
H I D Az embereken kfvu! ebben a vaku- 

umban nincsen senki! Az embernek tud- 

nia kell, hogy teljesen egyedul all ezen 

a csillag-porszemen es hogy nincsen fo- 

lotte senki! S ha mar nincs senki fćlotte 

a vilagmindenseg tersegeben, akkor miert 

allna folotte, mišrt emelkedne folebe va- 

laki e nem letezo szellemek, vagyis az er- 

kolcs, az esztetika s mas termeszetfolotti, 

spiritualis badarsagok neveben?

M. Krleža * Aforizmak
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AFORIZNiÁK 1916-BÓL 

Miroslav Krleža 

A LfRAI SZÉPSÉG GENEAL Ő GIAJA 

Ha úgy van, ahogy feltételezik, márpedig semmi jel se mutat arra, 
hogy ne lehetne úgy, akkor vajon miben különbözik a művészi alko-
tás a szerelmi líra területén a párzó madarak szétszóródó tarka tol-
laitól? Következésképp, meg kellene írni a lírai szépség genealógiáját. 

A HALÁL, AZ EMBER ÉS A KUTYA 

A halál iránti viszonyában az ember alig különbözik a kutyától: 
éppoly tompán bámul erre a váratlan és meghökkent ő  eseményre. 

Mit lehet itt tenni? Farkat behúzva vonítani a felebarátod meg-
feketedett vértócsája fölött, aztán uzsgyi tovább a holdfényben s a vi-
harfelhők alatt. Ha valakit ez az alkalom kivételes bölcsességre buz-
dít, ebből születnek azok a csodálatraméltó szentenciák, melyek közül 
az egyik legpatetikusabb így hangzik: természeti törvény. Ez, testvér, 
úgymond, természeti törvény, tehát a dolog világos. 

AZ EMBER MÉG GYERMEK 

Még egy szentencia: Az emberiség, testvér, még mindig csak egy 
nagy gyerelk, karrierje legelején. Fölgyujtotta ez a (kedves és naiv) 
gyerek a tet őt a fejünk fölött, mert rendkívül mulattatják a lángok, 
melyek, lám, egész civilizációkat falnak fel a szemünk láttára. Érde-
kes egy gyerek ez a gyerekes emberiség! Szó sincs róla! 

Mindez a minap ötlött eszembe, amikor az egész tiszti iskolánkat, 
a „Huszonötödik hazai" keretében, Tomaševi ć  „fhdgy" (f őhadnagy) 
parancsnoksága alatt, el őléptették „Kdtasp" (kadét-aspiránsi) rangba! 
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Megkezdődött a szerecsen kalmárkodás a kardokkal. Kongó! A m. kir. 
kdtasp (kadét-aspiráns) uraknak kardra van szükségük, hogy ezekkel 
a nikkelezett vágószerszámokkal egy-két napig végigcsörömpölhesse-
nek a korzón, mert azoknak a kdtasp (kadét-aspiráns) uraknak, akik 
elmentek a frontra, azaz a halálba, a harctéren már nincs szükségük 
kardra. 

A kadétek tehát utaznak a sírjuk felé, kardjaik pedig vígan csö-
römpölnek a Chavrak-féle eszéki promenád vagy a zrinjevaci korzó 
aszfaltján, persze csak néhány napig, s aztán szervusz, viszontlátásra 
a másvilágon! Egy kard ára: tizenöt korona. 

Csupa civilek: tanárok, földmér ők, jogászok, banktisztvisel ők, de 
büszkén csörgetik villogó fegyvereiket. Valóban kiváló dolog ez, az 
ember valahogy h ősnek érzi magát, míg a markolaton fityeg ő , ' csípő -
jét verdeső  lánc csörgését hallgatja. Mindez, persze, az emberben rejl ő  
„gyermeteg elemek" számlájára írandó. „Az ember még mindig gyer-
mek", s aki kételkedik e (mindenekfölött tehetséges) gyermek fényes 
jövőjében, csak korlátolt ostoba lehet! Egyáltalán: mi lesz voltakép-
pen ezzel a gyerekkel, aki úgy szereti e honvéd-bazár nikkeles játék-
kardj ait? 

Aki a történelmet olvassa, indiszkréten bekukucskál e gyerekszoba 
kulisszái mögé. Vajon egyáltalán észhez tér-e valaha ez a gyenge-
elméjű  honvéd-gyermek, és mikor, és milyen körülmények között, s 
vajon ez a feltevés mennyire valószín ű? Mikor hagy már fel ez a 
gyermek azzal, hogy infantilis könnyelm űséggel „játssza az életet", 
mintha az egész élet még el őtte állna, s mintha még nem volna itt a 
történelmi mérleg megvonásának órája? Mi lesz ezzel az agyalágyult 
fattyúval? Egy eszeveszett kavalkád patkói alatt leli végzetét, vagy 
(végérvényesen) bele őrül nyavalyatör ős rémálmaiba, melyeket ő  meg-
ismerésnek nevez, vagy hitnek természetfölötti kísértetekben? Lemé-
szárolja magát? Egyáltalán: hogyan végzi a karrierjét? Kihúzza-e a 
nyugdíjig, hogy aztán csúzosan és aggkori híg vel ővel ábrándozzon 
egy harmonikus civilizáció karszékében rég múlt, halott, h ősi ifjú-
korának gyönyörűségeiről, amikor házakat perzselt és nikkelezett 
karddal csörömpölt? S vajon ez a vágyódó visszasírása a halott múlt-
nak, amikor a lángban álló Európán vágtatott végig b ősz, fekete pari-
páin, ez lesz számára a költ ői ihlet egyetlen forrása? Az emberiség 
jövőjének költői, hol vagytok? 

4"; 
LIRAI DATUM 

Egy dátum a filozófiai naptárból, igen fontos az európai lírai átlag 
szempontjából: Szent Ostobaság napján megszületett a lírai költ ő , 
mint koraszülött fattya egy különös szajhának, kinek a neve: Poly-
himnia, apja pedig a nagy kalandor, a L'art pour l'art-ista kakas, aki 
mást sem tud, mint kukorékolni a holt esztétikai világok romjain. 

A ZARATHUSZTRA KÖLTOJE ES MI 

A Zarathusztra költője, akit nemzedékünk tagjai közül sokanteljes 
joggal tekintenek tanítójuknak, boldog ember volt! Neki volt miért 
harcolni. Még csak az istent kellett ledöntenie! De mi, ugyan hogy 
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harcoljunk a napi különkiadások minimum húszezer halottjával, ami-
kor mi magunk is állandó jelöltjei vagyunk e mindennapi, liberális 
„dulce et decorum" jelszónak? Ha az ember odaállna a holtak me-
nete elé és el őadást tartana arról, hogy ez az egész nem más, mint 
egy unalmas színházi el őadás, ízetlen rendezésben, rossz, költ őietlen 
szöveggel, hogy a f őszerepeket reménytelenül tehetségtelen színészek 
játsszák, s hogy ez a színészi mutatvány már ősrégi, s nem érdeke] 
már se istent, se ördögöt, vajon mi történne? Felkoncolnák a hely-
színen, mint egy őrültet. Ők Nietzschét nem vették ad notam: lehet, 
hogy nem is olvasták. S ha valaki következetesen alkalmazza téziseit, 
azt eltapossák, bitóra húzzák fel, s nem is a legvékonyabbra, hanem 
ugyanarra a távírópóznára, mely naponként zümmögi a különjelen-
téseket újabb meg újabb hajótörésekr ől, tűzvészekről, katasztrófák-
ról, gyilkosságokról. Akkor jön egy barom és arról szaval, hogy mind-
ez azért van így ebben a liberális világban, mert az emberek nem 
hisznek Istenben! 

Ezek a gondolatok a „Corso" kávéházban ötlenek az eszembe, mi-
közben azokat a példátlanul arcátlan pesti újságokat lapozom. Hol 
a költő, méltó tollú ehhez a „Corso" kávéházhoz napjainkban, ami-
kor himnuszok harsognak, de úgy, hogy a vendégeknek székrecsegés 
közepette vigyázzba kell vágniuk magukat, megmerevedve, mozdu-
latlanul, egyetlen szó nélkül, Habt Acht und kusch, poharukban két 
lágytojással (amely ki fog hűlni), s az „Obzor" félárbocra eresztett 
lobogójával a bal kezükben, míg a himnuszok harsognak, harsognak 
a végtelenségig. „Deutschland, Deutschland über alles", „Gott erhalte" 
és végül, igen szerényen, szordínóval: „Lijepa naša ..." Ezután 
touche, majd Albini: „Mert ilyen volt Trenk, tigris most, bárány is, 
ha kell!" Horvát tönköly, ebben a horvát pelyvában. A. O. K. jelenti: 
300 000 bruttóregisztertonna elsüllyesztett hajótér, Verdun el őtt nagy 
harcok. Nagy győzelem az ötödik isonzói csatában, Krn, Gorica, Bo-
vec lángokban. Imádkozzunk, s Trenk majd báránnyá változik! 

A HOLNAPI IRODALOAQ MOTIVUMAI 

Bármilyen irodalmi motívum koholt fabulával ma már demodé. Az 
a fajta szépirodalom, amelyet ma m űvelnek, teljesen értelmetlen, so-
hasem volt valami sok értelme, ma meg éppenséggel semmi. Az iro-
dalomban is harcolni kell. Miért? Azokért az életformákért, amelyek 
az emberhez méltóak. De mi méltó az emberhez, és melyik emberhez? 
Az, hogy szedjen össze annyi intellektuális és erkölcsi bátorságot, 
hogy felismerje a teljes ürességet, amely körülveszi. Az emberen kí-
vül ebben a vákuumban nincsen senki! Az embernek tudnia kell, 
hogy teljesen egyedül áll ezen a csillag-porszemen és hogy nincsen 
fölötte senki! S ha már nincs senki fölötte a világmindenség térségé-
ben, akkor miért állna fölötte, miért emelkedne fölébe valaki e nem 
létező  szellemek, vagyis az erkölcs, az esztétika s más természet-
fölötti, spirituális badarságok nevében? Tehát az az ember, aki méltó 
az ember névre, nem t űrhet meg maga fölött semmilyen hierarchiát: 
se szellemit, se testit. De még nagyobb a veszély, ha err ől csak frázi-
sokat mondunk, úgy, ahogyan tanították (Zarathusztra iskolájában), 
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mintha az ember szép szavakkal átugorhatná földi árnyékát. Ezt 
semmiképp sem teheti meg. Ezek a holnapi irodalom és költészet mo-
tívumai. 

NINCSEN FÖLDI KÖVETKEZETESSÉG 

Kezdetben, a zseniális hellén gondolkodók nem vetették meg a föl-
det s a földi dolgokat. A szellemnek ez a fennkölt viszonyulása a test-
hez csak később alakult ki, s ezek a mi mai gondolkodóink a régiek-
hez képest, az egyik esetben éppúgy, mint a másikban, közönséges 
szószátyárok. Földi következetességgel egyetlen korszer ű  filozófus 
sem gondolkodik a dolgokról, így csak a politikusok gondolkodnak. 
S hogy a politikusok milyen intelligensen alkalmazzák is ezt, van 
szerencsénk a saját b őrünkön tapasztalni, 1913-14-t ől napjainkig. 
Ez az igazi szemléltető  oktatás, s mindaz, ami a szemünk láttára le-
játszódik, csak azt bizonyítja, hogy az ember olyan gondolkodó, aki 
nem hajlandó a földi dolgokkal bajlódni. Nem majom akar lenni, ha-
nem isten! 

AZ EMBERI GONDOLAT ÉHEZ Ő  RAB 

Amikor az ember kitalálta a „természetfölötti" fogalmát, ezzel nem 
mondott sokkal többet, mintha „természetes"-t mondana. Mindkét 
esetben az ember átlényegített frázisáról van szó, amely nem fed sem-
mi ténylegeset. Az „Isten" képe voltaképpen gyarló tükre a nyomorú-
ságos emberi gondolatnak, amely sok ezer meg ezer év után igazán 
megérdemelte, hogy végre kiszabaduljon a rabságból. 

Az emberi gondolat is, mint minden emberi dolog, kenyérb ől él. Ha 
éhes, akkor félrebeszél, márpedig voltaképpen mind a mai napig még 
sohasem lakhatott igazán jól az e világi lakomákon, melyek, sajnos, 
korántsem az ész symposionjai, hanem az ostobaság tivornyái voltak. 

SZÉPSÉG ÉS TUDAS 

Hogyan is lehetne valamit „tudni" a szépségr ől, mikor a szépség 
olyasvalami, aminek a „tudáshoz" nincsen semmi tényleges köze? Az 
egyén és a fajta (feltételesen nevezzük így ezt a csoportot) testi felépí-
tése a tudás és a szépség fölött áll, s az egyéni alkat az életkörülmé-
nyektől és a viszonyoktól függ. Hogy mit jelenthet az egyén életében 
egyetlen pohár bor, ezt tapasztalatból tudjuk. Hogy, mondjuk, a ha-
laknak van-e szépérzékük, azt a hydrobiológia tudományának kell 
megmondania. De vajon milyen a hal tudása vagy a hal esztétikája? 

IRODALMI DIVAT 

Azt, ami ma divatos az európai irodalomban, nyugodt lélekkel 
zWelgizmusna;k nevezhetjük. Gyakran az az érzésünk, ezt a tengernyi 
irodalmi anyagot forgatva, hogy ez az egész zweigizmus és strindber-
gizmus nem egyéb, mint egyfajta paródiája annak, aminek irodalom-
nak kellene lennie, de nem az, mert nem lehet az. Az arénák, a mer-
kantilizmus, az impresszáriók, mondhatná az ember, kiforgatták mi-
voltából magát a dolgot. Az igazi irodalom nem ismerhet se arénát, 
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se impresszáriót, se pénzt, se istent, se karriert. Ez nem egy unalmas 
pontifikális mise, amely után a püspök urak úri reggelihez ülnek, és 
nem langyos tejeskávé a kávéházak lírai pillangóinak ereiben, nem 
hiúság, nem sikerhajhászás, nem nyíltszíni taps, nem bolondok háza. 
Az irodalomnak olyan lán,ggal kell lobognia, hogy megvilágítsa e 
mai szellemi pusztaság legutolsó csücskét is, hol az emberészt hiénák 
és sakálok környékezik. 

De akkor, az ördögbe is, mit kezdjünk e Zweig-féle irodalom cu-
kormázzal bevont pereckéivel? Steier citera. Aggszüzeknek. Agyalá-
gyultaknak. Csücsülnek az emberek a lövészárkokban, lövöldöznek 
egymásra és Zweiget olvassák. 

TÉMA ÉS MIÍVÉSZET 

Ostobaság ilyesmit állítani: a festészetnek semmi köze a témához. 
Fppoly ostobaság az ellenkez ője is, mármint hogy egyedül csak a té-
ma fontos a festészetben. Egyik állítás se öleli fel a kérdést egészé-
ben. Mirko Rački vagy Meštrovi ć  jugoszláv, vidovdani, faji stb. té-
mái valóban egy meghatározott témakört jelentenek. De míg Meštro-
vić  megbirkózott az anyaggal (vagy azzal, amire akkor gondolnak, ha 
azt mondják, hogy megbirkózott az anyaggal), Mirko Ra čkinak ez 
nem mindig sikerült. Meštrovi ć  is, Rački is, Axel Gallen Kalella is, 
meg Ljubo Babić  is szimbolisták. Ljubo Babić  bibliai vagy vidovdani 
allegóriái: az apokaliptikus angyalok, Krisztus és Júdás, vagy az öz-
vegy-ciklus, de különösen sirató asszonyai, már nem csupán szimbo-
lizmus, míg a vásznain még mindig a habermanni ecsetvonás nyomát 
fedezzük fel. Témáitól függetlenül, ez a fest ő  egy bizonyos modorban 
fest, amely hol katolikus, hol kosovói, hol meg impresszionista akar 
lenni, ám, tekintet nélkül e tematikai ellentmondásaira, ő  mégis fest. 
A felszabadulásról éppúgy a katolicizmus maniere-jában vall, mint 
annak idején Maržik, de Ljubo Babi ć  számára a katolicizmus ez eset-
ben egyszerű  frázis, amely az „abszolút tiszta palettát" szimbolizálja. 
A „tiszta paletta", mondják, Van Gogh, Gauguin, vagy nálunk: Kralje-
vić . Ellenben: a hellén témakör mitológikus, tehát vallási, a h ősöket 
bizonyos, igen bonyolult stratagémák formájában mutatja be, tehát 
mégis, a témakör iš lehet a tiszta vés ő  vagy paletta példája. A bizo-
nyíték erre a tételre kétségtelenül: El Greco. Az irodalomban: Calde-
ron, és semmiképpen: Ivekovi ć , Átkelés a Drinán (1914. Batari üt-
közet, Stanzer elvesztette a karját). 

A PERSPEKTIVA K É RDÉSE 

Voltam Kosovón. Azt mondják, a történelmet csak bizonyos táv-
latból kell szemlélni. Ehhez a távlathoz pedig „nagy id ő távok" kel-
letnek. Ezekb ől a „nagy idő távokból" ugyanis gyakran nem látszanak 
a leglényegesebb dolgok: ezeket kés őbb retusálják, mint mellékes 
részleteket, s így szépen- elvesznek a mulandóságban. A hazudozásnak 
ezt a módszerét nevezik történelmi szintézisnek. 

Ebből a szimbolikus (ma már szintetikus) távlatból szemlélve Ko-
sovót, íme a Szintézis, hogy nem igaz, hogy Kosovo ma az arnauták 
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földje közepén van, mert a kosovói bazsarózsák a lázárkenézi koncep-
ciók egyedüli szavahihető  bizonyítékai. Nem igaz, hogy a macedónok 
valakik, s hogy nem akarják ezt a fajta felszabadítást, amely 1912-16-
ban a nyakukba zúdult. Nem igaz a paratífusz, a kolera, a ]olerin, a 
nullával egyenlő  higiénia, sem az írástudatlanság, az anyagi-kulturá-
lis elmaradottság, éppúgy, mint ahogy ebb ől a szintetikus perspektí-
vából nem igaz az sem, hogy a tábornoki vállpántok fontosabbak az 
emberfejeknél, s hogy a szurony az egyetlen és legnagyobb érték a 
világon. Kizárólag csak a szurony: Koburg, Bregalnica, Zeki pasa, 
Mackensen, Piccolomini stb. 

Ebből a nagy, történelmi, szintetikus, allegorikus távlatból, amely-
lyel oly igen visszaélnek költők, apologéták, ideológusok és himnusz-
zengedez ők, eltörpül és elmosódik minden, még az igazság is. Ntarad 
csupán a spliti Sv. Dujo építészeti parafrázisa a la Meštrovi ć, cuk-
rászda-stílusú kariatidáival, mint márvány emlék és bizonyság az Úr 
előtt, hogy úgy volt, ahogy nem volt. (És mégis: a szerb paraszt a 
maga politikai adminisztrációjával, ismétl őfegyvereivel és pisztolyai-
val, fehér kenyerével és cserepes házával, ezeken a vidékeken egy-
fajta kultúrtréger volt, aki behatolt az abdulhamidi sötétségbe. Min-
den viszonylagos. A szerb hadsereg bevezetett Macedóniában egy po-
litikai rezsimet, amely kétségtelenül progresszívabb volt, mint az Ab-
dul Hamidé). Ilyen gondolatok az Ilica 232 rayonjában. Slavko Stan-
zer inspiciálja a vágott disznókat az éléstárakban, szárnysegéde, dr. 
Karlić  tartalékos f őhadnagy úr kíséretében. A zászlóalj gyónásra 
megy és útra készen áll zenekarával, kompakt tömegben. Boldog 
Húsvéti Ünnepeket! Szerencsés utat Galíciába! 

GOLGOTA 

Istentagadó gondolat: ó, egyetlen Urunk, Istenünk, mily egyedül-
állóan gyönyörű  dolog a kereszten függni, azzal a magasztos hittel a 
szívünkben, hogy csak egy jelentéktelen földi epizód az egész. Igen, 
ez az igazság: jön a tortúra! Megyünk a frontra, golyó lyukasztja 
majd kezünket-lábunkat, de azután matematikai pontossággal követ-
kezik az apoteózis, az örökkévalóság dicsfénye. Ahogy mondani szok-
ták: egy folyó aludttejb ől, egy folyó édes tejb ől, s aztán kedvedre 
kortyolhatod hol a savanyút, hol az édeset, már ahogy a honvéd lel-
kednek jólesik. Így van ez ebben a magyar királyi honvéd mennyor-
szágban, hol a B ő rcserz ő  utca magyar hurijai csörgetik karperecei-
ket és pengetik tamburinjukat, miközben épp csak sejteni lehet keb-
lük halmocskáit a rózsaszín selyembugyogó fölött, és minden ragad, 
mint az édes, mézes baklava protargollal. 

Ám: állni a Golgotán és tudni, hogy ez az egész nem más, mint egy 
és ugyanaz a változat ugyanarra az unalmas témára, úgyszólván a 
kezdet kezdetét ől: a világmindenség isteni törvénye, amely a gyertyá-
nak megszabja, hogy világítson, a lepkének meg, hogy perzselt 
szárnnyal, bűzös rongyként lehulljon. Erre a témára írtam egy ver-
set és azt hiszem, nem rossz. Vederemo. Nincsen senki, akit megkér-
dezhetnék, hogy áll a dolog ezekkel a versekkel. 
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A STILUS: MODOR 

A cizellált stílus egyet jelent a téma korlátozásával és redukálásá-
val. Amikor stilizálnak valamit, a gondolat farigcsáló-aranym űves 
fortéllyá, az anyag stupid kicsinyítésévé, miniat űrré, retouche-sá, 
semmivé zsugorodik. A legkövetkezetesebben: üres papirossá. A kez-
det kezdetévé, amikor még nem voltak szavak. Ez tiszta nihilista m ű-
velet, amely mindent odáig nihilizál, hogy az irodalomból puszta mo-
dor marad. 

A SZELLEM NABOBJAI ÉS A BETUFALOK 

Vannak szellemi nábobok. Egyszer régen, valahol, egészen véletle-
nül, kincsesbányára bukkantak, vagyont harácsoltak össze, s ma, an-
tipatikusabban az igazi, t őrőlmetszett kapitalistáknál, horkolnak szer-
zett kincseiken, a degesz butaság-zsákokon. A szellem nábobjai a 
kíváncsi betűfalók, a miriádszámra, mint fában az igazi féreg, nyüzs-
gő  Bücherwurmok totális ostobaságából élnek. Természetellenes fo-
lyamat: a hullák táplálkoznak a férgekkel. 

A SZELLEMI FORRADALOM TÁVLATAI 

Egy szellemi forradalom kilátásai: a Kelet—Nyugat probléma, amely-
,fől annyit ,beszélnek Nietzschét ő l napjainkig. Vajon a Kelet lesz-e az, 
amely „elsöpri" Nyugatot, vagy fordítva? A nagyvárosi Nyugat rá-
kényszeríti a maga bankjait, tornyait, óráit, képeit, szobrait, gépeit és 
a maga Exerzirreglementjeit a gatyás Keletre? Ez azt jelenti: Budd-
hának kénytelen-kelletlen a „Walzertraum"-okat és a Víg Özvegye-
ket kell élveznie. „Wien, Wien, ach Du allein" a Gangesz partján. 

SZINHAZ - GYEREKEKNEK 

Kosor szlavón parasztjai, akár Maeterlinck hercegei és hercegn ői, 
-- papirosfigurák. Egyik is, másik is — sablon e gyermékszínház 
céljaira. 

POLGARI KULTURA SOHASEM VOLT 

Mire való az a nagy szellemi er őfeszítés ahhoz, hogy eltemessünk 
valamit, ami már olyan rég halott? Érveket keresni csupán azért, 
hogy bebizonyítsuk, hogy a polgári kultúra többé nem él szerves 
életet, többé-kevésbé mégis tárgytalan. A polgári kultúra, önmagá-
ban véve, mint olyan, sohasem is létezett. A polgárok összevásárol-
tak mindent, ami csak megvásárolható (a hadsereget, a m űvészetet), 
s így civilizációjuk bazárjában összegy űjtöttek mindenfélét, ami egy 
bolhapiacon előfordulhat. Egy ilyen útszéli vásárt (bármiféle ész út-
felén) egyszer űen „útrendészeti okokból" be kellene tiltani. Akadá-
lyoz minden nagyobbstílű  szellemi forgalmat. 

L'ART POUR L'ART 

Harc a harcért, s nem a fennmaradásért. 
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CHOPIN ÉS ZARATHUSZTRA 

Chopin és Zarathusztra: a romantikus TBC és a donquijote-i P.P. 
(Paralysis Progressiva) szélmalom másodszor az európaiak közt. 

DARWINIZMUS AZ ESZTÉTIKÁBAN 

Vajon a darwini, vagy szociológiai elméletek a fejl ődésről, illetve 
a haladásról, alkalmazhatók-e az irodalomra és általában a m űvé-
szetre? Lehet-e a m űvészetben folytatni ott, ahol az el ő ttünk járók 
abbahagyták, vagy pedig minden esetben egyénileg és • : lölrő l kell 
kezdeni? 

Vannak, illetve voltak olyanok (zsenik), akik néhány évszázaddal 
is meghaladták korukat, de az a kés őbbi kor, amely mint halott pró-
fétákat elfogadta, mint holt szenteket, a maga dolgaiban felhasználta 
őket, éppúgy kevés hasznát vehette formuláiknak, legalábbis abban 
az értelemben, amelyet költ őinek nevezünk. Mire megyünk például 
Michelangelóval mi, akik egész esztétikai propedeutikánkat éppen 
ővele kezdtük? 

Már vagy öt éve az egész Sixtust, s e gigász minden márványlap-
ját fejbő l ismerem, s lám, e sorokat mégis aránytalanul ostobább és 
elmaradottabb milieu-ben írom, mint amilyen Michelangelót körül-
vett. A Krajiška utcában írom, minden ész és ízlés útja végén, a leg-
reménytelenebb elsüllyedés legfenekén, vagy egy-két kanyarral el ő tte. 
Eppur si muove! Si! Ma dove? Tanto che durano questi tempi della 
vergogna ... 

MAGÁNYOS  NOCTURNE 

Amikor Kumanovo és a Bregalnica környékén barangoltam, vala-
mi köd ülte meg a fejemet, s ez a köd még most is tart: hol azt gon-
dolom, reggel van, virrad, hol meg: ez nem virradat, hanem alkony, 
s valójában még mindig sötét éjjel van. Ki segített nekem ebben az 
éjszakában? Hol vannak a tanítóim? Nem kell-e mindent elölr ől kez-
denem, méghozzá a legteljesebb magányban? 

JUG6-MITOL6GIA 

Napjaink korszerű  jugoszláv mitológiája, és e mitológia elemzése. 
Milyen elemekbő l zagyválták össze? Bécsi-romantikus kompiláció, a 
szecesszió násza a romantikával. Itt el őbb-utóbb meg kell, hogy je-
lenjen Valaki, hogy elkészítse a mérleget. Finálé, s: ad acta! Nyugod-
jatok békességgel, próféta uraságok! 

A SCHISMA MINT DRÁMA-CIKLUS 

Dráma-ciklust kellene írni Róma és Bizánc témájára. A schisma, 
ez a mély tektonikus repedés, ez a szakadék mai napig is meglátszik 
egész terepünkön. Kinek volna tehetsége egy ilyen nagystíl ű  vállal-
kozásra? 
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ISKOLABAN 

Kitől tanultam valamit? Legtöbbet Josip Klobu čartól: horvátnak 
lenni, hinni az emberben, az ember küldetésében és abban, hogy 
biztos út vezet a jöv ő  felé. Jan Hus, Amos Komensky, Pestalozzi. 
Dura Dani čićtól: a horvát és a szerb egy nép. Kumi č ić  megtanított 
gyűlölni Bécset. Ezen a lázadó, Habsburg-ellenes vonalon lettem ké-
sőbb negyvennyolcas! Sokat tanultam továbbá a magyar saj tótól és a 
magyar történelemb ől. Mindannak, amit ott írtak, pontosan a fordí-
tottját. A Galilei-kört ő l (Jászi Oszkáréktól) szintén nagyon sokat ta-
nultam. Megszabadítottak a konvencionális hazugságoktól, de hol 
vannak a többiek, és hova tartok én? 

Kumanovótól és a Bregalnicától az Ilica 232-ig és a Krajiška utcáig 
hosszú az út: egyet-mást megtanulhat az ember. Deussent ő l: mi India 
és mi Buddha. Schopenhauert ől Nietzschéig megtanultam úgy gondol-
kodni, ahogyan ma gondolkodom, de amit gondolok, abból sok min-
den (stirneri értelemben) nem világos el ő ttem, minden zilált és fel-
bolydult. Imbolygok, kicsúszom a nyeregb ől. Rosszul voltizsálunk 
ezen a lovaglópályán. Rodenbachtól megtanultam, mi a líra, legalább-
is azt hiszem, hogy ez a dolog világos el ő ttem. Mindez nem sok. Újra 
elkezdtem görögöt tanulni, görög nyelvtannal utazom a hadszíntérre. 
Sohasem fejezek be semmit. 

VIDOVDANI FANTOMOK 

Jó volna, ha valaki megírná a vér, a hús és a butaság történetét 
ebben a korban, és mindazt, ami naponként történik a szemünk lát-
tára. Ki Ő? Hol van Ő? Hinni kellene, hogy egyszer mégis eljönnek 
a fény és a szépség napjai, de hol vannak? Fölül kellene emelkedni 
ezeken a lelkekre települ ő  hazugságokon, hogy egyszer ű  madárijesz-
tőkként leleplezhessük őket. Mindaz, amit az emberek ma eszmé-
nyeknek tartanak, még mindig csupa lidérc és kísértet. Egész törté-
netet kellene kanyarítani arról, honnan az afféle hallucináns ostoba-
ságok, hogy például a Vidovdani Templom bármilyen mentséget je-
lenthet nekünk ebben a kulturális és politikai hajórörésben. 

SZOCIALIZMUS ÉS SABLON 

Mi a szocializmus ma? A proletár tömegek álma meleg fedélr ő l . , 
tűzhelyről, menedékről, békérő l, arról, hogy a rút valóság egyetlen 
perc alatt átugorható. Ez a zúzos kárpáti téli éjek álma: karácsonyest 
fedél alatt, régi lafontaine-i mese a süvölt ő  viharban meleg hangya-
bolyra gondoló tücsökr ől. Az éhez ő  tömegek, a szegény, nyomorult, 
megvetett, elhagyatott emberek a mélyb ől, vízbefúltak, kik kivilágított 
hajókról álmodnak. Fütyül a golyó ezek körül az álmodozók körül, 
fekete lőporfüstben mindenféle nemzetiség ű, fajú és bőrű  emberek 
pusztulnak, miközben az irodalom tovább gügyög a sablon törvénye 
szerint: stille-ben, falusi tornyok bája, egyszóval: kampanillizmus. Lu-
naček úgy véli, hogy a guzsalyok, szöv őszékek és népviseletek nem-
zeti „Örök Értékeink" közé tartoznak. S ugyanakkor naivan meg van 
győződve, hogy kozmopolita. 
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GONDJAINKRA NYILÓ ABLAK 

Az 1913. évi Európához viszonyítva (Ludoviceum, Maria-teresianum, 
tizenhárom császári és királyi kóró, cári hadgyakorlatok, osztrák 
mozgósítások, balkáni válság) Kandinsky a könyvével: „Über das 
Geistige in der Kunst", teljesen tárgytalan. Sohasem tudtam meg-
érteni, mit akar tulajdonképpen Hervarth Walden? Érthetetlen. Min-
denki wáldeni modorban szenved, s Maržik perspektívájából ez ge-
niális. Asszíriáról írnak, meg Judeáról, Hellászról, vagy Európáról. 
Egyiptomról írnak, és a gótikáról, csak arról, ami naponta nyolc új-
ságoldalt tölt meg, arról senki meg nem mukkanna. Ablakot nyitot-
tak minden kontinens és minden történelmi jelenet felé, csak épp a 
tulajdon gondjainkra nem nyit senki ablakot. Az Ilica 232 rayonjá-
nak egy udvara minden pillanatban több problémát tár elénk, mint 
egész irodalmunk kezdett ől fogva. A művészek és költ ők abszolút, 
imbecillis inferioritása, nemzetközi méretekben, ma már evidens kul-
turális szégyen. 

AZ EMBERI - NEM POLGARI 

Valamennyi szocialista ideológiai áramlat úgy túr-fúr a „polgári 
kultúra" fogalma alatt, mint a hamleti vakond Helsingör teraszai 
alatt. De mi lesz, ha ez a katedrális egy nap összed ől? Hisz a konzer-
vatív templomszolgák felhalmozták benne az egész világ minden kul-
turális kincsét, az antik kortól a feudumig és napjainkig! Ki végzi 
majd el a szortírozás munkáját, s milyen értékmér ők alapján? Egy 
valaki a polgár, a püspök, a tábornok vagy a bankár, a római patrí-
cius és a görög tirannus, és megint más az „ember". Az, ami emberi, 
nem csupán püspöki vagy tábornoki, hellén vagy buddhista, vagy 
legalábbis én nem érzem csupán annak. Szocialista módon gondol-
kodni azt jelenti: nagyvonalúan gondolkozni, általános emberi síkon: 
Buddhától és az Upanisadoktól a Rigvédáig, Tassóig és Byronig. 

JUGOMESSIANIZMUS 

Vlado Čerina előbb hadat üzent egész Ausztriának, aztán megijedt 
a júniusi tüntetésektől (1914-ben) és kereket oldott. Nem akarta el-
fogadni egyetlen jóslatomat sem, legkevésbé azt, hogy az olyan hely-
zeteket, amilyen nálunk uralkodik a „Narodne Novine" körül, nem 
lehet felszámolni egyetlenegy cikkel a Vthorban, ahogyan ő  hitte. 

Az agáskodásra mi Népdallal válaszoltunk: Szmail Aga Halálával. 
A tények mai állapotára ismét a Népdal parafrázisával felelünk. Ez-
úttal gipszben. 

Azt mondják, hogy mai szobrászatunk: h ősi tizes, kőbe faragva. 
ime egy másik analogon: Richard Wagner zenéje mint e misztifiká-
ció eszményi mintaképe. Tudniillik, így mondják és így írják: Ivan 
Meštrović  voltaképpen Jóchanan, s a Messiásnak még jönni kell, az 
lesz Kraljević  Marko Bosszuló Haragja (így gondolja Luna ček is). Ez 
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a Lázár Feltámadása, ez a Jugovi ćok Anyjának Apoteózisa (így éne-
kel conte Ivo). Ám, ha a Messiás nem olyan alakban jelenik meg, 
ahogy az Kosta Strajni ć  fantáziájának vagy logikájának megfelel, 
farizeusaink ujjongva átadják Pontius Pilátusnak, hogy keresztre fe-
szítse. És ha ez a Messiás nem lesz nemzeti szellem ű , a Luna ček-féle 
guzsaly értelmében, hanem épp az ellenkez ője ennek, ha ez a „Vala-
ki" egyszerűen megtagadja ezeket a guzsalyokat, és Hasanaginicákat 
és Lazarokat, ezek a mi ideológusaink megint csak megfeszítik, de ő  
mindennek ellenére mégis — Mi leszünk! Mi, akik valóban egy bal-
káni Judea vagyunk, Rómától, Bizánctól és a jeruzsálemi király se-
regeitől megszállva. És Ő , a Messiás, csakugyan jön, csakhogy a mi 
feuilleton-íróink nem terítik elébe intellektuális rongyaikat diadal-
mas bejövetelekor! K ővel és szidalmakkal fogadják Ő t, mint ahogy 
engem Vladimir Čerina fogadott balkáni visszatérésem után, amikor 
mindezt megírni készültem egy Anti-Vihorban, valamikor 1914 tá-
ján, de, íme, mikor, hol és hogyan? 

A MCTVESZET RAVATALI VIASZGYERTYA 

Ha az élet örökös hullámzás az „Igen" és a „Nem" közt, akkor a 
művészet azon ábrándozik, mi is volna, ha az élet nem volna goromba 
és faragatlan „Igen" vagy beteg és tehetetlen „Nem", hanem volna 
egy harmadik lehet őség is: a fantázia, mely az élet és halál e kö-
nyörtelen tényei fölött úgy reszket, mint a fény koronája egy, sajnos, 
árva, és, sajnos, ravatali gyertyaszál füstös lángnyelve körül. 

A DRAMA £RTELME 

Akárhogy is vesszük, a jól felépített dráma puszta matematikai já-
'c,ék, még akkor is, amikor a legéletesebb. Értelmes játék, akár a 
sakk. S ez mégiscsak, mindennek ellenére, sematizálja az élet alak-
zatainak szimultán mennyiségeit. Az élet nem darabokból áll, mint 
a gyerekek kockajátéka, ezek nem csiszolt kváderkövek, melyekb ő l 
katedrális áll össze. Az élet sokkal inkább hasonlít a luetikus vér 
mikroszkóp alatt felnagyított képére, mint Racine Phaedrájára. S míg 
a szent játékokban vagy az antik tragédiában a cselekmény elkezd őd-
hetett az els ő  felvonás els ő  sorával, mert az aréna közönsége vagy a 
katedrális elé gy ű lt tömeg jól ismerte Olimposz, Prométheusz, Phaed-
ra, az Evangélisták vagy Sz űz Mária legendáját, Marivauxnak a 
szolgákkal kell kezdenie expozéját, hogy megjelölje a cselekmény 
értelmét a térben és id őben. A dráma mellett itt még szükség van 
arra is, amit banálisan így hívnak: Milieuschilderung. 

RECEPTEK 

A szellem egyik gyógyszerésze megadta a költ őknek a művészi al-
kotás jól ismert receptjét: Greift hinein in 's vclln Menscrenleben .. . 

„Ein volles Menschenleben", — az Ilica 232. a Krajiška utca, az ösz-
szes alsóilicai kaszárnyák, az Osztrák—Magyar Monarchia összes ka-
szárnyái és általában ez az egész háború. Csak a haditudósítók írnak 
Goethe receptje szerint. Die haben wirklich hineingegriffen ... Lám, 
mi lehet a sorsa egy ilyen bölcs receptnek. 
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EGÉSZS É GES -- BETEG 

Mi egészstéges, és ami beteg? Vajon Wilde beteg volt-e a Readmngi 
Fegyház Balladájáig, amikor egy csapásra átváltozott egy valamivel 
magasabb, patetikusabb típusú moralistává, az aggszüzek és a kvé-
kerek örömére? Valaki azt mondta: egészséges emberek csak orvosi 
könyvekben vannak. Az irodalomban, a népies irodalomban, mind-
annyiunknak egészségesnek és üdének kell lennünk, mint valami 
sokoloknak vagy cserkészeknek, csupa pirospozsgás, víg fiú. Egy-
kettő , bal-jobb, hol vagy szép hazám? Az egészséges és a beteg ezer 
szállal fonódik egymásba, állandó korrelációban át- meg áthatja egy-
mást, s a töppedt lírai naspolya és kvargli épp e sokol szellem lírai 
szemléin a legkelend őbb. 

FELELEM  E S ÖNCSALÁS TEREMTI A MUVESZETET 

Adalék a művészi alkotás lélektanához: a félelem attól, hogy nem 
teremti meg művét, gyakran nyomon követi az alkotót, mint a pár-
duc, s ő  ideges pánikban dolgozik, nehogy elt űnjön még mielő tt befe-
jezhette volna a dolgát. Ez a rögeszme-kör ostoba, mint a forgó dob-
ban egy helyben futó mókus. Ostoba, mint az ortopéd kerékpár, mely 
oda van rögzítve a padlóhoz, s a kerékpáros tapossa a pedált a vég-
kimerülésig, e lelki tréning tempója szerint. Fikció és fiktív minden. 
Hej, de messze vetődtünk ... Naiv önámítás. 

SAJÁT KÉPZELET NrLKYrL - SEMMI 

A költészet kulisszát állít az ember elé, s az egész csakugyan olyan, 
mint egy konvencionális játék, részint, másrészt viszont: akinek nincs 
annyi fantáziája, hogy a kulisszák mögött meghallja a húsvét reggeli 
tengermormolást, a „Cavaleria Rusticana"-ban, az, emberek, ne men-
jen operába, mert úgy járhat, mint én, amikor (gyerekfejjel) kimásol-
tam Santuzza színpadi kosztümjét a „Prosvjeta" egy számából, s per-
sze, az egészb ől nem sült ki semmi. Se Santuzza, se szicíliai kosztüm. 

VALOSAGOS S GONDOLATI 

Egy orgona mennydörgése intenzívebben hat rám, mint az egész 
Schopenhauer és még hét ilyen rendszer együttvéve. Mert a rend-
szerek mégiscsak a gondolat kékes füstszalagjai, egy orgona „organo 
pieto"-ja pedig az orfeuszi mennydörgés valóságos, létez ő  hangja. 

A GYÁSZSZERTARTÁSOK ERTELMETLENSLS GE 

A gyászpompa teljes értelmetlensége a legtökéletesebben katonai 
temetéseinken jut kifejezésre. Nem tudni, ki a közömbösebb e min-
dennapi esemény iránt: a járókel ők-e, vagy a koporsót ágyútalpon 
vontató lovak, vagy az a császári és királyi Feldkurátor a fekete, ba-
rokk halottas kocsi mögött, mely fáradtan döcög szürke, alsóvárosi 
utcáink sarában. Vonul ez az elátkozott hintó a baldachinjával és 
aranyszegélyű  függönyeivel, s mögötte a Feldkurátor úr, eserny ő  
alatt. Végtisztesség egy embernek, aki most vízszintes haptákban, 
összecsapott bokával és szabályszer űen, egy bakancshossznyira szét- 



I 1333 I 

vetett lábfejjel utazik, meglehet ősen felülemelkedve e krepp-papírból 
készült csipke-féleségen, amelyet voltaképpen torta-aufputznak vásá-
rolnak, s a neve: Uberthan. 

A J ČSV Ő  HABORMI 

A távoli jövő  háborúi anyagi motívumokkal álcázott ideológiai-esz-
tétikai háborúk lesznek, melyeket nem az anyagi, hanem a szellemi 
túlsúly megszerzéséért indítanak. Wagneriánusok a Verdi-pártiak el-
len, a futuristák á la Marinetti a Hölderlin típusú romantikusok ellen, 
a l'art pour l'art-isták és veristák, a pompierek és bohémek, bellum 
omnium contra omnes: Zola és Róma, a Seconde Empire és Verlai-
ne etc. 

A BONOK ÉS A GRbFI TIZED 

Felülemelkedni a földi bűneinken, ez a szó úgy szárnyal, mint a 
bibliai galamb a vizek fölött. Ő  be kimondhatatlanul ostoba az em-
beriség szociális nyomorának ez a lábbal tiprása holmi erkölcsi kö-
vetelmények nevében. Az Egyház éppúgy grófja a pórnak, mint maga 
a gróf, csakhogy a gróf nem sanyargatja azonfelül még erkölccsel is. 
A grófot csak a tized érdekli, a püspököt pedig a tizeden kívül a dézs-
ma is, meg az az egész ostoba duma, amellyel a tizedet és a dézsmát 
megindokolja, hogy valóságos grófnak tekintsék, amikor nem az. 

A KÉPTELENSÉG EGYETEMESSÉGE 

Egy első  pillantásra jelentéktelen képtelenség-parány, például egy 
corpus alienum a szemben, sokkalta nagyobb képtelenség az egész 
kozmikus űr egyetemes képtelenségénél. A poláris jég ürességében 
tintaszínű  felhők holdvilágnál, ső t maga a hold, Stanzer kancája, a 
gyakorlótér éles lövészeten, néhány rkilogramm munícióval a derék 
körül és a borjúban, fejfájás a laktanyai ügyeletes szobában stb., és 
ez az egész. 

AZ ÉLET NEM MÉRTAN 

Az élet nem mórtan, s mégis, az összes cézári falankszok Gusztáv 
Adolfig és I. Ferenc Józsefig, tiszta mértani kombinációk keretében 
hullottak el a csatamez őkön. 

MUNKAMÓDSZER 

Nem a Przybiszewsky-féle mindent vagy semmit módszerben van 
a fifika, mert abból rendszerint zéró marad, hanem abban, hogy az 
ember, aki egy munkához hozzálát, megálljon a legjelentéktelenebb 
részleteknél is, és usque ad finem feldolgozza őket! Igy én is hozzá-
fogtam az MHP szalonjának részletes leírásához, 50 oldalon. Össze-
írtam az összes, zöld bársony keret ű  képeslapokat, meráni, Bad 
Ischl-i vagy Bad Gastein-i emlékeket, a postabélyegz ő től a szövegig. 
A kis Canova-figurinákat, Chopin-partitúrákat, a bútordarabokat, a 
zöld szalont, a lámpákat, abazsurokat stb. Egy ilyen monumentális os-
tobaság-gyűjteményben az egész kor ül, mint kalitkában a szajkó. 
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ÉLNI AKARNI 

A frázis: „élni akarni" voltaképpen az ember szubjektív gyarlósá-
gának felnagyítása. Mintha a k ő  gondolkozna azon, hogy — „esni 
akar", és esés közben, arra gondolna, hogy most err ő l az esésér ő l „gon-
dolkozik", akár egy igazi, hiteles, nagystíl ű  gondolkodó. 

VAN - NINCS 

A „Van" mind a mai napig az ember egyetlen irányt űje, Krapinától 
a Hafner mészárosig. Azt, hogy „Nekem van" egészen más szabályok 
szerint ragozzák, mint azt, hogy „Nekem nincs" ... 

NÉPEK ÉS EGYHÁZAK 

A népek és egyházak úgy vonulnak, mint a nyájak, hogy ne mond-
jam, mint a csordák. És a legbölcsebb pásztorok is, mit tudom én, 
milyen szellemi felmagasztosultsággal vezérelvén nyájukat, a dolgok 
logikája szerint mégis a vágóhídnak dolgoznak. Az evangéliumi pasz-
torál tulajdonképpen prélude a húsvéti pecsenyéhez. És ezt így hív-
ják: „a mi lelki nyájunk"! Ez a szimbólum a legnagyobb naivsággal 
fejezi ki mindazt, amit err ől még mondani lehetne. Hogy az ember, 
mint a lelki nyáj tagja, arra született, hogy isten pecsenyéje süljön 
belőle, ezzel mindannyian, kezdett ől fogva kibékültünk, akár a tyú-
kok ünnep előestjén. 

NAGY ÉS KIS NÉPEK 

A nagy és kis népek fogalma — bregalnicai távlatból. Az volt a be-
nyomásom, hogy kakasviadalról van szó, annyit kukorékoltunk az 
európai aeropágok fülébe, csak hogy elismerjék, hogy igazi, tarajas, 
a vakságig elvakult kakasocskák vagyunk, igazi huszársarkantyúk-
kal felszerelve. 

LELKI SZEIZMOGRAMOK 

A lelki szeizmogramok vulkánokról, földrengésekr ől, egész Atlan-
tiszok katasztrofális elt űnéséről szólnak, az egér lépténél is halkabb 
mennydörgések közepette. 

VANITAS VANITATUM 

Mi a társadalmi hiúság? Salamoni versek? Nem! Sokkal kevesebb: 
tiszta ostobaság! És mi az ostobaság? Társadalmi törvény? Vajon a tár-
sadalmi törvények természetesek-e? Nem! A társadalmi törvények „ter-
mészetfölöttiek! Az ember oly ostoba lény, hogy még a természeti tör-
vények fogalmába is becsempészte a maga társadalmi, hierarchikus 
fogalmait. Az, aki a fejünket üti le, nem Auditor-Lieutenant, hanem 
Auditor-Ober-Lieutenant, s aki gyógyít, nem orvos, hanem zászlóalj-
főorvos. 

KÖNY ĆIRÜLETESSÉG A TERMÉSZETBEN 

Van-e könyörületesség a természetben? Vajon a madarak sírnak-e 
felebarátuk temetésén? Vagy a halak? Az ember is: természet. S ha 
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ezt a természetet samaritánus módon magyarázzuk, nem veszíti-e el 
(funkcionálisan) a maga egyéni stílusát? Van itt valami, ami elválik a 
vak természett ől. Egy Imperatívusz? Igen! De nem a kiképz ő tábor, 
hanem az emberség szolgálatában. Ez az Imperatívusz csak annyiban 
ellenkezik a természeti törvényekkel, amennyiben „természetellenes", 
hogy az ember egyáltalán felemelkedett a hátsó lábára, márpedig ez 
csak annyiban „természetellenes", amennyiben a majmon kívül ez az 
egyetlen négylébú eset. 

EN FAMILLE 

Felebarátaink közül a hozzánk legközelebb állók, a vérrokonság 
törvénye szerint, rendszerint a legtávolabb vannak t ő lünk. Miért az a 
sok ellenszenv a családi viszonyokban? Mert ez tulajdon fogyatékos-
ságaink intim és igazmondó, testi tükre. 

AGY ÉS GYOMOR 

Kétféle ember van: az agy és a gyomor embere. A hegyi beszéd ta-
núsága szerint elképzelhet ő  egy olyan varázsló, aki öt hallal jóllakat 
tizenöt zászlóaljat. Egy ilyen zseniális hadbiztosság minden háborút 
megnyerne. 

A SZÉPSÉG B Ő RE ALATT NINCS VÉR 

A konvencionális esztétika számára van egy bizonyos határ, amed-
dig napjaink irodalmi m űveltségű  sznobja elviseli az analitikus mód-
szert: vigyázzunk a késsel — a b ő r alá a világért se! A skalpolás nem 
ajánlatos, és lehet ő leg semmilyen anatómiai beavatkozás sem. 

Az emberiség az irodalomban nem egyéb, mint közönséges porcelán-
baba a bazár kirakatában. A baba édesdeden alszik, csukott pillák-
kal, halotti papucsocskában, bodor sz őke tincseivel, rózsaszín ű  háló-
köntösben, harmonikusan, szinte természetfölötti módon alszik, míg 
alszik, s ha felállítjuk, hogy felébredjen, nem fog felébredni! Csak ki-
nyitja csillogó üvegszemét és ránkbámul egy bazári baba üres tekin-
tetével. Mintha mondani akarná — íme — felébredtem! Jó reggelt! 
Az efféle irodalmi bébik olykor meg is szólalnak emberhangon, és 
mondani tudják: ma-ma, vagy be-be! S aki irodalmi igényeiben túl-
lép ezen a határon, az , ; bizarr'', „túlfeszített", „destruktív", „deka-
dens", „beteg", „káros a társadalomra" stb. stb. 

Mindent, csak nem hatolni a b őr alá, még kevésbé a bend őbe, vagy 
neadjisten egészen a belekig! A szerelem, az az irodalomban nem a 
belek dolga, hanem a csillagoké. A belek, ezek az átkozott belek még 
mindig a földi bendő  ördögi öröksége, mert az embert — ugyebár — 
nem a belek mozgatják, hanem a természetfölötti eszmék! S a termé-
szetfölötti eszmék? Ezek a természetfölötti eszmék, ezek egész zászló-
aljak ... És hallani, ahogy ezek a természetfölötti zászlóaljak végig-
dübörögnek esztétikáinkon, s az írók mégsem kaszárnyákról, hanem 
hercegn őkrő l írnak. 
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A SZEPSEG: BANALIZALT FOGALOM 

Amennyiben az artizmust (azaz a szépérzéket, a földi jelenségek 
szépségének felfogó képességét) pusztán az agysejtek közti vérkerin-
gésre, az idegrendszer felépítésére stb. korlátozzuk, a dolog kétségkí-
vül banalizálódik, de mégsem lesz sokkal világosabb. Az élet mégsem 
annyira palpábilis, hogy éppen minden titokra ujjal bökhetnénk. Van 
abban valami sötét jelképesség, amikor szent Tamás mindaddig nem 
hisz, amíg mutatóujját meg nem forgatta az Ember nyitott sebében. 
Cselédlányoknak való kép ez, oleográfia els ő  áldozóknak, viszont a 
másik magyarázat sem sokkal mélyebb, csakhogy az — mondják — 
nem ildomos ... ha a nemiségr ől, az emésztésr ől, az idegekről úgy be-
szélünk, mint a művészi alkotás egyedüli motorjairól. 

GONDOLKODOK 

Vannak olyan gondolkodók is, akik császári udvari tanácsosok, fel-
sőházi tagok és a becsületrend lovagjai. Akárhogy nézzük, ez egyfajta 
képtelenség a „maga nemében"... 

CINIZMUS 

Ha valaki azt mondja, hogy ő  a cinizmus tógájába burkolózik, az 
illető  szemlátomást kutyára akar hasonlítani. Ámde van-e naivabb és 
kíváncsibb állat a kutyánál? A kutya h ű  a gazdájához, s közben nem 
firtatja, hogy ez a h űség ér-e legalább egy unciányi kutyaméltósá-
got? A kutya ostoba, mint egy miles gloriosus, amikor büszkén viszi 
a szájában az elejtett nyulat. A kutya fél a verést ől, s folyton szag-
lászik különböző  dolgok után, anélkül, hogy bármilyen különösebben 
kifejlett esztétikai érzékkel rendelkezne a konvencionális szépségek 
iránt. Eszerint: a cinikus ostoba, naiv, ízetlen szegény pára, kutya a 
láncon, s nem szabad ember. 

A cinikus kutya-perspektívából néz lovas parancsnokaink lópatáira, 
a zászlóalj mögött kullog, hogy emberhúst zabálhasson a sáros galíciai 
barázdákban. Állatkertbe ill ő  hiéna-filozófia. 

DIVAT A MÚVFSZETBEN 

Valamelyik este A. V.-nál voltam. Eredeti japán teát és chartreuse-t 
ittunk. A chartreuse smaragdszín ű  volt, a japán tea meg vizeny ős 
zöld akvarell, mint egy elemista rajzfüzet minta-levelei. Giacchino 
Rossini Mózesét hallgattuk gramofonlemezr ől. A bibliai zseni drá-
mai bariton szólója olyan volt, akár egy mandolinos barkarola a hold-
fényben. Minden szent és bibliai próféta a barokkban: balett. Mit je-
lent a művészi divat? Csupán divatot? Nem. Sokkal többet. Szinte 
mindent. Azok, akik félredobják az ódivatú sablonokat a m űvészi stí-
lusban, „modern" kezdeményez ői egy „új" stílusnak, de e divatos 
szabó-beavatkozáson kívül egész munkájuknak nincs különösebb ér-
téke. 
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A LEVÉL MINT TANÚBIZONYSÁG 

A levelek tanúskodnak is az emberr ől, meg nem is. Mert: az ember 
úgy ír levelet, mint verset. Még ha valamit ki is nyomtatott, nyilvá-
nosan, aláírva, ez korántsem végérvényes ítélet önmagáról, vagy má-
sokról, amennyiben csak egy pillanatnyi benyomást jelez, amely 
utóbb még korrigálható. Hát még mennyire így van a levélbeli imp-
ressziókkal, hacsak nem kereskedelmi vagy jogi levelezésr ől van szó. 

A levél csak abban az esetben tagadható meg, ha a címzett van 
olyan kegyes úri mivoltában, hogy továbbra is a mi tulajdonunknak 
tekinti, nem pedig a maga privát tulajdonának, vagy akár bizonyí-
téknak, amelyet a saját érdekében felhasználhat. Egy úr mindig és 
minden esetben visszaszármaztatja a leveleket szerz őjüknek, ha az 
úgy kívánja. 

BALGASÁG 

Sok részvényes él az emberi balgaságból. És épp ebb ő l a végzetes 
okból a balgaságnak még mindig kedvez ő  társasági esélyéi vannak! 
Ha demokrácia kell, nos hát a kompakt többség eleve biztosítva van 
számára az élet és halál valamennyi legalapvet őbb kérdésében. 

ONGYILKOS FELISMERÉS 

A gondolat, hogy ezt az életet, amelyet a mai európainak élnie kell, 
nem lehet megváltoztatni, öngyilkosságra csábít, méghozzá azon nyom-
ban, ebben az áldott percben. De eljutni ehhez a sötét felismeréshez 
nem olyan könnyű , mert az ember feje körül szüntelenül valami b ű-
vös madarak csivitelnek, s ez a csicsergés elbájolja és elaltatja. A lí-
rai merengés félálma kioltja az észt, méghozzá épp abban a pillanat-
ban, amikor az egyetlen értelmes tett az volna, hogy az ember golyót 
röpítsen a fejébe. A következ ő  pillanatban már nincs merészségünk 
gondolkozni, konvencionális tompaságba süllyed az ember, narkózis 
kábítja, s máris passzív ágyútöltelék lesz bel őle, madár hóhérkézben, 
s tömegével pusztul, egyszer űen azért, mert nincs tudatában, hogy 
voltaképpen a potenciális öngyilkosok tömegéhez tartozik, amely 
egyetlen pillanat alatt megváltoztatna mindent, ha elhatározná, hogy 
meghal, — és lőne. Ezek az elkeseredett emberek egy szempillantás 
alatt megállíthatnák ezt a háborút. 

JOBB VAGY BAL 

Az irodalmat az utóbbi hetven évben kezdi foglalkoztatni az úgy-
nevezett „kis világ", a nagyvárosok peremén él ő  ember. De az iroda-
lom nem kíséri nyomon ezt a kis világot megbízhatóan, a józan ész 
mindazon ficamaiban, melyekkel lépten-nyomon, s mindig egyforma 
elképedéssel találkozunk. Azt a pedagógiai módszert, amellyel a reg-
rutákat csúfolják a gyakorlótéren: bal-jobb, egy-kett ő , széna-szalma, 
egy-kettő , alkalmazni lehetne az egész emberiség nevelésére, mert 
még mindig nem képes megkülönböztetni a jobbat a baltól. Hol va-
gyunk még attól a tökéletes szellemi kiképzést ől, amelyben az embe- 
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riség úgy menetei majd, mint egy fegyelmezett zászlóalj, melynek az 
élén emberek állnak, s nem gonosztev ők és őrültek! 

Mert járuljunk csak ehhez a regruta-hústömeghez azzal a szándék-
kal, hogy megmagyarázzuk: az ágyúk kriminális, embertelen tepsik, 
s ezek a telhetetlen krokodilus-torkok kizárólag a mi tulajdon ember-
fejünkkel táplálkoznak, vagy: a templomokban az égvilágon senki 
sem lakik, menten máglyára hurcol, csupán azért, mert ezek a „bal-
oldali elméletek" veszélyeztetik kedves fantomjait, melyek el ő tt kutya-
mód csóválja a farkát, akár a tábornokok vagy püspökök el ő tt. 

A MINDENSÉG MECHANIKUS MÍJ 

A világmindenségre, rebus hic et nunc stantibus, elmondhatjuk, 
hogy egy idióta remekm űve, akinek a mechanikán kívül nem volt a 
fejében egyetlenegy nemes emberi gondolat sem. Csupa csillag- és 
újság-rotációk. Kant—La Place. 

HIT ÉS SZÉPSÉG 

A vallás és a m űvészet közt nincs is oly nagy térköz, mint ahogy 
az utóbbi néhány évtizedben állítják. Az az átkozott: „nem mit — ha-
nem hogyan", még mindig vallási kérdésfeltevés. Mert ha minden a 
„hogyan"-ra vezet vissza, s ha ennek a „hogyan"-nak megvannak a 
maga — „fels őbb törvényei", akkor a dolog világos! A kulcsok Szent 
Péternél vannak, e kényes kérdés kulcsa is ... Ha pedig ez a forma-
lista „hogyan" nem vág össze a vallásos szellem sablonjaival, akkor 
— mint az istentagadás dögvészének hint őjét — kényszerzubbonyba 
kell bújtatni. Lásd Baudelaire sorsát egészen napjainkig. 

A PARANCSNOK EMBERI TULAJDONSÁGAI 

A parancsnoknak nem szabad emberi tulajdonságokat ápolnia ott, 
ahol a kard, a golyó és a kötél az egyetlen törvény. Eszerint a priori 
hülyeség az egyes parancsnokokat nem-egyéni eljárásaik szerint meg-
ítélni, akár csak zászlóalj akkal vagy regimentekkel rendelkeznek, akár 
az egész történelmet dirigálják. Minél vadállatiasabb és könyörtele-
nebb egy ilyen parancsnok, parancsnoki kvalitásai annál nagyobbak, 
éppen mert kevésbé emberi, s mert éppen az a legf őbb parancsnoki 
funkciója, hogy az legyen, ami: díszhuszáros dompteur, aki t űzabron-
cson át ugratja nagy afrikai macskáit. 

Ács Károly fordítása 



TENYÉS Z ET É S É R TELEM  II.  
(JUHÁSZ FERENC K(-jLTÉSZETE) 

Bori Imre 

4. 

Ahogy a fiatal Juhász epikájának van egy alakulási íve, úgy az eb-
ben az időben keletkezett lírai darabjainak is megvan az amazzal ro-
kon vonásokat és rokon törekvéseket mutató görbéje. A Sántha csa-
lád a föltétlen igenlés, a bizalom harmóniájából született, az Apám 
érzelmes viszonyulásokat s így már magába fordulást jelez, A jégvi-
rág kakasa ironikus-szatirikus hangvétele, témafelfogása és megol-
dása már Juhász kiszakadását jelzi abból az intim életkörb ől, amely-
benaddig élt, kérd őjelek görbülnek a világ dolgai mögött: kit űnt, 
hogy 'az, ami Olyan egyszer űnek és természetesnek látszott s biztos 
fogódzót jelentett, az illúziók csalfa játéka volt, az ifjú költ ő  szép rá-
fogása. A világ nem olyan, mint amilyennek látszott, s a jelenségek 
eszmei relativizáládásával Juhász költ ői világának rétegez ődése járt 
együtt — gazdagodás, amelyről a stilisztika új példatára, mint Eötvös-
inga ,a föld mélye kincseiről, előbb adott jelet a költői .tudatnál, amely 
nem akart belenyugodni „veszteségeibe" s csalódásaiba. 

Az eposzok közé ékel ődött lírai termése ennek a költ ői küzdelem-
nek fragmentumait tükrözik, s arról a „válságról" vallanak, amely a 
költőt új utakra, új költői világokba vitték. Az eposz,ok jelezte három 
fázis ezekben is kidomborodik, üzneteként annak a totális átalakulás-
nak, amelyen a költő  ekkoriban átesett. 

A versek első  sorozata a legközvetlenebb tál- es eleterzekelésb ő l 
született. A költő  figyelme még a küls ő  küzdelem látványán lelkese-
dik. Leírásokkal vannak teli a versek, f őleg tájképekkel, amelyek 
mintegy jelképei is a verses indítékoknak, egyben pedig elemek, ame- 
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lyeikből a költő  következtetéseit levonja, kiugratva a költeményéb ő l 
az „eszmei mondanivalót", híven azokhoz a didaktikus intencióikhoz, 
amelyek az ötvenes évek elején oly divatosak voltak. 1951-ben írott 
tájképében például e jellegzetesnek látszó költ ői magatartás minden 
íze kitapintható. A vers általánosnak mondható szemlével kezd ődik. 
Egy pillantás a földre, egy az égre: 

A dombokon az őszi hervadás, 
harmatosak a roskadt zsupptet ők, 
fészkébe tér a nap, arany-darázs, 
felhőt habarnak fönn a repül ők. 

Azután ,a részletek rajzai következnek, a testközelb ő l látott világ ele-
mei sorakoznak fel: 

Az úton fekete kő-Krisztusok, 
a porban terélő , gágogó libák, 
a dombokon túl vontató pufog, 
a kis tanítónő  veri a zongorát. 

Jönnek a krumplis, sarjússzekerek, 
a tehenek himbálnak, a kerék nyekereg. 
Vezetik szikkadt, szótlan magyarok, 

Majd a „didaktikus" elem zárja a verset kihegyezett csattanójával, 
amelyben ,a legnagyobb szerepet a „költ ői ráfogás" játssza: 

Köszönnek, s mennek. Arcuk poros márvány. 
De szívükben a thermopylai csatánál 
is vadabb küzdelem kavarog... 

(Tájkép, 1951) 

„Nem a tél jön, itt tavasz van és mindörökre az marad" — lobog-
tatja meg költő i hitét Juhász, s a „magyar pokol" hangjait csak ak-
kor hallja meg, amikor a múltat idézi, a háború szörny űségeit, ami-
kor a leírást kiszoríthatja a látomás, mint a Freskórészlet, 1951, a 
Dombormú című  verseiben, hogy elszaporodjanak az ikerszavak, és a 
képek, hasonlatiak áramlása meggyorsuljon: 

Percnyi csönd, s hallani, mily veszettül, 
mily rémülten, szinte félelmesen nyekereg 
a tücskök őszi dudája, s az ajtókeret 
négyszögében a csillag, mint milliárd bogár zsizseg .. . 

Ám nemcsak a múlt zavarja meg ezt a harmonikusnak látszó költ ői 
világképet, hanem a versekben mind gyakrabban felzeng ő  elégikus 
hang, tematikában pedig a családi líra, a szerelem lassú uralomra 
jutása, s ezzel költői formakincsének tágulása: megszólaltatja a ma-
gyar költészet „dunántúli" hangját, Vörösmarty és Berzsenyi vers-
színeit, ritmus-emlékeit idézve meg. 
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Az elégikus hang pedig az elmúlt ifjúság felett száll, immár ima-
ginárius tájon, mintha már az elveszett 1 dent siratná, a boldogság 
pillanatát: 

Hova tűntetek gyermekkori tájak: 
te zúgó erdő, s ti zengő  vadlibák? 
Már férfi vagyok, mögöttem 
tűnő  ködökben száll az ifjúság ... 

(Hova tűntetek) 

A vers az utolsó szakokban elhagyja a melankólia táj alt s ódai han-
gon szól a jelenről, ám ez az egyensúly már a kiábrándulás leple, a 
költői öncsalás gyermeke: 

Már férfi vagyok, ifjú és erős. 
Köröttem sorra zeng az érces férfiének. 
Ö, boldog, ezerszer boldog itt az ember, 
akit egy nép vall édes gyermekének! 

Ez a folytonos visszakanyarodás a jelen vélt boldog pillanatához jelzi 
a költő  érzelmi kötöttségét szívéhez n ő tt világához, az illúziókhoz, 
amelyek ekkor még olyan valóságosaknak tűntek, hogy a költő  így 
fohászkodhatott: „Ó, amíg élek, zengjen énekemben: szabadság, munka, 
öröm, szerelem ..." (Áll még a ház). 

Az elégikus hang, az őszt idéző  versszakok azonban mind gyako-
ribbak, a vershangulat borongós melankóliája mind hangosabbban mu-
zsikál, a költő  elégikus korszakának beköszöntét hirdetve: 

Délnek húz a fecske, délnek. 
Feszítik szárnyuk a szélnek 
az őszi vándormadarak. 
Kövér rajokban égre kelnek, 
s az őszi légben énekelnek 
a lassan szálló ég alatt. 

A fű  kiégett, ősz van újra, 
s az ember újra megtanúlja 
becsülni a meleg nyarat. 
A ködben úszó völgytorokban 
a csorda b őg, s az ezüst porban 
a hegynek fölfelé halad... 

(Délnek húz a fecske, délnek) 

A témák, amelyekre a Juhász-versek ezekben az években rákristályo-
sodnak, elsőssomban az elégia hangjait csalják el ő : az elmúlt ifjúság 
szépségén s elvvesztésének fájdalmán borongó költ ői attitűd éppen úgy 
az elégia felé viszik el, mint a természet őszi színeinek látványa s 
vele a „tűnő  idő" Berzsenyi-hagyománya; családi lírájában az immár 
elvesztett falu, kedves halottainak emléke, a távol lev ő  hitves fájdal-
mas hiánya. 

Az evokáció, a kedves világa feletti mélázás pedig már azelszakadás 
jele: a költő  távol van a versekben megénekelt világtól, fölötte van, 
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mint ahogy .azt A rezi várban cím ű  versének helyzetrajza jelzi, az 
emberi helyzetet, amelynek mozzanatait oly híven megírta itt, jel-
képpé is növeszti: 

Itt ülök a rezi várban, 
alattam a fecskék gyűlnek. 
Látcsővel figyelem őket: 
hogy cikkannak, hogy röpülnek... 

Juhász táj-verseinek jellegzetes indítása ez, ám a vers végén már a 
fecskék jelképezte „boldogság", intim viszony vesztét emlegeti: 

S kiszakadt a lencse-körb ől 
egy óvatlan pillanatban. — 
Hol vagy, fecske, hol van a szív? -
- messze húznak már csapatban. 

S kutatom a végtelen, kék 
semmit látcs ő-mozdulatlan. 
Körül csak a végtelenség. 
Mi az! Szív nélkül maradtam? — 

A vers derekán még magát látta a „mérhetetlen végtelenségben", de 
a befejezés fent idézett szakaszaiban a figyelemgörbe alighanem egész 
költészetére érvényesen is, ebben a versében lendül tovább a magába 
merült költő  alakjától a „végtelenség" felé, .azok felé az új költ ői 
ihletkörök fellé, amelyék ezután foglalkoztatják majd, s melynek sti-
lisztikája is készült már az eposzok fragmentumaiban, egy-egy mik-
roszkopikus versrészletben, bátrabban összekapcsolt szavaiban. S meg-
szólal ezekben 'a versekben ,a „járni léten-túli tájon" gondolata, az 
elégia meditatív pillanatainak gyümölcseként. 

1`dIert a meditációk versei már ezek, a mélázásé, amelyb ő l majd a 
„látó" költő  magatartása születik meg. A reflexió, amely eddig a di-
daktika csattanójaként volt jelen verseiben, most az elégia borongá-
sának is alapszíne lesz, a vers szövetébe kapcsolódik, „oka" és „szü-
lője" lesz ,a versnek, nem pedig végcélja s tanulsága. Új lírai maga-
tartása műhelye tehát lírai termésének ez a korszaka, anélkül azon-
ban, hogy a lírai kifejezés leíró hagyományával, az önkifejezés klasz-
szlkus magatartásával is szakított volna. 

Előbb csak az ősz lírai foltjai, a hangulat „tónusa", azután a maga-
tartás kibillenése vélt egyensúlyából, hogy azután az Óda a repü-
léshez verseiben ezek a megkérd őjelezett problémák szavakra is talál-
janak. El-elmaradoznak a versek „örömös" csattanói, s mind általá-
nosabb lesz „gaz őszi időbe forduló ország" képének a rajza, új értel-
mezést adva az addig csak ösztönösen felbukkanó témáknak, az általá-
nosítás felé sarkítva az addig csak „családi" vonatkozásokat mutató 
költői képzeteket — egy „megigézett" lélek mélybe zuhanásának tüne-
teként: 

Ö, repülés! Ifjúi vágyam! Er ősebb a 
tűz-szerelemnél! De megigézted a lelkem, 
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s de nagyot zuhantál! Mint porban hangya-nyom, 
a szívben csak annyi maradt bel ő led! 

(Oda a repüléshez) 

Ekkor születik meg a Radnóti elégiáinak párjaként Juhász Áprilisi 
elégiája, palettájának komor színeivel dolgozva. Nem az idillikus béke 
magasba szálló, szemet gyönyörködtet ő  látványa ez: Juhász e versé-
ben már az őszi rőzse-tűz szemet csíp ő , könnyezésre ingerl ő  valóságá-
ban van, s az eltűnt ifjúság felett érzett fájdalom is a „mit se tet-
tünk" s megöregszünk metsző  élességével válik érzékelhet ővé: 

... nehezen tavaszodik, de ezen a tavaszon már 
a szó is nehezebb, mint a só, kristályokban 
a szívre rakódik az elhallgatott, a kimondhatatlan, 
s epévé válik a kenyér a szájban, a nyál a torokban; 

s a félelem is, hogy lassan megöregszünk, s mit se tettünk, 
hisz tavaszodik újra, s hol van a tegnapi tavasz, a régi? 

A radnótias hangvétel, a költ őtárs verseire utaló vonatkozások, .sti-
lisztikai allúziók mögött azonban az illúzióit veszített költ ő  fájdalma 
kiabál, sóhajában pedig a tragikus felhangok kopognak, újra értel-
mezve, újra „látva" — immár tarlottan — az addig oly kedves és 
boldog tájat, már díszei nélkül, s újra énekelve motívumait ebben az 
új s most kimondott összefüggés -sorozatban. A tragédia szele fúj eb-
ben a versben már, s megszületik a táj-líra helyett, a „látomás" Ju-
hász ,tragikus élet-látása" eredményeként, amelynek összefüggései a 
költő  világhelyzetével egészen nyilvánvalónak látszan.ak: 

... a tegnapi holtak csontja ma már a partra hányva, 
a koponyán hangya-karaván hurcolja tojását; forogtak 
a tegnapi meteorok, ma már az űrbe suhognak, 
a tegnapi sírásók helyett ma új sírásók dalolnak; — 

a tegnapi szó ma nehezebb már, kimondani 
a kínt nehezebb már, az álmot, s a valót, 
a velőben a félelem akkor apad csak, 
ha görcseit oldja a hitvesi csók! 

0, hova lettek a tegnapi álmok, a gyönyörök, 
hova vitték a gyerekkori drága nyugalmat? 
Hamu-vázként leromlottak a húsz évig épített 
mese-várak, rothadnak a tündérek, a tegnapi fogalmak. 

Nehezen tavaszodik, de már a barackfa kivirágzott, 
nagy máglyafüstök feketednek, szállnak az égig, 
a keserű  füstben már a barackfa illata érzik. 
Csak a lélek komorlik süketen, üresen, mint tavasz el őtt 
a barbár hordáktól gázolt üszkös, dérvert mez ők. 

ej tája ez Juhász költ ői világának, kifakult és kifosztott. „Komor 
dalt" énekelt itt a „holt mez ő" felett. S míg egyfelől a fájdalom meg- 
érlelte biztonsággal szólaltatja meg az elégia ifjúságot sirató hangját 



I 1344 I 

a Rezi bordal első  szakaszaiban, Berzsenyi nagy pillanataival ver-
senyre kelő  feledhetetlen aljkordokban: 

Ne sírj ifjúság múlásán, 
zúgó idő  szárnyalásán, 

bárhogyan süvít! 
Húsos lombok mind elasznak, 
hulldogálnak rőt arasznak. 

Az öregség sűrü hava mindent beborít. 

Férfikor jön fjúságra, 
életed gyümölcsös ága, 

az is elvirít .. . 

másfelől a tájrajz apró részleteiben, mint agy ia tarlott vidék megmu-
tatta mozzanatokban, mintha szeméb ő l el kellett volna t űnniök a ked-
ves, ám felszíni jelenségeknek, hogy meglássa a földközel már-má; 
alvilág? flóráját és faunáját: 

Mint a szőrzet a hullából, 
serked a kő-koponyából 

a fü és sivít. 
Gaz veri a csülök-nyomot, 
nehéz kontyú kisasszonyok 

flórát csipeget ő  kezét, könnyű  lépteit. 

A hasonlatokba már ez az „alvilág" túr be: 

Mint páncélos, bajuszos sáska-fej (csupa él, szöglet, kidülledt szem, 
csőr-áll, sziklás halánték) zsandár-arc ragyog a napon... 

(Betyárok sírja) 

A halál-képzet vonzásában él ekkor már Juhász Ferenc, az elmúlás 
érzelmes képeitől a pusztnxlás és halál keményebb s borzalmasabb lát-
ványáig jut el, túl ezen ,az „alvilágon" is, a föld és az emberi szív 
geológiai mélyrétegeit bolygatva, is éppen e geológia asszociációjaként 
az „Lírbe" r%3ppewve, a téres id ő  koordinátái közé, amely túl van az 
ember ,gyarlónak bizonyult boldog pillanatain. A Templom Bulgáriá-
ban című  versre — az els ő  immár teljes egészében új Juhász-vers, egy 
új költői szakasz előhírnöke ;  ennek ihletében fogant, leltározva is 
azokat •a tárgyi elemeket, amelyeknek gazdagságával, els ő  pillanatra 
szokatlan vegetációjával, kép-tárával Juhász kés őbbi költészete lam-
bosadik majd ki, stilisztikáját és téniaviiágát, élménykörét, gondolati 
munkáját is jelezve. így asszociál a bulgáriai templarn-képzetre, amely 
a múlt véres jegyeit ő rzi: 

Mint eleven díszét ől megfosztott lófej, 
vigyorgó fogsoru múlt, 
amit a húmusz még el nem födött egészen, 
a húmusz, a föld, a tojás-alakú term őtalaj, 
amely pörög velünk, robog az űr szikra-porában. 
S mit őriz magában, mit hord magában, 
akár az emberi szívbe, oda mi van betemetve, 
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mit hurcol magában kimondhatatlan 
év-milliók óta szótlanul, panasztalan? 
Csontot, csigolyát, koponyát, önnön verejtékét, 
páfrányokat, szenet és érceket 
és ismeretlen rétegekbe kristályosult ősállatokat, 
hajdani virágok, halak rajzát a kövekben, 
régi himnuszokat és elfeledett époszok töredékét 
és megint csak csontot, csigolyát, koponyát 
és hány milliárd porhanyós szemet, 
őshalak rothadékát, gázokat, olajokat .. . 

A történelem élménye kereste.ezekben a versekben a kifejezést, 
így, annyi kanyargós ösvény, látszólagos id őzés után itt alakjára ta-
lált. Nemcsak komorabb színekbe öltözött így a kezdetben oly boldog  
és derűs életérzés, Juhász „boldog világa", hanem értelmezhet ővé is 
vált, a „történelem" élménye lett, a lelkesedés a sorslátás feketeségébe 
veszett, hogy az idillikusnak és csendes der űvel sugárzónak hitt tája 
és élete felett megjelenjenek az Apokalipszis lovasai, felderengjen a 
jelenben 'a múlt kísértetjárása: elboruló, , a személyi kultusz örvényeibe 
merülő  világ látványára keresi a szavakat, a rádöbbenés élményére a 
látomás ajzottabb és érzékenyebb rácsait. Az Áprilisi elégia nem ké-
kellő  :derűvel, hanem komor lobogással t:r 4i verse után a Novemberi 
elégiában messzemenő  következményekkel járó módon fogalmazza meg 
nemcsak tragikus történelemlátását, amelynek elemeit jelene szolgál-
tatta, hanem nevén nevezi azokat a gondolatokat is, amelyek a jelen-
ben költői viszonyulásait az ún. „valósághoz" megszabtá.k, felkínálva 
közvetlenmagyarázatát kés őbbi költészete szociológiai alapjaihoz is, 
felfedve összefüggéseit stilisztikája változásaival, alakulása irányával. 
Valóban „nehéz id ő", „nem-sejtett id ő" hangjait halljuk ebb ől a vers-
ből, családi körben festve a költ őt, az „itt és most" dimenzióit adva 
a versnek, tehát a közvetlen kifejezés vonalán haladva még: 

Átölelve a feleséget készülök megnyugodni már, 
s ujjaimban a vers ritmusa, az ő  lélekzete jár, 
ütemét számolom meg-megállva a szív-robaj alatt, 
de az álom se jön, a ritmus is sánta, félreszalad. 
Ideje nincs most az álomnak, a könnyű  tiszta dalnak; — 
végig-nem-gondolt eszmék, át-nem-élt forradalmak, 
lázak, emlékek, vágyak örvénylenek a szív csatakos 
mélyeiben, ellentmondások patája tapos! 
Mint kénszagú nyáréji vihar után a növényzet 
párál kövéren, fülledt a föld, úgy a lélek... 

Lefekszem újra. Pihenni kéne. Erő  a hajszolt 
agynak, idegnek. A szívnek is, a szívnek is, a bolondnak! 
Ég a szemem, nem tudok elaludni. S ha elalszom 

is, ki tudja, mire ébredek holnap? 

A vers forma-sugallata, a Radnóti tábori verseib ől kölcsönzött fordu-
latok, a szavak radnótias hangulata a mondanivalót nemcsak színezik: 
atmoszféráját is jelentik. A szoba négy fala mintha jól őrzött, szöges-
dróttal kerített világ lenne, amelyben egyetlen menedék a szerelem, 
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s ami 'bilincsben tart: az a tehetetlenség érzése és tudata, a bizonyta-
lanság, amely egzisztenciális létébe hatol közérzetként, az -elmagáno-
sodás fájdalmas tüneteként lobban fel ebben 'a versben. A panaszko-
dás, La kibeszélés, de a felismerés, a tünetekre szavakat találó, s e 
gondolatokat kimondó indulat verse is. Rajta mérhetjük le, mekkora 
volt aa költő  zuhanása ifjúsága „napfényes egéb ő l" a valóság szikláira, 
s érzékelhetjük az ifjúságot sirató elégikus hang mélyb ő l feltör ő  sirá-
mát, ‚az ősz-4képzet funkcionális szerepét. Az ártatlanságát, hamvas-
ságát vesztett ifjúi világlátás és világhit zokog ebben a versben a 
durvább erejét megmutató valóság karjai között. A költ ő  társadalmi-
sága másik pólusán járunk e versben — kérd ő jelei a feleletadás 
kényszerével dörömbölnek reflexeiben. 

Az Áprilisi elégia „mit sem tettünk" gondolata után a Novemberi 
elégiában már „az át-nem-élt forradalom" eszméje ölt testet, annak 
hiánya szól ;  'amelyet Juhász nemzedéke a felszabadulással kapott meg; 
a cselekvően való részvételt ,a forradalom munkájában, a történelem 
aktív elvének felhasználásában. Az egyfajta kívülmaradottság -  táp-
lálta nosztalgia ez, amely nemcsak abból a felismerésb ől döbben fel, 
hogy atársadalmi élet .alakulásariasztóan vakvágányra futott 'a sze-
mélyi kultusz éghajlata alatt, hanem annak tudatából is, hogy nincs 
mód visszabillenteni az egyensúlyából, harmóniájából kibillent élet-
mérleg nyelvét, hogy az ember passzivitásra van kárhoztatva, mert 
nem tudja feloldani ,azt az ellentmondást, amely elmélet és gyakor-
lat diszharmóniájából fakadt, úgy, hogy a szép eszme, a lelkesít ő  gon-
dolatok nevében lehetetlenné vált szembeszegülni a 'kificamodó „való-
sággal", mert az, úgy látszott, s ezt a látszatott a hatalom védte, hogy 
az elmélet és a gyakorlat kiegyenlít ődött. Amikor Juhász Ferenc eze-
ket a verseket írta, lényegében költ ő i ,kifejezésére talált annak az út-
nak, ,amii megtett gondolatokban, az ún. valóságlátásban is. Szinte 
szeme el ő tt vált kietlenné a táj érzelmi képe, s a lelkesedés boldog 
tájai után így kényszerült a dehumanizáció képeinek meglátására. A 
költő  kiszorult azemberinek hitt világból, s ennek költ ő i köve.tkez-
ményeit. mind ,köwetkezetesebben vállalva, ennek kényszeréb ő l fordult 
költészete az eddig csak latens módon, stilisztikai eszközként versei-
ben fel-felbukkanó elemek rendszerré való fejlesztése felé: Ami társa-
dalmi-szociológiai síkon egyszer űen csak romantikus lobogású láza-
dásnak indult, Petőfi gesztusai újrajátszásának és megismétlésének, 
Juhász Ferencet a dehumanizált világ felfedezéséhez, költ ő i kiaknázá-
sához vitték el, kiteljesítve költészetének „modern" elemeit. 

5. 

A „kiszorultság" a mesébe és a történelembe ragadta indulatát, hogy 
ott kapjon formát az a mondanivaló, Lamely a lírai vallomás közvetle-
nebb, egyelőre még intim módján, tehát hagyományos eszközeivel, 
rést ,nem találhattak, hiszen akkor a Novemberi ,elégia hangjait kel-
lett volna fokoznia, tovább mélyítve a 'társadalmi lázongás támasz-
totta szakadékokat, s a Templom Bulgáriában nagy képét kellett volna 
jelenébe plántálni s újraírni. A dehumanizált világról régi eszközci- 
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vel már nem beszélhetett, mert ekkor már nem önmagáról, hanem a 
világról akart szólni, annak embertelen arca elé tartani a költ ő i tük-
röt. S így lépett 'a mesék világába. 

1952-53-ban öt ,nagyobbléiegzetű  mese került ki költő i műhelyé-
bő l, immár nemcsak Pet őfi modorában fogva fel témáját, hanem 
Arany János „meséinek" szellemét is meglesve. Még mindig ,a klasz-
szikus népiesség eszménykörében mozog el őadása modorában, nyelve 
színezésében, mintha el ő tte nem jártak volna olyan példamutató m ű -
vek, mint Balázs Béla aikatásai, ám a mesék szimbolizmusa e felé is 
Elindítja az asszociációkat a mese-történet jellegével, a formában meg-
búvó interpretációs lehet őségekkel. Ami Juhász meséinek ezen a sí-
kon egyedi sajátossága, hogy nem pusztán csak mesék, s éppen. azért 
beszélhetünk e művek jelképek felé indító jellegér ől, mert a költő  
olyan mondanivalókat fogalmaz meg bennük, amelyek a közlés más 
módozataival nem közölhet Űk. Egyértelműen kimondásra törő  monda-
nivalók váltak mesékké itt, s Juhász éppen azért írt meséket, mert a 
„szép hegedűszó" ősi módja volt ,az egyetlen is, hogy a költ ő  dolgá-
ról, feladatáról és sorsáról, a veszélyeztetettnek látott szépségr ől vallo-
mást tegyen. 

S már az is jelképes, ahogy els ő  meséjét, A halhatatlanságra vágyó 
királyfit abban a szellemben formálja meg, amelyben Arany A walesi 
bárdok című  balladáját írta, s a mese els ő  része mintha egyenesen an-
nak mesésített változata lenne, utalásokkal átsz ő tt továbbköltése. A 
mesebeli király 

... ahányszor prüszkölt, pedig sokszor prüszkölt, 
küldött népe közé több falka vad test őrt. 

Csillogva, dobogva, szúnyogsűrű  rajban 
száguldott a hadnép (tán valami baj van?) 
hírül vinni: újra tüsszentett a király, — 
s az ország népe már tudta, erre mi jár! 

Ahol a paripák fújva megtorpantak, 
s vérüktő l égetve prüsszögtek, forogtak, 
a toronyló test őr szavát meg se várták: 
,.Jó egészségére!" — búsan kiabálták. 

Mert aki nem mondta, annak jaj, vége volt, 
iszonyú bűnéért rút halállal lakolt .. . 
így hát valahányszor prüszkölt a nép feje, 
egy ország zengte, hogy: „Jó egészségére!" 

Ezt a „Jó egészséget!" tagadja meg a csillagszem ű  juhász, a felkent, 
kinek „az estéli csillag lángolt a szemében" „máglyalobogásként". 
Költő  volt a juhász, a puszta Orfeusza: „A mezei vadnak, égi mada-
raknak, .szemével parancsolt lepkéknek, halaknak". Kinn élt pusztán: 

Végtelen a puszta, ahol a juhász élt ... 
Most már száraz kórót rázogat ott a szél: 
csontvázát hajdani levélnek, virágnak, 
örömét egykor a juhász szamarának. 
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Közepén egy akác t űnődik magában, 
kis halom mereng az akác árnyékában, 
a halmon egy madár, tolla deres, vásott, 
nézi a ködöktől nyomott pusztaságot... 

Amagyar irodalmi puszta ez, a „puszta", amelynek képzetéhez Pet őfi, 
Ady, József Attila egyaránt adták a színeket, egy érzelmi táj, amely 
ott viibrál az „Alföld" és a „magyar irodalom" fogalma határán. Ro-
mantikus Világ ez, s a 'költő alakja benne talán a legromantikusabb: 
a költői htivatástudaitnak, a költ ő  hatalma illúziójának ilyen megfogal-
mazása, a költői szó csodájához fűzött remények a fiatal, költ ői pá-
lyáját kezdő  Juhász nagy lelkesedézsének Petőfi ihlette felfogása és 
kivetítése. 

Mit tehet 'a költő  a személyi kultusz éveiben — egyszer űsítve így 
vetődhetne fel A csillagszem ű  juhász problematikája, Juhászt foglal-
koztató eszme-sora. S mert mesér ől van szó, az optimista vég ellenére 
is, hiszen a juhász végül is .gy őzedelmeskedik ‘a „b ősz buborék-fi" fe-
lett, a vers kicsengése, alapvet ő  problematikája megoldása szempont-
jából pesszimista, hiszen a költ ő  kiszolgáltatottsága világlik ki: bör-
tönbe kerül, halál kerülgeti, s a hatalma is csak.önmagát mentheti 
ki a veszedelemb ől. S mi ez .lát". A király 
a juhásszal való találkozáskar 

Süllyedne a földbe, illanna mint pára: 
átlát ez a húson, a csontot is látja, 
hiszen ez a szív legzugát kikutatja, 
pince-lámpásként a hüll ő t megmutatja. 

Didereg a király, ez a szem hogy éget! 
Görnyed, forog, nem lel sehol menedéket, 
mintha űrben lógna, súlytalan libegve, 
s láng-foltok, tej-fürtök, köd-csigák körötte. 

S Juhász megoldása is, amellyel ,a meghurcolt juhászt ismét a puszta 
felé indítja el szamarán, jellegzetesen romantikus: 

Igaz, a puszta most, mint szikkadt, ősz sörte 
aggastyánarcon és burkolódzik ködbe. 
De a szabadságot nem lehet feledni, 
öröm csak a pusztán, csak ott tud teremni! 

Elsősorban azért kell romantikusnak min ősítenünk ezt a szemléletet, 
mert a költő  olyan aktívszer epének eszménye lebegett a szeme el ő tt, 
amely az adat korban :illuzórikus és virtuális volt. Eszmény és való-
ság küzdelme ez a vers éppen ezért, s kett ős is a síkja: a költő  esz-
ményi rajza -a győztes optimizmust hirdeti, a tájrajz részletei .a ki-
égett lélek pusztáját mutatják. Erre vallanak Juhász stilisztikai meg-
oldásai is, amelyek a kietlen táj rajzában mutatkoznak meg els ősor-
ban: a képzelet asszociatív munkáját fokozottan felhasználó szóössze-
tételek, képzet-kapcsolatok, Juhász már jelzett ,er ős képei" élményé-
nek mélyrétegébe hatolnak, s annak ta lírai s bens ő  vonulatnak a 
láncszemei, amelyeknek felgy ű rődését, mind gyakoribb felbukkanását 
már eddig is jeleztük. 
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A csillagszemű  juhász eszmei optimizmusát sugallja A szegény lány, 
aki arany virágot lépik cím ű  meséje is: azt a hitet hirdeti, hogy igaz 
ugyan, a királyfi .a boszorkány lányával él cselszöv ő  varázslat miatt, 
de az igazi menyasszony azonban egyszer mégiscsak diadalmaskodik 
majd, a megvakított szépség ismét ragyog s látni fog, s lépte valóban 
„aranyvirágot" terem, s a hajából aranyvirágok hullanak majd fésül-
ködés közben. A vers nagyobbik felében azonban a természetbe 
száműzött szépség zokogása hallik: 

Rítt a lány lobogva, ha a nád hullámzott, 
pókhálóban a légy jár ily hoppsza-táncot. — 
Vajjon ki ne félné a tél vonítását, 
ki hallaná a lány árva zokogását? 

S a lebilincselt, elátkozott szépség rajzában Juhásznak ismét az a 
másik kép-világa jelenik meg, mind félre nem érthet őbben jelezve, 
hogy szoros összefüggést kell látnunk a népiességgel küzd ő  stílusele-
mek, képek felbukkanása és a költ ő  jelenszemlélete között: 

Fehér inge rongyban, látni szívszakasztó, 
a két kicsi vulkán, tej - lángot fakasztó, 
pőrén kiviláglik, -- behavazott mályva. — 
Vállába mart a tél hó-sz őrű  kutyája. 

Az „er ő s kép" bukkan fel a szépség szemében mutatkozó világ rajzá-
ban is: 

A kovács a szemet nézte, mint a Holdat. 
A nagy szemgolyóban sziklabércek voltak, 
kráterek, megalvadt tavak csillámlottak .. . 

A kietlenség, a pusztulás, immár űri tája akadt fenn ebben a szem-- 
ben, amelyet a költ ő  optimizmusa szereztet vissza mesés módon. 

Mert ezekben a mesékben a gy őzelem éppen azért lehet gy őzelem 
s végső  diadal, mert mesékben hangzik el a történet. Erre példa A 
Nap és a Hold elrablása cím ű  Juhász-mese is. A „mese-logika" ebben 
is hibátlanul működik, bár az elbeszélésb ő l éppen az világlik 'ki, hogy 
a szépség problematikus, a jóságn:ak vereséget kell szenvednie, a pusz-
tulás a részletekben rendre diadalmaskodik, s a gy őzelem csak a köl-
t őnek a végs ő  igazságokba vetett hitével alakíthatja a mesét. A min-
dent felfaló sárkány-dúlta ország képe, a szépséget elnyel ő  olthatatlan 
étvágy pusztító munkája jelenik meg ebben a versben, a „verem-
. öté; se g", amelyet ugyan egy pillanatra bevilágít a királyfi szerezte 
„táltos-Nap" és „táltos-Hold" — a költ ői illúzió, de ez mégsem volt 
az igazi Nap és Hold. Ennek a mesének a tengelyében ugyanis éppen 
ez a „valóságot pótló" illúziók abrakán él ő  táltos-szépség problémája 
áll, amelybő l a szépséget visszaszerezni akaró költ ő  kérdésköre nő  ki 
— a költ ő  szerepe vizsgálatának intim vallomásaként. 

A királyfi ugyan megnyergeli a nap-lovat s cikázik rajta „mint a 
villám t űz-ágboga, világ-újító reményben, elektromos létezésben", az 
emberek is örömmel kapják fel fejüket a feléjük lövellő  fény láttán: 
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S fölújult a szemre süket, 
vakok dörzsölték szemüket, 
támolyogtak vak-bódultan, 
pislogtak félig vakultan, 
hunyorogtak csirízes-vak 
szemek, gyulladásos héjak. 
Ölelték, egymást csókolták, 
kiszakállosodott fejfák .. . 

Ám: 

A ló-fény nem melegített, 
nem élesztett gyökereket, 
attól felhő  nem sűrüdött, 
víz nem fakadt, bárhogy sütött, 
(a fiút ez szomorgatta,) 
ez csak a halált mutatta: 
(világ ettől meg nem éledt!) 
fagyott, aszott, holt vidéket... 

A költő  tragédiája, az emberekért hozott áldozat fölöslegességének 
gondolata csap ki a versb ő l: 

A legény a sötét csűrben, 
suhogott az üres űrben: 
nappal a nap-lovon nyargalt, 
éjjel a hold-csikón nyargalt .. . 

Íme a költő i sors, mely erre a feladatra vállalkozik, a szenvedések árja, 
melyet magára kell vállalnia: 

Most már az emberek láttak, 
de ő  indult vakulásnak, 
égette a táltos háta, 
mint átforrósodott lámpa. 
Elfáradt a két fény-bója: 
a táltos és a csikója, 
a legénynek nincs ép porca, 
fakó, beesett az arca, 
két combja véresre törve. 
Iszonyú álmosság ölte... 

Meghibbanó, 'megzavarodott világrend szediebben a mesében is ál-
dozatait. A szépség.elvesztésének aa problémája, a visszaszerzése ne-
hézségeinek a rajzai, az ellenségessé váló világ 'képzete ütköznek ben-
nük össze, mint ahogy a költ ő  is szemben találta magát ezekkel a 
kérdésekkel, amikor összeroppanni látta az éppen megszületett új vi-
lág még friss, lelkesedés-piros épületeit a társadalmi gyakorlat esz-
méket torzító,:emberi kapcsolatokat 'és viszonylatokat megrontó, el-
embertelenít ő  súlya alatt. Ezek a mesék annak a tanulságát zengik, 
hogy mind kevesebb a szépség, a költészet ,egzisztenciájának lehet ő -
sége, s mind több a pusztulást idéz ő  'látvány, amelyet le kell küzdeni, 
hogy a diadalmas vég elképzelhet ő  lehessen. 
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A Nap és a Hold elrablásában felbukkant „mesterséges nap-motí-
vum" gondolata szélesedett ki s tet őzött a Fábólfaragott Antal cím ű  
mesében. Ám .közvetlen, az irodalom társadalmi szerepét érint ő  uta-
lásait sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A korszak irodalompolitikája 
a művészetnek jelent ős szerepet tulajdonított az „új világ" megterem-
tésében, s lényegében a társadalom feladatát hárította a m űvészi szó 
erejére, egy sajátos szó- és m űvészet-mágia uralmát hagyva jóvá, 
amely a valóságos tetteket nélkülözve képesnek hitte magát a társa-
dalom gyökeres megváltoztatására, abban a naiv hitben ringatva ma-
gát, hogy a leírt szó már tett is, messzemen ő  társadalmi következmé-
nyekkel járó cselekedet. A sematizmus, amelyet éppen Juhász Ferenc 
bírált oly szenvedélyesen 1951-ben, ennek a „mesterséges nap-motí-
vumnak", azaz: „mesterséges" tettnek a leegyszer űsített karikatúrája 
volt. Juhásznak ez a verse félre nem érthet ő  utalásokat tartalmaz ép-
pen e gondolatokkal kapcsolatban, s így egészen konkrét irodalom-
politikai éle is volt. 

A Fábólfaragott Antal olvasásakor legkézenfekv őbbnek a Bartók-
analógia kínálkozik, s e mese összefüggése A fából faragott király-
fival fogódzót kínál Juhász költeménye interpretációjához is. Bartók-
nál a művésztragédia van a m ű  középpontjában: „A fababa, amelyet 
az én királyfim készít azért, hogy őt jelentse, hirdesse a királykis-
asszonynak, az a m űvész alkotása — írta Bartók —, amelynek ő  min-
denétodaadja, míg kész a m ű , ragyogóan és tökéletesen, de a művész 
kifosztva és szegényen marad". Bartók és Juhász m űve között azon-
ban ezen az eszmei síkon olyan nagyok az eltérések is, hagy halvány 
s félénk utalásakon kívül messzebb mégsem lehet jutni a kett ő  rokon-
vonásainak vizsgálatában. Bartók arra a m űvésztragédiára gondolt, 
amikor „az alkotás riválisa lesz az alkotónak, és arra a fájdalmas di-
csőségre, mikor az asszonynak jobban tetszik a vers a költ őnél, a kép 
a festőnél". 

Juhászt els ősorban ,a „fábólfaragottság" problémája izgatja. Medd ő  
a napszámos ‚és felesége, ágyékukból nem születhet utód, síró s ne-
vető  eleven gyermek. „Tavasz van, de ők csak búslakodnak, (a bánat-
tól szívük egyre kókad), száraz kóró módján szomorkodnak: foga-
natja nincs náluk a csóknak, nem áldódik meg az asszony magja, 
virág nélkül zörög, mint száraz fa ..." — mondja err ől a jelképes 
meddőségrő l a költő . Így születik meg a gondolat: „nincs gyerek? Hát 
farag egyet fából!" Termékeny s önfeledt tavasz-nyár a természet, 
amikor a „fa-ember készül ődő  apja" végighalad a vidéken. Mámoros 
képek jelzik a tájat, az idill boldogsága van rajtuk alapszínnek: 

Az erdőben szarvasbikák futnak, 
avar zörög, a moha párálló, 
madár-kiáltás, galambok bügnak, 
szikrázik a harmatos pókháló. 
Lassú zöld zsongás az egész erdő , 
gomba pezseg, a levél csepergő  .. . 

Ám a fából faragott fiú a „szenvedést ő l formálódik" csak ember-
kinézésű vé. A természeten készült er őszak volt a napszámos tette, s 
míg készült a „m ű-gyermek", a kísértetjárás éjszakája vette körül az 
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alkotót. Az alkotás kínjainak, szenvedéseinek jelképes megjelenítése 
ez? Pusztán csak arról lenne szó, hogy „az élet mit sem ér felfokozott 
érzések, szenvedély nélkül, az igazi alkotásnak kínban és harcban kell 
megszületnie és naggyá válnia", az alkotónak „tenger szenvedésen, 
kínon kell átmennie, míg megformálhatja", miként Szabolcsi Miklós 
interpretálta? A műben ez is benne van, de ez 'a magyarázat aligha 
világítja meg azt a sajátos kényszert, amely Juhász m űvét létrehozta. 
Nyilván alkotás-problémáról van szó Juhásznál, ám nem az alkotás 
folyamatán van a hangsúly nála, hanem azon a tényen, hogy úgy kell 
mesterségesen életrehívni a gyermeket, ugyanolyan szenvedések árán, 
mintha anya vajúdná eleven gyermekét világra, s mégis mi az ered-
mény: 

Otromba fejjel, kajsza fülekkel, 
csomós, ragyás, vastag krumpliorral, 
faragatlan kézzel, tuskó-törzzsel, 
cincér-álca, szúrágta tomporral: 
ott a fia! Búbtól talpig rajta 
csomók, erek, az évgyűrűk rajza... 

Még nem is él, s máris öreg — hirdeti ez a jellemzés. S az alkotója! 
Mint Vörösmarty nagy, lázas versében Isten, úgy borzad el a napszá-
mos alkotása láttán, s válik „kínszenvedett, boldogtalan boldoggá", 
majd halottá: 

Zokogott, mint hegyi sziklaforrás, 
zokogott, mint vihartépte erd ő , 
zokogott, mint nehéz sziklaomlás, 
zokogott, mint orkán-űzött felhő , 
zokogott, mint meggyalázott asszony, 
zokogott, mint hófúvásos alkony. 

Haja fehérebb az els ő  hónál, 
bőre csontjára tapadt, mint hártya, 
szíve, gyomra nehezebb a sónál, — --
körötte véres a fa forgácsa. 
A ruhája cafat, ujja égett! 
Testén, kezén ezer éji bélyeg... 

Az életrekel ő  fabáb alkotója életét szívja magába, hogy az ottmarad-
jon „üres lárvaként", áttetsz ően, mint .a „szappanbuborék", a szivár-
vány alatt, amely az életrekeltés aktusakor megjelent felettük. 

Nagyrahivatott gyermek ez a Fábólfaragott Antal, csodát kell ten-
nie, ha már olyan nagy ára volt életének, s ő  egyetlen kardcsapással 
kettévágja ugyan a két aranyökröt egymáshoz f űző  láncot, meg is 
szerzi az ökröket, melyek parazsat esznek, de azok elszáguldanak ke-
letre-nyugatra, s Antal is elindul, s még egy csodát tesz: a mámorral 
ajándékozza meg özvegyen maradt anyját és a falut: a kapufába ütött 
lyukból bor és pálinka folyt. Vándorútján hadakozókra bukkan s ő  
is beleavatkozik a csatába, „aprította, mint a marharépát, az »ellenség« 
öntelt ivadékát": 
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S Antal nyakig szemgolyóban, térdben, 
szív-cafatban, vel őben és bélben, 
kardja ropog e kocsonya-lében, 
mint mocsári fűszál leng a szélben: 
ködöt kaszál, az éjszakát metszi, 
rozsdás élét a szélben füröszti .. . 

Nagy csatatér látomásában fekszik tetemek alatt Antal is holtan, fej 
nélküli testtel, s most anyjának kell a szabadságukat visszanyert 
aranyökrök segítségével :fellelnie és újra életre hívnia a táltos s cso-
dálatos fiút. 

Tragédiás, az alkotás-problémákon messze túlmutató allegorikus 
mese tehát A Fábólfaragott Antal, a „csinált" embernek és világnak 
ez a tragédiája, s itt még inkább a társadalmiság felé fejlesztette Ju-
hász a mesék Falapszövetét képez ő  esztétikai mondanivalót. Az emberi 
világban indult „mese" embertelen halál-országban fejez ődik be elő -
ször cáfolja meg a „mese-logika" törvényét Juhász Ferenc: a történet 
kifut ,a világból s a remény elve itt halványan pislákol csupán. 

A mesék „üzeneteit" összefogó s legnagyobb ambícióval készült 
mese-alkotása azonban a sorrendben utolsó, A halhatatlanságra vágyó 
királyfi című . Tapasztalatainak összegezése ez a m ű  — eddigi költé-
szetének szinte már „önéletrajza" — nemcsak esztétikai vallomás, ha-
nem társadalmiságára is mutató tett, s mint ilyen, nem független 
azoktól a 'körülményekt ől sem, amelyek a költő  életét azokban az 
időkben közrefogták. 

Kerestem a halhatatlanságot, 
de eddig csak a szenvedést találtam... 

Ez lehetne a mottója ennek az alkotásnak, amelynek íve — Juhász 
költészetének íve is ez — az idilli boldogság honából a boldogtalan-
ság, a pusztulás vidékeire visz, s ennek az útnak a folytonos felbukka-
nása, többek között ezekben a mesékben is, arra vall, hogy a költ ő  
legizgatóbb problémája,szenvedélyes érdekl ődésének a tárgya az ilyen 
ívű  üt ténye, s magyarázat-keresése annak: miért is így kellett ennek 
az útnak alakulnia, hol a hiba, benne-e vagy világában, úgy kellett-e 
történnie a dolgoknak ahogy megtörténtek, úgy kellett-e alakulnia 
költészetének, ahogy alakult, törvényszer ű-e, hogy a tarlott és felper-
zselődött szív és ész tájképeit kell festenie. Miféle nyugtalanságok és 
hatások játszottak közre, hogy a boldogság csak egy pillanatig tartott, 
hogy az az időszak, amelyet „petőfiesnek" neveztünk, oly rövid élet ű  
harmóniát tudott csak biztosítani? Ennek magyarázatát kereste ebben 
a mesében, mint ahogy ezt célozta a Fábólfaragatt Antal története is. 

Idilli képpel indul a mese: 

Mikor született, se a nap, se a hold 
jelt nem adott. Csak királyfi volt. 
Különös fénnyel nem írt az ég, 
láng-szózatot a csillag-messzeség... 

A költő  hangulatfestő  ereje teljében festi az ártatlanság korának, a 
„nem tudásnak" boldogságát, a szemlél ődő  és nem kérdez ő  naiv em- 
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belű  magatartást, amely egynek tudja magát a világgal, a természet 
csendes derűjét látva csak meg. A királyfi szemlél ődik, s a leírás nyo-
mán ‚a magyar költészet egyik legbékésebb lírai tájképe készül: 

Szerette nézni az őszi ködöt 
a vár mögött, az erd ő  fölött, 

nézni, merre száll a könnyű  alkonyatban, 
merre suhog a vadvizek vad lelke 
a táj fölött, hol mint üllepedett 
méz, ikrás, sűrű  már a napfény, 
kristályokként áll össze az alkony, 
s följebb áttetsz ő  fénye lebeg 
a húnyó napnak, a nyugati parton, 
s a holdsarló is áttetszik ahajt, 
mint vékonyabb, halvány ceruzarajz. 
S mikor már a tócsillám se látszik, 
hogy az ég felé a pásztor-füst virágzik, 
vagy télen a lehelet ezüst ágát, 
pillanat-nyíló ezüst virágát, 
mely szirmát, levelét kibontja, 
s mint a füst eloszlik nyomban. 
De azért mindig vidám volt, 
múlatott, nyargalt és táncolt... 

A királyfi boldogságát a tudás rontja meg. Boldog gyermekként tá-
vozott, s miikor három év után visszatért apja házába, egy boldogtalan 
Hamlet, kapagtato'tt. A látott tájkép elmozdulása jelzi a legékesebben 
a „rontást", mely a fiú lelkét fogva tartja. Ugyanabból a pontból, 
ahonnan a fenti idill látszott, most ilyen a táj: 

...nézte, a ködös vidék, mint hold-táj 
nehéz gőzökben borong, gomolyog, 
s villogó tüske szúr ki abból olykor, 
tornyok merülnek, aranyló foltok 
buggyannak, mint bővizű  forrás. — 
Egy sas keringett, azt nézte folyton: 
alámerült, s fölbukkant oldalvást. — — 

„Viaszból sodort .emberfarmájü apró szobrot" hagyva maga után vi-
lággá indul a királyfi, s elindul megkeresni „azt a földet, ahol nem 
hal senki", a „halhatatlanság birodalmát", mert nem tudta a szívét 
megcsalni, nem tudta a halhatatlanságot hazudni. 

A királyfi vándorútja — az emberi tapasztalatok és szenvedések 
útja. Sivatagba kerül: „Nem látta, hagy ritkul a növényzet, egy-két 
bokor feszül csak a szélnek, s ritkás fűcsomó leng, — lassan az sincs, 

mint beretvált fejen hagyott hajtincs ..." 
Hamleti monológot mond a sivatagban rogyadozó királyfi, páratlan 

betétjét ennek a költeménynek: 

És meglátott akkor ott egy koponyát 
a kaktusz tövében, s bordacsontokat. 
Fölvette: szem-gödrön, nyak-likon át 



I 1355 I 

permetezett a homok, mint sótartóból a só! 
S hogy kirázta a gömbb ől a homok-agyat, 
fölkiáltott: „Te irtóztató 
halál!" — s az agy, a szemek hajdani házát, 
az eszmélet hó-vigyorú vázát 
a csigolyalyukon az ujjára tűzte, 
megpörgette, s beszélt, mint a tűzbe: 
„Hatalmad hova lett te csont-búborék, 
amit a teremtés fújt vala a nyakra, 
szappanhab gömbnél is romlandóbb agyag, 
hova lett világ-rendezó agyad? 
Pitypang pelyhét a könnyű  szél, az áramló nyári lég 
nehezebben dúlja szét, mint téged az id ő , 
az ember-szívet megkeserít ő !" 
S aztán a hab-héjat a kaktuszhoz csapta, 
s indult új erővel a t űz-sivatagnak. 
De már kis csücske látszott csak a napnak, 
s rá vacogtató nagy éjszaka szakadt. 
Körötte puszta, mint tenger-fodrú só, 
fölötte a hold, mint lassú tündérhajó .. . 

Az ember sziszifuszi munkájának, elátke:_ottságának képei között 
halad a halhatatlanságra vágyó királyfi, aki éppen azért indult útnak, 
mert tudása nyugtalanító terhe kényszerében ebbe az élet kínálta 
féimegold.ásba nem tudott belenyugodni, olyan élet után vágyakozva, 
amelyben a halál pusztulás- és mulandóság-elve nem érvényesülhet. 
A szerelem pillanata lehetne talán az egyetlen még, amelyben a tu-
dás ,megsemmrisítétte idill elérhet őnek mutatkozhatna („A kertben áll-
tak, az esti lobogásban, zengett a f ű  közt a hars-torkú alkony, óriás 
árnyéka volt a virágoknak, levele izzott a ribizkebokornak, egy-egy 
bogárka szállt még vakon a fénybe, bódultan kerengett, búsan zöngi-
esélye, egy tehénke búgott, g őzölt a föld lassan ...''), de ezt a királyfi 
nem fogadja el, s innen már, maga is Sziszüphosszá válva, Sziszüpho-
zák között visz az útja, akik 'elkárhozottan végzik dolgukat, a befe-

jezés hite, a messzi cél lebeg ő  eszménye nevében, hogy végül is el-
jusson vágyai országába: 

„Te űzött-szívű  gyermekem, s cselédem, 
aki úgy vágytad a halhatatlanságot, 
hogy nem döglesztette meg e lángot 
fojtó reménytelenség, b űzös szenvedés, 
mert e vágyat ölni ez mind kevés, 
ki úgy akarja, nem fogja enyészet, 
célodat hát immáron elérted: 
én az élet és a halhatatlanság 
királynője vagyok, s itt a birodalmam! 

Boldogan élhetne, mint a meséik h ősei most a királyfi, ám kísérti 
gyermekkora képeinek boldog látomása, az idill, amely az övé volt, 
amikor még nem „tudott", s visszaszáll, megkeresni ezt a látomást. 
S ahogy előbb, királyfi vándorútja leírásában a sáskajárás nagy fres-
kóját rajzolta meg képzelete munkája nagy fegyvertényeként. most a 
tűnt idill helyén a pusztulás rajzában remekel: 
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Bömbölt a hóvihar, hó-lángja harapta 
az otthoni tájat, földig hajolt a fa, 
karmolászta nyögve a földet, sikongva. 
Itt fölépül a hó taréjos nagy tornya, 
onnan meg ellebben, mint szikrázó fátyol, 
s alázkodik a fű  a szél haragjától. — 
Idegsokkos módján vacognak a bokrok, — — 
a királyfi havat nyelve csetlett-botlott, 
ami régen volt itt, nyoma sem maradt meg .. 

A Halál várja itt a királyfit, s üldözni kezdi, míg az vissza akar jutni 
a halhatatlanság birodalmába. Csak félig sikerül betennie a lábát oda, 
s így a Halál is jogot tart rá, nem tudott megmenekülni. Jellemz ő  a 
mesének ez a nem végleges megoldása, nyitva hagyva a kérdést, az 
élet vagy a halál elve gy őz-e a királyfiért folyó küzdelemben, kik 
,egymáson így mérik a világot". 

A mese jelképei itt annyira világosak, hogy megfejtésükkel bátran 
adósok .maradhatunk, idézve Szabolcsi Miklós interpretációját: „ ... a 
lenyűgöző  és rabul ejtő  művészettel felidézett események összességük-
ben azt sugallják, hogy az élet szörny ű, hogy a hosszú életre ítéltek 
is a halált várják, hagy pusztulás és gyász jár mindenfelé; s amikor 
a királyfi a halhatatlanság édeskés honából az elhagyott otthon me-
leg, bensőséges világába vágyódik vissza, a múlandóság nyomasztó él-
ményén kell átmennie, s kétségbeesve s a Haláltól űzetve kell vissza-
térnie. Örökösen fogva tartja most már az Élet is, a Halál is ..." Te-
gyük azonban az életbölcseletnek ehhez a rajzához azt is, hogy ebben 
a ,szemléletben Juhász költészetének a magyarázata, alapjának meg-
világítása is adva van. Nemcsak arról van szó, hogy a költ őkirályfi 
„üstökös lett s boldogtalan", hanem arról is, hogy az ebb ől a boldog-
talanságból kisarjadó költészet és világlátás nem kívülr ő l, a költő  
szubjektív szándékából olyan, amilyen, hanem objektívebb törvények 
parancsából, a tudásból következően, amely lehetetlenné teszi az idilli 
látást, a harmónia belelátását a világba, hiszen éppen az világlik ki a 
felismerésekből, hogy nem az idill, a boldogság látványa a természe-
tes, hanem a halálé, a pusztulásé, a boldogtalanságé, s csak a vege-
tatív élet, az önmagába feledkezett lehet boldog, a „botnagy sáskák" 
habzsolása „vad, részeg önkívületben", azoké, akik „tébolyultan már 
egymást fal ják és emberhez hasonlít ez isten verése ..." 

Polémia is tehát ez a vers egy a költészetr ől alkotott felfogással, fe-
lelem is azokra a bírálatokra, amelyek alakuló, s ebb ő l a „tudásból" 
sarjadó költészetét érték (Az Új versek című  kötete pl. Szabolcsi meg-
fogalmazása szerint „botrányk ő  lett, az 1952-es költői vita hullámai 
körülötte csaptak össze"), s megjelenítése azoknak az okoknak, társa-
dalmiaknak és eszmeieknek, amelyek szület ő  költészetének nemcsak 
tematikáját, hanem stilisztafikáját is meghatározták, inspirálták és arra 
ösztönözték, hogy szakítson a népiesség egyszer ű  harmónia-világával s 
az ebből következő  világlátással, s új utakra induljon, a közvetlenebb 
kifejezéstől messzibb tájak felé, a mitológia és természet anyagának 
költő i m.eghádítása irányába. Az elembertelenedett világ felfedezése 
volt ez, de ebbe a témába, amelyben a modern költészet törekvéseivel 
Találkozott össze, egy elkötelezett, indulatos költ ői lélek kap bele, aki 
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az elembertelenedés ismeretében azt is tudja, hogy létezik az emberi 
világ eszménye és eszméje is, ez a mesebeli „b űvös gyűrű", amely 
pokolra szállása minden kalandjában ott van vele s nem hagyja el-
veszni. Végső  fokon azzal a gondolattal és felfogással vitázik, amely 
csak a költő  válságát tudja regisztrálni, s nem veszi észre, hagy eb-
ben a világ válsága csillan meg, amelyben a költ ő  él és amelyet szen-
vedélyesen magáénak vall. A halhatatlanságra vágyó királyfinak is az 
a tanulsága, hogy csak el őre lehet menni s nem hátra nézni, nem az 
elvesztett idillit kell visszasírni és visszakövetelni, hanem új s bonyo-
lultabb harmóniák felé kell törni a szenvedések, válságok árán is, ha 
pokolra kell is szállni s ha szembe is kell nézni az elembertelenedett 
világ tél-hidegével, amely az emberi viszonylatokat is átjárta, eljutni 
a „jövő  századba", amelynek gyermeke akar a költ ő  lenni. 

Meséiről maga a költő  is vallott egy alakjára nézve prózai, kifeje-
zésben verseinek párjaként számon tartható szövegben (Egy régi 
verseskönyv margójára). Filológia szempotból talán legérdekesebb az 
a mondata, amelyben ihletének közvetlen forrásaiként a János vitézt 
és a Rózsa és Ibolyát emlegeti, mondván, :hagy a „versek megépítési 
módszere is az ő  ihletésükben fogant", mert „a nép legendáiba, mon-
dáiba és .mesésbe úgy ágyazza bele a költ ő  a szívét, mint a hernyó-
testbe petéjét a darázs, s míg fölfalja a test ragyogó, forró és erjed ő , 
tűz-gyökér ,erezésű  belsejét: önmagává emészti, magába építi -a múl-
tat, lesz vére és lángja a megemésztett, folytatás 'és indulat". „Zord 
és szerelmes .esztend ők" szülötteinek nevezi meséit, ugyanakkor arról 
beszél, hagy „valami édes archaikus mámor is elborította" — jelzése-
ként annak a költészetében még csak lappangó s ezután megmutatkozó 
törekvésnek, amely a nyelvi képzeletet olyan világba ragadja, amely-
hez Petőfi és Arany még nem tudott elérni, a népiesb ő l a „népi" szel-
leme felé törve: a mitológiába és mágiába. Meséiben a Pet őfi—Arany 
ihletés vonalon a lehető  legvégső  pontig eljutott, immár a szakítás 
határvonalára, :mintahegy világlátása is ekkorra annyi olyan elemet 
tartalmazott már, amelyek népies szemléletének idillikus és „boldog" 
elemeit a társadalmiság síkján is szétrombolták. 

6. 

A világlátás és kifejezés robbanása ismét eposzi formában játszódott 
le, az 1954-ben megjelent A tékozló országban (Egy ismeretlen vándor-
költő  krónikája 1514-b ő l). Juhász egész költ ői pályája nagy fordulója 
ez az eposz, ebben érvényesült el őször maradéktalanul a m ű  egészét 
átjáróan, szellemét, lehel ően kép- és világlátásának új s régóta ala-
kuló, készül ődő módja: a világ negatív képét megrajzolni. A mesék-
ben már megkezdett költ ői „elidegenítés", a maga személyének kifa-
kítása a versb ől itt a „vándor-költ ő" szerepeltetésével lesz teljes. Olyan 
belső  régiók meghódítására készül ődött, amelyekhez az utak már nem 
a látott világ leírásán, költ őiesítésén át vezettek, hanem a látomás 
„hozzáadó" technikája röpítette, az alapvet ően másoló költői termé-
szetet felváltja a teremt ő  képzelet felhevült munkája, amely már „be-
lelát" és teremt, önállóan építkezik, tervrajzát az asszociatív képzelet- 
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tő l kérve. Új költészetének ebben az eposzban fektette le tehát alap-
jait, és magyarázta inten.cioit, felfogásának kulcsát is megmutatva. 
,.Költész.ettana" is tehát ez a vers, amely nemcsak önmagában az, ha-
nem iabba.n a költészetben is, amelyet 1954 után alkot a költ ő . 

A tékozló ország is, akárcsak ,a 'mesék, az alakuló lírai költ ő  báb-
állapota, s mint ilyen .impozáns és .szubtilis lírai verseskönyv, amely-
nek részletei, képei antológia-darabjai is lehetnének a modern ma-
gyar költészetnek. Tehát amorf és nem 'kiegyensúlyozott alkotással 
van itt dolgunk, annál is inkább, mert az eposzi mese immár csak 
halvány ,s gyönge váza, 'de nem ,szilárd tartószerkezete is .a m űnek. 
Külső  projekciója, térbeli kerülete sincsen az elbeszél ő  ,költészetbő l 
ismert hagyományos módon. Virtuális síkja van csak, amely látomás-
sík, smint ilyen, inkább egyetlen meditatív pillanat nem nagy su-
garú köre, melynek középpontjában a „vándor-költ ő" áll, ki egyet-
len hatalmas bels ő  monológként mondja evokáciáj ~át, utakat téve meg 
e kör kerületéig és vissza, a valóságos eseményeket nagyítva, részle-
teit kiragadva, asszociációk 'tüzéneik szításához használva, vagy csak 
sejtetve a valóbanmegtörténteket. 

Szemmel láthatóan a történelem lírai értelmezésér ől és átfestésér ő l 
van szó itt. Egy konkrét történelmi-társadalmi élmény mitológiai meg-
formálása, kifejezése volt ,a cél, jelennek és múltnak együtt-vetítése, 
együtt-látása, séppen ezért ma már nem nehéz e m űben felfedezni an-
nak a felhőnek a sejtelmét sem, amely 1956-ban árnyékolta be a költ ő  
emberi-társadalmi világát. Erre utal a cím is, amelynekaktuális ki-
csengéseit kortársai is csak évekkel kés őbb hallhatták meg fogéko-
nyabbá vált hallásukkal. Elégia ez az eposz, annak a boldog „tavasz-
nak" a siratása, amely csak egy pillanatig tartott:  

Ez a föld mire készült? Virágot érzett itt az is: a holt kő , a kóc! 
Roskadásig telt gyönyörrel a táj, mint serleg izzó gyönggyel. 
Mit érzett ez a nép, hogy tódult, a szívb ől a szemekbe fölszálló 

[könnyel 
a kereszt alá, mikor kihirdeté a szent háborút Bakócz? 

S ezek után a Vörösmarty: El őszó című  verse nagy képét és hangját  
idéző  „bősé,:;-sorok" után s e kérdés el őtt replikaként a vádoló kér-
dések és kitörések sora sírja a feleletet:  

Hol az ember e tájról? Kihalt. Ha él, hát önmagába rejtve. 
Miben higyjék még? A szabadság megperzselt, embert ől-zabált 

[húsában? 
Csak puszta állati, növényi lét embertelen materializmusában? 
Ösvény nem ismeri, talpa rögtől, növénytől-elfelejtve ... 

Hol az ember? A művelő , a gondozó, a rendez ő  okosság? 
Nyögi a göröngyöt holt szive, borzongja a lenti sötétet, 
körmét növeszti kard-hosszúra, hogy kikaparja magát elébed 
ezrivel, néma vétkesként — hetyke butaság, g őgös gonoszság. 

E táj, ha nézem, jobban éget, mint a nap, az arany-pupilla, 
e táj, ha nézem, megfájdítja, vakítja szerelmes szemem:  
gaz perlekedik az éggel, embercsont, zöld kardvas, lótetem, 
s némán fölmagasodik, lánymellig ér zöld-lángú kínja .. . 
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majd tovább: 

Hol a szabadság, az emberi? Csak percnyi volt, villám-fehér! 
S jött utána a másik, a zöld tékozlás, az ember-elleni, 
szabad a paréj uralma, szabad a szarvastehénnek gidát elleni, 
fogan a nöstény, s apró fogakat, csontokat épít a növényi láng, 

[a vér. 

S búvik az ember verembe, föld alá, s elbúvik önmagába, 
mint remete a hajdani sziklaörvényb ől magasúlt kőpalotába .. . 

Riadtság, rémület, s dac a szemekben, de több a néma alázat, 
a félelem lombosodik, görnyeszti a vállperec gyönge ágát, 
mint kígyó tekereg bennünk a döbbenet, viseljük a kín 

[töviskoronáját ;  
pallosok tüze villan, ágyasul jegyzett minket a vasmell ű  bánat. 

„Jaj, bel ő led mi maradt emberi remény? ..." — kérdezi a vándorkölt ő  
egyik közvetlen monológjában, s mire a vers zárórészében azt olvas-
suk, hogy: 

Ó, nincs rettenetesebb, mintha látsz emberhúst faló embert! 
Ahogy ökrendi-zabálja szegény tébolyult a szabadság eleven húsát, 
a rondaságra kiéheztetett, a félelemt ől önmagát elárúlt 

[nyomorúság, 
eszi és kiokádja, de újra harap, mert mások b űnétől nem vár 

[kegyelmet... 

— kétségtelenné lesz, hogy Juhász ebben. a Dózsa-eposzban, lírai-példa--
zódó modorban, a kor, a személyi kultusz felvetette társadalmi jelen-
ségek bölcseleti kihangzású kérdéséit veti fel, az ember helyét keresi, 
az emberi vonások elt űnését siratja és pauzaszolja, a magánosság lidér-
cével pörlekedik, a „tékozlással", amely emberhúsba és emberi éle-
tekbe mart. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a m ű  tulajdonképpeni „Dózsa-motívuma" 
alárendelt szerepet játszik, hogy a költ ő  nem ‚az 1514-es események 
elmondására, megverselésére vállalkozik, hanem a történelem palástja 
alatt, s ez a palást is jelkép leginkább, annak ürügyén költ ői vádbe-
szédét írja meg a kor eltorzult szellemisége ellen, arról a viadalról 
adjon számot, amely benne is, akárcsak annyi kortorsában folyt az 
eszmék és a valóság szembesítésével, s arról a diadalról, amely az 
utolsó szak nagy lélegzetvételében ért meg: 

Ó, ember, a hitedet ne veszítsd el, őrizd meg a lélek nagy hitét! 
Ki volna nálad nagyobb, nem lehetsz vágytalan, ne t űrd 

[a szenvedést. 
Ha kell, hát százszor újrakezdjük, vállalva ezt a legszebb küldetést, 
mert a szabadság a legtöbb, amit adhat önmagának az emberiség! 

Ám éppenezek ,a mozzanatok magyarázzák és tárják fel azt is, hogy 
miért kellett Juhász költészetében az „alvilágnak" elhatalmasodnia, 
miért kellett képei építéséhez, hasonlatai formálásához az özönvíz el ő tti 
flóra és fauna, a növényi és állati lét elemeihez nyúlnia. Nem iro- 
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dalmi divatról van itt szó, hanem bels ő  kényszerb ő l, amelynek alapjai 
Juhász társadalom- és világlátása síkján kereshet ők, abban a kérdés-
ben, amit pl. A tékozló ország egyik versszakában így fogalmaz meg: 
„Marad a még-mélyebb-lét, :a tengerfenék tündökl ő  nyomora tovább? 
S termelünk villanysugarat, bozótos fény-dúcokat, sárga fényport? Ú, 
mivé nyomorodtunk rni a kristálysírlapú, áttörhetetlen sírban: va-
gyunk szörny-erdők odalent a mélyben, kocsonya-derengés, állat-
virágok, korcs fájdalom-ligetek, lebeg ő  idegkócoik, .félholdszemű  leber-
nyeg-álmok, rojtos szoknyaként libeg ő  csápkoszorúk, ott rejtezünk a 
mohó fényzsírban". 

„Lent virágzás. De fönt a táj? Az ,a gubacsi táj: egy temet ő" — ha• 
tározza meg látásának a két ,síkját, s vele költeménye „em.elebeit" is, 
egész későbbi költészetére is érvényesen. „Zúgó alvilág" és „felforrt 
valóság" — íme a hangok és képek, amelyekkel Juhász költészete meg-
telik. Vándorköltője ezért kényszerül a „pusztaország" képeibe me-
redni, a pusztulás látványába ,dermedni, s beleveszni az embernélkü-
liséget jelző  „alvilág" tobizbdásába, a növényi és állati lét elhatalma-
sodásának rajzaiba. Bels ő  projekcióról van itt szó, s nem konkrét táj-
élmény megverselésér ő l: 

Vascsőrrel kivájták az én látásomat, 
fonállal levarrták tuskós szemhéj amat. 
Bár azóta látok 
egy másik világot, 
akár a próféták — akár a próféták ... 

Nincs más vezetője, csak a látomás, a felidézés heve, a ,rabbaná,sig 
feszített asszociációs indulat, „prófétai" ihletés ebben az alvilági uta-
zásiban, amelynek alapélmenye legmegfoghatóbban s legegyetemeseb-
ben az alábbi szakaszokban jelenik meg, magjaként az egész költe-
ménynek: 

S míg fölépül bennünk a példa, nézni a szerelmes sáskát: 
fémlemez, s üveg-gép öleli nagy vastöviskarókkal buja társát, 
s eszi mohón a nő  a hím fejét, mellkasát, hallod a csont ropogását, 
nézni a pillátlan szem tüzét, a kér ődző  szájat, a csáp-dúcos fej 

[bádogos villogását. 

Igy fal minket is a magány, van velünk nagy szerelemben, 
szerelmes áldozatok, pusztulunk magunkat odaadva, 
roncs-apákká, szörnyek-szül őivé, szörny-roncsokká apadva. 
Hátunkra feszül mereven a halál, s részesít nemz ő-kegyelemben. 

Anyaga és módszere is itt van ebben a kis miniat űr-remekben Ju-
hász ,költőiségének A tékozló országban megénekelt pillanataként. 
Anyaga: az elidegenültség embertelen emberi állapota, módszere az 
elidegenültség kifejezésére az emberen kívüli világ képeinek halmo-
zása a versben, 'elemeinek felhasználása a iképelk megalkotásában, az 
asszociációk látszólag szabad áramlása, amely azonban mégis kötött, 
hiszen ca. képzeletet, amely m űködik, a biológia logikája és szabályai 
fegyelmezik, a tudomány már, amely így költői élménnyé tud válni, 
anélkül, hogy tudományos mivoltában is jelen lenne. A tékozló ország 
képanyagában már ez dolgozik, hogy ezt követ ően majd kiteljesedjék 
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s uralja költészetét. Ennek a költészeti törekvésnek a gátszakadása A 
tékozlóország, ;s mint ilyen, a tobzódást is el őhívta: a költő  szinte nem 
tud betelni is képalkotás gyönyörébe, verseng ő  lázban „látja" meg a 
képeket, ennek h őfoka forrasztja össze a szavakat, amelyek el ő tte a 
magyar költészetben nem kerültek együvé, s így új költ ő i fogalmak 
százaival népesítette be nyelvét. 

Ez az „örvényl ő" kép-világ nemcsak :azt a formailag és technikájá-
val is elkülönülő  három versbetétet fogja közre, amely vers-mimikri-
ként is, formai evokációkent is figyelemreméltó, különösen a Mária 
ének középkorian naiv szépsége, hanem azok a verstestbe épült, a 
narratív alapanyagba ágyazott s lényegében mégis önálló lírai darabo-
kat is, amelyek Juhász költeményeinek gyöngyszemei, a képanyag, a 
látásmód felhozta valóság- elemek, az életérzés tragikus fantáziája  
szülte világ kristályosodási pontjai. Ezek a betétek nemcsak az amúgy 
is lírai fogantatású vers jellegét határozzák meg, hanem alapszínét 
is megadják a versnek, egyensúlya biztosítékai is, gócai Juhász ellen-
pont-rendszerének. Ezekben a költ ői fegyelem, amelyet nemegyszer 
látszólagos szertelenség vált fel, üli diadalait, s bennük sorra megszó-
lalnak Juhász költői témái. A „lét édes pillanata" a „Mert boldog az 
anyag felszíne, mélye, boldog a magasság" 'kezdet ű  versszakban s az 
ezt követ ő  szakaszokban szólal meg, az „ őskorok tiszta lázának" az 
ódájaként, amelyet már feledett az emberiség s csak töredék-tudással 
bír róla, „visszasojogva" „az ember-el ő tti tét tudatlan, buja szerelmes 
magányát"; már költ ő i alvilágába visz a Hold festette tájképe („Ó, 
csak akkor, csak akkor lesz emberivé e bakszagú táj. ha alkony után 
indul a hold mosolyogva ... ha az ű rben a félhold, mint szomorú fehér 
hattyú száll. Ha a hold süt, csillogni kezd az árva, vad néma ugar, hajt 
lény-levelet, higany-kalászt, a virág jáspis, opál ..."), majd ennek el-
lentéteként a napsütéses vidék borzalmas látványa merül fel („Ha a 
nap süt a rögök a vér megalvadt, fekete csomói, a karókon csecsem ők 
teje szárad ...") az ihlet remekléseként. Mint ahogy remeklés a téli 
erdő  három versszakon húzódó képe: 

A szél? Beüvegezi majd az erd ő t, kiszakítva lombfalait, 
a tar ágak szeszélyes keretébe rak h űvös, kék üveget, 
ablakkal teljes kupolák lesznek a fák, a törzsek közt táblaüvegek 
eresztik át a fényt, mutatják a vadon elrejtett szentélyeit .. . 

Tud új képeket találni a „nagyon fáj" József Attila-i panaszára („Fáj 
a. vasnak, ha nyakszirtbe sujt, fáj a akarónak, ha belekbe dúl..."), a 
„vízi-világ" leíró-lírai megelevenítésére, sképzelete legszebb virágait 
nyitja, amikor a tavaszról szól: „De a föld szaga a szivet szorította, 
kábította az alkonyi lilában ...” — kezd ődik ez a lírai betét, s benne 
ilyen versszakok lírai ömlése, képgazdagsága nyügöz le: 

És nedvek lágy illata, tavaszi f űszer, arany-g őz, terhes, édes-éden 
lávája szédité a szeretni-kész világot, elég a dermedésb ől! 
És cinke szólt, frissen festett bundájú méhe lév ődött 

[ki méz-hüvelyébő l, 
viasz-templomát elhagyva kóborölt az álszent lovag, sárga-csíkos 

[öltözetében. 
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S 'a rügyek a napra ültek, lila tokával, mint kis püspökök ... Majd 
gyors kérdésekben s szélesen hömpölyg ő  képekben a bölcselet csap-
kodja aa líra partját, hagy Juhász életszemléletének dialektikája szó-
laljon meg: „Virágok szaga alatt nem érzed-e a rothadás enyhe-édes 
illatát? S a holtak árnya mögött ,a virágpor illata-olaja édes ... Holt 
anya nem szült gyermeket még, de eleven belehalt már a szere-
lembe ... az 'anyaméhib ő l a sírba, istenné teljesülszmagadban. És nincs 
több! Ez a legtöbb: az ember örök sugárt vet át a halálon ..." 

A betétek e sorozatába tartozik a sáska :oly érzékletes és szemléle-
tes leírása, a költői mikroszkópia e remeklése, majd az ősz 'oly meg-
jelenítésére bukkanunk, amely a magyar líra páratlan gazdagságú ké-
pei között is feltűnő  a „boldog ősz" képzetével, s ilyen zárlatával: 

S a végtelen ágaira meteorokból sűrű  hálót köt a tél, 
mint a pók beszövi fényeivel a mindenség ablakkeretét, 
az megreszket, leng, ha érzi a világszél sátán-röhejét. 
Mereng a tollpihe, s az útifű  azt kérdi, mire születtél? 

Az eposz zárórészében pedig felcsendül a legnagyobb lélegzet ű  lírai 
betét, szinte önálló, hét szakaszos költeménye, 'amely a társai falta 
Dózsa György halálának gondolatát járja át elégikus sírást vegyítve 
fájdalmas és magashangú ódai-prófétai lázú indulattal: „Hát hova fus-
son, akinek gyökerét csak ez a só élteti ... Csak meghalni lehet e ször-

nyű  földön? 'Csak eltűrni, ami bánt: napok -t őrét, anémaság gennye-
dező  sebét, a kórt, Kami tüd őnk elégeti? ..." A költemény 'eszmei, lírai 
vonala ebben a „siratóban" emelkedik talán a legmagasabbra, s itt 
forr össze a Dózsa-témával az a költ őt foglalkoztató gondolatsor és kép-
világ, amely ma már bátran nevezhet ő  világképének, lírája alapszö-
vetének. Nem véletlen tehát az .sem, hogy a fenti betét közelében, 
annak vonzásában már, szólal meg a 'gondolat-kör, amely a legköz-
vetlenebbül idézi meg Juhász képalkotó természetér is, magyarázza, 
miért hatalmasodott 'el költeményeiben az emberen kívüli természet 
képanyaga: 

Az értelem! Mert azt akarjuk, hogy ne vak ösztönök uralják 
[szívünket, 

ne az anyag ős-törvénye, láza, ős-bűne, vérengzése és bujasága, 
ne a mindenség szállni-vágyó virágpora, az ágyék paráznasága, 
az egymást faló, a egymásban boldog érzékiség igázzon le minket. 

Ne a buja kristályok násza, csillagok tapadása, sejtelmek rettenete, 
a sejtek kocsonya-láza, a világ űr mibennünk, babonák varázsa, 
ne a táltosok hazudozása, idegzetünk fény-érzékeny máza, 
de a rendezésben rejt ő  értelem legyen az ember végs ő  igézete! 

Az ember legyen urrá a mindenség magányári: ez a sorsa! 
S az ember magányát oldja fel a mindenség hite... 

Az itt megszólaló vágyak, a „legyen" és a „kellene" óhajai, s a taga-
dásokba foglalt kép-sorok „embertelenséget", állati létet, kozmikus 
képzeteket sugalló jellege a jelen—jöv ő  reláció innen kisugárzó reflexei 
a legbeszédesebben vallanak a költ ő  .mind társadalmi-bölcseleti, mind 
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poétikai tendenciáiról — magyarázva és illusztrálva is egyúttal A té-
kozló országban megérlelt költő iséget. Ahogy József Attila költészetét 
végső  fokon az Óda és A város peremén valamint az Elégia és a Téli 
éjszaka pólusai határozzák meg, s a többi verset is bevilágítják, úgy 
mutatja meg A 'tékozló ország, s benne 'ez a betét azt a költ ő iséget, 
amely Juhász Ferenc elkövetkez ő  költészetét jellemzi majd. A Temp-
lom Bulgáriában már idézett élményéb ől, az ott megragadott történe-
lem-élményből nőtt ki, annak egyetlen képe-utalása („elfeledett épo-
szok töredékét ...") indult meg s kezdett osztódni, s borította el az el-
sődleges élményt, a „Grünewaldi képet", amely a biológia képanyagá-
ból építette a maga bonyolult képmolekula csoportjait él ő  s művészi 
szervezetté. Ha a Templom Bulgáriában az „ őssejt" volt, A tékozló or-
szág 'a megszületés tényének .a hirdet ője. 

A versművész teljes fegyverzetben áll el őttünk ebben a költemény-
ben: a versforma rafinált régiségének kiképzése, a „jeremiádok'' hang-
ját hibátlanul újra megszólaltató ének, az „ ősiséget" megidéz ő  kép-
magia, ennek varázslatát szolgáló szóteremtés (mintha vulkán rob-
banna a magyar költői nyelvbe!), a modern szemlélettel harmoniku-
san megcsendülő  rafinált naivság — ezek e költemény olyan új vívmá-
nyai, amelyeket költőnk tovább visz, gazdagít és elmélyít, kidolgoz 
költészetének újabb szakaszában. S éppen ezért, A tékozló ország a 
magár atalálás verse is: a tétovázások, aa kísérletek korának a vége, az 
érettség kezdete, ennek b őségével és csorduló tobzódásával. 

A kritika a „tékozló költ ő” felett tört pálcát kommentálva Juhász 
eposzát, mi, Hatvany Lajossal éppen e költemény kapcsán írhatjuk 
le: „ecce peseta!" — íme a költ ő , magárataláltan, diadalmasan, biro-
dalmába lépni 'készül őben. A magyar költészet egyik legizgalmasabb 
költő i kalandja és teljesítménye n ő  majd ki ebb ő l az itt meglelt világ-
ból. 



Á L O M 

Sa f f er Pál 

Furcsát álmodtam az éjjel. Körülöttem mindenütt, a falakhoz tá-
masztva és a földön, feny őágak zöldelltek. Közöttük és körülöttük fe-
ketébe öltözött emberek nyüzsögtek. Mintha mindenki készült volna 
valamire. Nekem is készülnöm kellett volna, de még nem tudtam, hogy 
mire. Őket nem mertem megkérdezni,mert ünnepet mondtak volna, 
de én nem nevezhetem azt ünnepnek, mert ünnep alatt örömet értek. 
Ezért inkább csak azt mondom, hogy esemény. 

Lehet, hogy a fenyőágak miatt éreztem így. Azok nekem sohasem 
jelentettek ünnepet. Csak mások készül ődését, örömét láttam mindig, 
azt pedig nem lehet érezni, legfeljebb csak megérteni lehet, 

És azért is, mert mindez a falumban volt, .ahol harminc év után jár-
tam nemrégiben. Az ,én falumban sohasem nőttek feny ők, csak ,az úri-
házak udvarában, ahova nem lehetett belátni. Az utcákra csak kará-
csony el őtt hoztak feny ő t a piaci árusok, máskor ott csak akácok, meg 
eperfák nőttek, ,porosak voltak, egyhangúak, szürkék, mint a falu. Én 
pedig szerettem volna, kicsi koromban, hogy a falum hasonlítson arra 
a másikra, amit a nagy képen láttam az iskolában. Tudtam, hogy a 
szép hegyeket nem lehet idevarázsolni, de legalább a feny őket: miért 
nem ültetnek feny őt mifelénk? Azok olyan szép zöldek és egy kicsit 
hasonlítanak a hegyekre. Az apám akkor megmagyarázta, hogy a fe-
nyő  nem szereti a bácskai földet. Szerettem volna megkérdezni t ő le, 
hogy milyen föld van az úriházak udvarában, de nem mertem. Csak 
vágytam tovább titokban a feny őket és vágyom őket ma is, mert már 
tudom, hagy a valóságban még szebbek, mint a képen. Ha egyszer há-
zam lesz, sok fenyőfát ültetek az udvarába. 

És most ott voltak a feny ők a falumban, mindenütt, a földön és a 
falak mentén. Két igazi fát is találtam közöttük: egy óriást, meg egy 
kisebbet. 
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Innen tudtam, hogy készülnöm kell, de még nem tudtam, hogy 
mire. Pedig az esemény közeledett. 

Egyébként, hogy a falumban történt, ezt onnan is tudom, hogy tisz-
tán láttam magam el őtt a főutcát, a három templom tornyát, a község-
házát, a Beckék boltját a sarkon, meg a harminc ével ő tti embereket. 
Megismertem őket, ha a nevükre már nem is emlékszem. De id őben 
a dolog nem akkor történt, hanem most, mintha ők megmaradtak volna 
olyanoknak, mint egykor és csak én öregedtem volna hozzájuk. Ezt 
nemcsak onnan tudom, hogy ,a főutcán ott volt az emeletes ház, arait 
most építenek, talán a.feny ők helyett, hanem onnan is, hogy állandóan 
Jolán járt az eszemben, és Jolán akkor még nem volt. 

Körülöttem mindenki igyekezett feny őzöldet szerezni. Az emberek 
egymás kezéből kapkodták ki az ágakat, mint karácsony el ő tt, pedig a 
karácsony még messze volt. Ebben bizonyos vagyok, mert még nem 
volt sem hó, sem fagy, csak valami végtelen, kétségbeejt ő  szürkeség. 
Ismerem ezt az időt. Ilyen szokott lenni száraz őszökön, november vé-
gén, december elején, amikor már minden munka kész, minden elher-
vadt, még a nap fénye is. És az emberek kiégett szemekkel ülnek ott-
hon, vagy kelletlenül tesznek-vesznek a ház körül, a tél pedig még 
várat magára. Tudom, ilyen még most is ősszel a falum. Nemrég jár-
tam ott. Ezen nem segít az emeletes ház. A feny ők sem segítettek 
volna, csak én hittem azt gyerekfejemmel. 

A két fenyőfa közül fogtam a nagyobbat, néhányszor magasabb volt 
T ő lem, és bedugtam a kabátom alá. Ez annyira természetes volt, hogy 
senki fel sem figyelt .rá. Kajánul örültem, ugyanakkor végtelen nyu-
galom é.s megkönyebbülés áradt szét bennem. Most már tudtam, hogy 
mire kell készülnöm: holnap lesz Jolán születésnapja. És nekem volt, 
itt a kabátom alatt, a legszebb, legnagyobb feny őm. 

Ezzel korántsem akarom azt állítani, hogy a többiek is Jolán szü-
letésnapjára készültek volna. Nem tudom, de nem is firtattam, mert 
nem fontos. Minden közös ünnep úgyis külön-külön ünnepekb ől áll, 
és csak az a fontos, hogy 'az ember megtalálja bennük a sajátját. Én 
megtaláltam, de nem sokáig tartott. Más lehet ő  értelmek mindig bi-
zonytalanná teszik a sajátot: hátha tévesen készülök, téves eseményre?! 

Világos volt ugyanis, hogy a faluban vásár van, de nem kint a falu-
végen, a koplalón, ahogy nálunk a gyérfüv ű  legelő t nevezték a bika-
istálló közelében, amely egyéb célok mellett vásártérként is szolgált, 
hanem bent a főutcán, a Beckék boltja el őtt, ahol a hetipiacot szok-
ták tartani. Világos volt azért, mert a feny ők között csak cukorka-, 
törökméz-, játék- és m űvirágárusokat láttam. Csupa ajándék és érez-
tem, hogy sok ajándékot kell vennem. Nem tudom, miért érzem mindig 
azt, hogy Jolánnak sok ajándékot kell vennem. És ilyenkor ő  soha 
sincs mellettem. Valahogy mindigmegyek hozzá. Az ajándék pedig 
olyan, minta váltságdíj a távollétért. 

Ekkor jutott eszembe, hogy a születésnap tulajdonképpen nem is 
holnap lesz, hanem ma! Sietve jártam hát az asztalok között és dísze-
ket válogattam a feny őfámhoz, amit még ma, az ünnepélyen, a Danics 
doktor házában át fogok adni Jolánnak. 

Nem tudom, hogy miért épp a Danics házban, de lehet, hogy azért, 
mert valamikor annak az udvarában n ő tt feny ő  a faluban. Messziről 
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jött ide ez a doktor, onnan, ahol nem kell a feny őket ültetni, a gye-
rekeitcsikorgó téli hidegben is térdharisnyában járatta, és a falusi 
asszonyoknak kicsordult a könnye a fagycsípte vörös gyereklábak lát-
tán. Senki nem utánozta a Danics gyerekeket. De lehet, hogy a dok-
tor nem is ezt akarta. Goromba ember hírében állt, és nem mertem 
soha belesni az udvarába. 

De az is lehet, hogy csak azért nem mertem, mert az apám haragu-
dott rá. Ő  is haragudott az apámra és bizonyára rám is. Az apámra a 
saját testvérei is haragudtak. Talán innen van az, hogy ma is vonz 
valami azokhoz az emberekhez, akik nem szeretnek. Mindig attól félek, 
hogy igazuk van és szeretném megtudni, hogy mi az, ami taszítja őket 
tő lem. Szeretném jóvátenni és néha kétségbeesek, mert nem tudom, 
hogy mit. 

És most ott készül az ünnepség a Danics doktor házában. Nem h ol-
nap, hanem ma. Sietni kell. 

Egyszeriben azt vettem észre, hogy az egész vásár velem együtt be-
került az utcáról ,a Beckék sötét boltjába, ahova soha nem szerettem 
menni. mert sötét volt, feneketlen és dohos. A boltban most italt is 
mértek, és János, a vállalati sof őrünk volt a kocsmáros. Különös, vi-
gyorgó, el őzékeny kocsmáros, aki mindenkinek mindent ígér és aki-
nek mindene van. 

Ott volt Évike is. Mosolygott, .megölelt ,és azt mondta, hogy boldog 
mert eljöttem és ennyi virágot hoztam neki. Talán mondtam neki, hagy 
Jolánnak vettem a virágot, hogy Jolán vár és nekem sietnem kell. 
Bizonyára mondtam, de ő  nem hallotta, csak mosolygott tovább és 
szedte ki szálanként a virágokat a kezemb ől. Én hagytam és azzal vi-
gasztaltam magam, hogy van még a boltban sok virág, majd veszek 
másikat és senki sem veszi észre, hogy az már nem lesz ugyanaz. 

Évi most hasonlított ,a Beckék lányához. Az néha jött hozzánk, mert 
anyám hívta, hogy legyen a pajtásom. Ha jött, én elszöktem hazulról. 
Talán azért mert nagy fekete keretes szemüvege volt, és a fiúk csú-
folták miatta. Ő  pedig órák hosszat ült és várt. Olyankor gy ű löltem, 
mert elvette t ő lem az anyámat. Most sajnáltam. Sok az adósságom. 
Ahogy vonzódtam mindig azokhoz, akik eltaszítattak, úgy menekül-
tem ;mindig azoktól, akik engem kívánták. Azután megbántam. Vagy 
inkább megijedtem, hogy ők is megutálnak. Ilyenkor jó a másoknak 
szánt művirág vagy a másoknak szánt id ő . Csak én tudom, hogy nem 
annak adom, akinek szántam. Aki kapja, az örül. Nem láthatja, hogy 
gyilkosnak érzem magam. 

Valami sürgetett. Jolán nem tehet err ől. Hirtelen ismét nagyon 
sietni kezdtem, és Évi elt űnt. 

Egyszeriben mindent akartam, ketté szakadtam: ültem ‚az asztalnál, 
mint aki nagyon ráér, és valami italt szopogattam, de ugyanakkor si-
etve járkáltam a pultok között is, és válogattam egyre több és több 
művirágot a feny őfámhoz, hogy szép legyen, rés mutasson valamit. Mert 
addigra már összezsugorodott, igénytelen hervadt ágacska lett bel őle, 
amit okvetlenül fel kellett díszíteni, ha azt akartam, hogy hatása le-
gyen, hogy jóvá tegye a megbántást, a mulasztást, mert ekkor már 
nyilvánvaló volt, hogy valamit elmulasztottam.. Ezt abból is láttam, 
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hogy az ág, minél több virágot kötöztem rá, egyre csúnyább lett, zsu-
gorodott, és ezt nem tudtam megállítani. Kivert a veríték.  

János, a sofőr látta, hogy mi történik; vigyorgott a pult mögött, és  
kiszolgált. Várta, hogy odamenjek hozzá. Mindig így várt, ha tudta,  
hogy kérni akarom valamire. És én néha kértem. Tudtam, hogy ké-
sőbb ezt ki fogja használni ellenem, mégis kértem. Azután fizettem.  
Szolgálatokkal, vagy kölcsönökkel, amiket sohasem adott vissza. Má-
sok is kértek, mások is .fizettek. Kis szolgálatokért nagy árakat. A  
vállalatban mindenki gy űlölte Jánost. De senki nem merte megmon-
dani.  

Ötletem támadt: csokoládét veszek Jolánnak a fa mellé. Ravasz  
gondolat: ha a fa egészen összezsugorodik, akkor a csokoládé lesz az  
ajándék, a fa pedig a dísz rajta.  

A pulthoz léptem. János egy kis kockát nyújtott felém, de rászól-
tam, hogy egész dobozzal akarok. Körülöttem az emberek hangosan  

szörnyülködtek. Nem tör ődtem vele. Siettettem Jánost, hogy csoma-
golja be. Ne nézzék. János rám kacsintott. A kabátom alatt a fácska  

már be volt csomagolva, újságpapírba. Most már b űntudat kínozott.  
Fizetek, mondtam hetykén Jánosnak, mert úgy hittem, hogy .sok  

pénz van nálam és a maradékból kifizethetem a .m űvirágárusokat is,  
akiknek 'adós maradtam. Különösen az egyiknek tartoztam sokkal. T őle  
valami hosszú szárú fehér virágokat vásároltam, amib ől 'sehogy sem  

lett elég.  
János számolni kezdett. El őbb ezreket, azután tízezreket mondott,  

és nekem nem lett elég a pénzem. Az pedig nem lehet. Nem szoktam  
meg, hogy többet kívánjak, mint amennyire telik.  

Csalt. Tudtam, hogy csal és meg is mondtam neki, hogy én soha nem  
ittam olyan drága italt, hogy ennyi pénzbe kerüljön, és a csokoládé  
sem kerülhet ennyibe.  

Ekkor bejött a boltba Rogozi, a f őnököm. Odaállt mellém a pulthoz,  
és ahogy szokta, morogni kezdett a bajusza alá, hogy hol vagyok ennyi  
ideig, már mindenfelé keresnek, és mindenki csak rám vár.  

Rénéztem, és egyszeriben megértettem, hogy miért sietek. Nem hol-
nap, de nem is ma, hanem most van az ünnepség és engem várnak  
oda. re a dac mindennél er ősebb volt. Úgy éreztem, hogy ezt a szám-
adást Jánossal nem hagyhatom itt, ezt mindenekel őtt ésmindenáron  
tisztáznom kel]. Addig nem mehetek el innen. Intettem Rogozinak,  
hogy hagyja abba, és nem tör ődtem többé vele, bár hallottam, hogy  
tovább is mondja a magáét.  

Csapkodni kezdtem az asztalt és vitatkoztam:  
„Nem a pénz miatt!", kiabáltam, „Nekem az igazság a fontos, az  

igazág! A becsületem!" „Én nem tartozom ennyivel!" „Senkinek sem  
tartozom ennyivel!"  

Így kiabáltam, azután ismét belém nyilallt a kétség: miért mondtam,  
hogy ennyivel? Miért nem mondtam, hagy semmivel? Elhallgattam.  

János csak állt a pult mögött, szemtelenül vigyorgott, és valami régi  
tartozásokat emlegetett.  

P_~ gc ~ zi is 

 
megszólalt, ismét. Megkérdezte, Hogy tulajdonképpen me-

lyik igazságot keresem. , ; Mert tudd meg — mondta —, hogy kétféle  
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igazság van: az egyik a kötelesség, a másik az érzés 'igazsága. És nem 
mindig tudni, hogy melyik az előbbrevaló ..." 

Ránéztem, és úgy tűnt, hogy részeg. Talán azért, mert nem tétele-
zem fel róla, hogy józanul ilyet mondana. 

A dolog így kezdett egyre bonyolultabbá válni. Ekkor ismét rá-
döbbentem, hogy végleg elkéshetek, hagy nincs már id őm vitatkozni. 
Ez szörnyű  volt. Elrohantam. 

Már kint jártam az utcán, amikor észrevettem, hogy az ünnepi fe-
hér ingemet a kezemben viszem, hogy nincs is rajtam kabát, hanem 
valami csíkos pizsama, és még borotválatlan vagyok. Igy nem mehe-
tek be az ünnepélyre. Az emberek csodálkozva néztek rám, de nem 
törődtem velük, csak szaladtam tovább. Mögöttem valahol messze Ro-
gozi loholt és kiabált, hogy siessek, mert elkések. 

Amikor odaérten, benéztem a Danica. ház ablakán. Most sikerült, 
mert már felnőtt voltam. Gyereikkaramba.n hiába pipiskedtem, ha arra 
jártam. 

Odabenn őszülő  hajú frakkos urak sétálgattak, komoly arcú estélyi 
ruhás asszonyokkal. Elszomorodtam. Megint ők győztek, a komolyak, 
a felnő ttek, rendesek. Ismét nem tudtam megfejteni a titkot, hogy 
mikor végezték el minden dolgukat, mikor védték meg igazságaikat, 
hogyan maradt még idejük frakkba öltözni, rózsaszín űre fürödni, bo-
rotválkozni és az arcukat kisimítani. 

Bementem az udvarba, és megbújtam az épület sarkánál. Vártam, 
hogy Jolán kijöjjön és odaadjam neki az aj ándékot, ha már nem me-
hetek bee mulatni. Er ősen gondoltam rá, mint kicsi koromban, ha na-
gyon akartam, hogy valami kívánságom teljesüljön. De nem jött ki. 

Végül mégiscsak [megjelent valaki az udvarban. Hallottam a lépteit. 
Elhatároztam, hogy megkérem, hívja ki Jolánt. Barinka néni volt az, 
az óvónőm. Tacsikát vezette fényes pórázon, a nagy, selyemsz őrű , sze-
líd fekete kutyáját, mint valamikor. Mind a ketten szomorúan néztek  
rám. 

Nem .mehetsz be így, fiam — mondta csendesen Barinka néni —, 
nem öltöztél fel rendesen. Látod, megint nem öltöztél fel rendesen. A 
nadrágod még mindig térden alul ér, nem úgy, mint az úri fiúknak... 

Mondtam anyámnak ... — szakadt ki bel őlem a tiltakozás, de az-
után elhallgattam. Mert Barinka néni sohasem mondta, hogy öltözz 
fel, fiam, csak 'azt, hogy nem öltöztél, ahogy kell. Ez nagyon fájt va-
lamikor. Most is. Most is fáj, ha üres tekintettel csak olyannak lát-
nak, amilyen vagyok. 

Odabenn közben szünet lett, és mindannyian kijöttek az udvarra. 
Jolán is kijött, de nem volt estélyi ruhában, mint a többi 'asszonyok. 
Valami fekete házikabát volt rajta és kötény, amiben a konyhán segéd-
kezett. 

Ekkor jutott eszembe, hagy megígértem és elfelejtettem neki estélyi 
ruhát venni. 

Odaszaladtam hozzá, de elfordította fejét, és ment tovább. Lépked-
tem mellette, egyszeriben roppant fontosnak t űnt, hogy tartsam a lé-
pést vele. Azután elkezdtem beszélni. Meg akartam neki mindent ma-
gyarázni, de egy szavamra sem válaszolt. Talán nem is hallgatott 
rám. 
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Akkor elővettem a kabátom alól a díszes feny őágat, de amikor át 
akartam adni, láttam, hogy csak egy csomó összegy űrt újságpapír 
van a kezemben. A feny ő  és a csokoládé nem volt sehol. 

— Nagyon siettem. Szaladtam — mondtam dadogva. — Lehet, hogy 
akkor vesztettem el. Pedig megvolt. Becsületszavamra megvolt. Ké-
szültem. Neked készftettem .. . 

Jolán végre rám nézett. Ekkor láttam, hogy sír. 
Megértettem, hogy minden hiába. Ismét elkéstem. Most már tudtam, 

hogy miért viselt kötényt. Ez nem az ő  ünnepélye. 
Az ő  születésnapja tegnap volt. 



A VENDÉG 

Varga Zoltán 

Mikor egyedül maradt a szobában és nagyanyja lépcs őn lefelé haladó, 
egyre halkuló lépései végleg elenyésztek a becsukott ajtó mögött, már 
csupán néhány akkordot ütött le. Aztán kedvetlenül leengedte karjait, 
halkan, inkább durcásan, mint szomorúan sóhajtott. Körülötte csend 
lett, a zongora hangjainak alig hallható utózengése is felszívódott. Egy, 
az ablak körül cikázó, id őnként zizegő  koppanással az üvegnek csa-
pódó dongó zümmögése csak pár másodperc múltán ért el a füléig, 
anélkül azonban, hogy igazán felfigyelt volna rá. 

Székén el őredő lt, arcát a hűvös, kemény csontbillentyűkre fektette. 
Néhány pillanatra lehunyta szemét, ujjait merevnek, izmait ernyedt-
nek érezte; unalomban és kedvetlenségben gyökerez ő  fáradtság feküdt 
rá, képtelennek érezte magát a további gyakorlásra. Még nagyanyja 
szigorának ismételten felelevenített emlékei sem voltak képesek mun-
kára serkenteni. Hiába idézte fel mintegy figyelmeztetésként szavait, 
miszerint a mai leckét okvetlenül meg kell tanulnia, mire visszaér. 
„Különben baj lesz". „Hát legyen", gondolta pár pillanatig dacosan, és 
kis időre hihetetlenül bátornak érezte magát, valósággal h őssé magasz-
tosult saját szemében. Aztán .egy-két percig újra már sokszor felszínre 
bukó kívánsága kopogtatott benne, hogy bárcsak ne lenne olyan nagy-
anyja, aki zongorázni taníthatja. Hogy miért is lett éppen zongora-
tanárnő?, tette fel magának a kérdést, s mintegy válaszként közel 
került ahhoz a megállapításhoz, hogy nagyanyja, több mint harminc 
évvel ezelőtt, csakis az ő  bosszantására választotta ezt a foglalkozást. 
Mennyivel jobb lenne egy csak amolyan egészen egyszer ű  nagyanya, 
aki nem sokat tud, s aki mindent megenged, olyan, amilyen másoknak 
van. És olyan, akivel ki lehet tolni ... De így ... tudja, nem ismer 
tréfát. 
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Letörten állapította meg, hogy mégis fél nagyanyjától, s ezt szé-
gyellnivalónak, kisfiúsnak találta. Őszre már kilencéves lesz. Kilenc-
éves, és fél a nagyanyjától ... Hát ez mégiscsak ... Na nem, most 
éppen azért sem zongorázik. Csináljon vele, amit akar... 

Ültében felegyenesedett, majd hetyke, szemtelen grimaszt vágott az 
üres szoba fala felé. Székén hátrad ő lve a plafonra bámult, és lábával 
kalimpálni kezdett. A legszívesebben kereket oldott volna, ki az 
utcára, valahová a cirkusz irányába, de erre mégsem merte elszánni 
magáé. Pedig jó volna tudni, igaz-e, hogy ,késdobáló is van ... Jó lenne 
tudni .. . 

Később, két napot visszazökkenve, mint tegnap és ma már annyi-
sz.or, ismét a tegnapel őtti cirkuszi el őadáson találta magát. Újra a r őt, 
lámpafényben sütkérez ő  fűrészporos köröndöt látta, a bokszoló és 
kerékpározó medvéket, a zsongl őrök pergő  karikáit és tarka labdáit, a 
bűvész kalapokból, zsebekbő l, kendők alól elővarázsolt galambjait, a 
trapézról fejjel lefelé csüng ő  légtornászokat, a pofozkodó, bukfencez ő  
bohócokat. Meg külön a zenebohócot, aki két fapálcikával egy egész 
sor különböz ő  magasságig vízzel töltött üvegpalackon játszott, meg 
óriási trombitán és egészen pici heged űn, ső t csellón is, először ren-
desen, szépen a vonóvál a húrokon, aztán egyszerre megfordította a 
hangszert és a fenekén kezdte húzgálni a vonót, de hangja mégis 
tovább hallatszott s méghozzá egészen ugyanolyan maradt, mint az 
előbb; csak kés őbb vette észre, hogy a bohóc most már a szájával 
utánozza a cselló hangját. Azaz nem is ő  jött rá, hanem Apa mondta, 
mert a bohóc csukott szájjal csinálta ;  alig lehetett észrevenni. Azután 
egészen közel jött hozzá, valami furulyát kotort el ő  a ruhájából, bele-
fújt, és az hirtelen nagy durranással felrobbant a kezében. Egészen 
váratlanul, úgyhogy ő  fel is kiáltott az ijedtségt ő l. A bohóc akkor 
elébe állt és, mintha csak az el őadáshoz tartozna, megkérdezte,; — Na 
mi az? Megijedtél, kiskomám? 

Ekkorra már összeszedte magát: — Nem. — Pedig tudta, hogy nem 
mond igazat. 

De bizony, megijedtél. 
Nem. Nem ijedtem meg. 

— Biztos? 
Biztos. 

A bohóc erre újabb furulyát szedett el ő , és feléje nyújtotta: 
Na lássuk, milyen bátor vagy? Bele mersz fújni? 

Csak nehezen magába gy űrt félelemmel vette át a hangszert. 
Ez is fel fog robbanni? 
Hát ... Nem tudom. Majd meglátjuk ... Na rajta. 

Remegve illesztette a szájához. Egy pillanatig szeretett volna vissza-
lépni, de érezte, a nagy, fényben úszó sátorban most minden szem 
rátapad. Elszántan készítette el ő  fülét a csattanásra. De a furulya 
néma maradt; hang helyett egy csomó szappanbuborék röppent ki 
belőle. Még sohasem látott ennyi buborékot egyszerre; parányi lég-
gömbökként lebegtek, mind színesebben a lámpafényben. A közönség 
felnevetett, s ő  egy pillanatra a nap h ősének érezte magát. Csak leg-
alább még egyszer elmehetne... 



I 1372 I 

A felidézett kép megsemmisült, ugyanolyan gyorsan, mint ahogyan 
kibontakozott. Felnyúló szemével megint csak a plafont látta. Fejét 
hátravetve egészen elnyúlt a széken, újra sóhajtott, majd ásított. Aztán 
ijedten felült és a billenty űsorra tette kezét. Elhatározása, hogy bármi 
is történjék, azért sem gyakorol, id őközben szertefoszlott: tanácsta-
nul állt a kérdés el őtt, mit is mondjon nagyanyjának, ha visszajön. 
Hogy fájt a feje? ... A, azt Úgysem hinné el ... Vagy ha elhinné, 
akkor meg benn kellene maradnia, és kés őbb sem mehetne sehová ... 

Sietve, kissé túl gyorsan véve az ütemet, játszani kezdett, de pár 
taktus után lendülete megtört, széttöredezett gyakorlatlanságán, bele-
zavarodott, úgyhogy kénytelen volt az egészet .elölr ől kezdeni. Most 
óvatosabban fogott hozzá, kevésbé kapkodva, igyekezve elkerülni a 
kifulladás veszélyét. Valamivel tovább is jutott, de aztán megint fenn-
akadt: ezúttal szeme hagyta cserben, megbokrosodva el őreszáguldott 
az apró fekete, buktatókat rejteget ő  kottafejeken, engedetlen, botla-
dozó ujjai viszont alulmaradtak a versenyben ... Most csak néhány 
akkorddal lépett vissza, kínosan ügyel ő  pontossággal ismételve az 
elrontott részt, különösebb hiba nélkül át is küzdötte rajta magát, de 
közvetlenül utána, egy ma még nem próbált szakasz kezdetekor, újra 
rossz hangot fogott. Öklét felemelve a billenty űkre csapott: az egy-
szerre leütött három vagy négy hang élesen, kellemetlenül, disszonán-
san vágódott a fülének. Felállt és teljes er őből lecsapta a billenty űsor 
fedelét; a hangos csattanás a bohóc kezében felrobbanó furulyát jut-
tatta ismét eszébe, s egyfajta harcias, lövöldöz ős lelkesedést keltett 
benne, annyira, hogy utána még háromszor megismételte a m űveletet. 
Lassan, mintegy elhatározás nélkül a nyitott ablakhoz ment. 

Odakinn alig néhány embert látott: 'az utca nyarat sugárzott feléje, a 
meg-megrezzen ő  falevelek a. szabadba hívogatták; ment volna, de gyá-
ván és érezve is gyávaságát, nem merte elszánni magát. Csa kifelé 
bámult; mélyen kihajolt, talpa elvált a padlótól, teste mérlegként 
egyensúlyozott az ablakpárkányon, a szükre poros járdát bámulta. Kis 
időre megint a cirkusz 'merült fel képzeletében: igazán, legalább még 
egyszer el kellene mennie, úgy hallotta, nem mindig ugyanazt a m ű-
sort adjak ... Homályos terveket kezdett szövögetni: valahogy ráveszi 
szüleit, még egyszer menjenek el. Vagy engedjék őrt egyedül ... Hátha 
tényleg késdobáló is van, csak akkor este éppen nem lépett fel; lehet, 
hogy ma fellép, biztosan fellép ... Hirtelen ijeszt ően merész gondolata 
támadt: mi lenne, ha kinyitná a szekrényt, hamar pénzt kerítene ma-
gának és megnézné most a délutáni el őadást? ... Szívverése néhány 
másodpercre felgyorsult az .izgalomtál, ez azonban mégsem fokozódott 
benne a cselekvés kényszeréig, ahogy jött, el is t űnt ismét. Bánatosan, 
többször egymásután az aszfaltra köpött; csüggedten, mélabúsan köp-
ködött, lendület nélkül, épp csak kiengedve száján a nyálat. 

— Na mi az? Unatkozunk, unatkozunk? 
A fakószürke, napszítta vászonruhába öltözött, alacsony, keskeny-

vállú alakot már előbb is látta a járdamenti fának támaszkodni, de 
csak most, hogy megszólalt és lassan néhány lépést tett feléje, vett 
igazán tudomást róla. Mindeddig annyira mozdulatlanul állt, mintha 
csupán valami halott tárgy, szélmállasztotta, zuzmótarkította k őszobor 
lett volna. Hangjára most ijedten rezdült össze. 
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Tessék? — kérdezte, halott értette a szavakat. 
Az arcon átfutó barátságos mosoly egy sor sárgán és ezüstösen csil-

logó fémfogat villantait felé: — Na mi az, csak nem ijedtél meg? 
Nem, csak... 
Azt hittem, te bátor gyerek vagy. 

A mosoly ismerősnek tetszett, mégsem tudott mit kezdeni vele. Csak 
egészen bizonytalan sejtés rezdült meg benne. 

Maga kicsoda? — kérdežte. 
Hát nem ismersz meg? 

Gondolatban krétafehér és ,cinóberpiros festékkel próbálta bemázolni 
a gyűrött, táskás szemű  arc sárgás pergamenszerű  bőrét és hosszú he-
gyes paprikajancsi-satyakot képzelni a gyérül ő  seszínű  hajjal rendetlen 
foltokban benőtt fejére, de annyira, hogy gyanúját ki is merje. mon-
dani, mégsem volt biztos a dolgában. 

Nem... 
Az arc tréfás, túlzón sért ődött kifejezést öltött: 

Nahát! Már elfelejtettél! Ezt igazán nem gondoltam volna... 
Pedig én ismerlek ám. 

Egyszerre mintha életre villanyozták volna. Mintha valami kedves, 
cégvárt személy érkezett volna meg. 

A bohóc! A furulyával! .. . 
Na látod. Mégiscsak emlékszel. Hiába, nem lehet engem olyan 

könnyen elfelejteni. — Az utolsó mondatót ismét túlhangsúlyozott 
önérzettel mondta, s komikusan kihúzta magát, úgyhogy hatására hir-
telen röttyenéssel tört fel bel őle a gyerekkacagás. 

A bohóc most szigorúan vonta össze szemöldökét: — Csak semmi 
röhej. Én egy feledhetetlen ember vagyok. Ez így van! Nincs mese! 

E percben nagyon hasonlított cirkuszbeli önmagára, annyira, hogy 
felajzott képzeletében néhány pillanatig a reflektorfényt, a porond 
rőtszínű  fűrészporát és a számtalan elmosódott arc alkotta közönséget 
is látni vélte alakja körül. Közben ezernyi feltolakodó kérdés, megcsil-
lanó lehetőség, önmagát kínáló élmény reménye bolydult meg benne. 
ValÓban, most megkérdezhetné, igaz-e, hogy késdobáló is van? Meg 
hogy mit tettek ia furulyába, amelyik fölrobbant? És hogy ő , a bohóc, 
tudta-e előre, hogy föl fog robbanni? Meg talán még a cirkuszba is 
elvihetné. Lehet, hogy meg is tenné, ha szépen megkérné, s még szólna 
is a jegyszedőnek, engedje ingyen a néz őtérre... De hirtelen zavará-
ban nemtudta, hol is kezdje, mir ől is szóljon előbb ... Egyelőre csak 
a némán feléje mosolygó arcot nézte. De közben leolvadt róla a 
festék; egészen közönséges, mindennapi ember állt el őtte. — Te itt 
laksz? — hallotta a hangját. 

Itt. 
Te zongoráztál az előbb? 
Én. 
Mióta tanulsz? 
Á, alig egy éve múlt. 
Na akkor éppen csak most kezdted. 
Csak most. 
N a és szereted? 

-- Á! Mu97-4j. 
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Egy pillanatra mintha árnyék suhant volna át a bohóc arcán.: — Ki 
mondta, hogy muszáj? 

Anya és Apa. Meg a Nagymama. Ő  tanít. 
Te meg nem akarsz tanulni... 
Nem ... Unalmas. Nem szeretem. 
Hát mit szeretsz? Mi szeretnél lenni? 

Csak kis habozás utánmert válaszolni. Egy kicsit attól félt, a bohóc 
csúfolödásnák veheti feleletét, amit pedig e pillanatban komolyan gon-
dolt: — Bohóc. 

Ejha! Éppen bohóc! És mért éppen az? 
Csak. Mert tetszik ... Mert érdekes... 
De nem zenebohóc. Ugye, hogy nem? 

Érezte, hogy válaszával ellentmondásba gabalyodik, de kicsit ki-
hívón, mégis kimondta: — De az. Éppen az. 

A bohóc alig ,észrevehetően mosolyodott csak el;inkább csak a sze-
mén látszott, semmint a száján. 

Nagy majom vagy te, hallod. Ha nem +tanulsz zenét, hát hogy le-
hetne bel őled zenebohóc? 

De ,hát éri tanulok, csak... 
A bohóc szejmében csúfondáros fény csillant meg, amikor megpró-

bálta továbblökni megrekedt mondatát: — Csak? ... 
Hát csak éppen most ... hát nem volt kedvem .... Máma vala-

hogy nem volt .. . 
Aha. Értem, uram ... Na és mondd csak, hányszor nincs kedved 

hetente? 
Érezte, hegy elvörösödik Válaszát tudatos, feln ő ttekt ől ellesett, fa-

nyarul mentegető ző  fintorraligyekezett aláfesteni: — Hát ... Elég 
sokszor... 

A bohóc továbbra is mosolygott; közben fürkészve tekintett fel rá: 
— Na ,és ha én ikérnélek, hogy most ,menj be szépen és játsz tovább? 
Ahhoz mit szólnál? Én majd itt kinn hallgatlak. 

A! Nem tudok én még úgy játszani. 
Nem baj. Úgy játszol, ahogy tudsz. Gyakorolsz. 
Ajjaj! — Mélyet sóhajtott. Kicsit .furcsának találta a kérést, és 

nem is nagyon 'ak+aródzatt neki ismét a zongorához ülni. De minden-
képpen szeretett volna barátságot kötni a bohóccal. Már csak azért is, 
mert bohóc, igazi, eleven bohóc. És hátha tényleg elkerülhetne vele 
még egyszer a cirkuszba. Talán a késdobálót is láthatná ... Tétovázva 
idő t szertett volna nyerni; félig ösztönösen megpróbálta mellékvá-
gányra siklatni a beszélgetést. — Maga zongorázni is tud? 

Na hallod! Én mindent tudok. 
Akkor inkább játsszon maga. 
Én?... 
Igen ... Az sokkal érdekesebb lenne ... Bejöhetne. 
Ugyan már ... Mit szólnának a tieid, ha csak Úgy beállítanék? 

tátsz csak te szépen. 
Nincs senki Itthon. Csak én egyedül. 
És ha közben hazajönnek? 
Csak a nagymama jöhet haza. De ő  nem fog haragudni. Még 
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örülni is fog, hogy megismerhette magát. -- Ebben cseppet sem volt 
biztos, mégis tovább er ősítgette. — Egész biztos öc ülni fog. 

A bohócnak ismét kivillantak a fogai. — De jaj neked, ha aztán a 
nagymamád elveri rajtam :a port. És el őször azért te játszol. Jó? 

Jó ... Megyek, nyitom az ajtót. 

Izgatottan távolodott el az ablaktól. Dobogó szívű  lelkesedés haj-
totta át az el őszobán és ki .a tarkálló, a burjánzó kaportól eléktelení-
tett kis virágoskerten át a kapu felé. Vajon, hogy is csinálja a kés-
dobáló?, azt mondják .a kések élét fogta és úgy hajította el őket, mint 
a katonák a kézigránátot, hogy közben pörögtek a leveg őben miel ő tt 
a deszkába álltak, meg hogy egy lányt, egy igazi él ő  lányt is körül-
d.obált késekkel, és semmi baja sem történt. De lehet, hogy az egész 
nem is igaz, csak hazudtak a barátai, hogy mondhassák, többet láttak 
nála. De most majd megkérdezi, meg mindenféle mást is kérdez; a 
végén majd sokkal többet fog tudni a cirkuszról, mint ők ... 

A bohócot már a kinyíló kapuszárny mögött találta. 
Na és ha mégis kikapsz ezért? 
Nem fogok kikapni. 
Jól van, fiam. A felel ősség szörnyű  súlya a te zsenge vállaidat 

terheli majd. Az Úr legyen irgalmas hozzád. 
Maga mindig viccel? 

Ém mindig komolyan beszélek. Csak .másak hiszik, hogy viccelek. 
Holott én 'magasztos m űvészetemmel egy másik, tisztább világba igyek-
szem emelni a nagyérdem ű  és hájfej ű  közönséget. Igen, oktalan gyer-
mek, a művészt tiszteld bennem... 

Nem értette pontosan a szavakat, de a bohóc arckifejezése és testtar-
tása nevetésre ingerelte. Igy értek be a házba. 

Na most játsszál szépen. Hadd halljalak ... Aztán majd én ... 
De én még csak nagyon kicsit tudok. 
Mindegy. Így alkudtunk meg. 

Leült, kicsit fészkel ődött, majd felnyitotta a zongorát, és játszani 
kezdet i . De valahogy izgatott volt; valami lámpalázféle fogta el, 
ugyanúgy, mint néhány évvel el őbb óvodás korában, amikor egy gyer-
mekelőadáson szavalni állt ki a függöny elé, s az els ő  szavak után foj-
togató gombóc keletkezett a torkában, és alig leküzdhet ő  vizelési in-
ger vett erőt rajta, úgyhogy majdnem képtelen volt végignyögdécselni 
a verset. Egy pillanatra agyába is villant az eset, mint ahogy ké-
sőbb, vizsgái alkalmával viszont ennek a délutánnak az emléke eleve-
nedett föl benne, szinte törvényszer ű  szabályossággal. Most is, mint az 
előbb, túl sebesen kezdett; a bohóc már az els ő  néhány hang után fi-
gyelmeztette: — Csak lassan. Szép nyugodtan, senki sem kerget. 

Kicsit lassított, néhány kisebb döccen ővel sikerült is végigjátszania 
a darabot. Közben nem mert a bohóara nézni: csak mikor az utolsó 
hang is elhalt, emelte föl tekintetét. A száraz arc most semmit sem 
fejezett ki, de neki mégis úgy tűnt, nincs megelégedve játékával: igaz, 
ő  úgyis tudja, hagy rosszul játszott. És valószín űleg sohasem is fog 
jól játszani. Talán azért is nem szereti, mert rosszul megy az egész... 
A bohóc csak néhány pillanattal kés őbb mozdult meg: felállt, arcára, 
melyen most ismét kivirított a festék, áhítatot varázsolt; szemét elra- 
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gadtatottan félig lehunyva meghajolt és kezét nyújtotta: — Gratulá-
lok, művész úr. Feledhetetlen volt. 

Á, maga mindig csak viccel... 
Nfondtaan már, hogy én sohase viccelek. Esküszöm, uram, eskü-

szöm! — Kezét szívére tette, s szeme fehérjét kivillantva, az ég felé 
fordítva, ismét nevetést csiklandozott ki bel őle. Aztán más hangon 
folytatta: — Szoktál te focizni? — kérdezte. 

A kérdés egészen készületlenül érte: — Szoktam — válaszolta zavar-
tan. 

És mit szeretsz játszani? 
Szélsőt ... Balszélsőt. Ballal jobban rúgok. 
Nahát. Ez nagyszer ű . Egy jó balszélső  kincset ér. Mert ritka. 

Hát csak trenfrozz sokat, és minden pénzt megadnak majd érted. 
ÉrtetJ ■enül nézett. Nem tudta, mit is akar a bohóc tulajdonképpen. 

A szavak gúnyos élét csak kés őbb, évek múltán értette meg. Most csak 
zavarba hozták. Csodálkozva, kicsit ostobán kérdezte. — Maga fut-
ballista is? 

Az is vagyok. Tökfejekkel futballozom, amelyek rám csodálkoz-
nak és nevetnek a felrobbanó furulyákon 

A hang most nyers volt, majdnem dühös, valamivel hangosabb is 
lett és kiélesedett. Ez megijesztette;amióta a bohóc megszólította, 
most félt tőleelőször, maga sem tudta miért. Talán mert olyan fur-
csákat beszélt; meg mert az egész alak olyan furcsa volt. Érthetetlen 
és kiszámíthatatlan. Egy pillanatra arra gondolt, hogytalán mégsem 
kellett volna beengedni a lakásba. Hátha részeg. És ki tudja, mit csi-
nálhat vele. — Ezt nem értem — mondta ,megszeppenve. 

Az arc most megenyhült. Újra barátságos lett; egy pillanatra megint 
a fémfogak csillantak el ő . 

Nem is fontos. Ezt csak úgy mondtam. Most vicceltem ... Na kelj 
csak föl, most én következem ... El őször megmutatom, hogy kell ját-
szani azt, amit te játszottál az el őbb ... Na, ide figyelj ... 

Ugye, nem jól játszottam? 
Játszhattad volna jobban is. 
'Tudom én azt ... Majd jobban .megtanulom. Ezt csak pár napja 

kezdtem... 
A bohóc már nem figyelt rá. Keze könnyedén csilingelve indult el 

a billentyűk során és játszotta le a sok ny űgöt okozó zongoralecke dal-
lamát. — Na látod — szólt, és egy pillanatra felvont szemöldökkel 
rántekinte:t, majd az esetleges választ meg sem várva, ujjai ismét moz-
gá.sba lendültek. 

A zongora előszörerőteljesen, magabiztosan zendült meg a bohóc 
keze alatt, úgyhogy az els ő  percekben azt hitte, holtbiztos a dolgában, 
de idővel észrevette, hogy meg-megakad. Nem tudja, gondolta picit 
kárörömmel, miközben néha idegesenmegránduló arcát figyelte és a 
minden egyes megakadásnál ráncákbx. futó homlokot Lám, nem tudja, 
ő  se tud mindent. A játék meg néha pár másodpercre meg is szakadt, 
a barázdákkal körülszőtt szemekben ilyenkor tűnődő , kereső  fény csil-
lant fel, mintha emlékezetében kutatott volna. Többször végleg el is 
ejtett valamely dallamot, s lemondó legyintés után másikat kezdett. 
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De azért nem hagyta abba. A hangok az egész szobát betöltötték. 
Ismeretlen 5 ismerősnek tetsző  dallamok csendültek fel és olvadtak 
szét a fülében. Kés őbbi éveiben, ha a jelenetet felidézte, megpróbált 
visszaemlékezni, vajon mit is játszhatott ,a bohóc, de teljes bizonyos-
sággal ez sohasem sikerült. Egyszer Chopin-, máskor Schubert- vagy 
Mozart-melódiáknak tetszettek, néha úgy hitte, mindhárom szerz ő  mű-
vei előkerültek, máskor viszont olyan érzése támadt, hogy akkor, azon 
a délutánon olyan ,dallamokat hallott, amelyeket sohasem volt alkalma 
hallani többé. Volt, hogy arra is gondolt, talán a bohóc szerzeményei 
voltak, bár ezt a feltevését végül is mindig alaptalannak találta. Csu-
pánarra emlékezett, hogy egy ideig csendben, figyelmesen hallgatott, 
bár nem tudta bizonyosan, tetszik-e neki, ,amit hall, inkább az tetszett, 
hogy – mint hitte — a bohóc neki játszik. De inkább szemével nyelte 
magába az el őtte lejátszódókat: A mozdulatokat figyelte, a billenty ű -
sor felett jobbra-balra ingó fejet, s a kezeket, amint le-lecsapnak, néha 
keresztben is, egymás fölött átnyúlva egy-egy futam során, meg az 
ujjakat, melyek szinte megállíthatatlanul, még az egyes számok közti 
határvonalat is elmosva futottak tovább ... 

Később azonban unni kezdte; a szoba leveg őjében egymásra halmo-
zódó hangok kissé megsüketítették. Eleinte csak kellemetlenül túl 
hangosnak találta az egészet, de kés őbb mindinkább ijesztőnek sőt fé-
lelmetesnek érezte. Egyre er ősebben kezdte kívánni, bárcsak fejezné 
be már végre. Hiszen ő  még annyi mindent szeretne kérdezni t őle: a 
késdobálóról meg még mindenféle másról ... Aztán mind különösebb-
nek kezdte érezni a helyzetet: hogy egy vadidegen ember csak úgy 
bejöjjön hozzá (hogy ő  hívta be, azt e pillanatban majdnem egészen 
elfelejttette), leüljön a zongorához és egyre csak játsszon, játsszon .. . 

Mert már rég nem hitte, hogy neki játszik, ellenben mind fokozottab-
ban ráébredt, a bohóc olybá veszi, mintha jelen. sem lenne. Arcán, 
valahányszor megmozdult vagy meg akart szólalni, mindig elutasító, 
idegesen leintő oldalpillantással találkozott, ha viszont csendben ma-
radt, valami különös elragadtatottság ült ki rá, lázas csillogásba hozva 
a fáradt savószín szemeket. F őleg ez a furcsa, számára érthetetlen ra-
jongó hév töltötte el sajátos, valami ismeretlent ő l való félelemmel. 
Csak utóbb, az eseményekre visszapillantva gondolt rá, hogy a bohóc 
ekkor talán nem is a valóságot, a szoba négy falát, az ablak világos 
négyszögét, a bútorokat, s az egyik széken állát felhúzott térdein 
nyugtató kisfiút látta, hanem valami hangversenyterem megvilágított 
színpadára képzelte magát, amelyen túl sötétségbe süllyedve, feszült 
csendben, de kitörő  tapsra készen lapul a közönség. Egészen más kö-
zönség, mint a cirkuszban ... Igen, nem tudott szabadulni a feltevés-
től, hogy a bohóc e percekben egy másik, valótlan, de számára pillanat-
nyilag mégis minden ;másnál valóságosabb világba repült ... De most 
csak mindinkább növekvő  szorongást érzett, homályosan valami vá-
ratlanul közbejöv ő  esemény után sóvárgott, ami véget vetne a furcsa 
helyzet feszültségének. Néha sóhajtott, ásítozott, mocorgott a széken, 
de a bohóc most már egyáltalán ügyet sem vetett rá. Közben azt 
kezdte kívánni, bárcsak nagyanyja visszajönne már. 

Aztán egyszerre az egésznek vége lett. Hirtelen, számára váratlanul, 
mintha elmetszették volna, csak az utolsó hang úszott még egy ideig 
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a szoba levegőjében. A bohóc felállt, s többször egymásután, el őször 
ünnepélyesein, mintha egy valóban jelenlev ő , tapsorkánba robbanó kö-
zönség felé tenné, aztán feléje fordulva, mintegy a valóságra ébredve, 
átszellemült arckifejezését fintorrá torzítva, túl mélyen meghajolt. —
Na tessék... 

Csak kis szünet után tudott szólni: — Maga m űvész? 
A széken fáradt ejt őzéssel ül ő  alak nem nézett feléje. 

Nyűvész. 
-- Az micsoda? 

Nyüveket tenyésztettem. 
Nyüvek? ... Mik azok? 
Légykukacok. Bel ő lük lesznek a legyek. El őször kukacok, aztán 

szárnyuk nő  és zzzzz ... elrepülnek. Csak az enyémeknek nem akart 
kinőni a. szárnyuk ... A, nyavalyát ... Egy frász-t akart kin őni. Végig 
kukacok maradtak, csak másztak, és sohasem tanultak meg repülni. 
Szép csendesen ,megdöglötték ... Vagy agyonnyomták őket ... De hát 
igazuk is volt, ki a fenének van szüksége ny űvckre vagy legyekre... 
Még ha gazdájuk pillangóknak is hiszi őket... 

Á, maga mindig viccel ... 
Szamár vagy. Mondtam már, hogy én mindig homolyan beszélek. 
De viccel. Űgyis tudom, hogy viccel. Az el őbb mondta is, hogy 

viccelt. Mondja, m űvész? 
A bohóc a szőnyeget nézte, alsó ajkát lebiggyesztette;ezúttal úgy 

tett, mintha nem is hallotta volna a kérdést. Zsebéb ő l cigarettát és ön-
gyújtót szedett el ő . — Szabad itt rágyújtani? — kérdezte. 

Szabad. 
Biztos, hogy nagyanyád nem fog kiporolni miatta, ha hazajön? 
Biztos. Apukám is dohányzik. 

Az első  -beszívott •füstadag kissé rekedtté tette a bohóc hangját: — 
Van itt egy hamutartó valahol? 

Van. Mindjárt hozom. 
A másik szobában kicsit keresgélnie kellett, amíg a hamutartót a 

rádióasztalkán megtalálta. Némileg megkönnyebbült, de egy kis izga-
lom még mindig ott remegett benne; a bohóc a szokatlanság élményé-
vel hatott rá, s ez nyugtalanította; nem tudta, mit gondoljon róla: 
furcsákat mond, nem tudja, tréfál-e vagy komolyan beszél. Hogy tök-
fejekkel futballozik, meg ny űveket vagy miket tenyészt ... Mért mond 
ilyesmit, tudhatja, hogy ezt ő  úgysem értheti meg? Vagy nem is neki 
mondta? Akkor meg .kinek? ... Meg most már Nagyanya is minden 
percben visszatérhet; bizonyára nem tetszene neki ez az egész ... Si-
etve - indult ivissza; egypillanatig arra gondolt, hátha a bohóc nincs is 
már a szobában, elemelt valamit és észrevétlenül kilopózott a házból, 
de a következő  másodpercben gyanúját már .légb ő l kapottnak érezte; 
tökéletes képtelenségnek látta, hogy valaki egy személyben cirkuszi 
zenebohóc és tolvaj is legyen. 

Ugyanott találta, ahol akkor is ült, mikormagára hagyta, egyik 
könyökével az ,asztalra támaszkodva, ujjai közt a cigarettával, mely-
nek egy része id őközben halványszürke hamurudacskává alakult át, 
másik kezével viszont, mikor az ajtón belépett, hevesen hadonászott, 
mintha magyarázna valakinek. Aztán, mikor ő tmeglátta, sietve abba- 
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hagyta; csak ujjaival dobolt szórakozottan az asztalon. És üresen, szót-
lanul valahová messze nézett. Mintha nagyon sokat akarna látni, de 
semmit sem látna, gondolta err ől később mindig, valahányszor csak 
az agyába rögz ődött képet el őhívta. Mintha ő t nem is látná, gondolta, 
mikor a hamutartót elébe tette. 

Az asztal mellé ült és úgy figyelte a semmibe mered ő  keskeny, já-
romcsontjai alatt mélyen beesett arcot, az orrt ő től a szájszegletekig 
futó két mély barázdával, a vértelen, id őnként a cigarettába szívó aj-
kakat. Meg a szemeket, amelyekb ő l, úgy érezte, végtelen szomorú-
ság árad. De hát miért? Bárcsak ő  lehetne bohóc valahol, sohasem 
szomorkodna .. . 

És várta, hogy megszólaljon, mondjon valamit, meséljen neki a cir-
kuszról Mert hát ott annyi érdekes dolog történik ... De a bohóc 
csak ült, ő  meg egyre nyomasztóbbnak érezte hallgatását, kérdezni 
szeretett volna tőle valamit, csakhogy a csendet megtörje, de sokáig 
semmi sem jutott eszébe; pedig tudta, hogy rengeteg dolgot kellene 
megtudnia. Végül bátortalanul mégis szólásra nyitotta száját. 

Máma délután nincs el őadás? 
Az arc, mintha álomból csöppent volna vissza. 
-- Tessék'? ... Miféle el őadás? 

Hát a cirkusz ... Máma délután nincs el őadás? 
De van. Már el is kezd ődött. 
És maga ... Nem lép föl máma? 
Én? ... Nem ... Ma nem ... Azaz most délután nem ... — Aztán, 

mintha csak most ébredt volna fel igazán, sietve nyomta el cigaretta-
végét. — Na de én most megyek is ... Jobb, hanagyanyád nem talál 
itt 

Örült mikor látta, hogy a bohóc feláll és az ajtó felé indul, de fej-
lődésnek induló, kissé még kocsonyás konvencióburkával igyekezett 
úgy tenni, hogy öröme ne legyen túlságosan észrevehet ő . 

Na szerbusz. És tanulj meg jól futballozni... 
A becsukódó ajtószárny halk, megkönnyebbült sóhajt szakaszatot fel 

belőle. Pár másodpercig még ülve maradt, aztán az ablakhoz ment és 
kihajolt rajta. Túl a kapun még látta a bohóc távolodó kopott ruhás 
alakjá, látta, amint kezét ismételten a szeméhez emeli; mintha meg-
törölné. Nahát, csak nem sír! Na nem, az nem lehel, hogy egy feln őtt 
ember sírj -on. Még ha n ő  lenne, hát az más ... Aztán látta, amint le-
engedett kezével legyint, távolodva mind kisebbeket és egyre sebe-
sebben. Később eltűnt a sarok mögött. 

Sokáig bámulta még a mindinkább alkonyba roskadó üres utcát. 
Gondolatai csak lassan elevenedtek meg. Csak most jutott eszébe újra, 
mi mindent kérdezhetett volna. Hogy igaz-e, amit a késdobálóról mon-
danak, s ha igen, mikor lép föl? Hogy hogyan csinálja a b űvész azt a 
mutatványt, amikor elvág egy zsinórt és aztán az megint egész lesz, 
hogy mivel etetik a medvéket, és hogy mernek fellépni a légtornászok 
háló nélkül? .. , Dehát most már kés ő ... 

Aztán egyszerre, maga sem tudva miért, kedve lett volna sírni. 
Úgy érezte magát, mintha csúfosan becsapták volna ... Kés őbb, nö-
vekvő  éveiben, meg még azután is, feln ő tt korában, sokszor felelevene-
dett benne, amit akkor érzett: úgy találta, akkor sejtette meg el őször, 
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hagy a dolgok bonyolultak, álruhában járnak, csalárdak és ijeszt őek,-
egészen mások, mint amilyennek látszanak. És hogy ez szomorúsággal, 
félelemmel töltötte el. De hát hogy is hihetett olyasmit, hogy a bohó-
cok mindig vidámak... 

Aztán megfogta a hamutartót es átvitte a másik szobába: ne tudja 
meg Nagyanya ésegyáltalán senki, hogy bárki is járt a házban... 

1965. 



LÁTSZOTT RAJTA, 
HOGY NEM Ő SLAKÚ II. 

Tolnai Ottó 

„Stramm. Nem is kell dressz, ugye?" „Nem. Majd lent reggelizünk. 
Jó? Viszek egy darab sajtot. Meg a ballonit." „Stramm. Hozd az egész 
sajtot. Már kész is vagyok. Csak oltsd el a villanyt. Nyisd ki a terasz-
ajtót." „Gyerünik." A sajtot meg a ballont egy hálóba tette. Meg valami 
képes hetilapot. B ő  szürke trikó (kilátszott a nyakában lógó kis arany-
kereszt: apjától kapta még hároméves korában), rövid kopott b őrnad-
rág, meg papucs volt rajta. „Gyerünk." „Az ajtót n.em fontos bezárni. 
Úgyis jövök vissza. Ma dolgozni akarok. Profitálni, ahogy te mond-
tad. Mondjuk, naponta tíz flekk tenger, az már egészen komoly telje-
sítmény lenne. Nem? A fene egye meg, úgy látszik, már te is belátsz 
a ,mesterség' kulisszái mögé. Vénáján a kisujjad. Ez nem jó. Zavar 
egy kicsit. Nem is kicsit. Nagyon. Szebb ..." Nevettek. Be-
csapták maguk mögött a nehéz faajtót. Az els ő  emeletig még 
tollászkodtak. Meghúzta a nadrág szíját. Végs ő  ideje lenne már 
belenőni ebbe ,a nadrágba, gondolta. Gyerekkorát egy b ő re 
szabott bársonynadrág rontotta el. Mindig csak a bátyjáról vett mére-
tet a szabó. Megfogták egymás kezét. Felesége csak a kis keleti pré-
selt bőr táskáját vitte. Haját vállára engedte, orosz nyakú, óarany-
fekete trikójának japán ujja volt. A válla is kilátszott. Két-három 
nagy szeplő  volt a vállán. Hozzáhajolt. Felesége csodálkozva, nevetve 
nézte, mit akar. Állával megnyomta, megsimogatta a vállát. Megcsó-
kolta. Nevetve szaladtak a kövekkel, kaviccsal beszórt úton. Macskák 
ugráltak félre. Sok szép fekete macska volt ‚a környéken. „Délben, 
ahogy itt befordultál, mérgesen kérdeztem: mikor fejezik be már ezt 
az utat? Ja ;  és azt is írtam, hogy: a feleségemnek rossz az egyik bokája. 
Emlékszel, sokáig nem vettem észre. Azt hittem csak stílus kérdése, 
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hogy egy kicsit dőlve jársz." „Süsü." Nevettek. „Tényleg, hogy van 
a bokád? Hogy aludt az én egyetlen kis bakám?" „Köszönöm. Kit ű -
nően, mert úgy látszik, az éjszaka nem volt kit rugdosnom." „Látod, 
vigyázok én a tie kis (nagy) bokádra." „Látom. Hogyne látnám." „Egy 
kicsit tovább találtam nézni a vizet. Meg tudod, a kisipar reneszánsza 
is mennyire lefoglal. Az .este volt rák is meg kagyló is. Meg bárány 
is." „Cigarettánk van?" „Van elég." „Kérek." „Tessék." Megálltak. 
Szembefordultak egymással, összeborulták, hogy eltakarják a gyufa 
lángját. Nagyot sóhajtva szivták 'az els ő  füstöt. Aztán idegesebben ;  
gyorsabban. „Egyszer volt egy nagyjányom. Szép volt, mint az a 
Keserű  Rizsben. Olyan mandulaszemű , barna. És az égvilágon semmit 
sem sejtett a ,mesterségr ől'. Képzeld. (Vagy tudja a fene, hogy is lenn 
jobb? Se így, se úgy?) És nagyon szép volt vele. Olyan h űvö.s volt 
hozzáérni. Hűvös, mint amikor a pince hideg petrezselymes homokjába 
dugod a lábad, és kint ver a kánikula, a kánikula már mind felfor-
gatta a gyíkokat, kígyókat, torkuk meg szinte ugrál ... H űvös volt. A 
szeme ;meg olyan szép ,volt, mint a féketekávé." „Haha." „Ne nevess ki 
mindig. Miért nevetsz ki mindig? Jó, hogy kinevetsz mindig. Haha." 
„Emlékszel, egyszer ott fenn az albánoknál (Gsicsinél, annál a melák 
Gsicsinél) iaz egyik kariatida alatt ,azt mondtad, azért ver úgy a kis 
gyík szíve, vagy torka, mert meglátott engem és nervus sym,paticuga 
van?" „Hahaha. Sosemgondoltam volna, hogy ilyen szellemes gyerk ő c 
vagyok." „Hát te miért nevetsz ki mindig? Jó, hogy kinevetsz mindije." 
Nevettek. Felesége hosszú, meleg ujjai teljesen átfogták a kezét. Magá-
hoz szorította. „Egészen különös, hogy ilyen sok a macska." „Ha egy-
szer majd tényleg sikerül profitáltatnom a tengert, akkor majd többet 
érdeklődsz 'a ;mesterség' fel ől, jó? Megvesszük azt a tányérrózsaszürke 
kötött ruhát és kész. Meg ha nem profitál, akkor is." „Mit bolondozol 
annyit.? Különben meg már végképpen szeretném, ha nem lennél 
ilyen sovány. Akkor biztos nem is szédülnél. Többet bírnál ülni az 
asztalnál. S nemcsak az üvegkukacokkal bajlódnál. Te, én már félek, 
mennyire érdékelnek téged ezek aa kukacok. És miért nem mered már  
egyszer eldobni ezt a dobozt, amivel agyonnyomtad? Valamelyik nap 
láttam azt a kukacot. Éppen csak egy pár gy űrűje sorvadt el, fakult. 
ki. Meg egy kicsit ,dőlve' jár. Többször leesik. Az is meglehet, hogy 
mindig csak az esik le. Ú,gy lehet, az fog majd az ágyunkra is esni. 
Nem gondolod? Nem mondom, hogy agyon kellene nyomni, de leg-
alább eldobnánk messzire. De az is meglehet, nemcsak annak az egy-
nek van sorvadt ,gy ű rűje. Mit csinálnak majd télen ,a kukacaink? Jh 
lenne, ha elmennénk valahová a fenébe. Legalább békén hagynának 
téged. Meg engem is. Látod, már engem is foglalkoztatnak. Mi lesz, 
ha télire még több jön? Egész sok. Sok. És telehullik az ágyunk?" 
,Tudod, hogy az éjszaka valami. rendszert fedezi` :a el a járásukban. 
Egy szokatlan szögből, ahogy felgyújtottam az asztali lámpát is, meg-
csillant nyálas nyomuk hálózata a fehér mennyezeten. Kett ő  mindig 
a sarokban van, egy laz úton, egy meg az ég őnél spirálbam." „De mit 
gondolsz, mitő l pottyannak le?" „Nem tudom. Azt nem tudom. Valami 
lehet a padláson." „Süsü, a padláson nincs semmi, csak egy pár kon-
zervdoboz." „Persze. De úgy lehet, van bennük valami. -mos szinte átlát-
szónak tűnt a mennyezet. Olyan szép volt, mint egy Šutej-lap. Az, 
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amelyikből kiválik az a három labda. Holnap bemegyek megborotvál-
kozni. A kis,borbély tud konzervdobozainkról. Képzeld, és azt is írtam, 
hogy majd konzervnyitóval vágják el a nyakát." „Süsü, ki borotvál 
majd akkor? Nekem jobban tetszene, ha csak azt írnád le, hogyan 
borotvál. Részletesen. Tényleg, miért nem vezetsz naplót? És úgy 
szerkesztenéd a ikönyvet, hogy öt flekk tenger, öt flekk borotvál-
kozás. És akkor a sorrend tényleg nem is lenne lényeges. Végképpen 
le kellene szoknod a figuralitásról. Teljesen megfert őztek ezek a kis 
ügyetlen képzőművészék. Kétségtelen, a figuralitás ma már csak tehe-
tetlenség. Ki is akart úgy írni, hogy a könyv el őtt pár mondatban 
elmeséli a történetet? Mint a színdarabokban, megadni a szerepl ők 
leírását és kész." Leértek a partmenti 'aszfaltos útra. Nedves volt, 
mintha fellocsolták volna. Átkarolta feleségét. Szerette volna meg-
kérni, erősen, még erősebben szorítsa ,a karját. A tenger nagy volt 
és valahogy hideg. Nem fáztak, de egy kicsit megborzadtak a víz friss, 
sós illatától. Friss volt meg nehéz is. Egyik pillanatban mintha b űzlött 
volna. A' nap éppen csak elszakadta horizonttól. Kett ő  volt. Majd mind 
több. Az alig észrevehet ő  hullámok beterítették vele az egész vizet. 
Homorú volt a víz. Később kipúposodott. Jobbra nem is látszott a 
sziget. Egy út van a szigeten. Pontosan a közepén. Kétoldalt füge-
fákkal, De nem lehet rajta odaérni. (A sziget sziklás, az út meg érde-
kes, füves, nem valami nemes f ű , de füves.) Sehova. Egyszere egy lány 
jött vele szemben, és sosem ért oda. Pedig felült az egyik fügefára és 
várt. Sokáig. Ki látott smár egyszer ű , egyenes labirintust? Olyan nincs 
is. Nincs. Tele szedte a zsebeit fügével. A homokszed ők már kint dol-
goztak. El őször csak egy-kett ő t láttak, de hogy közeledtek feléjük, 
mind több lett bel őlük. Szabályosan takarták egymást. Árbocaik, mint 
a keresztek. „Tudod, miért nem jöttem ki olyan sokáig a homok-
szedőkt ől.?" „Nem." „Azért, mert ahogy feljöttem a vödörrel, tele let-
tem lila foltokkal. És nem akartam, hogy úgy láss. Vacogtam. Mind 
rám rakták az üres homokzsákokat. És adtak cigarettát is. A cigarettá-
tól egy kicsit rendbe jöttem. Egyikük meg dörzsölni kezdett a durva, 
csillogó zsákkal. Még az arcomat is. Tele lett a szám homokkal. Féltem 
kiúszni hozzád. Nem mertem a vízre nézni." „Jó, hogy integettél. Meg 
el is aludtam egy kicsit. Mind kiittam a ballont. Meg féltékeny is vol-
tam egy kicsit." „Süsü." „Igen." „Addig dörzsölt a zsákkal, míg nevetni 
nem kezdtem. Sebesre dörzsölt. Végül már ő  is nevetett. Jobban, mint 
én. És a többiek is mind nevettek. Még a kapitány is nevet őgörcsöt 
kapott. Visszaejtett egy vödröt. Csak úgy rázkódott a hajó. Aztán a 
többiek is dörzsölni kezdtek. Még a kapitány is. A kormányos azt 
mondta, ,lila lány'. Az én vödrömben aranyhomok volt." „Menjünk 
még?" „Menjünk. Gyere, futunk. Gyere. Na!" Sokáig szaladtak. A 
világítótoronynál, kinta „nyelv" végén megálltak. Felesége mind a két 
kezével belekapaszkodott. „Otthon a folyó és a töltés között egy 
veteményest úgy hívnak, hogy Lehegő ." „Leheg ő?" „Igen." „Érdekes. 
Nagyon tetszik. Leheg ő  ..." „Egyszer majd elmegyünk együtt." „A 
Lehegőbe?" „Igen." „Fanóasztikus." „Tudod, most már kivagdosták 
azokat a hatalmas nyárfákat a töltés két oldalán. Meg hát ki is öre-
gedtek. Meg a villám is megtizedelte őket. Lehasogatta, elüszkösítette 
végtagjaikat. A nyárfa akkor szép, ha kicsi, vagy ha óriás. Ezek 
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óriás nyárfák voltak. Azok, akik felmásztak rájuk, misztikus h ősökké 
váltak előttünk. Olyan terebéllyeselk voltak, annyi fajta fészekkel, lyuk-
kal ... Egyik felő l (a folyó felől) egekig érő  kerítése volt a Leheg őnek. 
A folyó és ,a töltés között volt még egy sötét tölgyfaerd ő , meg közvet-
lenül a partnál egy kis nyárfás. Nyár végén lestük, mikor sárgul a 
lomb. Látni lehetett, .ahogy a levélhez ér a leveg ő , és már egy kicsit 
nehezebben emeli meg őket a délibáb. Egy-egy lomb egészen télig 
friss zöld maradt. A másik meg már teljesen sárga volt, de egy levele 
sem esett le. Télen tele volta folyó vadkacsával. Nagy volt a sár, a hó, 
ritkán lehetett lemenni egészen a partig, hogy l őhessünk. A kakukk is 
lehúzódott egészen a partmenti sávba. Sosem sikerült kakukkot 
lőnünk. A Lebegő  másik felén meg végtelen szántóföldek nyúltak, ajkár 
a tenger. Kara ősszel finom egérszürkék voltak. Igaz, volt egy kis ér, 
sárga vízililiommal. Ott ittak a nyulak. Sok-sok kis nyúl gurult szét, 
ha arra mentél. Az őzek főleg a tölgyesben tanyáztak. Egyszer egy nap 
késet kötöttünk egy botra. De nem sikerült megk őzelitenün,k őket. Any-
nyira egysíkúak és végtelenek voltak a szántóföldek, hogy szinte azok 
is kerítést alkottak, akár az óriás rokkant nyárfák. A szántóföld szebb 
a tengernél, mindjárt .me.g is mondom, miért. Ha közepére mész, észre-
veszed, hogy fenn, egészen fenn, egy héja. Úgy néz a tarkódra, mint a 
szög, mint a golyó. Ha kicsit jobban meger őlteted a szemed, észre-
veszed, a héja felett egészen fenn, majdnem ott, ahol éjszaka a csilla-
gok vannak, egy pacsírta. De pontosan a héja felett. És egyik sem moz-
dul, rezdül. A délibáb (nyár végén az tán már nem is délibáb) jóval 
alattuk hullámzik. Felette metszett a kék. Es látod a végtelent egészen 
végig. A pacsirta szól. Szól, intenzíven. Megszakítás nélkül. Azt hiszem, 
a héjának nincsen füle. Sosem néz fel. A héja sosem néz, azt hiszem, 
maga fölé, ha fenn áll. A pacsirtának meg nincsen szeme. Sosem néz 
le. A pacsirta, azt hiszem, sosem néz maga alá, ha fenn áll. Akkor pon-
tosan alattunk kibújik egy mezei egér. A héja leb:ukik, a pacsirta 
helyébe esik. És ott újból mozdulatlanul szól. A héja, az egérrel, alant, 
kirepül a látóhatáron ... A Lebeg ő  veteményeskert. De van benne 
szomorúfűz, meg som is. Som is. Ezüst íze most is kicsire húzza ajkam, 
ezüstös szőr nő  a nyelvemen t ő le. Főleg ikaralábét. termesztenek, meg 
csicsókát. A töltésen piros r őzseházak vannaJk. Tele meleg, vattás ma-
dárfésakekkel. Árvíz idején azokkal er ősítik meg a töltést. Olyankor 
a levegő  tele van madárral." „Éxt nem is tudom, mi az a som. Még 
sosem láttam." „Tényleg?" „Som? Nem." „Som, som, som egyetlenegy 
garasom som som egyetlenegy garasom ..." ; ,Ne hülyéskedj. Komo-
lyan mondom, hogy én nem tudom, mi az." „Azt a verset sem hallat- 7  
tad., hogy: ,bontja virágját a som'?" „Nem." „Tudod, a som, az som." 
„Fantasztikus!" „Igen. Délel ő tt szinte már féltem." „Féltél?" „Igen." 
„Mitől a nyavalyától féltél?", kérdezte visszafojtva nevetését. „Attól 
a pata alakú kagylótól. Mutattam. Attól a cementes kagylótól. Éppen 
olyan, mint egy lópata. Ha nem lenne cementes, nem lenne olyan, mint 
egy lópata. Mindig ott ólálkodtam a sarkon a kovácsnál. Szerettem az 
égő  pata illatát. Egyszer egy beteg öreg gebének leesett a patája és 
elszaladtam vele. Kint a réten tüzet ,gyújtattam, sziksóval keresztet 
rajzoltam homlokomra, rádobtam a patát a t űzre, és áhítozva ültem 
magasra emelt orral, míg be nem sötétedett. Megijedtem. Az utóbbi 
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időben annyira kitisztul egy-egy gyerekkori motívum. Ez borzasztó. 
Ettő l félek. Nagyon félek. Nagyon. Mi lesz, ha végül mind ilyen tisztán, 
erősen jelentkezik majd? Mi lesz? Mi? Apukám, tudod, börtönben volt. 
Egész gyerekkoromban. És nem volt senki ,felettem'. Egész id ő  alatt 
kinnmászkáltam az erd őben, a mez őn, a réten, a Leheg őben, a folyó-
nál. Nem tudtam elolvasni a leveleit. Igaz, nagyapám felolvasta őket. 
Mindig csak üzleti ügyekr ől írt. Valami elmaradt honoráriumot haj-
kurászott. Még egészen fiatal volt apukám. Majdnem gyerek, legény 
ő  is. Utoljára írt egy hosszú-hosszú levelet. Egy egész csomagra valót. 
Vidám hangút. Anyukám mesélte, senki sem tudott annyit hülyés-
kedni, mint ő . Néha hetekig csak ,barmolt'. Azóta nem írt. Azt hiszem, 
átszökött valamelyik határon, vagy leesett a kanyonfalról, amikor 
hosszú, csillogó z.sákvarrótű jévedat akarta ütni gaz egyik csöpp, szepl ő s 
zöld tojást, hogy kihörpintse ... Tudod, a kanyonfalakban sok volt a 
fészek, a tojás. A ,sastojástól meger ősödtek. Az énekesmadarakétól 
felvidultak. ,Repül őknek' csúfolták egymást. Tudod, párkányokat vés-
tek a kanyonfalakra, párkányokat. Rilkés párkányt ... Végül már a 
levegőben is tudtak járni. Azt beszélték, a madártojásoktól. Ha erd ő t 
irtottak, kígyótojáson éltek. Egészen fiatal volt még. Huszonvalahány. 
Láttam egy fényképét. Majd kétméteres volt. Sz őke. Zöld szemű . 
Éppen csak az orra volt egy kicsit nagy. A szeme néha kékbe ment 
át, szögletesen csillogott olyankor, mint egy kristály. Néha szinte szép 
volt. Igaz, egy kicsit görnyedt. Néha meg elpiszkolódott. De ha vélet-
lenül jókedve kerekedett és megfürdött, hosszú, óarany haja csak úgy 
lobogott. És akkor az arca is olyan volt, mint egy lányé: rózsaszín. 
Egész nap semmi mást sem csinált, csak velünk játszott. Velünk 
kószált a folyónál, velünk labdázott, dobálta nagy kockás micijét éj-
szakánként a denevéreknek, velünk járt dinnyét, csicsókát lopni. Csi-
csókát! Gyerekkoromnak jeges csicsókaíze volt. Ha címerem lenne, 
csicsókát veretnék rá. Csicsókát, haha, sok ággal. Talán csak a méz-
nádat, az édesgyökeret és húgomat szerettem jobban a csicsókánál. 
Húgomat. Nagy sárháborúinkba is velünk jött. Ő  tapasztgatta be sárral 
a csicsókákat. Mind bevertük az ellenség fejét. Csaltunk." „Te, akkor 
te nagyon hasonlíthatsz apukádra, ugye?" „Nagyon. Anyukám, ha 
egymás mellé rakja fényképeinket, nem tud megkülönböztetni bennün-
ket. Anyukám. Meg kell mindig nézni, még nekem is, mit ír a képek 
hátulján." „Érdekes." „Igen." Nekitámasztották hátukat a hideg k őnek. 
A vizet nézték. Olajos volt. Felesége vállára hajtotta fejét. A szél néha 
eltakarta előle hajával a tengert. A sziget és a kiköt ő  között két hadi-
hajó sietett. Légelhárító ágyúik forogtak, akár a csigák. Egy sirály 
pontosan előttük esett a vízbe. A víz rángatni kezdte. Kis csipkés zseb-
kendőt vett elő  a kínai táskából. Belefújta az orrát. Visszatette. Rá-
húzta a cipzárat. Majd,nerm egyszerre ásítozni kezdtek. Felesége haját 
simogatta, majd idegesen összekócolta. Kaparni kezdte a nyakát, csó-
kolgatni. A farára csapott. Még a városban is többször megtörtént, 
hogy csak úgy a felesége farára csapott. Az emberek olyankor megáll-
tak, megfordultak. „Tudod, ez a tél elég nehéz volt. Még akkor is, ha 
nem volt az első , még akkor is, ha nem lesz az utolsó. Vagy nem 
tudom. És még akkor is, ha sokat írhatnék nektek a tél szépségeir ől. 
Előnyeirő l. Biztosan állíthatom, nincsen szebb dolog a világon, mint 
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minden hajnalban derékig ledörzsölni magad hóval. Képzeld, van már 
egy kis ,mellem', izmosodom! Meg, hogy még csak egy dolgot említ-
sek, a legközönségesebbet, például erre mifelénk télen nincsen olyan 
büdös, Igaz, a kibliiket mi különben is égetjük, az ablak alatt újság-
papírossal naponta kiégetjük. Na és a társaság sem volt a legrassz'abb. 
Mind a négyen különösen szerettek, kedveztek nekem. Persze mindig 
ús szükségük volt valakire, aki ha nem is ártatlan, de hasonlít az ártat-
anokra, vagy legalább van egy-két ártatlan vonása. Minden cellának 

van, kell hogy legyen egy ilyen szent-félesége, szerzetese, lélek-biztosa 
(,komesar za dušu'), ahogy én neveztem. Elég, ha fiatal, ha zöldek 
vagy kékek a szemei, ha gyengébb, ha nincsen er ős szakálla, fehérebb 
az arca, ha bűne másfajta (mert azt a másfajta b űnt különben sem 
számítják bűnnek) és máris mind neki akar gyónni, vele akar ját-
szani. Persze, mindez csak dekoratív dolog, akar azok a vásári szent-
képek. Tulajdonképpen csak ha unatkoznak, akkor fordulnak hozzá. 
Műhely valami 'komolyabb közegbe kerülnek, máris még nem tapasztalt 
önfejűséggel, könyörtelenséggel határoznak, cselekszenek. Mindezt nem 
is ezért írom., hanem azért mert te magad viszont megváltozol. Egy 
szép napon elhiszed, ha nem is azt, hogy szent vagy, de azt, hogy 
annak kell tűnnöd, látszanod, azt a szerepet kell játszanod. Egyszer űen 
egy szép napon elvállalod a szerepet. S tudod, jól tudod, mi mindem 
jár ezzel. Nagy len hajammal, fehér arcommal, sz ő lőnyi szemeimmel, 
hosszú vékony ujjaimmal nem is menekülhettem. Már els ő  nap fel-
ültem a priccs sarkába. Magam alá szedtem a lábam: lótuszülésbe. 
Kicsit megmerevedtem. Később sem csináltam mást. Feny őgallyat rág-
tam. A külső  világ valóban már réges-régen megsz űnt számomra létez-
ni. A belső  meg .akkor szűnt meg, amikor elvállaltam dekoratív szere-
pemet. Mindig is ezt az. egyensúlyt kerestem: amikor a mérleg tányér-
jai üresek. Sosem tudhatja az ember, éppen hol találja meg üdvössé-
gét. Fizikumommal sem volt baj. Ha az ember az els ő  tíz-húsz napot 
megússza, akkor azután lassan, észrevétlenül teljesen adaptálódik. 
Eléggé szilárd voltam. Éppen annyira, amennyire ehhez a lelkiállapot-
hoz szükséges volt. Minimálisra fogytam, de nem voltam soha fáradt, 
mint valaha kint. Emlékszem, kint, kint nem nagyon csináltam sem-
mit, s mégis halálfáradtan vonszoltam magam. Emlékszel, míg te (Te, 
a fényképed, napszemüveges fényképed most is itt van el őttem ahogy 
írok, hozzántb'újtál, hogy csak én láthassalak, még a fényképez őgépnek 
sem engedted meg, hogy lásson téged: egyedül ezt fogom majd magam-
mal vinni, a másvilágra, vagy mindegy, hová ...) dolgozni jártál, én 
otthon hemperegtem az ágyon. A terít ő  csipkés szegélyének lyukjaiba 
fűztem ujjaimat. ,Csipképéköttettem'. Kint, kint, mintha valaki min-
dig a mellemen ült volna. Egész nap csak a kukacot lestem. A meny-
nyezet piros üvegkukaealt. Már-már megfejtettem volna misztikus, 
csikorgó járásukat. Megvannak-e még a kukacaink? Megvannak-e  
még ... Egy ugye mindig spirálban van? Ott az ég őnél? Emlékszem, 
egy éjszaka egészen áttetsz ővé vált a mennyezet. Igen., pontosan azon 
az éjszakán, amikor elvágták a kis borbély nyakát. Képzeld, konzerv-
nyitóval! Itt senki sem akarja elhinni. Egy egész rakás vázlatot készí-
tettem a kukacok járásáról. Az egyik itt azt mondja, biztos valami 
hulla lehet azon a padláson. Onnan az a sok kukac. Hiába bizonygatom 
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nekik, hogy csak konzervdobozok vannak fent. Igaz, nem tudom, üre-
sek-e. Tényleg, üresek-e azok a konzervdobozok? Tudod, azért egy 
kicsit meglepett, mennyire vallásosak a b űnözők. Azért hisznek nekem 
is. Először gondoltam, kezdek majd velük valamit. Itt, amikor kihoz-
nak bennünket a telepre, mégiscsak valamivel könnyebb a kommuni-
káció. Feny őfabarakkokban élünk. Úgy érzem magam néha ebben a 
cellában, mint egy kockacukrosládában. Feny őgallyból valami alko-
holféleséget készítünk. És azt az ő rök sem vetik meg. Persze nem elég 
erős, hogy leitathatnánk őket. Szép itt. A kis tó olyan mély és egészen 
átlátszó. Barakkjaink akár valami kabinok. Pácosak. És ami a leg-
lényegesebb, délután horgászunk. Ötszázan vagyunk. S mind az ötszá-
zan körüljárjuk a kis tavat. Az őrök géppisztolyaikkal (kis német gép-
pisztolyaik vannak) kíbicelnek. Van amikor elvesztik a türelmüket, és 
hosszan a hal után lőnek. Kár, hogy mindössze csak egy óra hosszát 
horgászhatunk. De meggondoltam. Tudod, különben már kint megcsö-
mörlöttem a ,tömegjelenetekt ő l'. Pontosabban azért is kerültem ide. 
Vagy tudja is a fene, miért. Mondom, szinte mesebeli ez a kis tó. Kér-
tem a f őnököt, engedjen el, tíz napon belül egy zsák hattyúval térek 
vissza. Félek, libák lesznek azok, mondta a f őnök: ,i to, dobro klju-
kane!' A kanyon mint valami nagy odvas száj, ásitozik a kis türkiz 
tóra. Itt kezd ődik. Annyira tökéletes valami ez az egész, hogy szinte 
már-már mesterségesnek t űnik, kulisszának. Csak akkor ébredünk 
hirtelen fel, ha valamelyikünk sikít, miközben a kanyon kövei közé 
zuhan, kis lyukas, szepl ős tojással durva ujjai között. Képzeld, sorban 
mindegyik személyesen is találkozott már a ,Megváltóval'. Az egyiket 
lelökte a bicikliről. Fekete ruhában volt és a kanyarban mindig lelökte. 
Az árokba. Feje, igaz, nem volt. Viszont nevetett. Kicsit gúnyosan 
nevetett. Szög volt a lába, de a biciklije mellett futott. A kanyarban 
az árokba fordította. A bibliát meséltetik velem. Szerencsére, tudod, 
ezt a könyvet még valahogy ismerem. És különben is úgy mesélhetek, 
nekik, ahogy éppen csak akarok. Persze legjobban a Júdás-ügy pisz-
kálja őket. Rafinált változatait hallottam t őlük. Úgyhogy az én sejté-
seim könnyen a helyükre rakhatták nagy, kopasz fejeíkben. Például 
hogy még Júdás inait nem nyújtotta ki a tömérdek apró hal, hogy 
egyedül ő  volt képes valami nagyvonalúra, ami az egész miszmaszt 
valahogy kiemelhette stb. De mondom, ez a tél mégis nehéz volt. 
Nehéz. Ezt csak akkor tudtam meg igazán, amikor márciusban behoz-
ták azt a medvét. Akkor hirtelen felengedtünk, viszketni kezdünk, 
ugrálni, énekelni. Egyik napról a másikra szorgos kis méhkassá válto-
zott a telep. Egy hatalmas avas medve ez. Most is hallom, ahogy 
morog, ahogy a betonpadlóhoz csapkodja mancsait. Csak egy cella 
választja el t őlünk. Néha éjszaka dühöng, sír vagy táncol. Azt hiszem 
holdkóros. A gazdáját pár napja helyezték át valamelyik másik telep-
re. Tudod, valamit ,vétett'. Lopott, vagy gyilkolt. Medvetáncoltató volt. 
Senkije, semmije a medvén kívül nem volt. Mikor megfogták, nem 
tudták, mit csináljanak a medvével. Állatkert nincsen a közelben, meg 
hát hogy is szállítanák. A nyomozó szépen bevezette őket, és mind a 
kehtőjüknek kitöltött egy űrlapot, kijelölt egy cellát. Azóta itt él 
velünk. Először egy kicsit mindenki megzavarodott. Az ő rök telefo-
náltak az igazgatónak: ki fogja etetni? Az igazgató azt válaszolta 
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káromkodva: etesse az, aki behozta! De a nyomozó, az a muris ember, 
'akiről a múltkor írtam, már a következ ő  bűnös nyomába eredt. Akkor, 
mondom, egy pillanat alatt minden megváltozott. Csörömpölni kezd-
tünk. Jött az igazgató. Tudattuk vele, elhatároztuk, hagy magunk fog-
juk gondozni a medvét. Minden héten váltjuk az ügyeleteseket. 
Kosztja különben is ugyanaz lesz, mint a miénk. Kértük, a szakácsok ne 
dobálják ezután a folyóba a csontokat. Attól a naptól kezdve minden 
pillanatunkat teljesen lefoglalta a medve. Ünnepnapokon vele is feny ő-
lét itattunk, akár az őrökkel. És akkor táncolt. Táncolt, akár egy 
angyal. Csak egy kicsit nehézkesen. Akár az őrök. Nagy veszekedések 
törtek isi miatta. Az egyik ügyeletes megitta a medve levesét. Kihá-
nyattuk vele, és egy hétig rendszeresen elszedtük a levesért, hagy a 
medvének adjuk. Később frakciók jelentkeztek. Likvidálni akarták a 
medvét. Az én frakcióm áthidaló javaslattal állt el ő : meg kell szök-
tetni. Akkor határoztam el én is: a következ ő  telet már nem fogam a 
telepen tölteíni. Mondom, akkor tudtam csak meg igazán, milyen nehéz 
volt ez a tél, hogy még egy ilyen telet nem tudnék elviselni. Éjjel-
nappal vakaróztunk. Befagytunk, és most, mint ezek a kis patakok, 
felengedtünk. Azj akit a ,megváltó' mindig lelökött a kanyarban bicik-
lijéről, szétverte a fejét. Ült a priccsén és bámulta a falat egész dél-
után. Egyszer hirtelen teljes erejéb ől a falnak ugrott a fejével. Szét-
loccsant, mint a záptojás. Mintha belül nem lett volna semmi, csak egy 
kis büdös váladék. Meg sem rándult. Abban a pillanatban megkékült, 
megfeketedett. Mikor levetk őztettük, hogy megmossuk, jobb ruha-
darabjait szétossztlik, úgy festett meztelenül, mintha máris fekete 
ruhába öltöztettük volna, mint a ,Megváltát', és mintha mosolygott 
volna, habár nem volt feje ..." „És?" „És, nem tudom." „Mit bolondo-
zol? Olyan krisztusi pofával mesélted, hogy megzavartál." „Haha." 
„Süsü. Komolyan kérdezem — és?" „Mondom, nem tudom. Tán meg-
sejtették, hogy meg akarják szöktetni a medvét. Apukám, milyen ra-
vasz volt, biztos magára vette volna a medve bundáját. És véletlenül 
leesett. Leesett a kanyon pártkányáról, arról a riikés párkányról, 
amikor hosszú, csillogó zsákvarrótűjévecl éppen át akarta ütni az egyik 
csöpp szeplős, zöld tojást, hogy kihörpintse ... vagy az őr fejét... 
mondom, nem tudom." „Érdekes." „Igen." . „Érdekes, mennyire hason-
lított rád az apukád." „Igen. Érdekes." Messzir ől egészen kicsinek lát-
szott a világítótorony. Mint egy pislogó lámpás: viharlámpa. Közelr ől 
meg magas, mint egy bástya. Nem is látták a „cilinderét". Mintha 
nemrégen építették volna. A k ő  friss, fehér volt még. Tisztán tartot-
ták a nagy, nehéz hullámok. Csak ,a vaskampókról látszott, hogy már 
régóta ott pislákolhat, akár az örökmécses. Gyerekkorában sosem értette, 
hogy a fenében éghét örökké az a mécses ott a templomban. Egészen 
sokára tudta csak meg, hogy a sekrestyés minden hajnalban olajat önt 
a kis lila üvegbartályába. „Tényleg, .elviszel majd egyszer oda a Léhe-
gőbe?" „E1." „És magunkkal visszük a szamarat is? Addigra biztosan 
megveszed, ugye?" „Igen." „Fantasztikus." Csókolózóak. „Nézlek csak. 
Tudod te, hogy hasonlít rád az a kis szamár?" „Nem." „Nem?" „Nem." 
„Ugyanilyen szép nagy siskája van." „Jó vicc." „Két kis siskás csacsim 
lesz nekem, hahaha, jaj de jó lesz nekem, hahaha." „Te." „Mi az?" „Te, 
én nem megyek ma be a gyárba. Jó? Ugye, nem baj, ha ma nem 
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megyek be a gyárba? Ugye? Veled akarok maradni egész nap, egész 
nap, mindig, egész nap. Jó?" „Stramm. Fantasztikus. Kis csacsi, miért 
pityeregsz mindjárt? Egye meg a fene az egész gyárat, kéményest ő l 
együtt, ahol van. Nem mész be és kész. Nem mész be egy hétig. Nem 
mész be egy hónapig. Nem mész be soha többé! Soha többe ..." „Jól 
van, de te meg miért idegesikedsz mindjárt? Mit kiabálsz? Úgy kia-
bálsz, hadonászol itt, mintha a vizet fenyegetnéd: ,soha többé, soha 
többé, soha többé!' Hahaha, ,soha többé, soha többé, soha többé!' Ha-
haha, mintha a vizet ostoroznád, hahaha." „Mit vicsorogsz?" „Te meg 
mit csikorogsz?" Nevettek. Csókolóztak. Leültek. A világítótoronynak 
támasztva hátukat. Lábukat kalimpálva a víz fölé lógatták. Körülbelül 
egyforma hosszúak voltak a lábaik. Feleségéé tényleg olyan szépek 
voltak, hogy örömében szeretett volna beleugrani a vízbe. Csák az 
egyik bokája volt egy kicsit nagy. „Süsü, beleejted a papucsodat. Mit 
kalimpálsz ilyen veszettül? Mint egy süket malom." „Malom. Malom?" 
„Persze, .mint egy malom." „Malom ...? Mondd csak még egyszer, 
hogy malom." „Malom." „Mondd, hogy a mi malmunk." „A mi mal-
munk." „Mondd, hogy lomha. „Lomha." „Mondd még egyszer. Kér-
lek. Nagyon kérlek." „Lomha, lomha malom." „Stramm." „Lomha." 
„Érdek.es." „Tetszik, ahogy mondod." „Lomha malom." Nevetve hem-
peregtek a még hideg rakparton. Akkor hirtelen majd elsírta magát. 
„Te, én nem megyek be többé a gyárba. (Pedig megcsináltam az este 
a plakátot. A stand nevét is. Szándékosan csináltam varrógépet lilá-
ban.) Saha. Nem megyek sehová. Mindig így akarlak fogni. Igy két 
kézzel. Erősen. Csak így szorítani téged. Rád akarok n őni. Te, holnap 
eladunk mindent, és megvesszük a szamarat. És nem mozdulok többé 
sehová. Jó? A szigetre se megyünk el. A Leheg őbz se. Soha. Sehová. 
Te, majd együtt ,oldjuk meg' a kukacokat. Le fogam kopírozni neked 
járásukat.  Felmegyek és megnézem, mi van a konzervdobozokban. 
Vagy agyonnyomom mind. Mind. Hogy is engedhetnénk el egymást 
egy pillanatra is? Úgy érzem, ha pórusaink nem fedik egymást, a világ 
befejeztetett. Be, számunkra szörnyen. Nézd, milyen nehéz, olajos a 
víz. Milyen hideg. Nézd ezt a fát. Az embereket. Nézd. Hisz az sem 
lesz baj, hagy ennyire hasonlítasz apukádra. Még az se, ha hulla van 
a padláson. Vagy akármi. Ha mindjárt éppen a medve van is a pad-
láson, az se. Az se lesz baj. Megvesszük a szamarat, meg, ugye? Majd 
én borotvállak. Majd én. Egész nap. Vagy egyáltalán nem bántjuk a 
kukacokat. Csak nézni fogjuk őket. Bámulni. Lesni. És engedjük, hogy 
mind ránkhullján. Mind. Egytő l egyig. Megvesszük a szamarat, és vele 
fogunk játszani. Dolgozni. Követ pakolunk majd rá. Vizet. Szelet. Szi-
vacsot. Hullát. Homokot. Somát. Sót. Csicsókát. Mi fogjuk vinni a sza-
marat. Mindent. Semmit. Ne haragudj, hogy így összevissza beszélek. 
Nem haragszol, ugye? De valahogy így gondolom. Valahogy így szeret-
ném. De tényleg, nézd a vizet. Milyen s ű rű . Milyen nehéz. Milyen 
nagy. Nézd azt a fát. Milyen görcsös. Milyen száraz. Milyen er ősen 
zöld kis magasra nyúlt lombja. Nézd. Milyen er ős minden. Én félek. 
„Ha-ha." „Miért nevetsz ki mindig?" Mind a ketten nevettek. Felse-
gítették egymást. Bolondozva körülugrálták a világítótornyot. Egyszer. 
Kétszer. Háromszor. Lehajtott fejjel, egyik lábával hátra rugdosva 
zavarta feleségét. Fújt, mint a bika. Hirtelen megállt. Magához rán- 
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tatta. Az kacagott, könnyezett, dülöngött a nevetésit ől. „Ugye — ha 
megvesszük a szamarat, én is őslakónak fogok tűnni? Őslakónak ..." 
„Őslakónak ...?" „Szinte hihetetlen." „Igen." „Gyere, futunk." 
„Hajde!" „Kimegyünk a faluba! Jó?" „Fantasztikus." Keskeny kövesút 
vezetett a világítótoronytól tovább. „Ne szaladjunk. Még majd valami 
baja lesz a bokádnak. Megint meg talál dagadni." „Nézd, mennyi új 
ház, amióta erre jártunk. Talán senki sem tud ilyen gyorsan építkezni, 
mint ezek a dalmátok. Egykettőre, egyik napról a másikra összehány-
ják ia házaikat. És nem is csak olyan házakat." „Képzeld, milyen bor-
zasztó lehet .az: házadnak lenni. Nem mehetsz el. Tele vagy cókmókkal. 
Lobtörl őd, fogasod van, kulcsaid vannak." „Hahaha." „Miért nevetsz?" 
„Süsü, ház nélkül sosem fogunk őslakóknak Unni." „Gondolod?" 
Komolyan gondolod? Gondolod, nem lesz elég csak a szamár?" „Ha-
haha. Őslakó! Ő slakó! Őslakó!" „Nevetve nyújtogatta rá a nyelvét. 
Megállt. Felesége ment tovább. A nap már vállmagasságban volt. Már 
nem lehetett belenézni. A leveg ő  még nagyon friss volt, de a nap már 
sütösen szúrt. A távoli hegyek felé fordult, hidegek voltak, de csúcsaik, 
egy-egy kis völgy, repedés még hamvas volt, mintha éppen az el őbb 
aludt volna ki az utolsó parázs. Fájt a.z a nagy darab kék, ami a 
hegyek fölé, ő  és a hegyek közé szorult. Fájt. Nagyon fájt. Úgy érezte, 
nagy kék szódavizesüvegben forog, lesi, mikor nyomja meg valaki 
rózsaszín .műanya; a fülét, hogy prüszkölve, majd lassan kis bubo-
rékokban a fenébe tűnjön és a kék, még kékebb, hidegebb, ,erősebb le-
gyen, még nagyobbak legyenek a hegyek. még távolabbra húzódjanak, 
kívül mindenen, mindenen, .mindenen és a nap is , már csak egy kék hasa-
dékon szúrjon, szúrjon a hátába, a hátába ennek az üres szódavizesüveg 
alakú világnak, hogy még egy kicsit prüszköljön, prüszköljön, míg 
az utolsó lusta kis buborék szét nem pukkan, az utolsó szivárvány-
színű  csöpp buborék is szét nem pukkan a fenébe ... Felesége már 
vagy száz méterre lehetett. Néha megemelte haját a szél. Mosolygott 
„dőlt" járásán. Fejét is egy kicsit félretartotta. Cigarettázott. Szé-
gyel4e magát. Igen, ez a legislegislegpontosabb megfogalmazása az 
egésznek: szégyellte magát. Szégyellte, nagyon-nagyon szégyellte ma-
gát. Sírni szeretett volna. Meghalni, valahogy kékbe fordulva, kékbe 
fogyva — a fenébe. A hálót átdobta a vállán. Az üveg megütötte lapoc-
káját. Koppant. A víz felé fordult. Rengeteg volt a sirály. Rikácsoltak. 
Könnyezett az erős naptól. Felsóhajtott. „Mégis, milyen nagy dolog a 
tenger hulladékává lenni!" Kicsit felvidult. Karjába törülte a szemét. 
Felesége után szaladt. Az üveg ütemesen verte lapockáját. „Te! Te, 
.lila lány', te már.,már őslakó, nem is képzeled — milyen nagy dolog 
a tenger hulladékává lenni!" „Mi?" Kitárta kezét és teli torokkal 
teátrálisan kiabált: „Milyen nagy dolog a tenger hulladékává lenni! 
Milyen szörnyen nagy dolog!" Felesége megborzadt. „Igen", mondta, 
„szörnyen. Szörnyen nagy dolog ..." Egymás keze után kaptak és 
lehajtott fejjel indultak tovább, Kerékpár csikorgott mögöttük. El-
hagyta őket, eltűnt a kanyarban. Az út közepén lépkedtek. Most kato-
násan. Fütyörészve. Énekelve: „Som som som egyetlenegy som som 
som egyetlenegy som se ..." Arra kint már akadt pár fürd őző  turista. 
Színes gumipárnáikat vonszolták maguk mögött a kavicson ide-oda. 
Fehérek voltak, meg pirosak. Sebes pirosak. A n ők levelet ragasztot- 
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tak az orrukra. Melltartóikat meg letették. Egy szamár jött velük 
szembe. Nagy új hordó volt a hátára kötve vastag kötéllel. Két kislány 
vezette. „Nézd." „Nem. Ez nem szép. Ez öreg. Kopott. Már nincs is 
szőre." „Valóban, siskája sincsen. A miénk, ugye, nem ilyen lesz? 
A miénk siskás lesz?" „Igen." Kikerülték a szamarat. A kislányok kun-
cogtak. A nap mintha egyszerre kilyukadt volna, meleget fújt az 
arcukba. Égni kezdett a b őrük. Kavicsokat rugdosott. Biliárdozott 
velük, Ha sikerült valamelyiket a vízbe továbbítani, mosolygott. Ha a 
szederbokrok közé esett, csak úgy hullott a por. Ha nagyobb kavicsot 
talált rúgni, gomba n őstat a tüskés bokrokból. Ennek a pornak nemesebb 
volt a színe. Kékes hamuszíne volt. De ha ujjaik közé vették vagy a 
papucs szíjai alá került, váratlanul nagy szem űnek bizonyult. Kis 
kavicsdarabokkal tele. Az otthoni madárszürke és egészen lágy. Jó volt 
sokáig, néha egész estig benne tartani a lábat, akár a meleg vízben. 
Kora nyáron, amikor még nem durvult el a talpuk. Amikor még olyan 
volt, mint a lányoké. A kis lúdtalpas hányaké. A város kocsiútjainak 
ké.t-három részén szerette csak igazán a port. A koporsós sarkától 
kicsit feljebb, a Körös meg a gyár között, de csak a téglaporig (egy 
piros csík választotta ott ketté a port), azután lent a trafónál, de csak 
cséplésig, míg nem szórtak bele toklászt, polyvát, meg a gesztenyés 
alatt, de csak a kanyarban, ahol mind a két fel ő l papsajt nőtt, mert 
a porcfű től borzadt, sajnos arra meg kés őbb a lakatosok fémforgácsot 
vittek. (Szerették a lila fémforgácsot, de a porban nem hempereghet-
tek többé, nem papsajtozhattak, mert a fémforgács akár a zsilett.) 
Erdekes, ezeken a szakaszokon a galamb is több volt. Igaz, f őleg vadó-
cok. Vörös strasszer, postás vagy csirkebeütéssel. De ő  éppen a vadó-
cokat szerette legjobban. Postásbeütéssel. Azok majdnem tökéletesek, 
akár a ragadozók. Szerette volna meggy űrűzni őket. Díszesen. Csak 
úgy. Üzenni velük valamit. Csak úgy. A zsidó templom meg a magtár 
volt a birad.almuk. Egyedül az őszi levélfüst illatát szerette jobban a 
zsidó templom meg a magtár illatánál. Megállt. Szép nagy szeder-
szemet pillantott meg. A többi zöld volt vagy aszalodott. Benyúlt 
érte. Megkarcolta térdét. Otthon csak a túlsó parton volt szeder. (Meg 
dinnye is csak a túlsó parton volt. Érdekes, a dinnye- és a szederiz 
mégsem zavarják egymást, nem keverednek.) Visszafelé mindig sze-
derkoszorúval úsztak. A dinnyét meg lökdösték. Amikor az egyikük 
belefulladt, a koszorú még akkor is a fején volt, amikor a halászok 
másnap csáklyáikkal kiemelték. A ravatalon is a fején hagyták a koszo-
rút. A dinnyét meg a hasára tették. És a szederszemek kigyúltak, 
mint valami kis égők. Hatalmas fekete ajka ... Vigyázva vette le. Meg-
törölte a portól. Tenyere közepére helyezte és meghajolva felesége 
elé nyújtotta. „Finom." „Te, megfulladok ..." „A ,motívumok'?" 
„Igen." ,.Haha." „Hogy találtad el?" „Haha. Olyan bárgyún bámultál 
a számba a szeder után. Szinte kinézted." Lábuk el őbb szürke volt. 
Később az izzadtság megfeketítette. Egészen térdig. „Karbid." „Mi?" 
„Karbid. Karbidillata van ennek a pornak." „Karbid." „Karbiddal 
tömtük mindig az egérlyukakat. A magtárban." „Hol?" „A magtár-
ban. Betakarítás el őtt. A gerendákat 'mintha bársonnyal vonták volna 
be. És volt denevér is. Sok. A zsidó templomban viszont csak az arany 
érdekelt bennünket. Meg egy kicsit a régi könyvek." Nevettek. Fele- 
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sége valamit énekelt. Szép volt, ahogy hátrahajtatta a fejét. A nap-
sugarak szinte kopogtak az arcán, mint valami üvegen, kristályon. 
Ajka egészen kicsi volt, mint egy halé. Mindig félt, nem találja el 
cigarettájával. Minden egyes alkalommal megkönnyebbült, amikor a 
cigarettára szorult a meggynyi ajak. Biztosan azért is veszi ki olyan 
ritkán .. De van úgy, hogy egy kicsit nagyobbak is az ajkai. Olyan-
kor még a fogai is látszanak. Akkor hozzáhajol, és körmével meg-
kopogtatja őket. Ujjai úgy szólnak, akár egy hangvilla. „Te." „Miért 
mondod mindig azt, hogy, (te?" „Te is mondod." „Tényleg." „Te, te biztos 
azt hitted, hülyéskedem. Pedig nem. Szebb valamit, hidd el, még sosem 
láttam annál a kis, türkiz tónál. Ha borult, arany csalival dolgoztunk, 
ha derült, ezüsttel, ezüst csalival. Feny ő tűdombokról horgásztunk. Néha 
nem bírtunk felkelni. .,Hogyhogy?" „Gyantába találtunk ülni. Milyen 
komikus volt egyszer, amikor az egyik őr fel akart ugrani (valamelyi-
kün.k éppen megszökött), és ott maradt a nadrágja. A másik meg egy-
szer felemelte az egész dombot, és úgy szaladt lövöldözve. Mi meg 
kacagtunk. Ötszázan, halkan, hagy ne zavarjuk a halakat, kacagtunk 
halkam, de marhául kacagtunik. Könnyeztünk. Sírtunk. Ugye, te is 
sokat sírtál abban az id őben? Nem tudom ... De tényleg van abban 
valami, hogy, sírjatok magatdkért' ... Ugye? Nem, nem mégy be többé a 
gyárba. Nem megyünk el a Lehegőbe se. Soha. Sehova. Apukám így va-
lahogy ,fejezte be azt a vidám hangú utolsó levelét: ‚Mikor azért te most 
elmégy tőlem, találkozni fogsz két emberrel a Rákhel sírja mellett, Ben-
jámin határában, Selsáhnál, akik azt mondják néked: Megtaláltunk a 
szamarakat, melyeknek keresésére indultál vala; és ímé, a te atyád 
felhagyott már a szamarakkal, és miattatok aggódik, mondván: Mit 
tegyek a fiamért?" „A héja már úgyis kiröpült. Ki ..." „Igen." „De 
meg tudunk-e majd halni?" „Mit?! Mit a fenét beszélsz?!" „Meg 
tudunk-e majd halni? Mit gondolsz? — Biztos már csicsóka sincs... 
Tán som se. Se sziksó. Se méznád. Se papsajt.... De a szamarat azért 
megvesszük? Meg ugye?" „Meg, meg, ha akarod ..." „Stramm." 
„Persze, a szamarat mindenféleképpen ... A magtárudvarban lakott 
egy idióta. Meg egy asszony, meg annak az asszonynak idióta fia. És 
az asszony vett a fiának egy szamarat ..." „Két idióta volt a magtár 
'udvarában?" „Igen. Két idióta élt a magtár udvarában. Az asszony, 
két idióta meg egy szamár." Nevettek. Megcsókolta felesége nagy hom-
lokát. Orrával megigazította siskáját. „Persze, az nem volt siskás. 
Később, amikor a kisebbik idióta feln ő tt, öszvérre váltották. És fuva-
rozott. Jó fuvaros volt. Nagyon jó." „Hát mit csinált az id ősebbik 
idióta?" „Az idősebbik az kuka volt. És a pincében mentát lapátolt. 
Mentaraktár volt lent." ; ,Menta?" „Igen. Menta." „Az id ősebbik men-
tát lapátalt?" „Igen." „Érdekes. Majdnem szép. Ugye, és a kisebbik 
nem mentát fuvarozott véletlenül?" „Nem." „Kár. Kár, hogy nem men-
tát fuvarozott. Kár, hogy mind a két idióta nem mentával dolgozott." 
„Kár." „Az szörnyű ." „Micsoda?" „Ezek az idióták meg a menta. Kár, 
hogy a kisebbik legalább nem ,somot szállított." „Somot?" „Igen." 
,.Nem volt annyi som. Nem termett annyi som a Leheg őben." „Kár. 
Szörnyen kár. Vagy legalább sziksót, vagy csicsókát, édesgyökeret, 
vagy homokot ..." „Vagy hullát ..." Nevettek. „Mégis, az anyja volt 
a legérdekesebb. Hosszúkás sápadt arcával, mintha valamelyik szent- 
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képből lepett volna ki. És mintha paprikát dugtak volna fenekébe az 
emberek. Egész nap a magtár körül szaladgált, nehogy leverjük a fecs-
kefészkeket. Meg a két rózsaszín virágú gesztenyefát őrizte. Az egész 
városban csak a magtár el ő tt volt rózsaszín virágú gesztenyefa. Fur-
csa 'történeteket meséltek azokról a fákról. Egyesek azt mondták, 
hogy akkor éjszaka nőttek nózsaszín virágjai a fának, amikor meg-
született a fia. Azóta strázsál. Termésüket is mindig maga gy űjti össze. 
Feketék," „Te, de hogy került oda az a másik idióta?" „Volt aki azt 
állította, hogy az is az ő  fia." „Különös ..." „Igen. De ha még erre a 
hatalmas patkányfészekre sem tudnék visszaemlékezni, úgy érzem, 
szétpukkadnék. Tényleg valami különös meleget sugároz: A rózsaszín 
gesztenyefák fekete termései ... Nyakláncot f űztünk bel ő lük. Két-
három sorosat. Sündisznói meg tekn ősbékái is voltak a néninek. Néha 
kiszöktek az utcára. Messzire futottunk velük. A rózsaszín gesztenye-
ágból csinált síp csalta ki őket. Azok voltak az igazi sípok ... Csak 
addig szóltak, amíg tejesek voltak. De nemcsak la sünt, a tekn őst, a 
madarakat, az egereket, a denevéreket is megzavarták. Ha felzengtek 
a rózsaszín sípok, megzavart méhkassá változott a hatalmas magtár. 
Sőt még a zsidó templom is. A munkások összekeverték a búzát a 
mentával, a kukoricát meg a fekete gesztenyével. És a rabbi is a mag-
tárban misézett. Olyankor azt mesélték, a néni visszalép az oltár 
hatalmas szentképébe. Meg 'a fia is. Az id ősebbik is akart. De azt mindig 
kilökték a képb ő l. Igen, a rózsaszín gesztenyefák fekete termései ..." 
„Ugye, nem lettem maszatos ett ő l az óriás szedertő l?" „Nem. Ugye, 
van autójárat is erre?" „Azt hiszem, minden két órában. A fügésig." 
Felesége az út jobb oldalán haladt. Ő  kígyózott. Hol a hegyek, hol a 
tenger felé fordulva, hol egészen lemaradva. Madártávlatból úgy t űnt, 
mintha játszanának, mintha nem ismernék egymást. Meggörnyedt a 
háló alatt. Egészen térdig felgy űrte nadrágját. A keze is sáros lett. 
Ahogy szájához emelte cigarettáját, ismét karbidszagot érzett. „Kar-
bid", mondta. Emberek jöttek. Az 'asszonyok, kislányok fejükön vitték 
citromsárga kosaraikat. Utánukfordultak. „Te, majd neked is meg kell 
tanulnod' így vinni a kosarat. Majd veszek egy ilyen citromsárgát, 
hogy begyakorold. Képzeld, ha máris így jöttünk volna. Én vezettem 
volna a szamarat. Biztosan azt hitték volna, őslakók vagyunk. És nem 
is fordultak volna utánunk." „Jó, majd megtanulom. Azt hiszem, nem 
lesz nehéz." „A bokád nem fog zavarni?" „Nem." „Stramm." „Te, 
akkor .majd varrok magamnak egy ilyen fekete ruhát is. Meg fekete 
kendút fogok kötni. Meg ilyen blúzt. Ilyen durva blúzt. Ezek a durva 
vászonblúzok különben is nagyon tetszenek." „Nekem is. Az ilyen 
vászon alatt biztosan egészen másképpen él a b őr ..." „Majd neked is 
varrok egy ilyen gallér nélküli vászoninget. Jó?" „Fantasztikus." 
Közeledtek a faluhoz. Az út egészen a vízhez szorult. A magas fehér 
kőházak várfalat alkottak. L őrésnyi abiakaik voltak. Az elsőből egy 
hatalmas cégtábla lógott az útra. Ajtó nem volt sehol. Két-három sz űk 
lépcsős utca vezetett a faluba. A másodikba befordultak. Sötét volt, 
nyirkos. Itt meg ablakok nem voltak. Csak kis vastag faajtók. Nem 
lehetett megkülönböztetni, hal kezd ődik, hol fejeződik be egy-egy ház. 
Szamár_ és birkab űz. Leültek az egyik hideg lépcs őre. „Te, nézd, mi 
ez?" „Azt hiszem, hangszóró." „Ilyen hatalmas hangszóró?" Alig fér el 
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ebben a szűk utcában." „Biztos a megszálló szerelte." „A megszálló?" 
„Igen." „De miért ilyen óriási? Nézd, amott még egy." „Tényleg, 
mennyi, szinte mindegyik h "azon." Felkeltek, megfogták egymás kezét, 
és a hangszórókat vizsgálva tovább lépkedtek a lépcs őkön. Csak papu-
csaik csattogása visszhangzott még egy darabig a több mint egy méte-
res átmérőjű  sárgászöld hangszórókból. Mind több volt. Még azt a kis 
napot is eltakarták. Mély mohában lépkedtek. Hirtelen mintha valahol 
ágyút sütöttek volna el. A hangszórók még nagyobbra nyíltak. Befog-
ták füleiket. A fal mellé húzódtak. A durranás megismétl ődött. Mintha 
robbantottak volna. Mintha hegyek omlottak volna. EGY, bömbölték 
sorban a hangszórók. Kis szünet után: KETTŐ , HÁROM. Majd: ÁL-
LÍTS! BRAVÓ! KILENC! EZT NEVEZIK ARATÁSNAK! SZÜRET-
NEK ... Lopódzkodva követték a hangot. Ahogy a templom ,elölti térre 
értek, elnevették magukat. Két öreg halász kuglizott. Hatalmas k őgo-
lyókkal „dobálóztak". A bábukat a templom ajtajába állították. Ha 
véletlenül nem találták el a bábuikat, a nagy k őgolyók berepültek ő. 
templomba. A márványon felgyorsulva nagy robajjal gurultak az 
oltárnak, felforgatva az útjukba kerül ő  nehéz gyertyatartókat. Bent a 
pap reverendáját kötényként maga elé emelte (kilátszo'ttak fehér tér-
dei), belerakta a nehéz golyókat és kihozta a két öregnek. Leültek. 
Nagyon tetszett nekik a két öreg, a pap. A játék. Különben a tér 
egészen kicsi volt. A halászok nem is bírtak volna messzire gurítani. 
Amikor az egyik golyó beszaladt a templomba, felesége ut:ánasietett, 
és mint valami nehéz dinnyét, maga elé tartva cipelte a követ. Fel-
állítgatta a babákat. HÉT, kiáltotta. A hangszórók, a templom, a falu, 
a tenger, a hegyek visszhangzottak: HÉT. Elviselhetetlenül er ősen. A 
halászok mintha süketek lettek volna, fel sem figyeltek. Amikor mind 
a kilenc kő'kugli begurult a templomba, ő  is felkelt és segítétt kihor-
dani őket. Nagyon nehezek voltak. Mintha ólommal öntötték volna tele 
őket. Majdnem délig segédkeztek a két öreg halásznak. Amikor indulni 
készültek, az egyik hozzájuk fordult: „MeSszlre?", kérdezte. MESSZI-
RE?, visszhangzott minden. „Ki. Ki a homokoshoz. Azt hiszem, erre 
kell menni", mondta a felesége. Újra dobtak. Majd a pap fodult hoz-
zájuk. „A homokos fölött, a kukoricáson túl, a szedresnél van egy kis 
templom. Romtemplom. Okvetlenül bújjanak be. A környék legrégibb 
temploma. Talán maga a teremt ő  is járt benne." TALÁN MÉG MAGA 
A TEREMTŐ  IS JÁRT BENNE. Átmentek a falun. Majdnem szalad-
tak. Csak egy-kétszer álltak meg a szamaraknál. Falba vert szögekhez 
voltak kötözve. Öregek voltak, hályogos szem űek, kis fül űek, kopott 
szőrűek. „Te, nézd, ez üzlet." „Igen." „Vegyél egy zsilettet." „Tényleg." 
Bement és vett ,egy zsilettet. A mohás lépcs ők még a víz alatt is foly-
tatódtak. Nehezen haladtak a köves parton. De a kövek mind apróbbal; 
lettek. Három olajfa mellett haladtak el. A nap nyilazott. Szemöldö-
keik. alig tartották vissza az izzadtságot. Amikor egy-egy csöpp a sze-
mükbe gurult, mintha a víz alá süllyedtek volna. Elhomályosult min-
den. Felesége rajzolt szemöldöke kissé már el is maszatolódott. Ez tet-
szett neki. Tetszett neki. „Fekete Péter öcsém", mondta, és átkarolta 
a nyakát. Nyelvével teljesen elmaszatolta a szemöldökét. „Te kis ügye-
fogyott", mondta. Felesége rányújtotta a nyelvét. Nevettek. Most 
már látszott a homokos sáv. „Képzeld, van egy tenger, aminek a partja 
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sáros. Fekete föld. És disznók hemperegnek .. ," „Szörny ű ."- „Tényleg. 
Kilel a hideg." Egy lapos követ ugratott a vízen. „Mintha befagyott 
volna, úgy csúszik." „Nem. A csuklóban van minden. Minden titok." 
A víz felé fordult, felemelte a kezét. „A világ minden titka a csukló-
ban rejtőzik!", kiáltotta. „Mit kiabálsz?" Nevettek. Amikor a homokos-
hoz értek, levetették papucsaikat. Megálltak. Megfogtá.k egymás ,kezéé, 
behunyták a szemüket, és sokáig tartották lábaikat a forró szemcsés 
homokban. Csókolóztak. Ajkuk teljesen kiszáradt, kirepedezett. „Gye-
rünk még egy kicsit. Bemegyünk ide az öbölbe." A kis öbölben begá-
zolt a vízbe és leásta a ballont. Felesége kigombolta a szoknyáját. A 
lábára esett. Arráb rúgta. Kibújt a trikójából is. Nem volt alatta sem-
mi. Fekete bugyiban volt. Mellei egy kicsit lelógtak. Ő  is gyorsan 
levetk őzött. Klott nadrág volt rajta. Összeölelkeztek. Mintha a napi 
szorították volna magukhoz. Lábaik egészen bokáig a homokba süly-
lyedtek. Néha mintha áram futott volna át rajtuk. „Nézd", mondta a 
felesége megrökönyödve, „nézd ..." Lábuk mellett a homokban egy 
tenyérnyi nagyságú döglött hal csillogott. Vagy nem is volt döglött? 
De. Kihúzta egyik lábát. Hüvelykujjával megfordította. Ez a fele nem 
csillogott. Mattá váltak a pikkelyek. Meg homokos is volt. Talpával 
végigsimította. Megborzadt. „Szörny ű ." „Biztos hullám dobta ki." 
„Szörnyűbb dolgot még tán sosem láttam", mondta felesége eltakarva 
a szemét. Halkan beszélt, suttogott. Még er ő sebben szorították egy-
mást. „Te, te, nemsokára ősz lesz." „Ősz?" „Fantasztikus." „Milyen 
gyönyörű  lesz ... milyen ..." „Olyan lesz, mint egy fal." „Fal?" „Igen. 
Olyan lesz ez az ősz, mint egy fal. Mint egy er ős fal. Végtelen, magas 
fal. Kör .alakú. Szinte tapogatni tudjuik majd. Verni ökleinkkel. 
Szép lesz, amikor .majd el őször röpülünk neki ..." .,Ez az ősz olyan 
lesz, mint egy .fal ... olyan szép ..." „Szép ... Hallgasd csak: 

,Otthonainktól, rokonainktól 
régen és messze elkerültem, 

. és mint a táj, szívemben én is 
szüntelen magányba merültem. 

Elüldögélünk, meg felállunk, 
a könyvvel én, te meg kötéssel, 
s csókolni egymást észrevétlen, 
hagyjuk abba sötétedéssel ...' " 

„Nagyon szomorú lesz majd az a fal?" „Szép kemény .. Hallgasd 
csak a másikat, az Aranyos ősz-t: 

,és az allé végig hallik, 
hogyha a lejtőn leereszkedsz, 
s a meggy-mézgájú naplemente 
megalvad, mint vér a sebben ...' 

Beszaladtak a vízbe. Csapkodtak. Sikítoztak. _A.hogy a mélybe értek, 
nem úsztak. Leálltak ;  közel egymáshoz és kicsit el őrehajolva, kezeik-
kel egyensúlyozva nézték egymást. Feleségének a haját egészen fel-
emelte a víz. A vége tán a felszínen volt. Érte a nap. Akár a „fulladt" 
lányokét. Sokáig úgy maradtak. Sokáig. Már-már a kezeikkel sem 
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eveztek, akár a „fulladtak". Dél volt. Valahol harangoztak. Köhögve,
megzavarodva bukkantak fel. Gyorsan kiúsztak. Nem akartak egy-
másra .  nézni. „Te." „Tessék?" „Te stramm az a fal... Amit arról a 
falról mondtál..." Lefeküdtek. Kereszt alakba. „Te." „Tessék?" „Te, 
légy szíves dobd be azt a halat, hátha még él." „Tényleg ..." Felkelt, 
és a farkánál fogva bedobta. Nem nézett utána. Visszafeküdt. Kereszt 
alakba.. „Képzeld, ha feléled ..." „Igen." „De az ikrái már biztos elzá-
pultak " „Süsü." „Tényleg, van dögével ... otthon ... mikor visszamegy 
a folyó, lapáttal rakják a kosárba a halat ... Eszik a falu ... Kicsit 
büdösek ... Mit csinálhatnak a kukacaink? A kis borbély? Majd meg-
vesszük a szaimara+t ..." „Az ám, gyere csak." A felesége felállt, és az 
újságból kikereste a zsilettet. Ő  is ,felállt. Felesége a háta mögé térdelt. 
Két ujja közé fogta a haját, és nagy szakértelemmel kezdte • vagdosni, 
„borotválni", „nyírni". „Elöl egész rövidre fogom, jó? Körül meg hosz-
szan hagyom, de csak vékonyan. Igy lesz csak igazán tojás." „Finom." 
Sokáig szorgoskodott. Ha meg találta húzni, mint a ketten felsikítot-
tak. „De azért mégse csinálj bel őlem valami krisztusi pofát. Azt hiszik 
majd, a dögkeselyűk kopasztottak meg a kereszten." Nevettek. „A 
fene egye meg a profiljaidat." Amikor kész lett, jobbról-balról meg-
veregette a fejét, megcsókolta a fejebubját. „Tojás." A zsilettet bedobta 
a vízbe. Megfogta a kezét. Megcsókolgatta hosszú ujjait. Külön-külön. 
Sokszor. Visszafeküdtek. Kereszt alakba. Nem beszélgettek. Mocorog-
tak. A nap kibírhatatlanul szúrt. Néha felszisszentek. Felesége elaludt, 
a homokba nyomva arcát. Felállt. Fejét kezdte ta.pogatni, vizsgálni 
árnyékán. Hátat fordított a tengernek. Az izzadság, mint a szúnyogok. 
Ide-oda csapkodtak. Felment a kukoricásba. Két kis szárkúp volt 
mindössze. Meg egy rakás here. Aztán k ő . Csak kő . Vizelt. Meglep ő-
dött, milyen forró a vizelete. Odament az egyik szárkúphoz. Kivett két 
kévét, csörögve lecipelte. Egymás mellé tette őket. Visszament. 
Nagy nyaláb herét hozott. Rászórta a szárra. Felesége fölé állt. Sokáig 
nézte. Aztán karjába vette, és vigyázva a herére tette. Motyogott. 
Összeku.parodatt. Belefúrta magát a langyos herébe. Lement, kivette 
a ballont. Sajtot tört. Ivótt. Sokat. Megint tört sajtot. Ivott. Sokat. 
Sokat. Izzadt. Elbóbiskolt úgy, törökülésben. Sirály sikított. Felrezzent. 
Felugrott. Karjába törölte a homlokát. Isimét hátat fordított a tenger-
nek, és a kukorcásba ment. Vizelt. Egy kicsit kevesebbet. De szinte 
ugrált, olyan forrót. Továbbment. Akkor vette észre, hogy ha nincs 
közelében a felesége, düllöng, mint egy részeg. Szedrezett. Megpillan-
totta a templomot. Kis, fordított hajó alakú fehér k ő tem‚plomoeska 
volt. Kunyhó nagyságú. Torony, kereszt nélkül. Odaszaladt. Körül-
futotta. Egészen kis bejárata volt. Mint egy ólnak. Belesett. Üres volt. 
Csak egy nagy k ő  volt a közepén. Félhomály volt. A falakat teljesen 
benő tte a moha. Valaki a k ő  mellé piszkolt. Lerohant feleségéhez. „Te, 
te!", kiabálta. Mellé térdeit, felrázta. Kicsit durván. Felesége meg-
ijedt. Felugrott. Megfogta kezét, és maga iután vonszolta. „Gyere, 
gyere!" Rohantak. „Nézd." „Fantasztik,us ..." Körülu,grálták. A közel-
ben nem volt semmi. Csak egy fügefa. Szamár szeméttel. Meg messze 
a hegyek. A hamvas hegyek. Meg a tenger. Foncsoros fenek ű . Meg a 
nap. A nap, amit már-már zavarba hozott ez a hatalmas tükör. Egye-
lőre persze csak „elragadtatta magával". Füge már nem volt. Egy 
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sem. Bebújtak. Meg kellett hajolniok. Majdnem négykézlábra. Félve 
egyenesedtek ki. A mennyezeten gyíkok futkároztak. hatalmasak. 
Egészen aprók. Nem egynek hiányzott a farka. B ő rük tiszta mély szö-
vését lehetetlen volt megkülönböztetni a mohától. Az egész mennyezet 
mozgott. Ha megijedtek, nagyra n őtt szemük. Mintha rés nyílt volna 
a mennyezeten. Vagy csillagot festettek volna rá. , ; Nézd ;  sírnak. Majd 
könnybe fullad apró szemük. Tán nem is látnak minket? Tán csak a 
moha meg ők tartják a templomot?" „Vagy nem is templom?" „De, a 
kuglizó halászok is mondták. Azt mondták: TALÁN MÉG MAGA A 
TEREMTŐ  IS JÁRT ITT." „Igen ..." „Mit csinálhatnak most a kuka-
caink?" „Tényleg ..." „Jobb lenne, ha nálunk is gyíkok lennének. 
Jobb, ugye?" „Igen. Jobb. Tán." „Tán ... Te, milyen jó lenne ez a 
szamarunknak. Is'tállónak." „Ki kellene bontani az ajtót." „Meg abla-
kot is kellene ütni." „Délután kikötnénk ide a fügefához." „Mi is a 
fügefa alatt ülnénk." „Néha a tenger felé bámulnánk, néha a hegyek 
felé. Ugye, mintha hamvasak lennének? Özonos fej űek ... Volt egy 
barátom. Valamikor. Találkozom vele a vonaton. Egy literes üveget 
szorongat. Alkohol, kérdezem kacsintva. Nem, mondja. Özon. Óson? 
Igen. Úzon. A nyavalyának? Honnan szerezted? A vízözön után fer-
tő tlenítünk és a méreggel mindig ózont is engedünk. Ezt viszem haza. 
Tudod, otthon fulladok. Már amikor lelépek a vonatról, kinyitom a 
dugót. Otthon meg beteszem az ágyam alá. — Űgy tudom, kiment Afri-
kába. Fert ő tleníteni." Nevettek. A föld poros volt, gödrös. Okker. A 
kövek közül kihullott a malter. De mintha egymásba n ő ttek volna. A 
napnak nem hagytak rést. Büdös volt. „Az emberek nem szeretik a 
nap alatt végezni dolgaikat." „Furcsa." Felesége ráült a k őre. Gyík 
után kapott. Felesége ölébe tette. Felsikított. Megijedtek. Összeölel-
keztek. Mintha olajjal kenték volna be őket. Sehogyan sem ,sikerült 
markába szorítani a mellét. A fogai közé fogta a bimbóját. Megrándult. 
Rúgott. Leestek a földre. Forogtak. Karmolták, harapták egymást. Hir-
telen egyszerre felugrottak. Beleütötte fejét a mennyezetbe. A gyíkok 
szétfutottak. A repedésekb ő l lestek, akár a csillagok. Megfogta felesége 
kezét. Fáztak. Kimásztak. Sárosak voltak. Meg a naptól sem láttak. 
Még egymást sem. Letámolyogtak. Felesége a homokba rogyott. Mellé 
térdeit. Karjába vette. Egy darabig tétlenül forgott. Az orrával meg-
piszkálta köldökét. Nevettek. Rúgkapálni kezdett. A herére tette. 
Behunyta szemét. Az arca is sáros volt. 

A nap sisteregve aludt ki, mint a parázs. Galambszürke lett, aztán 
fekete. A csillagok, mint a t űhegyek. Megzavarodtak. Nem tudták 
megkülönböztetni, melyik az égbolt, melyik a tenger. „Ez a süket 
tükör már megint ugrat bennünket." „Vágj bele." Vacogva nevettek. 
„Milyen meleg ez a here", mondta felesége és még jobban összekupo-
rodott. 



M EZ Ő  

Vera Blagojevi ć  

1. VET É S 

Milyen halál az 
mely a holtak 
ágyékán járja körül a földet. 
Nem is halál az. 
Hóka ifjak termékenyülnek t őle. 
Kemény tenyér a nászuk 
s a nap örökségébe lép. 
Érett gyümölcsök. 
Arany ez garmadával. 
Kalászok pattogva, gyúlásig hevülten. 
Lám: nagy az éhséged, ó be nagy! 
Napot temet a r ő t kalász. 
Már vetik is, bő  mozdulattal. 
A holt ágyból gyerekek kelnek. 
És újra vetik b ő  mozdulattal 
a rezes magot. 
Lúgos esííkkel itasd a holtakat. 
Aszályt itass. 
A ménes várja 
a reggelt, hogy 
kilépjen rá 
s napra fújjon. 
Hasad a barázda 
csontok bújnak el ő  
a vas előtt megdőlt várak lerogyott erődök 
a történelem es őt sír. 
A pusztaság kivajúdik azért 
még egy-két magvet ő t. 
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Olyat, ki a csírát 
önnön vérével serkenti ki. 
S a mélybe ágazik a piros gyökér. 
A nap ha kibukik 
keleten pengő  kapával 
utána vághat 
mélyre mélyre. 
Vermet áshat. 
Éjszakát a munkásnak. 
Mert mély a föld. 
Zöld a hajnal 
zöld a térség 
zöld pázsitos b őrét 
a nőstények virrasztják 
ott csecsemőt táplálnak 
a pázsitot harmattal vetették tele 
zöldebb legyen 
a sír 
zöldebb legyen. 
Az ég bő  hasú 
a forrás bő  emlő  
legyen az álom 
elér édesen 
édes piros nap 
elér. 
Szakad a pányva. 
A szántóvető  kit 
fölakasztott a csönd 
most ébredezik 
szabadítja a zizzen ő  kalász 
a szivárvány feszülő  íja 
mit ekéje fényes egére 
lehelt a föld puha szája. 
A légből frissen virág kel 
s a bagoly ijedten befelé riog. 
Vissza az éjszakába, a halálba. 
Ott valahol magukba omlanak 
a tetemek. Helyet csinálnak 
egy kis napnak. De hiába. 
Fönn keserű  csattanással 
egy ostor madársereget terel. 
Az a hét szín nyűgös ívét kirúgná 
kirúgná magát egyenesre a szivárvány 
hogy a néma madárraj 
végre énekeljen. 
Az önfeledt boldog televény 
fölriadni sem ér rá 
vékonyán forró paták 
puffognak végig patkóba 
fogott virág. 
A kidőlt táltosokból 
már sarjad is a 
dús búza az édes gabona. 
Lovasa, a legény 
kéklő  hegyek derekáig 
ér fel. Mellére 
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fogja a viharokat 
dallal kíséri 
a folyamokat akár 
a köd egész a delta 
soktorkú szájáig. 
A csóktól mit hozott 
álomba merült a lányka. 
Alom a teste, álom a háza. 
A fű  egyre n ő  
a fa egyre sír 
ne lássa 
senki a víz 
a lassú elviszi mezét 
lenge ruháját 
a sötét ház az álomkalyiba 
falait már szétvetették 
az esték és nappalok. 
A barázdát megtölti 
mint egy hosszú poharat 
a vér 
a napnyugta. Bíboros vihar. 

2. ARATÁS 

Ma éjjel 
rajta hát 
nagy fehér világgal 
térdeljetek végig 
karomon. 
Lányok kik aratni 
még nem 
arattatok soha 
ma éjjel rajta 
hogy az érc honnan 
bőséget véltek 
napon 
éjen olvadjon 
elétek. 
S hogy éltek 
hát ki a fényre 
mind oda 
halljuk magasztos imátok 
a nap 
nagy aratásán 
e dús érett gabonát 
a végtelenség elé kell 
állítani. 
Aztán szikrázó köveken 
puha lábbal tovább 
hadd lássuk milyen hosszú 
a járhatatlanság. 
Előre hát 
a szomjúsággal szabadon 
nyiss új világot 
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bánatodnak 
ha már azt imádod 
szép csürhe. 
Járd be ezt az 
utat. 
Aranygöröngyökön. 
(Istentől csentem el.) 
Van Gogh az isteni 
mezőkön fekete madarakkal 
mosolygott vissza ránk 
nos rajta járjátok be 
e teret is. 
Kenyérillatig: szendén. 
Búzaillatig: csöndben. 
Föl az ágaskodó égig 
Apokalipszis nyomán 
száraz patak medrébe 
fehér testetek árán 
szirmokat tavaszt lehelve 
sárga aranyhasú málhán 
halállal tömött muskétát 
szorítva szorongatva 
mert halál az mely 
kezem alá e versbe 
zargat téged 
és önnön rengetegében 
meg nem talál. 
Alszik a mező  
rajta nem múlik már 
az aratás. A pokolból 
mindig telik 
zsíros talajra. 
De az istenekt ől gyakran hiányzik 
az áldás. 
Itt ránk d ől a nagy emlő  
a nap majd szétreped 
a sok csengő  
rendtől. Kalásztól. 
Arannyal csergő  
kalangya 
toronyba szökken össze. 
A termés eddig feküdt 
most templomként ágaskodik 
a kazal 
nem látni 
mi van a tetején. 
Megtörik rajta a nap 
erről éj 
amarról nap 
és csak az aratatlan madársereg 
csap át innen — oda 
meg vissza 
meg oda újból 
s vissza. 
Holtak már a tájak. 
Egyszerre vége a térnek 
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épp ott van 
ahol volt míg 
napot 
kicsi korától látni 
találtunk hajnalonként. 
Most lám sebesült 
előbb elfolyik egy része 
aztán püffedten fölverg ődik 
hogy lássuk 
de hangja nincs 
tavaszig. 

Deák Ferenc fordítása 



P A N ASZOK 

Fehér Kálmán 

TIZENEGYEDIK PANASZ 

szinte a jászol kínálja a fáradtságot 
és a gyönyört 

mint fák árnyékában a két narancs 
fogyasztásra érett 

így kerülünk távolabb a halandóságtól 
majd feljön a Hold 
majd feljön a Nap 

a folyóban megismerjük magunkat 
arcunkhoz máris közeledünk 

TIZENKETTEDIK PANASZ 

Kis virág el ne 
Szórd a szirmod 
Van egy sírom 
Arra szakajtalak 

TIZENHARMADIK PANASZ 

Ma haragos volt a folyó. 
Sokat öltünk. 
Vajon milyen színű  lesz 
Ez a kövér kis kagyló? 
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TIZENNEGYEDIK PANASZ 

Orpheusz Cocteauval is találkozott, 
utánafordult egyszer, 
utánafordult kétszer is; 
len-áztatta fehér haján csodálkozott 
és elakadt egy versben. 

Cocteau Orpheusszal találkozott. 

TIZENÖTÖDIK PANASZ 

Embernek mi elég volna, 
Királyajándék — maga. 
Fajhitekkel kirakott, 
Mint komoly bölcs feje, 
S ki van a feneke. 

Ezt is visszakéri. 

TIZENHATODIK PANASZ 

Fehér házából kibújt a csiga, 
Pici szarvára es őcsepp hull, 
De még egy kicsit tovább mászik, 
Míg az útja a hasába fúl. 

Két burkában az ember meglapul. 
Kilép mindent, mi fontos, 
Sok levegőt vesz, kicsit visszatartja, 
Ž s elszáll. Utána csak a légy pontoz. 

Zöldell az út, sok gyökér fúrja, 
Ha esőcsepp hull, nincs mi visszatartja, 
Talán csak a csiga az els ő  csepp után, 
Ha a házát otthagyja. 

TIZENHETEDIK PANASZ 

Kivételesen csak K. M.-re gondolok. 
Farkasvermekb ől bámulunk. 

Körödbe befut a vér, 
1✓s fölkiáltasz: attól oly kövér! 

Valaki kiteszi a lábát. 
Átléped, hogy ne foganj árvát. 

Ruhádra repdes lepke, kis piszok, 
Ha cudarul fekete is: a szádat tátod. 

Körötted minden oly kövér: 
Rávágsz és — öszvér! 
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TIZENNYOLCADIK PANASZ 

Halászni lenne jó! 
Tengeren találni magad, 
Tenger amikor hasad, 
Reggelente, míg álmod apró 

Hálóit kiveti, kérges 
És delejes végtelenekre. 
Amikor álmod reggelente 
Meg-megszakad és vétkes 

Medúzákat hizlal 
A takaró alatt. 
Folytonossága épp ezért tart. 
Szikest, kopár sziklákat, 

Szirteket tapogatón 
Ráébredni mindenre, 
Csak azután, hogy véred 
Vörös haja lebeg, mereven a sótól. 

Halászni lenne jó. 
Csak ekkor észrevenni a felh őt 
És a madarakat. És a vörös red őnyt 
Hagyni, hogy rád hulljon. 

T17_ENKILENCEDIK PANAS Z  

 

De 1' audace, et encore de ľ  audace, et toujours de 1' audace! 
HAH! 
ÉS MI IS BÜSZKÉK LETTÜNK A MONDATOKRA, 
ahogy hozzáférhetetlen sas-fészkünkbe belenyúltak 
a tegnapi barátok és mai ismer ősök, 
kiknek b őrükhöz közelebb volt vérük, 
kiknek agyát repesztette ékként 
csak egyetlen metafizikai emlék: 
„Figyeljük csak barátocskám a varrólányt, 
de legjobb lesz ha csak a kezét: 
simogatás rejlik benne és párosodás, 
Puha párnáit ne hányjuk szét! 
se az ágyában se a kezén, 
úgyis már sokszor érte szúrás." 
.,Nyújtózkodjunk el és legyünk büszkék?" 
A katona begombolja nyitva felejtett sliccét. 

 

De 1' audace, et encore de 1' audace, et toujours de 1' audace! 
HAH! 
És mi is büszkék lettünk a mondatokra, 
és hiába kérdezték: 



11406 I 

„Elég lett e merészség?" 
Először kérdezték 
és leültettek az Életfa tövébe. 
Másodszor kérdezték 
és azt mondták, hogy öltözzünk frakkba. 
Harmadszor kérdezték 
és azt mondták: „Varjak!" 
De többé már nem szóltak, 
és ámultunk a szerencsén. 
Nincs hasonlat mert rólunk van szó 
és ebben a pillanatban mindenki vegye zokon. 
Csak így találjuk meg lelki nyugalmunk! 
Jöhetne a szánalom, 
ám ajánlom. 

3. 

De 1' audace, et encore de 1' audace, et toujours de 1' audace! 
HAH! 
ÉS ISMÉT BÜSZKÉK LETTÜNK A MONDATOKRA, 
AHOGY KOPQTT ORDASOK KÖRÖTTÜNK 

[VADULTAK, 
hósig érő  hóban a lábunkig nyúltak, 
és darabokra hulltak. 
NINCS VIGASZ: hisz érzed mennyivel nehezebb a súly, 
ha napról napra viszed, 
ha nem hallod a szirénák süket csöndjét, 
ha benne nincs neszed, 
ha versed csupa emlék 
vagy éppen trágyalé. 
Ha felérsz a fejedig 
a kalapod leveszed. 
HAH! 

HUSZADIK PANASZ 

Hamis napok kezdtek meglepni. 
Csak fényük volt. 
(Lázukat eldugták otthoni emberek.) 
Üveges érintésük komoly utakra kényszerített. 
Ahol, mint „jó utazások" kezdetén, 
Fehér zsebkendőkkel integettek 
Könnyes szemű  uraságok: 
Ott forog a világ — mutogatták. 
(Ilyenkor ellankadok, 
Pedig különben 
A fejem fölé 
Minden könnyedén fölemelek.) 

Zordabb telekre is vártam. 
Mindenhol fehérséget! 
Emberekből dekorációt! 
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(Valaki szájából ki kellett venni 
A kenyeret, hogy megosszuk érzéseinket.) 

Vagy inkább hagyjuk: 
A jelentések sűrűn elkallódnak. — 
Pedig a kép szép lett, 
És mindjobban az, ahogy távozok: 
Zsíros betonutakra hasonlít. 
(Sajnos előbb meg kellett 
Mindent közelítenem.) 

És a képzelet. 
Akár a csillagok — 
Helyén marad. 



GULYÁS JÓZSEF VERSEI 

MARGITKA 

Mint rossz sárkány esett le közénk, 
mint súlyos függöny, a csönd váratlanul, 
mint tér ékel ődött közénk a némaság, 
és mindenből hiányzik valami, 
a só hiányzík, hiányzik az útból, 
a megérkezésb ől, a kedvből, 
hiányzik a baráti beszélgetésekb ől, 
a só hiányzik a beszélgetés ételéb ől, 
a só hiányzik a megérkezés kenyeréb ő l, 
az íze hiányzik csupán e délutánnak 
s reszketnek bennem gyors 
viharok után le nem szivárgott tócsák, 
melyek paskolták gőzösök szügyét, 
hágcsóin görcsösen kapaszkodó 
vereségeink emlékei, emlékei, fürtökben. 

EGYEDÜL 

szobám lezárt koporsó 
a nyomás összeroppantja 
lent vagyok mélyen 
nem ér le hozzám 
a leghosszabb sikoly 
a lég sűrű  rothadt nehéz 
eláll a szívverés 
agyad fönnakadt kerék 
a nyomás megállította 
az óra áll 
fönnakadt ketyegése 
kettétört híd 

égbemeredő  lépcsőzet 
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csüngök rajta 
agyam folyékony elem 
nem tudok vele semmit 
vele megfogni 
időt nem lehet érezni 
sűrű  nyálkás közeg 
ha nem kopog be valaki 
hozzám megőrülök 
minden óra kifesl ő  virág 
tíz éve tart ez az éj 
óra nélkül vak vagyok 
nem értem a szavakat 
karom idegen hideg 
hajam valaki másé 
reggelre por és hamu vagyok 
s akkor anyám 
üres cipődobozba söpörhet 



TÖTH FERENC VERSEI 

HALÁLVÁGY 

fekete szúrós 
a mindenség 
szétkúszó teste 
a lélek 
mint parányi fénybogár 
a nedves ablakon 
át 
kiröppen 
a sok-sok 
naprendszer 
sárga mezőire 

MADÁRHALÁL 

az éj vízbe ölt 
két madarat 
nád tövén 
szól a kőhimnusz 



LATÁK ISTV ÁN  VERSEI 

MEDVETÁNC 

Ki szerelmet nem lopott 
viseljen zöld kalapot 
bús csalánra pisáljon 
minek van a világon 

Aki nem nyel parazsat 
megszúrják a darazsak 
dagadt fejjel botorkál 
pénzes csókot se kap már 

Babot eszik hasa n ől 
a pofáján nincsen b őr 
maszkabálba se mehet 
ha a holdra nem mekeg 

Minek járjon két lábon 
feje-vesztett világon 
négykézláb is tovább ér 
hasoncsúszni az a kéj 

Medvetáncot ver a dob 
hasonmászó táncba fog 
alázat az érdeme 
segítsd szolgák istene 
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VIGALOM 

Rikácsoló pulykatánc 
csecsed lóg köldökig 
Papsajtot már nem zabálsz 
horpaszod bökdösik 

Ócska zsoldos volt apád 
nem tudott számolni 
Neked mi a kabalád 
gatyád épp úgy lóg ki 

Lebbencsiével fizettek 
holnapi nagy üdvvel 
Békalencse érdemed 
mennyországba küldd el 

Kipukkadt a hólyagod 
szél ellen füstöltél 
Szives szótól óvakodj 
a szomszédod böllér 

Mihaszna nagy lób őr vagy 
kár volt is danolni 
A fejeden fészket rak 
s tojik a baromfi 

Heje-huja hét megyén 
sártornyot kigyúrni 
Tűzugrató máglya fér, ti 
nem teérted gyúlt 1:1 



BORISZ PASZTERNÁK VERSEI 

HAMLET 

A zaj elült. A színpadra kiléptem, 
az ajtó szögletének vetve hátamat. 
Messzi visszhangokat halászva tán megértem. 
a kor, amelyben élek, merre tart. 

Rámnehezedett az éj homálya, 
ezernyi látcs ő  csillan róla rám — 
Atyám, ha lehet, tekints e fohászra: 
múljék el ez a keserű  pohár. 

Szeretem szívós, szép szándékaid, 
s a szerepet játszani kész vagyok. 
De már egy újabb dráma készül itt, 
amelyből kimaradnom volna jobb. 

Ám a cselekmény eleve kitervelt, 
s az út végét elhagyni nem lehet. 
Magam állom a farizeus-tengert. 
Élni — nem leélni kell az életet. 

NAGYHÉTEN 

Még éji köd körös-körül. 
még oly nagyon korán van, 
hogy csillag számolatlan ül 
az égen, csillog, fényesül, 
s az egész föld, ha csak tehetné 
a Húsvétot átszenderegné 
buzgó zsoltározásban. 

Még éji köd körös-körül, 
s míg hajlik a hajnal az égre, 
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mint aki örökre nyugodni tért, 
nyugszik tetőtől talpig a tér — 
s mintha a langyos napkelte 
beletelne még ezer évbe. 

A föld most még mezítelen 
és úgy szeretne éjjel 
harangozgatni szertelen 
és zengeni a kórus énekével. 

És Nagycsütörtöktől egész 
Nagyszombat éjjeléig 
partot törnek a vizek és 
a tenger felörvénylik. 

Csupasz erdőben csupasz az ág, 
és a fenyőfák rendje, 
mint imádkozó sokaság 
néz fel a Golgota-hegyre. 

S a városban, a kis, kopár 
tereken ácsorogva 
meztelen fák csoportja vár, 
s beles a templom rácsán lopva. 

S nyűgözi őket félelem. 
Érthető  ijedelmük — 
kiszöknek helyükből a kertek, 
a földek rengenek, remegnek: 
az Egy Istent temetjük. 

S az Úr Ajtaja csupa fény. 
Fekete palást, gyertyasor, ének, 
arcok, pirosra sírt szemek —  
s hogy feltűnik a körmenet, 
s a Gyolcslepellel közeleg, 
a kapunál bámuló félszeg 
nyírfák az útból félrelépnek. 

És az udvaron körbejárdal 
a körmenet és visszatér, 
s az utcáról tavaszi kedvet 
és tereferét hoz magával, 
s jóillatot: szentelt kenyér 
szagát, vegyest a föld szagával. 

Március havát szórja szét 
a kéregető  nyomorék-
seregnek, mintha valaki 
a szent ládának javait 
osztaná szét a koldusok közt. 

Az ének eltart hajnalig, 
s magukat kizokogván 
elcsendesednek és alig 
szűrődnek ki a fényekig 
az ige és a zsoltár. 
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Éjfélre minden él ő  elcsitul, s a várt 
tavasz zsibongva éled — 
az idő  lassan mind enyhébbre vált, 
és le tudjuk majd győzni a halált 
a Feltámadás erejével. 

FÖLD 

Moszkvai házak nyugalmába 
Hirtelen betör a tavasz: 
Szekrény mögül röppen a moly, 
Mászik nyári kalapokon, 
S mehet a bunda a ládába. 

A fából való fels ő  házban 
Tele virággal sok csupor: 
Sárga, meg lila violával. 
Levegő  árad a szobákba, 
Míg a padlásról zsong a por. 

Barátságot köt most az utca 
A vaksi ablakkal és újra 
Összesimul a folyóparton 
A fehér éjszaka s az alkony. 

S kinn, a folyosón, hallani 
Mind, ami történik, s amit 
Összefecseg és elcseveg 
Cseperészgető  április. 
A bánatról akár ezer 
Történetet mondhatna el; 
S a palánknál ezüst mese-
fonalat húz a hűvös est. 

Lánggal vegyül a félelem 
Szabadban, s meghitt tűzhelyen; 
Szinte lüktet a levegő . 
Ugyanazok a barka-ágak, 
S fehér rügyek sok báb-virága 
ablakban, utak hajlatában, 
s az utcán, műhelyek előtt. 

Mért sír a messzeség a ködben, 
mért keserű  a föld szaga? 
Hisz a világra azért jöttem, 
Hogy megvigasztaljam köröttem 
A vidéket, s a kies föld sem 
Szomorkodhassék egymaga. 

Ezért aztán így tavasztájon 
Eljön hozzám néhány barát, 
S ezek az esték — búcsúzások, 
Végrendelkező-vigasságok, 
Hogy szenvedésünk, titkos áram, 
Felolvassza a lét fagyát. 
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CSODA 

Ahogy Bethániából Jeruzsálembe ment. 
szívét baljós sejtelem szállta meg. 

Hőség perzselte a domb tüskés bozótját, 
egy közeli kunyhó fölött megállt a füst, 
tüzelt a leveg ő , nem rezzent a nád, 
s a Holt-tenger tükre sima volt és ezüst. 

S ő, tengernél keserűbb keserűséggel 
ment az úton, csak pár felh ő  követte, 
a város felé, ahol egy csapszékben 
a tanítványok gyülekeztek. 

lJs gondjaiba annyira belemélyedt, 
hogy üröm szagával telt meg a mez őség 
és elcsitult minden. S ő  megállt középen 
egymaga. Ajultan terült a táj leple el. 
l✓s egybefolyt minden: a sivatag, a h őség, 
források, gyíkok, patakmeder. 

Nem messze tőle egy fügefa nőtt, de 
nem volt rajt' termés, csak levél, meg ág. 
S ő  így szólt hozzá: „Mi hasznom bel őled? 
Merev görcsöd ugyan mi örömet ád? 

1✓hezem, szomjazom, s te — ennem nem adsz, 
s oly vigasztalan vagy, mint a gránit. 
Be szánalmasan tehetetlen állsz itt! 
Hát mindörökre ily medd ő  maradj!" 

S ahogy vezetéken a villám leszalad, 
végigborzadt a fán az ítélet, 
elhamvasztva egy pillantás alatt. 

A lomb, az ágak, a törzs, a gyökérzet, 
nem több: egy perc szabadsággal ha élhet 
a természet er ői megtették volna dolguk. 
De a csodák — csodák; bennük Isten beszél, 
és midőn zavartan tévelygünk és bolyongunk, 
đ  nagy hirtelenséggel ránkcsap, utolér. 

KAZLAK 

Karmazsin szitaköt ők szállnak, 
dongók cikáznak szerteszét, 
kocsiról lányok kacarásznak; 
kaszával ballag férfinép. 

Amíg csak tart a jóid ő , 
a takarmányt meg-megforgatják, 
s mire a nap nyugodni tér 
ház-nagy kazlakba összerakják. 



11417 I 

Alkonyatkor a kazal mintha 
útszéli vendégfogadó lenne, 
ahol az éj a kályha mellé, 
frissen kaszált lóherébe hever le. 

Hajnaltájt oszlik a sötétség, 
s magas a boglya, mint egy pajta, 
amelyben a vándorlegény-hold 
az éjszakát átszunnyadta. 

Szekerek ébrednek a fényre, 
sötét réteken át kocognak, 
hajából kirázza a szénát, 
nyujtózkodik, felkel az új nap. 

S délben a messzi csúcsok kékek, 
kazlak, mint felhők, egyre nőnek, 
s mint ánizsos vodkának, újra 
szaga, s ereje van a földnek. 

ARANYOS Ő SZ 

Ősz van. Mint mesepalota, 
mindenki előtt nyitva-tárva. 

Ösvények, erdei utak 
tavakba tűnődő  magánya. 

Mintha kiállítást látnál: 
termek, termek, egyre termek, 
szilfák, kőrisfák és nyírfák 
arany özönben keverednek. 

A hársfa abroncsa mintha 
menyasszonyt koszorúzna; 
talpig fehérben a nyirfa, 
arcát fátyol borítja. 

A föld most eltemetkezik 
avarfedte gödrökbe, üregekbe. 
Juharfa lombjai szegik 
a házat aranyos keretbe. 

Most, hogy a szeptemberi fák 
párosan sütkérezve állnak, 
és az alkony a fák derekán 
egy egész marék borostyánt hagy, 

mikor, ha vízmosásba lépsz, 
nincsen ki rögtön meg ne tudná — 
lépted nyomán a holt levél 
felsustorog, fövenyre hullám; 
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és az allé végéig hallik 
hogyha a lejtőn leereszkedsz, 
s a meggy-mézgájú naplemente 
megalvad, mint a vér a sebben — 

Itt az ősz. Könyvek, fegyverek, 
fakó köntösök ócskásboltja, 
ahol csupán a fagy neszez: 
herdált kincseit leltározza. 

Gömöri György fordítása 



PASZTERNÁK MA GXARUL 
(AZ ELSÓ MAGYAR PASZTERNAK-KÖTET MARG6JARA) 

Gömöri György 

1. 

Miért éppen Paszternákból fordítottam ,másodmagammal egy vékony 
kötetre valót? (A könyv egy washingtoni magyar kiadónál jelent meg, 
ez évmájusában, társfordítóm Sulyok Vince volt.) Több okom is volt 
rá — hadd soroljak fel mindjárt néhányat a kézenfekv őbbek közül. 
Paszternákról még Magyarországon hallottam, hogy olvasásra-fordí-
tásra érdemes költő, láttam is verseit eredetiben; később abban a sze-
rencsés helyzetben voltam, hogy a Zsivágó-ciklust még a „Doktor Zsi-
vágó" angol nyelvű  kiadása el őtt oroszul olvashattam; megragadtak 
ezek versek, mmegmagyarí:táswkat személyes kihívásnak és feladatnak 
éreztem, s hogy végül egy egészen egyszer ű érvet is felhozzak: Pasz-
ternák lírája nem volt hozzáférhet ő  magyarul. Most — eléggé meg-
késve! — az egyik pesti irodalmi lap közölt egy cikket, amely rámutat 
erre az elég súlyos mulasztásra. Ti. már Moszkvában is ki lehet adni 
Paszternákot. Rokonszenvesebb lett volna, ha Pesten (mint ahogy ez 
Varsóban megtörtént) Moszkva előtt szánják rá magukat egy Paszter-
nák-kötet kiadására. 

Öt-hat év kötelező  orosztanulása után som beszélek jól oroszul. De 
olvasni olvasok, s verset, irodalmi szöveget (némiszótározással) él-
vezni is tudok. Paszternákhoz azonban kevés a felületes orosz tudás; 
az embernek bele kell :élnie magát a szövegbe, közösséget kell vállalnia 
a verssel. Fennhangon kell olvasnia a verset, háromszor-négyszer, de 
akár tízszer is. De még miután átitatta a vers zenéje, felfogta és kö-
vetni tudta gandolatanemetét, még akkor is találhat olyan célzást, amit 
csak született orosz tud megfejteni. Vagy még az se: a szót többféle-
képpen lehet értelmezni. Ilyenkor csak az intuíció segít. 
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Oxford nélkül sohasem fordítottam volna Paszternákot. Oxford, meg-
lehet, évtizedek múltán úgy vonul be az irodalomtörténetbe, mint a 
nyugati Paszternák-kultusz bölcs ője. Itt élt ugyanis Borisz Paszter-
náknak még a húszas években külföldre vándorolt családja, ma is itt 
él 'a költő  nővére, Lydia Slater-Pasternaik, aki maga is testvére angol 
fordítói közé tartozik. Oxfordban él — a St. Antony's kollégiumban 
tudományos kutató — Max Hayward, aki Manya Har. rarival együtt 
angolra ültette át a Doktor Zsivágót; ugyancsak itt tanít Katkov tör-
ténészprofesszor, Paszternák költészetének érzékeny kommentátora és 
kitűnő  ismerője; az oxfordi egyetemi kiadó adta ki Isiah Berlin el ő -
szavával Henry Kamen Paszternák-versfordításait, amelyek annyi vi-
tára adtak alkalmat. (Egyébként újabb és újabb Pasztennák-átköltések-
verziók. és .fordítások, jelennek meg angolul: Robert Lowell és Eugene 
Kaydan után most Donald Davie jelentetett meg egy terjedelmes kom-
mentárral ellátott kötetet Zsivágó-versek címmel.) A felsorolt nevek-
kel csupán az érdekl ődők és szakértők számát akartam érzékeltetni — 
az oxfordi kör ösztönz ő  hatása nélkül aligha mertem volna ekkora 
fába vágni a fejszémet. 

Összesen ti: ,..: nhat verset fordítottam, Sulyok Vince barátom, aki az 
oslói egyetemi könyvtáriban dolgozik, tizennégyet — kijött a harminc. 
Csak .tizenhatot? Csak. Volt olyan verse, amin kereken két évig dol-
goztam. Nem bántam meg: volt min dolgozni. Más költ őkkel, pl. Jev-
tusenkóval gyakran úgy van az ember, hogy szinte ki kell „vattáznia" 
a fordítást, mert rengeteg benne (az eredetiben) a felesleges szó, s ő t 
sor. Paszternákkal éppen fordítva volt — tartalmi gazdagságát egy-
szerre kellett közvetítenem nyelvi virtuózitásával. De még a szerencsés 
közvetítés is gyakran kizárta a teljes visszaadás lehet őségét. Itt van a 
„Nagyhéten" első  versszaka, ilyen rímképlettel: ABAAAAB. Kényte-
len voltam a rímképletet megváltoztatni, hogy a szöveg értelmét meg-
közelíthessem, úgy éreztem, nincs más megoldás. 

2. 

Paszternák háború utáni verseinek a zömét csak akkor lehet igazán 
megérteni, a költő  helyzetét átérezni, ha tudjuk, milyen verseket írt 
Paszternák a háború el őtt, s hogyan vészelte át ,a sztalini „tisztogatás" 
éveit. (Milyen lehet .egy ember lelkiállapota, 'akinek sorról sorra tar-
tóztatják le a barátait, 'költ őtársait, s hogyan érezheti magát Cvetájeva 
öngyilkossága után, amikor köztudomású, hogy Cvetájeva a többi közt 
Paszternák rábeszélésére tért haza — Párizsból?) A magam részér ő l 
elfogadhatanak érzem Victor Frank tézisét, amely szerint Paszternák 
1940-41 táján súlyos lelki válságon esett át, s ebb ő l a válságból meg-
növekedett hittel és alázattal került ki. Úgy :érezte, felismerte felada-
tát. Tanúságtételre készült; nem politikai manifesz.tónak — személyes 
vallomásnak szánta a Zsivágót és a hozzája csatolt verseket. Angol 
kritikusok tűnődnek róla: hogyan olvassuk őket, mint Borisz Paszter-
nák, vagy mint a regényh ős Jurij Zsivágó verseit? Problémájuk ál-
probléma, hisz a huszonöt „Zsivágó-vers" szerz ője nyilvánvalóan Pasz-
ternák, de egy szerepjátszó, egy Zsivágó nev ű  orvos .,peryana"-j ában, 
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ha úgy tetszik, maszkjában megnyilatkozó Paszternák. Vagyis ha nem 
a regénnyel együtt írja, másképp, jobban vagy rosszabbul, nem tud-
hatni, de másképp írta volna meg őket. Azt hiszem, a versek aregény 
olvasása nélkül is élvezhet őek, de vannak köztük olyanok, amelyeknek 
hangulata nem lenne teljes, ha nem ismernénk (a regényb ő l) Lara és 
Jurij szerelmét. 

Az idős Paszternák másik versciklusa (mi Sulyokkal csak ebb ől a 
két ciklusból válogattunk), a „Mid őn kiderül az ég", inkább tekint-
hető  a harmincas években írt „természetimádó" versek folytatásának, 
mintsem gyökeres fordulatnak a „N ővérem, élet" szerzőjének költésze-
tében. Jó idő , rossz idő , tavasz, nyár, ősz, tél, zápor, fagy, napocska, 
olvadás: számlálhatná össze kajánul a modernebb témákra áhítozó ol-
vasó e versek díszletek. Mert Paszternák nem az id őről ír elsősorban; 
legalább annyira az emberr ől. Természete antropomorf, ha nem törté-
aeirnet -formázó. Az „Aranyos ősz" langyos leveg ője, mint valamely 
,ancien régime'-é, a „Vihar után" kedvez ő  időváltozása a Sztalin ha-
lálát követő  politikai változásokra utal. És megfogalmazódik ezekben 
a versekben a paszternáki helytállás filozófiája is; az „Éj"-ben a 
költőt, a művészt a pilótához hasonlítja, aki gépében egymaga virraszt 
az alvó világ fölött, 

„s úgy néz fel a bolygóra, 
mintha a teljes ég 
személyes gondja volna ..." 

A vers utolsó soraiban Paszternák drámai er ővel foglalja össze a költ ő  
dilemmáját, ami helyzetéb ől és hivatásából adódik: „az örök-id ők 
(örökkévalóság) túsza / s az id ő  foglya vagy." Ű  az örökkévalóság 
mellett próbált tanúságot tenni az id őben, az idő  gondatlan kihasználói, 
megnyergelői ellenére. 

3. 

Általában igyekeztem szövegh ű  .maradui, ettől csak egy esetben tér-
tem el. A „Hamlet" utolsó sora orosz eredetiben így hangzik: 

„Zsizny prozsity — nye polje perejtyi." 

Az idézett sor orosz közmondás, ami annyit tesz: az életet élni nem 
annyi, mint egy mez őn áthaladni. Illyés Gyula a Nagyvilágban közzé-
tett fordításában ez a sor, így hangzik: „az élet nem lakodalmas út." 
Igen, de ez a megoldás inkább a népi bölcsességet hangsúlyozza ki a 
közmondásból, s nem Paszternák egyéni mondanivalóját, amit köz-
mondás-formában fejezett ki, hogy tudniillik az élet nemcsak tele van 
buktatókkal, de ezeket gyakran nem szabad kikerülnünk: áldozatokat, 
keserves. döntéseket kell hoznunk magasabb értékek érdékében. Az 
én verzióm: „Élni, — nem leélni kell az életet" ezt a szemléletet pró-
bálja érzékeltetni. 

Paszternák rímei a tünéményest ől a szándékosan félszegig terjed-
nek, mondjuk, Tóth Árpádtól Illyésig. A „félszeg" itt fél-rímként ért- 
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hető , legalábbis a magyar fül annak hallja. Idézzük a „Téli éjjel" 
(Zimnyaja nócs) néhány .rímét: „streli — gorjela" vagy „ná pol — 

kápal". Meg lehetett volna oldani persze ezeket a magyarban teljes 
rímmel, én mégis jobbnak találtam az orosz félrímeknek, furcsa ,as:szo-
náncoknak megfelel ő  „üvegét — égett" illetve ,koppant — csöppent" 
megoldásokat. Az utóbbi rímpár teljes versszakban igy hangzik: 

„És hirtelen két cip őcske 
padlóra koppant 
és a mécses viaszkönnye 
ruhára csöppent." 

A problémák — s ezt most nem mentségképpen mondom — néha 
szinte megoldhatatlan probléma elé állítják a fordítót. Vegyük például 
a „Nagyhéten" negyedik versszakát: 

„I szo Sztrasztnovo csetvjergá 
Vploty ü,o Sztrasztnoj szubbóti 
Vadá buravit beregá 
I vjót vadavaróti." 

Fonetikusan próbálom visszaadni a szöveget, ezért „vadá" a „voda". 
Az utolsó két sor csupa vé és bé bet ű ; hogy az ördögbe lehet ennyi 
alliterációt belezsúfolni a magyar sarokba, ha még ráadásul a rímeket 
i.s meg akarjuktartani? Bajosan. Az örvényl ő  vizet ezekkel a gyarlóbb 
és körülményesebb magyar sorokkal igyekeztem érzékeltetni, illetve 
átmenteni: 

„partot törnek a vizek és 
a tenger felörvénylik." 

— ahol az „r" betűk halmozása kelt (ha kelt) az olvasóban az orosz 
hallgatóéhoz hasonló élményt. 

Befejezésül még annyit: Paszternák élete végén teljesen elfordult 
az izmusoktól (lásd „Önéletrajzi esszé"-jét). Egyszer űségre, s ugyan-
akkor la hagyományos formák kifinomítására törekedett. Emiat kései 
verseinek formanyelve sokak számára túlhaladottnak, m aradinak 
tűnhet. Ez részben forma és tartaloni kérdése; nem hiszem, hogy 
mondjuk a benni szabadvers alkalmasabb .lenne a paszternáki mon-
dandó kifejezésére, mint a négysoros, keresztrímes versszak. Másrészt 
meg ízlés dolga. Azért, mert valaki hagyományos formákat használ, 
lehet még kitűnő  költő : Szabó Lőrinc a szonettben, Radnóti Miklós az 
eklogában alkotott jót ‚és korszer űt. Paszternákot rímtelenül fordítani 
tehát lehet, de nem ildomos; s éppen ezért elkerülend ő . Reméljük, 
hogy a legtöbben a tradicionális formanyelv koturnusában is értékelni 
tudják az orosz ezüstkorból indult, a vaskort túlél ő  és az atomkorban 
kiteljesed ő  érzékeny lírikus, Borisz Paszternák érett költészetét. 



KRÚDY É S PROUST 

Baránszky .Iób László 

I. 

Krúdy és Proust impresszionista élményid ő  'szerkezetű  prózája a ma-
gyar és európai egyidej űség különös esete. A két stílus interferenciáj a, 
korstílusban való önkéntelen és öntudatlan egyezésük és jellegzetes 
különbözőségük az egyes eseten túl is általános érdek űnek látszik. 

Krúdy és Proust stílusának rokonsága a műfaji fejl ődésben kifeje-
zésre jutó korérzés megnyilatkozása. Krúdy ugyan majd hét évvel 
fiatalabb volt Proustnál, indulásuk a századvég utolsó évtizedében 
majdnem egyidej ű  s Krúdy ha tudomást is szerzett Proustról, az már 
csak stílusának teljes kibontakozása után az 1910-es évek végén vagy 
az 1920-as évek elején történhetett, amikor az 1919-es Goncourt-díj 
után általában Proust elismertté, világhír űvé vált. Igy bizonyosra ve-
hetjük, hogy az 1911-ben megjelent Szindbád és benne Krúdy jelleg-
zetes „Emlékezés"-stílusa minden ilyen hatás nélkül alakul ki. Igaz, 
hogy a Krúdy-regények igazi id őszerkezete 1918 és 1932 között bon-
takozik ki. De ez már korántsem az „emlékezés", ami Proust életm ű -
vében mindvégig jellemző . Krúdy utolsó ikötetei organikusan tovább-
fejlesztik az indulás, az emlékezés stílusát azokká az id őszerkezetekké, 
amelyek Joyce, V. Woolf, Thomas Mann, Gide majd Dos Passos, 
Faulkner időszerkezetében jelentkeznek. A Krúdy—Proust párhuzam 
valóban az „emlékezés" stílusa: 1912-1920. — A betet őzés, a világ-
siker, ,a Goncourt-díj (1919), idején Krúdy már más vizeken evez, 
olyanokon, amilyeneken a prousti életm űvet odakint mások folytat-
ták. — Különös módon az impresszionista 'emlékezés kezdeteit maga 
továbbfejlesztő  magyar egyidejűség épp akkor marad magára, s ma-
rad a biedermeier emlékezések, Casanova-kalandok beszámolója. Már 
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a Napraforgó- (1918), az Asszonyságok díjá-nak 'szürrealista, szkizof-
rén, valóságsíkokat e,gymásbajátszható tudathasadásos a szerkesztése; 
amit azután a Hét bagoly (1922) s a Boldogult úrfi koromban (1928) 
kiteljesít. — A kép, csakúgy mint Ady életm űvében, a szubjektív 
han,gulatszirnb+olistá.ból egyre inkább korreprezentatív közösségi síkúvá 
lesz: a megkett őződő  „én" a maga kettősségében így hitelesebben ta-
núsítja, s a valóság éppolyan sokféle metszetben, nézetben kívánja 
adni a történés terében teljes önmagát. — Akárcsak Braque, Picasso 
képein. A szubjektivitásból a tárgyiasítás ,objcktiváló teljessége, mint 
a líra romantikaellenes forradalmában, a tárgyi intellektuális lírában. 
S mint a modern prózában: már Flaubert indulása ilyen irányú. — 
Az ilyen irányú fejl ődés átmeneti állomásai Proust és Krúdy azonos 
struktúrájú, bár fordított el őjelű  — analitikus, illetőleg szintetikus —
elenségvizsgálatai. Mert ezek a stílusok párhuzamosak a korváltás fi-

lozófiai világnézeteivel, a bergsoni intuicionizmussal és a husserli lé-
nyegelemzéssel, tudatérvényességek fenomenológiai vizsgálatával. 
Mindkét ábrázolásmódban, Proust analitikus, Krúdy szintetikus ábrá-
zolásmódjában, a küls ő  valóság érzetként, élményként, hangulatként,  

általában tudatérvényességként jut szóhoz, jelenik meg; a szerepl ők 
tudatsíkján — köztük az „emlékez ő" és emlékképként szerepl ő  szerz ő  
tudatában is — kett őzötten: lényegében tükröző  fényfelületek  többszö-
rös visszaver ődésében kapja meg többdimenziójú valóságát. De Proust 
stílusának elemz ői — így Maurois, Curtius, Jauss, P. H. Simon — nem 
látják szükségesnek annak feltételezését, hogy Proust a bergsoni idő-
elmélet ,alapján dolgozta volna ki a maga élményidejét, a dureé réallle-t: 
ez Proust művészi szándékának önkénytelen, szerves folyománya, 
eredménye. Nem másolás, hanem bizonyító eljárás. a más módszerrel 
elért azonos eredmény. — Ugyanúgy, vagy még inkább egymástól füg-
getlenek a Proust és Krúdy impresszionista szenzualizmusában annyira 
korszerűen egyező  időszerkezetek. — A magyar szellemi fejl ődés így 
egy század után megismételte önmagát s a tér-forradalmasítás Gauss--
Bólyai-féle tragikus szinkronja után íme most az epikus id őszerke-
zet forradalmát is végrehajtja az európaival egyid őben egy magyar. 
Ez a forradalmi tett még a Bólyaiénál is többszörösebb elszigeteltség-
ben történik, miután Krúdy teljesítményének vitathatatlan eredetisé-
gét fokozott elszigeteltségre ítéli az a társadalmi jelrendszer, amely-
ben azt végrehajtja s annak orgánuma: a nyelvi szerkezet is. Proust 
kezdeményezése a fejl ődés európai vonalában dönt ő  jelentőségű  a mű -
faj alakulására mindmáig, — Krúdy maga kénytelen folytatni, amit  
megkez.d ~ tt. Természetesen ennek újságában, a hazai közvéleményre 
utalva, kétszeresen elszigetel ődik. 

II. 

Bár Krúdy hét évvel fiatalabb Proustnál, de míg Proust lényegé-
ben a pubertás fejlődési korszakában megrekedve élete végéig ennek 
az állapotnak a káoszát elemzi, s szinte hallani éles mutáló kamasz-
hangját, Krúdy már tizenhat évesen a férfibariton gazdag rezonen.cia-
zónáján szólal meg. Egy pillantás a fényképeikre: mindent megma- 
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gyaráz. A Wilde Oscar-i dandy-eleganciával öltözköd ő  Proust, még vi-
rág is a gomblyukban, széles, mintás selyemnyakkend ő , az ajkon a bo-
csánatkérő  félszeg mosoly, egyébként az arc a mi egri remeténk, Gár-
donyi Géza, szögletes vonású arca, az egri várhegy ablaktalan szobá-
jának lakójáé, ami különös ellentétben áll az öltözködés nagyvilági 
eleganciájával és a mosoly diplomata rejtélyességével. — Ezzel szem-
ben Szirdbád korán kifejleia, férfiszépsége! Eszünkbe jut a combray-i 
sétakocsizáson messzir ől látott lányok, s a balbeci nyár, a „bimbózó 
lányok" árnyékában, s a balsiker ű  csókkísérlet az ifjú Proustot este 
megbeszélés szerint ágyban fogadó Albertine ,nel. Az utólagos pszicho-
lógiai értelmezés nagymestere minden gyaikorlati lélektani taktika nél-
kül tör célja felé s persze kudarcot vall: „Maradjon, mert csöngetek", 
kiáltotta Albertine, mikor látta, hogy rávetem magam, mert meg aka-
rom csókolni." — Ki kételkedne ennek a jelenetnek a valóságában. S 
milyen finom többoldalas lélektani elemzése a minden lélektani tapin-
tatot nélkülöz ő  jelenetnek. Igaz, Szindbáb kalandjai, n ő i , képzelete te-
remtményei, s a visszautasításban is úgy viselkednek, ahogy kell; dz 
mennyi ösztönös biztonság az emberi szenvedélyek, hangulatok tör-
vényszerűségeiben. Krúdy világa: a képzelet valóságrangjára szerve-
z ődő  világ. Prousté: a valóság irrealitásokba vesző , ellentmondásos 
szövevénye. 

Például, hogy csak az imént idézett „Albertine-jelenet" valóságstruk-
túráját elemezzük, kitün ő  példája az élménykibontásnak, annak, hogy 
az élménymozzanatok milyen jelentésváltozáson mennek át az elfoj-
tás, rejt őzködés, közvetettség átváltásában. „Albertine" tulajdonképpen 
„Albert": ez az áttételesség f őforrásának fogadható el itt, a „perverzió" 
— az „átváltás" szó szerinti funkciója hat benne. (Képzeljük el ebb ő l 
a perspektívából az egész „bimbózó lányok" szin-, hangulati, érzés-
skáláját, a feminin és .masculin elemek keveredését, illet ő leg többszö-
rös átváltódását.) De még itt is inkább lehetőség, alkalom Proust stí-
lusban megnyilatkozó alapmagatartásának érvényesítésére, semmint ok. 
Az ok az egyéniség, az én, amely az exhibicionista látszatok mögé 
rejtőzik, az okosság, és a mindentudás mögé — a sok szó mögé! —  
a realitás formáit csak tapogatni képes vakság és tétovaság — amely 
azonban épp így járhat alvajáró biztonsággal a képzelet, az érzés, a 
belső  világ útveszt őiben: valóság, amely kitapintásaiban válik illúzióvá, 
álommá, szublimálódik, idealizálódik, ami ennek az eljárásnak tulaj-
donképpeni célja. — Krúdy viszont áhnokból biztos kézzel valóságot 
idéz. Proust valóságot elemezve sterilizálja azt gondolativá. Bebizo-
nyítja, hogy a valóság csupán a rejtett eszmei jelentés. A pszichológiai 
realista Proust analízisei által eszmévé változtatja a valóságot. Krúdy, 
az álmok költője, az élet összefogott lényegének élményét nyújtja te-
remtő  szintéziseiben. Rokon folyamatok — fordított el őjellel: az ana-
lízis és szintézis két másféle dialektikája. 

Mindkét eljárás sajátos társadalmi valóság és ebbő l növ ő  kultúra 
klasszikus reprezentánsa. Prousté nyomán a francia társadalmi valóság 
struktúrájába lépünk, a francia racionalista realizmus talaján áll, mo-
zog. — Krúdy egy öntudatlan, megkésett társadalmi érzés- és szem-
léletmódja fölé emelkedve tragikus különállásában vallja a vele való 
azonosságot, mint mindenkor a magyar költ ők, Csokonai, Arany, Ady. 
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Mindkét életmű , Prousté, Krúdyé, egyaránt rostjaiban hordozza azt a 
társadalmi valóságot, életszemléletet, amelyb ő l épül, — de más idő -
viszonylatban Proust társadalma változatlan jelenként megy át a m űbe, 
maga az író is szerves alkotórésze leküzdhetetlen sznobizmussal, 
nosztalgiával annak rangskálája, fels ő  fokai iránt — Krúdy nosztal-
giája egy visszahozhatatlan múltnak szól. Ez a visszahozhatatlanság 
borong hangulati tájai fölött: magasabb szintr ől néz vissza az utazó 
az otthoni tájra, lenéz rá, nem fölnéz, mint Proust többnyire; mi sincs 
távolabb Krúdytól, mint a sznob szebbnek, többnek láttatás: a bomlás, 
hullás.morbid vidékei az övéi és költői ereje, szépsége, nagysága épp 
ez, hogy bemutatja ilyenként és vállalja: lelkének úgy otthona az, 
hogy ő  többé abban már nem lakhatik. Milyen rokona ez Az elsüllyedt 
utak, a Ház a jegenyék között költőjének, Adynak, a hangulataival .. . 

Krúdy különben már ifjan el őadás-stílusként hasznosítja az emlé-
kezést, mint olyan hangot, amely aa prózának élményszer ű  melegséget, 
hitelt kölcsönöz. A huszonegy éves elbeszél ő  programként jelenti be 
ezt az írói magatartást, m űvészi szándékot: 

„Némelyik írásom csak annyi, mint egy könnyü sóhajtás, vagy 
valami álombeli hang, ami még a szivünkben cseng, ha felébred-
tünk ... A másik meg olyan, mint a felleges égboltozat, amib ől a 
hideg eső  hull, hogy alig ismerek magamra. Akkor tán jobban 
fájt valami mindennél, mint máskor ... Nem az els ő  könyvem, de 
mégis mintha nem volna több. Csak ez. A melyikben az én ifjú-
ságom van szép kerek garmond betükb ől sorokba rakva... 

Virágoznak a fák ... érzem mégegyszer, hogy milyenek voltak a 
sóhajtások, amikből történeteket sz őttem, hogy milyenek voltak 
azok az álmok, az els ők, a kikeletiek. Rosszul kövezett utca, a há-
zak se nagyok, de alattuk fehér ruhás lányok haladnak nevet-
gélve, egy gyerek csigát űz ostorával, a kék végtelenben fecskék 
cikáznak. 

Bocsássák meg az ifjúságomat, szépen kérem." 

Kétségtelen fin de siécle-póz az I f juság kötet előszava (1898. június), 
de ezt fogja feldolgozni Szindbád, a már itt megkezdett emlékezés 
hangulati zónáinak egymásbajátszatásával. 

S a folytatás az alkotásmód elemzése, igen korai tudatosság, amely 
kezdettől pszichológiai megfigyeléseket használ — de hatás céljára: 

„Hányadik tavasz már ez, hányadik, a melyik nem hoz semmit, 
csak egy csomó képzelt szerelmet, hamis hangulatot és emlékeket, 
amelyektől félek; félek, hogy letalálom őket irni. És minek irjam 
le az emlékeimet ...?" — „Ha leirnám, nem volnának többé em-
lékeim." 

Íme a m űvészi emlékezés hatása, következménye; aminek azután 
nem annyira egyéni, hanem inkább majd kortükröz ő  közösségi síkon 
lesz nagy jelentősége. Krúdy feldolgoz majd egy világot, úgy, hogy 
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elszakadhasson t ő le, mint amikor megölelünk, megcsókolunk valakit, 
hogy elválhassunk tő le. — Az örök utazás, az örök elválás, a kocsiról, 
vonatról látott tájak, a halottvárosok, elhagyott présházak s a temet ő i 
sírhantok tájai, és stílusként, életérzésként, mindjárt kezdett ő l mint 
írói magatartás: 

„Miért térek én mindig-mindig haza girbe-gurba uccás kisváro-
somba, járkálni a patak partján, pitypangból fonni koszorut és 
aztán végigballagni azon a temet őn — és milyen nagy temetőn — 
ahol minden sirdomb egy-egy emlék, az én emlékem, a mit elte-
mettek mélyre az évek szelei." 

S a visszatérés módja, az impresszionista perc, valamely konkrét 
időpillanat, amely azután az élményben valótlanul: 

„Itt járok az utcán. Délután van, két óra." 

S egyben a konkrécióból id őegybejátszatással a valótlanírás, a való-
ságnak képszer űvé változtatásával élményszférába, emelése, ami ké-
sőbb természetesen nagyobb határozottsággal érvényesül: „ahová 
Szindbád elutazott ... a toronyórák megállottak. Valami olyan id ő t 
mutattak az órák, amilyen talán soha sincs ..." (Hídon, 1911). De már 
ugyancsak az 1 f juság kötetben egy évtizeddel a Szindbád el ő tt: „A 
gurbancos kövezeten megkoppannak a lépteim, ahogy tovább lépege-
tek, a hátam mögött gyors pergéssel nyilnak föl a zöld zsaluk szemel 
s mondja valaki a 'keresztnevemet. Megfordulok a cseng ő  nő i hangra." 
--- Kés őbb ugyanez az emlékmozzanat, de való ćlanítva a Szindbád-
kötetben s most már az emlékez ő  író beiktatta az emlékezés stilizált 
én-jét, Szindbádot: „Szindbád így bandukolt végig a városon és egy 
utcasarkon hirtelen megállott, mert a közelben megszólalt egy öreg 
pohos toronyka harangja és mély hangon beleszólt a délutáni csendbe. 
Es mindjárt ezután valahol, valamerre katonák trombitáltak és Szind-
bád sétapálcáját, mint egy kardot, hóna alá kapta és bokázó, friss lé-
pésekkel indult most már az A. Marthali-féle cukrászbolt felé, mint 
egykor hajdaniban ... Hátranézett, hogy miért nem csörögnek sarkan-
tyúk a sarkán." — A múltidézés aktív művészi alakítás formáját öl-
tötte. 

IV. 

Ilyesmire Proustnál soha nem bukkanhatunk. Proust stílusa éppúgy 
nő  ki a francia műveltség racionalista pszichológiai realizmusából ;  
minden ízében valóságot tanulmányozó; irodalmi függvénye azoknak 
a szellemi .áramlatoknak, amelyekben Proust benne élt, amiként Krúdy 
a magyar századvég, egy múló életforma, tematikájából olyan stílust 
fejlesztett ki, amely épp m űvészi eszközeiben messze túlhalad azon. 
Mindenkinek éreznie kell, ha nem magából az életműbő l, hát akkor 
annak sorsából, hogy ez nem annak a közönségnek készül, amelynek 
életstílusát feldolgozza. — Proust közlésmódjába töretlenül épül bele 
egy civilizáció formarendje, életstílusa, tudata, míg Krúdy kifejezve 
fölülmúl valamit. -- Proust adottságokat tanulmányoz a saját eszkö- 



i 1428 I 

zeikkel, valamit a saját immanens mértékével mér, nem ugyan tudo-
mányos filozófiai, de annak határát súroló lényegelemzéssel, megma-
radva mindenkar a konkrét elemzés síkján, de a bergsoni intuicioniz-
mus s a fenomenológiai lélekelemzés korában. Proust stílusa és világa 
homogén. Krúdy stílusa magasan fölötte lebeg személyeinek, innen a 
megindult szeretet, .amellyel föléjük hajol: halott emberek ezek, s az-
zal ,enyhíti magányukat, hagy a maga különböz ő  'én-jeit is közéjük 
iktatja; elmegy kísértetnek a kísértetek közé: álneveken. Ez Proust-
nál elképzelhetetlen lenne. Ott a beszél ő  és a taglalt én viszonyának 
problémája más természet ű . Proustnál végeredményben Szent Ágoston 
Vallomásainak csodálkozása a m ű  ihlető  életrehívója; a történetiség  
atyja, az élményidő  első  elemzője elemzi annak a ténynek a Para-
doxráját, hogy az ifjúkor alakjai, élményei valósak és elmúltak. Ho-
gyan lehetséges, hogy az id ő , a múlt, az ifjúság volt és nincs. — Ilyen 
csodálkozás Krúdy számára nem létezik. Az ő  számára anyag a múlt, 
amelyb ő l megépíti azt a képszerkezetet, amely képes fölidézni a múlt 
hangulati lényegét: nem szételemzi halottá, hanem ellenkez ő leg, meg-
eleveníti, furcsa módon idegen anyagokból is összerakja. — Proustnál 
viviszekcióban hull szét és szöv ődik lényegjelentések össze függésévé 
a múlt. Kanyargó körmondatok gondoskodnak, hogy ennek az anato-
miz.ált testnek ér- és idegrendszere funkcionáljon: ez a stílus szétele-
mez, iátvilágít, árnyképpé változtat minden szervezetet, de egyáltalán 
nem köti el az élet vérkeringését. S ő t az mintha ebben az elemzésben 
indulna meg először. S furcsa módon mintegy a röntgen, az értelem, 
fénye változtatja ezt a múltat önmaga árnyává, vagy halott árnyak 
kapnak ebben a félelmetes szellemi áramból életet. — Krúdynál él a 
múlt költői emléke: csupa hangulat, melegség, s a körmondatok pon-
gyola rendjében látszik el őször önmagára ismerni, ami értelem nélküli 
esetlegesség volt. Proust valósághoz tapadása, valóságigénye a kama-
szé, Krúdy kezdettől férfi módra egységben látja az életet, vállas, deli 
alakjával, borongó széles homlokával, a csendet ritkán megtör ő  mély 
zengésű  hangjával, egy szép fajta gazdag élet ű  tékozló fia, szemében 
amindentudás megelégült nyugalma, aki mindenkit boldoggá tesz és 
tehet, csupán magát nem. De annál sakkal büszkébb, semhogy ,elárulja. 
„A nem kivánt leányhoz sóhajom" — Ady gesztusa ez, a pazarló 
életé: „az ifjúságot ezután arra oktatja Szindbád, hogy tisztelje a n ő -
ket ... A legtöbb n ővel jósággal, szeliden, gyermekmódjára kell bánni, 
bolondságaikat helyeselni, kicsinyességüket ,na,gyszerünek találni ..." 
ime Krúdy mindenkor summázó el őadásmódja, amelyben tapasztalato-
kat összegez. Mintha kezdett ő l túljuthatott volna azokon a részlete-
ken, amelyek hálójában Proust mindvégig megrekedt. — Ezek a ta-
pasztalatok lehetnek ellentmondásosak, mint Ady és Kosztolányi szá-
nára a nő  az ellentmondások egysége, az egyetlen valóság, épp mert 
hazug . . „Ó, élet, asszony ..." — ; ,Szerették a vőlegény szót, szeret-
ték a „szeret ő" szót, a szép hosszu leveleket és bár nem olvasták vé-
gi.g, megsértődtek, ha a levél nem volt elég terjedelmes ... Mennyit 
csalódtak, sohasem tudtak másra és odaadó kormolyságra gondolni, 
mint a szerelemre ... Igaz, hogy ez titán nyomban a divat következett 
a nők gondolatvilágában." — Krúdy szellemesen, bátran néz szembe a 
nőkben megélt emberi paradoxonokkal s ezzel természetszer űleg ro- 
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kova a kíméletlenül elemz ő  Proustnak, aki végs ő  fokon nem is talál, 
nem is akar.észrevenni mást az emberi lélekben, mint annak paradox 
dialektikus természetét: ez mozgatja, ennek a feloldási kísérlete hajtja 
a prousti körmondat motorját: 

„anyám meg csöndben, hogy ne zavarja, gyengéd tisztelettel 
nézte, de nem nagyon mereven, mint aki nem akarja kitalálni 
férje fels őbbségének titkát."* 

A figyelmes figyel ő , aki eleve óvatosan tartózkodik attól, hogy meg-
ismerje, teljes valóságában megismerje megfigyelése tárgyát. Vagy: 

„Nagynéném biztosan jól tudta, hogy sohse fogja már látni 
Swannt, s hogy a házát se hagyja már el soha, de ezt a végleges 
elzárkózást az tette könnyüvé, aminek azt a mi szemünkben még 
fájdalmasabbá kellett volna tennie: nevezetesen, hogy erre az el-
zárkózásra erejefogyta kényszeritette, a mozgás lehetetlensége pi-
henéssé változik." 

Krúdynál bőségesen akadnak illogikus cselekedetek, de épp azok 
az élet logikájának legmagátólértet ődőbb jelei és sohasem szorulnak 
maguarázatra, fölösleges elemezni őket. 

„Fehér árnyékként ült el őtte Zsófia a cukrászda piros székecs-
kéjében és tövir ő l hegyire átgondolta ezt az asszonyt. (Lett volna 
ugyan más gondolkodnivalója is ezen a délutánon Józsiásnak, de 
ő  is úgy cselekedett, mint a siralomházi delikvens, aki egész éj-
szaka a porkolábbal sakkozott.)" 

Zsófia egyáltalán nem ül ott a cukrászda piros székén, késik, nincs 
jelen, s Józsiás gondolatai azok, amelyekkel a kíméletlen realitás fé-
nyében látja Zsófiát, „amint a férfiak az ilyen gondolatokat már ré-
gen ismerik, amikor a n ő  nincs mellettük." 

Krúdy örömét leli 'a valóság tarka ellentmondásaiban, végtelen hu-
mánuma számára minden érthető . Ha ítél, szinte észrevétlen iróniával 
ítél — s ítél ő  hangsúlyában ott bujkál enyhít őül mindenkor az öniró-
nia. — Proust végeérhetetlen elemzéseiben egyáltalában nincs morális 
ítélet, van azonban szinte sznob megkülönböztetés. Mint a Guerm.an-
tes-ok megértettek vagy megbocsátottak volna bármilyen erkölcsi. 
vétséget, de törvénynek tartották a társasághoztartozás bizonyos sza-
bályait. Proust elemzései tulajdonképpen ennek a társasági tudatnak 
a síkján mozognak, ennek az érzületnek, ízlésnek meglehet ősen bo-
nyolult mechanizmusát követik: ilyen értelemben lényegükben társa-
dalmi síkúak, a természet részben mint kultúrkörnyezet, részben mint 
ennek a mindenre érzékeny kedélyvilágnak reakciókat evokál.ó háttere 
vibrál. A tudat síkján, a tudat mechanikájában jelentkez ő  valóság va-
lóban fenomén mása, fenomenális síkon. 

Krúdy valóságsíkja a költői jelentés: s ilyenként hús-vérvalóság-
képFeierségei kifejezések; kifejezései bizonyos emberi magatartásnak: 

Proustot Gyergyai Albert fordításában idézzük. 
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„Sőt halála után, midőn a hófúvással, vagy a síró őszi széllel el-
szökött a kriptából, utja elvitte olyan helyekre, ahol legfeljebb 
egy szalagcsokorra kötött harisnyaköt őre, vagy egy női vállra em-
lékezett. Es ezek talán kedvesebb emlékei voltak, mint a vár-
romok és folyópartok, a néma kertek, ahol bübájos szerelmi má-
morban nőkért öngyilkos lett.' 

Íme a történés, cselekvés múlt ideje, az emlékezés tapasztalati moz-
zanatainak olyan csoportosítása, amelyb ől az a benyomásatámad az 
olvasónak, hogy az apró kedves emlékek értékesebbek, mint a meg-
rázó nagy élmények: az 'emlékezés, mint ,egy élményvilág értékstruk-
túráját ■megváltoztató. S persze ennek a világnak már 'halottnak kell 
magának is lennie s az emlékei mégis a halott számára is helyhez 
kötöttek. A leglényegesebb az, hogy a nyitákép: „elszökött a kriptá-
ból" s a tárókép: „n őkért öngyilkos lett" — fogja perspektívába, s 
jelzi, hogy élményvalóságok közlése történik a költ ői tömörítés nyel-
vén: valótlanítás 'az élményhangulatiságnak .megteremtése érdekében. 
A mozzanatok tartalmaznak valamit a megtörténtb ől, az egész törté-
nés azonban korantsem ezen a síkon mozog. 

Proust lényegében mindenkor a tényszer űség síkján marad, jobban 
mondva bizonyos mozzanatok valóságtartalmának fenomenológiai lé-
nyegelemzése a sík, amin a közlés mozog. Éspedig úgy, hogy irodalmi 
stílusban, mozgásukban kísérli meg követni a múltból jelenné, az él-
ményből emlékezéssé vált folyamatokat. Az emlékezés prizmájáb.an, 
éspedig egy elég gyanakvó elme prizmájában megtört valóság ez: él-
mény, amely ebben a retrospektív szemléletben kapja meg gazdag 
evokatív tartalmát: 

„Ha baj helyett boldogságról van szó, sokszor csak hosszú évek 
után kezdünk emlékezni arra, hogy érzelmi életünknek legneve-
zetesebb eseményeit meg se figyeltük, majdnem, hogy észre se 
vettük, mikor bekövetkezett, például egy társaságban, ahova pe-
dig csak ennek az eseménynek a reményében mentünk ... Ez per-
sze nem jelenti azt, minthogyha a bemutatás nem okozott volna 
örömöt s mintha nem éreztem volna ugyanakkor a komolyságát. 
De igazi örömömet mégis csak kés őbb ismertem meg, amikor a 
szállóba visszatérve megint egyedül maradtam s ujra a régi lettem. 
Úgy vagyunk az örömökkel, mint például a fényképekkel. A sze-
retett lény jelenlétében a felvétel visszáját kapjuk és csak kés őbb 
hívjuk elő  odahaza, ha megtaláltuk azt a bels ő  sötétkamrát, amely-
nek „tilos" a bejárója, amig idegeneket is látunk. 

Amig tehát az öröm ismerete pár órát késett, viszont a bemuta-
tás komolyságát azonnal és teljesen átéreztem." 

Ez a közlésmód nemhogy kikapcsolná a jelenségek valóság-karakte-
rét, a létezésmódokat, a tudat mélyén szunnyadó, majd a tudatosság 
fényébe jutó állapotokat, hanem a jelen és a múlt észrevételeinek s 
a magfigyelt és megfigyelő  énnek a kettéosztásával is növeli a tény-
szerűséget, amely csupán az emlékezés jelentésváltásán kapja meg 
egykori valódi színét: az is megjelenik benne, ami tartalma volt, de 
amiről akkor nem szerzett tudomást az átél ő . 
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Mintha egyenesen ellentéte lenne ez a hajszálfinom boncolgatás, mér-
legelés, megkülönböztetés Krúdy elnagyolt s egyenesen az egyes léte-
zésfázisok egybemosására törekv ő  közlésmódjának, amelynek mégis 
rokona abban, hogy az énkettőzés általában mindkett őben érvényesül: 
élmény és reflexió, a jelen és a múlt lelki folyamatainak jellege a 
szerkezetükben bomlik ki — a történés ilyen vagy olyan jelleg ű , intel-
lektuális vagy tisztán érzelmi, hangulati átélés —, de mindenképpen 
asszociatív jellegű  folyamatokban. — Természetesen más az asszociá-
lás struktúrája is: Prousté tudatos figyelem, koncentráció, a legna-
gyobb fokú koncentráció által létrehozott gondolatsor, amelynek min-
den mozzanatot egy rendkívül finom valóság hangulatai írnak el ő : 
valóban el őhívás kémiai eljárása ez — mintha a múlt élményanyaga 
feladat lenne s ebben az emlékező  eljárásban kerül megoldásra, nyeri 
el végleges formáját, nem meghamisítódik, de leválik róla felszínér ő l, 
ami az akkori szituációban magatartás volt, s az emlékez ő  e rétegen 
áthatolva jut el a bels ő  érzékenységű  felvevő  lemez teljes képtartal-
máig. Különösen figyelemreméltó és jellemz ő , hogy a psziché fékez ő , 
lassító szerkezetekkel m űködik, tompít s az el őhívó kötelessége ezeket 
mikro-eljárással számára hozzáférhet ő  vonásokat, amelyek néha dön-
tőek, föler ősíteni. Ezek a visszaidéz ő  részek nem viselik magukon a 
Krúdy-féle asszociáció látszólag rögtönzött jellegét, Krüdyéi határo-
zottan alaktalanok, vagy a spontán kapcsolatuk, rögtönzésszer ű  jelle-
gilk adja épp a hitelüket, jobban mondva idézi el ő  bennünk azt a be-
nyomást, amit az 'asszociatív képek halmozása nagyon is érzéki, han-
gulati tartalmával el ő  akar idézni, ki kíván váltani. Krúdy színfoltok-
kal dolgozik, Proust végtelen spirál vonalak szerkezetével, állítja el ő  
az élményfelszínt. Bevezet bennünket a tudat keres ő  küzdelmébe, 
mint például a híres madeleine-sütemény teáéval vegyült ízéb ől, illa-
tából támadt emlékhangulat híres ,nyomozásában. — Csak maga a tu-
datküzdelem érdekli, s ami Krúdynál f őszerepet játszana, az íz és illat 
hangulati tartalma a maga szenzualitásaban, szóba sem krül: 

,.Mikor a régmultból többé már semmi sem marad, az él őlények 
halála után, a dolgok pusztulása után, egyedül az íz, az illat él-
nek még tovább sokáig, törékenyebben, elevenebben, anyagtala-
nul, szivósabban és hívebben mindennél — mintha csak lelkek 
volnának, amelyek idézik, várják, remélik minden egyéb romja 
felett — amelyek moccanás nélkül tartják majdnem megfoghatat-
lan homályukon az emlékóriás épületet." 

Íme Krúdy gyakorlatának elemz ő  magyarázata Proust által. Egy 
azonos korigény, valóságfelbontás a valóság szövevényének mélyebb 
átvilágítására és egy, az új, valóság, a psziché valóságára tervezés kel -
t. ős funkciója. Egy folyamat és annak felbontott fonákja: a tudat és a 
bontás új síkon életté szervez ője a művészi, az ösztönné vált farmák 
erejében. Különböz ő  struktúrájú társadalmak, különböz ő  fejlődésű  fá-
zisok és fokozatok is jutnak így kifejezésre ennek a két rokon, de 
mindenképpen eredeti és művészi hitelű  stílusban, mint radarjelz ő  
rendszerben. Nem egyetlen lámpa vészjelzése, hanem mozgásfolyama-
tokat é:. irányokat mutató bonyolult jelz őrendszer. Az egyik kiele-
mezve, a másik már eredmény-összegezésben. A különös az, hogy az 
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analitikus, csupán kielemz ő , utat mutat a továbbfejl ődésre s a szinte-
tikus a maga zártságában egyben történetivé változtatja, a közelmúlt 
halott világához kapcsolja az.él ő  jelent. Proust körmondatai a műszer 
hideg mozgásaihoz hasonlóan elemzik ki a valóságot — Krúdy egy-
másmellé rendeléssel odavetett képei a t űnő  hangulat benyomását 
keltik. Az egyik csak rögzített szövegként tanulmányozható, a másik, 
Krúdyé olvasva is él ő  nyelvi szövegként hat. Jegyezzük meg, mind-
kettő  tipikus próza, semmi közük sem a poéme en prose-hoz, sem a 
ritmikus prózához, Krúdyénak sohasem valami felcsillanó időmérték a 
dallama, hanem igenis maga a mondatdallam hangsúlyárnyalásai, na-
gyonis hangulati árnyalású prózadallam, mint Proustéi, feladatmeg-
szabta körülményességükben egyenes örökösei a precieux stíl klasszicista 
körmondatainak, nem hiába ötvözik állandóan Saint-Simon és Sévigné 
nevei a szöveget. Magyar fordításban mintha csak a Kazinczy Pályám 
emlékezetéb ő l olvasnánk ezeket a 'mondatokat, amelyeket a széphalmi 
mester eszményképként Báróczi Marmantel-tolmácsolásában ízl.elt el ő-
ször. 

Mindkét stílus éppen mondatszerkezetében jelöli az id őstruktúrát, a 
mikroszkóp alá helyezett pillanat az elemz ő  prousti mondat ideje —  
s az egyetlen élménypillanatba-tömörítés Krúdyé. Szervesen összefügg 
ezzel, hogy Proust magát az idő t is állandóan megírja, mintegy az id ő -
ről beszél, annak fonalát követve, míg Krúdy állandóan id őélménysí-
kok ötvözéséből előállítja világát. Ennek következménye azután, hogy 
nem reked meg az impresszionista élményszemléletben, hanem azon 
túllépve a betetőző  művekben, részben már az Őszi utazás a vörös 
postakocsin, Az asszonyságok díja s fő leg a Hét bagoly és a Boldogult 
urfi koromban, különös remekeiben, a különböz ő  típusú időszerkeze-
teket avatja jelentéshordozóvá_ 



A Z ALIBI FOGALMA 
A M Ű VÉSZETBEN 

Nikola Miloševi ć  

Az alibi kifejezést rendszerint,egészen sajátos értelemben használ-
juk. Ha valakire azt mondjuk, „alibije van", akkor ezt úgy értjük, 
hogy az illető  bizonyítani tudja ártatlanságát a törvény el ő tt. Ezzel a 
kifejezéssel azonban, véleményünk szerint, agy más, viszonylag gya-
kori és igen érdekes lélektani jelenséget is megjelölhetnénk. Gyakran 
találkozunk olyan 'emberekkel, akik erkölcsileg kifogásolható hajla-
maikat palástolni igyekeznek; más színben tüntetik fel magukat, s ez 
az, ami sok tekintetben az alibi keresésére emlékeztet. 

Szemléltessük ezt egy jellegzetes példán. Egy amerikai homoszexu-
ális beteg vallomásaiban megemlékezik arról, hogy .egyszer teljesen 
ismeretlen emberekkel került össze a liftben, és közülük valaki viccet 
mesélt a homoszexuálisokról. A tréfát nagy nevetés kísérte, amihez 
— persze, nem szívb ől — a vallomás szerz ője is csatlakozott. 

Velük nevetett tehát, de nem az éle szellemességén. Annak, hogy 
nevetett, sokkal mélyebb és összetettebb oka volt. Mégpedig az, hogy 
elferdült nemi hajlamai miatt lelke mélyén b űnösnek érezte magát, 
és nevetésével azt óhajtotta bizonyítani, hagy az ő  egyéniségében ilyen 
hajlamok nincsenek. Aki nevet a homoszexuálisok számlájára — így 
valahogy okoskodott a vallomás szerz ője —, nem lehet homoszexuális. 
Vagyis — egy paradox megfogalmazásban - -: én nem -  vagyok az, aki 
vagyok. 

Esetünk hőse azonban, noha úgy viselkedett, mintha „nem volna 
azonos", természetesen tudta, milyen valójában. Ilyen értelemben, 
elmondható, hogy nevetése bizonyoS fajta alibi volt. 

Ennek a lélektani mechanizmusnak sok egyéb megjelenési formája 
is van. Tulajdonképpen akkor jut kifejezésre leginkább, amikor valaki 
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önmaga és mások előtt bizonyítani akarja, hogy nála nem forognak 
fenn etikai szempontból kifogásolható hajlamok, 

Ezzelazonban még nem határoztuk meg pontosan az alibi fogalmát. 
Mindenekelőtt meg kell különböztetni bizonyos más, vele határos és 
rokon fogalmakból. A b űnügyi értelemben használt alibi fogalmától 
eltérően, az átvitt értelm ű  alibi az egyénnek azt a törekvését jelzi, 
hogy palástolja bizonyos hajlamát, mely nem büntet ő  felelősséggel, 
hanem 'elsősorban erkölcsi felel ősséggel jár. Pervertált amerikánusunk 
tudja, hogy semmiféle törvényes megtorlás nem sújthatja, ha nem 
akar nevetni az ismeretlen emberek tréfáján; s ő  mégis mosolyog. 

Ezenkívül a „bűnügyi" alibi esetében az ember mindenáron be 
akarja bizonyítani ártatlanságát, ‚mindegy, bűnös-e vagy sem. 
Létezik tényleges ‚és látszólagos alibi, már aszerint, hagy a terhelt 
valóban ártatlan-e. Az átvitt értelm ű  alibi viszont már eleve hamis, 
mert bűntudatból fakad. Az a szóban forgó amerikai sem fanyalodik 
nevetésre, ha nem érzi bűnösnek magát. 

Az átvitt értelmű  alibi egyéb rokonfogalmaktól is különbözik. Az 
emberek, sokszor, nem azért igyekeznek más színben felt űnni, mert 
félnek az erkölcsi megtorlástól, hanem bizonyos gyakorlati el őnyökért 
is. Például, ha egy homoszexuális azért alakoskodik, mert 'egyszer űen 
attól tart, hogy elveszti állását. 

De el őfordul az is, hogy raz alakoskodó szilárdan meg van gy őződve 
rejtetténjénekerkölcsi értékét ől. Ilyen például a meggyő ződéses kém, 
aki az ellenség táborában ,megjátssza a tüzes hazafit. Az átvitt értelm ű  
alibi nemcsak álcázás, a többi között azért sem, mert egyik ismérve 
a bűntudat. 

Azt, amire az a.libi fogalmát értettük, meg kell különböztetni .a kom-
penzáció .jelenségétől is. A kompenzáció lélektani alapja az alsóbb-
rendűségi érzés, az alibi lelki alapja viszont az erkölcsi méltatlanság 
érzése, 

Nemazonos az alibi a behelyettesítés lélektani mechanizmusával sem. 
A behelyettesítés, mint maga a fogalom jelzi, olyan törekvés, hogy 
képzeletben pótoljuk valamely hiányosságunkat, tekintet nélkül arra, 
hogy erkölcsileg felel ősnek érezzük-e magunkat ezért a hiányért, vagy 
sem. Ezzel szemben az alibi segítségével olyasmit igyekszünk eltitkolni, 
ami miatt az ember erkölcsi tekintetben kellemetlenül érzi magát. 

Hasonló magállapítást tehetünk az alibi és az igazolás közötti 
különbség tekintetében is. Aki menteget őzik, nem feltétlenül b űnös is. 
A mentegetőzésben, úgyszintén nincs mindig jelen az a törekvés sem, 
hogy az esetleges kihágást álcázzuk. 

Mégis,tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy egyrészt az alibi, más-
részt az álcázás, a komp'enzjáció, a behelyettesítés meg az igazolás 
között nincs semmiféle érintkezési pont. Akár az álcázásban és a kom-
penzációban, az alibi jelenségében is megtalálható a rejtegetés eleme. 
Az alibi, bizonyos értelemben, ,egyfajta kárpótlást is képvisel, ahhoz 
hasonlót, amilyem a kompenzáció és a behelyettesítés lélektani mecha-
nizmusában van. Azigazolás törekrésének egy sajátos alakja is meg-
nyilvánul benne, s ,ez az igazolás lélektani szerkezetével rokonítja. 

Mindennek 'ellenére bátran mondhatjuk, hogy az átvitt értelm ű  alibi 
sajátságos és önálló lélektani jelenséget képvisel. 



i 1435 I 

Szem előtt kell tartanunk, mindenesetre, azt is, hogy a gyakorlatban 
— s a gyakorlat mindig a maga képére formálja az elméleti kaptafákat 
-- egyazon lélektani instrumentum egyid őben felhasználható alibiként 
és kamuflázsként, vagy alibiként és kompenzációként. Az alkotó-
elemek ilyen szimbiózisa esetén is világosan megkülönböztethet ők, 
sohasem olvadnak össze annyira, hagy ne ragadhatnánk meg azt a 
lélektani mechanizmust, mely els ősorban érdekel bennünket. 

Az alibi jelensége minden nívónmegnyilvánul. Minél eszesebb, 
tehetségesebb és műveltebb a megalkotója, annál szellemibb és össze-
tettebb az alibi is. A felvonóban felderült mosoly egyszer ű  m,echann.z-
musa egy Marcel Praustnál például finoman árnyalt mélységet nyer. 

Az eltűnt idő  nyomában járó regényében Proust kifejti, hogy a pede-
rasztia elterjedtsége 'az ókori Görögországban nem jelenti azt, hogy 
a korunkban jelentkező  pederasztiát is normális jelenségnek kell 
tekinteni. A homoszexualitás „görög" változata, Proust szerint, egy-
fajta nemzeti szokás volt; manapság azonban ,olyan gyakorlatot jelent. 
mely ellentétben áll a meglev ő  nemzeti normákkal, más szóval, ez már 
abnormális. 

Marcel Proustnak ez a szellemes megfigyelése talán nem is volna 
olyan érdekes, ha nem tudnánk, hogy intimen maga is pántolója volt 
ennek a görög szokásnak, melyet itt és így elítél. Így aztán nem is 
olyan könnyű  megérteni, mit akart ezzel az író. Mért mozgósította 
intelligenciájának erőit, hogy minél. szellemesebben diszkreditáljon 
egy vétkes szenvedélyt, melynek maga is áldozata, hiszen nem olyan 
nyilatkozatról van szó, melyet a vizsgálóbíró vagy a nyilvánosság el ő tt 
adunk a saját nevünkben. Ez nem egyszer ű  kamuflázs tehát, mert 
akkor az író nem igyekezett volna, hogy minél meggy őzőbben éppen 
ezen a módon vonja kétségbe szenvedélyének igazoltságát. 

Nem állítható az sem, hagy Proust ezzel naz érvelésével a homo-
szexualitás ellen bizonyos kisebbrend űségi érzését kívánta ellensú-
lyozni a nemi élet terén, noha, persze, ilyen ok is közrejátszott. Marad 
tehát 'az egyetlen lehetséges magyarázat: hogy ez a szellemes érvelés 
a pederasztia ellen Proust egyfajta alibijét képviseli. A nagy író ki 
akart bújni az erkölcsi felel ősség alól, melyet ez a perverziója magá-
val vonhatott. 

Marcel Proust módszere, hogy szert tegyen arra, amit itt alibinek 
nevezünk, kitűnően szemlélteti, mennyire paradoxális az a lélektani 
mechanizmus, mely ebben munkál. Proust esete, egyúttal, rámutat arra 
is, hagy az emberi szellem ún. legmagasabb szférái is felhasználhatók 
egy különös gyengeség eszközéül, mely arra kényszerít embereket, 
hagy gyökerükben másféléknek mutatkozzanak, mint amilyenek a 
valóságban. Mint látjuk, az alibi szellemi színvonala igen változatos: 
a liftbeli nevetés egyszerű  mechanizmusától Marcel Proust szuperintel-
lektuális érveléséig terjed. 

Bennünket azonban e jelenségnek a legbonyolultabb m űveltségi 
ágazatokban való különféle megnyilvánulási formái érdekelnek min-
denekelőtt. Mert az alibi jelensége az olyan összetett és rafinált struk-
túrákban is felismerhető , mint annilyen a művészet és a filozófia. 

Mint ennek a munkának a címe is jelzi, érdekl ődésünk tárgya: az 
alibi a művészetben. E lélektani mechanizmus minél sokoldalúbb meg- 
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világítása kedvéért azonban el őbb egy filozófiai példával élünk. Még-
pedig mindenekelőtt azért, hogy megmutatkozzék, az ilyen szempont-
ból vizsgált művészet az emberi m űveltség sokféle megnyilvánulása 
között nem jelent kivételt. 

Mint a „filozófiai .alibi" példája, Oswald Spengler ma már klasszi-
kus műve, A Nyugat alkonya szolgál. 

Egyáltalán nem titok, hogy ennek a könyvnek a szellemi struktú-
ráját két, egymással szöges ellentétben álló következtetés--sor alkotja. 
Spengler tanítása a műveltségi szervezetek történelmi fejl ődésvonalá-
ról vasszigorú, kérlelhetetlen és számtanilag meghatározható szükség-
szerűséget illetve törvényszer űséget feltételez. Ha áll az, hogy el őbb 
vagy utóbb minden kultúra elkerülhetetlenül elpusztul, az azt jelenti, 
hogy annak belső  mozgását bizonyos sorsszer ű  és elháríthatatlan ráha-
tások irányítják. Aminthogy a növény, a maga szigorú bels ő  törvény-
szerűségeit követve növekedik, virágzik és elhervad, ugyanúgy minden 
műveltségi formáció is „teremt ő  erőinek" virágkora elmúltával a 
hanyatlás stádiumába jut. Az ember minden er őfeszítése, hogy gátat 
vessen ennek a hanyatlásnak, hiábavaló. 

Spengler, amikor filozófiailag megszövegezi a kultúrák ilyen törté-
nelmi fejlődésének és pusztulásának kérlelhetetlenségét, hallgatólago-
san megengedi, hagy meglehetősen hízelgő  képet nyerjünk az ember 
elméleti-megismerési képességeir ől. Ahhoz, hogy ezeknek az annyira 
objektív törvényszer űségeknek a némelyikét, mely ilyen kérlelhetet-
lenséggel szabja meg azemberiség történelmét, megismerjük és fel-
ismerjük, ahhoz megfelel ő  és rendkívül biztos, tárgyilagos megisme-
rési instrumentum szükségeltetik. Annak, aki képes felfedni ezeket a 
törvényeket, már a dolgok természeténél fogva mentesnek kell lennie 
mindennemű  szubjektív korlátozottságtól. 

Ez a megállapítás még elfogadhatóbbnak látszik, ha Spengler taní-
tásának gyakorlati következményeire gondolunk. Már a könyv címe is 
errő l árulkodik: .A Nyugat alkonya. Spengler filozófiája miatt a nyugati 
kultúra kifejez ődése abban, a szerz őnek magának is keserűséget szülő , 
lesújtó felismerésben foglalható össze, hogy korának és társadalmának 
egész szellemi meg anyagi gazdagsága lassú, de biztos pusztulásra van 
ítélve. 

Ezek után nem nehéz elképzelni, mekkora szellemi er őre volt 
szüksége Spenglernek, hogy tárgyilagosan magáévá tegye ezt az any-
nyira kellemetlen igazságot koráról. Burkoltan ugyan, de bevallja ezt 
nekünk a filozófus is: „Aki meg őrizte nézeteinek feltétlen szabadságát, 
aki felül emelkedett bármi néven nevezend ő  személyes érdeken, annak 
semmiféle függő  viszony, semmiféle kivételezés, .semmiféle Ok és 
okozat, semmiféle értékrend, rangsor nem létezik." (O. S.: Propast 
Zapada — Beograd, 1936. L k. 70. o., szerbhorvátul.) 

Más helyen pedig, a nyugati műveltség fejl ődésének következmé-
nyeiről írva rámutat, hogy tanításából „az következik — micsoda 
keserű  beismerés! —, hogy 'a nyugati képz őművészetnek visszavonha-
tatlanul vége" (uo., 388. o.). Más szóval, ha mégoly keser ű  is a fel-
ismerés, a gondolkodó, minthogy „felülemelkedett bármi néven neve-
zendő  személyes érdeken", 'mégis magáénak vallja annak teljes és 
durva egyértelműségében. 
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Spengler olyan színben mutatja be történelemszemléletét, mint ami 
felette áll az értékítélet minden lehet ő  kísérletének: „Ami egyes 
tényeknek megkülönböztet ő  rangot ad — írja —, az csak teremt ő  ere-
jük kisebb vagy nagyobb tisztasága, szimbolikájuk ereje, túl minden 
jón vagy rosszon, nemeslelkűségen vagy alávalóságon, érdekeken és 
eszményeken." (Uo. 70. o.) 

Spengler tehát határozottan elutasítja, hogy tárgyilagosságán bár-
miféle értékítélettel foltot ejtsen. Ennek Ellenére, szemmel látható, 
hogy az idézett szövegben egy bizonyos rangsort állapít meg. Szerinte 
a kultúra szakasza a társadalmi szervezet fejl ődésében messze fölötte 
áll a civilizáció szakaszának. Éppen ezért, amikor a Nyugat történelmi 
sorsát szemléli, Spengler tekintete még borúsabb, mert ez a felfogás 
azt is jelenti, hogy a Nyugat a civilizáció szakaszába lép, ez pedig 
rnorfológiailag majdhogynem értéktelen a megel őző  szakaszhoz képest. 

A Nyugat alkonya ugyanakkor, mint ismeretes, néhány egészen más 
szellemű  és típusú felfogást is tartalmaz. Igy például Spengler véle-
ménye szerint az egyes kultúrkörök között nincs semmiféle lényegbe-
vágó érintkezési pont. Minden kultúra a maga sajátságos törvényei 
szerint fejl ődik és bukik. Ezért az egyes kultúrkörök történelmi talál-
kozása tisztán véletlen m űve, és arra mutat, hogy a történelem mint 
általános folyamat híján van minden mélyebb értelemnek. Spengler 
szerint a maják kultúrájának bukása a 'történelem értelmetlenségének 
leggyászosabb példája: „A véletlen itt olyan kegyetlen, banális, egye-
nesen nevetséges játékot űzött, amilyent a legrosszabb bohózatban sem 
látni. Néhány rossz ágyú és pár száz mordály elindította és betet őzte 
a tragédiát." (Uo., II. k. 56. o.) 

A kultúrkörök ilyen objektív és abszolút elszigeteltségének logiku-
san megfelel az emberi megismerés tehetetlensége, hogy legalább vala-
melyest egzakt képét adja a történelmet irányító törvényszer űségek-
nek. Spengler véleménye szerint a Nyugat filozófusainak minden kísér-
lete, hogy felfedjék a korábbi történelmi korok bölcseletének és tudo-
mányának szellemét, hiú ábránd csupán. A valamikori m űveltségi 
szervezetek igazi természete korunk nyugati gondolkodói számára örök 
titok marad. 

Mindennek alapján azt kell feltételeznünk, hogy történelmileg meg-
határozott kultúrához tartozó minden gondolkodó korlátait az a társa-
dalmi test határozza meg, melyb ő l maga is sarjadt. Ilyen értelemben 
állítja Spengler, nagy tévedés azt hinni, hogy „az ,igaz' valaha is az 
,antropomorf' képzetek helyébe léphet. Hiszen másféle képzet, mint 
antropomorf, egyáltalán nincs is. (Uo., I. k. 488. o.) 

Ezért érthet ő  is, amikor Spengler azt tartja, hogy minden okszer ű , 
tudományos módszer csupán felszín, s mögötte olyan szubjektív ténye-
zők munkálnak, melyeket az adott m űveltség történelmi típusa határoz 
meg. „ ... Minden bírálatnak valamilyen módszeren kell alapulnia, 
a módszerhez pedig csak látszólag jutunk kritikai úton. Valójában az 
adott felfogásból fakad, úgyhogy a bírálat eredményét az annak alap-
ját képező  módszer határozza meg, ezt pedig, viszont, az az áramlás, 
mely minden éber, tudatos lényt áthat. Hinni ,egy feltevések nélküli 
tudományban — az csak egy racionalista kor határtalan naivságát 
jellemzi." (Uo., II. k. 317. o.) 



11438 I 

Ám Spengler nem volna egy cseppet sem következetes, gondolkodó, 
ha ezt, az egyetemes emberi megismerés antropomorf jellegér ől szóló 
nézetet nem alkalmazná a saját bölcseletére is. Ezért A Nyugat alko-
nya els ő  kötetében a következ őket is olvashatjuk: „S ha — ezért —
ebben a könyvben idő , irány és sors előnyben részesül a térrel és 
oksággal szemben, az nem azért van, mert az érvek felsorakoztatásával 
megbizonyosodtunk róla, hanem az egy tudat alatti életérzés ered-
ménye, mely bizonyítékokat szerzett magának. Filozófiai gondolat más-
képpen nem is születik." (400. o.) 

Spengler borús történelemfilozófiájának elemzésekor, úgy tetszik, 
fel kell figyelnünk annak még egy, nagyon is tünetszer ű  jellegzetes-
ségére, amirő l különben már volt szó. Noha Spengler komolyan törek-
szik kimutatni, hogy értékelései mennyire túlemelkedtek az összes 
ismert és elismert értékeken, mégis bizonyos morfológiai rangsort álla-
pít meg a történelmi jelenségek között. 

Ennek a morfológiai rangsorolásnak rendkívül jellemz ő  rejtett 
értelme van Spengler filozófiájának anyagában. Legkézzelfoghatóbban 
talán a következő  szövegből tetszik ki: „Mondjuk meg kertelés nélkül: 
az érzékelést ől függetlenedett megértés csak egyik oldala az életnek., s 
nem is az a dönt ő  jelentőségű . A nyugati gondolkodás történetéb ő l 
kimaradhat Napóleon neve, a valóságos történelemben pedig, mondjuk, 
egy Arkhimédész, minden tudományos felfedezésével egyetemben, 
talán kevésbé jelentős, mint az a katona, aki megölte őt Siracusa bevé-
telekor." (Uo., II. k. 27. o.) 

Ha Spenglernek ezt az Arkhimédésszel és gyilkosával kapcsolatos 
értékelését az elmélet nyelvére fordítjuk, egy paradox világ tárul 
elénk. Arkhimédész az emberiség bizonyos kétségtelen szellemi érté-
keit személyesíti meg, gyilkosa, viszont, ez értékek szöges ellentétét. 
A történelem Spr,mglert ől származó morfológiai értékelése szempontjá-
ból azonban a gyilkos nagyobb történelmi rangra tesz szert. Spengler 
nem azt teszi, hogy morfológiai mércékkel helyettesíti az etikai és más 
klasszikus értékeket, hanem — mint ahogy Nietzsche mondaná (aki 
sok tekintetben meg is ihlette ezekben a dolgokban) — egyszer űen 
megfordítja a meglevő  erkölcsi hierarchiát. A történelmi rangsorolás 
régi rendszerei szerint Arkhimédész helye a csúcson volt, gyilkosáé 
pedig a rangsor alján; Spengler nyomán most fordítva van. Spengler 
tehát nem valami új ranglétrát javasol, hanem egyszer űen a visszájára 
fordítja a régit. 

Rendkívüli jelentőségű  körülmény, hagy a Spengler számára eladdig 
értéktelen történelmi áramlások nem kapnak új etikai dicsfényt; az ő  
szemében továbbra is Arkhimédészé az erkölcsi és szellemi fölény 
annak gyilkosával szemben. Ez valami sajátos intellektuális és érzelmi 
jelentést kölcsönöz Spengler világszemléletének. Spengler valójában 
olyasmit kiált ki a történelem legfőbb értékmérőjének, ami ellentétben 
áll mindazokkal az .értékekkel, melyeket lelke mélyén maga is tisztel. 

A hagyományos értékek ranglétrájánalk ez a visszafordítása Speng-
ler számára egyfajta személyes elértéktelenedést is jelent, mégpedig 
azért, mert mind társadalmi helyzeténél, mind pedig lelkiségénél fogva 
maga is a nyugati kultúra arkhimédészi rétegéhez tartozik. Hiszen 
egyáltalán nem kellemes az a tudat, hogy olyan történelmi áramlatok 
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szolgálatában állunk, melyeknek morfológiai tekintetben majdnem 
semmi reális jelentőségük nincs. 

Igaz, Spengler történelemfilozófiájának ez a jellegzetessége legalább 
alkotójának tárgyilagosságára mutat. A józan ész arra tanít, hogy egy 
olyan bölcseleti szemlélet, mely természeténél fogva igen-igen kínos 
annak szemszögéb ő l, aki vallja, rendszerint a legmélyebb elfogulat-
lanság jele. 

De az is régi ,tapasztalat, hagy a józan ész csak hétköznapi dolgok-
ban bizonyul jó kalauznak. Komoly okunk van rá, hogy kételkedjünk 
Spengler világlátása tárgyilagosságában és elfagulatlanságá:ban.. Kéte-
lyünket a filozófus történelemábrázolásának alapvet ő  ellentmondása 
támasztja alá; mégpedig az, hogy egyrészt hisz a m űveltségi szerveze-
tek evolúciójának matematikai pontossággal el őrelátható törv;énysze-
rűségeiben, másrészt ugyanezeknek a kultúráknak és 'képvisel őiknek 
totális, szubjektív lezártságát és elszigeteltségét vallja. 

Ennek az ellentmondásnak sokféle magyarázata lehet. Szó lehet 
például arról, hogy Spengler szelleme itt kihagyott. Egyszer űen szel-
lemileg gyenge volt ahhoz, hogy logikusan összeegyeztesse bölcsele-
tének ellentétes álláspontjait. 

Ezzel kapcsolatban rendszerint szem el ől tévesztik azt az egyszer ű  
és tagadhatatlan tényt, hogy Spengler sok bírálója könny űszerrel fel-
fedezte a szóban forgó ,ellentmondásokat. Nem Oswald Spengler szel-
lemi kisebbrendűségéről van szó tehát, különben nehéz volna megma-
gyarázni, hogyan történhetett meg, hogy Spengler vakon ment el olyan 
dolgok mellett, melyekre más, kevésbé éles elméj ű  emberek is föl-
figyeltek. Ha pedig egy bölcs nem vesz észre dolgokat, amit pedig 
mint bölcs embernek mindenképpen észre kellett volna vennie, akkor 
másra nem gondolhatunk, mint arra, hogy oka volt rá; méghozzá olyan 
oka, amely intellektusának rejtett .felében lappang. Valahol az érdekek 
és szenvedélyek szférájában kell tehát felkutatni annak okát, hogy a 
híres történelemfilozófus úgyszólván szemet húnyt bölcseleti rendsze-
rének egy kiabáló ellentmondása fölött. Ha a spengleri gondolatban 
szellemi egység nincs is, érzelmi egység egész biztosan van. 

Spengler magyarázói joggal felfigyeltek rá, hagy a bölcsész valami 
különös páthosszal és tűzzel ábrázolja a történelmi fejl ődésfolyamat 
utolsó szakaszait. Amikor csak valami társadalmi szervezet bomlását 
kell elemezni, Oswald Spengler tolla szárnyakat kap 

Stílusának melankolikus bája egy olyan bizzar és perverz hajlamról 
árulkodik, mely mint ilyen, minden érvelésnél el őbbre való ebben a 
bölcseleti rendszerben. A filozófus el őszeretettel foglalkozik minden 
olyan dologgal, mely megsebezheti szellemi és érzelmi egyéniségét. S 
éppen ebben rejlik gondolatvilágának bels ő  egysége. 

Spengler világlátásának két ellentétes tendenciája ugyanis egy do-
logban azért tökéletesen azonos: mindkett ő  fájdalmat okoz alkotója 
lelkében. Igy aztán Spenglernek az a kijelentése, hogy ebben a köny-
vében bizonyos törekvése bizonyítékokra tett szert, új és váratlan 
értelmet nyer. Egyszerűségében is eléggé fura nyelvre fordítva ezt így 
lehetne megfogalmazni: Spengler filozófiájának ihlet ője az a megma-
gyarázhatatlan hajlam, hogy újra meg újra sebet ejtsen önnön érték-
világán. Pontosabban szólva: Spengler történetfilozófiája alapvet ő  
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ellentrnondásainak mindkét véglete a „metafizikai harakiri" egy faj-
tája. 

Ez a kifejezés bizonyos magyarázatra szorul. Arra az esetre értjük 
ugyanis, amikor a metafizika a t őr szerepét játssza, mellyel a filo-
zófus önnön lelkét sebzi meg. Spengler tehát legalább három ilyen 
filozófiai gyilkot szegezett érzelmi lényének: azt a felismerést, hogy 
minden műveltségi szervezet eleve pusztulásra van ítélve, az a kul-
túra pedig, melyhez maga is tartozik, éppen a hanyatlás stádiumában 
van; azt, hogy az egyes kultúrkörök között tragikus és elkerülhetetlen 
elszigeteltség van; és végezetül a történelemnek mint az összes szel-
lemi értékek tagadásának fölismerését. 

Ha azonban e metafizikai mazochizmus mögött valóban a világtör-
ténelem tárgyilagos felmérésének óhaja lenne, szerepe nem is látszana 
annyira különösnek. Viszont Spengler gondolkozásának számottev ő  és 
szemmel látható ellentmondásai arra utalnak, hogy mindenekel őtt egy 
irracionális és melankolikus törekvés az ihlet ője, nem pedig az a cél, 
hogy valóban objektíven és elfogulatlanul vizsgálja meg az emberiség 
történelmének igazi természetét. Egyedül így válik érthet ővé Spengler 
tanításának ellentmondásossága. 

Ha rövid tételekbe foglaljuk Spengler melankolikus világképének 
érzelmi logikáját, egy csomó látszólag teljesen paradox megfogalma-
zásig jutunk. Spengler rendszerében a m űveltségi szervezetek morfo-
lógiai fejlődését vasszigorú szükségszerűség kell hogy irányítsa és 
meghatározza els ősorban azért, nehogy valami más, kevésbé tragikus 
kifejlése legyen ennek az evolúciónak. E tragikus és kérlelhetetlen 
szükségszerűségről szóló abszolút tudás is mindenekel ő tt arra jó, hogy 
megfoszthassa magát mindenfajta optimista illúziótól. 

A kultúrkörök elszigeteltségér ől és igazi természetük megismerhe-
tetlenségéről szóló tanítás szintén beleillik Spengler világszemléletébe. 
Annak, hogy a kultúrák között lehetetlen az igazi kapcsolat, els ősor-
ban tragikus értelme van, a tény felismerése pedig szomorú. Eszerint 
Spengler bölcseletének összes alapvet ő  tényezőit végeredményben az 
a bizzar szükséglet inspirálja, hogy hozzájusson bizonyos melankolikus 
színezetű  megismerésekhez. 

Csakhogy nem egészen világos, mi mindenre szolgál Spengler világ-
szemléletének ez a bonyolult intellektuális struktúrája. Az a benyo-
másunk ugyanis, hogy Spengler könyvének szellemi felépítménye 
mindenekelőtt eszköz egy sajátos, filozófiailag színezett keser űség el ő --
idézése céljából: a „metafizikai harakiri" instrumentuma. De más sze-
repe is van, s ez az, ami tárgyunk szempontjából különösen érdekel 
bennünket. 

Igen sok meglevő  társadalmi norma int bennünket arra, hogy az 
elfogulatlanságnak nagyobb a becse, mint az elfogultságnak, a tárgyi-
lagosság szebb, mint a részrehajlás. Arra tanítanak bennünket, hogy 
az életben, és a filozófiában is, „konstruktívek" legyünk, hogy egyéni 
hajlamainkat és szenvedélveinket alárendeljük az igazságnak. Ebb ő l a 
szempontból ítélve Sp-engler melankolikus szenvedélye is — melynek 
metafizikai szerepét megvizsgáltuk — rendellenesnek és tilalmasnak 
látszik, olyan megnyilvánulásnak, mely nincs összhangban az általá-
nosan elfogadott társadalmi mércékkel. 
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Ha azonban az effajta szenvedély a tárgyilagosság és igazságszeretet 
palástjába burkolózik, akkor valamiféle társadalmi igazolást nyer, még 
ha látszólagosat is. A látszatról van szó tehát. Spengler szubjektív, 
erkölcsileg „alacsony rend ű" indítékoktól táplált filozófiai önmarcan-
golása ezért a külvilág számára olyan, mintha „konstruktív" igazságra 
szomjúhozás volna. 

Körülbelül ez az értelme Spengler filozófiai koncepcióinak. Ezek, 
végső  soron, a gondolkodó azon er őfeszítéseinek eredménye, hogy egy 
szenvedély számára, melynek szubjektív jellegével lelke mélyén maga 
is tisztában van, megszerezze azt, amit munkánk elején feltételesen 
alibinek neveztünk. 

Egy ilyenfajta metafizikai alibi segítségével Spengler bizonyos fokig 
leplezni tudta mások és — részben — önmaga el ő tt filozófiai ihletett-
ségének igazi, legmélyebb természetét. Rendkívüli tehetsége csak hoz-
zásegítette, hogy ez az alibi minél meggy ő zőbb legyen. 

Ez a lélektani mechanizmus azonban, természete szerint, sohasem egé-
szen tokéletes. Spenglernek csak részben sikerült összehangolni melan-
kolikus szenvedélyét azzal a metafizikai okszer űséggel, mely amannak 
fedezete. Ezt a két tényez őt lehetetlen :eszményien összebékíteni; ezért 
ott, ahol tanításának két ellentétes komponense találkozik, Spengler 
válaszúton áll: kitartani a meggy őző  alibi, illetve tanításának intellek-
tuális összefüggése mellett, vagy pedig perverz melankóliája kielégí-
tésének adjon-e el őnyt. Természetesen, azt választotta, ami er ő sebb 
volt benne; a melankólia diadalmaskodott a filozófia felett. 

Spengler filozófiai alibije :persze abból a szempontból érdekel ben-
nünket leginkább, hogy az effajta lélektani mechanizmus fellelhet ő -e 
a műveltség más területein is. Például a m űvészetben, s ha igen, milyen 
konkrét formái vannak. 

Mivel nem foglalkozhiatunk a problémával azzal a részletességgel, 
melyet -- különben — igényel, az alibi jelenségének csupán egy-egy 
példájára korlátozódunk a következ ő  három művészeti ágazat: a festé-
szet, a filmművészet és az irodalom köréb ől. 

Vizsgálódásunk tárgyául el őször is Hieronymus Bosch híres fest-
ményét, „Szent Antal megkísértését" választottuk'. 

A kép előtere azt ábrázolja — vagy legalábbis azt kellene ábrázolnia 
—, hogyan dacol a jámbor és istenfél ő  remete a tisztátalan er ők roha-
mával A kép mintha egy meghatározott vallási célt szolgálna. A neve-
zetes keresztény szert megfestésével a m űvész — ahogy mondanánk 
— nevel ő leg kíván hatni az emberi természetre. 

Bizonyos egyszer ű  és közvetlenül megfigyelhet ő  tények azonban két-
ségessé teszik Bosch ez alkotásának egyházi jellegét. Nem alaptalan 
az a megfigyelés 2, hogy Szent Antal arckifejezésében van valami, ami 
nem illik össze a kép címével Inkább a megtörten elmélked ő , sem-
mint a pokol kísértésével szembeszálló ember benyomását kelti. Bizo-
nyos lélektani ellentmondás van tehát a szent arckifejezése és a fest-
mény alapgondolata között. 

' Mint ismeretes, ezt a címet Bosch két festménye is viseli: az egyik Lisszabonban 
van, a másik a Prado-képtárban. Az itt elemzett alkotás a Prado-képtár tulajdona. 

2  II ertn ymus Bosch, text by Lotte Brand Philip, 1955, A. N. Abranzs Art. Book --
New York, 6. o. 
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Ezt az ellentétet még csak elmélyíti egy másik körülmény. Invenció-
ját és képzel őerejét a művész els ősorban arra mozgósította, hogy 
bemutassa a szemlél őnek a tisztátalan er ők rohamozását. F őleg ez köti 
le figyelmünket, nem pedig a szent ázolkványas figurája a kép közepén. 

Szenemmel láthatóan nem Szent Antal a fest ő  érdeklődésének fő  tár-
gya. Bosch érdeiklődése, úgy látszik, a szent élet ű  remetét és a kép 
hátterében ábrázolt templomot ostromló démonokra összpontosul. Így 
aztán logikusan merül fel a kérdés: vajon az, hogy a fest ő  oly szívesen 
ábrázolja ezeket a tisztátalan er őket, abból fakad-e, hogy bizonyos 
fajta vonzalmat táplál a demonológia mint olyan iránt, vagy pedig ez 
csak ürügy, hagy kifejezze valamely más, intim törekvését? 

A választ a kép háttere adja meg. Szent Antal mögött a démonok 
hada vonul ostromgépeivel, hogy bevegye 'a templomot. 

Első  tekintetre ez csak egy további változata ugyanannak az istenes 
gondolatnak. A téma azonos: a menny és a pokol összecsapása; azzal, 
hogy itt a mennyet az imaház képviseli. De ha egy kissé alaposabban 
szemügyre vesszük, valami furcsa, morbid légkör csap meg bennünket, 
melyet lehetetlen pontosan meghatározni. 

A templom és a rossz szellemek hada keltette két benyomás között 
semmi lényeges különbség nincs. A menny illetve a pokol megteste-
sítőit ugyanaz a pokoli légkör lengi be. 

Bosch festményén a templom és az ördögök csupán kompozíciós és 
tematikai sziernpontból különböznek. E két, eszmeileg szemben álló 
képzőművészeti objektum mögött egyazon rejtélyes tényez ő  lappang, 
aminek ezek csak különböz ő  megnyilvánulási formái. Ez a tényez ő  
képviseli egyúttal azt is, ami Bosch fest ői tehetség:ében sajátságos. 

Bosch alkotásmódjának különlegessége akkor jut igazán kifejezésre, 
amikor a festő  megszabadul tárgya korlátaitól, melyeket vallásos fel-
fogásai diktálnak. 

Azt azonban, hogy miben is áll ez asajátosság, nem olyan egyszer ű  
megállapítani. Az alábbiakban megkíséreljük legalább részben és meg-
közelít ően felvázolni, mi az, ami Bosch festményének szemlélése köz-
ben kialakult benyomásunkat uralkodóan jellemzi. 

Kétségtelen, hogy Bosch a maga fest ői eljárásában a torzítás bizo-
nyos módszerével él, ami — a szó legáltalánosabb értelmében — egy 
egész korszakot jellemez. Minket, természetesen, mindenekel őtt az 
érdekei, hogyan alkalmazza ezt a módszert a m űvész, és mi a kulcsa 
ennek az ábrázolásmódnak. 

Bizonyos, hogy azt nem a komikus hatásokban kell keresnünk 3 . 
Különben nehéz volna — hogy egyebet ne mondjunk — megmagya-
rázni, miért torzít a m űvén ott is, ahol — szemmel láthatóan — egy 
szemernyi humor sincs a kép alapgondolatában, mint például ebben a 
szóban forgó festményben is. Különben hát senki sem állíthatja komo-
lyan, hogy a valóság görbetükrözése a fest ői eljárásmádban mindig 
az illető  alkotóművész szatirikus vagy tréfás szándékainak eredménye, 

Lidia Krestowsk.a (La Laideur dans l'art á travers les áges, Paris 1947.) túl nagy 
jelentőséget tulajdonít Bosch fest ői eljárásában a komikus és fantasztikus hatások-
nak, de közben megfeledkezik az egész és a részek dialektikus összefüggésének köz-
ismert tételér ől. A komikus és fantasztikus mozzanatoknak a Bosch képei keltette 
általános benyomás egészében számunkra más jelentésük és értelmük van. Ezek a 
képek nem nevettetnek, nem gyönyörködünk alkotójuk képzel őerejében, hanem 
ellenkező leg, kínos és kétségtelenül morbid érzést keltenek az emberben. 
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még ha azok gyakran nem is realizálhatók a valóság „h ű", „realista" 
ábrázolásáról való lembndás nélkül. 

Az is biztos, hogy Bosch képeinek fantasztikuma határozott törek-
vés eredménye. Csakhogy a fest ő  többféle módon élhet a fantasztikum 
eszközeivel. Létezik a finánc Rousseau naiv, egzotikus, buja képzelete; 
létezik a groteszk borzadállyal elegy fantasztikuma, mint Goyánál, és 
létezik olyan fantasztikum is, melyben a borzadályé a f őszerep, de 
továbbra is a groteszk fogalomkörében maradva, mint P. Breughel 
képein. 

Hieronynnus Bosch fantasztikuma legf őképpen morbid benyomást 
kelt bennünk, s ez a „Szent Antal megkísértésére" is érvényes. Az 
általános benyomásmajdnem ,mindenben ellentmond a festmény ren-
deltetésének. Hadd emlékeztessünk csak a kép hátterének még egy 
részletére, mely kifejez őerő  dolgában túltesz minden más részleten és 
legjobban megtestesíti azt a sajátos légkört, mely Bosch egész m űvén 
uralkodik. 

A démonok hadának zömét valami domb takarja el, úgyhogy a had-
sereg vonulását csupán a fegyverek kibukkanó hegye sejteti. A m űvész 
megjelenítő  ereje akkora, hogy ez a fegyvererd ő  is elegend ő  ahhoz, 
hogy a szemlélőben érzékletessé váljon, hogy itt furcsa lények egész 
légiója kúszik, s ez valami különös undort kelt. Ez nem a rútságtól 
való undor, mint például Grünewald képei el őtt; ez undorodás valami-
t ől, ami morbid. 

Másrészt Bosch fantasztikumának betogessége is egészen sajátos. 
Nyoma sincs benne annak a nosztalgikus és rafinált patológiának, ami-
vel például Salvador Dali képein találkozunk. Egyedül még talán Yves 
Tanguy művészete hozható közelebbi kapcsolatba a „Szent Antal meg-
kísértése" alkotójának beteges képzeletével. Egyedül Tanguy képein 
találkozunk még talán azzal a morbid fantasztikummal, mely nemhogy 
kifinomult nosztalgiát, hanem undort ébreszt az emberben. 

Ha nem is bocsátkozunk bele abba a kockázatos és minden bizony-
nyal hiábavaló vállalkozásba, hogy felkutassuk Bosch sajátságos kép-
zelőerejének tárgyi megfelelőjét, annyit azonban több-kevesebb való-
szín ű séggel megállapí4liatunk, hogy ennek a kgpzel őerónrrk a szubjektív 
háttere a fest ő  undorérzete valami morbid, méghozzá egy egészen 
különös módon mm-híd dologgal szemben. Újból kiváltani ezt a hatást 
— lelke mélyén erre törekedett a m űvész, amikor a Szent Antal meg-
kísértésének témáját vászonra tette. 

Ez a törekvés kétségtelenül ellentétben áll a tárgy vallási-pedagógiai 
színezetével, s ezért úgy kell becsempészni. Magának a szentnek az 
alakja erre nem nyújt alkalmat, a turpisság túlságosan is szembeötl ő  
lenne. A templomépület fest ő i megszerkesztése azonban már igen. Egy 
épület fizionómiája kevésbé szembeszök ő  és megfestése neon olyan 
kényes feladat, mint az emberarcé. 

Az „undorító morbidság" kifejezésének boschi törekvése a démonok 
hadának megfestésében aztán kedve szerint kitombolhatja magát. Ez 
teljesen érthető . Az ördögöt úgy lefesteni, hogy ellenszenves legyen, 
az nem lehet b űn. Végső  soron tehát a téma vallásosságát egyedül 
Szent Antal alakja fejezi ki. 



I 1444. I 

Ebbő l magától értetődően következik, hogy a „Szent Antal meg-
kísértése" keltette alapvet ő  benyomás ellentmond a tárgy vallásos 
intenciójának4 . 

De ha a művész, mint látjuk, jócskán el is távolodott a kit űzött val-
lási céltól, azért kielégítette a maga bens ő  és — minden bizonnyal — 
perverz törekvését. Márpedig bennünket éppen ez, vagyis a kit űzött 
célnak és ennek a rejtett törekvésnek a viszonya érdekel els ősorban; 
hiszen azért is vállalkoztunk Bosch m űvészetének e rövid, vázlatos 
elemzésére. 

Mielő tt azonban egyáltalán meghatároznánk valami módon ezt a 
viszonyt, előrebocsátjuk, hogy a fest ő , akinek életér ő l egyébként igen 
keveset tudunk, közel állt korának egyházi köreihez; mi több, részt 
vett a középkori misztériumjátéknak el ő adásában. Ebb ő l az adatból elég 
megbízhatóan következtethetünk, hogyan tekinthetett Bosch arra a 
perverziójára, hogy olyan el őszeretettel hajlott az efféle „undorító 
morbidságra". Valószínű  ugyanis, hogy ebben maga a fest ő  is valami 
rosszat, a társadalom szempontjából megengedhetetlen dolgot látott. 

A misztériumjátékoknak ez a részvev ő je minden bizonnyal restellte 
is ezt a szenvedélyét. Szégyellte, takargatta, s ezért, amikor egyházi 
motívumot dolgoz fel festményén, azt az átvitt értelm ű  alibi egy kü-
lönleges fajtájának tekinthetjük. 

A művész ugyanis érezte, hogy egyik-másik hajlama nincs összhang-
ban a valláserkölcsi elvekkel; hajlamainak azonban megfelel ő  képz ő-
művészeti kifejezést kellett adni. Ezt a problémát Hieronymus Bosch 
egy mesterfogással oldotta meg. Olyan tárgyat választott, mely látszat 
szerint megfelelt kora és lelkiismerete követelményének, hogy ugyan-
akkor zavartalanul és -- hogy úgy mondjuk — legálisan élhessen tit-
kos szenvedélyeinek. Ezt a cselfogást neveztük alibinek. 

Hasonló furfanggal élnek az alkotók más művészeti ágazatban is. 
Az alibi jelenségének következ ő  példájával Luis Bunuel „Viridiana" 
című  filmjében találkozunk. Ez a film mind m űvészi kvalitásai szem-
pontjából, mindpedig a bemutatásával kapcsolatos, némely politikai 
mellékzönge tekintetében is egyaránt érdekes. 

Egészen bizonyosnak tetszik, hogy ez a film, ha nem is általában az 
erkölcsi normák, de mindenképpen azoknak egy konkrét történelmi 
alakulata: a katolikus egyház erkölcse ellen irányul. 

Ezzel kapcsolatban mindjárt állapítsuk meg, hogy valamely m űalko-
tás ideológiai célzatossága csupán feltételezésen alapulhat. Hogy ne 
bocsátkozzunk elvi vitába err ől a kérdésr ő l, elégedjünk meg azzal a 
megállapítással, hogy Bunuel filmje, inoha nem is közönséges politikai 
röpirat (hiszen akkor nem tarthatna igényt a m űvészi alkotás rangjára), 
még sincs híján a határozott erkölcsi irányzatosságnak. 

Ilyen,szempontból Viridiana, a főhősnő  alakja a legjellemz őbb. Viri-
diana egész lénye egyetlen eszmével azonosul. S mivel annyira h ű  

d A vallásos célzat elhanyagolásának példájával találkozunk Bosch Krisztus-
képein is. Mint ahogy idézett művében (230. o.) Lidia Kres`towsk_a helyesen rne,ál!a-
pítja, a fest ő  figyelme elsősorban a Krisztus körüli csoportra, hóhéraira irányul. 
Boschnak ez az eljárása ugyanannak a lélektani mechanizmusnak a hatásával magy--
rázható, mely a „Szent Antal megkísértésében" is megnyilvánul. 
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marad eszményeihez, sorsát azonosítanunk kell maguknak ez eszmé-
nyeknek a sorsával. 

Bunuel másképpen is b-eállíthatta volna h ősnőjének eszmei arcélét. 
Például úgy is ábrázolhatta volna Viridianát, mint aki összeroppan az 
erkölcsi normák súlya latt, képtelen megmaradni a kell ő  erkölcsi szín-
vonalon. Ez esetben valószín űleg kevesebb lehetősége nyílna bizonyos 
ideológiai. általánosításokra. Viridiana erkölcsi bukása akkor más szí-
nezetet kapna; akkor nem a h ősnőt tápláló erkölcsi normákban volna 
a hiba, hanem abban, hogy nem tud felemelkedni hozzájuk. Bunuel 
azonban a vallásos erkölcs egy nemét személyesítette meg Viridianá-
ban, s így az ember és a \rilág egyházi koncepciójával való nyílt össze-
ütkózes útját választotta. 

Általánosságban véve ez az összeütközés két szakaszban zajlik le a 
filmben. Az első  szakaszt az jelzi, amikor Viridiana szemt ő l szembe 
kerül az élettel,.mindjárt a kolostor elhagyása után. Ekkor még magá-
énak vallja a katolikus egyház dogmáit minden apró részletében, bizo-
nyos erkölcsi elveinek tiszteletben tartásától a zárdaf őnöknek való vak 
engedelmességig. 

Eközben rendkívül jelentős, hogy a szerz ő  egy pillanatig sem hagy 
kétséget Viridiana őszintesége fel ől; tiszta szívb ől hisz az egyházi 
dogmákban. Itt is kínálkozik az a megállapítás, hogy Viridiana állás-
foglalásának másféle magyarázata esetén más lenne a film eszmei-
erkölcsi mondanivalója is. Ha például Viridiana csak részben és csak 
a látszat kedvéért tartaná magát katolikus erkölcsi kátéjához, pálfor-
dulását bizonyos erkölcsi gyengeségeinek is tulajdoníthatnánk. 

De Bunuel pártállásáról azok az okok árulkodnak leginkább, melyek 
Viridianát az egyházi tanítás elvetésére késztetik. Ha a szerz ő  úgy 
ábrázolja hősnő jét, hogy az erkölcsi méltatlansága miatt fordul el a 
vallástól, akkor Viridiana eretnekségét nem írhatnánk az egyházi 
kánon bizonyos sajátos erkölcsi vonatkozású hiányosságainak szám-
lájára. Bunuel azonban nem így járt el, s ezért a fiatal apácát maga-
sabb rendű  erkölcsi elvek vezérlik, amikor elutasítja, hogy vissza-
térjen a kolostorba. 

Az egyházi tanítás elvetésének erkölcsi indítékai a világgal való 
nagy összeütközése után születik Viridianában. A fiatal apáca ráébred, 
hogy az életben sokkal több a rossz, mint amennyit a zárda falai 
mögül feltételez az ember. Id ős, köztiszteletnek örvend ő  rokonáról 
kiderül, hogy sötét ösztönök rabja, s ezeknek képtelen ellenállni. 

Az ember erkölcsi nyomorúságának felismerése dönt ő  befolyással 
ese`.t latba, hogy Viridiana elhatározza, otthagyja a zárdát. Ha a rossz 
valóban olyan er ős az emberekben, akkor minden igazán vallásos lélek 
első rangú erkölcsi kötelessége küzdeni ellene. Mivel a zárdai elszige-
teltségb ő l ez nem lehetséges, szemt ől szembe kell kerülni a való élettel. 

Viridiana alakjában így ütközik össze erkölcsi ideál és kolostori 
fegyelem. Kiderül, hogy a kett ő  nem járhat együtt. Kiderül, hogy a 
kolostori életmód nincs összhangban az erkölcsi elvekkel. 

A kolostori élet intézményének diszkreditálásához hozzájárul Viri-
diana találkozása is az őt visszaédesgető  apácatársával. Hiú, kicsinyes 
figura, a rideg egyházi formalizmus vérbeli képvisel ője. Bunuel mind-
össze néhány vonással rajzolja meg alakját, de igen er őteljesen. A 
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tapasztalt apáca el őbb mézesmázos kedveskedéssel, professzionálisan 
kenetteljes részvéttel igyekszik megkörnyékezni áldozatát. Látjuk, 
aztán, hogyan leplezi Viridiana makacssága fölötti haragját, de még 
azért reméli, hogy nincs elveszve minden. És végül — miután megértette, 
hogy zsákmánya végérvényesen kicsúszott karmai közül —, látjuk, 
amint csalódottan, vadászhiúságában megbántva, alig tudja megóvni a 
legegyszerűbb udvariasság látszatát. 

Ennek az apácának az alakja igen hatásosan magyarázza, és kiegé-
szíti azt a benyomást, melyet Viridianánaak az egyházi tanok elleni 
lázadása kelt bennünk. A zárdai élet — szemmel láthatóan — az egy-
házi előírások formai tiszteletét fejleszti ki, mégpedig az emberek 
iránti cselekvő  és valóban erkölcsös viszony rovására. 

Bunuel filmjének felépítése azonban, különösen záró részletében, 
arra mutat, hogy a szerz ő  nemcsak a kolostori illetve katolikus erköl-
csöt ítéli el, hanem — a szó szélesebb értelmében — a keresztény 
erkölcsöt is általában. Ez a következtetés vonható le, mindenekel őtt, a 
főhősnő  további eszmei evolúciójából. 

Miután elvetette a kolostori formalizmust, Viridiana a keresztény 
erkölcs elveiért küzd. Jellegzetes, hogy a szerz ő  ismét nem engedi meg, 
hogy bárki is gyanúba vegye Viridiana szándékainak őszinteségét. 
Hősnője ugyanazzal a rnegalkuvást nem ismer ő  erkölcsi tisztasággal 
veti rá magát új feladatára, mint korábban. Tartózkodván minden 
néven nevezendő  földi élvezettől, Viridiana minden erejét latba veti, 
hogy segítsen azokon, akik erkölcsi és anyagi tekintetben hiányt szen-
vednek. Kereszténység-felfogása a legradikálisabbak közül való. A 
keresztény etika kvintesszenciája, úgyszólván. 

Viridiana alakjának ez a vonása arra mutat, hogy a szerz ő  mintegy 
vitába száll a keresztény etikával általában. Ha Viridiana őszintesége 
a keresztény erkölcs tekintetében kétséges lenne, akkor keresztérly 
törekvéseit kísér ő  kudarcát elégtelen erkölcsi szilárdságával. lehetne 
magyarázni, nem pedig ezeknek .a törekvéseknek a természetével. 
Bunuel azonban gondoskodott róla, hogy Viridiana vereségét éppen 
mint a keresztény etika — s annak is a legtisztább és legradikálisabb 
formája — logikus következményét mutassa be. Viridiana az emberi 
hálátlanság drasztikus példáival találkozik; éppen azoknak az embe-
reknek lesz az áldozata, akiket legjobban lekötelezett önzetlenségével. 
Ilyen körülmények között nemigen akad ember, aki képes lenne meg-
őrizni magában az emberi természetr ől alkotott keresztény elképzelést, 
úgyhogy Viridiana erkölcsi bukása teljesen érinthet ő  és indokolt. 

Ha pedig úgy láttatná Viridianát, mint fiatal lányt, aki csalódik a 
keresztény erkölcsben, de csupán egyetlen tragikus esemény hatására, 
akkor Bunuel egyéb magyarázatoknak is teret engedett volna h ősnőj e 
eszmei fejlődését illetően. Joggal úgy tekinthetnénk, hogy Viridiana 
sorsa egyéni eset bizonyos tragikus körülmények találkozásakor. Az, 
hogy elvetette a keresztény erkölcsöt, személyes esend őségének követ-
kezménye is lehet, ami emberileg érthet ő  és indokalt ugyan, de mégis-
csak gyengeség. 

Amit Bunuel kétségbe akar vonni, az a keresztény erkölcsi elvek 
valóraváltásának lehetősége. Viridiana hisz a keresztény tanítás érté-
kében, mely szerint áldozatot kell hoznunk felebarátainkért. Tapasz- 
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talata azonban arra tanítja, hogy ennek az áldozatkészségnek semmi 
értelme, mert az ember természete olyan, hogy képtelen ellenállni a 
kísértésnek. 

Viridiana erkölcsi törekvéseinek kudarcaiban rendszer van. El őször 
egy a „felsőbb" körökből való emberben csalódott. Id ős rokona anya-
gilag biztosítva van, élvezi mindazokat az el őnyöket, melyeket a jó 
anyagi helyzet nyújt, s amelyek közé — mindenképpen — a m űveltség 
is tartozik. Mindez azonban nem volt elegend ő , hogy a köztiszteletnek 
örvendő  öregúr ne essen áldozatul bizonyos perverz hajlamoknak. 

Van abban némi logika, hogy Viridiana, ez után az els ő  nagy csaló-
dás után, olyan emberek felé fordul, akik — ellentétben gazdag roko-
nával — nem rendelkeznek semmiféle anyagi javakkal. Ám itt is 
ugyanazok a lesújtó tapasztalatok várják. Az „alacsonyabb" társadalmi 
réteghez tartozó emberek éppolyan esend ők a rossz csábításával szem-
ben, mint azok a „fels őbb" körökbő l. 

A következtetés magától adódik, és meglehet ősen világos: az 
ember természete szerint képtelen ellenállni a rossznak. Egyszer űbben 
szólva, az ember rossz és gyenge. Eszerint minden emberbaráti akció 
eleve kudarcra van ítélve. Ilyen szomorú tanulságot nyújt ez a Viri-
dianáról szóló filmmese, és ez fedi fel e történet egyfajta keresztény-
ellenességét is. De nemcsak ezt. Nyomós okok szólnak amellett, hogy 
ez a film egyáltalán mindenfajta erkölcsi elvet tagad. Bunuel elgon-
dolása erkölcsi síkon és igazán cselekv ően csupán egy képmutató apá-
cát és egy fiatal, vállalkozó szellemű  férfit állít szembe Viridianával. 

Az apácával való összeütközésb ől Viridiana minden tekintetben két-
ségtelenül győztesként kerül ki. A fiatal, gyakorlatias felfogású fér-
fival való összeütközésében azonban Bunuel h ősnőj e teljes vereséget 
szenved. Ennek a vereségnek a jelent őségét a győztes jellemrajzának 
alapgondolata emeli ki. Ez az ember túltette magát az összes erkölcsi 
normákon, de nem az a desperádó, aki önkéntes mártíromságában leta-
pos minden erkölcsi eszményt, miközben lelke mélyén ezért tiszteli 
őket; átlátszóan egyszer ű , magabiztos er ő-ember; a tett embere, aki 
mindenfajta erkölcsre a maga személyes energiájának magasságából 
néz. Önhittsége, már-már rokonszenvesnek látszó rámen őssége külö-
nösen a nőkhöz való viszonyában jut kifejezésre. Úgy nyúl utánuk, 
mint aki virágot tép. Annak a kártyapartinak, melyre Viridiana a film 
végén rászánja magát, ilyenformán jelképes értelme van. Ez a játszma 
hirdeti meg az aggályokat nem ismer ő , fiatal ember és ideológiájának 
végleges győzelmét. Viridiana minden vonalon kapitulál. Bevallja, 
hogy legyőzték. Azzal, hogy beleesett ebbe a kis b űnbe, Bunuel hős-
nője, közvetve, elfogadja fiatal rokona udvarlását, hozzájárul valami-
hez, ami eladdig szöges ellentétben állott következetes önmegtartóz-
tatásával. 

Ezt a benyomást festi alá egy hangeffektus is. Bunuel filmjének 
zárójelenetét élénk, tüzes, kihívó dallam kíséri, amilyen az a fiatal, 
vállakozó szellemű  ember is. Győzött tehát. 

Sz űken esztétikai szempontból ez a vélemény Bunuel filmjének 
alapeszméjérő l valószínűleg nem lenne elfogadható. Elvben valóban 
nehéz megállapítani, hogy egy-egy mű  milyen mértékben fedi ezt vagy 
azt a filozófiai felfogást. Ám ahol ez a rokonság a művészi struktúra 
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egész sor lényeges mozzanatában kimutatható, kétségtelen, hogy ott a 
művész határozott eszmei céltudatosságáról van szó. Mindez szemmel 
láthatóan jelen van Bunuel filmjében is. 

Ha a vizsgálódásnak azt a módját, melyet a „Viridiana" eszmei ki-
bontakozás:a első  szakaszának elemzésében alkalmaztunk, az egész 
filmre kiterjesztjük, megállapíthatjuk, hogy Bunuel m űvének ideoló-
giai vonala mindenekel őtt a főhősnő  alákjának megválasztásában nyil-
vánul meg; azután f ő  eszmei ellenlábasainak, végül pedig az „esemé-
nyek" megválogatásában, melyek majd megcáfolják Viridiana el őbb 
kolostori, majd keresztény erkölcsi kódexét. Kihagyni akármelyiket 
ezek közül a mozzanatok közül, az lényegesen megmásítaná Bunuel 
filmjének eszmei pozícióit. Lenne csak Viridianában kevesebb erkölcsi 
szilárdság a film elején vagy a végén, lennének csak élettapasztalatai 
akár egy kis mértékben is másfélék, vagy ha f ő  ellenlábasa valami 
más, nem pedig immorális eszméket képvisel, a film alapeszméje is 
lényegesen megváltozna. 

Bunuel tehát egész sor mozzanatot úgy válogatott meg m űvében, 
hogy azok egységes erkölcsi síkon hassanak. Ezért joggal beszélhetünk 
filmjének meghatározott eszmei célzatosságáról. Bunuel filmjének 
filozófiai mérlegét egyel őre úgy foglalhatnánk össze, hogy az minden 
erkölcsi érték tagiadasának sajátos alakja. 

ügy tetszik azonban, hogy ezt a mérleget, másrészt, a durva, gyakor-
latias szellemű  immoralizmus dicsőítése egészíti ‚ki. Noha sok jel szól e 
megállapítás méllett, mégis igen sok kifogás érheti, olyannyira, hogy 
lényegében meg is cáfolja. Viridiana rokonának gy őzelme tulajdon-
képpen a gyákorlatiasság diadala, de nem az erkölcsieké is. Az ifjú 
cézár kínos érzést kelt a néz őben. Ellenszenves az is, ahogy kifejezet-
ten unintelligens, egészen közönséges módon adja tudtul gátlástalan-
ságát. A „Viridianában" valóban az immoralizmus gy őz, de egy olyan 
immoralizmus, mely híján van minden dicsfénynek, és a legel őnytele-
nebb formájában  jelenik meg. 

Másrészt, nem biztos, hogy Viridiana kudarca valóban arra tanít-e, 
hogy hiábavaló minden erkölcsi törekvés, különbség nélkül, vagy pedig 
arra-e, hogy csak a keresztény erkölcs nevében kezdett akció hiába-
való. Hogy ezt megállapítsuk, még egyszer visszia kell térnünk Bunuel 
hősnőjének sorsára. Viridiana törekvése els ősorban azért vall kudarcot, 
mert nem felel meg az emberi természetnek. Mint látjuk, filmjében 
Bunuel olyan képet fest az emberr ől, amely — mi tagadás — nem 
valami vigasztaló. Viridianán kívül csupa perverz, hálátlan vagy lel-
kiismeretlen egyéniségeket szerepeltet. 

Igaz, vetheti ellen valaki, a m űvészi alkotás sajátossága nem tesz 
lehetővé ilyen mélyreható és merész megállapításokat. Bunuel m űvé-
ben sehol sem jelenik meg az emberi természet mint olyan; ehelyett 
konkrét alakokat látunk, konkrét társadalmi hovatartozással: az arisz-
tokrata-földbirtokos osztály, a burzsoázia, illetve a lumpenproletari-
átus köréből. Ám maga az a tény, hogy Bunuel éppen ilyen embereket 
és ezeket az 'osztályokat választotta, bizonyos célzatosságra vall; arra, 
hogy a művészi megválogatás ürügyén sötét képet fessen az ember 
c rkölcsél ő l, körülbelül í,.cy, .mint amikor a .pesszimista csupán az élet 
árnyoldalait figyeli, hogy újra meg újra meggy őződjön életfilozófiá- 
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jában. Ezért kell Bunuel filmjének alapgondolatát úgy felfognunk, 
mint annak a filozófiai szemléletnek a m űvészi megfelel őjét, mely 
szerint az ember képtelen megmaradni erkölcseinek színvonalán. H ő s-
nőjének keresztény eszményeit Bunuel oly módon cáfolja meg, hogy 
az ember sötéten megfestett képét állítja szembe. Etikai tanításában 
tehát nem arra törekszik, hogy tagadja az önzetlenséget mint értéket, 
hanem arra, hogy ez az érték nem váltható valóra ebben és az ilyen 
világban. 

Ha így nézzük a dolgokat, a „Viridiana" alapeszméje más értelmet 
kap. A főhősnő  veresége és a fiatal rokon diadala olyan színben t űnik 
fel, mintha megaláztatott volna az, ami érték, és felmagasztaltatott 
az értéktelen. Bunuel filmjének végs ő  etikai mérlege körülbelül ebben 
a keserű  gondolatban foglalható össze: jó volna, ha az ember jobb 
volna, mint amilyen, de hát nem az; jó volna, ha az élet jobb volna, 
de ha egyszer nem az. 

A film végén a néző  keserűen, az erkölcsi értékekben végs őkig csa-
lódva távozik. Ez a pesszimizmus, vagy — jobban mondva — nihiliz-
mus az eszmei lényege Bunuel „Viridiana" cím ű  filmjének. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy Bunuel m űve nem tart fenn 
rokonságot egyfajta antikatolikus, keresztényellenes világszemlélettel, 
aminthogy az immoralizmus egy nemével is. Ez csak .azt jelenti, hogy 
ideológiai pártállása Bunuel számára csak .palástul szolgál nihilista 
tanításához. 

Igy, minthogy végre eljutottunk Bunuel m űvének rejtett filozófiai 
értelméig, elérkeztünk egyúttal ennek az elemzésnek az alapvet ő  cél-
jáig is. Bunuel nihilizmusa egyként találja a katolikus-keresztényi 
doktrínát és a kapitalizmus üzleties, durván egyértelm ű  erkölcstelen-
ségét is. Ilyem. módon Bunuel társadalmilag haladó színezetet ad m űvé-

ek, pedig lényege szerint a minden tagadásának híve. Könny ű  fel-
fedezni ebben ugyanazt a mesterkedést, melyet Spenglernél és Bosch-
nál tanulmányoztunk. Bunuel antikatolikus, keresztényellenes irány-
zatossága, az a törekvése, hogy az immoralizmust dicsfényét ő l meg-
fosztva mutassa be, mindez — a „Viridiana" rejtett nihilizmusához 
viszonyítva — az alibinek egy neme. 

Mindját hozzá kell tennünk azonban, hogy Bunuel keresztény- és 
erkölcsellenessége egész bizonyosan megfelel a m űvész valóságos tár-
sadalmi hovatartozásának; mi csak azt bizonygatjuk, hogy nála ez 
rendkívüli mértékben azonosul a filmnek azzal a legmélyebb tenden-
ciájával, melyet a „nihilizmus" szóval jelöltünk. Eszerint ez a keresz-
tényellenesség és erkölcsellenesség, végs ő  soron, csupán alibi. 

Bunuel filmjének azonossága az említett filozófiai nézetekkel, nagy-
jából így fest: A szerz ő  lelke mélyén két törekvés hatott. Az egyik az  
összes értékek megsemmisítésének vágya, a másik pedig, hogy bírálja 
a nézete szerint negatív társadalmi jelenségeket. Hogy eleget tegyen 
első  törekvésének, Bunuel kénytelen volt minden erkölcsi normát mint 
illuzorikusat bemutatni; másik törekvése kielégítése céljából pedig 
meg kellett őriznie bizonyos erkölcsi pátoszt és a „pozitív" bírálat lát-
szatát. 

Az egyetlen kiút ebb ől a kétközből az alibi volt. Bunuel m űvének 
erősebb és uralkodóbb irányzata kifejezésre kellett hogy jusson, dQ 
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azzal a feltétellel, hogy részben azonosuljon egy másik, „gyengébb" 
tendenciával. Ily módon ez utóbbi játszotta az alibi szerepét, és — el 
kell ismerni — egészen sikeresen. Annyira jól, hogy a filmet a spanyol 
hatóságok törvényen kívül helyezték mint politikai tekintetben meg-
botránkoztató és veszélyes alkotást. 

(Folytatása a következ ő  számban) 

Borbély János fordítása 



SZE MLE 

AHASVÉROK ÁRKÁDIÁBANT 
Danilo Kiš: Bašta pepeo. Prosveta kiadás, Belgrád, 1965. 

Az emlékezés könyve ez, az elmúlt Árkádia képét 
rajzolta meg Danilo Kiš, elénk varázsolta azokat, akik 
ezt az Árkádiát évtizedekkel ezel ő tt benépesítették, 
képzelete életre keltette a múltat. Neki is megvan a 
rnadeleine-je — az istállószag, száraz f ű  illata, vize-
letszag —, amely elindítja benne az emlékezést. És 
jönnek, sorakoznak az emlékképek, a homályból, köd-
bő l elénk bukkannak a regény h ősei: a Sam család 
tagjai, egy világ, melyben Samék új Ahasvérokként 
bolyonganak. Vonaton, kocsin, szánkón utaznak, 
mert menni kell, mindig tovább, s ha valahol megte-
lepednek pihenni, akkor kísértetek nyugtalanítják 
őket. Mert a XX. század Árkádiájában nincs béke, 
nincs nyugalom. Árkádiában üldöz ők vannak és üldö-
zöttek. Samék az üldözöttek közé tartoznak, akiket 
mindenkor és mindenhonnan elűznek. Mennek, ván-
dorolnak, keresik a menedéket, a menekvést jelent ő  
rejtekhelyet, nyomukban pedig mindenütt ott vannak 
a kopók. 

Egy gyermekkor és egy egész élet: ez a regény. 
Eduard sam élete, ha élet volt az, és Andreas Sam-
nak, Eduard fiának a gyermekkora pereg le el őttünk. 
Andreas mondja el az apja életét a magáéval együtt, 
összefonva a férfiét meg a gyermekét — hisz úgyis 
annyira összetartozik a kett ő . 

A „titokzatos" apa az üldöztetések korában mene-
kül, írja mindenre érvényes menetrendjét, kukoricá-
sokban bujdosik, dűlőken bolyong, néha nem is ő , 
hanem csak üldöz ői jelennek meg, hogy megtudjuk: 
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ő  is van, van, mert üldözik. Eduard már életében 
legenda, kísértet lett. Minden volt: „sakkbajnok, író, 
világutazó és apostol; nyugdíjaztatása után italra adta 
magát, anarchista eszméket hirdetett a falukban, s 
néha az Internacionálét énekelte". Elviszik, megjárja 
a maga és népe kálváriáját, semmivé foszlik, csak a 
szavak és az emlékek maradnak meg utána, aztán a 
fia idegenekben, külföldi turistákban ismeri fel, mert 
talán nem is halt meg, csak még mindig menekül most 
már önmagától, családjától, a mcžltjától is, és mint az-
elő tt, egyszer-egyszer hazajár, majd Újra elt űnik, aztán, 
mielőtt a történet véget érne, már csak az erd ő  homá-
lyában lebeg, mint egy kísértet. Egy vidék jellegzetes 
alakja Eduard Sam, és egy egész történelmi korsza-
kot testesét meg, egy olyan kort, melyben a bujdosás 
életformává lett, a menekülés pedig az élet egyetlen 
feltétele volt. 

Eduard fia, Andreas a másik főalakja a regénynek. 
Andreas beszél, Andreas mondja el apjának és csa-
ládjának a történetét — egy táj és egy korszak törté-
netét. A könyv els ő  részében az ő  gyermekkora, a 
gyermek Andi megfigyelései és élményei foglalják el 
a központi helyet, a második részben kissé háttérbe 
szorul a fiú, helyébe apja, apjának a hányattatása 
kerül szemünk elé, de Andi megfigyelései, érzései, 
vívódásai, szenvedései is ott vannak. Nagybátyjának a 
halála után mint egy lidércnyomás telepedik rá a 
halál gondolata, és kínozza egész gyermekkorában. A 
világot a gyermekkor vízióiban, legendáiban, komp-
lexusaiban látjuk itt, a gyermek távlatából, de nem 
gyermeki naivitással ábrázolva, hanem ahogy egy 
érett, határozott, magabiztos, de sejtelmes gesztus 
elénk állította. Itt vannak a gyermek fétisei is, hogy 
teljessé tegyék a világról 'alkotott képet, a gyermek 
rettegett és imádott bálványai, melyek el ő tt meghajol, 
melyeknek áldoz. 

Andi is részt vesz a Sam család odisszeájában, ő t és 
húgát, Annát is magukkal viszik a feln őttek, amikor 
faluról falura hurcolkodnak abban a titokzatos és 
félelmetes világban, melyben született. Ő  sem kerül-
heti el a csapásakat: századának gyermeke. Vallási és 
osztálykülönbségek következményeit érzi a b őrén, a 
maga módján, gyermekként szenved ezen a világon, 
mely ellenségesen viselkedik vele szemben, amely el-
rabolta gyermákkorát, elvette apját, otthonát. Ez a 
világ tarka labda, és forog, forog és szédít, arcok, jel-
mezek, álarcok, sorsok, virágok, fák, kocsik, vasútál-
lomások, könnyek, mosolyok kavarognak benne. Andi 
még nem ismeri ki magát ebben a világban, de nem 
tud élni nélküle, hisz szereti mindazt, ami régi, a régi 



11453 I 

fényképeket, a régi szavakat, az emlékeket, a min-
denre rátelepedett kormot és a patinát. A múltat. S 
akárhová jut is, mindenütt otthon van, ezen az egész 
tájon, még ha több száz kilométer választja is el a 
városokat, falukat, vidékeket; a történelem, a múlt, 
az emlékek fogják össze Európának azt a részét, 
melyről Danilo Kiš megírta a maga A la Recherche 
du Temps Perdujét. 

És akkor mindjárt mondjuk el azt is, hagy Danilo 
Kiš sok mindenben adósa Proustnak; többek között 
megtanulta t ő le a rendkívül finom, sejtelmes elemzést, 
a mindent szemléletessé tev ő  leírást. Szuggesztív lég-
kört teremt, szobái, lakásai, a vándorélet állomásai 
hangulatukkal ott élnek a regény lapjain, s egy meleg 
fényt gyújtanak az olvasó lelkében is, akárcsak Alain-
Fournier regénye. Leírásai, f őleg ha tárgyakkal fog-
lalkozik, gyakran hasonlítanak a nouveau roman jel-
legzetes leírásaira, s aprólékosságukkal egy objektív 
poétikusságot kölcsönöznek a m űnek. A részlétességet 
Kiš fokozza, sokszor a végletekig fejleszti, groteszkká 
válik az,amit csinál, mint például amikor apja menet-
rendjéről ír, erről a csodálatos, rejtelmes könyvr ő l, 
egy élet szenvedélyér ől, egy ember rögeszméjér ő l. 

Az idő  kavarog, változik, rohan, megáll Danilo Kiš 
új regényében, sokszor már az a benyomásunk, hogy 
nem is múlik, hanem megállt; az id ő  az az erő , amely 
sodor és pusztít. Ebben a kavargásban állnak az 
emberek, de mintha az a változás, melyet az id ő  moz-
gása idéz elő , sohasem volna végzetes: mindig azok, 
amiknek adott pillanatban lenniük kell, sohasem az 
elmúlás előjelei. Inkább tanúk: „Minden érték szét-
hullásának tanúi vagyunk." 

Kiš mindenekel őtt költő . Ennek jegyeit viseli ma-
gán harmadik regénye is — akárcsak az els ő  kettő . 
Szövege költői, gazdag, érzelmekkel, látomásokkal, 
színekkel telített. Mintha minden álomban történne; 
mintha a mű  hősei álomban mozognának, s a regény 
cselekménye álom volna; mintha mi, az olvasók, ál-
mokban járnánk, míg akönyvet olvassuk. Ez a külö-
nös hatás Danilo Kiš regényének jellemz ő  vonása. 

A világot, családjának életét, a maga élményeit és 
látomásait tarka képekben adja Kiš; nem találunk 
bennük egyetlen rikító színt sem, inkább valami 
álomszerűen puhát, tompát, ami nem bántja szemün-
ket, ső t pihentet. A könyv mozaik, mely halvány, kis 
képekb ől áll, s van benne valami chagallos: a kombi-
náció merészsége. 

Lankadtságot, fáradtságot, szinte betegséget érzünk 
a műből, s ez mindent bizonytalanná, megfoghatat-
lanná tesz. Víziója hiteles: az egész világ el őtt, melyet 
a szerző  alkotott, egy ködfátyol lebeg; látjuk, halljuk, 
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hisszük, magunk is benne vagyunk, mégis oly távoli, 
mégis oly elérhetetlen, mint az ember örök, messzi 
céljai. A gyermek Andreas Sam világa ez, egy olyan 
világ, mely tele van kielégítetlen, titkolt vágyakkal, 
pátosszal és lelkesedéssel, fájdalmakkal és gyönyör ű -
séggel. „Ő , életem, ó, világ, ó, szabadság!" — írja egy 
helyen, máshol meg így kiált fel: „Utazni! Szeretni! 
Ó, Afrika, ó, Ázsia, ó, messzeségek, ó, életem!" A 
megvalósulatlan álmok, elérhetetlen ideálok regénye 
is a Bašta, pepeo. 

Érdekes és szemmel látható a bibliának és a vallás-
nak a szerepe Kiš regényében. Az el őző  stílusával, 
légkörével hatott rá, az utóbbinak pedig szerepe van 
benne, hőseinek életében; szerepének nincsenek hatá-
rozott körvonalai, inkább valami sejtelmes, bizonyta-
lan, soha egészen ki nem mondott része van itt min-
denben. Mint egy titokzatos, mindent irányító, min-
denre figyelő , mindenütt ott levő  lénynek. 

Új regényében, melyben „A csönd úgy telepedik le 
kertünkre, mint a hamu", s ellepi az egész világot, és 
múlttá varázsolja, s csak a régiek csontváza marad 
meg árván, elhagyatottan, elfelejtve, s mellyel azt a 
feladatot vállalta, hogy egy egész világot és korsza-
kot ment meg a feledéstől, s vezet be az irodalomba, 
Danilo Kiš a mi tájunkról, a mi életünkr ől beszél. 
Olyan hangon, mintha távoli, egzotikus vidékekr ő l 
szólna, valami elérhetetlenről, titokzatosról, szabadon 
játszik a különben egészen pontosan írt, de a térképen 
tudatosan rosszul elhelyezett földrajzi nevekkel, külön 
világot alakít falukból, városokból, folyókból, tájak-
ból, számára nem a földrajzi megfelelés, hanem a vi-
dék és az emberek lelke a fontos, az id ő  múlása ezen 
a vidéken, a táj története, az emberek szenvedése és 
megdicsőülése. Ismerő.sök a bútorok, a házak, az ut-
cák, az országutak, melyeken a Sam család menekül, 
a vicinális, melyen az ismeretlenség felé döcögnek az 
iszony világában: mindez itt volt és van körülöttünk, 
ez a tegnapunk, s mégis oly messze van már, mint a 
mesék. 

Danilo Kiš csodálatos meséje hozta újra közel hoz-
zánk. 	 (TL) 

VELJKO PETROVI Ć  ÉLETMfJVE 
Kritičari o Veljko Petrovi ću. Matica srpska, Novi Sad, 1965. 

A jugoszláv kulturális élet tavaly ünnepelte Veljko 
Petrović  születésének nyolcvanadik évfordulóját, s 
ennek ihletése hozta létre ezt az érdekesen megkom- 
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porvált és megtervezett könyvet, amelyben Božidar  

Kavaček és Draško Ređep az irodalomtörténész filo-
lógus kedvét az esztéta érzékel ő  ízlésével társítva a
nagy szerb íróról szóló tanulmányokból sz ~m.ezgettek  
lényegesnek, jelentősnek, jellemzőnek mutatkozó meg-
állapításokat.  

Nem szokványos jubileumi kiadvány ez a könyv,  

hiszen egy kicsit Veljko Petrovi ć  művészetének az  
enciklopédiája is akar lenni a m ű  felvetette tartalmi  
és esztétikai fogalmaknak az ábécérendjébe szedett  

felsorakoztatásával, s csak sajnálnunk kell, hogy  

Veljko Petrović  múve ~i ,  cím szerint is, talán egy fok-
kal kevesebb helyet kaptak e könyvben, hiszen ezzel  

a ,módszerrel még közelebb lehetett volna jutni az  
íróhoz. Meg kell azonban azt is hagyni, a válogatók  

munkáját, jó ízlését dicséri a tény, hogy az olvasóban  

egy pillanatra sem halványodik el az írói portré vo-
nalzata, hagy nem kerekednek fölébe kritikusai, nem  

terelődik el figyelmünk az íróról méltatói egyénisé-
gére. Pedig a kritikusok névsorában olyan er ős és  
aktív egyéniségekkel találkozhatunk, mint Javan  

Skerlić , Antun Barac, Milan Bagdanovn ć , Miroslav  
Krleža, Borislav Mihajlovi ć , Sima Pandwrović , Isidora  
Sekulić  vagy Stanislav Vinarev.  

A fogalmak rendjét ugyan az ábécé szeszélye szabta  
meg — az író portréja azonban mégis teljesnek mond-
ható, annál is inkább, mert a szövegek több mint egy  
félszázadnyi id őt ölelnek fel — egy emberöltőnyit,  
amely .alatt nem egy csillogónak tetsz ő  életmű  halvá-
nyodott el, írói nagyság csappant és fogyatkozott meg.  
Veljko Petrović  életműve szinte mindvégig foglalkoz-
tatta kritikusait, kivéve talán azt a majd tíz évet  

1940 és 1949 között. S nemcsak Javan Skerli ć  biztos  
ítéletét dicséri az els ő , 1908-as kritika, amely máig  
sem szorult korrekcióra, hanem az írót is, aki egyen-
letesen, ,tempósan" alkotott, aki nem lett h ű tlen ifjú--
kori lendületéhez és nagy ambícióihoz, volt tehetsége  

építkezni és gyarapodni, kiteljesíteni minden író ál-
mát: életművét.  

A kritikai szövegek arról gy őznek meg bennünket,  
hogy Veljko Petrović  nagy író, s a Vajdaság írója, a  
legnemesebb értelemben vett regionális író, egyben  
pedig „utolsó bárdja" annak a szerb irodalmi képz őd-
ménynek, amely a XIX. századi szerb irodalom csil-
logó neveit adta, és utolsó énekese is Vajdaságnak,  
hiszen nála még a szó, hogy „Vajdaság" jellemz ő  erő-
vel bír, külön, sajátos arculatú világot jelent, mint  

mondjuk Papp Dánielnél, akire nagyon emlékeztet,  

annál is inkább, mert tudjuk, hogy Papp Rátótja  

ugyanaz a világ, amelyet Petrovi ć  örökített meg Ra- 
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vangradon játszódó történeteiben. Kitetszik a kriti-
kákból, hogy Veljko Petrovi ć  enne a „Vajdaságnak" 
még felhajtó erejével indulhatott, s életm űvét még 
feltáplálhatta bel őle, ellentétben a kés őbbi időszakok-
kal, amikor a „Vajdaság" már csak lehúzó erejét tud-
ta megmutatni. Veljko Petrovi ć  még idejében kisza-
kadt köréb ől, hogy azután csak csillogó emlékképeib ő l 
éljen, nosztalgiája :muzsikáját hallja ki. 

Számunkra van még egy tanulsága ennek a könyv-
nek, amely egyúttal feladatokkal is párosul. Ha egy-
szer lesz vidékünknek komparatista tudománya, ak-
kor Veljko Petrović  alighanem ott is a figyelem kö-
zéppontjában fog állni, hiszen jellegzetes szerb—ma-
gyar, kultúrájával, művének magyar vonatkozásaival 
éppen akkor törte át „nemzeti" korlátait, amikor 
legintenzívebben akart beleépülni a szerb „nemzeti" 
világba, hiszen hazafias költészete (Skerli ć  a szerb 
hazafias líra megújítóját ünnepelte benne) mintha 
Ady költészetén gyúlt volna lángra. Ezek a mozzana-
tok azonban még felderítetlenek, s arra figyelmeztet-
nek, hogy van még teend ő  Veljko Petrovi ć  életműve 
vizsgálata terén, s hogy ehhez a magyar irodalom 
ismerete is hozzájárulhat a maga szerényebb vizsgá-
lataival, úgy is, hogy Petrovi ć  életműve magyar vo-
natkozásait vizsgálja, s úgy, hogy magyar nyelv ű  
utóéletét tárja fel, hatásait kutatja egy Szenteleky 
Kornél nézetei formálódásában, de m űvei magyar 
nyelvű  fordításai vizsgálatában is. 

(BI) 

EMLÉKEK, ADOMÁK 
Jevgenyij Vinokurov: Hétköznapok gyönyöre. Európa Könyvkiadó, Buda-
pest, 1964. 

A leckefelmondó, közhelyeket ismételget ő , pátosz-
ittas, retorikus szovjet költészetben felfrissülést je-
lentett, amikor a fiatalabb költ őnemzedék egyszer ű  
emberi érzelmeket, intim emlékeket szólaltatott meg, 
a hétköznapokat kezdte dicsérni, „a megszokottat, 
mely itt van, körülvesz" — miként Vinokurov írja 
kötetének címadó versében. Azonban már akkor vi-
lágos volt, hogy ezt a törekvést legfeljebb negatív 
értelemben helyeselhetjük: azért, amit tagad, nem 
pedig azért, amit vall, amit felkínál. Bizonyos fel-
szabadultságával, nem pedig megvalósításával, el ő-
készíthette a valóban rangos költészet megjelenését. 

Mert a hétköznapok, a „megszokott", költ ői világ-
ként az ember hallatlan lesz űkítését, a pillanat kitá-
gítását jelenti, a jelen abszolutizálását a múlt és a 
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jövő  kárára, egydimenziójú létezését, voltaképpen a 
tenyészet dicséretét. Vinokurov ezt így fejezi ki: 

Egyszer vaskos könyvet kellene írni 
csak az id őről, és kimondani végre: 
nincsen idő . Múlt és jövő  
a jelen kovácsolt pillanatába s űrűsödik. 

Ez a különös, némiképp lappangó történelemelle-
nesség Vinokurov egyéb verseiben is kifejezésre jut, 
úgyhogy az ember valóban történelmi tetteit is oly-
képpen intimizálja, hogy azok belefulladnak a kitá-
gított pillanat világába. Alapvet ő  ellentmondás Vino-
kurov költészetében, hogy ez a jelent, hétköznapot 
proklamáló világ szinte kizárólag emlékeket mutat 
fel. A múltat pillanatképre szűkíti, a jelent kitágítja, 
a múlt így csúszik át a jelenbe. Nem csoda hát, ha 
Vinokurov költészetét nosztalgikus, fékezetten érzel-
gős hang hatja át; viszont ez a nosztalgia per defini-
tionem ellentétben áll a jelen proklamált dics ő ítésé-
vel. Hamis az a jelen, azok a hétköznapok, amelyek-
ben szinte kizárólag az emlékek léteznek. 

Abban a korban, amikor a költ ők már régóta tud-
ják, hogy ha leírják egy érzelmüket, korántsem éb-
resztik ugyanazt az érzeimet az olvasóban, s ő t lehet-
séges, hogy egyáltalán semmiféle érzelmet sem fejez-
nek ki, s épp ezért nem magukról írnak, pontosab-
ban: óvakodnak perszonálisan megjelenni a versben, 
ehelyett inkább olyan „személytelen" verselemekkel 
alkotják meg költeményeiket, amelyek meghatáro-
zott érzelmet, indulatot, gondolatot ébresztenek, Vi-
nokurov ebben a korban is mindig személyesen meg-
jelenik a versben. A hatvannyolc vers közül tizen-
valahány a kivétel. Vinokurovnál nem magában a 
versben fejez ődik ki az érzelem, hanem a költ ő  em-
lékének kellene ébresztenie azt az érzelmet, amelyet 
a költő  ki szándékozott fejezni. Ez az emlék, élmény, 
ébreszteni szándékozott érzelem viszont gyakran oly 
banális, semmitmondó, hogy kizárólag a költ ő  sze-
mélyéhez kötöttsége nyújt indítékot a versben való 
megformálásra, különben arra indítana, hogy vers 
helyett egyszer ű  kijelent ő  tőmondatban nyerjen ki-
fejezést. E verseknek indokoltságát azonban csak 
addig ismerjük el, amíg azt feltételezzük, hogy egy 
banális érzelem jelent őségre tett szert pusztán az-
által, hogy nem akárkiben, hanem Vinokurovban fo-
gant. 

Ha az érzelem vagy indulat nem magában a vers-
ben nyer kifejezést, hanem emléknek kell felidéznie, 
megnövekedik a narráció veszélye, a lírát könnyen 
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elfojthatja az elbeszélés. Vinokurov emlékeinek zöme 
olyan adomákból áll, amelyek vele történtek meg, s 
nem mások, hanem ő  maga jegyzi le őket. A képlet 
című  versében, amelyet a jobbak közé sorolunk, mert 
a szerz ő  megüti benne a tisztes átlagot — ilyen ver-
sek azért szép számban akadnak a kötetben —, ezek-
re a sorokra bukkanunk: 

Régen így kezdtem verseimet: „Ó!" 
És öntelt voltam. 
És semmit se tudtam. 
Vadásztam képtelen történetekre, 
hallatlan helyzetekre. 

A történetekre és helyzetekre való vadászás e kö-
tetében is szembeszök ően megnyilatkozik. Az adoma 
mellett az életkép, hangulatkép, s őt még az idill is 
megjelenik, természetesen emlékként. Többnyire a 
csattanó sem hiányzik; ez az adomára épül ő  világ in-
tellektuális tartozéka és kifejez ője. A versek két tá-
rósora gyakran pátoszittas felkiáltást, rétori kijelen-
tést, didaktikus célzatot tartalmaz; ha kontrasztos öt-
let csúcsosodott ki benne, nemegyszer meg így is fel-
javítja a verset. 

Az orosz lírában hagyományozódott az elbeszélés-
nek az a neme, amelyt ől más irodalmakban a szép-
próza már rég megtisztította a lírát. Ez az archaikus-
ság Majakovszkijnál, Bloknál, Jeszenyinnél is fellel-
hető . De költő i leleményben ennek ellenére sem 
volt hiány náluk. Vinokurov azonban egyféle hamis 
puritánság nevében megfeledkezik a költ ő i eszközök-
rő l. Egész könyvében alig akad például egy-két meta-
fora. Viszont a tobzódó próza hínárja fojtogatja ver-
seit, s nemegyszer riportázselemek is burjánoznak 
benne. 

Egy moszkvai udvar mélyén dinnyét eszik egy 
gyerek, úgy eszik, mintha játszana egy nagy, zöld-
piros szájharmonikán. A társa nézi és kunyerál 
belőle. Az els ő  dünnyög és tagadón rázintja fejét. 
A másik képen üti. S már egymást tépve hempe-
regnek a földön. 

Aligha hisszük, hogy ezt másként is olvashatnánk, 
nemcsak prózaként. A modern próza magas szinten 
áll költőiség dolgában. Vinokurov rövid sorokba tör-
delte ezt a prózát, úgy véljük azonban, ezáltal még 
nem vált sem verssé, sem lírává. 
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A siheder-kor az a korszakod, mikor még nem 
rögződik semmi benned, még nincsenek szokásaid, 
s a borbély kérdésére: — És milyen vágást paran-
csol? — dünnyögsz valamit, és tétován matatnak 
ujjaid fejed körül. 

... A siheder-kor ahhoz a finom, megfoghatatlan 
órához hasonlít, mikor a kékell ő  sötétedés, akár a 
víz, úgy áll az Arbat kis utcáiban. 

A prózaiság szemléltetésére olyan sorokat idéztünk, 
folyamatosan szedve, amelyekr ől kiderül, hogy jó 
próza ez; természetesen, csupán kiragadottságában. 
Akadt volna azonban silányabb szemelvény is. Ész-
ben tartjuk azonban, hogy ilyen jelleg ű  észrevételein-
ket az eredeti ismerete hiányában kizárólag Vinoku-
rov magyarul megjelent könyvére vonatkoztathatjuk 
nyugodt szívvel. Költ ő i világának határai viszont, 
úgy véljük, ebben a könyvben is óhatatlanul megmu-
tatkoztak. 

(MN) 

ANTOLÓGIAK 
Szabolcsi Miklós: Mérföldk ő . Bp. 1965.; Illés Lajos: Tavasz Magyarországon. 
Bp. 1965.; Illés Endre: A megn őtt élet. Bp. 1965. 

Magyarország felszabadulásának húszéves évfordu-
lójára több alkalmi antológia is készült, hogy prezen-
tálja az elmúlt évtizedeket és az oly sok forradalmi 
változást, évszázados álmot megvalósító korszak ered-
ményeit. A vállalkozások „alkalmi" jellege ellenére 
is üdvözölni kell az ilyen munkát, hiszen az antoló-
gia a számvetés m űfaja is, nemcsak az összefoglalá-
soké, s az irodalmi számvetés mindig id őszerű  és 
mindig jókor jön, mert tudatosíthatja nemcsak a 
megtett út jellegét, de az utat is, amelyen pillanat-
nyilag halad. Még akkor is, ha az antológiák talán a 
legirányzatosabb vállalkozások, a szó legszorosabb 
értelmében egy-egy történelmi pillanat gyermekei, 
függetlenül attól, hogy a pillanat, amelyet történel-
minek nevezünk, valóban „történelmi"-e. 

Az elő ttünk fekv ő  könyvek ilyenek, hiszen mind a 
három éppen azt akarja példázni, hogy hogyan tük-
rözi a magyar irodalom a társadalmi élet alakulásá-
nak elmúlt húsz esztendejét. „Ez a kötet írói alkotá-
sok tükrében igyekszik bemutatni — írja Szabolcsi 
Miklós antológiáj ának bevezet ő je — fontosabb állo-
másait annak az útnak, amelyet a harmincas évek t ő ! 
felszabadulásának huszadik évfordulójáig tett meg a 
magyar nép. Olyan í1 ásokat talál benne az olvasó, 
amelyek ... az elmúlt, emberölt őnyi korszak egy-egy 
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szeletét idézik fel, eseményeivel, hangulatával, prob-
lémáival és tanulságaival." Illés Endre gy űjteményé-
nek a szándéka, a Kiadó szerint, „hogy hatékony, 
meggyőző  élményt nyújtson életünkr ő l és újabb iro-
dalmunk folyamatairól", Illés Lajos lírai antológiájá-
ban pedig „népi demokráciánk egyfajta lírai törté-
nete bontakozik ki", „pontosabban: újabb líránk tör-
ténelme mellett történelmünk lírája is tükröz ődik. A 
kor szólal meg bennük — a mai id ők változó, fejl ődő , 
gazdagodó embertípusa a maga sokrét ű , összetett 
problémavilágával". A szerkeszt ői szándékok világo-
san tükrözik tehát azt az általánosnak mondható tö-
rekvést, hogy az irodalmat legszorosabban társadal-
mi összefüggésekben, tematikai kapcsolatokban szem-
léljék csupán, s ha álláspontjukat akarjuk jellemez-
ni, akkor azt kell mondanunk, hogy inkább az „élet-
bő l" lesnek az irodalomra, mint az irodalomból az 
„életre", kritériumaikat esztétikán kívüli területek-
rő l kölcsönözve. Távol áll t ő lünk a gondolat, hogy 
kétségbe vonjuk az ilyen törekvés ű  antológiák jogo-
sultságát, csupán akkor támad hiányérzetünk, amikor 
nem vehetünk kezünkbe olyan válogatást, amely a 
magyar irodalom elmúlt húsz esztendejének öntörvé-
nyeit, esztétikai mércékkel mért eredményeit prezen-
tálva, mintegy a jöv ő  ítéletével kacérkodva elébe is 
sietne annak a majdan formálódó ítéletnek. 

A Mérföldk ő  a három könyv közül a legtendenció-
zusabb, mint ahogy Szabolcsinak voltak a legtisztább 
nézetei is, s válogatása szempontjai is a leghatáro-
zottabban érvényesültek, s Illés Endre gy űjteménye 
a legheterogénebb: félénken érvényesített esztétikai 
kritériumok jellemzik, amelyeket összehangolni igyek-
szik a „társadalmi tükör" igényével. Nem csoda te-
hát, hogy elégedetlenségünk éppen e prózai antológia 
kapcsán jelentkezik a legintenzívebben. Szabolcsi an-
tológiájának talán els ő  részéhez f űzhetnénk megjegy-
zéseket, hiszen nemcsak fölöslegesnek t űnik a har-
mincas évekbe való visszapillantás, mert felmerülhet 
a kérdés, hogy a „visszapillantó m űvek", mint Váci 
Mihály, Déry Tibor, Illés Béla, Sarkadi Imre, Ka-
rinthy Ferenc alkotásai ugyanabból a talajból n ő t-
tek-e ki, mint József Attila, Móricz Zsigmond, Bálint 
György, Radnóti felvett írásai. S talán hiányként em-
líthetnénk, hogy az olyan id ők, mint a Rákosi-évek 
sötétsége vagy 1956 örvénye inkább csak jelezve van 
a kötetben, mint reprezentálva. 

Illés Endre az írók születési dátumai szerint ren-
dezte kötetét: az els ő  írás az 1878-ban született Barta 
Lajosé, az utolsó az 1935-ös Gerelyes Endréé, úgy-
hogy jelent ős helyet kapnak a felszabadulás után, 
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illetve az ötvenes években fellép ő  írók, ám egy Né-
meth László iskolaügyi tanulmánnyal szerepel, Déry 
Tibor pedig csak a Simon Menyhért születése cím ű  
felszabadulás utáni alkotásával, alighanem azért, mert 
csak így sikerült összhangot találni a szülés dátuma 
jelezte sorrend és a történelmi események kett ő s 
kritériuma között. A kötet tengelyében pedig Illyés 
Gyula műve, az Ebéd a kastélyban áll, már terjedel-
ménél fogva is, de a kritériumok „összehangolásából" 
következik, hogy Sánta Ferenc nem a Húsz órával, 
hanem csak a Föld című  elbeszélésével szerepel, 
Csoóri Sándor szociográfiai ihletés ű  szépprózája pe-
dig egyenesen hiányzik a kötetb ő l. 

Illés Lajos verses antológiája talán a legkompak-
tabb és a legkiegyensúlyozottabb: az elmúlt húsz év-
ben még élt költ ők szinte hiánytalanul helyet kaptak, 
kezdve Heltai Jen ő től. Illés Lajos jó érzékkel ará-
nyosít is: a jelent ős költői egyéniségek alapjában 
véve kellő  mértékben vannak képviselve, és a költ ő i 
„rangok" is jól kivehet ők, s csak néhány írónál tá-
madhat az aránytalanság benyomása az olvasóban, 
hiszen e kötetben pl. egy Kiss Ferenc tiszteletreméltó 
életműve kiegyenlit ődik Weöres Sándoréval, Benjá-
rnin László pedig már-már a legrangosabb helyre ke-
rül, mint ahogy Váci Mihálynak is egy fokkal meg-
emelt az értéke, valóságos jelent ősége ellenében, a 
kötet különben jól kiszámított arányai összhangjá-
ban, s Szabó L6nc kisei bedett meg (egészen indo-
kolatlanul) már azzal is, hogy rangjához nem adek-
vát verssel is szerepel (Országos es ő). Ezek a tünetek 
pedig azt jelzik, hogy Illés Lajos is a „deklaratív" 
lírikusokat helyezte El ő térbe, a .,kijelentő  költésze-
tet", s ezt a törekvést érvényesítette az egyes lírai 
arcképek megkomponálásánál is. Tény azonban, hogy 
legtöbb „irodalmat" mégis ez a kötet hozott, s az 
anyag gazdagságát tekintve itt kellett a legnagyobb 
szabású értékel ő  munkát is elvégezni, sok, addig ha-
logatott, megkerült kérdéssel szembenézni, nemegy-
szer korrekciókat is elvégezni — hallgatólagosan, csak 
a műveket mutatva fel. 

(BI) 

A PASSZIVITÁS TRAGIKUMA 
Nagy Lajos: Pincenapló Bp. 1965. 

Máig is érvényesen Illyés Gyula méltatta a szürke 
színnek e mesterét, a talán a legkevésbé népszer ű  és 
rokonszenves magyar írót, s ma is éppen úgy t űnőd-
nünk kell művészetének titkán, mint annak idején, 
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amikor a Nagy Lajos-írások frissiben megjelentek, 
kutatni, mi az ebben az íróban, aki ma, annyi év 
után is, elsősorban taszít magától, mint körébe von. 
Szürkesége? Tárgyilagossága? Szenvtelensége? Ke-
gyetlen igazságszeretete és ténytisztelete? Józan lá-
tása vagy illúziótlansága? Vagy az arcképén látható 
ajak-vonal, amely a gúnynak, a megvetésnek vibrá-
lását mutatja akkor is, amikor nem ilyen indulatok 
háborgatják? Nehéz lenne ezekre a kérdésekre fele-
letet adni, mint ahogy nehéz lenne azt is megmagya-
rázni, mi kapcsolta a fiatalabbakat, egy József At-
tilát, Illyés Gyulát, Juhász Ferencet hozzá. Arány-
talanságot és kiegyensúlyozatlanságot sejtünk m űvei 
mögött, az írói magatartás és a gesztus ellentéteit és 
ellentmondásait. Nagyon csúnya és nagyon rossz vé-
leménye van a világról és az emberekr ől — szűrhet-
jük le művei tanulságát. Régen megérett minden a 
pusztulásra — hirdetik Nagy Lajos alkotásai. Lází-
tanak, tettre serkentenek anélkül, hogy az író maga 
a tett embere lenne, anélkül, hogy az életét tenné az 
írásra. A kávéházi ablak a páholya, s ez a tény nem 
megrovásként kerül e jellemzésbe, hanem megállapí-
tásként, a pont jelöléseként, ahol elég távol tud-
hatta magát a világtól, amelyet megírt, másra bízva, 
hogy vállalják e világi istálló megtisztításának her-
kulesi munkáját, ő  elégnek tudja azt is, hogy neki 
rossz a véleménye kortársairól. 

Születtek ebb ől a magatartásból remekm űvek is, 
nem is lebecsülend ők, a magyar prózastílus jelent ő s 
állomásai, ám a mű , amelyhez jegyzetünket f űzzük, 
a Nagy Lajos-műveknek nem ebbe a sorába tarto-
zik, s ha érdekkel bír, azt annak a benne megrajzol) 
önarcképnek tulajdoníthatjuk, amely közelebb viheti 
az olvasót a Nagy Lajos-titok megfejtéséhez. Pince-
naplója ugyanis a passzivitás tragédiájának a napló-
ja, a napról napra vezetett feljegyzések, szürke té-
nyek, jelentéktelennek látszó adatok gondos számon-
tartása itt már nem a stílus csillogását, erejét sugall-
ja, hanem egy emberi-írói helyzet nyomorúságát. 

Reng a föld Nagy Lajos lakása körül, folyik a há-
ború, az író pedig a pincében vakoskodva jegyez, 
várja, hogy megérkezzenek az oroszok, és felszabadít-
sák, megszabadítsák e szégyenteljesnek érzett hely-
zettől. S nem is az adatokkal és adalékokkal van baj, 
a pince-élet tényeivel, hanem az ítélkez ő  író maga-
tartásával. Ahogy elítéli a zsidók üldözését, ahogy 
szánakozó megvetéssel jegyzi fel az emberi gyönge-
ségeket, ahogy megvadult és a németek gy őzelmébe 
hívő  embertársai felett tör pálcát, mintha visszájára 
fordulna írásművészetének minden erénye. Szánalmas 
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Jónás undorodik honpolgárai balgasága, vaksága, 
szervilizmusa felett, s gondosan jegyzi a tüneteket, 
adalékokat, amelyek azt hivatottak bizonyítani, hogy 
irányát vesztett történelmi helyzetérzés csapdos fej-
és fékevesztetten maga körül, rombolva hazája f ővá-
rosát. Ám, ne legyünk szigorúak az íróval szemben: 
csak azt adhatta, azt tükrözhette, ami világa volt. S 
ha igaz Illyés Gyulának a megállapítása, hogy Nagy 
Lajos nem egyéniségeket lát, hanem a szerepl őkben 
„valamely összesség tagjait" szemléli, akkor a pince-
naplóból kirajzolódó önportré természetére is fényt 
vethet. 

Apró észleletek gy űjteménye a Pincenapló, ténye-
ket sorakoztat fel, anélkül, hogy az írói asszociáció-
nak, reflexiónak is teret nyitott volna. Hideg és jó-
zan szöveg, amely már-már fatalista egykedv űséget 
hirdet, vegetálásra kényszerült író vallomása a pin-
cébe szorult életr ől s a tehetetlenség passzív bénasá-
gáról. 

Nem lelkesítő  és megragadó könyv Nagy Lajos 
Pincenaplója. De van egy mozzanata, amely tiszte-
letet parancsol: önmagával szembeni tárgyilagossága. 
Magáról is csak úgy beszél, mint h őseiről annyi mű-
vében, s e hangból nem nehéz kihallani a megvetés 
keményebb ellenpontjait sem. 

(BI) 

A „NEM TETTEK" REGÉNYE 
Balázs Béla: Lehetetle i emberek, Bp., 1965. 

A magyar irodalom lelkiségének, szellemének egyik 
fő  sajátosságát nem a „szavakban" lehet felfedezni, 
hanem a „tettek" kategóriájában, különösen ami szá-
zadunk magyar irodalmát illeti, de ennek a problé-
mának a fényében át lehetne tekinteni a magyar 
irodalomnak szinte teljes történetét is: a cselekvésre 
kényszerül ő  Janus Pannonius elégikus sírása, a tevé-
keny életb ől kiszoruló Balassi istent ostromló bánata, 
az „ember és polgár" eszményével erd őbe futni akaró 
Csokonai, a cselekvés-perzselte Kazinczy esztétizmu-
sa, Arany János Margitszigete, a századvég nemzedé-
keinek megtorpanásai — vonulat, amely századunk 
magyar irodalmába torkollt, hogy Adyban találja 
meg drámai kifejez őjét, művészi átélőjét, József At-
tilában nagy tragikus monológja megfogalmazóját, 
Babits Jónásában leger őteljesebb jelképét. Nem lesz 
véletlen tehát, hogy a magyar irodalom öntudatoso-
dása olyan hullámában, mint amelyet a Nyugat-nem-
zedék jelent, s amely egyúttal a magyar polgárság 
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öntudatának talán leghatékonyabb, legimpozánsabb 
kifejezése, gondolati szervez ődése volt, a magyar iro-
dalom lelkiségének ez aspektusa is felvet ődött az élet 
és irodalom kettős síkján is, a művész tragédiája 
képzetében, ahogy azt Balázs Béla regénye, a Lehe-
tetlen emberek, revelálja. 

A „hogyan kellene élni?" — kérdése forrt ebben a 
kilencszázas években szervez ődött nemzedékben, mi-
lyen a művész sorsa Magyarországon, s mi a m űvé-
szet hivatása, feladata? Beteljesítheti-e azokat a funk-
ciókat, amelyeket a m űvészetbe beletud, élhet ő-e a 
művészélet a maga tisztább képletében? Megoldja-e 
a művészet az élet és az élés, a magánember problé-
máit? Pótolja-e a m űvészi alkotás „tett"-je az élet-
ben elszalasztott, az életben nem realizált vagy nem 
realizálható tettet? Ezekre a kérdésekre kereste a 
feleletet Balázs Béla a regényében, s h ősei „művész-
pályája" görbéjében megtalálni vélte a megoldás esz-
közét is: a tevékeny, harcos életvállalása gondolatát. 
Lázas elégedetlenség égett a Balázs Béla nemzedéké-
ben, abban a nemzedékben, amelynek vezéregyéni-
sége Ady volt, s amely nemzedék majd a tízes évek 
végén a forradalmak „csinálásának" tettére fog vál-
lalkozni. Akik oly nagyon művészek akartak lenni, 
s csak művészek, egyszer csak arra döbbennek rá, 
hogyha túl kell lendülniök azon a holtponton, amely-
re művészetük vitte őket, „világot" kell váltaniok, s 
mindazoknak, akik erre a váltásra gyöngék, el kell 
pusztulniok, művészetiek is megsemmisül, s akik lagy-
matagon akarták csak a m űvészetet, s már els ő  sza-
vuknál az életre akarták felváltani, el őbb-utóbb el-
pusztulnak. 

Amikor a regény szenvedélyes szerelmesei, Klára 
és János, felteszik egymásnak a kérdést: „Hogyan 
mutatkozik az meg, hogy ez a mi szerelmünk nem-
csak olyan érzés, mint a többi érzés, nemcsak lírai 
állapot ... bels ő  használatra, hanem valami ... vala-
mi, amit meg kell tenni? Hogyan mutatkozik meg? 
Miről ismerhető  fel? Hogy megváltoztassuk-e az éle-
tünket? Hallod?" -- akkor ez a szerelmi-kérdés, ez a 
privát ügy egyszerre nagyobb, egyetemesebb dimen-
ziókat kap, hiszen azokat a konzekvenciákat latol-
gatja, amelyek embert és m űvészt egyaránt foglal-
koztatnak, s amelyeket a regény h ősei egyeknek is 
tudnak. Ám, nemcsak akármilyen életr ő l van itt szó, 
hanem a teljes, a maradéktalan életr ől s a teljes mű -
vészetről, abban a magasságban, ahol ez a kett ő  már 
egy, a vágy olyan forróságában, hogy ezek eggyé 
válhatnak, s olyan társadalom reményében, amely 
engedi is, hogy ezek a relációk egyek is lehessenek. 
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S mert ilyen vágyak éltetik ezeket a h ősöket, lesz-
nek „lehetetlen emberek", irreális világok lakói, a 
társadalmon kívüliség szigeteinek szám űzöttjei, az 
élet hajótöröttjei vagy üldözött vadjai — attól füg-
gően, milyen utat választanak démonuknak enge-
delmeskedve. „Küls ő  élet a bels ő  élet ellen" — ol-
vashatjuk a regényben, ám itt érvényes a mondat ér-
telmének fordítottja is: „a bels ő  élet a külső  ellen" 
gondolata. 

Balázs Béla a „küls ő" és a „belső" világnak az ér-
zékelésében nemcsak a térarányok megváltozására 
reagált, hanem le tudta vonni ábrázolásbeli, a regény-
írás technikai vonatkozásait érint ő  kérdéseit is, sza-
kítva a magyar regény klasszikus hagyományával, 
amely még akkor is a külső  élet ábrándjaiban élt, 
amikor már csak az „irreális élet" síkjai voltak reá-
lisak. A Lehetetlen emberek éppen ezért a befelé 
irányuló figyelem regénye, a retrospektíváké, az em-
lékezésé, a lelki nyomózásoké, s mi több: a meg nem 
történt dolgoké is, a „nem-tett" világáé, az elmulasz-
tott, a meg nem született mozdulatoké — az irreális 
életé, ahogy a f őhősnő , Klára, érzékeli „indus her-
cege" halálát, ahogy a f őhős, János, sorsát irányítja 
Tiszavásárhelyről Andrea „mindazzal, amit nem tett", 
ahogy a többi h ős kifut az életb ől a bohémia válto-
zataiba temetkezve, vagy vidéki kastélyok magányá-
ba rejtve az élet okozta sebeket, vallva, hogy mind-
egyikük tébolydába való, s máris reális a kérdés: hol 
lehet hát élni a valódi életet? 

Balázs Béla a h őseit azon a ponton ragadja meg, 
amikor nekiiramodóban vannak, s menekülni készül-
nek, amikor már érzékelik, hogy szakadék van köz-
tük és a világ között. „Mintha meztelenekké lettünk 
volna" — mondják legtudatosabban f őhősei erre a 
bennük ébredt kényszerre. A „valódi világot" kere-
sik, amely „nem válik operává és kormédiává", ám az 
is nyilvánvaló, hogy az „nem földrajzi hely". Majd 
így vallanak: „De mégis meg kell találnunk. Ha pro-
linak születik egy gyereke, és már nem tudja táp-
lálni, akkor kivándorol Amerikába. Nekünk lelkünk 
született, s az éhezik. Kivándoroltunk ... Új, más éle-
tet kell kezdenünk ..." 

Főhősei a szerelemben keresik, s a lélek sebeit 
akarják gyógyítani, de a Palicsi-tó partján, amikor 
aratósztrájkolók készülnek összecsapni a csend őrök-
kel, és a világot a szarajevói gyilkosság híre futja 
be, a háború árnyékát borítva a világra, arra döb-
bennek rá, hogy a cselekv ő  élet kínálhatja csak a 
gyógyírt nyugtalanságaikra és sebeikre, hogy nem 
bennük van a hiba, hogy nem ők a „lehetetlen em- 
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berek", hanem a világ körülöttük, mert lelkük, „ez a 
gőz, amely a repedt üstb ől süvít, nem hajt semmit". 
A felismerések, amelyek e moralitások ihlette regény-
ben láncreakciókként avatkoznak a h ősök életébe, 
ilyen szózatban summázódnak megfogalmazható gon-
dolattá: „Tudja, Szegedi úr, hogy maguk lázadók? ... 
Negatív lázadók. Kivándorlók. Nem tudtak és nem 
akartak tovább élni ebben a polgári társadalomban. 
Ahelyett, hogy harcoltak volna ellene, kivonultak 
belőle. Az országútra. A lélek menekül ő  csavargói 
lettek, Szegedi úr! ... A valóságot keresték, a holt 
valóság helyett az eleven valóságot. És így futottak 
egy eloldódott, gyökértelenné vált lélek után, amely 
mindig csak ott keletkezik, ahol megsz űnik a való-
ság". 

A huszadik századi magyar irodalom sorra vetette 
fel azokat a kérdéseket, amelyek egy-egy adott pil-
lanatban Európában is id őszerűek voltak: utaljunk 
pl. Ady, Krúdy, vagy akár Móra Ferenc m űvére (Négy 
apának egy leánya), anélkül, hogy ezeket a modern 
világirodalom áramára mutató, avval rokonságot tar-
tó kezdeményezéseket ki is tudta volna bontakoztat-
ni, egyetemesebbé, közszellemmé tenni. Nos, az ilyen 
„előrefutó" magyar irodalmi m űvek közé tartozik 
Balázs Béla regénye is mind gondolati gazdagságá-
val, az élet kérdéseinek filozófiai jelleg ű  felvetésé-
vel, a művészet társadalmi és esztétikai vonatkozá-
sainak kiugratásával, a regényszerkesztésben érvé-
nyesített módszerek szabad, „lebeg őbb" kezelésével, 
stilizálásaival, expresszionizmusra valló „kivetítései-
vel", — egész életérzésével és szenzibilitásával. 

A szerz ő  válaszútjának a regénye is a Lehetetlen 
emberek, hiszen akkor adott végs ő  formát neki (a 
regény második része már német nyelven jelent 
meg), amikor maga is elhagyni készült egy ilyen vi-
lágot, immár túljutva azon a ponton, ahol h őseitől 
megválik a regény végén. A tízes évek elején kezdett, 
a háború végén megalkotott, majd jóval kés őbb be-
fejezett mű  e kiadása először juttatja el a magyar 
olvasóhoz a Lehetetlen embereket, a modern magyar 
regény készül ődésének egyik fontos és jelent ős moz-
zanatát. 

Számunkra külön érdekességgel bírnak a Szabad-
kán játszódó jelenetek ebben a regényben. Ezek a 
részek Kosztolányi szabadkai regényvilágával kelnek 
versenyre, s ha a Pacsirta szürke életén visszacsilla-
nó táj- és embervegetáció élményét becsüljük, ott 
kell, e próza remeklése mellett, tudnunk Balázs láto-
másos élményét is: „A város már üres és csöndes 
volt. Ez a kis szerb—magyar vidéki város a végtelen 
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alföld közepette, _mint elkallódott tutaj a tengeren, 
mintha láthatatlan kapukat nyitna az éjszakába, és 
elborítaná a mérhetetlen térség. A félénken lapuló 
utcákon át aztán idegen légáramlatként leng a vég-
telenség". Balázs Béla regénye külön tanulságai 
vannak ebben a részletben, a lehetőség, amelyet a 
tájnak és a „szabadkai" világnak az elemei ma is fel-
kínálhatnak az írónak, kit az élet, az ember mai vál-
tozatai foglalkoztatnak. 

(BI) 

ÉS ÍGY ÍR Ő  
Bárány Tamás: ... és így írunk mi. Magvető  Könyvkiadó, Budapest, 1965. 

Karinthy Frigyes irodalmi paródiái után nagyon 
nehéz újat, jelent őset teremteni ebben a műfajban 
magyar nyelven. Próbálkozások voltak, siker egy se. 
Bárány Tamás vállalkozása, hogy parodizálja a kor-
társ irodalmat, nem bukott meg, vannak ötletei és 
megoldásai, egészében véve azonban a feledhetetlen 
mester és példakép m űve mögött -- és árnyékában — 
maradt. 

Könyvének legjobb része az, melyben néhány író 
nyilatkozatát közli; itt nem parodizál egy-egy m űvet, 
hanem az írók stílusát, modorát utánozza. (Ezeket a 
nyilatkozatokat maga Bárány adta el ő  a magyar te-
levízióban. Voltaképpen így érvényesült teljesen a 
szöveg, mert Bárány pompás el őadónak bizonyult, s 
hanghordozásával, mondataival, arcjátékával is utá-
nozta az írókat; az illúzió teljes volt.) S űrítve kapjuk 
itt az írók kirívó tulajdonságait, Bárány meg is csípi 
őket — persze nemcsak irodalmi okokból. 

A paródiák már nem sikerültek olyan jól. Kissé 
hosszúak, a parodizált m ű  tartalma, a cselekmény és 
a hősök elvonják az író figyelmét a legfontosabbról: 
a modorosságról, a sajátos jegyekr ől, úgyhogy a lé-
nyeg elvész, gyengül a gúny ereje, felhígul a paró-
dia. A szerzőnek itt, úgy látszik, az volt a célja, hogy 
önálló műveket alkosson; nem is az írók nevét hasz-
nálja, hanem kiforgatja őket, mintegy jelezve, hogy 
ezeknek a műveknek Bárány Tamás a szerz őjük, s az 
írók nevének kiforgatott alakja csak része (gyakran 
legszellemesebb része) a paródiának. Tehát nem a pa-
rodizált író és mű  a fontos, hanem maga a paródia. 
(Jellemz ő , hogy Bárány csak prózai és drámai m űve-
ket vett tollhegyre, versparódiák írására már nem 
vállalkozott.) Néhány külföldi író m űvét is parodi-
zálta szerz őnk. Ezek az írásai talán még kevésbé pa-
ródiák, mint azok, melyeket magyar szerz ők művei- 
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nek alapján készített. Itt ugyanis ismét Bárány Ta-
más szól — álnéven. Kapunk ugyan valamit a paro-
dizált írók (illetve a fordítás) stílusából, modorából, 
a művek tartalmi sajátságaiból, a legfontosabb azon-
ban az, hogy a paródia magában is megáll, mint ön-
álló mű , s megvan az értéke, a szerz ő  tehát elérte 
célját. 

A könyvben szatírákat is találunk, melyeknek éle 
a kulturális élet némely jelensége ellen irányul. Ne-
gatív jelenségeket támad meg itt a szerz ő , az iroda-
lom, művészet és a közélet fonákságait veszi célba; 
sokszor egy íráson belül is keveri a szatírát a paró-
diával, műfajilag ezek az írásai nem tiszták. Vannak 
bennük erőltetett részek, s őt egész írások is, melye-
ken érzik a kényszeredettség; f ő leg pedig a szelle-
messég hiánya. Negatív kordokumentumoknak meg-
felelnek ezek az írások. Humora néha elhagyja Bá-
rányt, ellaposodik, tékozolja a szavakat, de azt is 
észrevehetjük, hogy helyenként más célja nincs, 
mint hogy nevettessen. 

A kötet nem érdektelen; mindenb ől van benne egy 
kevés, talán ez az egyetlen kompozíciós hibája. Leg-
jobban az egészb ő l, mint említettük, az írói nyilat-
kozatokat becsüljük, ezek sikerültek leginkább, töb-
bet mondanak az írókról, mint a paródiák. Itt sza-
badult meg Bárány minden fölösleges tehert ől, itt al-
kotott hiteles, elfogadható m űveket, és megmutatta: 
így ír ő . 

(T L) 

OLGA JFVRI Ć  
kiállítása Belgrádban 

Azok a problémák, melyek a művészt foglalkoztat-
ják, meghatározzák fizionómiáját is. A létezés foly-
tonosságát az embernek állandóan igazolnia kell. És 
olyan tudatállapotokat talál hozzá, melyek módosít-
hatók, de változatlanok is, hogy a történésekhez iga-
zodjanak. Olga Jevri ć  művészetében alapvet ő  a tér 
fogalma, mely „minden kétségen felül létezik". Mi-
lyen a tér, a fizikának err ől tudományos nézete van, 
mely a történelem folyamán módosult, de a fizika 
fejlődésében mindenkor tudományosnak nevezték. 
Hogy létezhessünk, akarnunk kell, az alkotással ön-
magát igazolja a művész, ez a gondolat vezérli Jev-
rićet. 

A cement-tömegek potenciális dinamizmusa meg 
egymáshoz való viszonya térközpontot képez, mely a 
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fölismerés legfontosabb közege és ehhez még a vas-
rudak szerkezete is járul. Két darab alaktalan, szürke 
tömeg között egy-két rozsdás vasrúd olyan távolsá-
gok kapcsolására alkalmas, mint az ős-formátlan de-
rengése a tudatban és az akarat látható következmé-
nye: célunk megtalálása ebben a világban. Létezni 
és akarni. A Semmi, a végtelen üresség felé vezet-
nek a kérlelhetetlen üregek, a kimosásos vájatok, 
mintha a teremtéskor elfelejtette volna a Mindenható 
fölhasználni és most itt vannak, hogy megtudjuk, 
honnan is jöttünk. A tudatunk küzd, hogy megma-
radjon annak, ami el őbb is volt, mert ez az egyetlen 
ok, hogy nem vagyunk közömbösek a világgal szem-
ben. Az elementáris csupaszság és az ellenállás min-
dennel, a megfigyelhet ő  világ jelenségeivel, melyek 
közvetlenül éreztetik a létez ők alaprealitását. Olga 
Jevri ć  szobrai a. ivilá;g alapelveit, a végső  okot ,és a 
törvényszer űséget kutatják. A mindent átfogó és min-
dent kitöltő  anyagnak, a cementnek és a vašnak, ko-
runk jellemz ő  anyagának nem ad átvitt értelmet, 
hanem megmarad örökt ől fogva létezőnek. Minden, 
ami állandó, egy kissé korpor, ősi, félelmetesen fen-
séges, mert az ősanyag nem vette föl semmilyen 
tárgy átmeneti alakját. Azon a nagy vándorúton, 
amire az anyag is ítélve van, hogy tárgyak formáit 
vegye föl, melyek megszületnek a termelésben, az 
ember átalakító kezében, vagy a természet építi be 
őket az evolúciós folyamatokba — nem, ez az anyag 
kívül maradt a teremtést ől, a világ alakításának kez-
detétől. Milyen indulatú ez az anyag, ebb ől hiányzik 
minden rend, laposan elterül, mindenfelé leselkedik, 
hogy a szellemet elnyelje. A manicheikusok azt tar-
tották, hogy az anyag minden ravaszságot fölhasz-
nált, meglepetéseit titokban tartja és ha fölfedezzük, 
azon nyomban megváltoztatja fondorlatait, hogy fél-
revezessen és örök tudatlanságban tartson. De az 
anyagból bármilyen tárgy alakul is, a rossz elve, a 
;démoni bennemarad és ős állapotába akar visszatérni 
minduntalan. Ágoston szerint az ördög buta, s nehéz 
ugyan a vele való küzdelem, de intelligenciával le-
győzhető . Az ördög természetér ől Einsteinnek van 
egy aforizmája: „Az Úristen körmönfont, de nem 
rossz". Itt az isten a természeti er őkre vonatkozik, 
melyeket előbb még alantas szolgájának, az Ördög-
nek tulajdonítottunk, de Einstein azt akarja monda-
ni, hogy ezek az er ők nem ámítanak el. Lehetséges, 
hogy ez az ördög jelleme szerint nincs távol Mephis-
tótól. Amikor Faust megkérdezte Mephistót, hogy ki-
csoda ő , azt felelte: „Annak a hatalomnak vagyok a 
része, aki örökké a rosszat keresi és mindig jót tesz." 
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Más szóval, az ördög nem tud a végtelenségig félre-
vezetni bennünket. A természet ellenáll a megisme-
résének, de nem elég találékony új és megfoghatat-
lan módszerek kitalálásában, hogy megakadályozza 
fejlődő  kapcsolatainkat a külvilággal. 

Olga Jevrić  művészete analógiát mutat a fizika és 
a filozófia álláspontjaival. A Befogott tér cím ű  alko-
tásában a formátlan anyag ellentéte a tudatnak és az 
intelligenciának, melyet be kell fogni tudatunkba, 
különben nem tudjuk, hogy létezünk. Pascal állította 
valahol, hogy az embert a hatalmas er ők megsemmi-
sítik, de a természet er ő i nem tudják, hogy erőseb-
bek az embernél — ez csak a tudat kiváltsága. Olga 
Jevrić  szobrai amorf cementdarabok és vasrudak 
kapcsolásai — az anyag és szellem dualizmusát feje-
zik ki. A vasrudak függ őlegesen vagy ferdén elhe-
lyezve különböző  nézőpontból változó mértani alak-
zatokat — rácsokat -- mutatnak. A függ őleges elha-
tárolásokat az egyenes vasrudak összefutó vagy pár-
huzamos vonalai nyújtják, a fels ő  és alsó határokat 
a beton szabálytalan görbületei alkotják. És a trapéz 
vagy négyzet alakú hézagokon át a tekintet a mesz-
szeségbe tűnik. A szobrok fele a gondolaté, a m űsza-
ki világé, a másik fele a formátlan anyagé. A kör-
mönfont, a törvényeit rejteget ő , de nem gonosz anyag 
alul és fölül van, és közte feszülnek a rövid vagy 
hosszabb vasrudak — az egzisztálás egyetlen lehet ő -
ségeinek az allúziói. Ezek a vasrudak roppant er ő -
vel tágítják a tehetetlen ágostoni anyag közeit. 

Olga Jevrić  szobrászata m űfajilag az esszére hason-
lít, de a gondolatot és érzelmet nem a tárgyi asszo-
ciációkkal érezteti, nem illusztrálja, hanem a modern 
művészet teljesen szuverén közlési módján fejezi ki. 

(AJ) 



KRÓNIKA 

EGY NEMZEDÉK PROBLÉMÁJA 

Érdekes összehasonlításra ad alkalmat a második világhábo-
rúval foglalkozó két mű . Az egyik Konsztantyin Szimonov szov-
jet íróé, aki a nyáron a Balaton partján nyaralt, és mint ahogy 
az Etet és Irodalom augusztus 7-i szám úban megjelent nyilat-
kozatában mondja, háborús naplóit rendezgeti. „A háború 
alatt végig és minden körülmények között vezettem naplómat 
— mondja Szimonov. — Csak 1941-ből mintegy 600 oldalnyi 
feljegyzésem maradt meg. Éppen ezen dolgozom mostanában. 
Nehéz feladat, mert megítélésem szerint, ez a háború „leglénye-
gesebb éve". Ekkor d őlt el minden „pro és kontra." A lap mun-
katársa továbbf űzi a témát, és így folytatja: ,Miért történt így 
negyvenegyben?' A Katonának nem születünk lapjain ez a 
kínzó kérdés minduntalan felötlik az olvasó el őtt. ,Nem lehet, 
hogy erre ne gondoljak — jelenti ki egyszer Szincov, a regény 
főhőse. — Véget ér a háború, s erre gondolok majd, elmúlik 
tíz év, s megint erre gondolok, elmúlik húsz, s még mindig 
erre gondolok ...?' Az író legszemélyesebb vallomása ez, s ha 
tetszik: az életmű  arkhimédészi pontja." 

A párizsi Gallimard-nál pedig nemrégiben megjelent Michel 
Mohart Olaszországi hadjárat (La Campagne d'Italie) cím ű  regé-
nye, melynek fő  témája Franciaország háborús összeomlása 
1939-ben. Ez, persze, egészen más fajta könyv, tisztán irodalom, 
méghozzá az irodalmi drámaiság és látványosság összes elemei-
vel. A főhős egy fiatal hadnagy, aki 1938-39-ben az Azúr-part 
valamelyik helyőrségében szolgál, és mindennap várja, mikor 
tör ki a háború. Mint tényleges tiszt és hazafi bátor szívvel 
néz a háború elébe: az „olaszországi hadjáratról" álmodozik, 
melyet alakulata hajt végre, amikor majd üt a veszélyek és a 
győzelem órája. Közben egy személyes élmény is adódik: a 
fiatalember beleszeret bajtársa feleségébe, és ezután ketten 
álmodoznak egy olaszországi utazásról, melynek állomásai 
Róma, Velence, Nápoly. Mindebből azonban nem lesz semmi, 
szerelmese másállapotba kerül, kitör a háború, a n ő  elvetél, a 
hadnagy pedig kikerül a frontra az Alpokba, ahol aztán meg- 
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tudja, hogy kedvese meghalt és Franciaország elvesztette a 
háborút. „Ebből nem épülünk fel egyhamar", mondja a regény 
egy szerepl ője, a hős pedig így felel: „Nem épülünk fel mi 
soha!" 

A nemzedék problémája? A ma ötvenéves Szimonov égi. 
Mohort hasonló korúak. Ez utóbbi fiatal francia tiszt volt 
akkoriban. Mint haditudósító, Szimonov is els ő  naptól fogva 
részt vett a háborúban, és a hitleri t űzvész ugyanazon meg-
rázó képeit élte meg. És most a két író h ősei szinte ugyanazok-
kal a szavakkal fejezik ki gondolataikat. 

FRANZ THEODOR CSOKOR 
OSZTRÁK ÍRO NYOLCVANÉVES 

A Wort in der Zeit bécsi folyóirat jókívánságait fejezi ki ez 
alkalomból, és közli az ünnepelt két írását. Egy cikket és 
Csokor Der Kaiser zwischen den Zeiten című  legújabb drámá-
jának egy részletét, mely az úgynevezett „dalmát diptychon-
ban", a darab második és harmadik részében kulminál. 1VIiért 
dalmát? „Azt, hogy valamely új tanítás mennyire id őálló és 
szilárd, nem az érvek és dogmák döntik el — mondja a szerz ő  
—, hanem kizárólag az, mennyire képes átalakítani és mire 
tudja késztetni híveit. Ennek bizonyítását szolgálja a darab, 
mely a pogány világ csodája, a rodoszi kolosszus ledöntésével 
kezdődik, ez a prológus, csúcspontját pedig a „dalmát dipty-
chonban", azaz Diocletianus és Constantinus császár mint a 
kereszténység utolsó üldöz ője, illetve els ő  védelmez ője közötti 
összetűzésben éri el." Csokor írásainak azonban nem ez az 
egyetlen jugoszláv vontkozása és a Wort in der Zeitnek nem is 
csak ebben a számában. A könyvismertetés rovatból látjuk, 
hogy Csokor könyv alakban nemrég közzétett levelezése is 
(Zeuge einer Zeit — Briefe aus dem Exil 1933 bis 1950) érdekl ő -
désünkre tarthat számot. Csokor azok közé a német ajkú írók 
közé tartozik --- egyébként nagyon kevesen voltak ilyenek —, 
akik önkéntesen emigráltak a hitlerizmus el ől, hiszen sem nem 
zsidó, sem nem kommunista, és aki nem a nyugati demokrá-
ciákban keresett menedéket, hanem talán a régi monarchiához 
való ragaszkodásában el őbb Lengyelországban, majd Romániá-
ban és Jugoszláviában telepedett meg (legtovább Kori;ula szige-
tén tartózkodott), majd innen került át az olaszországi Bariba. 
A folyóiratban olvasott ismertetésb ől nem derül ki, hogy Cso-
kort milyen mértékben foglalkoztatták embereink és vidékeink. 
Csak azt látjuk, hogy büszkesége, szabadságszeretete töretlen, 
hogy változatlanul gondoskodik barátairól és hozzátartozóiról, 
mert, mint maga mondja egy helyen: „életelvem lett, hogy min-
dig törődjem azokkal a dolgokkal is, melyekhez mint polgárnak 
nincs közöm. Mi több, azt tartom, hogy a m űvész lényege és 
kötelessége éppen ez." A tizenhét éves szám űzetés nem törte 
meg Csokort, de nem is felejtett semmit. Amikor egy barátjá-
nak a Bécsbe való vísszatérésr ől ír, ezt mondja: „S akkor 
koccintottunk a visszatérésre, odakünn pedig mindent eltakart 
az éjszaka, minden rombolást és nyomort, de fölöttünk a csilla-
gos tavaszi égbolt mitsem változott ... s akkor megértettem: 
hogy a haza, az nem táj, hogy a haza mindaz, ami az emberrel 
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történt ez alatt az egész id ő  alatt — mert, lám, úgy ülünk itt 
egymással szemben, mintha tegnap is itt ültünk volna. Testünk, 
vágyunk, jelenünk annyira közel van egymáshoz, hogy itt érez-
tük közöttünk e keserű  évek halottait is, velünk koccintottak 
ők is." 

MÉG EGY AMERIKAI MÉRET Ű  REGÉNY 

Tizenhét hosszú évig írni egy regényt — elképzelhet ő-e ez 
korunkban? Talán igen, ha tudjuk, hogy a regény 1198 s űrűn 
nyomtatott, oldal és csupa-csupa érzelmes emlék felidézése, 
mint hZarguerite Young amerikai írón ő  Az é.n kedves Maclntosü 
kisasszonyom (Miss Maclntosh, My Darling) cím ű  regénye ese-
tében. A mese egy elvesztett kedves személy nyomában jár: 
a hősnő , bizonyos Vera Cartweele, akit a környez ő  világ irrea-
litása gyötrelemmel tölt el, autóbuszra száll és a tengerpartra 
utazik, mert valamikor régen ott veszett a tengerbe kedves 
dajkája, a címbe foglalt Maclntosh kisasszony, az egyetlen 
személy, aki a hősnő  emlékeiben a realitás erejével sugárzik. A 
többi szerepl ő  mintegy az álom ködéb ől bukkan fel, mint pél-
dául az édesanyja, annak barátja, Stitzer úr, egy soha le nem 
jegyzett zene szerz ője és valami megboldogult hazárdjátékos 
ikertestvére, akivel mindig összetéveszti magát, és végül, az 
ismertető  szavaival élve, Esther Longtree pincérn ő , „az ameri-
kai irodalom legkülönösebb alakja, aki magányában szüntelenül 
másállapotban van". A múlt alakjaihoz társulnak aztán a jelen 
valóságos alakjai, az útitársak az autóbuszban, a járókel ők, akik 
azonban, úgy látszik, egy cseppet sem megformáltabbak, élete-
sebbek az el őbbieknél, legalábbis a hősnő  szemében. Maclntosh 
kisasszonyt, természetesen, nem találhatja meg. „Ritkaság-
számba megy, hogy egy amerikai prózai m ű  a vers erej"` 
vetekszik", írja a New York Times Book Rewiew szeptember 
12-i számának recenzora. „Ritkaság, hogy a próza a növekedés 
vagy a szerves megszépülés erejével és tüzével hódítson. Úgy 
van inkább, hogy ez a próza leszűkül, vagy tudatosan megelég-
szik a gyengébb, kevésbé kockázatos megoldásokkal, és jól 
ismert, kipróbált eszközökkel él az emberi tapasztalat bemuta-
tásában — Burroughs, Selby, Mailer és mások m űveiben pél-
dául. Az én kedves Maclntosh kisasszonyom című  regény erő-
teljes, teli torokból való kiáltást, expanzív és bátor irodalmat 
képvisel. Hozzá képest férfi nemen lev ő  híres íróink többsége 
motorkerékpáros csapatnak hat, mely így akarja bizonyítani 
irodalmi férfiasságát." 

A BERLINI FALON INNEN ÉS TÚL 

Németországban minden jelenség a nemzet megosztottsága 
szempontjából is vizsgálható. Ezzel a lehet őséggel élt Uwe John-
son fiatal író is, a legtehetségesebbek közül való, Zwei Ansich-
ten (Két nézet) c. legújabb, szerelmi tárgyú regényében, mely a 
frankfurti Suhrkamp kiadásában jelent meg nemrég, A téma: 
egy nyugat-németországi fényképész és egy kelet-németországi 
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ápolónő  szerelmi históriája; 1961 augusztusában megépül a ber-
lini fal, a szerelmeseket elszakítja egymástól, s ett ől fogva a 
regény cselekménye kétfelé ágazik. A Der Spiegel szeptember 
22-i számában a könyv ismertet ője nem átallja fölpanaszolni, 
hogy a mese két fonala nem egyenrangú, amennyiben Johnson, 
noha kelet-németországi menekült maga is, minden rokonszen-
vét az ápolónőre, volt honfitársára pazarolja, szemben a nyuga-
ton élő  B. úrral. Mert B., „ez a fiatal holsteini úriember mintha 
eleve arra lenne rendeltetve, hogy szégyenben maradjon, s az 
elbeszélő  könnyedén bele is taszítja. A h őst 1961 augusztusának 
derekán kett ős veszteség éri: ellopják elegáns sportkocsiját, és 
a határ lezárása miatt elszakad menyasszonyától. Zavaros fejé-
ben képtelen különválasztani ezt a két veszteséget, mi több, a 
sportkocsi vesztesége sokkal érzékenyebben érinti. A menyasz-
szony komolyabb gondjaihoz, viszont, föl sem ér az ilyesmi. 
Amiikor például elveszíti a törvények megkerülésével szerzett 
lakását, vagy amikor az öccse megszökik, nos, akkor az íróval 
együtt mindannyian tudjuk: ezt már illik komolyabban venni. 
Milyen tapasztalatokat szerezhet a lány, aki kórházi szolgála-
tának rabja, az államhatalom, e „különös tanítómester" szeme 
előtt van szüntelen, anyagi és erkölcsi nehézségekkel küzd? 
Bizonyára alaposabbakat, mint amilyenekhez a mozgékony P. 
úr juthat, miközben repül őgépen, vonaton, gépkocsin száguldo-
zik Holstein, Hamburg, Nyugat-Berlin, Stuttgart között, aki 
gondolkodásában is éppoly könnyedén felületes, mint utazásai-
ban. A lány szomorúan és veszélyek között él. Partnere viszont 
a filmszínész szerepében tetszeleg. Kínosan, egy bizonyos adag 
humorral tartja távol magától a szerz ő . A leány sorsát ellen-
ben elnéző  érzelmességgel egyengeti". A recenzens ezután felveti 
a kérdést, hogy a regénynek ez a két alakja „tipikus"-e, leg-
alább az író tudatában, ha objektíven nem is az. Az igenl ő  
válasz ebben az esetben azt jelentené, hogy Uwe Johnsont a 
politikus társadalmi írók közé soroljuk, noha nem az. „Mert 
ezzel a negyedik könyvével Johnson végeredményben csak azt 
igazolja, amit mindig sejtettünk", írja róla a Der Spiegel mun-
katársa, „azt ugyanis, hogy Johnson mindenekel őtt a búcsú, a 
hontalanság elbeszél ője, amihez a „két Németország" ténye 
kézenfekvő  és időszerű  modellül szolgált." 

FRAN4OISE SAGAN ÉS A KRITIKA „MOSOLYA" 

A francia irodalmi kritika „egy bizonyos mosollyal" fogadta 
Franeoise Sagan Chamade (Megadás) c. legújabb regényét. 
Hogyne, amikor a regény újfent a hírhedt párizsi mondén világ-
ból meríti tárgyát, mely körökben úgy van, hogy fiatal lányok 
hol deresedő  halántékú arszlánokkal, hol pedig pénzben és 
tapasztalatokban egyaránt sz űkölködő  kócosokkal hálnak. Kell-e 
még valamit mondani? Igenis, kell, állítja Robert Kanters, a 
Figaro Littéraire kritikusa, s így folytatja: „Ha Francoise Sagan 
pohara mégoly kicsi is, ő  azért a saját poharából hörpint, nem 
úgy, mint annyian mások, Joyce, Kafka vagy Celine horpadt 
edényéből, esetleg Robbe-Grillet úr m űanyag fazc1k.ábó1. IVIás 
szóval, tagadhatatlan, hogy itt egy éles elméj ű , őszinte és becsü-
letes ember szól hozzánk, magunknak tartozunk vele, hogy meg- 
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hallgassuk." Miről szól ez a regény? Szerelmi négyszög, h ősei 
pedig Lucille, akit az ötvenked ő  Charles tart el, de aki az ifjú 
Antoine-t szereti, aki viszont szívesen veszi az élemedett Diane 
kényeztetését. Szerelem? Kanters joggal figyelmeztet, a szerelem 
Sagannál a megkívánással, majd az azt követ ő  kielégüléssel 
egyenlő , az pedig, amit Lucille boldogságnak nevez, nem más, 
mint „a lehető  legtökéletesebb egyensúly állapota kielégülést ő l 
kielégülésig". „Ez már majdnem pszichológia", állapítja meg 
Kanters, majd párhuzamot von Sagan és egy még fiatalabb író, 
J. M. G. Le Clésio között. „Az, amivel Mme Sagan és Le Clésio 
próbálkoznak, a kísérleti nyúlként kezelt mai ember viselkedé-
sének leírása, egyfajta „behaviourizmus". Ennek már nincs sok 
köze a klasszikus pszichológiához, még kevésbé a hagyományos 
erkölcsiséghez. Mi azonban igazságtalanok lennénk, ha ezt fel-
rónánk, mert nem venni tudomásul, hogy korunk immár nem 
tiszteli a hagyományt és a jó erkölcsöket, képmutatás." Majd 
így folytatja: „A regényb ől és Lucille-ből hiányzik az érzék a 
tartós értékek és az iránt, ami vele jár, a kultúra vagy a civi-
lizáció iránt. Ez hiányzik a regényb ől, hogy Balzac művei mellé 
állíthassuk, s Lucille-b ől, hogy embernek, nőnek számítsuk: 
Ugyan miért?", vonogatná a vállát Lucille. „En meg vagyok 
elégedve magammal így is." A Le Clésio m űveiben mozgó em-
ber s a Sagan regényeiben elháló n ő  valóban egy család: a vad-
ember és párja. S az, hogy elvetik a kultúrát, tagadják a sorsot 
(Sagan nemrégiben kijelentette, hogy ki nem állhatja ezt a 
szót), csupán egy mozzanata az egész világgal való szembefor-
dulásuknak, melyben mindenki csaló." 

PORNOGRAFIA? 

Ezzel a címmel közöl az Akzente cím ű  folyóirat júliusi száma 
egy csokorra való olyan szöveget, melyek a valamikor erkölcs-
telennek bélyegzett irodalmi művekkel foglalkoznak, valamint 
részleteket is ezekb ől az alkotásokból. A cikk els ő  része idéz 
Baudelaire véd őbeszédébő l A romlás virágaival kapcsolatban 
tartott bírósági tárgyaláson 1857-ben, aztán az ügyész perbe-
szédéb ől száz évvel kés őbb, amikor rehabilitálták Baudelaire-t, 
a Flaubert Bováryné cím ű  regényét elmarasztaló ítélet szöve-
géből, Arthur Schnitzler Reigen cím ű  drámájának berlini bemu-
tatója kapcsán lefolytatott bírósági tárgyalás anyagából, a 
Joyce Ulisses című  regényét bíráló szövegekb ől és közli az 
1933-ban meghozott bírósági ítéletet is, valamint a hamburgi 
ügyész beszédéb ől Jean Genet pörében; a másik részben sora-
koznak Goethe, Arisztophanész, Petronius Arbiterus, Christian 
Reuter, Thomas Mann, William Carlos Williams, Jean Genet, 
Miodrag Bulatovi ć  és Wolfgang Meier „pornográf" szövegei. 
Különösen jelentős Thomas Mann egy idézett levéltöredéke. A 
levél 1920 augusztusában Paul Steegemann-nak íródott Verlaine 
Femmes et amis című  verseskötetével kapcsolatban. „Elolvas-
tam — írja Mann — ezeket a Verlene-verseket, melyeket elkül-
deni szíveskedett. Elolvastam mindkett őt, a „Femmes"-t meg a 
„Hombres" korrektúráját is, mely utóbbi még rosszabb. Sietek 
megemlíteni, hogy Kurt Morbeck fordítása minden elismerést 
megérdemel. Hozzáteszem, hogy a versek feslettsége megdöb-
bentett. Különben, az erkölcstelenség és az élvhajhászás rend- 
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szerint ilyen hatást kelt bennem, amikor egész mélységében 
feltárul. Selymán mosolyogni minderre szerintem ugyanolyan 
ostobaság és értelmetlenség, mint az erkölcsi megbotránkozás. 
Egyáltalán mit tartsunk erkölcsösnek? A tisztaságot és az ön-
megtartóztatást-e vajon, vagy pedig önmagunk átengedését, más 
szóval, hogy engedünk a b űn, a káros, a végzetes csábításának? 
Nagy probléma ez, mely igen régóta foglalkoztat. A nagy mora-
listák rendszerint sokat vétkeztek is. — Az erkölcs területe 
akkora, hogy az erkölcstelenség is belefér, s a nagy moralisták. 
a gazdag élettapasztalattal rendelkez ő  emberek, egészében fel-
mérték. Verlaine, a leggyengédebb érzések költ ője, ezekben a 
verseiben „vad képeket és átkos jeleneteket" fest meg. Maga 
jelöli így ezeket a verseit, és ennek erkölcsi hangsúlyában nincs 
semmi pogánykodás. Nevetséges volna letagadni ez oldalak 
erkölcstelen jellegét. Minden köntörfalazás nélkül, nyíltan meg-
mondom, hogy ezek a versek megrázóan erkölcstelenek. Lehet. 
hogy mást várt tőlem, ám én ezt azzal a céllal mondom, hogy 
ily módon is megerősödjön igazában és abban a szándékában, 
hogy megrója azokat, akiknek valami közük volt ennek az intim 
publikációnak a megjelentetéséhez." 

IRODALMI DIÉTA 

A detektívregényekr ől közölt nagyon érdekes cikket a Nagy-
világ Keszthelyi Tibor tollából. A szerző , miután felsorolta 
azokat a neves írókat és költ őket, akik b űnügyi történeteket is 
írtak — közöttük Dickenst, Mark Twaint, Jack Londont, Dür-
renmattot, Dylan Thomast stb. —, megállapítja, hogy a „detek-
tívhistóriák nem tekinthet ők irodalmon kívüli jelenségnek... 
Egy angol riporter körkérdéseire adott válaszokból tudjuk, hogy 
számos nyugati közéleti személyiség olvassa a b űnügyi irodal-
mat ... Jómagam egy világszerte ismert diplomata kezében lát-
tam Gardner egyik könyvét, amit az ENSZ-ben „pad alatt" 
olvasta. Nálunk viszont kialakult valamiféle fordított sznobiz-
mus: olvassuk, az utóbbi id őkben ki is adjuk, és be is mutatjuk 
ezeket a b űnügyi alkotásokat, azonban sokan még a mű faj 
súlyához mért szerény értékeket is • semmisnek nyilvánítják 
abban a hiszemben, hogy a hitetlenség kifejezésével karcolatlan 
marad rajtuk az iradalornértés díszrozsdája." 

A bűnügyi regény alapos elemzése után Keszthelyi Tibor fel-
teszi a kérdést: „Nos, mi tehát a detektívregény?" Saját kérdé-
sére így fogalmazza meg a választ: „Mindegy, minek nevezzük: 
nem irodalnom kívüli jelenség. Annak alig százesztend ős ága. 
Léte a bizonyíték, hogy az irodalom szüntelenül tágul, Új m ű -
fajokkal bővül, a kor meghatározott igényei szerint. És igény 
van rá. Az ember nem kizárólag húsev ő  — szellemi táplálé-
kából sem hiányozhat olykor a pihentet ő  diéta." 

EGY KARPAT-UKRAJNAI MAGYAR REGÉNY 

Egy Kárpátalján megjelent magyar regényr ől értesültünk az 
Élet és Irodalomból. E. Fehér Pál ismerteti Kovács Vilmosnak 
Holnap is élünk című , a Kárpáti Kiadónál, Uzsgorodban meg-
jelent művét. 
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A regény szerz ője 1927-ben született. Eddig három verskötete 
jelent meg. Újságírással foglalkozik. 

Az Élet és Irodalom cikkírója szerint Kovács Vilmos regénye 
elsősorban dokumentum. „A Szovjet-Ukrajnában él ő  magyar-
ság tegnapi és mai életének dokumentuma: őszinte, tényeket 
feltáró alkotás, melynek alapján reális képet alkothatunk. 
Kovács regénye a szovjet irodalomnak ahhoz az irányához tar-
tozik, mely nem fél a múlt árnyainak felidézését ől, sőt vallja: 
a továbbhaladás egyik feltétele a jelennel összefügg ő  tegnap 
problémáinak tisztázása, s lemond arról a hamis illúzióról, mely 
szerint a szocializmus építése természetesen nem egyéb diadal-
menetnél." 

A regény főhőse Somogyi Gábor fest őművész, akinek édes-
apja régi kommunista, s 1945-ben párttitkár volt. Amikor azt 
hitte, hogy a sok nyomorúság után végre dolgozhat, s mert 
romok vannak, építeni kell, hirtelen elviszik, s „ellenforradalmi 
tevékenység miatt" húsz évre ítélik. Sohasem tér haza a tábor-
ból. Fia, Gábor megtagadja egy Sztalin-kép festését, s ezért 
tíz évre ítélik. Túléli a tábort, és rehabilitálják. De múltja, a 
rehabilitálás ellenére, némelyek szemében sötét folt, s f őleg az 
nem tetszik, hogy a sablonoktól eltérően akar dolgozni. Habár 
Kijevben dicsérik képeit, a területi székhelyen formalizmussal 
és nacionalizmussal vádolják. Az Élet és Irodalom kritikusa 
szerint „Kovács nem ad deus ex machina feloldást regényének: 
megmutatja azonban, kik azok az er ők a társadalomban, akik 
majd Somogyi segítségére siethetnek". 

Cikkének végén E. Fehér Pál hangsúlyozza, hogy Kovács 
Vilmos műve, valamint a szlovákiai Dobos László regénye, a 
Messze voltak a csillagok, „ismeretlen valóságról hoznak hírt", 
s érthetetlennek minősíti e művek magyarországi visszhang-
talanságát, f őleg pedig azt, hogy Kovács Vilmos regényét 
Magyarországon nem is terjesztik. 
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