osz-
tódnak és széterezik a vér. Egyszer ű  volt mindez. Valamilyen 
lényeges igazság. Valami megmásíthatatlan igazság. Bizonyíték 
és hang nélkül. Innen való az én korán elhunyt anyám, Verna 
is, ő, kinek a nevére sem emlékszem, és Amália; a lét örökös 
csapdája: kitaláltak és valók; sakkjátszmáim és álmaim: a 
figyelmen kívül hagyott fény paródiái; matatásaim a kony-
hában, és el nem küldött leveleim: az öreg, az agg, az elve-
szett, visszahozhatatlan id ő ; az elfelejtett kézirat és a halott 
gyerek: minden gúny és minden tagadás ... Inkább fáradtan, 
mint összetörten, fejét leeresztette az asztalon nyugvó kezére, 
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és elhallgatott. Az asztalnál továbbra is csendesség volt, akár-
csak suttogó meséjének egész tartama alatt. Kinn a faágak 
hajlongása, ropogása és szinte üvöltésszer ű  süvítése után 
ítélve, csak .a szél er ősödött fel, amely id őnként az ajtóra ron-
tott, hogy utána hirtelen el is t űnjön. A tomboló vihar köz-
ben ilyenkor váratlan, vészterhes csönd keletkezett. (Ujjaddal 
a szádon, némán csupán Te adtál jeleket; megértettem: azt 
akartad mondani: „Hazudik, hetet-havat összehord! Jól isme-
rem. Kézirat?" — kuncogó, alig hallható a nevetésed — „Kéz-
irat? Ki semmisítette meg a Kéziratot; a szél vagy a t űz" — 
hangtalan kacajodra senki sem figyelt fel az asztalnál; azon-
ban ő? ...) Felemelte a fejét, bágyadt, törékeny, de mégis de-
rűs volt, amilyen derűs minden véglegesség. Hátramarad ne-
ki a veled tartó civódás, a mindvégig és a vég után is tartó 
civódás, a hiábavaló, az elkerülhetetlen, mint amilyen a ma-
radandóság is. Amikor semmi sem marad már hátra, valami-
lyen nyugalom, valamilyen tiíl érzékeny nvucalom vesz er ő t 
az emberen. Gondtalanság. Olyanféle gondtalanság, ami a ha-
lott arcára is kiül: a ráncok elsimulnak, a tekintet messze ré-
ved, talán az igazi mennyre, ahol egyetlen árny sincs, s ahol 
az árnyat egy árnyalatnyival sem lehet megtoldani vagy 
megrövidíteni. Számára elült a szél: megsz űnt a lángoló álom. 
Csak a rubin maradt meg. Gyújtópontjában egyetlen sugár, 
egyetlen fényév sem veszett el. Minden médiumnál és min-
den szeizmográfnál érzékenyebb volt. Megint itt vagy s ké-
telkedel. Szél nem vagy, túlértékeltelek; t űz nem vagy, fel-
magasztaltak; tekintet vagy te, melyben közömbösen tük-
röződik a világ; asztal alatti magnetofon szalag vagy te, utá-
nad rendületlenül nyomoz a suhanó id ő  értelme, ez viszont 
csupán annyi, hogy jön és elmegy értelmetlenül; leselkedel, 
és ott vagy valamennyi ágyban; fal vagy te két egymásnak 
támasztott fej között, amelyek suttognak, vagy aikukkal egy-
máshoz tapadnak, leméred a gyönyör és az undokság fokát, 
és továbbállsz; tekintet és fal vagy, elállítod a lélegzetet, za-
vart keltesz az üt őér dobbanásában, szempilla nélküli, mosoly 
nélküli, könny nélküli, árny nélküli, törés nélküli tekintete-
det nem szeretem; én szempilla vagyok inkább, mint szem, 
inkább mosoly, mint komolyság, inkább könny, mint bölcses-
ség, egyszóval tört árnyakból és törtekb ől vagyok. A nap ép-
pen csak megérintette a tet őket. Az udvaron még az éj friss 
és jóízű  árnya feküdt. Álltál a kanuban, elindultál, és megáll-
tál. Ott álltál, és állsz is, örök időktől fogva. Nem mozdultál 
sehova, s nem is fogsz sehova se mozdulni. Valaki haldoklott, 
valaki még haldoklik. Annak az agóniának nem lett vége. 
Annak az agóniának nincs vége. Akkor sem volt. A nap ép-
pen meghorzsolta a tet őket. Ha türelmes lettél volna azon a 
reggelen, amikor elindultál és megálltál az els ő , még puha, 
friss és rózsaszín sugarakkal a melleden, ha kivárod és vé-
gignézed, hogy milyen lassan és mégis milyen igyekezettel 
ereszkedik le a nap s hatol át a diófa alacsony, szürkészöld 
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ágai között, amely e kopott, szegényes udvar egyetlen dísze 
volt, akkor azonnal tudtad volna, hogy a tükörben, melyben 
minden elégett, most viszont az elmúlás kristálytiszta folyója 
rezdül, csupán ő  marad meg,, ő , aki ezúttal is itt áll, bár senki 
se látja, te se, én se, te azt megjegyezted volna, legalább te, 
aki tekintet vagy és semmi több, csak az kellett volna, hogy 
az ablakhoz lépj, a szél félrefútta már a függönyt, te megje-
gyezted volna, láttad volna őt — de nem Amáliát, nem azt, 
akinek annyi hiábavaló levelet írtam, nem Vernát, anyámat, 
akit kitaláltam, hanem ő t, aki mindnyájukat magában hordja, 
akár a lengő  sárkányok zsinegét kezében a gyermek: injek-
ciót adott annak, aki halálra volt ítélve, aki meg kellett, hogy 
haljon, meg kellett hogy haljon. Ostobaság volt, hogy meg-
haljon, és mégis ő  is, mindnyájan tudták: meg kell halnia, 
mielőbb. Nem, nem a Kézirat volt a kérdéses, azt az agóniát 
végignéztem volna, és a másikat is, mindegyiket. Aki napok 
óta haldoklik, évek óta haldoklik már. Ez az agónia, úgy rém-
lik, sosem ér már véget, legalábbis nem addig, míg valaki be-
le nem egyezik. Nekem éppen nekem kellett azt mondanom, 
hogy meghaljon; és ő  aki csupa mosoly volt, a száraz ki-
aszott, viaszsárga kéz fölé hajolva, szinte hiábavalóan, leg-
alább még egy kis hely után vizslatott, ahová bedöfje a t űt; 
ő  tudta, hogy közeleg a halál, nem a kaszás, nem a rettenetes, 
mint a mesékben; de jön, íme, minden reggel; várta, hogy ki-
nyíljanak az ajtók, hogy felt űnjön mosolya, s hogy fiatal keze 
felső  karizmára, nem létez ő  karizmára ereszkedjen; s akkor 
egyszer csak azt mondta: hadd pusztuljon, bár voltaképpen 
aligha lehetett vele tisztában, hogy ez a két szó mit is jelent. 
Az ő  tizenöt évéb ől, az én tizenhét évemb ől sohasem tudtam 
kivergődni. Mit keresel itt, ezekben a katakombákban, nem 
szeretlek. Nem létezel, a mellkasod és beleid sehol, helyükbe 
törékeny és a vaksötétet magukba zárt kristályok teleped-
tek, sötétkamra, ez a te tested. Félelmünkb ő l, vétkünkb ő l., ret-
tennetünkből, örvényünkből, gyengeségeinkb ől élsz. Önnön 
sáncaidba falazod be magad, nem akarsz félelem, vétek, ret-
tenet, örvény, a húsunk lenni, s még csak paránya sem a va-
lóságnak. Hát örökösen azzal szándékozol ijesztgetni, hogy 
váratlanul rám törsz? Mit keresel ezeken a szélvédett helye-
ken? Mit szaglászol ebben az országút menti csapszékben. Azt 
hittem már, hogy végre megszöktem el őled. Mit kerestél és 
mit keresel ezeken a menedékhelyeken? Az id őnek e rejte-
keiben. Hát nem azért találtam ki az id őt, hogy elfeledjelek, 
hogy elfeledj? Szétporlasztottad a világom: kettétörtél: gy ű-
lölök, nevetek, gyűlölöm az engesztelhetetlenségedet, a sért-
hetetlenségedet, a megkövült igazságaidat, elveidet, ellenke-
zésedet, kizárólagosságodat. Halott tekintetet, gúnyt és igazsá-
got szórtál a világra, a suhanó id őre. Íme, mondd meg, hol az 
igazi élet? A rubinban? Az ujjaid köré tekert fonálban? A 
valóság feletti vagy az álomfeletti virrasztásban? (Nem gon-
dolod, hogy reggelenként már csak azért a kis éltet őért, azért 
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a kis tűzért ébredek, ami a hosszú éjhez s az örök álomhoz 
kell?) Huszonhárom és ötvenhárom között egyre kisebb már 
a távolság, s a bal és a jobb kéz között is. Ki vagy te, hogy 
gyökerek, források, virágok és ösvények felett ítélkezel? Nem 
hiszel a Kéziratban? Azt gondolod, nekem még nem villant 
az eszembe: valaki megtalálta a Kéziratot; elh.agyhattam va-
lahol, a megszámlalhatatlan hotelszobák egyikében, ahová 
annyiszor megtértem; örökös szórakozottságomban ellopta 
valaki; elvette; a parki padon felejtettem, ahol lapozgatni és 
olvasgatni szoktam; esetleg kíváncsiságból, puszta kíváncsi-
ságból magához vette valaki, aki éppannyira szórakozott volt, 
mint én, és megjelentette. A saját nevével vagy álnéven. 
Mindegy. Egyszerűen azért, mert megtetszett neki. Vagy mert 
sikerült neki jól elhelyeznie valamelyik kiadónál. Mind-
egy. Lopásnak minősíteni ezt igazságtalanság lenne. Meglehet, 
a járókel ő , aki a parki padon találta a kéziratot, a kiadvány 
bevezetőjében közölte, ahogy számtalan regényíró fikciója 
hitelesítése céljából szokta is (min ő  elhalasztott alkalom, 
hogy ezúttal kimutassák: a fikció több mint valóság, a kéz-
irat lényege volt!) a következ őket: „Minthogy az egyik este a 
városi parkban vagy M. kisvárosban (a Volga, a Morava 
avagy a Loire mellett), ahova hivatalos utunk vezetett, fed ő-
lap nélkül találtuk ezt a kéziratot: a könyv eredeti címe és 
voltaképpeni írója ismeretlen. Napokon, heteken, hónapokon 
át, minden lehet ő  módon kutattunk, mindenfelé érdekl ődtünk 
utána; az újságokban hirdetéseket tettünk közzé, de hiába . 

Röstelltük is valahogy magunkat: úgy éreztük, más levelét 
bontjuk fel, más sírját szentségtelenítjük meg. Hisz szüleink 
számára az volt a legszörny űbb, ha mi gyerekek átkukucs-
káltunk az idegen kerítéseken, belestünk az ablakokon, hogy 
mit csinálnak ott, és ha kihallgattuk, hírül vittük mások be-
szélgetését. Talán mondanunk sem kell: a körültekint ő  erény-
séget alázattal tiszteletben tartottuk, legalábbis nagyjából, 
szavunkra, ha részleteiben nem is. Abban az évben, amikor 
megtaláltuk a kéziratot, b őröndünk mélyére helyeztük, jó 
ideig elő  sem vettük, de mivel kés őbb, nap nap után bántani 
kezdte a lelkiismeretünket, hogy ily módon netán úgy te-
szünk, akár a rabló, aki váratlanul mesebeli kincset talált, 
mint a hullarejteget ő  gyilkos: nem tudtunk mihez kezdeni 
vele. Csak egy alkalmi véletlenségnek köszönhet ő , hogy íme, 
elolvastuk a kéziratot, és megjelentettük. Ismét nyáreste volt, 
mint akkor M. városkában is, csak egy kissé fülledtebb, gá-
zoktól mérgezettebb, amilyen általában lenni szokott nyaran-
ként a folyó nélküli vidéki fészkekben; a parki padon ültünk, 
mint akkor is, amikor megtaláltuk a kéziratot, csak hát ab-
ban a parkban, amelyben a párával telt leveg őt elfúvó szell ő  
nem a folyó fel ől lengedez. Az elképeszt ő  szórakozottságok 
estéi ezek, gondoltuk, amikor az emberek elhagyják kalapju-
kat, kéziratukat, lelküket a padokon felejtik, olykor meg, 
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akár azon az estén is, egy rövid, hangos lövés után: a testü-
ket. Egy pillanatra meghűlt bennünk a vér, de amikor az 
ügyeletes hivatali közeg szétoszlatta az odaseregletteket, és 
ügyes kézzel, ért ő  mozdulattal rendetlen, gyűrött papírcso-
magot rántott el ő  az áldozat zsebéb ől, s közte egy levelet is, 
amelyet azonnal zsebre vágott, arckifezéséb ől arra következ-
tethettünk: a titok aranykulcsát is megtalálta. Szívünkr ől ha-
talmas kő  esett le ekkor. Igy .szántuk rá magunkat, hogy 
a kéziratot elolvassuk, majd megjelentessük." S ha belegon-
dolok, az is meglehet, úgy bukkantam rá erre a könyvre, és 
ez nem kizárt, mert hasonló megjegyzésekkel már nem-
egyszer találkoztam könyvek elején, melyeket olvasni, lapoz-
ni kezdtem, s aztán azzal, hogy semmi különös: letettem, mint 
töméntelen sok könyvet, és elfelejtettem. Ha belegondolok, 
hogy valóban ez történhetett a Kézirattal is, akkor a háta-
mon valami elviselhetetlen borzongás fut végig. Íme, fel sem 
ismertem; még egyszer elveszítettem magamat. Más alkalom-
mal meg megesik, valami könyvet olvasok, és íme, egyszeri-
ben ráeszmélek, hogy ami elém tárul, amit olvasok, minden 
bizonnyal a Kéziratban is benne volt, melyet elhánytam, el-
felejtettem. Így van, hajtogatom magamban, mindez szóról 
szóra a Kéziratban is benne kellett hogy legyen, bár ugyan-
akkor a gyanú is fölébred bennem: valamikor bizonyára ol-
vastam már ezt a könyvet, aztán elfelejtettem, kés őbb meg, 
annyi év után, mint valami álomban, egyt ől egyig újra föl-
rémlettek bennem szavai, és én lázas sietséggel papírra vetet-
tem őket, lapokra, melyeket azóta is nap nap után keresek, 
de fölöslegesen, hiába: hisz mindezt valaki valamikor már 
megmondta, megírta. És életem, kínom, pezsgésem, elfogult-
ságom máris céltalannak, értelmetlennek t űnik, akár a ha-
mis dudorászás az éjszakában. Hamisítvány. Hamis pénz. Ér-
téktelen játékpénz. Azt mondom magamnak: tükörben látott 
élet vagy te. Pihe. Másolat. Hamisítvány. Nem, nem hami-
sítvány; van itt valami akarás, valami álom, valami tébolyult, 
ostoba álom, de álom, valami begubózott itt az életb ől. Tán 
a hazugság, a szerelem miatt. Nem. Hanem az epifenomén. A 
tautológia. A másolat, az üres másolat, bár nem az, amelyik 
másol, mert az is valamiféle ének, valamilyen jelbeszédes sze-
relem. Nem. Csupán kép, ősképe a tükörben lobogó tűznek. 
Nem hiszel a Kéziratban, száraz, egyenletes, apró nevetésed 
hallom, azt se hiszed, hogy a szél szertefútta lapjait, álmainak 
tüze elnyelte; azt sem, hogy mindenekel őtt a feledés feledte, 
a szélnél is szörny űbb, a tűznél is lesújtóbb feledés, hát nem 
hallod, hogy fúj fejünk körül a minden szélnél szörny űbb, 
minden tűznél lesújtóbb amnézia szele, a feledékenység szele, 
a dementiának az a szele, amelynek szárnya 1863. január 26-
án csapta meg őt annyira, hogy utolsó órájában, az agónia 
pillanatában egyetlenegy káromkodás se tolulhatott az aj-
kára, amellyel megátkozta volna a világot. Nem hiszel a Kéz- 



I 88 I  

iratban, róla egyetlenegy sornyi feljegyzés sincs a naplódban, 
sem a barátaid naplójában, egyetlenegy megjegyzés, egyet-
lenegy folyóiratban se, sem az újságokban, amelyeket fi-
gyelmesen lapozgatsz, a világ egyetlenegy levéltárában se re-
gisztrálták, egyetlenegy hagyatékban sem találták meg, 
egyetlenegy ősi cilinderkalapból se halászták el ő  darabokra 
tépve, s rekonstruálva hosszú évek után se jelentették meg, 
egyetlenegy elhagyott b őröndből se rántották el ő, elhunyt 
kedvese sírjából senki sem ásta ki, és a lövészárokban sem ta-
lálta meg senki, ahol mindenki odaveszett. Hát nem hiszed, 
hogy egyszer, valahol egy napon valaki hetvenhat oldalt tele-
írt, hetvenhat megmásíthatatlan oldalt, méghozzá olyan kéz-
zel, amely meg se rezdül., amely egyetlenegy szót sem húzott 
át, egyetlenegy szóval sem szaporított és nem is rövidített 
semmit, ezen a kéziraton nem volt egyetlenegy tinta-
folt se, minden nyelvi eset és a helyesírás is kifogástalan volt; 
aztán, aki írta, ugyanúgy szóról szóra elfelejtette; sokáig, éve-
kig kutatott utána; mígnem végül egy álomban megpillan-
totta az ő  kezében, amint dühösen, de szótlanul összetépi és 
tűzbe dobja, hogy aztán, mint valami mágnest ől vonzva, ma-
ga is utána röppenjen és belevesszen a t űzbe. Tévedsz, ha azt 
hiszed, hogy a dölyf, a büszkeség beszél bel őlem, hogy ez az, 
ami elkábít, hidd el, nem értesz te itt semmit, ha úgy véled, 
elégedett lennék, ha bebizonyítanám: én írtam ezt a Kézira-
tot, bár amikor megírtam, bár amikor utoljára a kezeiben 
megláttam, felismertem a szép gyöngybet űs írásom, melyben 
egykor mindenki gyönyörködött, anélkül, hogy bárki is sej-
tette volna, nem is írom, rajzolom őket, és talán emiatt nem 
is írtam én, hanem betűről betűre haladva rajzoltam a kéz-
iratot, mint ahogy a kisdiák gyakorló füzetének minden egyes 
oldalán is már előre kiírt mondatok vannak, amelyeket aztán 
csak le kell másolni. Hát mégiscsak most kezd ődne az éle-
tem; hát nem folytatódik egy élet, élet, amely az én életemben 
tükröződik, és ki tudja, voltaképpen hány tükörben ver ődik 
vissza, úgyhogy nem kizárt: a valóságos, kézzel megírt Kéz-
iratnak az ezer tükör egyikében ott van még a nyoma, noha 
egyébként elveszett, senki sem tud róla. Ennek a feledésnek 
a súlyát hordom a vállamon, és lehet: mer ő  feledésnél nem 
volt több az álmom se. S amikor álmomban mégis felsikoltot-
tam a Kéziratért, amelyet ő  olyan aprólékos gonddal tépett 
össze és dobott be a t űzbe, a sikoly nem a kéziratom miatt 
volt (hisz a kéziratok sorsa úgyis csak az, hogy megsárgulnak, 
rájuk rakódik a por, szertefújja őket a szél, martalékává 
válnak a tűznek, az es őnek, az áradásnak, a patkányoknak és 
a kritikusoknak, elfelejtődnek, homok, szemét és földrétegek 
alá kerülnek, mint ahogy a hajdani városok és a szent helyek 
is, melyek után régészek kutatnak, noha azok is mindig késve 
érkeznek), hanem a miatt a kéz miatt, amely meg sem rez-
dült, és még inkább a miatt a Kéz miatt, amely, míg ő  a szo- 
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bában írt éveken át, elhessegette a madarakat az ablak el ől, 
a kocsiútra, és a járdára meg szalmát szórt, hogy a kocsike-
rekek zörgése ne zavarja tolla sercegését, gyönge testével és 
törékeny kezével gonosz és kárörvend ő  tömegeket tartóztatott 
fel, melyek valamennyi részvev ője végre-valahára az ő  ellan-
kadt kezét akarta látni, az ő  rendületlen keze miatt volt a si-
koly, az ő  ápolása miatt, az egyetlen igazság miatt, neked 
akartam bizonyítékot hozni. Kint megint szél támadt, rette-
netes vihar, az egész kocsma beleremegett. Szörny ű  süvöltés-
sel forgószél rontott az ajtajára, és sarkáig kicsapta. Eloltotta 
a lámpát. Aztán eltűnt. Ismét helyére került minden. Az ajtó 
becsukódott. A sötétben néhány gyufaszál sercent. Meggyúj-
tották a lámpát. Az asztalt ismét körülülték. És szórakozot-
tan, elveszetten megint bóbiskoltak. És az éj ennek ellenére 
is lassan tovatűnt. Csak akkor vettem észre, hogy ő  nincs 
köztük, s hogy te is hiányzol. Nem mertem megkérdezni, 
hogy hol van, hogy hol vagytok. És senki sem vette észre, 
hogy eltűnt, hogy hiányzol. Fejemet az asztalon nyugvó ke-
zemre hajtottam. 

Az álom körüllengett, de sem rám köszönteni, sem elkö-
szönni nem akart. 

Kint akkor a szél fogadta. 
Így kezdődött egy mese. 
Így kezdte el a meséjét. 
Mindig ugyanazzal a mondattal, hogy utána mindig más-

sal folytassa. 
Kapudat tárd ki az éjszakára. De őt ne szólongasd. 

Szűcs Imre fordítása 



EMLÉK ÉS VÉLEMÉNY 
GELLÉRI ANDOR ENDRÉR Ő L 

Déry Tibor 

Útjelző  táblának ezt a mondatot szögelném a Gelléri m ű  kapu-
jára, s e visszaemlékezések fölé is: „Jaj, az élet olyan nagy folyam, s 
minden habnak története van". Nem félnék a mondat tartalmi bana-
litásától, tudván, hogy a közhelyek fogalmazzák meg a legh űségeseb-
ben az emberiség tapasztalatait, s egyben erkölcsi kódexét is, s nem 
riadnék vissza a fél-giccses kifejezésbeli banalitástól sem („az élet 
folyam"), mert a mondat második felében („minden habnak története 
van") egyszersmind leleplez ődik az a mesterfogás is, amellyel e nagy 
író végrehajtja sajátlagos varázslatait: kirobbantja a tükörb ől a tü-
körképet, a valóságból az álmot, az élet elviselhetetlen nyomorúságá-
ból a szépséget. 

Hogy nyomon követhessük, helyezzük vissza a mondatot az ere-
deti kontextusba. Rögtön elveszti szürkeségét. Mert nem az író mondja, 
akinek a szájában banalitás volna, hanem egy magányos, beszédes 
fiatalasszony elmélkedik emígy, aki meg szeretné osztani friss anyai 
boldogságát az egész világgal, s a szomszédban lakó ismeretlen asz-
szonykával társalog — képzeletben. A köznapian megformulázott köz-
napi igazság egyszeriben hitelesen els őszülötté és ragyogóvá válik 
attól, hogy megtelik a kis kíváncsi fiatalasszony üdeségével: 

„A fiatalasszony mindenre oly kíváncsi ... Például a szomszédban 
is van egy ifjú házaspár — hogy élhetnek azok? akkora náluk a csend. 
Pedig a falak a két lakás között nagyon vékonyak — modernek — de 
ha valaki úgy beszél, mint a szitaköt ő , surranva, zümmögve ... ám a 
múltkor mégis meghallott néhány ,szót ... milyen kellemes volna jóba 
lenni a szomszéd asszonykával; megbeszélni a nehéz n ői sorsot, s a 
végén nevetgélni azon, hogy ők már nagyságos asszonyok, sőt, ő  — 
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a kíváncsi asszonyka — már anya is. — És maguknál — kérdezné — 
miért nincs kisgyerek? S amilyen jószájú ez a szomszéd asszonyka, 
odaát kifejtené, hogy az emberi élet oly nehéz — bizony-bizony, s a 
gyerek hátha éppen n ő  lesz, s a nő  sorsa ma egyenesen szörnyűséges, 
bizony... 

De azután a kis kíváncsi mégis csak így szólna — miután elis-
merte a bölcsességet: — Nézzük meg a kiskacsámat. 

Megnéznék lopva, mint az álmok, s a szomszédasszony így szólna: 
Mint a rózsa — és a szívére tenné a kezét. 
Jaj, az élet olyan nagy folyam, s minden habnak története van." 
Tehát a tétel: az élet folyam, s minden habnak története van. Az 

író feltehetően eredetileg csupán a fiatalasszony — s a maga — kíván-
csiságának ábrázolására és igazolására fogalmazta meg, s aligha gon-
dolt arra — írói alkatának ismeretéb ől következtetem —, hogy ezzel 
az egy mondattal egyben megvetette a novella kompozíciójának alap-
ját. Rosszul mondom, illetve szegényesen, mert nemcsak a kompozí-
ciót határozta meg, hanem felszabadította a pályát az írói mondani-
való számára, mi több, így tette lehet ővé a novella megírását. A szom-
széd asszonyka, bár csak a fiatalasszony képzeletében szerepel, a no-
vella kezdetének egyik f ő  alakja, de egyszerre elt űnik a történetb ől, 
mint ahogy a hab belesimul a folyamba. Helyében egy másik hab kél, 
amelynek szintén története van, a kis cselédlányé, aki elhallgatta, 
hogy odahaza a falujában egy törvénytelen gyereke él. S mialatt az 
újabb történet elhullámzik el őttünk, a fiatalasszony gyöngéd kíván-
csisága már újabb habokat idéz s ver fel, egyet a férje elképzelt múlt-
jában, egy másikat a maga elképzelt halála után. Az egész felszín ál-
landóan ide-oda hullámzik, egy pohár vízben a tenger. 

Külön megemlíteni való még, hogy az asszociációnak ez a hul-
lámrendszere er őltetettség nélkül, könnyedén és természetesen m űkö-
dik, és minden motívum súlyának megfelelően fegyelmezett szép ará-
nyokban illeszkedik egymáshoz. A hangütés — a képzelt beszélgetés 
a szomszédasszonnyal, mely valójában a h ősnő  bemutatására szolgál 

egy oldal hosszú, az ijedez ő  visszapillantás férje elképzelt múltjára 
busz sor, a jövő  szorongó felidézése, túl a síron is, tíz sor; múlt, jelen, 
jövő  felrebbentése összesen két oldal. A többi a kis cselédlányé, a 
„hallgatag hattyúé". 

„S fürdik a babácska; de mintha az anyja bőre is vele fürdene; 
fénylik és kipirul; pislog a babácska, s szinte észrevétlen pislog az 
anyácska is. 

A cseléd a hattyút nyújtja oda: — Hát a hattyú hol marad? — 
kérdezi. 

Megfürdetjük, bizony, a madarat is — mondja a fiatalasszony. 
S a kicsi sikít, a madár néma, s a víz üveghangon cseng, amikor visz-
szahull. 

Kinn szél fúj, s idebenn a nagy bádogfazékból tódulnak a felh ők. 
Ki hallott már hattyút beszélni? — kérdezi a fiatalasszony kí-

váncsian, és a gyerekére néz. — A kacsa azt mondja: kvá-kvá-kvá; a 
liba is beszél. De a hattyú? 

Hány éves a kisfiad? — kérdi hirtelen Annustól. 
Az én Lacikám? Kettő  — feleli a lány. 
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No lám, kibeszélte a titkát, els ő  szóra. Egy kicsit elpirult, igaz. 
De aztán ez is elmúlt. A kisbabát be is kell már takarni. 

Betakarják, bekend őzik. De Annus még oda-oda sandít a haty-
tyúra, mintha őt okolná ezzel a hebehurgya beszéddel, mintha azt 
akarná mondani: — Lám, hogy kivallatta őt ez a néma jószág, amely 
mindig hallgat és hallgatózva ringatózik a vizeken." 

Az utolsó helyzeti energiánál fogva tökéletes mondat költ őien s 
hibátlanúl zár. Az egész novella öt oldal. 

Gelléri a harmincas évek derekán rendszeresen eljárt hozzám, 
a Szabadság téri Florenz kávéházba, hetente kétszer-háromszor is, de 
volt úgy, hogy naponta hozott új novella-kéziratot. A „Befejezetlen 
mondat" utolsó kötetén dolgoztam akkoriban, mindennap pontosan 
reggel kilenc órától kett őig, egy irodai menetrend fegyelmébe 
szorítva kilátástalan jelenemet és jöv őmet; jobb kéz fel ől a szomszéd 
asztalnál, melyet az asztalok közötti keskeny folyosó választott el az 
enyémtől, Illyés Gyula írta ugyanilyen szorgalmasan „A puszták né-
pét". A két örökbecs ű  remekmű  nyilván átszikrázott egymáshoz, és 
kiváló szerzőik is cserélgettek egymással egy-egy méla sóhajt, ám csak 
délelőtt 11 órától kezdve, mert Illyés csak akkor szabadult a Nemzeti 
Banknál viselt hivatalából. A meglehet ősen üres kávéház semleges 
zörejei közepette, melyek nemigen jutottak el eszméletükig, a két 
szorgalmas író háborítatlanul dolgozhatott egészen addig a pillanatig, 
amíg a kávéház túlsó végén a szerénykedve kinyíló forgóajtóban meg 
nem jelent és tapintatos, de óriási talpain s fenyeget őn villogó szem-
üvegével a bocsánatkérés eleven szobraként asztalomhoz nem járult 
Gelléri Andor Endre, a kézirattal a zsebében. Egész nagy izmos teste, 
hatalmas mellkasa, vastag nyaka, pirospozsgás széles arca maga volt 
a fohászkodás, nem lehetett neki ellentállni. Megállt az asztalom előtt, 
úgy állt meg kézirata képviseletében, mintha ott sem volna. A világért 
sem akart volna munkámban megzavarni, de azért — miután már kint 
a Szabadság téren a nagy tükörablakhoz szorítva rövidlátó arcát, meg-
bizonyosodott arról, hogy a helyemen vagyok — egy vértanú halál-
megvetésével tette meg az utat el őbb az utcán a kávéház forgóajta-
jáig, majd bent a kávéházban a forgóajtótól vissza a két hosszú sor 
asztal között az én asztalomig, hogy felajánlhassa haragomnak ha-
ladó testét és halhatatlan kéziratát. Megveszteget ő  volt. 

Törölni — akár még papírra vetés el őtt, akár után — nehezebb pró-
bája az írói idegrendszernek, mint maga iz írás. Gelléri nem tudott. 
Innét bizonytalansága. Egy állandó munkatársra volt szüksége, aki 
hiányzó egyensúlyérzéke helyett kibillenti a m űből a különc súlyo-
kat és sallangokat; de hol találniolyan bíróra, 'aki ugyanúgy érti a m ű  
szándékait, mint maga a szerző , s olyan hidegvérű  tud lenni, mint egy 
sebészorvos. A cenzor ízlésének simulékonyan alkalmazkodnia kell az 
idegen egyéniséghez, hogy meg ne sértse a m ű  szervezetét, s ugyan-
akkor kíméletlen legyen a szómágia megveszteget ő  fogásai iránt; a 
legszebb hasonlat is, csakúgy, mint egy önmagában tökéletes drámai 
jelenet, ha nincs a helyén, felborítja a m ű  érzékeny egyensúlyát. 
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Gelléri művészi indulatai nyakló nélkül lökték ki világra a szebbnél 
szebb lírai és etikai látomásokat (önéletrajzában egy odavetett mon-
datban elmondja, hogy apja ezer novellája kéziratát égette el, mert 
az udvaron egy ládában túl sokáig hevertette őket), de arányérzéke 
tíz közül talán egyben dolgozott hibátlanul, a többi bukfenc maradt. 
Nem csoda, hogy elveszetten szaladgált a világban, sokdioptriás vastag 
szemüvegén át kétségbeesetten kutatva a jó mentort, s hogy nem volt 
olyan ismerőse, akit akár az utcán is, hóban-fagyban meg ne állított 
volna, hogy felolvassa neki legújabb kéziratát. 

Időnként maga fölé fogadott egy-egy állandó korrektort, akihez 
hosszabb időn át a kutyahűség szenvedélyével ragaszkodott, megmu-
tatva neki minden, vagy majdnem minden frissen termett kéziratát, 
persze nem mulasztva el azért többi ismer ősének és barátjának az 
útjába akadó többé-kevésbé ért ő  fülét sem. Az állandó korrektor 
nehéz helyzetben volt, mert hiszen óvást kellett emelnie a sok sike-
rületlen kísérlet, a kéziratok nagyobb része ellen, s ilyenkor termé-
szetesen gyakran ellentétbe került az utcai futó kritikusok vélemé-
nyével. Nem csoda, ha Gelléri hosszabb-rövidebb id ő  múltán a szám-
talan visszautasítás után fellázadt a tiltó mutatóujj ellen, tán meg is 
gyűlölte. S ilyenkor — érthet ő ! — szétnézett a világban, s új cenzort 
keresett. 

Igy került el hozzám a Florenz kávéházba. Nagy megtiszteltetés-
nek tartom, hogy teljes két évig felmondás nélkül kitartott mellettem, 
sőt hogy cenzori hivatalom felfüggesztése után sem vonta meg t őlem 
barátságát. Pedig megvesztegethetetlen igyekeztem lenni a m ű  circei 
csábításának, s a szerz ő  mackó-varázsának minden kísértésével szem-
ben. Igaz, annyival könnyebb volt a dolgom, hogy cenzor-el ődöm nem 
sok kímélethez szoktatta szegény Gellérit; minden kéziratát könyör-
telenül belegyömöszölte a saját lírai ízlésének Prokrusztész-ágyába, s 
addig nem nyugodott, amíg többszöri, elve reménytelen átírás után, 
amelyben ő  maga is tevékenyen részt vett, a meger őszakolt novella 
végül is a papírkosárba nem húzódott. A Gelléri novellákat olvas-
gatva még ma is meg tudnék jelölni egy-egy jelz őt, hasonla-
tot, sőt egy-egy lelkendez ő  interpunkciót is, amely félreérthetetlenül 
ennek az erőszakos barátságnak a kézjegye. 

Ami ennek a nagy írónak — mert hiszen a legnagyobb magyar 
novellisták közé tartozik — az erénye, az egyben a fogyatékossága is: 
a képzettársításnak a gyorsasága és szertelensége. >Jrtem ezt mind a 
nyelvi kifejezésre, mind a meseszövésre. Ahol a fantáziája célba talál, 
ott remekek születnek. Egy emberhez hasonlítanám, aki éjszaka álmá-
ban pusztán karjai lengetésével és teste súlypontjának ösztönös finom 
helyváltoztatásával bármikor fel tud emelkedni a leveg őbe s átrepülni 
Amerikába, de ha ébren egy volán mellé ültetik, menthetetlenül ne-
kimegy a legközelebbi sarokk őnek. 

Az alvarepülő  biztonságából páratlan pontossággal születnek a 
költői képek, például egy szerelmes, de még ellentálló lány rejtett 
szűzi haragjának leírására: 

„Lehunyt szeme alól szivárognak a könnyek, mint a kígyók az 
alvó virágoskertb ől." 
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Vagy hogy jeleníti meg játékosan, utolérhetetlen gyöngédséggel 
a könnyű  szívvel, fölényesen elviselt szegénységet: 

„El sem mondhatom, milyen szívvel tértem haza a szabótól, aki-
nek pincéjében ,a nyomor átalakul macskává, simogatják s eljátsza-
nak vele." 

hogyan az egyik legnagyobb gyermeki tragédiát, magában a 
képben is a gyermeki fantázia menetét követve: 

„De az én apám nem szeret engem — fekete erd ő  az apám, nin-
csen benne utam." 

ha azt olvassuk, hogy: 
„Megbántották, határozottan megbántották. Mintha egy pincér 

elébe hozná a bántó szavakat." 
ki ne értené meg azonnal a hasonlat bajusz alatti somolygásából, 

hogy egy kocsmából hazatér ő  részeg ember méltatlankodó motyogását 
hallja. 

Van a bicskánakszeme? Hegyes a kígyósziszegés? A szem lehet-e 
hegyes? E három logikus képtelenség és három érzékszervi, tapintási, 
látási és hallási képzetek összevonásából egy breugheli kép keletkezik: 

„Kiszúrom a szívedet — és bicskát nyit rám, annak pedig olyan 
hegyes szeme van, mint a kígyósziszegés." 

Vagy hogy magyarázza meg s békíti ki egyben az embert — a köz-
napi beszéd szívhez szóló egyszerűségével, s az elkerülhetetlen közös 
végre utalva — a váratlan halál iszonyatával: 

„ — Hja — ingatom a fejem — jó anyósom: föltámad az ember-
ben a halál, s így szól: Jó reggelt! Jó estét! Jó éjt! — mármint amikor 
jön. Vagy kikél a betegségb ől, s leszúrja késsel az ember életét." 

figyeljünk ugyanebben a mondatban nyelvének páratlan tömö-
rítő  erejére: a halál „kikél a betegségb ől", s megjelenítő  képességére: 
„s leszúrja késsel az ember életét". 

Vagy másutt a meghatottság ábrázolására: 
„Ej, az embernek vissza kell nvelnie a szívét, ha erre gondol." 
vagy egy vaskos káromkodás közérthet ő  kicsinosítására: 
„Öcsém, azt (csinálok), amit akarok, menj a bányába!" 
Vagy a háború pokoli látomására, amelyhez foghatót keveset ír-

tak a világirodalomban is: 
„No, mármost betesznek téged egy fedezékbe; kuksolsz, pattognak 

a gránátok, mint tűzön a kukoricák; jön az éjszaka; csendes minden, 
mint a kripta. Aztán vörös lesz a haja az éjnek; mint a veszett kutyák 
csaholnak az ágyúk; jajgat, mint a bolhás majom, a gépfegyver, már 
egyiknek-másiknak leesik a füle a nagy zajban, s akkor jön az igazi 
ordítás, olyan az, olyan, mintha dirib-darabra szakadva utolsót voní-
tana emberhangon a föld, aztán fájdalmában nekedrohanna az egész. 
... De akkor jön az igazi: az emberi pofák; a fenét: lófejek azok, a sír-
ból kitörők, ebek, farkasok, vércsék, sakálok. S ha az egyiknek leütöt-
ted a fejét, a másiknak máris rohan rád a kése, s jó, ha véletlenül nem 
a sajátságosod üt agyon. Igaz, aztán lecsendesül minden. Ha az ég 
szakadna be, azt se hallanád. A lábadnál, ha valami hiányzik: találsz 
mindent: fél szem; külön nyak; ha kopasz vagy: hajat, parókához. 
Rossz a gyomrod: van ott annyi bél, amennyit csak akarsz. Itt-ott 
még ég egy-egy emberi gyertya, aztán kialszik. Csend és sötétség." 
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Mondjam, hogy az öntudat alatti indulatok tenyészete a mai ún. 
legmodernebb nyugati irodalomban is ritkán kap olyan meggyőző  áb-
rázolást és akkor is többnyire jóval kisebb felidéz ő  erővel, mint ennek 
a negyed századdal ezel őtt maghalt fiatal írónak a munkájában? S 
emlékeztessek arra, hogy ifjúi m űve — ha tervezésben és a végrehaj-
tás radikalizmusában nem is mérhet ő  például Proustéhoz vagy Kaf-
káéhoz — de még csak a pálya kezdetén topogott, s ő  maga még nem 
érte el azt a negyvenéves korhatárt sem, ahol a prózaíró megszüle-
tik. Nem vagyok soviniszta, még nyelvünk képviseletében sem — s mi 
haszna is lenne belőle szegényes prózairodalmunknak? —, és hírr ől és 
dicsőségről is van néhány sanda gondolatom, de szívesen pörleked-
nék — ha lehetne — a sorssal, amiért a magyar nyelvnek ezt az ifjú-
sági diszkoszvető  bajnokát idő  előtt leállította. Er őszakot kell tennem 
magamon, hogy ne szaporítsam tovább az idézeteket ... minek ten-
ném? Fiatal prózaíróink bosszantására? 

írni azonban a világnak csak azokról a dolgairól tudott, amelye-
ket írói szervezetébe véglegesen áthasonított, mondhatnám azt is, 
amelyeket maga talált ki. Megadott feladatok elvégzésére nem volt al-
kalmas; lehet, hogy a tollforgatói gyakorlat hiánya tette, s id ővel ebbe 
is beletanul, lehet, hogy alkati képtelenség. A prózaírónak, mint a 
színésznek, sokféle szerepet kell eljátszania, s akárhányszor testét ől 
idegen bőrbe bújnia, hogy három térfogatban kidolgozhassa a maga 
epikai látomását; ördögnek is, angyalnak is kell lennie, s őt, ami még 
nehezebb, felöltenie a lét közbüls ő , közömbösebb formáit is, hogy meg-
érthesse és közvetíthesse a világot; lehet, hogy Gelléri ezt nem bírta 
volna erővel, s regényre nem futja a tehetségéből. Egy alkalommal 
mint a „Gondolat" rövid élt ű  irodalmi szerkeszt ője arra igyekeztem 
rávenni, készítsen egyik nagyüzemünkr ől egy irodalmi szociográfiát, 
vagy legalábbis valami ahhoz hasonlót. Gelléri hirtelen kimaradt a 
Florenzből. Egy idő  múlva véletlenül összetalálkozván vele, pirult, 
restelkedett, harsogva édesen nevetett saját zavarán. S másnap már 
hozta is a cikket. 

Gyanús volt. A tanulmányban hemzsegtek a Gelléri-féle novella 
alakok, vérbő  óriások, s pókhálóból sz őtt álmodozók. Kételkedni kezd-
tem saját tapasztalataimban és szememben. Hova lettek a pesti prolik? 
A Láng gépgyár tudtom nélkül elhagyta volna helyét s a mennybe 
emelkedett, az Úr trónusa mellé? — Nem jó? — kérdezte Gelléri iz-
zadva és szorongva. Megkeményítettem szívemet. — Kint voltál te 
egyáltalán abban az üzemben? 

A tájékán sem járt természetesen, csak kifogyhatatlan fantáziá-
jával és gyöngéd szívével. Szégyenkezve visszavette kéziratát, de 
hogy ne fáradt légyen hiába, rögtön átnyújtotta az ugyancsak aznap 
írt „Pirók" című  novellát. Ami a szociográfiai tudományban hamis 
volt, az itt sugárzott. 

Nem érdeklődésén, s természetesen nem is rokonszenvén múlt, 
hogy nem ment ki a nagyüzemi munkások közé. De optimizmusa nem 
érvekből s adatokból táplálkozott, hanem gaz életer ő  s gaz élet szerete-
tének sokkal mélyebb rétegeib ől, melyekhez az értelem manapság 
egyre kíváncsibban s gyanakvóbban nyúl, mert nem találja magya-
rázatukat. Hogy okoskodnék ki az önarcképb ől, melyet maga el őtt 
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lát: egy embert, kinek jobb keze nem tudja, hogy mit csinál a bal, 
amazzal házat épít, ezzel felgyújtja, s piccasói dupla orrokkal s a 
belső  koponyafalból kidudorodó szemekkel szagolja és nézi a t űzvészt. 
Gelléri alkatánál fogva elszántan optimista volt, legtragikusabb írásai 
is erről tanúskodnak, s csak egyfajta intellektuális gyávaság óvta meg 
attól, hogy vétkezzék természete szerint. Érvek helyett beérte a szá-
nalommal. A bűnbeeséstől vaksi emberszeretete óvta meg, az vitte a 
baloldalra is. 

De ha nem mert is szembenézni az eredend ő  bűnnel, írói appara-
túrájával minden híradást fel tudott fogni, mely az ember sorsáról 
szólt. Felfogta, s tovább is adta. Néha csak egy hasonlat vagy egy 
kép rezzenésével, néha egy világítótorony forgó lámpájával. Meg 
tudta írni az emberi gonoszságot és kegyetlenséget is, tehát nyilván 
ezek a tekercsek sem hiányoztak készülékéb ől. Nem rettent vissza a 
gyilkosokkal való szembesítéstől sem, sőt egyik háborús elbeszélésé-
ben — s éppé abban, amelyben a már idézett pokol-látomást írja le — 
egy kémkedő  paraszt megkínzatásáról is beszámol; képzelete, sajnos, 
itt sem hagyja cserben. „A szegény szörnyek"-r ől szóló novellái a tíz 
oldalán egy rémregényre való szörnyeteget és szörnytettet gy űjt ösz-
sze: tüd őbajos részeges apát, csapszékben meztelenül táncoló anyát, 
egy tolvaj fiút, aki elveszti a szemevilágát, egy másikat, nyavalyatö-
rőset, aki állatokat kínoz, vérfert őzést a testvérek között, s végül ket-
tős testvérgyilkosságot s egy öngyilkosságot, nem szólva egy mellék-
szerepben rángatózó nimfomániás lányról, aki nem is tartozik a csa-
ládhoz. Egy Dumas-nak, egy Sade-nak is sok volna. S noha szinte 
bizonyosra veszem, hogy semmilyen örökl ődési törvényt vagy tételt 
nem akart igazolni, oly természetes könyörületességgel vonja ki a 
bűnösöket az erkölcsi ítélkezés alól, mintha egy idegen égitestr ől 
hozta volna le őket. mutatóba. Védekezzék ellenük a társadalom ér-
dekei és belátása szerint, az író — bár megrendülten — csak a riasztó 
hírt hozza róluk. Gondolom, ezzel el is végezte társadalmi feladatának 
egyik jelentős részét. S minthogy a mt' zsák mesebízását is teljesítette, 
a többiért már csak önmagának tartozik számadással. 

De nem volt pártatlan. Bár látható öröme telt az óletkedv er őtel-
jes vitáiban s összeütközéseiben, rokonszenve a gyöngékhez és az ele-
settekhez húzott: így lett, talán akarata ellenére, politikus íróvá is. 
Egyik híres novellását, az „Ukránok kivégzését", melyet Sallai és 
Fürst emlékének szentelt. életm űvét lapozgatva csak mostanában ol-
vastam el, megvallom. kissé félve attól. hogy a politikai szándék pro-
pagandává laposítsa. Fölösleges félelem volt, az írót m űvészi ízlése 
és mesterségbeli ravaszsága simán átvezette a buktatókon. Mintha a 
tulajdonképpeni témát egy körtükörben mutatná be, melynek fóku-
szában, gyorsan váltogatva egymást, a témának csak a távoli ered ői 
tűnnek fel, egymást kisegítve és magyarázva: egy óbudai Demoszthe-
nészt látunk egy utcai csoportosulásban („bátor és eszes fecseg ő", 
mondja róla Gelléri), majd egy jókedv űen nyomorgó szabó története 
következik, akit lopáson értek, végül — óvatosan közeledve a témá-
hoz — megismerkedünk az elbeszélő  családjával, mely ugyancsak 
ukrán eredetű  s ekkor ugyanolyan szegény volt, mint a most bíróság 
előtt álló két ukrán lázadó. A körképnek ez a szelete két újabb ere- 
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dőre bomlik: az egyikben a lázadó fiú áll szemben a zsarnok apával, 
a másikban elvonul előttünk a zsarnok apa története, ki ifjúságában, 
mikor még szegény volt, maga is lázadozott a cár ellen, s majd hogy 
börtönbe nem zárták. S ezzel be is fejez ődtek az el őkészületek, az 
expozíció: az egyéni sorsok sugalmazó ábrázolása felkeltette érdekl ő-
désünket — figyeljük meg, mily közérthet ő  társadalmi és lélektani 
sémák segítségével! —, s öntudatunkban mintegy varázsütésre a zsar-
nok apa azonosul az elnyomó hatalommal, a lázadó fiú a két kivég-
zendő  ukránnal. A f ő  téma, a kivégzés közvetlen közelébe kerültünk. 

Az író jó ízlésére vall, hogy ezt sem direkt ,adásban kapjuk, a kör-
tükör további forgatása révén a környezet, a már ismert mellékszerep-
lők lépnek újra színre. Egyre drámaibb jelenetekben. Az ablakok alatt 
egy szakasz acélsisakos katona vonul el az utcán. Az apa bejelenti a 
családnak, hogy az ítéletet a rádió is közvetíteni fogja. A rádió egye-
lőre zenét sugároz. Az óbudai Demoszthenész kegyelmi kérvényre 
gyű jt aláírásokat, s összeütközik az aláírását megtagadó apával, aki 
egyben háziura (sic!). Egy megjegyzésével kibontja az ellentétet apa 
és fiú között. Az apa összeütközik a fiúval. Az utca tele rend őrséggel, 
géppuskás csendőrséggel. A rádió rendszertelenül közvetít, eltér a 
műsortól. S amikor végül is bemondja az ítéletet, s az apa diadalmasan 
keresztbefont karokkal kiáll az ablakba, a szelíd anya pedig két gyer-
tyát gyújt az elítéltek lelkiüdvéért, az elbeszélés úgy ér véget, s a 
háttérben, az akasztófa alatt álló két ukrán attól válik f őszereplővé, 
s tragikai nagyságuk attól közérthet ővé, hogy sorsuk közsorssá, alak-
juk a kisemberek meghitten ismer ős egyéni alakjaivá lényegült át. 

Egy délelőtt úgy nyitott be a Florenzbe, hogy már a forgóajtóból 
rámnevetett, jókedvű  széles arcával, villogó szemüvegével végigne-
vette a két sor asztal között az asztalomig vezet ő  hosszú folyosót. 

Előző  este becsípett, és hazafelé menet kés ő  éjjel, vagy talán már 
hajnal felé gyalog kelt át a téli Margit-hídon. A villamosok már nem 
jártak, az egész behavazott híd, ameddig a szem ellátott, néptelen 
volt, mindössze a túlsó járdán ingadozott, Buda fel ől Pest felé jövet 
egy magányos, ugyancsak beszeszelt alakzat. Ez hirtelen elcsúszott, 
elesett. 

Gelléri megállt. — Oppá — kiáltotta át, diadalmasan hahotázva a 
túlsó járdára. — Ön seggre esett! 

De alig hagyta el a szó az ajkát, ő  maga is elcsúszott, s a fenekére 
ereszkedett. Ketten ültek most már a téli éjszakában a néptelen Mar-
git-hídon, az egyik az egyik járdán, a másik a másikon, és az úttesten 
át szemrehányóan nézegették egymást. Ma is ott ülnek, ha meg nem 
haltak. 

Sajnos, egyikük bizonyos, hogy meghalt, s korunk élvezetes tör-
ténelmi játékai közepette a másiknak sem volt túl sok esélye arra, 
hogy életben maradjon. De akkor s ott a Florenzben a fiatal Gelléri 
olyan harsogó kacagással és háboríthatatlan jókedvvel mesélte el ezt 
a kis történetet — melyet talán abban a percben talált ki kistexti iro-
dájából a Florenzbe jövet —, mintha örökké akarna élni. Nemcsak 
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írásaiban, életében is derűlátó volt — amennyire egy értelmes és ér-
zékeny ember az lehet —, s bár borús óráiban ritkán találkoztam vele, 
úgy tudom, törhetetlen életkedve haláláig sem apadt el. Pajzsmirigy-
túltengéses és asztmás volt, de még betegségeib ől is csak bizalmat me-
rített, hogy hátha „jobb íróvá teszik". Közös sétáinkon az óbudai he-
gyekben vagy a Farkasréten a táj visszhangzott nevetését ől, s édes 
szép feleségének gyöngyöz ő  visszhangjától, jókedve éppoly csillapít-
hatatlan volt, mint étvágya. A kirándulásokról hazajövet néha felmen-
tünk a lakására, egymaga „bevágott" egy lábas paprikáskrumplit. 

Lehet, hogy — közvetve — étvágya, azaz életkedve ölte meg. 
Négyévi munkaszolgálat után Monoron, Aszódon, Nagykátán, mely 
alatt haza-haza szökve vulkanikus munkastílusában tovább dolgozott, 
a nyilasok 1944.. november 28-án a Vörösmarty utcai iskola gy űjtőhe-
lyéről elhurcolták és az utolsó Eichmann-féle vonattal Nyugatra szál-
lították. Három nappal el őbb, november 25-én beszélt utoljára fele-
ségével; most már nem visznek ki, mondta, állítólag bizakodva; de ha 
kivinnének, nem látsz többé. Günskirchenben még megérte a felszaba-
dulást, de úgy mondják, már teljesen legyöngülve, csonttá fogyva. 
Nem szívesen képzelem el az arcát. A még lábon járókat egy amerikai 
kórház felé indították, a menet útközben egy konzervszállítmánnyal 
találkozott, s Gelléri az élethez való iszonyú ragaszkodásában túlbe-
csülte szervezete teherbírását. Más hírek szerint tífuszban halt meg 
vagy egy hídról a folyóba lőtték. 



ETIKA KÓDEX NÉLKÜL 

Leszek Kolakowski 

1. A VILÁG MINT  A BELEEGYEZÉS  TÁRGYA  

Első  intuíciónk életigenlésünk szükségképpen integrális jellegére 
vonatkozik. 

Zavartalanul észleljük, hogy bizonyos műveletek elvégezhet ők rész-
ben is: a cigaretta így elszívható, vagyis elszívhatjuk a cigaretta egy 
részét, éppen így lebonyolíthatjuk a tervezett utazás egy részét, vagy 
visszafizethetjük az adósság egy részét, vagy részben elolvashatunk 
egy könyvet. Más műveleteket viszont vagy elvégzünk vagy nem vég-
zünk el, részben elvégzésük lehetetlen; lehetetlen részben kiugrani a 
robogó vonatból, az ember nem n ősülhet részben, valamilyen szerve-
zetbe sem léphet részben, és meghalni sem lehet részben. 

Ebből adódik az a föltételezés, hogy a világ elfogadása is olyan m ű-
velet, ami nem végezhet ő  el részben. Más szóval, vagy elfogadjuk, 
vagy elvetjük a világot teljes egészében, amint az istenek vagy teljes 
egészében elfogadják, vagy teljes egészében elvetik tisztel ő ik áldoza-
tát, és amint bárki közülünk, ha ajándékot kínálnak fel neki, csak a 
teljes visszautasítás vagy a teljes elfogadás között választhat. A világ 
mindannyiunk számára alternatív felkínálás, ajándék, amelyet nem 
lehet csak fele részben elfogadni. Mindaddig, amíg önként élünk, 
magatartásunkkal, valamint tudatos vagy félig tudatos beleegyezé-
sünkkel elfogadjuk a felkínált világot, vagyis elfogadjuk mindazzal 
együtt, amit tartalmaz. Kifejezzük, hogy elfogadjuk a világot, amely-
ben tortúrák és koncentrációs táborok vannak, amelyben emberek 
éhhalált és fagyhalált halnak; amelyben tizenkét esztend ős prostitu-
áltak élnek, s öregek, akiket gyermekeik megölnek, és gyermekek, aki-
ket szüleik megkínoznak, elfogadjuk a világot minden szenvedésével 
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és ostobaságával, gondjaival és gyalázatával, kegyetlenségével, er ő-
szakosságával és kizsákmányolásával egyetemben. Egyszer űen szólva, 
nem fogadhatjuk el másképp, csak így, vagy elvethetjük, teljes egé-
szében, önmagunkkal, részeivel együtt. Vagyis azzal, hogy élünk, el-
fogadjuk a világot, amelyben életünk folyik. Azonban ez semmi esetre 
sem jelenti azt, hogy tetszenek a világ aljas, kínos és ostoba oldalai, 
sem azt, hogy ezeket az oldalait okvetlen örökkévalónak vagy kikü-
szöbölhetetlennek és helyrehozhatatlannak tekintjük; azt sem jelenti, 
hogy meddőnek tartjuk szembeszállni velük. Ellenkez őleg, ha némi 
figyelmet érdemel kifejtett észrevételünk, amely triviálisnak és fá-
radságra érdemtelennek t űnhet (valóban triviális, mihelyt csak a min-
dennapi élet intencióit emeli ki), akkor csakis azért érdemes a figye-
lemre, mert lehet ővé teszi, hogy drasztikusan felismerjük a világgal 
való elsődleges kapcsolatunkat mint önként elfogadott önkéntességet. 
Ez arra a kötelezettségünkre emlékeztet bennünket, amit valaha alá-
írtunk, de lassanként megfeledkeztünk róla. Elfogadjuk a világ árny-
oldalait is körülbelül úgy, mint ahogyan valakinek a hagyatékát el-
fogadván adósságait is magunkra vállaljuk. Nem vonhatjuk ki ma-
gunkat e kötelezettség alól, s mesterkedéseink, látszólagos feledé-
kenységünk és látszólagos tudatlanságunk ellenére valamilyen isme-
retlen hitelez ők időről időre bemutatják a váltót, s akkor kellemetlen 
csodálkozással szertefoszlik ártatlan nyugalmunk. A világ örökség, 
amit születésünk napján kapunk; bizonyos, pontosan meg nem állapít-
ható pillanatban tudatában leszünk annak, hogy ez a hagyaték mindig 
ránk bízza a választást: lemondhatunk róla, lemondván magáról az 
életről is. Abban a pillanatban, amikor tudomást szereztünk arról, 
hagy lehet önként meghalni, bizonyos értelemben saját adósságunk-
ként magunkra vállaljuk a világ tartozásait. Élni — ez egészen egy-
szerűen annyit jelent, mint a saját rothadtságunkul és saját gyalázatun-
kul elfogadni a világ minden rothadtságát és minden gyalázatát; annyit 
jelent, mint elismerni, hogy az örökség, az őt terhel ő  adósság ellenére 
is érdemes arra, hogy elfogadjuk, vagy pedig hogy a szenvedések és 
gyalázat ellenére az élet mégis érdemes arra, hogy részt vegyünk 
benne. Mi valóban nem tudjuk, és régi teodiceák reménye ellenére 
sohasem fogjuk tudni kiszámítani és tisztázni a hagyaték aktíváját és 
passzíváját, összeszámlálni az öröklött kincsben a jót és a rosszat, és 
mégis, valahogyan spontánul és úgyszólván szemmértékre elszámo-
lást készítünk a magunk számára, saját szakállunkra magánteodi-
ceákat konstruálunk, amelyek igazolják el őttünk az emberi világot 
benne való jelenlétünkkel együtt. 

Azt mondhatnánk, hogy mindez nem igaz, mert nem önkéntes vá-
lasztás alapján élünk, hanem azért, mert valaki életre hozott bennün-
ket, puszta biológiai struktúránk pedig bizonyos mechanizmusokkal 
rendelkezik, amelyek arra késztetik az életet, hogy védekezzen a meg-
semmisítés ellen, vagyis pusztán a biológia kell ő mértékben megma-
gyarázza az életbe való tehetetlen beleegyezésünk tényét, ez a bele-
egyezés pedig nem követel t őlünk semmilyen utólagos határozatot. 
Azonban ilyesmit mondani voltaképpen annyi, mint ,azt állítani, hogy 
a teodicea biológiai alapon nyugszik, s ebb ől nem következik, hogy 
nem önkéntes és nem függ össze a szabad választással, mert hisz min- 
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den eljárásunk biológiailag megmagyarázható anélkül, hogy elvesz-
tené az önkéntes döntésekben való mély gyökereit. Ily módon, az élet 
valamelyik pillanatában megtudjuk, hogy az — élni vagy nem élni — 
alternatíva mindenki számára nyílt távlat, és ett ől kezdve többé soha 
sincs jogunk azt állítani, hogy nincs tudomásunk róla; tudjuk, hogy 
lehetőségünk van visszautasítani a beleegyezést, mégsem élünk ezzel 
a lehetőséggel; többé-kevésbé tudatosan élünk — mekkora különb-
ség is az, amikor a leggyámoltalanabb elme is tudatában van ennek a 
távlatnak! Élni — ez nem tekinthet ő  tehetetlen helyzetnek, amelybe 
szüleink helyeztek bennünket; azáltal, hogy élünk — önként elfogad-
juk ezt a helyzetet, úgyszólván aláírhatjuk azt ,a fiatot, amelynek alap-
ján a világ pontosan abban a formában jött létre, amelyben a szemünk 
elő tt van; és mivel az a fiat az egészre érvényes, a mi aláírásunk is 
kiterjed az egészre, már pusztán amiatt, mert nem lehet részben élni, 
s ezért nem lehet csak egy részét választani a világnak, amelyben 
élünk, sem a történelemnek, amelyben részt veszünk. Ebben az érte-
lemben adósok vagyunk mindenütt, ahol a világban valami fizetnivaló 
van, és érdekeltek vagyunk mindenben, ami megváltoztatható, érde-
keltek vagyunk minden revandikációban és minden adósságban. Az 
emberi világ, a maga teljességében, életünk állandó korrelatívja, és 
mindenki közülünk hallgatólagosan kötelezte magát, hogy őrzője lesz, 
mert elfogadta tulajdonául, amelyet részben a társadalom alakított ki, 
részben maga szervezte meg magát. Senki közülünk nem él véletle-
nül, illetve helyesebben szólva, csak a világegyetem szempontjából él 
véletlenül, ez pedig az a szempont, amelyre senki sem képes helyez- 

amint arra sem képes, hogy azonosítsa magát a panteista is-
tennel, aki belülről igazgatja a csillagok mozgását; saját szempont-
jából mindenki önkéntes választás alapján él. 

Amikor ösztönös teodiceáról beszélünk, megengedünk magunknak 
bizonyos verbális visszaélést. Ugyanis a hagyományos teodiceák nem 
elégszenek meg csak olyan következtetésekkel, amelyeknek azt kell 
bizonyítaniuk, hogy a világban a jó korlátlan túlsúlyban van a rosz-
szon. Emellett :megkísérliik bizonygatni, hogy nem mennyiségek egy-
szerű  összehasonlításáról, hanem komplementáris életkapcsolatról van 
szó, amelynek alapján a rossznak ez a hozzáadása a jó impozáns tö-
megének elengedhetetlen feltétele. A szabad akarat — amint Leibniz 
mondotta — szükségképpen összefügg a b űnnel, de jobb a bűnös és 
elhatározásában szabad, mint a b űntelenségig jogfosztott emberiség. 
Hasonlóképpen a dolgok autoegzisztálása, mivel az mindenkor koeg-
zisztálás, szintén szenvedést szül, de jobb a világ, még ha szenvedünk 
is benne, mint a semmi, szenvedés nélkül. Vagyis a rossz szerény 
arányaival a teodicea nemcsak az életet igazolja, hanem magát a 
rosszat is, mint a tökéletes világegyetem elengedhetetlen összetev ő-
jét. Ösztönös teodiceánk sokkal szerényebb a világ tolmácsolásában, 
mint a gyakorlati követelményekben; a rosszat nem tekinti a világ-
egyetem ragyogó távlata szükséges töredékének, sem gyógyíthatatlan-
nak; megelégszik annak a feltételezésnek gyakorlati érvényesítésével, 
hogy az élet ragyogóbbá tehet ő, ha fényoldalai csak szerény túlsúly-
ban is vannak árnyoldalain, egyúttal kész vállalni a felel ősséget az 
ennek az aránynak javítására tett küzdelemért. Csak annyiban ér- 
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demes arra törekedni, hogy az ösztönös teodicea tudatos teodiceává 
változzon, amennyiben összefügg azzal az önkéntes beleegyezéssel, 
hogy viseljük ezt az Atlasz-terhet, vagyis amennyiben lemondunk a 
létező  világ hagyományos teodiceák szabta konzervatív igenlésének 
kísértéséről. Ha ugyanis tudatában vagyunk annak, hogy azáltal, hogy 
élünk, egyúttal affirmáljuk az életet, tudatunk magában foglalja a fe-
lelősséget a világ adósságaiért, ez viszont azt jelenti, hogy nem értünk 
egyet a világ fennálló formájával. Adósságunk lerovásának visszauta-
sítása kettős ideológiai formát ölt: vagy mint a süvölvény nihilizmus 
nyilatkozik meg, jobban mondva igazolja magát, vagy mint vénhedt 
konzervativizmus. Ez két formája ugyanannak az álarcnak, amelyet az 
életért vállalandó felel ősségtől való gyáva menekvés kényszerít ránk. 

2. A NIHILIZMUS KEPTELENSEGE. A KONZERVATIV 

GONDOLKODÁS S T R U K T II  R A J A 

A. nihilizmus leplezett meggy őződés, hogy érdemes élni egy teljes 
rossz és javíthatatlan világban, vagyis az a meggy őződés, hogy az élet 
pozitív értéket jelent egy olyan világban, amely nem tartalmaz sem-
milyen pozitív értéket. Vagyis a nihilizmus a világ teljes igenlésének 
kísérlete a teljes tagadás keretében. Azonban ez csak látszólagos, csak 
jelképes tagadás, csak ürügy vagy háttér, amelynek igazolnia kell 
bármilyen határozattól való rettegésünket. Ugyanis a gyógyíthatat-
lanul romlott világban minden határozat egyaránt jó és rossz — bár-
hogyan is nevezzük —, mert egyik sem realizálhat pozitív értékeket. 
A nihilista, magatartásával, teljes egészében elfogadja a világot, mi-
helyt önként elfogadja jelenlétét a világban. Ha egyúttal arra törek-
szik, hogy teljes egészében megtagadja, akkor ez a tagadás puszta ál-
lításra, üres deklarációra szorítkozik, amely csak arra szolgál, hogy 
önmagát affirmálja a világgal szemben. Azáltal, hogy menekülni 
igyekszik olyan elhatározásoktól, amelyek elköteleznék, a nihilista 
gyógyíthatatlanul betegnek bélyegzi meg a valóságot, de egyúttal lep-
lezetten hisz az élet értékében, mihelyt beleegyezik abba, hogy éljen, 
és mihelyt olyan érdekövezeteket talál a maga számára, amelyek ki-
zárólag saját személyiségéhez fűződnek, és a gyáva közömbösség há-
lyogával van bevonva mindaz iránt, ami ezenkívül van. A részleges 
igenlés ilyen kísérletét elengedhetetlenül a látszólagos tagadás hazug-
sága hatja át, ezért a nihilizmus sohasem lehet hiteles, mindaddig, 
amíg kifejezésre jut az életben, kinyilvánítását pedig önszeretet és 
rettegés hatja át. A cirkuszi akrobatához hasonlóan, aki alig látható 
hálót feszít ki, hogy megóvja mutatványát a kockázatos következmé-
nyektől (pedig éppen a kockázat teszi látványossá a mutatványt), a 
nihilista kinyilvánítja hitetlenkedését, de ebb ő l csakazokat a következ-
tetéseket vonja le, amelyek lehet ővé teszik számára a határozás elke-
rülését, nem pedig azokat, amelyek őt magát sújtják. Abban a hitben, 
hogy tagadja a világot, saját magával azonosítja, és a látszólagos két-
ségbeesésből kikovácsolja a nárcizmus eszközét. Azonban végs ő  fokon 
a nárcizmus sem lehet tartós életfelfogás, mert csak akkor nyilváníthat-
juk magunkat az egyetlen pozitív értéknek, az egyéb világot pedig eset- 
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leges lerovások tárházának, ha alkalmazkodunk annak a valóságnak 
a követelményeihez és törvényeihez, amelyb ől elégtételeket akarunk 
meríteni. E célból olyan értékeket kell tulajdonítanunk a valóságnak, 
amelyeknek elismeréséhez a valóság ragaszkodik, ha beleegyezik abba, 
hogy ezeknek az elégtételeknek a forrása legyen. Mivel életünk pusz-
tán technikai okokból nem folyhat kívül a jón és a rosszon, ami a vi-
lágban van, ezért az a meggy őződés is, hogy értékeink megtagadásával 
elvetettük ezt a világot, nem más, mint szónoki fikció. Az igazi nihi-
lizmus éppen annyira lehetetlen, mint ahogyan lehetetlen a reális 
semmi is. 

Ha a nihilizmus látszólagos bele nem egyezés a világba, a konzer-
vativizmust — önmagunk azonosítását a létez ő  világgal — a nihiliz-
mus ellentétének tekinthetn ők. Azonban megállapítottuk, hogy egyik 
is, másik is ugyanannak az els ődleges inspirációnak két ideológiai 
változata. A nihilista végs ő  fokon saját magára redukálja a világot; a 
konzervatív saját magát redukálja a létez ő  világra. A konzervatív ál-
láspontjában könnyen megérezhet ő  az értékelés sajátos kétértelm ű-
sége. Allandóan ingadozik a között a meggy őződés között, hogy a vi-
lág annyira tökéletes, hogy nem szorul semminem ű  javításra és a kö-
zött, hogy a világ annyira tökéletlen, hogy nem lehet megjavítani. Lé-
nyegében nem fontos, hogy e két értékelés közül melyik került túl-
súlyba, mert mind a kettő  ugyanazokhoz a gyakorlati következteté-
sekhez vezet. Azonban ha a konzervatív csökönyösen megmarad a má-
sodik változat mellett, vagyis javíthatatlanul rossznak tekinti a vi-
lágot, egészen mást ért ezen, mint a nihilista. Nem szándékozik pusz-
tán azt mondani, hogy a világ nem tartalmaz semmilyen pozitív érté-
ket, hanem elsősorban azt, hogy minden lehetséges pozitív érték már 
megvalósult a világban. Az egyszer s mindenkorra megkövesedett 
torz világ eszméje csak azért szükséges a konzervatívnak, hogy til-
takozzon bármilyen reformnak még csak a gondolata ellen is, mert 
egyébként úgy véli, hogy ez a rossz világ nemcsak a legjobb az összes 
lehetséges világok közül, hanem véglegesen realizálta is a legf őbb ér-
tékeket. 

Az említett kétértleműség könnyen követhet ő  a szocialista eszmék 
konzervatív bírálóinak példáján: „Ti mennyországot akartok terem-
teni a földön — mondja a konzervatív —, de a halál és a szerelem 
múlhatatlanul a szenvedés forrása. Vagyis nem fog sikerülni kiküszö-
bölnötök az életb ől sem a halált, sem a szerelmet. Tehát mennyorszá-
gotok eszméje fikció, és nem érdemes fáradozni érte." Körülbelül 
ilyenek Nikolaj Bergyajev bírálatai. Abból a tényb ől, hogy bizonyos 
szenvedések kiküszöbölhetetlenek az életb ől, a konzervatív kétes logi-
kával élve, azt a következtetést vonja le, hogy általában medd ő  min-
den harc az élet szenvedései és bajai ellen. Az az okoskodás, hogy „a 
világ úgysem válhat paradicsommá, tehát egyáltalán nem érdemes 
javítani rajta", a legkevésbé sem instruktív a következetesség tekin-
tetében, és leleplezi el őttünk a konzervatív gondolkodás igazi célzatát. 
A régi teodiceák szerzőihez hasonlóan, a konzervatív is meg van gy ő-
ződve arról, hogy a lehetséges jó már megvalósult a világban, a rossz 
pedig valóban rossz, de nem lehet kiküszöbölni; bármilyen változta-
tás, voltaképpen rosszabbra változtatja a világot. A konzervatív nem 
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azonosítja a világot teljesen az adott valósággal, hanem jövend ő  tar-
tósságának csak azokkal az oldalaival, amelyekben saját értékeit látja. 
Ezek az értékek egyúttal jelent ős részükben különböznek a múlt világ 
tartósságától, de éppen a tartósság határozza meg őket. 

Másrészt, mivel az új jelenségeket csak akkor képes elfogadni, ha 
kapcsolatba hozza őket általa ismerttel és régivel, mivel öröklött ele-
meiben asszimilálja a világot — a konzervatív kénytelen a rossznak is 
bizonyos tartósságot tulajdonítani. E tekintetben igen tanulságos az 
egyházi ortodoxok vitája a kereszténység h őskorából, vagyis a refor-
máció és ellenreformáció korából való eretnekekkel. Az ortodox egy-
részt büszke arra, hogy az eredeti hagyományok őrzője és szüntelenül 
az ,apostolokra hivatkozik, hogy bebizonyítsa tartós és régi pozíciójának 
törvényességét, az eretneket pedig veszedelmes újítónak bélyegezi meg, 
aki önkényesen és isteni pártfogás nélkül megteremti saját magán-
szentségeit. Másrészt visszafojtja irigységt ől áthatva, amely a konzer-
vatív lelkében szüntelenül pislákol, amikor bármilyen új gondolattal 
kerül szembe, az ortodox magára vállalja azt a gyászos munkát, hogy 
bebizonyítsa, hogy ellenfele csak a régi eretnekek régi b űneit ismétel-
geti és nem ad hozzá semmit: „mert ugyanezt mondta még Arius, 
Krisztus ellensége, és Pelagius, az isteni kegyelem ellenfele és Nes-
torius, a boldogságos szűz Mária durva ellensége, mindannyian ugyan-
azt mondták vala". A konzervatív éppen tartósnak értékeli a tartóst és 
öröklöttnek az örököltet, és mivel képtelen másként asszimilálni a vi-
lágot, mint öröklött sémákon keresztül, beléjük gyömöszöli minden 
ellenfelét, hogy azonosítsa valamivel, amit már tud, amit már látott, 
és amit egyszer s mindenkorra elítélt. A konzervatív, mivel egyrészt 
hajlamos arra, hogy azonosítsa az értéket azzal, ami örökkévaló, más-
részt szereti ismételgetni az ilyen típusú közmondásokat: „nincs új a 
nap alatt", „plus ca change, plus ca reste la meme" stb. Közben me-
lankólikus színezetet ad e közmondásoknak, amivel azt akarja meg-
mutatni, hogy bölcsességével már megismert minden rosszat a világon 
és mindent tud mai és jövend ő  ellenfeleiről, mert azok állandóan a 
régi hibákat ismételgetik. Az ilyen ingadozás beletartozik a konzer-
vatív gondolkodás szerkezetébe, mert az öröklött és szilárd értékekkel 
való azonosulás vágya alkalmazás közben összeegyeztethetetlen formák-
ra szakad: az érzés tehetetlensége arra készteti, hogy azt tegye, ami tar-
tósságával örömet szerez a szemnek; a gondolat tehetetlensége arra 
készteti, hogy tartósságot tulajdonítson a rossznak, mert a konzervatív 
csak örökkévalónak képes felfogni a rosszat. 

A felelősségtől való menekülésvágy a tartós és preegzisztenciális 
világrenddel való azonosulás által — másodlagosnak tünteti fel a kon-
zervativizmus minden értékét. Igy a konzervatív kétféleképpen érvé-
nyesíti saját személyiségét: konok törekvéssel a következetességre, 
amelyet az egyszer már elfogadott szokások, elképzelések, nézetek és 
magatartás változtathatatlanságának értelmez, másrészt a gondvise-
lésbe, a dolgok transzcendentális rendjébe vetett, egyik vagy másik 
módon értelmezett hittel, amelynek keretében és amelyre való tekin-
tettel azonosítható csak saját egzisztenciája. A konzervatívok szeret-
nek azzal kérkedni, hogy következetesek, vagyis azzal, hogy eszméik 
és eljárásaik konokul állhatatosak, mert csak akkor érzik azonossá- 
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gukat és személyes hitelességüket, ha sikerül azt összekapcsolniuk a 
szilárd tulajdonságok lehet ő  legnagyobb összegével. Ez mégsem 
elegendő , mert a kizárólag önmagunkra vonatkozó következetesség 
nem ad erkölcsi támasztékot a személyen kívüli rendben és nem men-
tesít a felel ősség alól. Ezért az individualitást a dolgoknak valamilyen 
istentől vagy a természett ől megállapított magasabb fokú rendje sze-
rint kell jellemezni; az individualitás csak a dolgok e rendjének kere-
tébe helyezve szerez életes hitelességet. Annak ismételgetésével, hogy 
az individualitás csak transzcendentális felé való mozgásban reali-
zálódik, Gabriel Marcel ezt a konzervatív interpretációt fejezi ki. 

A transzcendentális rendbe vetett hit természetes módon a tekin-
télykereséssel, a nyugalom bálványozásával és mindennem ű  sietség 
elleni győlölettel párosul. Hasonlóképpen a konzervatív szereti ismé-
telgetni, hogy nagyra becsüli a szakszer űséget és a szakosítást; vol-
taképpen a szakszer űségnek csak konzervatív oldalát, vagyis a tár-
sadalmi feladatok szilárd hierarchiájával való kapcsolatát. A szaksze-
rűséget már Platón kora óta felhasználták a konzervatív világképek-
ben, a szakosítás jelszava pedig a hierarchikus társadalmi rend vé-
delmére szolgált: ne sutor ultra crepidam .stb. A szilárd értékskálák-
ban és a társadalmi hivatások hierarchiájában lejátszódott forradal-
mak eredetileg gyakran az adott életterület dilettánsainak és kontá-
raknak a műve volt. A konzervativizmus szereti a világos megoszlást, 
és semmi sem dühíti jobban, mint a z űrzavar az egyszer már rende-
zett kartotékokban. Még arra is hajlandó, hogy kinyilvánítsa türel-
mességét más gondolkodásmódok iránt, ha ezek világosan magukon 
viselik valamilyen „iskola" jellegét és ha egyszer s mindenkorra be-
vonhatók bizonyos tartós osztályozásba. A konzervatív mindenkor 
szívesebben száll síkra „magasabb" értékekért (a tudomány a tiszta 
igazságot, a művészet a tiszta szépséget, a kultúra pedig a személyiség 
önzetlen nemesítését szolgálja), mert úgy érzi, hogy ezen az alapon 
könnyebben megfoszthatja relatív jellegét ől az értékek világát és 
könnyebben megvédheti az értékek világának örökös hierarchiáját. 
Számára visszataszító a gyakorlati élet, mert azzal fenyeget, hogy 
történelmi változékonyságával elnyeli az értékek világát, mert kisebb 
vagy nagyobb mértékben utilitáris, azaz relatív státust adhat az érté-
keknek. Hűség, engedelmesség és becsület — ezek minden egyes kon-
zervatív kedvenc erényei, tisztára formai erények, és csakis az egyén-
nek valamilyen más, akár emberi, akár természetfölötti valósággal való 
bizonyos állandó kapcsolatával jellemezhet ők. A konzervativizmus a 
jövő  előreláthatóságát is becsüli. Szereti az objektivizált, nyilván-
való értékeket; szereti a dolgokat, mert a dolgok szeretik az állandó-
ságot. A konzervativizmus az emberi természet azon oldalának a gy ő-
zelme, amely az embert kiegyenlíti a dolgokkal. Társadalmi eredetét 
tekintve azoknak a közösségeknek a természetes gondolati struktú-
rája, amelyek stabilitásukkal a dolgok stabilitására (tartós jövedelmi 
források, tartós birtokok) alapozzák, és gy űlölik a nomád és egyéb 
csoportokat, amelyek nem gyökereznek mélyen a dolgok világában, 
vagyis éppen azokat, amelyek rendszerint forradalmasítják az örök-
lött világrendeket. 

Erkölcsi szempontból a konzervativizmus — éppen úgy, mint a ni- 
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hilizmus — önvédelem a határozathozatal kényszerével szemben. A ni-
hilizmus álcázott idomulás az esetleges valósághoz, és a helyzet vál-
tozásától függ ően mindenkor kész változtatni idomulási módján, vagyis 
a nihilizmus azáltal teszi lehet ővé a felelősségtől való menekülést, 
hogy megengedi a kételkedést bármilyen vállalkozás sikerében, 
amelynek célja bármilyen érték realizálása, a konzervativizmus vi-
szont más úton ér el hasonló célt: az értékek tartós és abszolút hie-
rarchiájának, vagyis etikai kódexnek a létrehozásával teszi lehet ővé 
a felelősség alól való kibúvást. 

3., A L ÁTSZOLAGOS FELELOSSEG 

EGZISZTENCIALISTA E S Z M É J E 

Az etikai kódex hasznosságának és lehet őségének problémája azért 
vált fontossá elmélkedésünkre nézve, mert eddigi megállapításaink 
kockázatosan megokolatlanok voltak. Ugyanis ha csak azt mondjuk, 
hogy a világ — amennyiben az életbe való gyakorlati beleegyezésünk-
kel elfogadjuk — teljes egészében a felel ősség objektumának tűnik, 
ezzel még nem kerüljük el azt a veszedelmes kétértelm űséget, ame-
lyet az „elkötelezettség fogalma tartalmaz, például Heidegger filozó-
fiájában. Amikor azt mondja, hogy az „Entschlossenheit" a hiteles eg-
zisztencia feltétele, Heidegger olyan helyzetet teremt, amely lehet ővé 
teszi, hogy felel őtlenséggel vádolják; Heidegger azt sugallja, hogy az 
emberi lét hitelessége, azaz önlétrehozása a filozófia szerint a társa-
dalmi élet egyenrangú területein való esetlegesen választott, bár-
milyen elkötelezettséggel megvalósul. Nyilván azt mondhatnánk, hogy 
a filozófus nem köteles doktrínáját egyoldalúan bármilyen meghatá-
rozott társadalmi vagy politikai vállalkozáshoz kapcsolni. Ez elismer-
hető  annyiban, amennyiben a metafizikus felfogások és a folyó élet 
összeütközéseir ől alkotott álláspontok közötti kapcsolat gyakran nem 
egyértelmű , és nincs mód teljes egyértelm űséget létrehozni közöttük 
a szemlélet komplett autonómiájától való félelem miatt. A társadalmi 
felelősség mégis arra készteti a filozófust, ha már egyszer elhatározta, 
hogy kifejti az életnek valamilyen szuverén értékeit, hogy ne engedje 
meg egyaránt helyes tolmácsolásuk lehet őségét a végs őkig ellent-
mondó gyakorlati álláspontokban. Ha valaki az engedelmességet nyil-
vánítja a legnagyobb erénynek és ehhez nem f űz hozzá semmi többet, 
annak a veszélynek teszi ki magát, hogy felel őtlennek mondják: „en-
gedelmesség" ki iránt? az isten iránt? bármilyen létez ő  politikai hata-
lom iránt? a saját természetünk iránt? Egy esetleges emberi konf-
liktus esetleges oldaláról az ilyen érték egyformán sikeresen váltható 
valóra. Az elkötelezettség vagy a felel ősség fogalma önmagánál fogva 
hasonló kockázatnak van kitéve. És valóban, a felel ősség eszméje mel-
lett kitartani felel őtlenség, ha ezt a formális értéket nem kapcsoljuk 
össze az anyagi etika területének valamilyen tartalmával, ami kiküszö-
böli a teljes esetlegességet vagy pedig redukálja gyakorlati megva-
lósulását. 

Vagyis az az „elkötelezettség" mint szuverén érték a lehet ő  leg-
nagyobb mértékben csalóka valuta. Azáltal, hogy minden egyed vi- 
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lágát különféle „elkötelez ő" ajánlatok végtelen területévé nivellálja, 
ez a jelszó csak látszólagosan hozza létre azt a nyugtalanító feszült-
séget, ami akkor keletkezik, amikor kénytelenek vagyunk olyan le-
hetőségek között választani, amelyek közül egyik mellett sem szólnak 
világos indítékok. De éppen az teszi illuzórikussá ezt a feszültséget, 
hogy ,semmilyen indíték sem szól a választás mellett, mivel a vég-
telenül sok és végtelenül sokszoros lehet őség differenciálatlan, kö-
zömbös és egynemű  összesítéssé redukálódik, amelyen belül minden 
választás jó, mert csak a választás és a nem választás tárgya van 
erkölcsileg elkülönítve. Ha az elkötelezettség önmagánál fogva hite-
lességet ad az önaffirmációt keres ő  egzisztenciának, és nem létezik 
semmilyen, istent ől vagy embertől megállapított kötelez ő  érték, amely 
differenciálná az elkötelezés számtalan helyét, akkor a világ tökéle-
tesen homogénné válik: furcsa célponttá, amelynek minden nyíl pon-
tosan a közepébe talál, mert minden egyes pontja a közepén van. Az 
erkölcsi nyugatalanság fölösleges és szükségtelen, mihelyt minden 
elkötelező  választásban szuverén értékeket lehet meghódítani. Mert a 
nyugtalanságot vagy az okozza, hogy egy helyzetben, amelyben állást 
kell foglalni, lehetetlen egyszerre meghódítani különféle elkötelez ő  
lehetőségeket, vagy pedig az, hogy nem lehet el őrelátni a választás 
következményeit az elismert értékek keretében. Vagyis a nyugta-
lanság minden esetben feszültséget tételez fel a bizonyos értékekbe 
való beleegyezés és azoknak a feltételeknek az ismerete között, ame-
lyekben ezek az értékek realizálódnak; kiküszöbölvén ezt a feszült-
séget egyik összetev őjének kiküszöbölése által, kiküszöböljük a nyug-
talanság okát. 

Ezáltal (az elkötelezettség eszméje, amely látszatra megköveteli a 
lehető  legnagyobb felel ősséget, a tényleges felel ősség alóli menekvés-
nek új eszközévé válik. Kierkegaard istene, aki jelenlétével elfedi az 
etika szféráját, a félelem forrása lehet; felszólíthatja Ábrahámot, 
hogy áldozza fel fiát, de Ábrahám félelmének csak akkor van értelme, 
ha tudatában van annak, hogy az isten parancsa er őszakosan lábbal 
tipor egyébként elismert erkölcsi értékeket. Az isten paradox helyze-
tet teremthet vagy gonosztettre kényszerítheti az embert, de para-
doxról vagy gonosztettr ől csak akkor beszélhetünk, ha az isten felfedi 
előttünk az engedelmesség két oldala közötti szakadékot, például ami-
kor olyan parancs végrehajtását követeli, amely ellenkezik az általa 
megállapított általános szabályokkal. Ha annakel őtte Ádám nem íz-
lelte volna meg a jó és a rossz tudásának fájáról tépett almát, ha isten 
nem átkozta volna meg testvérgyilkosság miatt Kaint, ha becstelen-
sége miatt nem írtotta volna ki Noé egész nemzedékét, és nem til-
totta volna meg Noénak a vérontást, s végül ha magával Ábrahámmal 
nem kötött volna békét — Ábrahám nem érezte volna magát b űnösnek, 
amikor kést emelt Izsákra, mert ebben az esetben csak egy meg-
határozott parancs iránti engedelmesség lebegett volna szeme el őtt. 
Ha Kierkegaard magyarázata szerint a hit elfedi az etikát, akkor a 
nyugtalanság ennek az elfedésnek az eredménye. Ha az „etikai stá-
dium"-ot kitörölhetnénk a tudatból, nem jelentkezne nyugtalanság, 
amikor szembekerülünk a vallás követelményeivel. És ha az istennel 
együtt eltűnik minden érték, ami megelőzi az individuális egziszten- 



ciát, ha Heidegger Léte, habár nyílt és habár önmagát magyarázza, 
erkölcsileg mégis néma marad és képtelen arra, hogy bármilyen, er-
kölcsileg kötelező  értéket hirdessen — akkor a felel ősség jelszava üres 
térben, visszhang nélkül hangzik el. És valóban, a felel ősség impera-
tivusa voltaképpen csak akkor nyugszik rajtunk, ha tudjuk, hogy va-
lami egyáltalában értéket képvisel, és ebben a min őségében a felelős-
ség tárgya, még akkor is, ha homályban marad, hogy a világgal való 
érintkezésünk mely pontján realizálódnak az értékek. Ezért Sartre el-
torzította Kierkegaard gondolatát, amikor népszer ű  manifesztumában 
„Ábrahám félelmére" hivatkozott; mert Sartre víziójában nem volt 
hely „az etikai szféra elfedésének". 

A gondolati struktúrák három ideális modelljét vizsgáltuk meg: a 
nihilista álvilágtagadást, a fennálló renddel való konzervatív azonosu-
lást és a szuverén szabályként értelmezett elkötelezettség eszméjének 
egyik egzisztencialista változatát. Közös sajátosságuk, hogy a felel ős-
ség helyzetének misztifikálásával lehet ővé teszik az erkölcsi határozat-
hozatallal kapcsolatban jelentkez ő  nyugtalanságtól való szabadulást. 
A nihilista álláspont keretében az erkölcsi kódex hasznavehetetlen, 
mert azoknak az értékeknek, amelyeknek megvalósítására utasítással 
szolgál, semmi reményük sincs a realizálódásra. A vizsgálat alá vett 
egzisztencialista interpretáció szempontjából az erkölcsi kódex lehe-
tetlen. Viszont a világ konzervatív víziójában a kódex szükséges; a kó-
dex a legfőbb eszköz, amelynek segítségével látszólag megszabadulunk 
a bűntudattól és a határozás szükségét ől. Az egyöntetűvé tett, bukó-
félben levő  nihilista világ vagy az értéktávlatoktól megfosztott egzisz-
tencialista világ nem ad helyet az ingadozásnak és az elmélkedésnek, 
nem követel határozást, mert a határozás annyit jelent, mint elfogadni 
az egyik vonzó lehet őséget. Határozás ott esik, ahol el őzőleg tere volt a 
különbözőképpen kitűzött vonzási központok közötti ingadozásnak; er-
kölcsi határozat pedig akkor következik be, ha ezek a központok jelle-
güknél fogva kötelez ő  vagy kötelez őnek elismert értékek. Szükséges 
az olyan helyzet, amikor valami „között" vagyunk, szükség van a pilla-
natnyi immobilizmusra az ellentétes irányú er ők között, hogy a határo-
zás fogalma alkalmazható legyen. A határozás természetesen akkor ölt 
erkölcsi jelleget, ha az er ők közül legalább egynek éppen morális és 
nem utilitáris jellege van (mert Buridán szamarának is határoznia 
kellett; ennek a határozásnak azonban nincs erkölcsi tartalma). 

4. K 6 D E X - ERKÖLCSI BIZTONSÁG - HAT  A ROZAS 

A konzervatív világmodellben az ember imentesülhet a határozat-
hozataltól, ha van kódexe, vagyis ha vannak hierarchikusan rendezett 
és egyetemességre igényt tartó anyagi etikai szabályai. A kódex meg-
mondja, hogy melyik szabály feltétlen és melyiket korlátozzák a kö-
rülmények, megmondja azt is, hogy melyik értéket kell más értékek 
fölé helyezni. Igaz ugyan, hogy egyetlen kódex sem bevégezetten tel-
jes, de már pusztán a kódex eszméje magában foglalja az eszményi tel-
jességre, vagyis olyan szabályok összességére való törekvést, amelyek 
bármilyen morális helyzetre alkalmazhatók, és azt mindenkor eleve 
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kétségbevonhatatlanul megoldják. A kódex eszménye: korszer űen vi-
lágos rendszer eszménye, amelyb ő l a helyzet leírása alapján levonható 
bármelyik értékítélet vagy ugyanannak a tagadása. A kódexnek olyan 
kristálytiszta tájképpé kell változtatnia az értékek világát, amelyben 
minden érték mindenkor, minden kétség nélkül lokalizálható és azo-
nosítható. 

Ezért a fő  eszmét, amit védelmezni akarunk, a következ őképpen fo-
galmazhatjuk meg: a komplett kódexre való törekvés a tökéletes mo-
rális biztonság iránti vágyból fakad. Ez a vágy ellentétes a tudat bi-
zonyos jelenségeivel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a társa-
dalmi és az erkölcsi degradáció megakadályozása végett. Ez az eszme 
természetesen bizonyos értékek feltételezésével jár. Ebben nem kétel-
kedem, csak azt hiszem, hogy ezek a feltételezések viszonylag általá-
nos értékekre vonatkoznak, amelyek ritkán képezik vita tárgyát. 

Artur Jores német orvosprofesszor a neurotikus félelem válfajairól 
írt tanulmányában felhívja a figyelmet a jelenség két f ő  forrására: 
az egyik annak a hiánya, amit a németek Geborgenheitnek neveznek, 
a másik a saját életpotencia realizálásának lehetetlensége. A Gebor-
genheit biztonság, de nem a fizikai veszélyt ől való mentesség értel-
mében, hanem abban az értelemben, hogy érzésünk szerint részesei 
vagyunk bizonyos rendnek, amely az egyénhez viszonyítva transz-
cendens, s amely transzcendens értékek és célok kollektív megvalósí-
tására kötelez. Az önlétrehozás (Lebensfaltung) lehetetlensége — ez 
annák a helyzetnek az érezése, amikor bizonyos fajta különleges 
irányultságú életenergiák vagy olyasvalami, amit az ember akár csak 
homályosan is hivatásának tekint, nem találnak kivezet ő  utat. Jores 
felhívja a figyelmet a neurotikus félelem háborúban, f őképpen a 
frontkatonák körében ismert tüneteire, és megmagyarázza, hogy a 
háború bővebb forrást teremt a fizikai félelemnek, de egyúttal kikü-
szöböli a neurotikus félelem mindkét gyökerét azoknak a tudatából, 
akik aktívan részt vesznek benne; az értékek transzcendens rendjébe 
helyezi az egyént, és felszabadítván őt az önálló határozathozataltól, 
élet „menedéket" nyújt számára, amellett megnyitja a tetter ő  expan-
ziójának útját. A háborúnak mint az antineurotikus helyzet modelljé-
nek elmélete sok gyanakvást vált ki. Mell őzzük  most, hogy milyen ne-
héz a neurotikus megnyilatkozások tényleges megsz űnését megkülön-
böztetni a lehetőségtől, hogy felfedjük őket. De nem látjuk, mily mó-
don lehetne megállapítani, hogy vajon a háborús szituációk valóban 
kiapasztják-e a félelem forrásait, és nemcsak egyszer űen meggátolják 
a félelem megnyilatkozását annak folytán, hogy a figyelem hihetet-
lenül nagy fokban a közvetlen veszélyre összpontosul. (A tet őről lezu-
hanó ember valóban nem érez neurotikus félelmet annak folytán, hogy 
részese a transzcendens rendnek; ebb ől azonban nem következik, hogy 
a tetőről való lezuhanás tényleg megszünteti a neurózis okait.) To-
vábbá az életexpanzió végzetes helyzetek által teremtett területe elég-
tételt nyújthat az agresszív ösztönöknek, úgyhogy el kellene ismerni, 
hogy ez az életflorescencia — amelynek kielégítetlensége fobogén hely-
zeteket teremt — f őképpen éppen ilyen ösztönök tehermentesítéséb ől 
áll, de ez a tézis pusztán ideológiai jelleg ű, és talán levezethet ő  a né-
met Lebensphilosophieb ől, de nem vezethető  le az orvostudomány ta- 



pasztalatából. Egyébként ismeretes, hogy az agresszív magatartásnak 
igen gyakran a frusztráció a forrása, úgyhogy e magatartás csupán 
ugyanazoknak a szituációknak másféle megnyilatkozási formáját is 
jelentheti, amelyek a neurotikus félelmet szülik, de nem lehet ez e 
helyzetek kiküszöbölésének eszköze. 

Ha napirendre is térünk e sikertelen példa felett, észre kell vennünk, 
hogy a két említett, kétségtelenül reális vágy — az individuális fölött 
álló rendben való „menedék"keresés és a saját életpotencia kibonta-
koztatására való törekvés — igen gyakran antagonista. A „menedék" 
vágya elsősorban az önálló határozástól való szabadulással és a hatá-
roz ć.st kísérő  félelemtől való szabadulással függ össze. Keresése egy 
olyan emberi, isteni, kozmikus vagy metafizikai tekintélynek, amely 
az egyéntől átveszi a hiteles felel ősség terhét, és lehet ővé teszi, hogy 
vaI^milyen módon visszatérjünk az infantilis állapotba. Freud antro-
pológiája szempontjából ez a vágy a „halálösztön" alkotó része, amely-
nek nem sikerült extrovertált formát öltenie. Azonban a saját ener-
giatartalékok maximális realizálása iránti vágy, úgy, ahogyan az 
egyén ezeket az energiatartalékokat a maga módján megszervezi, 
összefügg az egyén önaffirmálásával az egyéb világtól való különbö-
zősége által, vagyis összefügg éppen azzal a törekvésével, hogy önál-
lóan törjön utat megismételhetetlenségének kinyilvánítására. Az els ő  
irányzat el ősegíti az egyéniség redukálását olyan rendre, amely az 
egyéniség tekintetében transzcendens, a másik ellenkez őleg, a maxi-
málisan differenciált expanzióra törekszik. Ha igaz, hogy mind a 
transzcendens rendhez való tartozás hiánya, mind az önlétrehozás le-
hetőségének hiánya egyaránt a nyugtalanság forrása, akkor ebb ől 
csakis az következik, hogy mindkét életmodell — amelyek nem való-
síthatók meg együtt és amelyek közül mindegyik vagy az egyik vagy 
a másik vágyat elégíti ki — a nyugtalanság forrása, habár más és más 
módon. úgy látszik, hogy ez a feltételezés összhangban van azzal az 
általános megfigyeléssel, hogy mind az erkölcsi határozás kényszerű-
sége, mind pedig a határozást megkövetel ő  életstílusról való önkéntes 
lemondás múlhatatlanul összefügg a nyugtalansággal. Az els ő  esetben 
a félelem azzal a választással párosult, amelyre nincs elegend ő  in-
díték egyik elfogadott szabálygyűjteményben sem, a másik esetben 
pedig a saját expresszió önkéntes elfojtásának érzése az érthet ő  ret-
tegéssel a tekintély elismerésének aktusából fakadó autodestrukció 
miatt. Igaz ugyan, hogy ez a két életmodell sohasem valósul meg tö-
kéletes formában, és nincs élet, amelyben a tekintélyekt ől való eman-
cipáció abszolút, sem olyan, amelyben az egyéniség teljesen feloldódik 
az elismert tekintélyekben. Azonban könnyen megfigyelhet ő , hogy a 
tényleges élethajlamok — különböz ő  fokban — e véglegesen soha el 
nem érhető  szélsőségek felé gravitálnak. Sajnos, nem tételezhetjük 
fel, hogy e két irányzat egy modellben „kiegyensúlyozható" vagy 
„szintetizálható" a nyugtalanság forrásának kiküszöbölésével, mert en-
nek a nyugtalanságnak kétségtelenül más az oka; ezért a nyugtalan-
ság két formája kompletten csökkentheti vagy növelheti intenzitását, 
de nem semlegesithető ; az ilyen interferenciába vetett remény kö-
rülbelül annak a feltételezésnek felelne meg, hogy ruhánkon a sav 



okozta lyukat befoltozhatjuk, ha leöntjük olyan lúggal, amely semlege-
síti a sav hatását. 

Az is igaz, hogy a „menedék"keresésre irányuló magatartás modell-
jeit a természetes tehetetlenség fölébe helyezi azoknak a modelleknek, 
amelyek az egyéni expresszióban óvják a leleményt, hasonlóképpen az 
előbbi modellekkel járó nyugtalanság is sokkalta könnyebben elfojt-
ható, s enyhébben is érezzük, mint a visszavonhatatlan és önálló ha-
tározathozatal kényszeréb ől keletkezett nyugtalanságot; innen az a 
szembeszökő  aránytalanság, amely az emberi világ mindkét tenden-
ciájában észlelhet ő . 

Amint mondottuk: az erkölcsi kódex birtoklásának vágya annak a tö-
rekvésnek az alkotó része, amely a biztonságra, a határozástól való me-
nekülésre épít; vágyódás ez egy olyan világban való életre, amelyben 
minden határozatot egyszer s mindenkorra meghoztak. Irreális alakjá-
ban a kódexnek olyan absztrakt határozatok összességének kell lennie, 
amely minden konkrét határozatot helyettesít. Elegend ő  feltételül kell 
szolgálnia minden megoldásra, automatikusan lokalizálnia kell minden 
helyzetet az értékek világában, elemeit egy azonos nemű  egyetemes ská-
la pontjaira kell redukálnia, ki kell küszöbölnie az ingadozás területét, 
és olyan biztonsági feltételeket kell teremtenie, amelyek között az el ő-
írások pozitív végrehajtásán érzett öröm éppen úgy előrelátható, mint 
a bűntudat az elkövetett szabálysértés miatt. A kódex a kész életet 
nyújtja számunkra, olyan elégtétellel szolgál, amilyent a teljességgel 
előrelátható világból merítünk, abban a meggy őződésben, hogy az er-
kölcsi élet valamiféle Laplace-képletével rendelkezünk, és ezzel sike-
rülni fog minden esetet teljes egészében valamilyen ismert törvény 
illusztrációjaként tolmácsolnunk. Minden tényleges erkölcsi szituáció 
valamely absztrakt szituáció egyedi esetét képezi, amely akár abszt-
rakt nyelven (elméletileg megfogalmazott normatív rendszer), akár 
álkonkrét nyelven (kodifikációs motívumok) a kódexben le van írva. 
Az ilyen absztrakt formulának tartalmaznia kell minden egyedi jelen-
ség általános szellemét, az értékek közötti kapcsolat folytán teljesen ki 
kell merítenie ezek tartalmát, s az egyedi megoldást az egyetemes 
megoldás utánzott megtestesítésévé kell tennie. Az erkölcsi helyzetek 
ismétlődő , visszaeső  jellegébe vetett hit, s ezzel kapcsolatban a szá-
mukra követelt megoldás imitáló jellege — ez az erkölcsi kódexek 
hallgatólagos el őfeltétele; az erkölcsi élet befejezett és kész őstípusok 
formájában van megadva bennük, amelyeknek kombinációja sokféle 
konkrét helyzetet teremt. A tudományos gondolkodáshoz hasonlóan 
a konkrétum reprodukálása absztrakt osztályok segítségével történik, 
redukálhatatlan maradványai pedig vagy tagadhatók, vagy elhanya-
golhatók. A kódex tartalmaz minden utasítást, s ezek megbízhatóan 
tájékoztatnak azokról a feltételekr ől, amelyek között bármilyen hely-
zetben megszabadulunk a bűntudattól, és ezt a szabadságot ténylege-
sen azzal teszik lehet ővé számunkra, ha alávetjük magunkat a szabá-
lyoknak. 

Vajon akkor mire gondolunk, amikor kitartunk amellett, hogy a jó 
kódexek boldog tulajdonosait veszély fenyegeti? Miért akarjuk meg-
fosztani őket ett ő l a kellemes érzéstől, és — a koldusnak a gazdaggal. 
szemben érzett leplezetlen irigységén kívül — milyen indok igazolja 
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bírálatunkat? Nem szándékozunk-e olyasféle erkölcsöt terjeszteni,  

amelynek az a célja, hagy beteges aggályt s b űntudatot tenyésszen;  
nem szándékozunk-e programszer űen zűrzavart követelni ott, ahol  
rend lehet? Azt jelenti-e ez, hogy Kierkegaard kísérletét — saját  

neurózisát filozófiai doktrínává tette — általános mintául kellene  

ajánlanunk?  
Az ilyen gyanakvások lehetősége arra kényszerít bennünket, hogy  

megjegyzéseinket konkrétabban fogalmazzuk meg. Nem állítjuk, hogy  

bármelyik létező  kódex elérte a vázolt eszményt. Inkább azt kellene  
mondanunk, hogy egy egészen érthet ő  törekvés létezik ennek az esz-
ménynek a birtoklására. Ez a törekvés el őször is a létez ő  kódexek  
tökéletesítésére ösztönöz, másodszor arra utal, hogy a létez ő  kódexeket  
megvalósult eszményeknek kell tekintenünk. Ez annyira megszokott  

gyakorlat, hogy nem kellene bizonygatnunk. Megjegyzéseinknek két  

intenciója van. El őször az, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy ha  
feltétlen támaszt keresünk a korszer ű  kódexekben, ez elaltatja a  

tudatot az erkölcsi szituációk bizonyos tényleges tulajdonságai el ő tt,  
amelyek megnyilatkoznak tekintet nélkül arra, hogy van-e vagy nincs  

tudomásunk létezésükr ől. Másodszor az, hogy kifejezésre juttatják azt  
a gyanút: a jól kodifikált erkölcsi tudat bizonyos értékek megveté-
sének kedvez, amelyek egyébként kimagasló helyet foglalnak el az  
általunk elismert kulturális hagyományban. Vagyis érdekelnek ben-
nünket mind a megismerési, mind a morális effektusok, amelyeket a  
teljes kodifikáció vágya szül.  

Elsősorban a jó kódex három tulajdonsága lebeg el őttünk, amelyek,  
mint gyanítjuk, igazolják vakságunkat az erkölcsi élet bizonyos, egyéb-
ként ismert sajátosságaival szemben; ezek egyáltalán nem követelnek  

semmilyen kutató vizsgálatot. Ez a három tulajdonság: el őször — a  
követelmények és kötelezettségek alaphelyzetének lappangó tudatos-
sága; másodszor — az értékek homogén jellegébe vetett hit; és har-
madszor — az értékelés és a szabály közötti elvi összhang fel-
tételezése.  

5. A KtfTELESSEGEK ~ ,̀S KrSVETELMENYEK  
ASZIMMETRIAJA. A COGITO EGYUTTHATO  

Ad primum. — A jó kódextől természetesen elvárjuk, hogy az adott  
helyzettel összefügg ő  kötelességeket úgy határozza meg és úgy álla-
pítsa meg, hogy követelmények tárgya lehessenek. Más szóval, ha a  

kódex alapján, az adott helyzetben valaki köteles meghatározott mó-
don viselkedni, akkor a kódex alapján mindenkinek joga van, hogy  

attól a valakit ől megkövetelje, hogy úgy viselkedjen. Éppen ezt  
nevezzük a kötelességek és a követelmények szimmetriájának: ami  

valaki kötelességének a tárgya, bárki joger ős követelményének a  
tárgya. A legnagyobb erkölcsi értékek azonban a valóságban a kódex-
beli kötelezettségek és a követelmények aszimmetriájának eredmé-
nyeképpen jönnek létre, vagyis azokban a helyzetekben, amikor valaki  

elhatározza, hogy kötelességéül vállal olyasmit, amit senki harmadik-
nak nincs joga kötelességül róni reá. Bizonyos értelemben azt mond-
hatnánk, hogy az erkölcsi élet paradox jellege abban van, hogy a  
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kötelességeket felölel ő  szabályok képtelenek megszabadulni az okkázio-
nális fordulatoktól („én", „te", „enyém", „tiéd"). Ha az adott helyzet-
ben kötelességemnek tartok bizonyos magatartást, ezzel semmiképpen 
sem tartom bárki kötelességének, hogy az adott helyzetben éppen úgy 
viselkedjen; tehát nem hiszem, hogy választásom bármilyen módon 
hasonló választást kényszerít hasonló helyzetben mindenki másra, 
vagy hogy választásom összefügg egy harmadik személynek azzal a 
jogával, hogy ilyen választást várjon el t őlem. Kódexet nem is lehet 
másként megfogalmazni, mint általános el őírás formájában, amely az 
adott helyzetben mindenkit utasít valamire, vagyis meghatározza 
annak méreteit is, ami általában a kötelességet alkotja és ezzel együtt 
azt is, ami követelmény tárgya lehet. X meggy őződésének, hogy H 
helyzetben köteles a V határozatot végrehajtani, és Y meggy őződé-
sének, hogy a H helyzetben X köteles a V határozatot elfogadni és 
végrehajtani, tényleges tartalma ugyanaz, de erkölcsi tartalma egészen 
más, mivel X-nek saját kötelességében való meggy őződése semmi-
képpen sem általános szabály, hanem voltaképpen gyakorlati önisme-
ret, amit nem lehet általános érvényű  nyelvre lefordítani. Megtörtén-
het, hogy Y ugyanannak a iszfituációnak a részese, és hasonló köteles-
ségérzet alapján kötelességének tartja, hogy megakadályozza X-et 
határozatának végrehajtásában; bizonyos kötelességnek e két affir-
málási aktusa — amelyek egymással antagonista álláspontokhoz 
vezetnek — ugyanannak az erkölcsi érzésnek az alapján történik, és a 
helyeslésnek ugyanazt a reflexióját kelti bennünk. Ha a kódex igényt 
tart ilyen helyzetek el őirányzására, akkor ilyen típusú szabályt kell 
tartalmaznia: „X köteles H helyzetben elfogadni és végrehajtani V 
határozatot" és ilyen típusút: „Y köteles, hogy H helyzetben meggá-
tolja X-et V határozat végrehajtásában", miközben ez utóbbi szabály 
feltételezi .az ilyen típusú szabályt: „Y köteles elismerni, hogy H hely-
zetben X nem köteles végrehajtani V határozatot". De mivel a 
homogén kódex ilyen típusú szabályt tartalmazhat: „Y köteles el-
ismerni, hogy X köteles (vagy nem köteles) H helyzetben végrehajtani 
D határozatot", akkor Y, kötelességét teljesítve, egy olyan szabályt 
feltételez, amely ellentmond annak a szabálynak, hogy „X köteles 
végrehajtani D határozatot". 

Más szóval a kötelességek és a követelmények szimmetriáj ának el-
ismerése elengedhetetlen (habár nem elégséges) feltétele annak, hogy 
a kódex elkerülhesse a szembetűnő  ellentmondásokat. Vagyis a 
homogén kódexre való törekvés feltételezi a kívánságot e szimmetria 
bevezetésére, amely ellen az elemi erkölcsi reflexek lázadoznak. Ezért 
az önfeláldozás, akár a legszerényebb, legigénytelenebb, bármilyen 
hősiességtől távol álló formában, ellenáll a kodifikálási kísérleteknek, 
és csak következetlenség folytán szerepel az etikai kódexekben. Álta-
lában így történik minden szabállyal, ami arra késztet, hogy másokkal 
kapcsolatban olyasmit tegyek, amit nincs jogom elvárni másoktól, ha 
hozzám képest olyan helyzetbe kerülnek, amilyen helyzetben most én 
vagyok hozzájuk képest. És valóban, ha helyet kell kapnia a kódex-
ban, az ilyen típusú szabály szükségszer űen ráerőszakolja követel-
ményét mindenkire, akinek a kódex szól, vagyis egészen egyszer űen 
minden emberre. Tehát a szabály els ő  szakaszát az alábbi fordulatban 
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kell kifejezni: „mindenki köteles H helyzetben végrehajtani V hatá-
rozatot". Ugyanakkor e szabály másik szakaszát, éppen azt a szakaszt, 
amely megengedi, hogy más emberekt ől megköveteljem, hogy azt cse-
lekedjék, amit az adott helyzetben én vagyok köteles cselekedni, a 
következőképpen kell kifejezni: „senkinek sincs joga, hogy bárki köte-
lességének tartsa, hogy H helyzetben elfogadja vagy végrehajtsa V 
határozatot". Mivel pedig kódexben csók akkor lehet megtagadni min-
denkitől azt a jogot, hogy bizonyos cselekedetet valaki kötelességének 
ismerjen el, ha ez a cselekmény senkinek sem a kötelessége, akkor 
ebből az következik, hogy e két szakasz összekapcsolása által minden 
ilyennemű  szabálynak az alábbi képtelen formát kell öltenie: „min-
denki köteles H helyzetben elfogadni és végrehajtani V határozatot, 
amelynek elfogadása vagy végrehajtása H helyzetben senkire sem 
kötelező". 

Ez a képtelen formuláció a kötelezettségeknek és a követelmények-
nek abból az aszimmetriájából következik, amely a morális motivá-
ciókat és eljárásokat megkülönbözteti a jogi motivációktól és eljárá-
soktól. Ugyanis az etikai kötelezettséget az jellemzi, hogy kötelez ő  
jellege nem függ attól, hogy a többi 'ember is kötelezettségének 
ismeri-e el vagy nem. Tehát nem vezethet ő  le az embereknek egymás 
közötti kötelezettségeit illet ő  megállapodási szabványára. A különféle 
normatív doktrínák paradox vonásai a legtöbb esetben éppen abban 
a szituációban gyökereznek, amely szervesen egybeforrt az erkölcsi 
élettel: így van ez mind a sztoikus paradoxonnal (egyetemes determi-
nizmus, az egyéni magatartás abszolút szabadságának egyidej ű  el-
ismeréséve]), mind pedig az etikai szféra kierkegaard-i teológiai ,el-
fedésével". Kötelességérzeten az adott helyzetben nem tekinthet ő  az 
általánosan kötelez ő  szabály dedukciójának. Az a helyzet, amelyben 
önmagamat ítélem meg, nem változhat 'objektív helyzetté, amelyet 
ugyanolyan módon megítélni mindenkinek joga vagy kötelessége. 
Például a saját érdekem és más érdeke közötti választás tekintetében 
hozott határozatom az adott helyzetben nem hivatkozhat kizárólag 
azokra az ítéletekre, amelyeket egy harmadik személynek joga van 
elfogadni erre a helyzetre vonatkozóan. Ha elfogadok bizonyos köte-
lezettséget, ez nem tehet ő  meg általános szabálynak, helyzetem pedig 
nem minősíthető  objektívan adott és mindegyik szemlél ő  által azonos 
ítéletnek alávetett helyzetnek. Ezt a körülményt a „cogito együtt-
hatónak", az erkölcsi szituációk megítélési velejárójának lehetne ne-
vezni; ez azt jelenti, hogy olyan együttható ez, amely harmadik sze-
mélyre átvitt formulában ellentmondáshoz vezet. Egy etikai kódex, 
amely igényt tart arra, hogy figyelembe vegye a kulturális hagyo-
mányunk által morális motivációkkal összekapcsolt sajátosságokat, 
nem képes elkerülni a nyílt vagy leplezett ellentmondást. Azonban a 
morális biztonság megszerzésének vágya, amely a kódex követelésében 
nyilatkozik meg, nyilvánvalóan egy ellentmondásmentes szabályrend-
szerre törekszik, és rendszerint megelégszik egy olyan rendszerrel, 
amelyben az ellentmondások nem nyilatkoznak meg közvetlenül. Ez 
a vágy voltaképpen a kódex olyan tolmácsolásában nyer kielégülést, 
amely kizárja az ellentmondást, vagyis amely feltételezi a kötelezett-
ségek és követelmények közötti szimmetriát. Ezzel egyetemben azon- 



ban eltörlődik az emberek közötti morális kapcsolatok megkülönböz-
tetett sajátossága s vele együtt eltörl ődnek az általuk elismert mara-
dandó értékek is, amelyek egyébként megvannak az általunk elismert 
morális hagyományban. 

6. AZ ERTEKEK K Ű LCSNNEM Ű SEGE. A KÓDEX 
ES A SZENTEK TERMEL É SE 

Ad secundum. — Hogy beváltsa a morális biztonság létrehozásának 
reményét, vagyis ellentmondás nélküli és tökéletes rendszer legyen, 
az etikai kódexnek — mint már mondottuk — az érték homogén jelle-
gébe vetett hiten kell alapulnia. Más szóval, abból kell kiindulnia, 
hogy a morális kötelezettség tárgyaként beállított összes értékek egy-
azon a skálán beoszthatók, mint a h őmérő  fokai. Ha a kódexnek 
minden összeütközéses helyzetet egyértelm űen kell megoldania, akkor 
az értékek világát is elvben egynem űnek, minden összetevőjét pedig 
összehasonlíthatónak kell elismernie. Ez az eszme, amelyet f őképpen 
a klasszikus utilitarista doktrína fogalmazott meg világosan, az összes 
kódexek hallgatólagos feltételezésének tekinthet ő , amelyek teljességre 
tartanak igényt, például a katolikus morális teológiában. Valójában az 
értékeknek közös mértékre való levezethet őségét csak akkor fogad-
hatjuk el, ha lábbal tiporjuk a legelemibb morális intuiciókat. Leg-
alább két indíték szól az ilyen feltételezés mellett. Az els ő  indíték az 
említett „cogito együttható" jelenléte a morális jelleg ű  határozásban. 
Kihat arra, hogy az összeütköz ő  'értékek megítélése elkerülhetetlen 
kapcsolatban legyen külön-külön minden emberi egyén szempontjá-
val, és ne legyen lehet őség az emberi nem szempontjára vagy „koz-
mikus" szempontra. A gyakorlati cselekedet, amellyel valaki feláldoz 
bizonyos értékeket valamilyen más értékek javára, például saját életét 
más valaki életének megmentésére vagy bizonyos társadalmi érték 
megvalósítására, nem alapszik általános tudáson, amelyb ől az követ-
keznék, hogy élete kevesebbet ér,mint a halálával megmentett érték. 
Ez a cselekedet feltételezi a választó és választása tárgya azonosságá-
nak tudatát. Ebben az esetben a határozás megítélése a határozó ön-
tudatától függ, és nem fejezhet ő  ki egyetemes formában. Az ebben a 
határozásban közrejátszó erkölcsi értékek pusztán ezáltal összehason-
líthatatlanakká válnak; nem lehet azt mondani, hogy egy adott hely-
zetben általában „jobb" valamelyik értéket választani egy másik érték 
rovására, mert a „cogito együttható"-ra való tekintettel ennék a 
„jobb"-nak különféle formái, azonos helyzetekben is igen gyakran 
ellentmondó formái vannak. 

Ha pedig mégis túltesszük magunkat ezen a kérdésen és egy „har-
madik" megfigyelő  szempontjából tekintünk az erkölcsi életre, akinek 
meg kell ítélnie az erkölcsi élet iszonyatosságát, könnyen felfedez-
hetjük, hogy tehetetlenek vagyunk, amikor szembekerülünk az olyan 
konfrontált értékekkel, amelyek megkövetelik az összehasonlítást, és 
könnyűszerrel belátjuk, mennyire mesterkélt minden próbálkozás, 
hogy közös mértéket találjunk számukra. Ez annyira közönséges és 
olyan sokszor megismételt megfigyelés, hogy bizonygatni sem érdemes. 



Nyilvánvalóan észrevesszük, hogy ha egy olyan személyt fenyeget ő  
elemi veszélyt, akinek életéért valaki felel ősnek érzi magát, csak azzal 
a feltétellel lehet elhárítani, ha az illet ő  hűtlenül megszeg bizonyos 
eszmei szolidaritást azzal a közösséggel, amelyhez szabad akaratából 
tartozik, bármilyen hamis számítás, amelyet akármilyen kódex a 
konfliktus egyértelmű  megoldásaként felajánlhatna, csak annyira 
mérvadó, mint bármely vaktában hozott határozat. Hasonló a helyzet 
akkor is, amikor a hűség rés a jóság, az élet tisztelete és más méltó-
ságának tisztelete, egy ember élete és egy másik ember élete között 
kell választanunk. 

Tehát nincs olyan általános szabály, amelyet a többség könnyen el-
fogadna és amelynek alapján például arra a következtetésre jutnánk, 
hogy jobb két ember vagy ezer ember életét megmenteni, mint egy 
emberét, vagy hogy valamelyik ember élete éppen olyan értékes, mint 
egy másik emberé, vagy ellenkez őleg, léteznek bizonyos indiciók, ame-
lyek határozottan azt mutatják, hogy valamelyik ember élete érté-
kesebb egy másik ember életénél. Azok a kódexek, 'amelyek el őírják 
számunkra a felebaráti szeretetet, nem képesek mindenkor megmon-
dani, hogy voltaképpen ki is a felebarátunk; Mózes tábláiról azt olvas-
suk, hogy csak az a felebarátunk, aki törzsünkhöz tartozik, az Űj-
szövetség etikája pedig kiterjeszti ezt a fogalmat az emberi nem min-
den példányára, s nyugodtan, gond nélkül túlteszi magát azon az 
óriási áldozaton, amelyet meg kell hoznunk, hogy ezt a definiciót el-
fogadhassuk. A felebaráti szeretet és a felebarát iránti jószándék 
követelése ebben a helyzetben természetesen nem felel meg a jó kódex 
feltételeinek, mert meg kell határozni, hogy kit tekinthetünk inkább 
és kit kevésbé felebarátunknak, s egyáltalán kiutat kell találni azokból 
a helyzetekb ől, amikor is több felebarátunk egymással ellentmondó, 
vagy együtt teljesíthetetlen kötelezettségeket követelnek t őlünk. Ha 
valamelyik kódex elítéli a hamis tanúskodást a felebarátunk ellen, 
akkor nem világos, hogy a felebarátunk javára való hamis tanúskodás 
szintén e tilalom alá tartozik-e. Az Űjszövetség kánonjaiban olvasható 
erkölcsi szabályok, számtalan ellentmondásukkal, bizonyos rokon-
szenvet keltenek; habár kétségtelenül nem szándékos ellentmondások, 
mégis azt a benyomást keltik, hogy e 'm űvek szerz ői tudatában voltak 
az erkölcsi élet gyógyíthatatlan antinómiáinak. A hálátlan tanítvá-
nyok buzgón igyekeztek megtisztítani a szent szöveget minden ellent-
mondástól, s ez megfelelő  restrikcióval mindenkor megtehet ő . Így az 
evangélisták és szent Pál elméletileg kimunkálatlan és ezért bizonyos 
tekintetben hiteles szövegéb ől az erkölcsi teológia hatalmas rendszerét 
teremtették meg. Ez a rendszer gigantikus index, amelyb ől mindenkor 
igazolást nyerhetünk arra vonatkozólag, hogy mi jobb: ellopni valaki-
nek ,a pénztárcáját vagy pornográf képeket nézni, mi nagyobb b űn: 
megverni a feleségünket vagy kinevetni egy püspököt. Az ilyesmi 
valóságos áldás azoknak az embereknek, akik b űntudat nélkül akarják 
leélni életüket, és bizonyosak akarnak lenni afel ől, hogy másokat meg-
kövezhetnek-e. És mivel saját b űntelenségünk érzete és felebarátaink 
elítélése az élet magasabb rend ű  örömei közé tartozik, nem szabad 
csodálkoznunk azon, hogy a tökéletes kódexek nagy népszer űségnek 
örvendenek. 



Feltételezhetnénk ezt is: ha már az értékek nem homogének, akkor 
végeredményben jobb mesterségesen és konvencionális módon meg-
állapítani hierarchiájukat, mint bizonytalanságban hagyni az emberi-
séget, és minden egyénre rábízni, hogy vakon határozzon konfliktusos 
helyzetekben; nehezen lehetne érveket találni az olyan nézet mellett, 
hagy a nem tiszta lelkiismeretek összességének növelése önmagánál 
fogva aggodalomra méltó. 

Azonban nem ilyen egyszerű  a helyzet. A bűntudatot eredményeitő l 
független örválló értéknek elismerni természetesen puszta mánia lenne. 
Az erkölcsi nyugalom, amelynek távlatát minden komplett kódex 
megadja, mégis kockázatos vonatkozásokat is tartalmaz. Kioktatván 
bennünket arra, hogy milyen határozatot kell hoznunk, amikor értékek 
konfliktusával kerülünk szembe, a kódex azzal a jóles ő  •elégtétellel 
szolgál, hogy valahányszor végrehajtottuk el őírásait, egyúttal egészben 
véve is helyesen jártunk el. A valóságban azonban a konfliktusos ér-
tékek közötti választás alkalmával valamilyen módon jól és valami-
lyen módon rosszul cselekszünk. Több okból is szükséges az a tudat, 
hogy a választás egyúttal lemondást is jelent: azért, hogy meg őrizzünk 
bizonyos energiát a választás káros következményeinek enyhítésére, 
és azért is, hogy ne veszítsük el a másmilyen választás távlatát, ha a 
jövőben hasonló helyzetbe kerülünk; és végül azért is, hogy türelme-
sebbek lehessünk másoknak, a miénkt ől eltérő  választása iránt. 

A kódex pontossága és bizonyos automatizmusa, valamint könnyed-
sége, amellyel számunkra bonyolult határozatokat hoz, el ősegíti a 
fanatizmus megszilárdulását a különböz ő  'doktrínák konfrontálásában, 
és felszámolja a tudatban a bizonytalanságnak azt a tartalékát, amely 
lehetővé teszi különböző  világnézetek koegzisztenciáját. A kódex meg-
tanít arra, hogyan leszünk szentek, vagy helyesebben, megtanít arra, 
hogyan nyerjük azt a meggy őződést, hogy szentté váltunk — s ez 
még rosszabb. Mégis megkockáztathatjuk azt a feltevést, hogy a türel-
messég és a fanatizmus összege, ceteris paribus, egyenesen arányos a 
maguk szent voltában meggy őződött emberek számával. Teljes egé-
szében beigazolódik Pascal ismert megállapítása, hogy csak kétféle 
ember van- igazak, akik bűnösnek tekintik magukat, és bűnösök, akik 
igaznak tekintik  magukat. Ezt a megállapítást természetesen nem kell 
szó szerint venni, mert Pascalra és mindenki másra vonatkoztatva, aki 
helyesnek fogadja el, az antinómia klasszikus formájához vezet (ha 
Pascal bűnösnek tekinti magát, vagyis ha az emberek els ő  csoportjába 
tartozik, akkor ő  tudja, hogy az igazak közül való, tehát igaznak te-
kinti magát — ha ;pedig a másik csoportba tartozik, akkor stb.). Mégis 
ismeretes, hogy szent voltunknak ez 'a tudata, forrása az erkölcsileg 
legvisszataszítóbb és társadalmilag legkárosabb álláspontoknak: a ke-
vélységnek, felebarátaink apodiktikus elítélésének, az álnokságnak, a 
fanatikusan egyoldalú ítéleteknek, hasonlóképpen a bíráló önellen-
őrzés fanatikus hiányának. Csak a legendákban vannak igazi szentek, 
a magunk szentté emelése mint tudatállapot pedig a lelketlenség ki-
meríthetetlen tárháza; az erre vonatkozó ismeretterjesztésnek nagy 
jelentősége van a nevelésben, és össze kell kapcsolni annak a meg-
győződésnek a fejlesztésével, hogy az effektív szentség már pusztán a 
valóság természeténél fogva is lehetetlen, ezért tökéletes kódex for- 



májában valóban nincs semmilyen receptje a szentté válásnak. A ke-
reszténynek kifizet ődőbb, hogy Kierkegaardhoz hasonlóan elhiggye, 
hogy „az isten el őtt soha sincs igazunk", mint hogy a b űntelenség 
farizeusi tankönyveinek adjon hitelt, amelyekkel a keresztény iroda-
lomban lépten-nyomon találkozik. Valamilyen világi etika híve pedig 
jobban teszi, ha határozatainak másik oldalára is gondol minden eset-
ben, ,és nem hiszi biztosan és önelégültségt ől eltelve, hogy ha gaz adott 
helyzetben a legjobban járt el, akkor jót cselekedett. Ismeretes az is, 
hogy a választásaink árnyoldalaitól való félelem mániákus formákat 
ölthet, és patológiai kifejezést nyerhet, mint kényszerképzet, b űntudat 
vagy beteges abúlia. 

Tekintet nélkül minderre azt hiszem, hogy la b űntudatos bűnöst 
nevelő  etika összehasonlíthatatlanul el őnyösebb, mint az, amelynek 
szenteket kell termelnie, akik tudatában vannak szentségüknek. 
Egészben véve rosszabb az ártatlan b űn — vagyis a bűntudattól men-
tes bűn —, mint aa tudatos bűn. Amikor felhívjuk a figyelmet a kó-
dexek káros nevel ő  hatására, mi olyan eszköznek tekintjük őket, 
amely elhallgattatja az erkölcsi öntudatot és felel ősségérzetet mind-
azért a rosszért, ami jó választásainkban rejlik. 

7. A KÖTELESSÉG ES AZ ERTÉK ASZIMMETRIAJA 

Ad tertium. — A kötelesség és a követelmény szimmetriájába vetett 
hit összefügg a kódexnek azzal a természetes törekvésével, hogy fenn-
tartsa a kötelesség és az érték iszimmetriáját. Ugyanis nemcsak arról 
ameggyőződésről van szó, hogy ami értéket képvisel, egyúttal köte-
lesség tárgya, hanem ellenkez őleg is: ami kötelesség tárgya, egyúttal 
pozitív értéket is képvisel. Ezért a kölcsönös következetesség az olyan 
értékelés között, hogy valami jó és az olyan állítás között, hogy valami 
kötelességnek a tárgya, kockázatot is tartalmaz, s ezzel is számolni 
kell. 

A legegyszerűbb példák: általában nem vagyunk hajlandók elítélni 
valakit, aki ,éhinségben lopással szerez élelmet gyermekének, hasonló-
képpen azt sem, aki támadás esetén, hogy megvédje életét, megöli a 
támadót. Inkább hajlandók vagyunk azt mondani, hogy „köteles" ezt 
megtenni, ha nincs más kiút. És mégis túl kétes m űvelet volna, ha a 
fenti példák alapján azt a következtetést vonnánk le, hogy bizonyos 
esetekben a lopás vagy a gyilkosság „erkölcsileg jó". A kötelességek 
és az értékek szimmetriájába vetett hit annak a feltételezésére késztet 
bennünket, hogy — ha lehet eztmondani — a leírt helyzetek erkölcsi-
leg tiszták, és minden a maga helyén van. E felfogás szerint például 
egy társadalmi rendszerr ől, amelyben 'olyan kiélezett egyenl ő tlenség 
uralkodik, hogy az embereket éhhalál fenyegeti, s lopásra kényszerít, 
nem állíthatjuk, hogy az erkölcsi rossznak a forrása, mert a lopás az 
élet megmentése céljából ebben az esetben jót jelent. Hasonlóképpen 
azt sem állíthatjuk, hogy az agressziónak kedvez ő  körülmények erköl-
csileg károsak, ha azagresszor megölésére kényszerítenek, mert az 
agresszor megölése jót képvisel. Ezáltal felszámoljuk a sajátosan er-
kölcsi motivációkat, amelyek gondolkodásra késztetnek bennünket a 
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társadalmi változások lehet őségéről arra az erkölcsi rosszra való tekin-
tettel, amely elkerülhetetlenül létrejön az emberi lét bizonyos adott 
feltételei között; elfojtjuk erkölcsi érzékünket, amely lehet ővé teszi 
számunkra, hogy felismerjük: bizonyos körülmények között egyik 
választás sem jó és a legjobbat választva a rosszat is választjuk. 

Ha az erkölcsi természetű  ösztönzéseknek egyáltalán van valami 
jelentőségük gyakorlati életfelfogásunkban, akkor abból a meggy őződés-
ből kell fakadniuk, hogy határozataink sok esetben olyan értékek vilá-
gában mozognak, ahol nem lehetmindegyiket együtt realizálni, s ezért 
kötelességünk, hogy olykor rosszat is cselekedjünk. Az a feltételezés, 
hogy mindaz, arai kötelességünk tárgya, egyúttal jó is, ugyanolyan 
eszköz a nyugtalanság lecsillapítására, mint az értékek homogén jelle-
gébe vetett említett hit. A valóságban azonban, ha azt mondom, hogy 
az emberi élet értéket képvisel, ezzel semmi esetre sem akarom azt 
mondani, hogy az emberi élet csak viszonylagos, vagyis csak meghatá-
rozott körülmények között érték, más esetben pedig az élet meg-
semmisítése szintén érték. Ez másrészt azt jelenti, nem akarom állítani 
azt sem, hogy végképp ellenzem a halálbüntetést, vagy azt az elvet 
hirdetem, hogy az emberölés elkerülése végett nem kell szembeszállni 
a rosszal, nem kell ellenállni mások agressziójának. Ellenkez őleg, az 
erkölcsinevelésben többek között annak a felismerésnek az elültetése 
okoz nehézséget, hogy az emberi élet abszolút .érték, de egyúttal hatal-
munkban van és olykor erkölcsi kötelességünk is, hogy halált okoz-
zunk. Hasonlóképpen: a hazugság rossz, de hatalmunkban van és oly-
kor erkölcsi kötelességünk is, hogy hazudjunk. Más szóval, megesik, 
hogy nagyobb rossz elkerülése végett kötelességünk rosszat csele-
kedni. A kisebb rosszat nemszabad jónak mondanunk csak azért, 
mert kisebb rossz s mert erkölcsileg kénytelenek vagyunk elkövetni. 
Ezzel tisztában kell lennünk, ha meg akarjuk őrizni az óvatosságnak 
azt aa tartalékát, amely lehet ővé teszi számunkra, hogy minimálisra 
csökkentsük a magunk okozta rossz következményeit, s ha el akarjuk 
kerülni azt az elvakító gondtalanságot, amelyet a monista és abszolút 
kódexek kínálnak. 

A jó kódexben támaszt keres ő  erkölcs mégis magában foglalja azt 
a természetes 'hajlamot, hogy abszolút igazoló elveket keressen, vagyis 
a kötelességek és az értékek tökéletes párhuzamában feltételezi az 
optimista és gondtalan hitet, s abból, hogy valami szabad vagy aján-
latos, rögtön azt a következtetést vonja le, hogy az erkölcsi tekintetben 
jó. Azok a kódexek, amelyek nem mennek tovább annál a tanulságnál, 
hogy bizonyos esetekben szabad valakinek a halálát megengedni vagy 
előidézni, csak abban az esetben igazolnak bennünket teljesen, ha be-
következnek az el őrelátott körülmények, mert a tökéletesen harmo-
nikus szabályozó rendszer vágya nem enged meg olyan helyzetet, 
amelyben kötelesség s egyúttal rossz is valami. Ez a vágy mégis nyil-
vánvaló ellentmondásban van az emberi világ valóságos tulajdon-
ságaival, és csakis akkor elégíthetjük ki, ha önkéntesen érzéstelenít-
jük magunkat, amikor összeütköz ő  értékek által támasztott, elkerül-
hetetlenül ellentmondó követelményekkel kerülünk szembe. Gyerme-
keinket nem szabadabban a meggy őződésben nevelnünk, hogy hazudni 
abszolút tilos, mert hamarosan meg fognak gy őződni arról, hogy a 
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hazugság az életben szükséges, hogy olykor jótéteménnyé válik, és 
nem lehetünk meg nélküle. Miután err ő l meggyőződnek, a gyermekek 
eleve általában kétségbe vonják az igazmondás erkölcsi értékét. Ha-
sonlóképpen arra sem szabad tanítanunk őket, hogy bizonyos körül-
mények között a hazugság jó lehet ,mert ez a szabály könnyen ki-
terjeszthet ő  korlátlan számú esetre, .s ez igen veszedelmes rugalmasság. 
Ellenkezőleg, meg kell erősítenünk őket abban a meggyőződésben, 
hogy a hazugság rossz, s ennek a rossznak a tudatában olykor mégis 
kénytelenek vagyunk hazudni, hogy elkerüljünk valamilyen más rosz-
szat, amelyrő l ösztönösen megérezzük, hogy nagyobb és fájdalmasabb 
rossz, vagyis a hazugság ilyen helyzetekben is — habár erkölcsileg 
megengedhet ő  és ajánlatos — mindenkor rossz marad. Tehát a neve-
lésnek fel kell fednie az értékek világa és ,a kötelességek világa közötti 
diszharmóniát, mert ez a diszharmónia az emberi viszonyok hiteles 
természete, és ezt csakis képmutató teodiceákban lehet szemérmesen 
elleplezni. Az ilyen nevelés nem könny ű, nagy gonddal és nagy koc-
kázattal jár, de csakis ez felel meg az emberi szükségletek legellenáll-
hatatlanabb ösztönös megérzéseinek. Olyan világban élünk, amelyben 
mindenből túl kevés van, is amelyben csak elképzelni tudunk általános 
rútságoktól mentes, romlatlan egyéni életet, sebészeti kötszerhez ha-
sonló steril életet, vagyis olyan világban élünk, amelynek romlott-
ságát integrálisan elfogadjuk mint saját romlottságunkat. És egy ilyen 
világban nem az a feladatunk, hogy vidító eszközöket eszeljünk ki, 
amelyek a feltételek megváltoztatása nélkül jó erkölcsi önbizalmat és 
tiszta lelkiismeretet nyújtanak az embereknek; ellenkez őleg, az a fel-
adatunk, hogy ebben elkerülhetetlenül felfedjük az erkölcsi élet 
konfliktusos jellegét és elgondolkozásra serkentsünk arról, hogy ezek 
közül melyik konfliktust és milyen határok között lehet gyakorlati 
reformokkal enyhíteni, és melyiket kell életünk szerves defektusának 
tekinteni. 

8. A HÉZAGOS VILAG 

Rögtön megállapíthatjuk, hogy összes következtetéseinknek csak 
akkor vanértelme, ha tudjuk, hogy mi képvisel értéket és mi nem. 
Vagyis az erkölcsi kódexre vonatkozó bírálatunk meghatározott érté-
kek affirmációján alapszik. Valaki végs ő  fokon ezt is kódexnek nevez-
hetné. Azonban a kérdés csupán verbális jelleg ű . Nem azért bíráljuk 
a kódex káros oldalait, mert elfogadásra ajánlott meghatározott érté-
kek nevében bírálunk, amilyeneket egyébként sok esetben a kódexek-
ben is megtalálhatunk. Ismételjük meg: amikor kódexr ől beszélünk, 
az értékelések és el őírások olyan rendszeresített összességét értjük 
rajta, amely arra tart igényt, hogy mindent megoldhat és nincs benne 
ellentmondás, s ezzel kapcsolatban feltételezi a fentebb leírt struk-
túrát: a kötelességek és követelmények szimmetriáját, a kötelességek 
és az értékek szimmetriáját, az értékek homogén és abszolút össze-
hasonlítható jellegébe vetett hitet. Ebben az értelemben nincs tökéle-
tes kódex, de rá kell mutatni arra, hogy léteznek tökéletesnek tartott 
kódexek. Bennünket nem annyira a ténylegesen létez ő  kódexek érde-
kelnek, mint az erkölcsi nevel ő  rendszerek, amelyek megengedik azt 



a hitet, hogy ilyen kódexek valóban léteznek, vagy az ilyen kódexek 
kívánatosak és lehetségesek. Vagyis .a „kódexi" erkölcsi álláspont ér-
dekel bennünket, amely elvakítja az embereket, amikor szemben talál-
ják magukat az emberi világ valóságos tulajdonságaival, s abba a hiú 
reménybe ringatja őket, hogy az élet szentségtelen feltételei között 
létezik integrális szentség, amely tehát fanatizmust, türelmetlenséget 
és felelőtlenséget szül. 

A fennálló világ iránti felel ősségérzet szellemében való nevelésnek, 
vagyis az alkotó jellegű  életfelfogás szellemében és abban a meggy ő-
ződésben való nevelésnek, hogy az értékelések és szabályok semmi-
nemű  általános Trendszere nem hozhatja meg helyettünk el őre azokat 
a határozatokat, amelyeket mi hozunk, az ilyen nevelésnek szükség-
szerűen el kell ültetnie a heterogén értékek sokrét űségének tudatát, 
amelyeket mind együtt el kell fogadnunk, s amelyek követelményei-
nek sok esetben képtelenek vagyunk így együttvéve megfelelni. Szembe 
akarunk szállni az erkölcsi inerció kísértésével, amely megengedi, 
hogy higgyünk abban, hogy az értékelések valamennyi rendszere 
gondtalan és tökéletes menedéket nyújt erkölcsi életünknek: bizalmat-
lanságot akarunk szítani a szentség és a szentek ellen; felül akarunk 
kerekedni a meddő  nyugalmon és üres elégedettségen, amit az a hit 
nyújt, hogy életünk tökéletes útmutatókkal van ellátva. Erkölcsi éle-
tünk igazodási pontjai még megközelít ően sem illeszthet ők be egy 
világos és tiszta képbe. A legsikeresebb kivezet ő  út keresésének bizo-
nyos nyugtalansággal kell párosulnia; a nyugtalanság önmagában két-
ségtelenül nem képvisel semmilyen értéket, mégis elkerülhetetlennek 
látszik a velünk született konformizmussal és lustasággal való szembe-
szállásban. 

Az elfogadott értékek más-más gy űjteményével, egymással párhu-
zamosan létezhet olyan álláspont, amely tökéletes kódexekre támasz-
kodik, és olyan, amely felismeri az erkölcsi élet paradox jellegét. 
Mindkét álláspont, vagyis azerkölcsi nevelésnek egyik és másik neme 
is elképzelhető  mind a keresztény etika keretében, mind pedig valami-
lyen világi transzcendentális etikai rendszer határai között, vagy szo-
cialista irányú világi világnézet alapján. A saját értékeink összessé-
gének összefügg ő  és perdöntő  jellegében való hitt ől, vagyis attól, hogy 
a tökéletes kódex jellegét tulajdonítsuk saját értékeink összességének, 
többek között azért is meg kell szabadulnunk, hogy enyhítsük az ilyen 
különféle összefüggések közötti összeütközéseket. Amint mondottuk, a 
„kódexi" álláspontok különösképpen kedvez ő  hatással vannak a saját 
erkölcsi rendszerük kivételes és abszolút értékében meggy őződött fana-
tikus és türelmetlen szellemek kitenyésztésére. 

A kódex birtoklásának vágyában az a kísérlet nyilatkozik meg, hogy 
saját erkölcsi életünket azonosítsuk a transzcendens renddel. Olyan 
helyzettől való rettegésnek a terméke ez, ,amely határozásra kénysze-
rít, 's végeredményben az attól való rettegés terméke, hogy saját éle-
tünk másmilyen legyen, mint a többi emberé. Mindenki közülünk 
része a világnak, de senki sem különülhet el azoktól a feltételekt ő l, 
amelyek között él, és nem lehet azonos bármilyen preegzisztenciális 
valósággal. Azáltal, hogy az öröklött világot elismerjük saját létezé- 
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sünk korrelatívjának (és felel ősség tárgyának ismerjük el az öröklött 
világot, megkíséreljük leírni ezt a helyzetet; hasonlóképpen elismer-
jük, hogy redukálhatatlanok azok a morális jelleg ű  határozatok, ame-
lyeket kénytelenek vagyunk meghozni. Ugyanis abból indulunk ki, 
hogy a felel ősség kapcsolata nem redukálható a „cogito együttható"-
tól mentes leírásra. Egyúttal az a véleményünk, hogy éppen ez az az 
együttható, vagyis az a helyzet, amelyben szükségképpen a világhoz 
kapcsolódónak, a világösszetevőjének tekintjük magunkat. Ennek 
köszönjük, hogy morális helyzeteink is értelmet kapnak. És valóban, 
a világ valamelyik összetev őjének csak a többihez képest, vagy az 
egészre való tekintettel lehet értelme, viszont gaz „önmagáért való vi-
lágnak", mint teljességnek nem lehet értelme. Ha valaki azt hiszi, 
hogy az isten értelmet adhat a világnak, akkor viszont az isten válik 
értelmetlenné. 

Vagyis amint a testi természet csak úgy kap értelmet a tudatunk-
ban, mint saját testünk része (hogy Marx eszméjére emlékeztessünk), 
ugyanúgy az értékek világának is akkor van értelme, ha úgy fogható 
fel, mint olyasmi, ami más, mint amik mi vagyunk, de csak a saját 
kockázatunkra hozott gyakorlati határozatainkban valósult meg. Ezért 
a felelősségérzet, amely nem vihet ő  át kész szabályokra, és amellett 
nem esetlegesnek érzett (habár eredetükben történelmi és emberi) 
értékekhez kapcsolódik, elengedhetetlen feltétele gaz olyan életnek, 
amelyben a valóság értelmesnek, az emberi egyedpedig szabadnak 
bizonyul. 

Mindezek a kérdések, amelyekr ől beszélünk, szinte a nyelv határán 
mozognak; és valóban, reflexióink kísérlet arra, hogy a mindennapi 
ösztönös megérzéseket átvigyük a verbális szimbólumok területére, 
erőfeszítés arra, hogy ezeket az ösztönös megérzéseket féligmeddig 
diskurzív mezbe öltöztessük, amelyben otthonosnak érzik magukat. A 
filozófiai gondolatnak mégiscsak ez a természetes sorsa: ha kommu-
nikációs formaként nyer, akkor a tárggyal való közvetlen érintkezés-
nek cselekményeként veszít, a tárgyéval, amely külön-külön minden 
ember tudata számára van fenntartva. 

Az erkölcsi tapasztalatunkkal és erkölcsi magatartásunkkal felölelt 
valóság, éppen úgy, mint az életnek bármely más területe, egyszer s 
mindenkorra megállapított kész formában is megmutatkozhat — mint 
a teljes deduktív rendszer valamilyen ekvivalense. Ez a menekülés 
szempontjából való világnézet, a minden újtól és váratlantól való fé-
lelmünk fokával korlátozott életf elfogás. Habár az elfogadott érték-
állomány iránymutató vázlatában általános vonalakban meg van je-
lölve, mégis üres helyeket is hagyhat, vagyis bizonyos betöltetlen 
távlatot nyithat, amelyet fokozatosan, de korlátlanul determinálnak 
folyó határozataink. A nyílt távlatoktól való menekülés és ,az életvágy 
— egy abszolút determinált világban — az infantilis regressziónak 
valamilyen válfaja, az érettségt ől való félelemnek ,a terméke. Az érett 
kor úgy tűnik a gyermeknek, mint a félelemnek és reménynek — a 
felelősségtől való félelemnek s a szabadság és az autonómia remé-
nyének — a keveréke. A feln őtteknek pedig a gyermekkor úgy t űnik, 
mint a nevetségesnek és .a nosztalgiának egyben groteszk és fájdalmas 
keveréke, mint Chagall képein a ,fehéroroszországi templomok. A fel- 
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nőttől már függ, hogy a gyermekkorból magával hozott érzései közül 
melyik — a félelem vagy .a remény — bizonyul alaposabbnak érett 
korában. Az az ember, aki elvesztette gyermekkorát, továbbra is meg-
valósítja lehetőségeit. Ha múltja nem tőle függ, mert semmilyen lehe-
tőséget sem tartalmaz, ő  maga mégsem függ teljesen múltjától, éppen 
azért, mert ő  maga is, továbbra is különféle lehet őségeket tartalmaz. 
A viszonyok aszimmetriája id őbeli sorrendben szüli ezt a paradoxont. 
Ennek a helyzetnek a tudata határozza meg, milyen mértékben te-
kinti saját múltját annak a helynek, ahol bizonyos értelemben el ő re 
kialakult teljes jövője, s ez azt jelenti, mily mértékben keres a már 
kész világban megoldásokat a még nem kész világra. Az ilyen világ 
képe, amely mindenkor visszavezethet ő  korábbi formáira, mentesít 
bennünket a felelősségtől annak elismerése árán, hogy az egész jöv ő  
kész dolog. Vagyis a jövő  késznek való elismerése egyet jelent annak 
elismerésével, hogy a jövő  nem létezik. Azonban ezzel együtt én ma-
gam is megszűnök létezni, mihelyt létezésem úgy realizálódik, mint a 
csak gaz én határozataim alapján jelentkez ő , előreláthatatlan dolgok 
határának szüntelen érintése. Ha igaz, hogy a világegyetem szem-
pontjából az egész emberi világ múló buborék, amely egy pillanatra 
felbukkan a viharos óceán felületén, ez — ismételjük — mégis olyan 
szempont, amelyet csak absztrakt módon fejezhetünk ki, de nem élhet-
jük át valójában, mint állandó szemlél ődési pontot; még a legtávo-
labbi világűrrepülések sem szabadítanak meg bennünket emberi b ő-
rünktől. Az emberi szempont megengedi, hogy korlátlanul gyarapítsuk 
ismereteinket a világról, de világegyetemünknek mindig ugyanannyi 
dimenziója lesz, mint nekünk. Olyan mértékben lesz nyílt vagy zárt, 
amilyen mértékben közülünk mindenki nyílt vagy zárt. Az ,a lehető-
ség, hogy az életet még beteljesületlen távlatnak érezzük, saját lehe-
tőségünk; egyúttal a világ nyílt lehet őségeinek a része ez. A világ 
hézagos képe ez, amelynek hézagait szabad mozgásunk tölti be, hogy 
új hézagokat nyisson. 

Kollin József fordítása 



'RÓ B Ő R NÉLKÜL 
VAGY 

ERSKINE CALDWELL IGAZSÁGA 

Petar Popović  

Nemcsak az áll, hogy az író teremti meg anyagát. Az is megesik, 
sőt olykor szinte szabály, hogy az anyag formálja meg az írót. S 
csuhán az a kérdés merül fel, hogy .az író mennyiben tud úrrá lenni 
az anyag eleven áramlásán, mennyire tudja meg őrizni pszichikai, men-
tális, szellemi önállóságát. 

Erskine Caldwell világa elementáris világ. Az amerikai Dél, mely-
ről ír, valóságos pokol, a gonoszság, a megaláztatások, az állatiasság 
őserdeje, dzsungel, és mint minden dzsungelben, az ösztön — az élet-
és halálösztön — mindennek a f ő  rugója. A vér és a por, a fájdalom 
és szenvedés sűrű , sötét gyurmája ez. Sehol semmi szép. Sehol a sza-
badság fénysugara. B űvös kör, nemi elferdülésekkel sújtott, éhez ő  
jogfosztottak, a borzalom és az iszony forgataga. Örvény, s Caldwell 
fejest ugrott ebbe a világba. Felszínre bukkanhatott-e egyáltalán? Va-
jon megőrizhette-e lélekjelenlétét úgy, mint Faulkner, hogy aztán 
megalkossa a szellem és lelkiismeret komplex, bonyolult prózáját? Hi-
szen Faulkner ugyanannak a Délnek a leveg őjét szívja, és ugyanazok 
a borzalmak játszódtak le szeme el ő tt! A négerlincs meg a többi ször-
nyűség Faulkner könyveiben sem kis dolgok, nem is véletlenszer űek. 
S vele mégsem történt meg, hogy annyira elveszítse a világ dolgai 
felé azt a nyugalmat adó távolságot, amely lehet ővé teszi a valóság 
művészileg összetettebb kifejezését. Ennek több oka lehet; hogy való-
ban mi, azt csak feltételezhetjük, s persze, ez nem több sötétben való 
tapogatózásnál. A feltételezés — feltételezés marad. Mégis az a benyo-
másunk, hogy Faulknernek el őbbre való a maga személye, mint az 
a világ, amelyről ír. Bizonyos lelki distanciáról van szó, amelyet mé-
lyen a bensőjében megőrzött önmaga és az életét környez ő  éjszaka 
között. Megőrizte lélekjelenlétét, s ami még fontosabb, puritán er- 
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kölcsét és bibliáját. Ne felejtsük el: Faulkner legjobb könyveinek záró 
akkordja nem bibliai, annak ellenére sem, hogy a próza e mesteré-
nek szövegeiben vezérmotivumként vonul végig a protestantizmus 
szelleme; inkább egy bizonyos fajta hit ez, illúzió, melynek mint 
szubjektív értéknek igenis reális értelme van. Erkölcsi alap ez, s 
Faulkner erre támaszkodik, hogy megfelel ően távol tartsa magát a 
világtól és megőrizze egyéniségét. Faulkner független. Sokkal függet-
lenebb más íróknál (els ősorban éppen Caldwellnél), akik a terror és 
a megaláztatások világáról semmivel sem írtak kevesebbet, mint ő . 
Hányszor de hányszor lázongtam Faulkner kifejezetten bibliai erköl-
csű  és hanghordozású, különösen az egészen deklaratív, tehát nyers, 
tehát legközönségesebb kitételei ellen. Ám mindannyiszor meg kellett 
hátrálnom. Vajon a biblia és ez a bibliai erkölcs nem szükségszer ű  
védekezés-e a gonosz világ ellen, a magános ember önvédelme kör-
nyezetével szemben; nem afféle ellensúly-e, amely segített Faulkner-
nek, hogy megóvja mentális és pszichikai függetlenségét? Ez az, ami 
vértezi. Különben meztelen lenne szinte csontig, védtelen, s tragiku-
san azonosulna környezetével. Megsz űnne író lenni. Egy óriási űr ma-
radna, éjszaka, rémségekkel teli éjszaka, sért ődöttség és sötét. Meg-
maradna csak a tárgy. Az elmélked ő , szemlélődő , annyira finom és 
érzékeny alkatú Faulkner nem bírná ki fenntartásai és illúziói nél-. 
kül. Az utcáról ír, de az ablak üvege mögül nézi. Háta mögött szo-
bájának biztonsága. Kívül kerülve rajta, ketté törne, akár a gyenge 
virágszál. 

Mert megfosztani az írót illúziójától, ha tárgyilagos szemmel nézve 
mégoly fikció is, álombeli tűzijáték, s ha mégolyan nevetséges is a 
józan ész megítélése szerint, az végzetes lehet. Egyeseknek ez az illú-
zió néha ugyanaz, ami a b őr, védőfal, burok; szilárd és rugalmas 
anyag, mely az összes elemeket, az összes részeket egységes egészbe 
fogja, és így megszervezve élteti tovább. A szám űzetés után, szemt ő l 
szembe Raszkolnyikovval és a korabeli Oroszországgal, nem tudom, 
kibírta volna-e Dosztojevszkij isten nélkül, s ha igen, hogyan? Az az 
isten, aki a halál istene mások számára, és az egész kultúra, minden 
haladás halála, Dosztojevszkijnak, az összeomlás és a korbács pokoli 
világában, nélkülözhetetlen volt. Morfium? — Természetesen. De olyan 
morfium, amely nélkül ez a magános ember és látnok meg nem lehe-
tett. Meg kell értenünk: az illúzió az író számára nemcsak egyszer űen 
illúzió. Es, végtére is, szabad-e, igazságos-e elvárni valakit ől, hogy 
egész életét úgy töltse el, szemt ől szemben a világ dolgaival, tökélete-
sen egyedül, teljesen védtelenül? Örökké éberen, 'mindig résen. A tö-
kéletes magány és védtelenség azonban itt is elképzelhetetlen. Ez bi-
zonyos. Az önvédelem törvénye mindenféle éjszakában érvényes, ha 
mégoly átkozott is, és nem lehetett lábbal tiporni, semmibe venni 
sem Faulkner, sem Dosztojevszkij esetében. Sötét víziókkal és lázadá-
sukkal eléggé megbűnhődtek. 

Igaz, Caldwellt más fából faragták, nem úgy, mint Faulknert. 
Hozzá képest Faulkner a mai Proust, magábavonult, gyenge alkat, 
adottságainál fogva is entellektüel, aki bezárkózott dolgozószobájába, 
zsenge és törékeny üvegházi növény, amely er ősebb széllel már nem 
tudna dacolni. Első  tekintetre, a Caldwell-lel való els ő  találkozás pil- 
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lanatában már-már úgy tetszik, az ő  esete kivétel. Hogy Caldwell az 
a kivételes író, akinek nem volt szüksége semmiféle illúzió-páncélra, 
aki vértje nélkül is dacolni tudott. Egy Faulkner, egy Sartre, egy 
Camus idejében (hiszen egyik sem volt e véd őburok nélkül, bölcseleti 
szemléletük sáncai mögé húzódtak akkor is, ha az .a kétségbeesés filo-
zófiája volt) egyedül Caldwell maradt elemien tiszta, maga az ele-
mentáris anyag, melyről gondolkodik és ír, sebtében, átfogóbb szem-
lélődés nélkül, közvetlenül. Vértje nélkül. Védtelenül. — Ám ez még-
sem igaz. Caldwell nem védtelen. Caldwell ugyanis mintegy belül 
került tárgya anyagába, hozzáidomult, majdhogynem kiegyenlít ődött 
vele, a lehet ő  legnagyobb mértékben azonosult tárgyával. Ha lelkileg 
és mentálisan nem tudott kell ő  távolságot tartani a tárgyi világ és a 
környezetéb ől való emberekkel szemben, mint a Megszületett augusz-
tusban írója, akkor csakis arról lehet szó, hogy Caldwell behatolt ebbe 
a világba, lélekben beleolvadt, hasonult hozzá. Innen van az, hogy írás-
műveiben nem intellektualizál, nem kap helyet a szellem visszfénye, 
nem áraszt szkepszist, nem is artisztikus, nem is elemez. Finom elem-
zésű, bonyolultanintellektuális, vagy bölcseleti tételekkel teletüzdelt 
szövegeket írni Caldwell képtelen. Az összes amerikai írók közül 
Caldwell a legkevésbé európai, mégpedig elsősorban azért, mert min-
denre gyorsan és közvetlenül reagál. Ő  valóságos élő  filmfelvevő  gép 
egy elkeseredett ember kezében, ő  ,az .a szemtanú, akinek a bűn és az 
igazságtalanság szenzációja a mindennapi kenyere, akinek sohasem 
elég ebb ől aziszonyú örvénylésb ől, ebből a mocsárból, a vadságnak 
ebből a diadalmas delíriumából. Az amerikai Dél, amelyr ől annyi sok 
évvel ezel őtt írni kezdett s amely írói és személyes életrajzának és 
tragédiájának kezdetét jelenti, megigézte ezt az írót, s így elcsábít-
tatva tőle, a rútságnak és a borzadálynak e b űvöletében nem is tehe-
tett mást, mint hogy megadja magát neki, hogy minden pórusával és 
atomjával magába igya. Úgy tetszik, csakis ilyen módon, csakis így 
álcázva (az alkalmazkodás ebben ,elkerülhetetlen volt), csodálatosan 
azonosulva a rablásnak, a lincsnek és mindenekel ő tt a nemi elferdü-
léseknek ezzel a világával, állhatta meg helyét, miközben szitkozódva 
írta regényeinek, riportkönyveinek és elbeszéléseinek sorozatát ugyan-
erről a világról. Az az utóíz, amely ebben az őstehetségben, az ösztön-
nek, az intuíciónak és ,a finom szimatnak ebben az íróiában az ész, a 
józan megítélés és korunk tényeinek tapasztalati világából meg a 
világnak mint konkrét és mint érzékfeletti valóságnak a megítélésé-
ből megmaradt, az nem más, mint a mélységes elkeseredés és elége-
detlenség íze. Ez a keserű  szájíz alkotó módon, tömören ott van Cald-
well minden írásában, nyelvezetében, mondataiban, leíró részleteiben, 
még ha ezek a leírások a természetr ől, fákról, vízről, halakról vagy 
madarakról szólnak is. A megalázottság, undor és dac — ezek az alap-
vető  életérzései ennek az írónak és embernek. Erskine Caldwell lé-
nyét teljesen áthatotta ez a világ és ennek groteszk és véres tragi-
kuma. Sem ideje, sem lehet ősége, sem bátorsága nem volt hozzá te-
hát, hogy filozófiailag gondolkozzék, hogy bonyolult m űvészi formát 
keressen mondanivalójának, hogy lélektani elemzésekbe és olyan ka-
landokba bocsátkozzék, mint például Faulkner. Elveszett volna egy 
ilyen kalandban, elvesztette volna most már annyira természetes ké- 
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pességét, hogy álcázza magát ebben a világban, mely az ő  nagy és 
pótolhatatlan irodalmi ihletője, alkotómunkájának legf őbb serkentő je. 
Ha ez a világ, paradox módon, máról holnapra elveszítené múltját, 
melyben annyi gonoszság, öldöklés, éhezés foglaltatik, ha mindez el-
röppenne, mint a reggelre elfelejtett álom, és ha m űvészetében, vala-
mint az élet irodalmi élménnyé való áthasonításában kizárólag a maga 
szellemére lenne utalva, Erskine Caldwell végérvényesenelveszett 
ember. Caldwell csakis a gonoszságnak ezen a talaján egzisztálhat, s 
ez az, ami serkenti és elégtételt nyújt. A gonoszságnak ez a világa, 
ez most az ő  egyetlen, levetkezhetetlen és végleges természete. És paj-
zsul is csak ezt állíthatja maga elé. S ha az élet nem más, mint a 
környezetünket, korunkat alkotó dolgok meg fogalmak kegyetlen ösz-
szessége, akkor Erskine Caldwellt csakis ez a b űnös világ kötheti az 
élethez és éltetheti. A konkrét anyag teremtette meg, s ő  tovább for-
málja azt, az egyetlen lehetséges anyag, mely tettre sarkallja és amely 
létét lehetővé teszi. Enélkül Caldwellt megfosztanánk lényegét ől. Az, 
ami valaha csak az els ő  fájdalom volt, az els ő  találkozás egy világ-
gal, az most a lényeg, a játéknak vége, most már csak ilyen lehet, 
elvégeztetett. Mikor történt meg ez a találkozás? — Caldwell olvasó-
jának ez ma már mindegy. A sorsdönt ő  találkozás, az írónak ez az 
első, mély és tragikusan megtermékenyít ő  találkozása környezetével, 
korával, vagy — jobban mondva — korának egy kis részével, meg-
történt. Nem maradt más hátra, mint folytatni a játékot, jelen eset-
ben a rút, tragikus játékot,mozgást, forgatagot, melynek vége-hossza 
nincs. 

Irni, azt hiszem, ösztönösen és védtelenül, nagy iramban és f á-
rasztón, melyben csapás csapásra hull, s olyan, mint a dobpergés 
korunk lelkiismeretének és korunk fájdalmának kifeszített hártyá-
ján, írni a bűn, az erkölcsi fert ő , a fanatizmus, a gyűlölet és a magá-
nosság igézetében. írni úgy, hogy ,ahhoz csak egy Caldwell tud elég 
erős lenni: hogy kitartson a rossznak ebben a közlésében, reinkarná-
ciójában, s mintegy ellenméreggel, vele védekezzen is egyúttal; írni, 
de a szellem pihentető  réve, a világ erkölcsi-intellektuális, tisztán iro-
dalmi vagy filozófiai élményénekmindenképpen nyugalmasabb lég-
köre nélkül. Filozófia, költészet, m űvészetek, Caldwell szemében gy ű -
löletes világ, ő  mégis úgy él benne, mint anyja méhében. Caldwell 
szövegei nem hódítanak a szellem, az intellektus gazdagságával. S ezt 
nem is kell rossz néven venni t őle, mondjuk, egy Faulkner nevében. 
De tapsolni és tömjénezni sem kell neki mint valami rendkívüli tü-
neménynek,mint aki a faulkneri irodalom egyenes ellentéte vagy 
éppenséggel tagadása. Ez tény. Ez — egyszer űen — valóság, kínos 
és megmásíthatatlan valóság, egy magánosság és elégedetlenség, mely-
nek magába zárkózva élnie kellett és kiélnie magát, fönntartva ily 
módon az egyensúlyt. 

Mi lesz Caldwell regényeinek sorsa? Megtalálják-e ismét az utat 
az olvasóhoz? Ez nagy kérdés. Ám ugyanakkor felesleges is, ha ma-
napság és itt tesszük fel, amikor még mindig és makacsul tart az a 
Caldwellt is magával ragadó, eszeveszett játék, mintha sohasem 
akarna vége szakadni. 

Borbély János fordítása 



NEMZET VAGY HALADÁS 
- A MAGYAR IRODALOM EGY 
ASPEKTUSÁNAK VIZSGÁLATA 

Bori Imre 

Ha korunk nagy tudományos vállalkozásait nézzük, amelyek kol-
lektív alkotások, munkaközösségek hozták őket létre, úgy tetszhet, az 
egyéni rendszerek és kezdeményezések kora lejárt az irodalomtudo-
mányban is. Sőtér István tavaly megjelent könyve* mintha ezzel az 
immár közhellyé váló felismeréssel perlekedne, s mintha visszaadná 
hitünket az egyéni vállalkozás, az individuális szemlélet mai id őszerű-
ségét illetően. A nagy, kollektív vállalkozások a teljességet ígérik, az 
egyéniek, és ilyen S őtéré is, merészségükkel, nagyvonalúságukkal t űn-
nek ki, az egyéni élménynek 'azzal a varázsával, amit annyiira nélkü-
lözünk a kollektív jellegű  alkotásban. Egy Horváth János rendszere-
zésének töredékes volta éppen töredékes voltában mutatja a tudós h ő-
sies-merész elképzelésének nemcsak gyöngeségeit, hanem erényeit és 
arányait is, a problémákkal birkózó er őt és a rendet teremtés szándé-
kát. S ez csillog Szerb Antal irodalomtörténeti könyvein is: m űveinek 
fogyatékosságait a szerz ői teljesítmény egyensúlyban tudja tartani. 

Sőtér István könyvének is ebben vannak általános és le nem be- 
csülhető  erényei. Amikor az irodalomtudomány olyan sz űz területére 
lép egy nagy koncepció igényével, mint_ amilyen a Világost követ ő  
pár évtized magyar irodalma, s ott a felfedez ő  és kutató merészségé-
vel dolgozik, akkor el őször is a tudományos munkás indulatos heroiz-
musáról kell szólni, és 'azt kell méltatni, miel őtt még a tárgy nehéz-
ségeiről vagy a szerz ő  eredményeir ől ejtenénk szót. Annak az igény-
nek a dobbanását kell üdvözölnünk, ami egymaga képessé teszi a szer-
zőt olyan munka vállalására, amely látszólag meghaladja erejét, leg-
alábbis ami a teljességet illeti. Ám nem (a lényeget is. S őtér „egyéni 

Nemzet és habadás. Bp. 1963. 
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szűrője" akkor is megkülönböztető  helyet biztosítana könyvének, ha 
végeredménye hibásnak mutatkoznék. Ám ,azt is rögtön el őre kell bo-
csátanunk, hogy e könyv, szemmel látható egyoldalúsága ellenére i's, 
annyi kérdést vet fel s annyit megold nemcsak a témául választott 
korszak területén, de a magyar irodalom egészének és az irodalom-
történet mai kérdéseinek viszonylataiban is, hogy az olvasó feledni 
látszik Ső tér sajátos és e könyvében érvényesített módszerének oly 
jellemző  problematikáját. 

Tárgya 'a XIX. század magyar irodalmának egyik leghomályosabb 
és legtöbbet vitatott, legtöbb ferdítést elszenvedett korszaka, ott Vi-
lágos és a kiegyezés évtizedeiben, amelyben a magyar irodalom éppen 
akkor veszítette el önmagát és tett egy nagy vargabet űt, amikor meg-
lelni látszott önnön világát, és fejl ődése egyenesnek és egyértelm űnek 
látszott. S ő tér ugyan komplex vizsgálódásra törekszik, ám akkor, ami-
kor a „nemzet" és „haladás" dilemmáját állítja kategóriákként szem-
lélete tengelyébe, lényegében az ideológiai, eszmei síkok vizsgálatát 
vállalja elsősorban, s minden más jelenséget, aspektust ennek reflexé-
ből szemlél. Ső tér könyve meggy őzően mutatja ki, hogy a korszak 
eszmerendszerének alapját a nemzet és haladás ellentmondásos kap-
csolatának, dualizmusának az eluralkodottsága képezi, hagy nemcsak 
a politikai közgondolkodásban és a művelt emberf ők elmélkedéseiben 
fedezhető  fel, hanem ott lebeg ,a korszak egésze felett is ennek szelle-
me, behatol a művészi alkotás finomabb érrendszerébe, belejátszik az 
írói témaválasztásba, az írónak a világhoz, külön pedig 'környezeté-
hez s a történelemhez való viszonyulásaiba — etikájának éppen úgy 
alapja lesz, mint műformáinak. 

Mert a Világos utáni időkben ugyan előtérbe nyomulnak a politi-
kai és „nemzeti" mozzanatok és háttérbe szorulni látszanak az iro-
dalom szűkebb területeit jelent ők, ám hiba lenne elfeledni vagy nem 
venni észre, hogy ezek 'a felszíni mozzanatok lényegében és els őren-
dűen esztétikai síkon jelennek meg. Igen könnyen abba a hibába eshet 
az ilyen vizsgálódás (S őtér ennek csapdáit legtöbbször elkerüli), hogy 
pl. Petőfi esztétikáját azonosítja és összekeveri azzal a politikummal, 
amit képviselt s amit egy konkrét történelmi helyzetben Pet őfi, a po-
litikus, jelentett. Egyértelmű  áttételekre gondolhatnánk könnyen, ho-
lott igen bonyolult átmeneteket és áttételeket kell feltételeznünk, mi-
kor egy író vagy egy korszak ideológiai tudatvilágát vizsgáljuk, úgy, 
hogy szemünk el őtt esztétikai jelenségek, műalkotások lebegnek, mi-
ként arra S ő tér könyvében több remek bizonyítékot találhatunk. 

Sőtér könyve azonban nemcsak ezt az alapvet őnek tűnő  módszer-
tani problémát veti fel s 'oldja meg a maga módján, hanem feltépi s 
megkérdőjelezve megoldani is igyekszik a magyar irodalom alakulá-
sának kulcskérdéseit is. A Világos utáni negyed század irodalma ugyan-
is jellegzetesen „vízválasztó", s innen lehet mind a történeti múlhat. 
jelentő  XIX. század első  felét, mind pedig az Ady életm űvével zá-
ródó korszakot betekinteni, és felmérni. Olyan kép rajzolható így a 
magyar irodalom története talán legfontosabb szakaszáról, amely 
aszerint módosul és árnyalódik, hogy ezt a „vízválasztó" periódust ho-
gyan látjuk és hogyan értelmezzük. A polgárosodás a kulcsa ennek a 
kérdéskörnek, amelyb ő l a nemzet és haladás, illetve a nemzet vagy 
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haladás dilemmája n ő  ki. Sőtér e korszak problematikus voltát jelle-
mezve mondja előszavában: „A polgári Magyarország kialakulása a 
48-as forradalom bukása után ment végbe, tehát olyan korszakban, 
mely épp a forradalmi, a demokratikus eszméket nyomta el — de a 
polgári fejlődéshez annyira nélkülözhetetlen nemzeti függetlenséget is 
a legnagyobb mértékben veszélyeztette ..." Az egész korszak és az 
egész XIX. század szellemiségének a lényegét, történelmi útját meg-
világító Gyulai-idézet azonban csak a 151. oldalon bukkan fel, a Toldi 
estéje kapcsán, holott e kérdés központi, S őtér könyvének címében is 
jelzett „nemzet és haladás" gondolata els őrendűen fontos és nemcsak 
egy-egy konkrét műhöz kapcsolódik. Amikor azt mondja Gyulai, hogy 
„majd mindig meghasonlásban voltunk az újkori polgáriasodással, 
mert a viszonyok kényszerűségénél fogva legdrágább kincseinket fe-
nyegette, ahelyett, hogy összhangzóan beléjök olvadt volna", akkor 
Ső tér ezzel az idézettel mintegy a „kulcsát" kapta kézhez légéget őbb 
problémáinak, s így joggal mondhatta: „Nemzeti erények és »újkori 
polgáriasodás« ellentéte íme: az 1848-at megel őző  és követő  korszakok 
jellemző  problémája ... Nemzetiesség és polgárosodás különösképp Vi-
lágos után válnak egymásnak ellentmondó elvekké, a kor gondolko-
dásában: az osztrák »polgárosítás« tervszer űen a nemzeti törekvések 
ellen is irányult. Szembeszállni vele tehát éppoly szükségszer ű  volt, 
mint ragaszkodni 'is a polgárosodás nemzeti lehet őségeihez. Világos 
után válik jogossá az amiatti panasz, hogy »legdrágább kincseinket« 
fenyegeti a polgárosodás, — és Világos után válik éget ővé az óhaj, 
hogy »összhangzón« olvadjanak egymásba e »kincsek«, és az »újkori 
polgáriasodás« vívmányai ..." 

Sőtér, könyve bevezet őjében, rövidre fogva felvonultatja és jelzi 
azokat az irodalmi problémákat, amelyeket vizsgált korszaka felvet 
és e korszak sajátos jellegét biztosítják: „Ennek az irodalomnak saját-
ságait csak a Világos utáni korszak folyamatainak feltárása értheti 
meg. A népiesség, majd a szélesebb igényű  népies-nemzeti költészet, 
a romantika fennmaradása, a nemesi polgárosodás kíséretében fellépő  
eszmeáramlatok, s végül 'a realizmus kimaradása, illetve késése: mind-
ez nemcsak a századvégre hatott ki, de a XX. századi fejl ődésre is". 

S ha az „eszmei folyamatokat", „eszmeáramlatokat" a nemzet 
vagy haladás gondolatában fogadjuk el (helyesebbnek látszik a fogal-
mak dilemma voltát még er ősebben hangsúlyozni, mint azt S őtér 
könyvének címében teszi, mert -a Világos utáni korszakra, és nemcsak 
arra, éppen ebben aa formájában vet ődik fel, és nem harmóniára tö-
rően), akkor a Sőtér emlegette kategóriák, emennek távlatából szem-
lélve, (a népiesség, a népies-nemzeti irodalom, a tovább él ő  romantika 
és a realizmus hiánya) kerülnek a figyelem középpontjába, s ezek lesz-
nek az irodalmiság mind általánosabb, mind egészen szorosan vett, 
művekhez tapadó módon kort min ősítő  kategóriák. 

Nem lesz tehát véletlen, hogy S őtér könyvének első  s jelentős há-
nyada a népiességgel és a népies-nemzeti költészettel foglalkozik. Mes-
terien elemzi a népiesség elméletét, mutatja ki alapjait, olyan meg-
győzően érvel s annyira lényegre mutatóan, hogy e kérdést lezártnak 
tekinthetjük ismereteink mai állása szerint. Fontos munkát végzett el 
ezen a területen Sőtér István: a népiesség kérdésével ugyanis foglal- 



koznia kell mindenkinek, aki az elmúlt száz esztend ő  irodalmi jelen-
ségei iránt érdeklődik. E kérdés tisztázása nemcsak azért els őrendűen 
fontos feladat, mert olyan nagy nevekhez kapcsolódik, mint Pet őfié 
vagy Aranyé, hanem azért is, mert a népiességhez való kutatói hoz-. 
záállás jellege az esztétikai szemlélet egészét, külön pedig az iroda-
lom funkciódról vallott nézetek jellegét is tükrözi. S e kérdés a Petőfi 
költészetében kiteljesedett „népiesség" után, nyomban Világost köve-
tően a maga jellegzetes eltorzult formájában mutatkozott abban a 
„didaktikai játékban", amelyet a hivatalossá válni akaró irodalom-
politikai törekvések és intim írói szándékok (Aranynál) űztek vele. 
Az a népiesség, amely Petőfinél a belső  élmény és vízió esztétikai 
alakja volt, Világos után az „érthet ő" és nevelő  szándékú irodalom jel-
képe lett, majd egészen mélyre süllyedve az epigonizmus már-már 
irodalmonkívüliségébe veszett, majd Ady költői tagadásában lénye-
gében meg is semmisült, s ha századunkban a népiességet emleget-
jük, akkor annak új minősítést is kell adnunk, újra „le kell írnunk", 
illetve, ha az új minősítésre nincs szükség, akkor az ilyen jelenséget 
anakronizmusnak kell tartanunk. Minden Pet őfi után jelentkez ő  né-
pies törekvésnél megítélésünk szerint ugyanis azt kell kimutatni, 
hogy semmi közük Petőfi népiességéhez, s itt még Aranynál is el keli 
végezni ezt az elkülönítést, differenciálást, hiszen Aranynál mer őben 
más minőségeket jelent, mint halhatatlan barátja költészetében jelen-
tett. A népiesség mint stilisztikai és mint didaktikai célzat — íme rö-
vidre fogva a népiesség Pet őfi utáni sorsa, s ezekhez kapcsolódik egy-
felől az epigonizmus fogalma, másfel ől pedig az eszményítés törek-
vései párosulnak hozzá. 

Sőtér könyve, ha közvetve is, fontos hozzájárulás e kérdés sz ű-
kebb szakterületén túlmutató felméréséhez. Amikor a népiesség két 
korszaka között különbséget tesz, akkor ugyan funkciója alapján 
szemléli csupán a kérdést, mondván: 

„Ha meg akarjuk jelölni a 40-es és az 50-es évek esztétikai, el-
méleti törekvéseinek legf őbb különbségét, azt abban kell látnunk, 
hogy a 40-es évtized Erdélyi elmélete révén az irodalom nemzeti pol-
gárosodásáért küzd, -- az 50-es pedig: össznemzeti irodalomért, ugyan-
csak Erdélyinek, valamint Aranynak és Gyulainak elméleti m űkö-
dése révén. Az irodalom nemzeti „polgárosodása" és az össznemzeti 
irodalom hasonló fogalmak ugyan, de lényegesen eltér ő  bennük a de-
mokratikus elem szerepe. A nemzeti polgárosodás irodalma a nép 
fölemelését tűzi ki célul, s ezt a célt a népköltészet felemelésével is 
szolgálja. Az össznemzeti .irodalom elmélete is a népköltészeten alap-
szik, de háttérben azzal a meggondolással, hogy a nép felemelésének 
feladata megoldódott, illetve, további lehet őségek e téren már nincse-
nek ..." Azonban könyve részleteib ől az is kitetszik, különösen az 
Erdélyiről szóló részben, hogy ez a „didaktikai funkció" már Pet őfi 
költői gyakorlatában megsemmisült, s ha a népiességr ől esik szó, nem 
Gyulai, hanem Erdélyi szemlélete az id őszerűbb, a történelmi távlat 
Erdélyit igazolja inkább, mint Gyulait, annál is inkább, mert a ma-
gyar költészet Világos után nem Pet őfit folytatja, — az ő  individua-
lizmusát és egyéni költői temperamentumát nem is lehetett volna foly-
tatni —, hanem oda tér vissza, ahonnan a fiatal Pet őfi indult, tetézve 
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természetesen ezt az újraindulást nevel ői szándékokkal, amelyek Pe-
tőfinél merőben más jellegűek voltak. Erdélyi János elméletében 
ugyanis egészen jól kivehet ők azok a tendenciák, amelyek a népiesség 
köntösében a realizmus felé mutatnak, amire a benne oly szembe-
tűnően meglevő  epikus elem is figyelmeztethet, anélkül, hogy az epika 
prózai formáiba átjátszható lett volna. S ő tér könyvének igen nagy 
jelentősége éppen abban van, hogy megmutatja, hogyan maradt meg 
a magyar versben ez az epikai elem, s ennek következtében azt is, 
hogyan torzult el a magyar költészet és hogyan szegényedett el a 
prózairodalom, felfedve elméleti s korban gyökerez ő  vonatkozásait. 

Sőtér könyve leszámolást jelent a népiesség legkülönfélébb el-
méleteivel akkor, amikor biztos kézzel rögzíti a népiesség jelenségét 
egy adott korszakhoz, a fiatal Pet őfi munkásságához, s Erdélyi János 
nyomán határozottan kapcsolja a romantika áramlatába, kimutatva 
azt is, hogy a népiességen való túljutás már Pet őfi költészetében le-
játszódott: „A Petőfi-kutatás mindmáig nem gondolta át eléggé an-
nak jelentőségét, hogy Pet őfi túljutott a plebejus-demokratikus né-
piességen is ... Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy Pet őfi még a népies-
nemzeti szemléleten is túljutott forradalmiságával, úgy nem lehet ő t 
egyoldalúan népies költőnek tekintenünk, még kevésbé lehet benne 
csak az irodalmi népiesség betetőzőjét látnunk". S még ezen túl is 
menve kimondja: „Révai felfogásával szemben tehát világosan ki kell 
mondanunk, hogy maga a népiesség, a népies-nemzeti költészet még 
nem jelent forradalmiságot", s ezzel lényegében a népiességr ől alko-
tott irodalomtörténeti és irodalompolitikai szemléletek felett is ítéletet 
mond, s már ezzel a kritika álláspontjára helyezkedik minden olyan 
népies törekvéssel szemben, amely a fiatal Pet őfi költészete után je-
lentkezett, s ezt máig ható érvénnyel teszi. Amikor a Világos utáni 
irodalomban megmutatja ,a népiesség elméleti alapjait, felfedi a né-
piességre való törekvés , ;mechanizmusát", akkor nemcsak a magyar 
irodalmi fejlődés és alakulás anakronisztikus vonásaira mutat rá, ha-
nem felfedi minden ezután jelentkez ő  hasonló irányzat gyöngéit és 
időszerűtlenségét is, Arany példáján bizonyítva, hogy ami nagy m ű-
alkotás létrejött, az anépiesség ellenére jött létre, hogy a Világos 
utáni periódusban a népies-nemzeti törekvések a modern magyar iro-
dalom kialakulását késleltették, Aranyban a világhoz való intellek-
tuális viszonyulás líráját némították el, s végs ő  soron magát Aranyt 
is az öreg Toldi sorsára juttatták. 

Sőtér Arany-képe b ővelkedik izgalmasan modern felismerések-
ben, s itt nemcsak az Őszikék mesteri elemzésére kell utalnunk, ha-
nem arra a meglátásra is, amit a ,népköltészet és m űköltészet viszo-
nyáról" szólva mond: „A népköltészet általános, nemzeti-emberi tar-
talmaitól ő  néha visszatér azokhoz a rejtelmesebb, talányosabb forrá-
sokhoz, melyeket Tóth Kálmán vagy Lisznyai sohasem fedezhet fel, 
de amelyekből ő  egy másfajta népköltészet, egy másfajta népi kép-
zelet ihletét képes meríteni, mint amin ő t a népnemzeti elmélet pár-
tol. Az Arisztophanész-fordítások, a Vörös Rébék és forgácsainak je-
lentős része tanúskodnak err ől az ihletésről. Élete utolsó szakaszában, 
az Őszikék-korszakban, mintegy a szerepét immár betöltött népiesség 
romjain, részint valami megdöbbent ően modern költészet bontakozik 
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ki tolla alatt — a nagyvárosi élet körforgásának látomása —, részint 
pedig a babonás, fojtott paraszti világ ballada-képe. a Tengerihántás 
és a Vörös Rébék mintha már Ady „eltévedt lovasának" bozótjából 
hangzanának föl, talányosan, nyugtalanítóan, keletkezésük korától 
oly fájdalmasan idegenül". Csodálatos módon azonban S őtér nem em-
líti, hogy ez az Arany János milyen közel jár a szimbolisták világá-
hoz, mint ahogy a Világos utáni eposzokban, különösen a Buda halálá-
ban nem nehéz „parnasszista eposzokat" látnunk, hogy a régi iro-
dalmi formákhoz való vonzódásában, vagy Népdal cím ű  verse elide-
genítő  technikájában ugyanaz a mozdulat lendülése van, amivel pl. 
egy Baudelaire írta latin versét, s mellyel egy Weöres Sándor teremti 
meg „népköltészeti antológiáját" a T űzkút egyes darabjaiban. S ahogy 
az Aranyról szóló fejezetek képezik S ő tér könyvének gerincét, úgy 
ezekben a fejezetekben mutatkozik meg a szerz ő  is teljes elemz ő  
készségében, teljes intellektuális angazsáltságában. Konkrét m űelem-
zései itt .a legmeggy őzőbbek, különösen az eposzokról írott oldalak, 
s itt különösen a három Toldi és a Buda halála kötötte le figyelmét, 
míg a Bolond Istók els ő  éneke, véleményünk szerint mélyebb elem-
zést ismegérdemelt volna, nagy jelent ősége kevésbé tűnik ki Sőtér 
interpretációjából. Mintha az ő  szívéhez a Buda halála állna köze-
lebb, s a Toldi szerelme, amelyr ől pl. ezt mondja: „Toldi szerelmé-
nek létrejötte idején a magyar regény még nem oldott meg olyan 
ábrázolási feladatokat, mint amin őket Arany művének els ő  hat éneke 
felmutat". Tegyük még hozzá azt is, hogy jó lett volna meggy őzőbben 
látnunk azt a tényt, hogy Arany ilyen eposzai végs ő  fokon engedmé-
nyekből születtek, s hogy Arany igazi arca nem a népiesség és az 
eposzok felől látható leginkább, hanem abból az intellektuális élmény-
ből, amely a Bolond Istók els ő  énekéb ől, az ötvenes évek egyes lírai 
darabjaiból és az öreg Arany költészetéb ől bontható ki. Döbbenetes 
éleslátás és valóság-élmény, önlátás szülöttei ezek a versek, s velük 
Arany kilép és túllép azon az eszmei projekción, amelynek hálóját 
Sőtér oly következetesen fejtette ki könyvében. 

Sőtér eszmei koncepcióinak ugyanakkor a Gyulai Pálról, Ke-
mény Zsigmondról, részben Madáchról, a politikus Vajdáról rajzol-
ható kép felel meg: ezek a fejezetek árulkodnak arról is, hogy S ő tért 
könyvében elsősorban nem .a műalkotások esztétikai konkrétumai, in-
kább az esztétikumból kifejthet ő  eszmerendszerek foglalkoztatták, ott 
van elemében, ahol eszmékr ől beszélhet. Ezek közül például külön 
ki kell emelnünk a Gyulai tragikumelméletér ől és Kemény Zsigmond 
történelemszemléletér ől szóló részeket, s Az ember tragédiájáról írt 
fejezetet, nemkülönben Gyulai regényének, az Egy régi udvarház 
utolsó gazdájának rehabilitálását és helyének kijelölését a magyar 
regény értékei között. 

Mérleg cím ű  fejezetében, sommázva tapasztalatait, a magyar iro-
dalom „magábafordulását" emlegeti, s teljes joggal: könyvének elem-
zései éppen arra mutatnak rá, hogy a „nemzeti" problematika, amely 
a népiessel oly szoros kapcsolatban állt, a magyar irodalom egy te-
hetséges és nagy nemzedékét kényszerítette vargabet űs útra, az euró-
pai fejlődéssel ellentétes pozíciókba, áni S őtér könyve azt is megmu-
tatja, hogy a konkrét magyar társadalmi-történelmi törekvések ho- 
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gyan s mi módon játszottak bele a magyar irodalom útjának elkanya-
rodásába, azokba a torzulásokba, amelyek a prózairodalomhoz az anek-
dotát szegődtették, a lírában a népiességet tették meg eszményül, a 
drámában pedig a polgári tragédia helyett az „ember tragédiája" sík-
jára vitték át az alkotókat, eldugaszolva vele a drámairodalom forrá-
sait is, az egész akkori magyar irodalmat pedig a népies nemzeti és 
romantikus törekvések felh őkakukkvárába kényszerítették, eltorzítva 
látását a haladás és maradiság távlatait illet ően, nem beszélve azok-
ról az eszmékr ől, amelyeket kifejtett, szinte egy évszázadnyi id őre 
hatást gyakorolva a közgondolkodásra. A Világos utáni irodalmi kor-
szak története tehát végs ő  fokon annak a története, hogy hogyan 
sikkad el .a magyar irodalomnak ún. kritikai realista szakasza az esz-
ményítő  népies-nemzeti szemlélet markában, s egy Arany, Vajda, 
Jókai, Gyulai villanásaiból sejthetjük csak, mi minden maradt meg-
íratlan és nem valósult meg, de következményeiben is, abban a küz-
delemben, amelyet Adyék nemzedékének kellett megvívnia az iroda-
lomban. Végső  fokon, kell-e szemléletesebb példa ezekre a torzulá-
sokra mint az, hogy Sőtér Istvánnak a „nemzet" és a „haladás" fo-
galmait kellett könyvének címéül választania. Könyvének erényeit 
éppen úgy mutatja ez a tény, mint ahogy módszerének hiányosságait 
felfedi az esztétikai kategóriák háttérbe szorulása. 

Módszerében azonban mintha maga is a „súlyegyen" elméletének 
híve lenne, könyvében a Világos utáni irodalomnak azokat az aspek-
tusait elemzi, amelyek az esztétikai min őségek és jellegzetességek és 
a kor társadalmi tudata közötti teret töltik be. Egyfel ől esztétikai 
minősítések lebegnek szeme el őtt, másfelől gondosan elemzi, könyvé-
nek alapvető  jegyeként és minden fejezetét átjáró módon, azokat a 
mozzanatokat, amelyek a társadalmi tudat akkori vonatkozásaiból a 
kor irodalomszemléletébe átkerültek, mintegy tartalmát adták ennek 
az irodalomszemléletnek és megszabták az elmék mozgásirányát a 
szabadságharchoz való viszonnyal, a Világos után megindult kapita-
lizálódással, az osztrák uralommal és a magyar történelemmel kap-
csolatos álláspontok kialakulásával, amelyeknek alapvet ő  jellegzetes-
ségük az volt, hogy a magyar történelem torz alakulásából következ ő  
gyöngeségekből akartak maguknak erényeket és eszményeket terem-
teni. Ez a folyamat figyelhet ő  meg az irodalomban is akkor, amikor 
az eposzból, a népiességb ől, Az ember tragédiája formájából ková-
csol eszményeket magának. S őtér, ha nem is mindig a legkövetkeze-
tesebben, de ezeket az abszolutizált értékeket oldja fel s teszi rela-
tívvá. Ugyanis interpretációja azt mutatja, hogy maga is elfogadja a 
,.tézis-irodalom" gondolatát, amit talán azzal lehet magyarázni, hogy 
olyan élességgel rajzolja meg a Világos utáni magyar irodalom tézis-
jellegét, mind elméleti síkon, mind pedig az egyes alkotások interpre-
tációjában, hogy sokszor a kapott képen a kelleténél is jobban elural-
kodik, elhatalmasodik az a tudatosság, az összefüggések olyan alapos 
ismerete, amely nem a tárgyalt kor írójának, hanem az elemz ő  tudós-
nak a sajátja, s az is magasfokú tudatosságnak t űnik fel, ami annak 
idején írói ösztönösség, spontán reagálás volt. Bizonyos azonban az 
is, hogy Sőtér polémiát folytat az író és az irodalmi m ű  politikai mi-
nősítésével. Ennek ad hangot, amikor Madách m űvéről szólva mondja: 
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„E művekben a nemzet sorsát költőileg, nem pedig pártpolitikailag 
gondolta végig, s költőileg, de félreérthetetlenül foglalt állást a biza-
kodás, a küzdés elve, a nemzeti szabadság, függetlenség, felemelkedés 
„mózesi" programja mellett. Ezt a költ ői állásfoglalást semmiképp sem 
érintheti az a körülmény, hogy az akkor m űködő  politikai pártok kö-
zül Madách melyikhez tartozott, melyiknek programját támogatta 
közéleti szereplésében. Ha alkotók és m űvek értékelésénél az ilyen-
fajta szemléletet következetesen alkalmazzuk, úgy a Tragédia és Mó-
zes eszmeiségében sem Madách nézeteit — hanem Tisza Kálmánéit 
kellene keresnünk". 

Jeleztük. már, hogy elemében akkor van, amikor eszméket, elmé-
leteket kell kifejtenie és interpretálnia. A tragikumról szóló részben 
például mintaszerűen valósítja meg az irodalomtörténetírásban oly kí-
vánatos absztrakt konkrétságot, amely a múltban egy Gyulai, egy 
Horváth János sajátja volt, az „elméleti absztrahálás" eszményi mér-
tékével dolgozva. Ezekben a fejezetekben érvényesül leginkább ha-
talmas anyagismerete, az összefüggések rejtett vonalait felfed ő  haj-
lama. Sorjázni lehetne a találó, fordulatos megállapításokat, különö-
sen ott, ahol ellentétes mozzanatokat kell összekapcsolnia, de nem a 
paradoxon görögtüzét gyújtja velük, hanem a megállapítás telitalálat 
voltával gyújt fényt. 

Végezetül legyen szabad arra a hiányosságra is rámutatnunk, 
amely könyve összehasonlító irodalomtörténeti fejezetében fedezhet ő  
fel. Akkor, amikor a „nemzeti irodalom kialakulásának" problémái-
ról szól, a magyar irodalom párhuzamaiként az oroszt és a lengyelt 
említi, s a népiességgel kapcsolatban is Kelet-Európa irodalmaiból 
nem egyet említ: „A magyar nyelv reformja Kazinczynál, s a cseh 
nyelvé Jungmannál, csaknem egyidőben kezdődik. Oroszországban a 
nyelvi reform kezdetei ugyan a XVIII. század közepére nyúlnak visz-
sza ..." A népköltészeti gyűjtésekkel kapcsolatban is felsorol: „Erdé-
lyi gyűjteményét jócskán megel őzik az orosz gyűjtések; Macpher-
sont, akinek ál-Ossiánja oly lényegesen járul hozzá a népköltészet 
kultuszához, már 1788-ban, tehát 26 esztend ővel az angol kiadás 
után, oroszra fordítják ..." Majd a „dán balladáktól, az orosz népme-
séken, is skót balladákon át a Niebelungen Lied-ig" ismét egy sor nép 
irodalmi mozzanatait, analógiáit említi, ám délszláv példái nincsenek, 
holott éppen a délszláv irodalmak analógiái kínálják a legtöbb pár-
huzamot, amelyekkel a magyar irodalomnak kétségtelenül kapcsola-
tai is voltak, sokkal nagyobb mértékben, mint az orosszal vagy a len-
gyellel, mi több, ezek az irodalmak ugyanabból a talajból táplálkoz-
tak mint a magyar is, s annál feltűnőbb ezek hiánya Sőtér szemléjé-
ben. E hiányt pedig aligha lehet mással magyarázni, mint azzal az 
egyszerű  ténnyel, hogy ilyen jellegű  kutatások alig folytak, s a fel-
tárt eredmények sem szívódtak fel az irodalomtörténeti köztudatban. 
Ez a hiány Sőtér könyvében figyelmeztet a mi feladatainkra, s a ku-
tatás fehér foltjaira is. 



BIZAKODÓ KONGRESSZUSI 
MONOLÓG 

KULTÚRÁRÓL, M Ű VÉSZETR Ő L 

Vébel Lajos 

Semmi kétség, a folyóirat-olvasó ebben az esetben nem az én be-
nyomásaimra kíváncsi els ősorban, hanem inkább az elhangzottakra. 
Az esemény jelent ősége, a dolog kivételessége, az anyag tartóssága 
hozza ezt magával. A sok közül nem egy értekezlet, rögtönzött esz-
mecsere, időszerű  kampány-megbeszélés, könny űszerrel kiigazítható 
kísérlet, szenvedélyes pro és kontra reagálás a kommentár tárgya. A 
Jugoszláv Kommunista Szövetség VIII. kongresszusának a kultúra 
és a művészet kérdésében kifejtett nézeteit kell szemléltet őn ismertet-
nem. Ezek szerint a munkám az összefoglalás, a kivonatolás. 

Puszta idézet-gyűjtemény készítésére mégsem vállalkozhattam. 
Nemcsak azért, mert ez nem közírói feladat, de mert a szöveg ma-
gyarul is megjelent teljes egészében, méghozzá sokkal nagyobb pél-
dányszámban, mint ez a cikk. Ennélfogva az, akit az eredeti megfogal-
mazás és a legapróbb részlet is érdekel, könny űszerrel hozzájuthatott, 
nem várva énreám. 

A dilemma nem kicsiny. Mindkét érv helytálló. Két lehet őség kö-
zül ezért a harmadikat kellett választanom. A szokottnál diszkréteb-
ben úgy adni hozzá a véleményemet, hogy közvetlenül mégsem le-
gyen ott: a kiválasztás, a fűzés, a hangsúly, az anyag csoportosítása 
beszéljen helyettem. Els őségben részesítve természetesen azt, ami sz ű-
kebb hazánk viszonyaira is vonatkoztatható. 

Legszívesebben els ő  televíziónéz ői vagy újságolvasói élményeim-
mel illusztrálnám a tájékoztatót: a képerny ő  hátterében, azaz a be-
tűk mögött mintegy megelevenedtek el ő ttem a helyeselt, de f őleg a 
bírált felfogások él ő, ismerős hordozói. Most csak zárójelbe kellene 
tenni a nevüket, egy-egy szerintem kissé róluk is szóló passzus után. 
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Módfelett izgalmas olvasmánnyá válna egy csapásra a különben min-
dig egyhangú ismertet ő . 

Aligha fogjuk például a jövőben szívesen emlegetni azt, hogy a 
községi és a fels őbb hatóságok felel őseiként évről évre halogattuk a 
kultúra anyagi problémáinak megoldását. Tudjuk, a legutóbbi meg-
szorítások id őszakában is a kulturális szükségletek egyik-másik té-
tele töröltetett legel őbb a költségvetésb ől. Az eltúlzott beruházások 
miatt meg az iskolaépületek ügye került azonmód talonba. Err ől, 
mint ismeretes, Veljko Vlahovi ć  elvtárs beszélt igen élesen, s rövidlátó 
politikának, a társadalmi szükségletek teljessége iránti érzék hiányá-
nak bélyegezte a gyakorlatot. 

Aztán itt vannak azok, akik — ahogyan mondotta — el őszeretet-
tel csúcs- és tömegkultúrára osztják a szellemi javakat. Ezek a végle-
tek lényegében a szerény kulturális munka és a fejletlen kulturális 
tudat következményei. Kultúrpolitikánknak nagyobb mértékben kell 
értesítenie a hírközlés tömeges eszközeit, f őleg azokat, amelyeket — 
pé]dául a televíziót — eddig nem támogattunk kell őképpen és szer-
vezetten. Ezek által kell közvetíteni a dolgozó emberekhez az igazi 
kulturális és szellemi értékeket, és nem az úgynevezett tömegkultúrát, 
amely csak a primitív ízlésre számít. Lehetetlen egyetérteni a tömeg-
kultúra olyan bírálatával, amely lényegében légmentesen el akarja 
zárni a kulturális életet, és amely semmiféle megértést nem tanúsít 
az igazi kulturális fejl ődés, sem pedig dolgozóink kulturális szórako-
zása iránt. 

Némileg jobban jártak azok, akik az eddigi kultúrpolitikát bírál-
ták hevesen az utóbbi id őben, mondván, hogy a közösség lebecsüli és 
elhanyagolja a kulturális és szellemi fejl ődés szükségleteit. Ezt a kri-
tikát részben helytállónak min ősítette a referáló, mintegy figyelmez-
tetésnek véve, hogy „rendkívül dinamikus és bonyolult szocialista 
fejlődésünk szükségletei és problémái mellett megért őbben viseltes-
sünk iránta és több er őt fordítsunk rá a jöv őben". Feltéve, ha nem 
államhatalmi beavatkozást követeltek az illet ők. Ez a törekvés ugyanis 
elfogadhatatlan volna, azzal a megokolással együtt, hogy a fegyveres 
harc és a gazdasági fejl ődés lefoglalta a társadalmat, és csak most 
köszönt majd be a napsugaras kultúrkorszak. Minden id őben — han-
goztatta Vlahovi ć  elvtárs — eredményes küzdelmet folytattunk a 
kulturális előrehaladás érdekében, jóllehet az utóbbi években való-
ban többet is elérhettünk volna. 

A panaszkodó tanító- és tanárember azonban már teljes elég-
tételt kapott a kongresszustól. Nemcsak mert általánosságban is fel-
karolták a közoktatást, amire már az is kötelezett, hogy hazánk az 
iskolaügyek, a képzés fejlesztése tekintetében világviszonylatban is 
afféle rekorder. A rehabilitáció személy szerint is megtörtént. A tan-
erők anyagi helyzetének rendezését sürgették a szónokok. Azonkívül 
megígértetett: a Kommunista Szövetség erélyesebben állást foglal, 
hogy olyan tekintélyt szerezzen az oktatóknak, mint amilyen az ifjú 
nemzedék nevel őit megilleti. 

Nem tudom továbbá, honnan vette Rodoljub Čolaković  a mintát, 
de alkalmasint mi sem voltunk egészen mentesek az általa kiemelt 
kommunista sznobizmustól. A szövetség rangos tagjait is elfogta ez a 
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betegség. A nagyvonalúságukat akarják fitogtatni. Félnek, nehogy 
rájuk fogják, hogy nincs érzékük az id őszerű , nagyvilágbeli tudomá-
nyos és kulturális folyamatok iránt. Így aztán ügyes és rámen ős em-
berek gyakran lépre csalják őket, a mi pénzünkön és az efféle nagyké-
pűsködők támogatása révén terjesztve gyanús eszméiket. És mivel el-
mefuttatásaik neves folyóiratokban és újságokban jelennek meg, pol-
gárjogot is nyernek környezetünkben. 

A másik véglet, hogy minden baj forrását az elméleti elképzelé-
sekben és a külföldi hatásokban keressük; mi tagadás, volt köztünk 
olyan is, aki erre ügyelt folyton. Holott — hogy ismét Vlahovi ćot ci-
táljam — a problémák eredetét nálunk abban kell keresni, hogy nem 
tartottuk mindig tiszteletben a polgári egyenjogúságot, léteztek még 
sokféle kiváltságok, meger őszakoltuk olykor az önigazgatást és az 
emberi jogokat, egyes kommunistákból hiányzott a felel ősségérzet, 
imitt-amott tékozoltuk a társadalmi eszközöket. Ennélfogva nemcsak 
azért kell foglalkoznunk eszmei kérdésekkel, mert nincsenek kialakult 
elveink, hanem azért is, mert nem vagyunk eléggé következetesek, 
kitartóak és bátrak, hogy eszméinket valóra váltsuk... 

Nem közvetlenül ezzel a témával, hanem inkább csak az utóbbi 
megállapítással kapcsolatban kell ideiktatnom Vlahovi ć  következő  té-
telét, amely az angazsált m űvészet vitájához is adalék lehetne egy-
szersmind, annak banalizált változatát helytelenítve. „Az új társada-
lom építése során szerzett rövid történelmi tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy az alkotó művész társadalmi funkciója és szerepe nem fo-
kozható le napi politikai feladatokra. Az új társadalomnak nem olyan 
alkotóra van szüksége, aki hízeleg neki. Munkájával a társadalom ér-
vényesülését kell el ősegítenie általánosságban ..." Leszek merész 
vonatkoztatni e két mondatot publicisztikánkra is. Hírlapíró létemre 
nehogy a szememre vessék, hogy a szakmámat kihagytam ebb ől az 
elképzelt arcképcsarnokból, amelyet a felsorolt és tévesnek min ősí-
tett nézetek révén rendeztem sajtó alá. 

És ha már itt tartunk, az alábbi sorok meg a közelmúltban lezaj-
lott művészeti irányzat-vita zárószavai is lehetnének, melyeket külön-
ben a vihar utáni alkotó évek eredményei sem cáfoltak meg, a Kom-
munista Szövetség pedig érthet ően szorgalmazott a két kongresszus 
között. Nevezetesen, hogy a művészetnek mégiscsak a nép tulajdonává 
kell válnia, országtól-világtól átvéve mindazt, ami érték. Ennek jegyé-
ben „az alkotók szabadon fejleszthették képességüket, elháríthatták 
az osztálykorlátokat, összekapcsolhatták a nemzeti kultúrát az egye-
temes szocialista és humanista törekvésekkel". El kellett ezt mondani 
már csak azért is, nehogy azt higgye valaki, mintha csak a Párt kul-
turális és művészeti politikájával szemben álló nézetek léteznének. 
Tisztán látni a megfogalmazásból, hogy ez volt végül is az általános 
elfogadott irányelv. 

Ehhez azonban nem lesz érdektelen még némi magyarázatot f űzni. 
„Vannak olyan esztéták — hallottuk a kongresszuson —, akik nem 
veszik észre, hogy a társadalom fejl ődése az ember emelkedését is 
jelzi." „A változások mélyrehatóak, különösen a mi viharos id ősza-
kunkban, amikor is a tegnap még falusiak milliói is iskolákat végez-
tek, értelmiségiekké vagy szakképzett munkásokká váltak." Olyan 
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emberekké tehát, akik figyelemmel kísérik mindazt, ami körülöttük 
történik. Ezért ez a nép már nem az, amelyr ől még nem is olyan rég 
vitakoztunk. Nemcsak anyagiakban lett gazdagabb, de szellemiekben 
is. A kultúra és a művészet sem hagyja többé hidegen. Rájön, hogy 
nem boldogulhat nélküle, sem a munkahelyén, sem a tanácstermek-
ben. Ennélfogva egyre jobban is hatnak rá az alkotások. Igy aztán a 
tömegre való hivatkozás a kultúrával és a m űvészetekkel kapcsolat-
ban — ma némileg mást jelent, mint régebben. Nemcsak illúziót, 
távoli jövőt, az akkori mára vonatkoztatva pedig megkötöttséget és 
dogmatizmust. 

És ha ezt még további idézetekkel kell bizonygatni, ám legyen: 
„A kísérletezések, a különféle iskolák és áramlatok iránt is a leg-
nagyobb türelmet és megértést kell tanúsítanunk". ,Minden más te-
rületen is töredeznek a bilincsek, újabbnál újabb módozatok és meg-
oldások keletkeznek. A kultúra tájékán és a m űvészetben is elérkezett 
az új formák kora." Ez természetesen „rengeteg irányzatot hoz létre, 
a felfogások széles skáláját", a mélyen emberit ől az embertelenig, 
mely tagadja a jövőt, esetleg a rútságot kultiválja. És végül még né-
hány mondat Vlahovi ć  értekezéséb ől: „Társadalmunk — minden bels ő  
és külső  nehézség ellenére — a szabadságnak igen magas fokára ju-
tott. Egyesek úgy vélik, túl sok is van bel őle. Az igazi szabadságból 
viszont sohasem lehet elegend ő  ... " 

És itt megint magam elé varázsoltam egy valakit a felidézett arc-
képcsarnokból, amint éppen az asztalt veri a „rendteremtés" érdeké-
ben, de, mint már mondtam, nem sok értelme lenne megnevezni, sem 
őt, sem a többit. El kellett vetnem ezt a kongresszusi szövegekb ől 
adódó élmény-játékot, noha az ötlet sokáig kísértett. Képtelenség az 
ilyesmi. Az inkriminált felfogások ugyanis nem kizárólag, tisztán és 
pontosan, minden részletében és árnyalatában húzhatók ránk külön-
külön: jócskán keveredtek az arcvonalak, variálódtak az érvek, gyak-
ran változott is a meggy őződés a viták és felismerések, a felgerjedé-
sek és lecsillapodások folyamán. De azért sem vezetne jóra az ilyesmi, 
mert valójában mi vagyunk az a távoli és egykori ország, amelyet úgy 
festett le a zágrábi humorista, hogy éltek benne emberek negatív je-
lenségekkel, és egyesek némely kérdésekben tévedtek. Személy szerint 
azonban soha senki nem volt hibás. Az egyik rosszul állította be a 
dolgot, a másik folytatta. És ilyenkor azt mondták: valamennyien hi-
báztunk, minek folytán az illetők egyéni vétke mélyebb társadalmi je-
lentőséget kapott... 

Az élcelődés nyilvánvalóan nem kulturális és művészeti vilá-
gunkra értend ő  elsősorban. Itt volt még aránylag a leghevesebb esz-
mecsere, megcímzett és aláírt megjegyzésekkel, s őt vádakkal. De azért 
némileg erre is vonatkozhat. Ezen a terrénumon sem törtük még át 
eléggé a merész, tárgyilagos és elvszerű  bírálat hangfalát. Komoly 
formában ez így valahogy hangzott el a kongresszuson: 

Vlahović : „Nem volt elegendő  tartalmas eszmecserénk, f őként a 
műbírálat és a művészetelmélet fejletlensége miatt. Márpedig az esz-
téták hivatottak els ősorban, hogy kiértékeljék a m űalkotásokat". co-
lakovié: „Érthet ő  okokból régebben sokkal nagyobb gondot fordítot-
tunk a gazdasági, az államépítési, a hadseregbeli és a diplomáciai ká- 
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derre. Őszintén kimondom, mi magunk is a feje tetejére állítottuk a 
dolgot, azt gondolván, hogy a miniszteri és a tábornoki posztok fon-. 
tosabbak és nagyobb tekintélyt kívánnak, mint a szerkeszt őségi 
munka, vagy valamely társadalomtudományi intézetbeli ténykedés. 
Véleményem szerint viszont egy átlagember is lehet jó miniszter, egy 
marxista folyóirat szerkeszt őjének vagy a társadalomtudományi in-
tézet igazgatójának azonban ennél többnek kell lennie". 

Talán majd a legközelebbi kongresszusról szóló szubjektivizált 
kulturális-művészeti vagy egyéb beszámoló már konkrétabb lesz, te-
lis-tele hellyel, idővel és névvel, nem kell ott is általánosítania, ahol az 
nem feltétlenül szükséges. Természetesebben hangzik majd, ha neta-
lán saját igazát bizonygatja is a tudósító az elhangzottakkal, régebbi 
vitákra, vitázókra hivatkozva, vagy éppenséggel a közzétett határoza-
toktól ösztökélve őszintén feltárja tévelygéseinek küls ő  és belső  okait. 
Erre abból is következtethetünk, hogy a kijelölt feladatok jórészt ép-
pen ezt a nyíltságot, közvetlenséget és keresetlenséget érinti. 

1 s mivel az imént a folyóiratoknál hagytuk abba, továbbá mert 
ez az írás is ilyesforma publikációban jelenik meg, folytassuk is ezzel. 
Čolaković  szavaival élve például legel őbb is az alapos marxista társa-
dalomkritikát kell kifejleszteni, amely a mi körülményeink közepette 
és nézeteinkkel összhangban egyedül hivatott megbírkózni az eszmei 
fronton jelentkező  idegen és ellenséges nézetekkel. A folyóiratoknak és 
újságoknak kísérniök, tanulmányozniuk és elméletileg általánosítaniuk 
kell a tapasztalatokat, hogy megmagyarázhassák a szövetség tagsá-
gának. Ezenkívül rendszeresen tájékoztassuk őket arról, hogy mi tör-
ténik a nagyvilágban. Nem szabadna eltűrni, hogy intellektuális pro-
vincia legyünk, ahol is egyesek blöffökkel és misztikummal tömhetik 
a nagyközönség fejét... 

Azokét a dolgozókét, akiknek egyel őre beleszólásuk sem nagyon 
van a szellemiekbe. Beno Zupan čić  emlékeztetett arra a meglehet ősen 
elterjedt felfogásra, hogy a kultúrát, a közoktatást és a tudományos 
munkát bőségesebben el kellene látni felülr ől törvényes rendelkezé-
sekkel, és mondhatnánk úgy is, hogy: elidegenített anyagi eszközök-
kel, melyeknek odaítélésér ől nem a munkaközösségekben és a kom-
munában döntöttek. Az effajta gyakorlat elharapódzása akaratlanul 
is aláásná az önigazgatást, megrövidítené annak anyagi alapját, a 
lebecsült munkaszervezeteket pedig érdektelenné tenné, hogy fele-
lősséggel viseltessenek a dolgozó ember és az egész társadalom telje-
sebb fejlődése iránt. 

Ami pedig a szövetség idevágó teend őit illeti, a Vlahović-féle be-
számoló és a határozat kimondja, hogy az élénk véleményharc során 
a problémákat ezentúl nemcsak hogy figyelemmel kísérjük, hanem 
meg is oldjuk, nem elégszünk meg azzal, hogy a kérdéseket nyilván-
tartsuk, hanem válaszolunk is rájuk. A Kommunista Szövetség gyúj-
tani és szítani fogja a lángot, ahelyett hogy a tüzet oltaná ... Azzal — 
szögezték le másutt —, hogy állást foglalunk az elvszer űség mellett, 
hogy nem a véletlenre bízzuk az álláspontok kialakítását, hanem de-
mokratikus eszmecserét folytatunk, feloldjuk majd a bírálat iránti 
érzékenységet, elejét vesszük a kritika elfojtására irányuló törekvé- 
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seknek, s megakadályozzuk, hogy egyesek a szövetség tekintélyével 
takaródzanak... 

És mindez földrajzilag is tágabb értelmezésben így hangzik: a 
szocialista társadalom hivatott arra, hogy bizalmával megnyerje az 
egyre gyarapodó kulturális munkásokat. Ezért a szocialista gondolat-
nak nemcsak a régi, kapitalista társadalmat kell szüntelenül bírálnia, 
hanem saját valóságát is ... A termékenyebb eszmei harc kedvez őbb 
légköre kialakulóban van, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a kom-
munistaellenes álláspontok hajótörést szenvedtek... 

Egyet mindenesetre megtehetünk máris. A megkísérelt fogalom-
perszonifikációt sikerrel elvégezhetjük az ellenkez ő  irányban, befelé 
fordulva. Keressük meg magunkat a mondatok, gondolatok és megál-
lapítások mögött, annak intim felfedezése érdekében, hogy hol is áll 
tulajdonképpen nagyra becsült önnönmagunk a rohanó kor forgata-
gában. 

Még ha eleinte olybá is tűnik, hogy a felsorolt fogyatékosságok 
főleg másokra vonatkoznak. Mint az velem is megesett, az els ő  kong-
resszusi benyomások alapján. 



SZEMLE 

EGY REGÉNY KITÉR Ő KKEL 

José Cabanis: Le bonheur du jour (GalLimard, Párizs, 1960.) 

Olyan regény ez, hogy az olvasó már az első  fej e-
zet után dilemmába kerül, hogy egyszer űen félre-
tegye. Én azonban ellenálltam a kísértésnek, mert 
már úgy vettem a kezembe, hogy el őzőleg sok szépet 
olvastam róla. Úgy gondoltam: ha nem jó, legalább 
meglátom, hogy minek is ül fel a mai francia kritika, 
és másodszor, hogy hogyan is ír egy provincialista 
francia író — mert Cabanis az —, akit a párizsi kö-
zönség értékel és megbecsül. 

Éppen ezért az első  fejezetet bizonyos fenntartás-
sal és kissé gúnyosan olvastam. Cabanis is hibás 
ezért, mert hangja, ahogy bemutatja a kisváros vilá-
gát és kispolgárait, érzelg ős, de kimért, konvencio-
nális, magától értet ődő . Gyerekkorának dekorációi, 
a kertes úri ház és az elmaradhatatlan nagymama, 
aki a még írástudatlan unokának felolvas. Fot őjök, 
kocsis, szakácsnő , szobalány, öreg, de rendes és korlá-
tolt világ. Mondom, magától értet ődő . A francia 
próza, gondoltam, annyi biztos példaképpel rendel-
kezik, hogy szinte automatikusan folyik, csupán a 
történet részleteit és neveit változtatja. 

Ezek után Cabanis áttér Octave bácsi leírására, 
akiről kitűnik, hogy a regény központi alakja. Min-
denesetre érdekes személy. Öreg legény és költ ő , nem 
olyan ambíciókkal, hogy kitörjön a provinciális isme-
retlenségből, hanem hogy olyat alkosson, olyan érté-
keset, ami szükségszerűen maradandó. Emellett szen-
vedélyes dohányos, aki cigarettát cigaretta után csa- 
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var, és minden pillanatban újra meg újra rágyújt, 
mert két-három szippantás után kialszik. Ügyetlen, 
magános, aki az egész napját, az egész életét hiába-
való dolgoknak szenteli, mert a verseib ől hiányzik az 
egyéniség, tehát rosszak. 

Rossz az egész élete. Látjuk, ahogy ezt a negyven-
éves embert beletaszítják egy házasságba, amihez 
„még nem nőtt fel". Cabanis pár kedves képet rajzol 
a menyasszonyról, mint például: „Hálás vagyok neki, 
mert először vettem észre egy emberi arc szépségét 
és megsejtettem, hogy mit jelenthet egy szép test. 
Szőke, nagyon szőke és selymes haja volt, egy kicsit 
fitos orra és olyan átlátszó, hogy minden izgalom 
meglátszott rajta. A nevetésében és a nézésében egy 
visszafojtott és kérdő  vidámság honolt, minden pilla-
natban kész arra, hogy kitörjön tetszése szerint: de ő  
visszatartotta. Elnéztem Ágnes néném, ki olyan nyu-
godt volt, bár az egész ünnepség őmiatta volt, és 
mindenesetre nem sejtettem, hogy mit is kívánhatna 
egy ilyen szép női test mondani. De mégis valami 
kimondhatatlan arra kényszerített, hogy megérezzem, 
annál is inkább, mert még most is látom Ágnest, 
ahogy átmegy .a szalonon és egy pillanatra a fot őjbe 
ül, majd egyszerre felkel, hátraveti sz őke kis fejét, 
és úgy tűnik, még mindig, hogy szeretném követni, 
mint az árnyéka." 

Ilyen ez az író. Kedves kép, egy kicsit melankó-
likus és részben banális következtetés. A melankóliát 
úgy varázsolja el ő, hogy már előre sejteti a végső  
képet, ami természetesen a halál. Mesél Octave-ról, 
amikor az már halott, Ágnesr ől, amikor az már nem 
létezik. És amikor leírja szerelmét egy bizonyos 
Philippe Charles-lal — ami nem valami meggy őző  —, 
tudtunkra adja, hogy Charles-nak a halálát is meg-
érte. Még annak a bátyjának a halálát is leírja 
— szükségtelenül — aki Dunkerque-nél esett el a 
második világháború alatt, s megjegyzi, hogy Octave 
bácsi az egész családban egyedül őt szerette. 

Általában ezek az ürügyek egyre halmozódnak, 
és mi azt kérdezzük: mi a céljuk? Cabanis regénye 
első  személyben íródott, aminek természetesen az a 
feladata, hogy elénk varázsoljon egy vallomást, tehát 
az élet képét, de nem a képért magáért. Senki sem 
gyón sem a szépség, sem az igazság miatt: az embe-
rek vallanak, de csak olyan dolgokról, amelyek dön-
tőek számukra. És Octave bácsiban nincsen semmi 
sem, ami döntő  volna, még csak jelent ős sem. Tragé-
diája éppen jelentéktelenségében, az eredetiség hiá-
nyában vagy bizonyos kis mozdulatainak eredetisé-
gében és különös magányában van. 
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És ekkor fordulat áll be. Nem egyszerre, hanem 
azokon ,a túlságba men ő  letéréseken át, amiket 
kezdettől fogva megtalálunk. A regény sodra egyre 
bővül, kanyarogva ide-oda, ami elveszi geometriai 
szabályosságát. A fordulat egy jelenettel kezd ődik, a 
megszállás idejéből, amikor rokonához, a kilencven-
éves De Puyvers-hez egyszerre érkezik látogatóba 
Octave bácsi és de Marsantné őnagysága. Szőke és 
átfázott, de valami szertelen vitalitás illatát árasztja. 
(Sokban hasonlít Octave volt feleségéhez, és szeret ő je 
is van.) Octave Párizsról mesél, ahol diákoskodott és 
ahol de Marsantné őnagysága most él, de félbe-
szakítja a rokonát, és ahhoz a fordulathoz vezet, ami-
ről az előbb beszéltünk. Mindezt Cabanis így írja le: 

„De Puyvers úr egyszerre megkérdezi: 
És a férjed? 

De Marsantné őnagysága meglepetten néz rá: 
Nem a legjobban mennek az üzletei. 
Németek vannak az Opera téren — mondja 

Octave —, jobb lesz, ha többé vissza se megyek 
Párizsba. 

Ez nem ilyen egyszerű  — mondja de Marsant-
né őnagysága. — Párizsban megszállók vannak, ez 
tény. Az embernek néha az az érzése, hogy egy ki-
halt városban van: úgy jár-kel, ahogy a kedve tartja, 
és nagy üres bulvárokat lát. Németek vannak a vá-
rosban. Azonban ez nem gátolja az embert, hogy 
boldog legyen. 

Mindezt elég nyugodtan mondta, maga elé nézve, 
de Bernis kardinális irányába, aki szemben állt vele, 
de biztosan nem őrá gondolt. Valahova messze kalan-
dozott, majd elhallgatott, megfeledkezve mindkét 
emberr ől, akikkel ezen az estén találkozott, és akik 
számára semmit sem jelentettek. A beszélgetést hosz-
szú hallgatás után folytatták, de Octave többet egy 
szót sem szólt, hamarosan kiment." 

Majd az utcán: 
„Octave-ot nagy köd vette körül, amiben lassan 

és könnyű  ugrásokkal körözött két biciklilámpa, 
ahogy egymás mellett gurultak. Octave cigarettára 
gyújtott, majd elhagyta az árkádokat, és a kiköt ő  felé 
vette útját. 

Ez nem gátolja az embert, hogy boldog legyen, 
mondta de Marsantné őnagysága, majd Octave el-
hallgatott. 

Ez volt a pillanat, amikor Octave-nak egyszerre 
nem volt kedve többet beszélni. Lehet, hogy ilyen 
lesz az utolsó ítélet harsonája is. Octave megállt a 
járda szélén, zsebre tett kezekkel, lehajtott fejjel. 
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Tehát mindennek vége. És ez volt a szerencse. El-. 
dobta a cigarettáját, és továbbment." 

Miért az utolsó ítélet harsonája? Miért rendítette 
meg ennyire Octave-ot de Marsantné kijelentése, 
hogy a németek jelenléte Párizsban nem akadályozza 
meg az embert, hogy boldog legyen? 

A németek semmit sem tehetnek a boldogság 
ellen. Octave senkinek sem mondta még el, hogy mit 
is jelentett számára Németország, és ezt most még 
kevésbé vallotta volna be, mint bármikor. Mégis na-
gyon közel állt a vallomáshoz. Éppen el akarta mon-
dani, de Marsantné őnagysága iránti gyöngeségb ől, 
de annak a mondata hallgatásra kényszerítette. Régen, 
még az 1914-es háború el őtt két évet töltött Német-
országban, és mindig, amikor valamilyen újságban, 
könyvben vagy plakáton elolvasta a város nevét: 
Freiburg, a lélegzete is elállt. Tizennyolc éves volt, 
és a domb tövében, a Schwabentortól balra az els ő  
utcában lakott. Minden kocsmában Krisztus képe 
mellett egy hosszú fehér szakállú ember képe is ló-
gott: a bádeni nagyhercegé. Néhol a hercegasszonyé 
is. Az uraknak az asztalok mellett meditatív tekin-
tetük volt, és cigarettáztak. De az els ő  napos, mele-
gebb napokon az ember rövid nadrágban látta őket. 
Octave szeretett a természetben sétálni, és a költé-
szet, amiről álmodott, sohasem t űnt olyan közelinek 
és egyben elérhetetlennek, mint az a leveg ő, amit a 
Rajna menti mezőkön szívott be ... 

Egy szerelmi kalandja is volt Octave-nak Német-
országban, a szállodatulajdonos lányával, egy csen-
des, odaadó lánnyal. Állandóan azt várta, hogy meg 
fogja szakítani kapcsolatukat, hogy a következ ő  talál-
kára nem fog eljönni, mert már annyira megszokta 
a szerencsétlenséget és a magányt. De a germán arcú 
lány mindig eljött a találkára, és számlálhatatlan 
éjszakákon szerelmeskedtek a Freiburg környéki er-
dőkben. A németek semmit sem tehetnek a boldogság 
ellen. Senki sem tehet semmit a boldogság ellen. A 
boldogságolyasvalami, ami bennünk van, valami, 
amire vagy hajlamosak vagyunk, vagy nem. És ő  már 
nem hajlamos a boldogságra." 

És így ez az Octave bácsi egyszerre mint ember 
jelenik meg előttünk, akinek voltak emelkedései és 
esései, és megbocsátunk Cabanisnak azokért a kité-
résekért; a gyönge oldalaiért és banális részeiért, 
megbocsátjuk a különös befejezést is, ami a különös 
címet magyarázza. Az írónál megjelenik egy vulgáris, 
kicsit gyanús ember, akir ől kitűnik, hogy sokáig ba-
rátkozott Octave-val, és végül is az örököse lett. 
Octave bácsi csak azt kötötte a lelkére, hogy egy 
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bútordarabot adjon át emlékül az írónak. Az örökös 
úgy határozott, hogy ez egy régi bútordarab lesz, 
amit a franciák bonheur du journak neveznek. De 
egy táska kéziratot is hozott, Octave bácsi verseit. 
Nagyon meglep ődött, mert sohasem sejtette, hogy 
Octave verseket is ír. 

Igy a regény egy rejtvénybe torkollik: ki is volt 
tulajdonképpen Octave bácsi? Nagy ambíciókkal teli 
költő , vagy ...? 

Az író akaratából ez homályos marad. Az olvasó-
nak pedig egy emlékezés marad, egy ügyetlen, ma-
gános figura, egy bolondos cigarettázó szenvedély, 
egy elherdált élet, és egy nagyon szép emlékezés, 
emlékezés a fiatalságra. 

(PG) 

LESZÁMOLÁS LEFEBVRE-REL 

A Vaproszi f ilozo f ii cím ű  folyóirat múlt évi 7. szá-
mában B. E. Bihovszkij „Összeg és maradék, avagy 
a renegát egyensúlya" címmel nagy garral leszámol 
Lefebvre-rel, mert -- úgy véli — véglegesen elsza-
kadt a marxizmustól, hiszen Összeg és maradék című  
legújabb könyvében maga is bevallja, hogy a politi-
kától tulajdonképpen idegenkedik, s tulajdonképpen 
nem is a marxizmus terelte a pártba — most pedig 
egyfajta „ideológiai strip tease-t" végzett: „Mi min-
den nincs ebben a könyvben — írja Bihovszkij —, 

pretenciózus versek, felszínes adomák a nemzetközi 
munkásmozgalom alakjairól, emlékezések régi sze-
relmekre, a szocializmus rágalmazása, saját politikai 
múltja körüli piszmogás, mindenekfelett pedig gyá-
moltalan kísérlet arra, hogy a dialektikus materializ-
mus filozófiáját, a forradalmi elméletet és gyakorla-
tot kétségbe vonja." Külön nehezményezi, hogy 
Lefebvre elutasítón viseltetett a Szovjetunió iránt, 
és sohasem volt hajlandó akár pár napot is tölteni 
ott, attól tartván, hogy talán „végs őkig kiábrándultan 
térne vissza, vagy még rosszabb dolog történne". 
Ezért aztán szitkozódva ezt mondja róla: „képmutató 
burzsoá puhány, aki megfontolt cinizmussal fecseg 
saját belső  bomlottságáról". Kifogásolja Lefebvre ki-
tételét, hogy megengedhetetlen „az igazságnak és a 
párt vagy a munkásosztály céljainak összetévesz-
tése". Felrója neki, hogy bánkódik, amiért az októberi 
szocialista forradalom nem „Marx szerint" történt, 
hanem egy gazdaságilag elmaradott országban, s 
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ennek súlyos következményei voltak. Helyteleníti, 
hogy Lefebvre szerint a marxizmus a szocialista or-
szágokban megsz űnt forradalmi lenni, mert a valóság 
igazolására szolgál. 

Bihovszkij kritikája azonban főként Lefebvre-
nek „a dialektikus materializmus fogyatékosságait 
meghaladni szándékozó" elképzelése ellen irányul. 
Lefebvre úgy véli, hogy a lét és tudat viszonyának 
kérdése körüli viaskodás idejét múlta, „éppen olyan, 
mint az a kérdés, milyen nem űek az angyalok", Bi-
hovszkij viszont azt hangoztatja, hogy továbbra is ez 
a filozófia központi kérdése, ez az, amin eld ől, vajon 
materialista-e vagy idealista valaki, s nem ismeri el, 
hogy harmadik, azaz középút is lehetséges volna. 

Rámutat, hogy már Lenin is kemény küzdelmet 
folytatott a középutasok ellen a Materializmus és 
empíriokriticizmusban, és G. E. Moore-ra, korunk 
egyik legjelentősebb újpozitivistájára hivatkozott, aki 
annak ellenére, hogy el őfeltételezés nélküli filozófiát 
művel, központi kérdésnek tartja, vajon tudunk-e 
bizonyosat az anyagi világ létér ől. Itt aztán hossza-
dalmas okoskodás következik arról, hogy Lefebvre 
szerint a materializmus és az idealizmus két esetle-
ges posztulátum, hiszen ezt írja: „Sohasem bizonyít-
hatjuk be logikailag a materializmust, akárcsak az 
idealizmust sem. Csak két ellentétes koncepciót fo-
galmazhatunk meg, és összeférhetetlenségüket bizo-
nyíthatjuk be." 

Bihovszkijt nem zavarja, hogy ő  maga idézi 
Lefebvre mondatát, amelyben az áll, hogy a materia-
lizmust „nem bizonyíthatjuk: el őfeltételezzük és el-
fogadjuk", mégis „antimaterialista koncepciónak" 
mondja, amely „la materializmus és idealizmus bizo-
nyíthatatlanságának dogmatikus posztulátumán nyug-
szik", s nem jut eszébe legalább azt kimondani, hogy 
ez az elképzelés éppoly mértékben idealizmusellenes 
is, kivált ha hirdet ője köntörfalazás nélkül a materia-
lizmust véli a kettő  közül elfogadhatónak. „Viszont 
mi, dialektikus materialisták — használja Bihovszkij 
a régi kinyilatkoztatások hangnemét —, filozófiai 
meggyő ződésünkhöz tartva magunkat, abból indul-
tunk ki, hogy semmi sem tekinthet ő  jobban bizonyí-
tott igazságnak, mint a materializmus, és semmi sem 
jobban megcáfolt tévedésnek, mint az idealizmus." 
'agy véli, a logikai mellett, amelyet Lenin adott, tör-
ténelmi és empirikus bizonyítékaink is vannak. Ter-
mészetesen semmi újat nem sorakoztatott fel. Lenin 
közvetett bizonyítéka azonban — logikai úton bebizo-
nyította, hogy a filozófia f ő  kérdésének idealista meg-
oldása hamis, ezért hát igaznak a vele ellentétes ma- 
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terialista megoldást tekinthetjük — sokakat mind a 
mai napig sem elégít ki. 

Bihovszkij persze nem veszi észre, hogy a lét és 
tudat viszonyának kérdése csak a klasszikus, Marx 
előtti materialista filozófiának a központi kérdése. A 
materialista megoldást e kérdésben Marx is vallja, 
de a materialista irányzaton belül a marxizmus — 
ha csakugyan Marx nyomdokain halad — a gyakor-
latot teszi meg a filozófia központi kérdésévé, a lét 
és tudat materialista megoldását el őfeltételezve, ami 
Marx Feuerbachról szóló téziseib ől is kiviláglik. A 
szovjet marxizmusnak éppen az a fogyatékossága, 
hogy Sztalin nyomán jórészt visszatért a klasszikus 
materializmus és a csernisevszkiji hagyományok 
keretébe. 

Bihovszkij rámutat: vagy a materializmust, vagy 
az idealizmust kell posztulálni, s ha ezt elveti az em-
ber, vagy egy harmadik posztulátumot kell erre a 
rangra emelnie, vagy pedig fenomenológiai, esetleg 
pozitivista alapon álló, el őfeltételezés nélküli filozófiát 
kell megalkotnia. Lefebvre-t így egyfel ől Heidegger-
rel tartja rokonnak, másfel ől — pragmatistának 
mondja. Úgy véli, a lefebvre-i „pillanat filozófiájá-
ban" a pillanat azonos Heidegger egzisztenciájával. 
Azért pedig, mert ,a pillanatban az akaratnak, a cse-
lekvésnek akkora szerepet szánt, voluntaristának is 
mondja. Úgy véli, hogy Lefebvre a valóság filozó-
fiájával ,a lehetőség pragmatista filozófiáját szegezi 
szembe, s mivel már jól belejött a jelz ők osztogatá-
sába, arra a kérdésre, hogy miféle lehet őségek lehet-
nek azok, amelyek nem a valóságból fakadnak, ki-
jelenti, hogy Lefebvre elképzelése reakciós szubjekti-
vista-idealista utópia. 

Bihovszkij furcsállja azt is, hogy Lefebvre Marxra 
alapozza a filozófia megszüntetésér ől szóló elképzelé-
sét, ugyanis azt írja, hogy „Marx érdeme ,abban rej-
lik, hogy egyszer s mindenkorra véget vetett az ösz-
szes filozófiai rendszereknek és a filozófiának általá-
ban", mintha Marx nem a proletariátusnak szánta 
volna filozófiáját és a proletariátust a filozófiának. 
Nem látja, hogy Lefebvre tulajdonképpen ugyanerre 
hivatkozik: a filozófia valóra váltása éppen megszün-
tetése. Felháborodik, hogy Lefebvre neomarxizmus-
nak nevezi saját elképzelését, a meglev ő  marxizmust 
meg paleomarxizmusnak. Azt sem érti, miért nem 
elégíti ki Lefebvre-t Marx tanainak „továbbfejlesz-
tése", a forradalmi harc új történelmi tényeinek és a 
tudomány új felfedezéseinek puszta elfogadásával 
történő  „gazdagítása" — amit Bihovszkij, a szovjet 
marxizmus szellemében, nyilvánvalóan a marxista 
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filozófus legfőbb, ha ugyan nem egyetlen feladatá-
nak tartja —, Lefebvre ugyanis ezt a passzív empi-
rizmust Marx tanaitól való egyre nagyobb eltávolo-
dásnak ítéli, úgy tűnik, igen helyesen. Mivel Bihovsz-
kij ezt tekinti marxizmusnak, meghökkenve ekként 
következtet: „így a marxizmus története Lefebvre 
szerint az antimarxizmus történetévé változik át". 

Bihovszkij némely megállapításával részben egyet-
érthetünk, egészében azonban a bíráló nem érti a bí-
rált filozófiáját, úgyhogy Lefebvre különben igen id ő-
szerű  marxista bírálata helyett egyszer ű  leszámolást 
nyújtott. 

VISZONYLAGOS HALADÁS 

A zágrábi Naše teme októberi száma Jelent ős ha-
ladás címmel velős kis jegyzetet közöl a Rozental és 
Judin szerkesztette szovjet Filozófiai Szótár nemrégi 
megjelenése alkalmából, amelyben több mint kétszáz 
— impozáns szám! — kiemelked ő  szovjet filozófus 
vett részt. A jegyzet szerint a szótár f őként azért ér-
demel figyelmet, mert ez az els ő  efféle kiadvány 
Sztalin halála óta, úgyhogy nyilván jól látható bel ő le 
a szovjet filozófia, lélektan, szociológia állapota, s 
érzékelteti a sztalini örökséghez és a jelenkori nyu-
gati filozófiához való viszonyulást is. „A szótárnak ez 
az új kiadása jelent ős mértékben különbözik az el ő-
zőektől, amelyek közül a legutóbbi vagy tíz évvel 
ezelőtt jelent meg ... Elszánt, kíméletlen bírálatnak 
vetettük alá Sztalin kultuszát, amely nagy kárt oko-
zott a szocialista építés gyakorlatának és a marxista 
elmélet fejlődésének ... A jelenkori burzsoá ideológia 
bírálatának fokozása céljából sok olyan cikket f öl-
vettünk a szótárba, amelyek a jelenkori burzsoá filo-
zófusok és szociológusok elképzelésének marxista 
megítélését nyújtják", idézi a jegyzet a szótár el ő-
szavát, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy az ilyen be-
vezetés igen sokkal kecsegtet, s valóban érdemes 
szemügyre venni, hogy mily elszánt és kíméletlen a 
sztalinizmussal való leszámolás, és mily mértékben 
marxista a jelenkori burzsoá filozófia megítélése. 

Hiszen némiképpen eredménynek tekinthet ő  az is, 
hogy ez az első  szovjet filozófiai mű , amely nem ve-
szi semmibe a modern filozófiai irányzatok létezését, 
hanem némi értékelést nyújt róluk. Kisebb-nagyobb 
cikkek szólnak a perszonalizmusról, egzisztencializ- 
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musról, pszichoanalízisről, logikai újpozitivizmusról, 
fenomenológiáról, valláslélektanról, keresztény .szo-
cializmusról, neotomizmusról stb. 

Hasonlóképpen külön szócikkek foglalkoznak a je-
les nem marxista bölcsel őkkel, akikről az eddigi szov-
jet filozófiai művek érdemlegesen még sohasem szól-
tak: vagy gyalázták, vagy agyonhallgatták őket. Az 
egzisztencialisták közül külön cikk szól Heideggerr ő l, 
Sartre-ről, Jaspersről, Camus-ről, Gabriel Marcelr ő l, 
Kierkegaard-ról, a történetfilozófusok közül Speng-
lerről, Toynbeeről, a neotomisták közül Gustav 
Wetterről, Jacques Maritainr ől és Josef Bohenskir ő l, 
rábukkanhatunk továbbá Husserl, a fenomenológia 
atyjának, Max Weber szociológusnak, W. Heisenberg 
fizikusnak és filozófusnak, Shri Aurobindo jelenkori 
indiai bölcselőnek, Norbert Wienernek, a kibernetika 
atyjának, valamint Bergsonnak, N. Hartmann-nak, 
Ortega y Gassetnak stb. nevére. 

A jegyzet igen kedvez őnek ítéli az ideológiai „vas-
függöny" kölcsönös szétzúzását mind Keleten, mind 
Nyugaton: újabban nem marxista bölcsel ők tollából 
is igen gyakran jelennek meg számottev ő  művek a 
marxizmusról. Elég, ha csak a jezsuitákra gondolunk: 
Bigora, Calvezra, Chambre-re. 

A jegyzet érdekesnek találja, hogy a szótárban 
jelentős helyet foglalnak el az indiai filozófiáról —
ide értve a zen buddhizmust is — szóló cikkek, vala-
mint azt, hogy igen sok cikk foglalkozik a logikai 
pozitivizmussal, a logikai analízis elméletével, Ludwig 
Wittgensteinnel és Bertrand Russellel. 

Viszont a jegyzet kiemeli, hogy a viszonylagos ha-
ladás ellenére még mindig kimaradtak bizonyos böl-
cseleti irányzatok, noha a korunk szellemi életében 
vitathatatlanul jelent ős szerepet játszanak. A pszicho-
analízis mesterei közül hiányzik Adler és Jung, az 
etika művelői közül Max Scheler, a filozófusok közül 
M. Buber, A. Wenzel, Miguel Unamuno, Teilhard de 
Chardin, a szociológusok közül P. Sorokin neve, s 
Emmanuel Mounier, a legjelent ősebb perszonalista 
bölcselő  neve is csupán egyszer fordul el ő . 

Számottevő  mulasztásnak mondja ezt a jegyzet, 
kivált ha tekintetbe vesszük, hogy oly jelentéktelen 
gondolkodók is helyet kaptak a szótárban, mint 
Ahundov Mirza Fatali, a XIX. századi azerbejdzsáni 
művelődésszorgalmazó szerz ő , Timotej Oszipovszki, a 
múlt századi orosz materialista, Mikael Nalbandijan, 
a XIX. századi örmény gondolkodó, s olyan témák is 
külön szócikkben szerepelnek ebben a filozófiai  szó-
tárban, mint például: az állami és a kolhozi-szövet-
kezeti tulajdonforma. 



Ami a jelenkori marxizmust illeti, a jegyzet ki-
emeli: úgy látszik, aszerz ők csak saját magukat te-
kintik marxistáknak, és mindazt, ami eltér az ő  irány-
vonaluktól, revizionizmusnak nyilvánítják. igy pél-
dául a jugoszláv marxistákat csak egyszer említik 
meg, a revizionizmusról szóló cikkben, s „jobboldali 
opportunistáknak" titulálják őket. „Habár ez nem is 
olyan tragikus — veti közbe a jegyzet —, mert Le-
febvre társaságában vannak." Jóval tragikusabb, 
hogy a szótárban, amely olyan színben kíván fel-
tűnni, hogy objektíven vet számot a jelenkori mar-
xista elmélet állapotával, egy szó sincs Lukács 
Györgyről, Ernst Blochról, Erich Frommról, Lucien 
Goldmannról és napjaink más jeles marxistáiról. Vi-
gaszul szolgáljon, hogy ismeretlen okokból nem sze-
repel külön szócikkben Todor Pavlov, s őt Alekszand-
rov sem. Buharinról és Gyeborinról alig esik szó; az 
utóbbit „idealista menseviknek" nyilvánítják. Troc-
kij is kimaradt. 

„Ugyancsak enyhe túlzásnak tekintjük azt is, hogy 
a szerz ők az összes filozófiai irányzatok és alkotók 
megítélésének alapkritériumául »a Szovjetunió Kom-
munista Pártja XXII. kongresszusának anyagát« ve-
szik", közli némi gúnnyal a jegyzet, nyilván e filozófia 
színvonalára célozva, ha már igazsághitelesít ő  krité-
riuma nyilatkozat- és határozaterej ű  dokumentumo-
kon nyugszik. 

Az orosz nem marxista filozófusokkal kapcsolat-
ban a jegyzet sajnálkozását fejezi ki, hogy a szerepl ő  
Bergyajev, Loszki, Sztruve, Bulgakov, Szolovjev 
mellett nem találhatni Sesztov, Rozanov, Leontyev, 
Fjodorov s más jeles filozófus nevét. Megengedhetet-
lennek mondja, hogy az úgynevezett „legális marxis-
tákat", Bergyajevet, Loszkit, Bulgakovot „a mo-
narchista emigráció táborához" tartozók közé sorol-
ják, „mert, mint ismeretes, nem emigráltak az októ-
beri forradalom után — közli a jegyzet —, hanem öt 
év elteltével, 1922-ben dekrétummal szám űzték őket 
a Szovjetunió területér ől, úgyhogy inszurgensek, nem 
pedig emigránsok, ;monarchizmusukról' pedig beszélni 
is nevetséges". 

A jegyzet rámutat, hogy lehetetlen egyetérteni a 
nem marxista bölcsel ők ironikus kezelésével, „elmé-
letük", „eszméjük" idéz őjelbe tevésével, hiszen ez a 
kiadvány komolyságát csorbítja. Napjainkban már 
félreérthetetlen kuriózumnak tartja a szótárban talál-
ható következ ő  állításokat: „Kierkegaard antihuma-
nista (!) nézeteit az imperializmus ideológusai keltik 
életre"; Bergson filozófiája „az imperializmus kor-
szakának burzsoá ideológiájára jellemz ő  irracionaliz- 
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mus erőteljes kifejezése"; a neotomista Bohenski „a 
marxizmus és a szovjet filozófia meghamisítására 
szakosította magát"; Gustav Wetter „meghamisítja 
műveiben a dialektikus materializmus elméletét és 
történetét"; Aquinói Tamás pedig „meghamisította 
Arisztotelészt"; Albert Camus „politikai nézeteivel 
közel áll a gyarmatosítás ideológusaihoz"; Shri Auro-
bindo „valójában burzsoá ideológusként lépett fel"; 
Leibniz filozófiája a német burzsoáziának a feudaliz-
mussal való megalkuvásának ideológiáját fejezi ki" 
stb., s ehhez képest nem is hangzik túlságosan me-
résznek az az állítás, hogy Schopenhauer és Nietzsche 
„a fasiszta ideológia forrásai". 

A jegyzet szerint a szótár azt mutatja, hogy a 
szovjet analitikai és matematikai logika, szemantika 
és kibernetika jelent ősen fejlődött — a magunk ré-
széről a neopozitivizmus térhódítását a Szovjetunió-
ban felettébb jellemz ő  jelenségnek ítéljük, amellyel 
egy ízben külön is érdemes lesz foglalkoznunk —, 
másfelől viszont jól látható a szovjet lélektan lema-
radása, a XIX. századi európai lélektannál való le-
ragadása, úgyhogy például a lélekelemzést — a tu-
datalatti, a libido stb. fogalmakat is — fenntartás 
nélkül elveti. 

A jegyzet azzal zárul, hogy a Filozófiai Szótár 
mégis nagy haladást jelent a szovjet bölcselet fejl ő-
désében, s remélhetjük, hogy a kés őbbi kiadásokban 
egyre több bántó fogyatékosságot küszöbölnek majd 
ki. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez a fejl ődés 
még mindig azon a kereten belül mozog, amelyet 
csupán relativista fővel tekinthetünk haladásnak, hi-
szen egyébként a szótár — miként példáink mutat-
ják — elemi dolgokban is messze korunk filozófiai 
színvonala alatt marad. 

(RR) 



KRÓNIKA 

LEHET-E AZ EMBERT AKARATA ELLENÉRE 
ÜDVÖZITENI? 

Most volt húsz éve, hogy a  fasizmus rémuralmának végnap-
jaiban, elpusztította az új magyar irodalom sok jeles képvise-
lőjét, többek között Halász Gábort, Sárközi Györgyöt és Szerb 
Antalt. Ebből az alkalomból, a mártír írókra emlékezve, Bol-
dizsár Iván a Kortársban beszámol arról a mentési kísérletr ő l, 
melynek célja volt, hogy kiragadja a fasizmus karmaiból a 
három írót. Meg kell említeni, hogy Boldizsár bevallja: ezt az 
emléket húsz évig hordozta magában, de nem volt lelkiereje 
elmondani. 

Boldizsár akkoriban jött ki a hadikórházból, ahova a frontról 
került. Az ellenállók tudomására jutott, hogy Szerb, Halász és 
Sárközi, Bakik munkaszolgálatosok voltak, egységükkel Buda-
pesten tartózkodnak. Állítólag jól bánnak velük. Az ellenállók 
mégis elhatározták, hogy megszöktetik őket. Gondoskodtak 
búvóhelyről számukra. Egy Pesten rejtőzködő, , német hadifog-
ságból megszökött volt holland tisztet beöltöztettek 55-katoná-
nak, Boldizsár „el őléptette magát" századossá. Parancsot hami-
sítottak, mely szerint a három írót más helyre kell szállítani. 
Elmentek értük az iskolába, ahol a munkaszolgálatosok voltak. 
Az egység parancsnoka, egy honvéd hadnagy, a német nyelv ű  
parancs ellenére sem akarta elengedni az írókat. Próbálta rábe-
szélni Boldizsár „százados urat", hogy ne vigye el őket, itt jobb 
soruk van. „Ne vidd el őket. Én itt vigyázok rájuk — mondta a 
hadnagy. — Nem lesz semmi bajuk ... Ne vidd el, kérlek. Ma-
gyar ember vagy, százados úr. Ezek a németek nem tudják, 
kikről van szó. De neked tudnod kell... Ezeknek élniük 
kell ..." 'És felsorolta a három író műveit, érdemeit. Boldizsár 
nem tudta, mit csináljon. Hívatta a munkaszolgálatos írókat. 
Ezek úgy vélték, jobb, ha maradnak. A holland azonban vinni 
akarta őket. Boldizsár viaskodott magában. Szerb Antal meg-
szólalt: „Lehet az embert akarata ellenére üdvözíteni?" A 
mentőosztag engedett. „Ne aggódjanak értünk — mondták az 
írók. — Jó kezekben vagyunk. De ne beszéljenek róla sokat, 
mert még baja lehet bel őle a hadnagynak. És köszönjük." Nem 
akartak elmenni. Biztonságosabban érezték magukat ott, mint 
egy rejtekhelyen. S azokban a nehéz pillanatokban is a jóaka-
ratú hadnagyra gondoltak, őt féltették. Boldizsárék elmentek. 
Rájuk hallgattak. 
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A hadnagyot másnap leváltották, a munkaszolgálatosokat el-
vezényelték nyugatra. Két hét múlva a három magyar író nem 
volt már az élők sorában. 

EGY ÚJ FrJLY Ő IRAT 

Két évvel ezel őtt az +argentín.ai Cordobában Pasado y Pre-
sente címmel háromhavonta megjelen ő  marxista folyóirat in-
dult, s a zágrábi Naše teme legutóbbi száma az els ő  évfolyam 
alapján — egyéves késéssel — rövid tájékoztatást közöl róla. 
A folyóirat körül, úgy tetszik, az alkotó szellem ű  marxizmust 
hirdető  értelmiségiek tömörülnek, akiknek meggy űlt a bajuk 
az Argentin KP vezetőivel is, mert José M. Aricó, a folyóirat 
szerkesztője, egy cikkében kikel a megbélyegzés ellen, hogy 
munkatársai revizionisták, s visszautasítja azokat a vádakat, 
amelyek szerint az is revizionizmusukat példázza, hogy bekö-
szöntő  cikkükben egyszer sem idézték Lenint, meg az is, hogy 
,az ideológiában is a békeszeret ő  koegzisztencia elképzelését 
védelmezik. A marxizmust forrásainál tanulmányoztuk, azaz 
legnagyobb képvisel őinél: Marxnál, Leninnél, Gramscinál — 
írja Aricó. — Természetesen lehetetlen azonos eredményre 
jutni, ha a marxizmust Kuusinen vagy Konsztantinov szöve-
geiből tanulják, „vagy ha Marx Kézirataiból, Lenin Filozófiai 
füzeteiből vagy Gramsci Történelmi materializmusából". 

Aricó kiemeli a leninizmus rendkívüli fontosságát a nemzet-
közi munkásmozgalomban. Úgy véli, hogy Lenin megfelel ő  
szervezeti eszközöket teremtett a proletariátusnak az új, forra-
dalmi szakaszban. Lenin kidolgozta „a szervezett osztálytudat-
ként felfogott párt szükségességér ől szóló elméletet, úgyhogy 
ez az élcsapat révén a pralebariátu,s .túlhaladja a közvetlen tö-
redékességet és alárendeltséget". 

Aricó foglalkozik aztán Lenin két műve, a Materializmus és 
empiriokriticizmus és a Filozófiai jegyzetek közötti különbség-
gel, rámutat a Marx és Engels filozófiai nézetei közötti különb-
ségre, s ez szerinte nyilvánvalóvá teszi, hogy a szerz őik közötti 
különbségek mindenkoron fennállnak, s ő t egy szerző  művein be-
lül is igen gyakran nagy az ingadozás, ezért hát a marxizmus 
egyértelmű, hitelesített és hivatalossá tett magyarázata elkép-
zelhetetlen. „Amikor végsó konzekvenciákig védelmezik Marx 
vagy Lenin megfogalmazásának időtálló vagy idő  feletti érté-
két, nem mást, csak hazai tolmácsainak csalhatatlanságát vé-
delmezik", írja Aricó. Úgy véli, a tekintély csalhatatlanságának 
elve akasztotta meg az argentin kommunistákat abban, hogy 
kidolgozzák iargentin utat a szocializmusba. Kuba esete, ahol 
nem ia kommunista párt, hanem egy maroknyi polgári értel-
miségi vitte a népfelkelést a szocialista forradalomba, annak 
ellenére, hogy a hivatalos kommunista párt kezdetben elítélte 
küzdelmižket, jól példázza, mily kevéssé ismerték a latin-ame-
rikai kommunisták hazájuk reális szükségletét és a forradalmi 
akció valóságos lehet őségeit. Ezért a XX. kongresszust kor-
szakalkotónak véli a nemzetközi munkásmozgalomra nézve. 

A Naše teme jegyzete szerint a folyóirat igen sok latin-ame-
rikai anyagot közöl, de élénk kapcsolatot teremtett a munkás-
mozgalom és ia marxizmus nemzetközi áramlataival is. Szembe-
szökően gyakran közli az olasz marxisták m űveit. A múlt év 
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januári számában közli Lukács György Mi az ortodox mar-
xizmus című  esszéjét, s jegyzetben ismerteti a. szerz ő  életrajzi 
adatait, valamint a Történelem és osztálytudat sorsát, amely-
ből ,az esszét vették. Megállapítja, hogy mind a mai napig éle-
tes mű  ez, kiállta a bírálat, s őt az önbírálat pergőtüzét is. 

1✓rdekes még, hogy a folyóirat figyelmét felkeltette Franz 
Fanon, a fiatalon elhunyt algériai orvos forradalomelmélete is. 
Talán épp ez példázza nagy hatósugarú, élénk érdekl ődésüket: 
a fiatal algériai művei világszerte nagy feltűnést keltettek, s 
az érdeklődés egyre n ő  irántuk, hazai publikációinkban azon-
ban még sehol egy sort sem olvashattunk róluk. 

EGY KÖLT Ő  ÚJJASZÜLETIJSE 

Mint minden év végén, 1964 utolsó napjaiban is megszólal-
tatta a jugoszláv kritikusokat a Književne novine szerkesztő -
sége: mondják el véleményüket az elmúlt év irodalmáról. Draš-
ko Redjep, miután felsorolta iaz elmúlt év néhány „irodalmi 
szenzációját": Veljko Petrovi ć  Dah života című  könyvét, Ni-
kola Miloševié tanulmánykötetét, melynek címe Antropološk i 
eseji, Andrej Hing könyvét (Samoée), Dušan Matić  Bagdalájá-
nak új kiadását, Stanislav Vinaver posztumusz könyvét, a Za-
nosi i prkosi Laze Kosti ćát, Husein Tahmišč ić  esszékötetét, Pe-
tar Šegedin Orfej u maloj bašti című  művét, Mindrag Pavlo-
vić  tanulmányainak gy űjteményét (Osam pesnika), s megemlí-
tett még egy egész sor érdekes könyvet, melyek az elmúlt év-
ben láttak napvilágot, bejelenti, hogy tavaly újjászületett egy 
költő . 

Borislav Radovićnak hívják a költőt, akiről szó van, verskö-
tetének címe pedig Maina (Szélcsend), s a Matica srpska adta 
ki. Radović, aki első  két kötetében halk hangú, kifinomult lí-
rájú költőnek bizonyult, majd Sai.nt-John Perse-t Baudelaire-t 
fordította, most egészen új megvilágításban került elénk. A 
modern költészet olvasói nem lehetnek meg e nélkül a kötet 
nélkül, állítja Redjep. „A könyv szenzációs, mert bátran visel-
kedik győzelemben is, vereségben is" — fejezi be véleményét a 
kritikus. 

MI A POP-ART? 

Nálunk is napirendre került a Pop-Art, néhány kiállításon 
be is mutatkoztak képvisel ői. A Delo című  belgrádi folyóirat 
decemberi számában Dragoš Kalaji ć  foglalkozik az irányzat-
tal. s többek között ezt írja: 

A Pop-Art nem esztétika, de nem is etika, s nem is pátosz 
— hanem álláspont, intenció, amely ki akar fejezni bizonyos 
igazságokat, bizonyos jelenségeket, olyan eszközökkel, amelye-
ket a tömeg — fogyasztás és érintkezés tárgyai és szemantikája 
bocsátanak rendelkezésre. Nem lehet azt állítani, hogy a moz-
galom eredményei ideálisak, s hogy ebben az alakjukban soká 
ellenállnak az idő  vasfogának. Ellenkezőleg, az eredmények 
gyakran csak csökevényesek, hiányosak.. Mindenekfelett hiány-
zik egy áthatóbb és átfogóbb elemzés, egy ambiciózusabb szán-
dék, valamint az egzaktabb és szilárdabb érvelés ... 
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A Pap-Art semmi esetre sem a szó klasszikus értelmében 
vett művészet, mert nem lázadás, nem tirannizmus, nem stílus, 
nem tévedés, nem a beavatott iparosok kasztjának üzlete. A 
Pop-Art — álláspont, akció, nyíltság, a szándékosság állás-
pontja, a lekenyerezhetetlen logika akciója, a lény nyíltsága, s 
mint az intelligencia vulkánjából, úgy tör ki bel őle egy új vi-
taLitás, egy új optimizmus és egy oly régóta éhes remény lávája. 

Nem lehet megjósolni, milyen gyorsan fog fejl ődni, mint 
ahogy nem lehet azt állítani, hogy most aztán elhal a hagyomá-
nyos festészet. Vannak jelek, melyek arra mutatnak, hogy a 
Pop-Art figyelmeztetéseit hasznosítani fogja a festészet, s 
tudni fogja, hol a helye... 

A FENYKEPESZ SZABADSÁGA 

A brooklini föderális bíróság elkobozta az Evergreen Review 
júliusi számát Carl Shapiro (Pulitzer-díjas költ ő) és Wayland 
Young írásai, de leginkább Emil Cadoo fényképész illusztrá-
ciói miatt. Igy hát ez a folyóirat is azok közé került, amelyek 
Amerikában már évek óta harcban állnak a szexuális irodalom 
körül. Az Evergreen Review augusztus-szeptemberi száma kö-
zöl néhány képet ezekb ől az illusztrációkból, és tiltakozó irás-
sal kíséri. Edvard Steichen, a Modern M űvészetek Múzeumá-
nak igazgatója többek között ezt mondja: 

Nem látom semmi akadályát, hogy ezeket az illusztrációkat 
megjelentessék, csupán a sajtószabadság ,akadályozAsát látom. 
Ezeknek ,a képeknek nincsenek olyan motívumaik, amelyeket 
ne láttunk volna már más m űvészeti ágakban, például August 
Rudin, egyik legnagyobb szobrászunk m űveiben. Sohasem 
mondtak ki olyan elfogadható érvet, amely a fényképészt meg-
foszthatná attól a kiváltságtól, amit a szobrásznak vagy akár-
melyik képzőművésznek megadnak, amikor az emberi alakot 
szerelmi ölelésben ábrázolja. Ezeket a képeket m űvész készí-
tette fényképez őgépe segítségével, és én a vulgárisnak nyomát 
sem látom bennük, s őt biztos, hogy nagyon messze vannak at-
tól, amit általában pornográfnak neveznek. A fénykép, egy 
művész kezében, az élet interpretálására szolgáló médium. Ha 
a szerelmesek a szeretkezési aktusban rendellenesek, akkor 
rendellenes az egész emberi faj. Mindaddig, amíg a szeretke-
zést mint olyant nem hirdetik ki törvényellenesnek és míg az 
emberi faj 'kiirtása nem lesz a civilizáció célja, a szerelmesek 
szeretkezni fognak, és gyermekek születnek, és .a m űvészek ezt 
ábrázolni fogják. En ezekben .a rényképekben nem látok semmi 
olyasmit, ami a legkisebb mértékben is rossz ízlésre mutatna, 
de mindenféleképpen nincs bennük semmi pornográfia. Minden 
más állítás, ami az ellenkez őjét szuggerálná, csak ia kifejezés-
mód szabadságának a megsértését jelenti, márpedig erre a sza-
badságra minden művésznek joga van, tehát azoknak is, akik 
a kamerát használják valamilyen másfajta médium helyett. 

AZ ELTÜNTEK F ČSLDI MARADVANYAI 

Új könyvet adott ki Heinrich Böll, egyike azoknak a kevés 
számú nyugatnémet íróknak, akiknek kialakult emberi és írói 
profiljuk van. Ez egy hosszú elbeszélés, (Entfernung von der 
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Truppe, Kiepenheur & Witsch), amelyben a negyvenhét éves 
Wilhelm Schmölder, kölni polgár, a házasságát és egyben ge-
nerációjának sorsát meséli el. Íme például, hogyan írja le Böll 
a Becktold család epitáfiumát,ahonnan a mesél ő  nősül: 

Hildegard Schmölder, született Bechtold, 1920. január 6-án 
született. 1942. május 31-én halt meg egy légitámadás alkalmá-
val, Kölnben, a Chlodwigplatzhoz közeli utcák egyikében. Holt-
testét nem találták meg. 

Engellbert Bechtold (Engel) 1917. szeptember 15-én szüle-
tett. 1939. december 30-án, Forcbach és St. Avold között egy 
francia őr agyonlőtte. Biztosan támadónak vélte, bár csak 
szökni akart. Holttestét nem találták meg. 

Anton Bechtold 1915. május 12-én született. 1942 februárjá-
ban a kölni Reichard kocsma terasza mögött ölték meg; a mostatni 
rádióállomás és a mostani Domherr település között, nem mesz-
sze az idegenforgalmi irodától, just in front of the cathedral, 
ahol ma mit sem sejtő  turisták és a rádió alkalmazottai fagy-
laltot szopogatnak. Holttestét nem találták meg, csak a dosz-
sziéját. Kétszeres katonaszökevénynek van bejegyezve, tolvaj 
volt, és katonai holmival üzérkedett. Azzal vádolták, hogy a le-
bombázott házak pincéiben szökevényekb ől csoportot szerve-
zett a nagy-német Wermacht ellen. Özvegye, Monika Bechtold, 
valamikor sokat beszélt róla, ma már egyáltalán föl sem említi. 

BOLDOGSÁG A MODERN VILAGBAN 

Németországban a Schönemann Verlag kiadta az els ő  köny-
vet a slágerekről (Der Schlager. Bestandsaufnahme-Analyse-
Dolcumentation. Ein Leitfaden). Írója Hans Christoph Worbs, 
aki 293 oldalon tárgyalja a slágerek szociológiai, zenei és po-
litikai feltételeit, és b ő  anyaggal támasztja alá: énekesekr ől, 
zeneszerzőkről és szövegekről. A Welt und Wort szeptemberi 
számában olvashattuk: Worbs szakért ője, de nem kedvelője a 
slágernak. Komoly zenével foglalkozik, és egy könyve is 
megjelent Gustav Mahlerról. Ítéletei a szokványos slágerkri-
tika előítéleteit tartalmazzák, amelyek teljesen fedik az egész 
,kultúrkritika fogalmát. Két dolgot ró fel a slágernak: el őször 
azt, hogy nem tartalmazza azt a vitalitást, amit a népdalok, 
és mint gyári termék, nem igazi értékeket közvetít. Másodszor 
azt, hogy ,a sláger 'alapjában véve illúzió, szökés a valóság el ől. 
Azonban végre be kellene látni, hagy a sláger nem irodalmi, 
nem zenei, hanem els ősorban ritmus-fenomén. Elvezni mind-
azt, amit közvetít, csak a hallgatás pillanatában és ritmikus 
együttműködéssel lehet. A sláger a modern technikai világ le-
hetséges boldogsága felé mutat. Hisz a boldogságban. Ez nem 
lenne modern? Ez szökés lenne? 

A modern sláger valami új, még kezdetleges, de így is szá-
mottevő  elem a modern szórakoztató tömegkultúrának. Meg-
hirdetett dicsérete a ritmikus táncnak ;  erotikus boldogságnak. 
Mindenesetre, fejl ődésének még a kezdeti stádiumában van. Az 
igazi modern ismertet őnek nem idegen kritériumokkal, a ro-
mantikus kultúrkritika mércéivel kellene ítélkeznie felette, 
hanem a saját kritériumaival, a tömegcivilizációra jellemz ő  
kritériumokkal. Mert a sláger a technikai világ, a városi kul-
túra és a XX. század tipikus terméke. 
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IRISZ MURDOCH LEGÚJABB KÖNYVE 

Iris Murdoch tizenöt évvel ezel őtt úgy indult mint a háború 
utáni angol avantgard írók jelentős alakja. Az utóbbi időbecs 
regényeiben mind jobban a bizarr meglepetésekre törekszil. 
Ezt bizonyítja Az olasz cselédlány (The Italian Görl) című  leg-
újabb könyve is. 

Ez a nyolcadik regénye. Egy családi gyásszal 'kezd ődik. Ed-
mund Narroway, egy negyvenikörüli legény, aki szül őfalujába 
megy, egy észak-angliai kisvárosba, özvegy édesanyja temeté-
sére. Testvére Ottó, aki szobrász, feleségével és lányával Fló-
rával várják. Flórának az arcáról lerí az átlátszó tekintet, amit 
azoknak a fiatal lányoknak az arcán veszünk észre, akik meg-
szüntek gyerekek lenni. A krematórium el őtt Edmund tanúja 
Ottó botrányos viselkedésének. El őször azt gondolta, hogy be-
teg, vagy hogy a bánat hatalmasodott el rajta — és ekkor ész-
revette, hogy nevet. El őször csak mintha fuldokolna, majd 
semmivel sem 'törődve teljesen átengedte magát a nevetésnek. 
Nevetett, röhögött. A kápolna szinte visszhangzott a nevetést ő l. 
A temetés befejez ődött. 

A megrökönyödött Edmund hazatér a családdal, Ottó meg 
visszavonul inni a műtermébe. Izabella könyörög Edmundnak, 
hogy maradjon velük. („Te vagy az egyetlen ember, aki ki 
tudsz bennünket gyógyítani".) De Edmung, aki már sejtette, 
hogy életükben nincs méltóság és egyszer űség, elhatározza, 
hogy a délutáni vonattal hazautazik. „Lehet hogy igazad van, 
mondja Izabella. Abban van minden, hogy úgy érzem magam 
mint akit a ketrecbe zártak, és szörnyen unatkozok. Valami-
lyen izgalmasat szeretnék, pisztoly lövöldözést". 

Ebéd után, Flóra bevallja, hogy állapotos, és arra kéri Ed-
mundt, hogy keressen valahol orvost, 'akinél abortálhatna. Ed-
mund elhatározza. hogy marad és Flóra segítségére lesz. Rövi-
desen rájön, hogy éppen elég izgalmat rejt a ház, még a meg-
kínzott Izabellla számára is elegend őt. A házbelieknek viszo-
nyuk van egymással. Ottó bevallj a, hogy viszonya volt asszisz-
tensének, egy orosz zsidónak, Dávid Levkinnek a húgával. Lev-
kin meg ahogy kitudódik akarattal ejtette teherbe Flórát, csak 
hogy Izabellát féltékennyé tegye, aki la szeret ője és bolondul 
szerelmes bele. 

Ütést ütés követ. Edmund már saját ép eszében is kételkedik 
és kezdi elveszteni az igazodást. Tudattalanul és ügyetlenül 
Flórához közeledik. Levkin azonban észreveszi és kigúnyolja: 
„Maga ugyanolyan komédiás, mint aa bátyja, de ezt még csak 
nem is tudatosan teszi. đ  legalább egy tökéletesen nevetséges 
állat". Edmund kétségbeesésében öreg dajkájánál, egy olasz 
cselédlánynál (innen s. könyv címe) keres vigasztalást. Már 
évek óta asszonyt, még csak meg sem érintettem", kiabálja. 
„Még lányt sem?" kérdezi a dajkája. „Még gyereket sem?" 
Végül Edmund is belátja, .hogy féltékenység gyötri. „De annyi 
bizonyos, hogy nem szándékosan akartam ilyen pokoli körbe 
esni". Az ironikus Murdoch végül kiengedi 'a karmaiból, meg-
kínzottan és csak akkor, amikor már biztos abban, hogy meg-
törtté és egyszerűvé vált", 'olyanná, mint 'a többi személy, „iga-
zán természetessé." 



JEGYZETEK 

Németh László: A líráról. A szerző  szer-
kesztőségünk felkérésére juttatta el ed-
dig közöletlen tanulmányát. 

Déry Tibor: Emlék és vélemény Gelléri 
Andor Endrérő l. Ez az írás párhuzamos 
közlésben jelenik meg a budapesti Kor-
társ és a Híd januári számában. 

Major Nándor: Dél. E számunkban meg-
kezdtük Major Nándor Dél című  regé-
nyének folytatásos közlését. 

Pap József: Az én időm. Ez a vers egy 
készülő  hosszabb versciklus 7. darabja. 

L. Kolakowski: Etika kódex nélkül. A 
múlt számunkban megjelent Major Nán-
dor esszéje Kolakowskiról. Ez a szemel-
vény az említett íráshoz f űződik. 

Képzőművészeti mellékletünkben Hincz 
Gyula ismert budapesti fest őművész és 
könyvillusztrátor néhány grafikáját hoz-
zuk. Ezek voltaképpen vázlatok a m ű -
vész készülő  nagyméretű  falfestmény-
kompozícióihoz, amelyek néhány buda-
pesti egyetemi épületet díszítenek majd. 
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