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JEGYZŐKÖNYV 

A HID IRODALMI DIJ BIRALІ  BIZOTTSAGANAK 
1966. II. 22-EN MEGTARTOTT VLESERŐL 

A Farum Lap- és Könyvkiadó Vállalat Kiadói Tanácsa által ala-
pított Híd Irodalmi Díj bíráló bizottsága — Acs Károly, Bányai 
János, Fehér Ferenc, Tomán László és Vukovics Géza —, Acs Ká-
roly elnökletével megtartott ülésén határozott a díj odaítélésér ől. 

A Híd-díj kiosztásának szabályzata szerint e díjjal a jugaszlá-
viai magyar írók könyv formájálban megjelent legkiválóbb alko-
tását tüntetik ki. Ennek megfelel ően a bizottság mérlegelte az 
1965-ben megjelent 21 'mű  értékeit, és egyhangúlag úgy dönt đtt. 
hogy az 1965. évi Híd Irodalmi Díjat Biri Imrének ítéli oda Esz-
mék és látomások cím ű  tanulmánykötetiéért. 

Biri Imre könyve kifinomult kritikai érzékr ől, egyéni látásmód-
ról tanúskodik; megállapításai és következtetesei új megvilágí-
tásba helyezik a mai magyar irodalom néhány jelent ős alkotás-
területét. A bíráló bizottsága díj odaítélésekor az Eszmék és láto-
mások e kivételes esztétikai értékeit méltányalta. 

Novi ѕad, 1966. II. 22-én 

A bíráló bizottság tagjai: 

Ács Károly 
Bányai János 
Fehér Ferenc 
Tomán László 
Vukovics Géza 





A MÍTOSZ VONZÁSÁBAN  
(Pap Káralyról) 

BORI IMRE  

1.  

Aki;k vaLLaalak ráLa, „küllönös" terrnészetét emLegeltik. Azzal az ‚eanber- 
rel fogLalkoznak, aki val ~amiШkоr а  20-a,s évek danekán feLtűnt az F6t-  
lapok s гkesztőségébem,, а  Nyu,gаt tájéik'an, és а  mű  a гszгtaгlok külёаcei  
között Is figyeilaneit keilteitt sajátas és azáta jdLl,eigzetessé krá: ѕЈt;álуasadott,  
emlékezések nemesítette magatartásával. Ahagy az irodalmi életbe lé-  

petгt, nyor ъbam dicsfény .övezlte — neniasak tehetsége sugárzás гaként, 
harLCan nem k ~oanmumik гatív termliésze+е  következtében is. Aani.ó.ta „ гémí- 
tőeдn szőrös, xéve ~teg fiatallemberkérit" Mikes Lajos ixodájába. iépe ~tct 
(Fodor József eanlékerr.ёse szeueпnt), 1egendás alakká, mitikns Lénnyé ikép- 

.гéвге  áilla ~ndáaл. .fialyilk. „Mimdjárt egy ,őrü}t fog jönni" — mondta áLLíitó- 
l;ag alkk ~or Milkes LaJios,, és ezt a beulyamást Fodor Jázsef anég fokozza 
jel;lemzésében:. „Sze пnét nelk}feiszíitette a ,fa11 egy p оntjárr~ak, és Іgész idő  

,аLa;tttt le nem vette юnn;a гn. A fiiatayeimber egyik .nаdrá гgszára l ~е  voLt nyes- 
ve, onnam zöld har гisnya .kandikálit Iki, a másik Láb гasт,árán kélket 1;áitltaum". 
Frgy villág.bam elvesző  révült ёs egy mai éгte.l.etmben vett fenegyierak 
ыvözete ez ,а  k.ép., aanelyet igen könnyen affelktáló pózaknak is фarit- 
haturцk. љm Fadoх  Jázsef гsziöгvege Pap Káraly „révült" maigata ~ntását to-
vább ёlezi a. róLa írlt eanLélkezésbezi. „C.:Iak réveitag nézése maradt meg, 
mintha  ~.~letan túl keresni egy anegfюghatatlan valamit" — тогпдја , egy 
ntiási,k heily ~ein arró ~l beszél, 'hogy „ré><л~teg, n,éha ijesztőem messzemez.ő  
szemtieibem bеттге  éltek az ellrnúl,t évezredek", mind nyillváinvalább ~á téve, 
hagy Pap Káraly mműveinek jeL'legérőil szerzeltt ibemyoanásolk kevedek  
а  róla .aLkatatt kéipьem az embe,rrőil kapatt fizikai ёszlelletekked ёs véle- 
rrLénaZ.ye1. 

A „kйlёnоё t", a „rпegszá~l1ioгtbat", a„nam e viLágbam járó.t" іdёzi а  
fieLesélg is  Bűnbánat  cm -Ki ,finoan művű  оm,lékezésében. A csak a „műиel" 
törődő  önfeJe гdtség, s minden mássad, í ~gy önmmagávaa szemben is ke гgyert- 
гlет  közöny b~ur!kábian гLattta;tja ,ez a könyv Pap Káralуt, egy kicsit m.ár 
а  szö ~rmyeteg fiogal гmának a határán, aki n"eha-n,éha veszi áLmél;kоdva 
twdoanásul, hogy .körülötte nomalisnak пeиeazheitő  társadalmi,ságbam em-
bereik élnek, s hogy vannak rá nézve is k ёtalező  kanvenciói, sőt сsa;pdái 

‚ ,polLiJti,kaiak, faji színezeitűeik, .amtieayek sárga csiLlagat sütve .rá majdan 
еllveszítik. 

Legendás  alakja lenne ő  а  nmagyas irodalomnak, zsí;dó garaboai,ciása? 
— tehetjük fel joggal a kérdést, miel őtt műve felé elindulnánk. S fe. 
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kell teynnün,k ezt a kérdést, mert a ráta ,megjelеnt írások többsége éppen 
ebben a Pap Károly-i „különös term,é.szeftben", „szö:rny eteg temperamen-
tumban", „zsidó-garabonciásságban" véli életm űve kulcsát meglelni, hol 
a¢ egyik, hol a másik rnotívwrnra i,rá,nyítva 'a figyelmеt. Holott nyiilván-
való: a mára műből kiszűrit tanulságok vdsszaveltitésiéről van szó, s to-
vább menve az embernek ,és művének szinte teljes mérvű  azonлosí,tásá-
rál, itba Pap Károly esetében az ,éleltrajznak teljes ,és гtökéleІtes fel-
szívódása játszádatlt Volna le az 'élErbm űbe, és a :ke гátő  végső  fokon ki-
egye+nlĐtahatő  lenini. Mggállalpíitásuralk aonban nem .zárja ki mnak felrtéte-
lezését, hogy Pap Káralt' ecsetében szorosabb kapcsolatokra .gyanakod-
jwnk, bár elképzelhet őbb, hagy az éfelttapasztal аtak kínálta, ,а  sorsfor-
dulók termelte eszmék játszottak közre apusának alakulásában, s ezek 
állíthatбk bizonyos „eszmei párhuzaimba" egymáásal. 

Nem kétséges azonban, hagy Pap Káralt' élete is sok telkvntatbeuz ki-
vételes, ső t rQgényies is. Fiatalkori összeütközései a családdal, ünkérates 
katomáskadása ;az első  világháborúban, részvé aele aZ 1919-es forradalom-
ban, arrLelyben Murakeresztú,r vároiparancsnaka volt, kitagadtatása, 
+mnaghurcoltaltása, börtörab űntetéae, majd rövid félet ű  bécsi emigrációja 
vitám az irodaJlmi életbe való jwtása egészen az 1945-ben belkövetkezeitt 
haláláig csak ;főbb 'állarásai enin k az életnek, 'aininak jdzéseikén. ~t, hogy  
nem sima, polgári élet hardia ki az oly jellegzetek tudott Pap 
Káralt'-i műveket, hianeral ,elgy paradoxonokkal, elllemtaпΡandásakkail telí-
diе tt élet keretében születtek meg. Pallók 1VLiksának, ;a nagy tekintély ű  
soproni rabhunok a fia az !apró csailádi botrányok vitám a forradalom ka-

~tanája lett, szembe fordulva azzal a világgal, ame;lybem feln őtt. „Lázadó" 
volt, ,s a ,polgári világ szemével nézve -meghasonlott ,osztárlyá пΡral és vilá-
gávail, hogy a húszaus éveik dereká,n „dezoláltságba" burkoilóava élje az 
életét, a harmincas években pedig tovább vigye a meghasonlást, tovább 
éhezze a szakítást a zsidóság p;rabliém,ájá;nak felveltésével, és sajátos 
megoldásának kísérlеtévell: 

Több szempantböl is tehát Frainz Kaffka-i Pap Káralt' esete, s a buk-
taitók is hasonliбak ;mind is ikettőjüknél: mind a társadalmilag körvonalaz-
ható viszonyulások, mind pedig zsidóságuk ténye jelzi ezt. Ahogy Franz 
Kaffka esetében •az újabb kwtatá з  mind határozattаbbian tud az író tár-
sadalmí vonatkozásaira mutatni, felfedve ,azokat a asatanná,kat, asnelye-
ken át többek között hajtások érték, benyamás оkalt kapott, úgy kell 
megállni Pap Károly forradalmi tevékenysége tényénél. Több volt ez, 
mint a pоlgáí~fiú kállandja: egy Gléggdetlenség öltőit benne konkrét 
formát, aunely a. gyermek lázadozásaiban, meghasonlásaltban már érez-
teltte hatását. A forradalom bukása azonban nemcsak ;a dezoiláltság han-
gul;atá,t hozta, hanem ennek a Pap Károlyban ly intem>zíven dtorlgozó 
ellégedetl ~enségnek is гealizálédásá t is meggátolta, irгealiiitáмsba tűmesét is 
jelentette, megfosztva Pap Károlyt а  t гsаdаlmјnаk arctál ,a konkrćtuдná-
tól, a гnеlybe megka;pasmkadhatatt volna. S ,amennyire természetes volt 
elszakadása szülei világának é eté гzésétől és éLetlátásártól és csattla,kazása 
karuraik legniagyаbb jelentőségű  társadalmi-е .-szmei mozgalmáhaz, éppen 
~ollyantermészetes volt, hogy a forradalom bukása uitán, a börtön és az 
iem;igráció éveiben, a ntiagány megs ~akszarazádatt kázegébem p.állyája is 
messzibb íveken futott tovább, s nem talált szilárdabbnak mutatkozó 
vonzások erőtereire. Ha sehova sem tartozását kel felemlegertmünk, 
ajkkor nem •a divatnak hódolunk, hanem annak asajátos világlátas- és 
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vцl~ág"e,rzés-4k гépile і nek Ј,egfőbb •tényezőjét rögzítjük, ajmІ1,yme Pap Károly 
,élletsarsának jeill ~e,gtietelssége ősdtőnőz bemй .ünket, hogy rámwtathassuпгk 
arra a pomttna, ahonnan az életsors szubjd Đtiviitása is a mítosz vonzás- 
körérbe röipíitiheti az írói szám гdékot. 

De ebbem. га  'fenti iténybem ikell Pap Кáггдlу  „zsidó" :probl,émájának gyö-  
k,erét is szemvélnшnk. A társaкlallkniilag „liégüres tér" гpгaы éпnájalk:éтцt ve-  
tődőtt fel benne a maga zsiidó иоlна , melyat az ellein>fio:rnad.ailarn gy őzel-  
m,é;t követő  amitisz,emzi їta huUlám erőisíteitt fel, de beilejáts гaoitt tudatasodá-  
sába az a „faji" kancepció is, amle;lyet о1у  ma.x+kámsan Néiгn;eth Lászl,ó, az  
imiduló Pap Károily legimegéntőbb krütilkusa, faga!1mazAttt meg Егај  és цго-  
dailom című  tainulmányában, az iradalloantól а  maga fajiságának minél  
teljesebb Ikibantását várva: rnagyar irótól azt, amii beenne „magyar", а  
zsidó sгármazásútól „zsii,dó" sz гelflemiségét. Az elv, amit zsi,dó иoltával  
ké гpиiselit, ismёt csak az eilsziigete Іlődéhez, а  magánзґhoz, a sehova sem  
taxltazás érzéséhez vitte ёl, annál is inkább, mert a ffnagyar zsidóság 
áiLtalában ezekbоn az években már az assziim иláció er&tёl;jesebb falya- 
rruaitát élte. Ez a Pap Károily-fé,le .szemlédet tehát Іа  1VLafgyаr0rszágom 
akkoriban felrnerülit zs гidókérdésre nem annak megsem ~misí;tésé.beal liáttat- 
ta a mie,galdást iainюak fealszámdlá.sával, amtii ,.zsidóvá tesz", hanem élppen 
el4emrkezőrle,g: ;a f j ~isáig ilőitérbe ,helyezésével а  kiiLömlbségeikem inszivsztáLt, 
a .specifikuson, a cionizmusra emlékeztet ő  módján az autonóm zsidó 
szellem ma,nifesztálódásámak. Nem véLeltilan, hagy д1у  m,elglёrtéssel !bwdta 
а  Njugatban Patai József könyvét Herzlr ől, a cionizmus atyjáról, mél- 
tta►tni. Ha van &ulkodó reaemzió, írója ,szeml,élietéröd va,1 пó, akkor Pap 
Károlynaik ez ia ,rövid k őnyvismeritetése illyen. Amikor azt fejteget д, a 
zsidóság útj ai ~t vi;zsgáilva, hogy „.kegyetlen YnagábaszáLliással .meg kel] 
szmoІnia hoigy mit adhalt keleti léтугéт ,ек  fi niааzt Јѕ vаіІ  az їibari- 
ségnek s mit beoilvaкlásával az öt bef4_gadó idegen nёpeknek", a~kar 
annak :а  váikuumrиiaik kiцböllitése il~hetőslégén гtűnődiik, .amelyb~em. :társadalпш  
lényként csöppent. „Le kell számolnia a z гsidóságnak önmagával és a 
viláigtigal" — így lehetne összefoglalni .azt az akcióprograntioit, ,aimelyet 
Pap Károly képпrisie1lit, szoros ,kapcsol!artba гn а  magyar népi;esség hasanló, 
di tenmészetlesem „magyar" törekvésével, kiilön pedig Németh Lásr гdó  
akkori лvéze.~teivel.  

A sehova nini tartozó Pap Káro;ly azonban eszméi intiimeibb réttegébem,  

egészen szubjektív, га  művészertéved. érim,tke.ző  ;szférákban egy harmadik  
íit ІІehetёsёgёt is vallja: a mvag,áaét, a пm,eLynelk messiani:zmtius a neve. Emmelk  
a  harmadik útnrak ;a ,szubjelkitív k пha гngzását maga is ér,zélkelфe, amikor  a 
Herzd rőil írott cikikébem megállaipútj а , hogy ez az út egy nép szгámlára  
já,rhatatlam: „a népnek auszágút kell, ez pedig csak űsvémy, csak magá-
nos ember járhat rajta". Ő ,ezt :az utalt váli.aszt ✓otta, amnáll is inkább,  
mert ёletének ariimite,gy ;а  llo гgikiá.jia mutatkozott meg itt: a- szerettet hiányát  
pamiaszló ikisfiú а  hálbarú vérgén а  fannaidalambam szereftet-vaLláslt is  1а- 
toitt gondo+lj ~unik a farradálam és az új hit, új isten fоgallm,a,k szaros  
kapcsolatára e korszak emberének képzetében!), hagy azután a messia-  
nizmusbam. га  ,megváltáмs, ;a K;ri;satus-kérpzet ragadja .miagávall, az evamgé-  
líumi gondolrat. „А  törttéinelem e;gy c мsadálatos ail ~aikot s  naгgy érvet  
adott Pap Károly mellé: а  zsidóság hőse ugyanaz, aki az emberiségé.  
J&zus" — írttza N.énneth Lásziló 1931-es Pap Káraly_tam,wlmányábam. S ez  
az a  pont  Is, ahal Pap KárdLy eszmei és művésrгi kőre bemáródiik. Ami  
wbám,a j öitt, а  két dráima srvár а  n;etgyvenes évekbeпm., зZг ,еlуек  k:öziцl az  
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egyik Mózesről szólt, már a Biblia útja volt, amelyet az ószövetség аро --  
kali,ps7zi,se követett Pap Káraly éQíetébe ppen úgy, 	művészetéЫem.  

Kiilönös tоrmészeгtét etmllegelttüik, á гm  most már bátram az „idegen"  
j,elzővel ,minősíгthctjük Pap Káraly emberi kápl оbéit, sevve1 párhu2amlo-  
san ;művészete alaját is пnegj(elöltük. Elihatáлх lt és znt jelensége 6 а  
modern magyar irodalom гtörténeténelk, gyúttal széls&séges eselte annak  

а  jeцlegzetаsen rrLagyíaх  irodailmi péгldának, атеlу  azt bizonyíitva, hagy  
ami ,ebben az irodalomban „modern", szim ~tг  töгvénysrzeтűem tragikus  
emberi h~ lyzetelkb6l szüцeltett meg, igazolva a „pdkolna száJцlás" József 
Attila mцggfggaflRnazta 'követell дn,ényе  igazságát és tragikunъát. Kiél гezett,  
patltanásig feszátett emberi á цlара?nak ke11e1tt létrej önnie, hagy az iro-
dalmi alko ~tás, ennek az цlapatrпafk mainteg а  reгfllexe(ként, ,adakot ölt-  
hessen, ellemltétb Іm а  nywgati irodalmak péild.'aitól, ат ,еlу(ek. az élet és az  
irodalom Іеgy sakkal lazább, tejhát ltársadalimila;g is álta цám,osabbam. meg-  
hatánozatt viszanylatából kelletkeztek. Pap Káral,y аъál is a közvertlernség  
mozzanatára ke11l felfigyelm гümk, s éppien er.7,e1 а  jeSlllegzetességéve І  sorol-  
ható а  modern művésze гtek kefцet-kёziéip-eurápaп  mefgjeцeavése va гriai-  
haz, amvelyekhez igy Framz Kafka, qgy Аду  Endre, gy Jbrгsef Attila is  
tarltomi гk.  

Lti1et-idegie,ns~ge, kiszorпzlása а  magy ~ar iradalmi-:tár ~sada1mi csapo.rbosu-  
I(ásakból, k ~ankrétan  is  bеfialy~ást gyakaraцt művгi -térnavilága épíltésében, 
eszanevil,ága mvessi ~ani,sztilkus vonásyai farr пálódásában, érZellmi é гletének 
pedig az ún. szererte+t-,h іánya imég farmaanűvészetéьen is ёreztette h.altás7át. 
Zárlt ёs kör.vanalazott filoz&fiaii írendsrгeгt nem hagyotlt r*k,, hiszen mlim- 
denikeMrtt művész volt, (а  magyar práza egyilk nagy  alakja, aki farnn;ái-  
vral legalább о1у~ат  mértékben „valllott" a viilágróll, mint művei „~tarbal-  
mi" részeiben, az egyenes beszédben, a megrajzolt világgal.  

Némtieth LásLZ1ó „próz гairóink között föltél'1en fkölt őnejk"  nevezte, Fodor  
József .pedig, a kortárs szemével mondta: „Pap Károlyhoz fogható meg-  
szállІ'attságú, nagyszám,dékú гéв  gгam ~diózus lmix íróval nem m,agyon fog  
töbьé talállkozni e s,Orak írója". Ugyanasalk ő  j~eltiilfte meg igen tallá1óam 
elgy:edi.т1á17ó, páratlan helyét is ía magyar próaa ,történetében: „Az bizo- 
nyas, egészen külön feijezeltet kU i ~ttan nyitni, egészem magáпral kezdđd'ó 
éгв  vele lezáródó hely(eIt kel adni e г nak а  práfétan íronak". Máig sem 
kapta még ezt a helyeit Pap Kárdly, а  ,prózaíró, aki köцtő  és prófiélta 
volгt, aki ,az „ é1е(t práfértáj ~a" aka ~rїt lenni, s maradt га  próza , іkđjltője",  
traigiku ~mának, idegem.ségének paétáj a.  

2.  

Benиutatkozó navei цlnak  a címe: „A menyasszony és а  vőlggény,  és 
még 1923-ból való volt. kván.yo(s е(цbeszéцés — azom!b ~an fél kell űt-  
nümik ;а  fejiámík arra az éretttségr.e, arra ia biztonsáigra,, (amellyed Pap Кá-  
ra1y, ,az addig versekkel knsér цertező  dadogó, a prózában mggsrzólal. S ma  
гnár оlég i,ndibékat rtalál,umk (arra is, hogy itt, már ebben az егlво  írásban  
felfigy.eІjünk оlуат  elwtő , а  magyarr naved'lákban szokasbltaai ef1(besz.él ё  то-  
darra, amelyből majd Pap Káraly irásművé:szetének +цegsaj ~áltosаbb érté-  
kei tisztwlnak le, а1]гakulnak ki. Ment A:memyaaszony és а  vő 'цegény című  
ulbeszélése mгLég ía k.ölltő  műve valit, s  nem az epikusé, akit a történet  

nyíá,göz le. A va(lóságas itöirtém ~ert szűkszavúsága s а  pomnpárгó BaQ:atoaz- 
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Leárás kü.zött fieszül ő  elcLоnitéttell, a ;stílus exprassziom.ista ké+pvil;ága és 
szimbalNkus j ∎egyeiinek Dornrvázásával ∎a fi.;;уel,met olyan etlemeikre tudja 
~1c~ndl ~ni, cгΡ y К  az írói fellfiggásban az iélethaz, a I EShc гΡгΡlUćt~гΡ ivG vauо  vi  
szanymtak is saj ё tas vonását hellyezik el őtérbe. Ahagy 1a Bábargó s exp-
resszionista kéipekben tobzódó Balatont és a benne verg ődő  férfi pilk.-
+nattal mérheitlő  igo~ndoliat-иiцLainásai:t, tett-nefflexei цt 1áttaltj ~a, a valk erővé  
vállit .viláig éis ,természelt vallamint az ember jáhékszerré vált éle ►te között  
tételez fial küzidelmet, s a szeretettel e11jetgyzettek halálos küzdelmét  
idézi meg.  

Pap Kárdly írói igényének íbe+lép ője volt ez iaz elbesizéllés: a llátás és  
á l,áfttatás vi tk оzsaј  an is. Nemcsak a magános ember rajzát adja,  
haneim az aly ~an mag,áпoséit is, ∎akinek „mint kétmegörült papagáj riká-
csol öntwdata ,széléin" az él-e, meghalt-e gondolata; aki hal,áLos küzdel-
¢nt vívja, ezt ,a „ketgyettlem játékot lázi", amely ,egyetlen pi`llanait ezred-
része alatt szakiadt rá, ,elragaJdva szelпelmesé ~t a „hwlláпnolk alkantluszerde-
jében egy kis ható- оázi гsra", is elnyelve a küzd őit is. Tübb ez az elbaszéllés,  
n јnt egy tnagikus nyári fii,rd őzés n0veilisztikus elmio ггldása: halálos já-
itéknak ,a 'látomása lesz ez iaz írás, amelyben a kiszolgáltatattak panto'mi-
met játszanak (A mlenyas ~any habdkbam hánуkoflódó testétt p1. így lát-
rGattja: „A te téré ttapadt tiLllt ől teljesen rózsaszínű  a teste, és a kar-
nyújtás egyеtlеn mazduliatábiam valami merev szímpa,diasság és tríkó-
szerűség van").  

Ha A menyasszony és ,a vőlegénу  című  navlellája még expresszionista  
stиl-bőséggel és kétp-gazda ~gsággtal rajzálta a Balatomban j ~elkép ~ezett vak  
sdrtsat, és a reális aránуaibál csak stilisztikájaval s a Im,egfmgyelés szögé-
vel lépett ki, A különös illát .című  elbeszélése ,.már majdnem öntörvény ű  
csoda-novella, telve az í.rórál s szándétkairál ruflkodó j.egyelkkel. A főhős  
,egy piillan,atb ~an különös јillattat érezz meg, ,amely magával ragadja és  
üldözi, egyúttal pedig minttegy ,elvezeti hatl ~dakló anyjáhaz, akink sze-
~rerte+te küldte a fliwérlt azt. Ez lenne az epikus magja az ínácsnak, ám az  
etllbeszélésben csak kiintdűlasi pont ez a +realitás, de neon ,a legfontosabb  
is benne. „A histárma barzalmassátga eils ősarban abban гejlett, hagy  
István neon is latba azt az arcot, lamelynek gazdáj áabóll a különös illat  
áradt ..." — kezdi Papa novellát, a hangsúlyt az ismeretlenség prab-
lémáj-ára helyezve azzal a véletlennel .együtt, amely az illattal történ ő  
csodában üzent. A novellában egy férfit látunk, ,akivd1 különöis dolog törté-
nik: „Azután sem az illat forrását kereste; úgy fordult meg, mint akire ráki-
áltanak. Riadtan, meglepetten, hirtelen" — viszi tovább Pap az elbeszélés-
nek a mélyben dolgozó intim mоzzanatát, ,amely az emberi lét láttásának  
kiéhezett - voltát hivaltatt hírdeltni. S abban a bölcs оLkedéslben c:súcs оsadik  
ez az íróitendencia, ,amely az emberi mvagánasságró гΡl szál: „Mert rn шndetn-
tki tudja, hagy az ember erzékei összeesiküv&k, és ,a délek olytan еlhagya-
tatt, tmint Walleanstein volt égeri háílószabájában", vagy mint ,az a férfi  
a ttaj,tékzó Balatonban. Akár irreálisáknak nevezhetnénk ∎ezeket a „titok-
zatos" mozzanatokat ebben az elbeszélésben, hiszen éppen az  válik 
nyilvámvatlává benne, hotgy taz árát nem pusztán az ún. гcalitás foglal-
koztatja, hanem a eldkben ,dollgaz,ó arők, a iaelső  sgablatdk, az ember-
ből áradó és az emberhez érkez ő  emanációk, s ,azok a pillanatok faglal-
ikaz~tatják, amikor ezek materri ►lгizálбdni kezdenek, be'ј esszólnatk az ember  
dolgába s ki,téritik szokott pályáj áról az életet, (megzavarják az addig  
lrátszól;ag oly nyugodt felszínét. Még nincs bátorsága s keill ő  írói indulata,  
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hogy elvesse az elbeszélésben го ~1у  fölöslieigesneik twпő  reális elemeket, 
még engedményekeit itesz, ső!t í.r is ev  sor  .kim,andattan гanekdatikus jel- 
icrgu ~71r~ .~~.~ 1ič~ 6 бm amvkar  azt mondja az +iLl;atban Iappan,g „-aa;,i1 
vagy valakir&l", ho,gY ig y vlalt az benne, mint a „ia vesztett csata tüze 
а  váras f.ölö ~bt", akkor azokat a mé'lységeiket nyi;tj ~a гmgg, ahová majd le- 
pi;llantani :alkar, ,arrál az é,rzékenységr őll vall, ametly lggruagyabb erős- 
sége lesz, s megmutatja az írói figyelem irányát is, és а  realitáson túl- 
néző  szem mrvazgását jelzi.  

Elbeszéléseinek eals ő  sorozata íigy lesz a prózába гn гаlу  éreltten miazgó 
eillbeszélő  kísérlete is, új jgyalkarlata, a ,le+het őségdkkel vad,ó játék, kísér- 
lebe гzés, т "úvészi viLága keresésének szakasza, йtkereзéséndk egy maga- 
sabb szintje. A Dicshimnusz egy asszonyrál cím ű  novellája klasszikus 
anefkdata, míg az ezt köveb ő  Leánykérés cíimű  már гbelső  пnan,olág, аппе lу  
ott folyiik egy reálisnak neиezhető  világ .partjiai között. Itt mtiár „ernléke- 
z+elte várasáróll" beszél, minit ialhagy az trák гtalálkozásáb гam qgy :ru,hаtáros 
rajzá'ban s  bdlső  monalógjábаn kéapdkert rajzol, amelyekben а  víllág да1-  

,gai'bál ára,dó s őit :о 1у  nagyon izgаtó ,ema,nációk" jed,ennek meg, оlуan 
v'>J ág jelzésёké.nt, am,elyek ott lappanganak a reál,i,srb гаn s az embert báb- 
ként kezelik: „Fro ~st egyre belje гbb ;me,gy a kabátok k>özé, iame.lyek ló.g- 
nak, ilágnalk é.Lette;lenüL, mint ki гszára гclt nagy halak ... ." S ebben az ellbe- 
szédlésben ismét működik iaz a ti ~tak~aitois valami is, гаmеіlу  kísémtl az eт- 
beult: „Frost ia Ikab.átakban balról valami rosszat sejt; szinte gészen biz-
tosan tudja, hagyha innét kimenni, nagy baj törbénne vele.. ." M іé,rteik 
merednek ,el ~énik, arnellуeik mechanikus mozgássá 'változitatj ~ák ёв  :megfoszt- 
ják cчéltudatasság ~átál :az emberi cseleikeideb ёkCt, twцnöves~tиe а  ik~pet, a 
twlrajzolt vonallakban ia reális стцak indult cselekménysikоn a гtгitokzatosság 
lecsapását jelzik, s fiardullápon'ttá teszik га  lcgárita+tlanabb tettet is. 

Pap Кáтаlу  nagy írói ereje éippPm abban mutatkozik meg, hogy .egy 
rövid bekezdésben., aan.ikor látszóLa ;g elszakad ,az ell;besrгёflés mealisltta vo- 
nású rnene гtétőгl, егуу  erős és túlfeszítebt, miagyított képьen nemcsak a vá- 
ratt'l;a цзiság diun,enziáját tudja a kiilönben anekdotikus eitbeszél ёsből kicsal- 
rцi, hanem az egész elbeszélést mintegy visszájázta fardí фv,a, negativ kёpét 
is tülkröгrtetni tudja annak :а  hell,yzetnek, amelyet rajzol. A Cпláziјában, 
amely egy munkaker,eső  éiletszialkasz rajza, ;a novella derekán ezt olvas-
hatjuk: „Eldobott csakáládé ~papí,rokat föl-fölma гrkod.ásrava, szédiiltem  
uгtcáról utcára. Csalódásoon о►lyan hangokat csalt ki szájiaunon ilyenkor, 
hogy magam is megijiedlteun. 

— Mint a kwtyák wgatása! Allatikertben hallottam mlyen vomíitást — 
gondoltam, és reattenve fogtam be a szánдat". 

Nyi'1wáпиаlо, hogy Pap Káraly гпаг  iezekbeul az első  elbгeszéd,гésdkben 
leig1kiilönűsebb élményének, az elemberte іeneкlésnelk, idegenségm гdk, az  
amlberi sors bábu-+lábványának kif.ejgzésére kereste a maga гiоvelгцafог- 
rnáj ~át, s meg Ikell;le+bt kјizden гíe а  majgya гr тоиед l!ahagy гoгnány, di a köz- 
ízlés sz,dkástörvényеivtёl is. Nem véletlen ugy гanis, hagy világa k гi>feje- 
ziésé,r гe előbb a líra farmanyellvélt vélte ailkallm,asnalk, hiszen őt máx ekkor 
sem  ёl,égíteitltlék ki azok az egy ~szerű  reláciák, iaimdlyek а  láthаtáьan., а  
mqgfoghaitában öl,töttek testet, hanem a mélybe ásva , а  ddlgak „ledlké ►t" 
akarta kifejezni, azt, гатг  a dolgok törvényét jelenti, vagy ahagy Fodor 
József e гzril:éke.zeiGébeл  .fennmara4t nyilatkazaita люпдја  arra a kérdésre  
felled ve, hagy mit j ~elenit геуу  versé.nek sorsa: „Ez ,az, ami a bibdiában а  
sгötétség а. vј elk felett". Elibeszé'léseiben. is az a ~bibliai „sdtéгtsёg га  vizek 
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fiei1ett" fo1g1a1kombatja., eizért kel,l,e і t l,уат  foгrn~ai гmego1dás+okat érvénye-  
sú►beП ide, aamell гek a mo;agyar ráгa;hagyamánybain szakatlam гok és ri►tkaán  
Tn~.ólalák voй tak: ,a. , )köФtői", :а  csoda- hainizm,us, egy-gy bekezd'es  
haвanlаba, képe aar►knФó ereje, ,а  vé0,eitlen elwralkodása és hatásai az em-  
bеап  saгs~ra már ez yddben az akkor modern +i:radaйtmi 'törekvések áram'a.ba  
k гapcsotцták m:гűиészetét, а  d,át!anváas irányába ind'vtиa е11 fiarmtialailkotó törek-  
vésedtt.  

S+alhogy egyf,e1ő1 mláar itt, az első  eiltbieszélésekbem. készem á11 novella-  
szвrk+eie г4e, 7ná~fe11őI1 гmгimid gyarsaibb az +а  +fodyarruat is, ат ;е(1у  az e0dege-  
nültslёg köré +kristályasvtatta írói figyelmiét. A maиellaszexkeze+t ltételsze-  
rű.sгég+e nem tie~sz tёhát vё1e1i1en: Рар  Kánalt' m:ár ezekben az elbeszéllé-  

selkbem is ái],l,*t ,  kijilen.t (nend~zeri гrut már az гlво  belkiezdé~ben !tételként  
adjia +ezt), majd az edlbeszélés rniem,eltében kezd ő  tétellét gondalat-síkakra  
emellkedve fiejti ki, gomid.,ollaltitságat vtanáz5alva е1о  а  belső  mtianolág тгт1сl  
báitralbb +felhasználásáиad. Ez +a téteјlszerűsé,g ugyanis mtiár га  parabopia,  a 
1át+arruás csíгráj 'at hardoizza, гв  .awtanám enej ~e Ј a ~ppamyg ibInLflI, szaros össsze-  
,függésbem írói világlátásával, iaml+eilyben közpaniti helyet az élet elidege-  

nгülyt, rém.ületes, mechiamikwaam emberibelеn vanásai +kapnalk, s itt, ,ezlelkiben  
az elbeszéiléseikbem mјég ltitdkzatos erőkk&it műlködm гek: arcukat még  
nem, csak 1- aibása,ikat nvulta,tják. Az i1la,gikus mlazzaavatának szabadabb  
érvényeмsiilés+e jánt ezzel а  +tém,nyel,, is navell+a+fiarnnáтlak is erre k+eklliertit te-
ret bi~atosí,ta гmia. o+~a~bíb érvénnyel bír tehát az Írók taládlkazása  
cimti elbeszélésn,ek il уеаг  је1'1egű  tapasztalaltaa. Itt a гfо ►hősnek írátdlla,  
агтенlу  egywtфal .mániájia is, küls ő  jele a belső  tömtém;eltinelk, ürügy, almely-  
1уе1 az еli,de,gemп,ilt léleak is vdLágbam tartja ;m,agát, benne mim)Gegy éliébe ér-  
te]пnélt гlátva, mz azt is érzékeljiik, hagy ez az é гrtelem csak beleilátatt  
иаlатц , iшtzió és nem valóság, nem real гitás. Nem1 kell !tehát csodálkoz-  
niunk, hagy рaip ,az еlbeszélést а  mesés, ia as+odálaitas síkj áхг  oldja meg,  
hogq xnegidézze а  fáhő.snek, Fro:s гtnak, а  szorongásait, eflvеsze+ttségét,  
elembemteilemedett körü йmémy ~eіt.  

NZandamunk  sem kerll: reáli,s vi.szanyla.tak,at lát és tételfez fel. Az ember  
h,élUköznapi, élelte eleve iadoibt ez+eikben az elbeszéláse ~kbem, s hőseá sem  
küd+önös сanberek. C:sak adalgok, а ►mel,yеk körülveszik őkelt, +az események,  
aane+lyek törbénnek velük egy pilla,natbiain más kanste'lláciбt muta>hn,ak:  
hőseivel különös dolgok törtemnek, sezelk а  t&ténések reflektorként  
világiфják ,be :a ilátszatoik villágát,, s jelzik, hagy no+nnláli5 +emberi kap-  

s csalaltakról már nincs szó, az „ élet vLze" felett ott borong a bmьІLai sö-  
tétség", az iember ellveszí!t valamit és +a világban elfag гlai]Ít helyzeténdk  
furesakságára döbben rá.  

3.  

Elbeszéléseinek újabb +sora 1925-+ben indult a Sorsharag című  el'beszé  
léséиel, ismét csak ;jеdképes erej űem. A nődöbbenés novellája ez, iazé  a 
pillаnаté, гam,elуben a fentebb jelzett küilönös komistelláció létrejöm és az  
ember élete Hagyat forrdül. ,Egy emberr ől srcál, laki „ergyietlen vers vod,tt,  
am~вlyt is halálosan szere]tmn.es Föld !köФtött a gđgös, +mást szerető  Egek  
egyetlen meiglhаlltgаtó srдaváért ..." A fordulat ,pedig, a +leivás részletei  
ezt jelzik, ,az öntudaiblan életbőil való !felébredés, a helyzetére ébredés  
pidlцatna~tábiam kö+vІtkezik be, amely után nem ],ehet tovább éilni a régi  
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módom, illetve nem lehet egyáltatlában élni. „Úgy kall+etlt a sorsnak, hagy 
Pesten éljen, ahol ,egy etap urna ébredt, hagy minden külön éntesítés he-
lyett, fenesége van: +a nyamоr, hés rnegszáinlállhataltlam. gyerrn ёke: a telje-
sületlen vágyaik serege. Üt évig élt így, szátlan asal гadj+a gyötrelmes kö-
rélben, hízott :a nyo огo ság és nő+ttelk +a vágyak; jött aztán egy esne, ami-
kotr nem bírt +ne+k.ik semmit sem hazavinni. Haza: ez az Andrássy út 
százegy padja volt. 

Merre fusson? Hal van a legeilérhet őbb egzotikus +ország? Merre van 
a mрRszi, iannély +a legközelebb van? Hová, hagy +eil ne fáradjon, és mégis 
letgtávalabb ju+ssan?  

Ekkor szülelteitt meg álepének egyetlen szabad +akaratt ű  ellhаtározása ..." 
igy kerül Fez +a imаg іn оѕ  ember, ki „anagányosabb volt, mint az aki 

siket és vak, néma, nincs keze, se lába" a Dunába, ahdl zsebébe egy hal 
,raka le íkráLt — ttii+kröztetve ebben +a ,vízi villátgblain" a fentit, össze-
játtszva a kerttőt iaz+t a víz-kiépzetet szálalltattta meg, iaanely a B+altattonról 
szóló í.rasában is +ott volt, költ ői vallom.áiss alakitva a tudatna ébredés 
рillanaitát, hannely +az ,ennbetrltelltenség hidggségén еk a dea+rnesztitő  pillanata. 

Az ilyen élétfardwlatok költötte k le Pap Károly iigy+ellenét kezdetben, 
az éleltnek !azdk .a pontjai, ,atmélyeken a i eá.lis is valószín űtlenbe f ardul-
hhatt, amikor a véletlen kínáljia buktatóit, mint ,a Lehetetlen szere+leern 
című  .álbeszélésében látjuk, гatrnelly tegyüttatl +azt iis jetizi, hagy Pap Károly 
ars ellbeszélés-te еchnikta logikájának szeIlеmében 'tovább is hatladt, s itt lál. 
a véletlennek teljes eluralkodását engedte meg („Mindez, ami velünk 
történt, szinte lehetetlen, vallószinűtlen. Egy ilyen fiatal, tizenhalt éves 
leány, aki mindig ott bukkan el ő , amerre járok. Еs az első  találkozás-
kar így ölel, csákal, mintha :soha mást nem tettit volna” — fogflalj a 
össze .a .novefllta végén +a vélhetllen niíúködteitte .aseflekményt), +hogy meg-
rn.utassa +a „tláthatatla>nit", a rugókat, atnvelyek az ember élteiét mozgatják, 
s mert isnnereltlenelk +és lháhthata гtil +nak, a vélettien k sorozataként üzenn еk 
éGs gaz ember ldtének bábszetr ű  jeгlllelgére emutatnak. A csadálatosnafk kell 
feQszitkrá;znia ebből a cfiordulábá'1, éppen гazért, mert Pap Károly egkkor 
még rész-el еmiként kezeim a rnetaidézésneik ezt a flehetáségét, amely 
aimemnyire technikai, ábrázalásá kérdés és fogás, van ујга  a világelártás 
dolga is, szarus kapcsoflatban van Prap +Kára'ly tér-srr. mltéleltével, hiszen 
nem konkrét teret rajzol, hanemi egy zárt s zártságában alig hattárálltat, 
aanиly egy +az .élszigeltelt Еn. határaival. Nincs kezdete-nii ttj a ezeknek 
az elbeszéléзeikben megjelenő  Téteknek. Pap nem mwtaltjta meg az összes 
össwziafüggésefkét, s +legttöbbsz+ör még +a l еgfontasabbakalt sem tatrtju szüksé-
tgesnek jelezni. ,Az enilber +éléte etgyszerne csak fellbukktan a novella szín-
padán, feldereng körülötte egy attm оszféra, amely az életstarsbó ►1 csapó-
dott ki, hagy +a végén ismét ,a sötétségbe merüljön minden. Mintha me-
teorok hullásának látványához lenni hasonlatos a mód, ahogy Pap Ká-
ralt' írói világában a h ősök megjelennek és eltűnnek, még ha ezekben 
az elbeszélésekben teljes mértékben a megcsillanó lehet őségekkel nem 
is él s nem meríti azok felkínálta lehet őségeit ki a tudatosság egy m ű-
vészileg ёnértékűb+b módján. 

Azonban az a falyatmalt, amit kulcs-írásszer űen Szálpást +adok című  ed-
beszélésében jelez, anár +ekkor szinte .mindem el lbeszéléséne+k a sajAtos-
5ga, ttechnikájának ,köмetkeziménye. Művészeti kérdés ez mar a szemé-
ben, s ahogy a Sorsharagnak a költ ő  volta hőse, ú.gy lesz a Szállást 
∎adaknaik e г Ρgy prázаlró, a'kiinelk ivása „az idetgek, hidegek" imiatt „egy őrült 
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mtiacslkakaparásáhaz" volit ha.sonló (gandaljwnk  Fodor József emLІékezésé- 
nelk arra a mцoindatára, am,elyben Pap Káralt' „rette гnetes пrnacskialkapa-  
ráвos kéziraltaiiról" beszélt!). Ez az ellbesCдdІёsbІ?Іi író дllуеп 	tenetet írt:  

>>. .  . 
 

Lassan kigyii.11,adt а  szeme, aztán egyszerr:e bemne vo,ltunk egy  

külömiös íbörtér дet közepébeпi Közben egy pilllam;atig sem eresztette el a 
szemem vi:lágát . . . én sem ,a;z ёvétt . . . mint .а  myíil csapoitt 'Le beszédje a 
fќ lllddbiatt mise szívébe. A mese vwsszaihulllo гtt, és kiilehette a lelkét: vala- 
хid ködös m,egrfoghatatlan é гtte.lm,et". Majd tovább: „Az ember szinte  

állambó;l. ;ri;adt iföl és köriцln&ett. Égnelk а  lám,pálk? Ez a kávéház?" Az- 
után íigy jellllernai ezt fiktiv, di navelliaibeli v ~o►lltábam, ioly nаgyom ön-  
jelltiemző  és n~Ie1F{plező  írást: „Az írás wgy kiezdđdött, mint az e,gyik ei цbe- 

~szélit történet, di ;aztán alyasmi tönt ,ént, mint mikor egy mag .aабёnaak 
indul, és egyszerre e.gy ibaraakvirágoit 1~ajit. Jó, jó, hiiszen јо  . .. di az 
ördög;be is . .. Hagy mit alkant eve1? Míg rru аgyarázkodotїt, sgyszerre 
e,gy új történet emelkedett föl а  magyarázat síkjiából, és nyomlban 1é1eg. 
zetvlsszaifiaj;tvia eltűnt szinte a csiИiagokba". 

Alkatás-probШémák edlbeszélése ez, kezdve a ilerrigzíités körüli gyötrel- 
mektől, utál ;а  „mechanikus mozgástól", атеlу  ;az írás teсћвјkаі  rész:élt 
kéMpeizп, az írói helyzet ;rajzá цg, iaddig a gondolatig, ialmi цt e1ben az elbeszé-  
lésben ilyen képszerűen mutat meg: „Beszélt össze-vissza . . . én azanlbar.  

úgy sejtettem, hagitt agy furesa madár van, aiki szrrLána em lehet  

kallmtdt сввп ,аl]ццг  ... Egy .miadár, aki qgyszerne kalit is, vagy .egy kalit,  

аki ёm,e►kel és +röpiil . . •" EgY 'kép, атеlу  egy életérzés, di :alik зoitói szitu- 
 áaió nagy límaii kép гLeitévé viálit Jázsef Attila köl zetén,erk -anyragában, 
itt цуу!analyan érvéminy;el ikö.zvet гti а  hasanló írói helyzert lkövetkeznІёmyёt,  
annak a jelzeteként, hagy Pap Károlyt els őrendűen az „ember az emlber-  
telsmsrggban" emberi é гв  írói praь1ematikáj гa fogialkoztatta, hogy 6 is је-  
l;enit;ois felfedezéseket tett azolkan а  teriileteken: érzálmieken és gondo-  

1a(klon, ,arrnelyeket egy szóиall dlidegemiülfi,ségnek neveztink, hagy j;elez-  
ziik ;е  kérdés mind ,filazáfпai, mind ftársaкiailmі  és műv!észi иanatkozásait,  
;aгrrWy(elket e foigallarn önmagában: is tartalmaz.  

Pap Károlynak az emiber helyzetér ől szerzett élménye: a : „madár,  
сатеllу  egyszerre ,a. kalit is" — döntő  fontoss;á,gú, tálán a legfontosabbak  
~gy~,ke, .amvalyeke,t ;a modern таууап• irodailoпn ;eigyálltalLán fе2 tud mu гtat-  

is ilyan messzire iaz emberinek . а  ,sílkjá~n., s iezzel a míúvészi,nek is vo- 
лаláп, elsősarban Jö,zsef Attila jutott dl. Ez a íké,p а  Iteiljies megfagaíUma- 
zás ie,гejével báir, benne az ember, mint 5nnöm létezésenek esapdáj а  
jiátssza ;а  döntő  szerqpet, is .az ёlbeszélések időrendje iéppen azt rekonst- 

,ruállj;a, hogyan jut el mindirnk&bb Pap Károly ennek a ke ►pmek а  köze- 
1ébe, s hagyan. lesznek ,eitbeszélléseti iaz emberi élet ,rövi,dzámliata.iról szóló 
írásak. Nem nehéz ,felllfeidezni emin:elk ra  képndk ia .£ényében, hagy már 
e11ső  e1lb;eszéléseibem ;ez sz él гelthelyzelt kísé,rti, s ez szalbita meg a novella—
szerkezelt terén vgzett munk "aj át is, ez kényszelr јtette arra, hogy a vé д.et- 
liemmelk, a сsad,áuvak, .а  rái:srn;erés, а  felé;bredés faly,amiatának, a kii:l ќinöts- 
ne(k a1у  nagy szerepet ibiLzüositson, s ezzel ia modern Irodalom vívmlányai 
felé itájéko гг 'od:vta ;légkörét mdézze meg. Az rn& ugyamrarkkor szinte t егапé- 
smertaes lesz, hogy ra szeretet és a szerelem isíkj án s kanrBlill ~tusramban mtiwtat- 
jia meg ezeket ;a röviidzlárdla(tokat: az érzielrmek köziil éppe, п  ezek azok, 
aimeilyek а  mnásiik embert tételle гzijk fel, s ;a Pap Károly-i proь é,rna ;éрреи  
abból adádik, hagy а  rnásik emn,be:ri;g nem1 tehet eljutni, mert sz ember  
ebben az írói világbam ;eredem,döen m;agán;os, és ha le is ;gy őzi a másik  
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emberig vezető  utat, mire Dadaér, hazugsággá válikk a szeretetet vagy sze-
relem érzése (Lehetetlen szierellem, Leánytekérés), az ernbeni kapcsolatok  

helyett a .már ,еmlíteltt rövidzárlat ragadja magával az elbeszélések 
hőseit.  

Körülbelül öat esztend ő  naveilaaterrnésén wralkadilk ez az írói világ- és 
emberlátás, kiteljesedik, hagy wgyaníadkar irányit is .váltaita(ssan, az öm-
ma,gána figyelő  és ,gyermteeiklkoxii etmllékeiből tpълkоzб  maagatartás irá-
nyába indulva el. A csoda-motívum farmái szinte mmr цdem ekkor kelet-
kezett írásában ntiagta г Ρlálhaltok, tovább tebővülve, újabb felismeresekkel 
gyaralpadva. A (történés fprabileimatikus volt pl. ekkor válik .tudatossá 
másművészetében, s nyomiban egy nagytelélegzetű, életrajzi vonásokkal 
gazdag (elhbelszélésben szólal meg ,(Átváltozás), tearról гvallva, hagy „iszo-
nyatos véletlenek cethal-hátán kuporog nyomorúságom >íráss аl tараszto;tt 
viskója", cs aZt a sóhajszerű  vágyat fag гΡalm;az7aa meg, hogy a történés, az 
esemény f ájdaflmas pontja iaz .embernek, mert az é'l'eltmá,rl(atat hozhatja, 
s a boldogság látszatától iás megfosZthalt ј,а : „0, ha oda (twdnék mene-
külni, ahol esz vagyon írva: semmi sem itö ~rtéпrut! Bierahanm(i és eltűnni a 
kapu alatt, á(rnely ezt ordiítja, nincs, nem ,esz és sohase volt semmi sem! 
De hol van ez?" Éis ,gyötrelmiesen szólalt meg gordomükahamgjra: „ — Hová, 

Kihez, kihez? ... Hiszen varrnak,akik szeretnének, ha az vo1-
n k, .aki voltam... ha az volnék, ,ajki majd leszek, Iha olyan lehetnék, 
mint (a mehgbaldagult". 

Olyan mélységek ilétezéséről adott hírt ebben a .novellájában Pap Ká-
roly, amelyek fölé azután sem mert hajolni — megrettent azoktól az 
emberi (és művészelte (köveltke гzményektől, amei.yek ebben a ganddlatitban 
atedva voltak, s m;elgrnamahdt .a hrnagánоs, .az egyedül maradt (ember jeges 
világa rajza.inál., iainnál a képmué(1, amelyeit A szíízi еsseg fáltyflteai című  el-
beszélésében at.alálunk: „de én mintha ,mezíatelenül és vémtelenül egy ka-
pás .sziklateitő ~n hevernék ..." S atehagy (a Szálllást adok m űvész-hőse nem 
lel mégsem szálláspia s .nyugathalamra, wgy veszik körül_ ,az embert és 
világát (a hideg magánуnalk ,а  (fáittlai, wgy kell rádőbbemmi az Аtváltazás-
bаn, hagy nincsen v ~issrzaút, hagy nincs menekиés a tör гténéaek e(151. El-
beszélese7lbem. sorra falkulnaak ki az iélet szinei étes m űkеdnek a történések 
csápjai, megrmntva az ember életét. Néhány nagy és klasszikus érték ű  
elbeszélése született meg ebb ől a problémakö,rbő l, minit gaz Átváiltоzás,  
A szu"zlеsség fátyllaai, Az új ijm,a címesek, továbbví иe a noveJlilában a vé-
letlemhnck, ta csodának, ,a különösnek az ellhat а1masadó szerоpét. 

Novellájának szükségszer ű  velejárói ezek a mozzanatok, hiszen nyilván-
való immár, hogy ezeknek a technikai fogásoknak emelty űi nélkül az a 
világ- és (emibemlátás, amely az övé, .művészi allkotássá nem szervezhet ő , 
mert abban olyan, látstzóLag Illogikus, eflle гmek az uralkodók, amelyeik a 
klasszikus navellahagyámány srzelllemében haataswkat nem fejfihetnkk ki. 
Lggttöbbször megmarad ugyan (a novella szakolbt vvl ágán аk az alapja, 
azonban azon belül Pap Károly már szabadon é рítkeazik (és áthasornítja  
a navellastrwktúrált: ilvra2 képeivel oldja s ikilt ői lebegéssé vál;toztatja 
a realisztikus rajzot, teaz esem ёtnуit tragikussá éleiтл. ki s lelki sákokon rel-
lеktá.l~a, a véletlennek, ;a csodál>atasnakelemeit csehtnpészve ra hétköznapi 
élet menetébe, illogikus lagilkájáit deriti fel. S ha gyfelöl rokona ez a 
Pap Káralt'-i csoda a szürrealisták csoda- meonamaizmusámak, másfel ől a 
megvalósulásbam ,a rаci оnáli;s elemeket urallkodtaltjia el: nem felmutatja a 
asadát, mint ,a szürrea иistálk, hanem beledobja ;eseményként a hérttközna.pi 
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éleit rriene г Ρtébe, .s hatásait, Іa nyomában fellép ő  változásokat figyeli, hiszen 
 ezzel is csodamotívummal kezd ődifik a töфtér_оt gaz eilibeszélésban, s 

fordul visszájára fiaz élet képe, hagy végén darüljön ki, hagy fiaz tulaj-
donképpen rejtett lényege voflt. 

Az új imában Bús anyó életének marLetét, aimeily a „nem ,történik sem-
mi jegyében telt ~il, így zavarja meg gaz jegyszerre üressé vált hanan:g-
kangás,majd gaz idégenfinek a betoppanása, ;minek kövdtkeztéban az ad-
di,g 1appangó vág az új ima után halálos szükséggé válilk és az anyó 
halálát okozza. Ilyen csodás ,elem A ;szűziesség fátylаiban az elttévedés  
motívuma, ameQy aizeltévedés, a soha haza nem ItaiLalás ígéretével ke-
csegtet, ilyen A kósza piktor iszent ~képe ;töiténeit-kanstrwkciája az i,rreta-
lisfita határán villód гó elemeivel, ígytudja a Masaga ~tóraгigyban ;az özvegy  
Arzó Mária rettenetes ma.g.ánosságát megidézni azzal a képpel, amelyben  
arról értesülü_nk., hogy „Arzó Mária beilátja, hagy ő  fölösleges valaki vö-
rösbeigyék.nél", s ebbő l tudja a Sze гmixveag Toll nérLi !orirára cím ű , művé-
szete szempantjából o оly jelentős í.rását kibontani. Mentacsodás elemek  
körébe tartozik Toll néni rossz szeméndk randkívüLi twl,ajdonsága: csak  
foltokat lát az e тn:berb ől, s az arc vonásai pedig egy ~áltuallán nini érdek-
1ik. Ez a „különös Látás" a halált fedi fel az emberarcon, ha egyszer be-
letekint, s a nézésének ilyen .a hajtása: „Mintha kéz nyúlit volna ki  a 
vízszínű  üvagek !mélyér ől, Ikét örag, fekete, csontos, csúf kéz, ronda,  
mint a hadáll, és ,mintha szüntelenül ott rrLatoszkált volna Bocs úr ar-
cán ..." S a csodás elem benyomásátt kelti Burok néni nagy éjjeli vallo-
mása a szereleim éhér ő.I és kínjairóа , a magázuasság előnyeiről, hiszen  a 
novella férfih őse a vad ~loan: st hallgatva egyszer csak .azt érzi, hagy „a  
világ minden szeuznye testén" van, „.mint egy ké+nyszer:zubbony". A for-
mai ellennek ez .a modernizmusa így lesz Pap Károly elbeszélésében  a 
1iegfonitasabb írói gondolatok, a világlátást közveat ű tő  mondatok, hеlyze-
telk eilő csаlój,a és :hirdet ője, ,a legtermékenyebb m űvészi eleme novedla-
írásának — arkhimédészi pontja, ahonnan világa megragadhaitó és belát-
haitó.  

Táguló köríveket jelenten г k ezek az elbeszélések.: Pap Károly beinnü,k  
újabb és újabb irészleteit tárja fel annak a világnak, a сmelynefik élménye  
foglalkoztatja, amelyeit sajátos l.átá ~sia felfedhet ,és mggmwtalthat. A ma-
gánasság vérzése központi kategóriája nála így b ővül rés gy,aiмapszik, s а  
Szerencse című  erlbeszéiLésében eljut a tárgyak problémájához is, az editár-
gyiasultság meglátasánaik jelképes kif еjezéséwg, s mondjuk azt is ki: itt  
jut el a iLegmesszebbre a vilá ~gilátás gondolati síkj ~an a novella empíriája  
segítségével.  

„A Kőpöly utca közepe ;tá.ján egysz т7re csak ∎egy tömör jegygyűrűt ta-
láltam" — kezdi ,a Sze Ј re;ncise című  e ~besa~élését. A talált gyűrű  azonban  
nemcsak гarany, hanem :gy űrű  is, tehát emberhez tartozó, emberi tulaj-
donságоkat őrző  tárgy, .s ezzel maris a Pap Károily -i kií~lönös világban  
taláaj-uk magunk, s nem lesz csadáLatos, hogy a navell а  hőse „kalan
dozni hagyja gondolatait": „fgy ültem .sokáig, némi án, várva, hogy a 
gyű rűk alakot öltsenek. S vailóъan a gyűrűik kёzepáb!őгl lassan kibonta-
kozott egy emberpár". Ennek gaz embarpárm аk a szemelmi tragédiáját 
kellene elmondania, azt a na ~rmálís, hétköznapi törtenetett, .amelynek 
ezreivel van teli a viLág. Ez a történeit azonban „astabfia históriácska" 
csak, hiszen „számomra !annyi értéke van (az embereknek, amennyit a 
meséje ér, és a meséje annyit ér., amennyit sa valóság benne". pim  a 
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igyűrűv,d1 falytatоt,t néma diskurzus gysrzelre csak iІyen fordulatcut vesz:  
„— É'lmi kel — kiálÍto гttaan bosszúsan —, mit akartok! — S mivel ezt  

nem гtartattamz elegendő  érvne;k, így fálytatttam: — É1;etteJlem tálgyak 
vagytak. Nem szerethetitek egymást. 

— Hazudsz — feleцte ia gyűrű  —, a te szerruedb гen nem hetfk élet- 
!áerlien tárgy ak . . . Te magad ita'liálltál henntiak emberi élleiteit, és akkor te 
ttagadn'ад  meg !tőlünk sajáгt é гletümlket?  

Elpirultam, majd eцs"apadtatm. ia. .szégyer.Lt ő1, és zatvarltan, majd dühösen 
csörgeltatem anarkamban . а  gyűrűket. H,át én már га  szelencse<znet se hasz- 
náцhassam? . . . Hát nekem m& a tángyatk ,életével is számvalmio пn ke11,? . . . 
M,eg fogak dögцemti . . . 

Hggy fi zakfцassák tavább 1 е!Lkiismi;ereternet, már а  mtadrágo гm hát.só 
zsebébe sakal ~taiгn dugni a két gyűrűlt, mikor ,arra gomtdolltam, h вogy jó, 
ha mn,ár í;gy vlagyunk, 1egalább hadd tudjak meg tőlük egyet-rmást va:lós--  
gos gyűrű-életükrő l".  

A гtárgyivá 1ге!tt гennlberi élrelt — ezzé szervez ődik Pap  Károly ellbe ѕ élése  
itt, ebben га  gandalarti magasban, hagy benne а  gyűrűrnotívum s;а  kö- 
1éј ~е  !teleped ő  гrészletelk az emberi nyamraritság keltt ős тајгáцајl már-mLár 
га  pélldázait erejével hassanak. S а  Hatrmómium interщezzбj ~a után (,almel,y 
szép és klasszikus menet ű  elbesг,éцés ugyаn, di csak еду-eg,v srtí:lus- 
megoldása — mint ez is: „nagy pillék őrjöngtek a lugas hízott lámpása 
körüil" — oldja az a,nekdatikus menetet) ; а  Hűséges hámasak sétáj a  a 
holdfémyben cknii гelbesгzéaiésében rbovább is tudja még viвni а  felismLeré- 
seket: ;a. pamltamјmszerű  Qnazduцatdk mögött, hilszen a nоцеlца  а  hűség 
k,amédiiája, megmutatja azt is, hogy . а  vi+lág csak tszбІag tartozik .a hő- 
sökhöz, valójában гтáг  nem lehet hazzájuk гkapasaцni: „már csak a föl- 
dön nézik a hold nyamát, arnelly külön út az itten, кицöл  fű  5  füvön és 
víz a vízen". Ám ,a Hold fényének ez taz elszakadt, külön élet,e teszi 
lehetővé .a гtörtíénet küilönös гmeséjének а  mn,eg+tereníté.sét is, hagy га  hűség  
áцагса  lahwlljгвn és m;egmwtatkazzék ,а  bujiaság, rarm,ely цényege és гtiltlkol`t 
tuцajdomsága a hősöknek.  rA  haldfény, minit гtárgyi elietni, a csábí:tó, s iz 
hfvja ki az embertelen гtu:laj;danságokгаґt is a hősökb5l. Pap Káraly ;pam- 
pá.zó stШszti;kával csalJa е1о  .а  buja Hald képzeltélt: „Be nyugta цanul re-
megnek, pill,o,gnak odafenn párázukon a csilllagak: .az egek эгпi,riádfej ű  
kutyafalkája. Érzik, érzik .az egek trnélyén ъolyomgó messzi Vadnak bó- 
dítáatn hívogató gyi,llkas szagát, sztvkölnek, nyínak, de csak fogja őket 
roppantul а  sötét гmenny imögé rkózott haltаl;mras Vadász szolgaserege". 
A hold majd ennek az légi vadászkürtn еk lesz „fogatlan szörnyű  sárga  
szája", lesz a „b цја  fény", iam ~ely гtabzódni kényszeríti ,az il]iatokat, é.s 
éláriasz гt ,mi гndemit a „részegítő  szagos fényessgg", ат ~✓1у  nagy csábírási 
jelenetben „idegen fényességként" megejti az asszonyt: 

„De  jaj! Most hazzányúilnak ! A holdfény ujjai s a ,szet ццők . . . Szelíden 
aiblni, rángatni kezdik a ruhája. lebernye гgeit. Szét-szétbontják, lefejtik 
róla most mLindj.árt 1epleit . .. Rémiilten húzza összébb ru:háj,át az rasz-  

szomy, szeпnéгt már fölnyitni eim meri, s Q,assan ;  remegve ,roskad le Ia fa 
tövébe, berцevájja ujjait a kiálló igyökerckb;e . . . forró, nehéz, liövér 
könnyek bu;ggyamm,alk dо  szeim гébő'l, iam.elyber. tűz és víz, vágy és mrtóza ~t, 
rnagányasság és szerteollv аdás öelkezn Іelk, mint egy гапуа  méhében az  
ikerlány és fitestvér. Már nem is mozdul, csak res ~ketve tűri, amint 
ölеlце  f'öléje íkerül a rőtsárga. haldfény . . ." 

A Pap Károly-i csoda pild гanata volt ez, атеlу  az eгb.eri élet titkolt  
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bájai;t vibá;gítjia be, a rejltegeteittet, a ki nem mandottat, ; а  gandolatként  
sem testet öltöbtet. Termésszetesen az eélm:ényeknseik ezeken a fennsíkjain  

különösebb iránytűne nincs szüksége az irának, s mind bátrabb аn veti  
el га  .realisztikus elbeszéliés Lo гkalizáló ten:denciái:t, kankrétumra tör ő  igé- 
nyét. A„faltaka ~t" diátó író dolgozik anár itt, akit „ne 1m érdekelnék az 
emberi sarcok", ;s sa helyhеz és időhöz költő  elemek ani,ndinkább csak ku- 
lisszái lesznek а  novel,lia-s,zinpsadna~k, jelzetоk, di már .fosnitosabb sszeгepet 
neдn kapnak, mert az á,rát a !léslek tájai éldeklik s nem saz a fizika;i világ, 
amely~től alszakladní látta az embereket. Már nevekelt sem kell a.dni дa 
hő,sse.inek, csak nőkről és fémfii.afkгál van szó, s еа  sbér is ,a „valahol" é!S а  
„vaslahonлian" általáncss fagallmába Ikö гltözilk, hiszen az ember kiszakadt  

ebbsen az élrnénykö ~rben а  viilágbбl, nincsenek h гargonyоk, a~neilyek ada-  
kapcso:lnák. Csak az Id ő "а1'1 anég csor!bitastlanul örök jelen id'о'kénet ebben 

novella-kömben. A Lakoma című  elbeszéléзг  szin+е  гtiiinet-írása ennek 
jelienségm гek. Ebben a hamanglszó „valahol a városban" sszóla1 meg, s az  

еlгво  személybesn beszél ő  hős valahol .az utcán van, di „nini tudja hal",  

s megy tovább, „megtudni a ►laikj,a éleltét", s hagy teVjes degyem а  tér-  
elemek ki£aikíltása, а  novella világá ~ra köd telepszik. 

S Pap Károly újabb és újabb kanzekvenciák.tat von le ,l;átása" mind 
általánosa гbb és egyúttasl ammnd tragi ~kusalbb jdllege hatásaiira. Elszapo- 
rod:iik a поигеl~lа-szerkezetben а  belső  manalóg, iamelyet alig ell,enpontoz 
az ún. !külvillág 'e,gy-egy seleme, s ezzell párhuzaniossan az ёnmaga életébe 
kaspó figyeilem is — az önéle!tr гajzi elem (Lakoma, Halott a színen, Samk- 
csillag úr, В . vár,asában tö-rstémit . . .) is anyagla lesz elbesszéléseisnefk, üze- 
neteként annak, hgg rrninsdiinikább szesmély szei пint rála van ,sz л  s nini a 
vi)lgrál, sameilyest végső  fokon szinte egészében el fog veszíteni, Id fog 
fakítani műveibő l. Má;sfelőV а  navelllaihő.sбk is tavábbi stramisszfarmációk;on 
mennek át, eegy вга .ј  átos „tudat hasadás" kövatkezményekénit. A B. váro- 
sában törtésnt . ..-ben pl. ezt solvassuk: „A sorstál ggyszer а  nyoanorúság 
vakandgödrébe kényszeríitve, úgy gondoltam: ez anár ö,rölk. Hetek áta 
s гzétosztottaam magamat, az egyik résszenvet elnevezteni , ;biаroninalk", a 
másikat „szenstnelk". A barom ki,nlódjék, gondoltam, di a szent anoso- 

Ат  a legmardosább éhségnél is nasgyabb gyötredsm;eet +orkazo гbt 
bennem az, hogy sa barmot alig tudtam сgy,egy pi111eamsaftla legyőzni ..." 
A novella végén pedig, a. гmákar а  hős gy íkóbor ebbel stalálkozik, ,a kwtya 
nyöszörgése ап "ar „olyan volt, mint a sa ált hangja", s „mintha а  sa,jѓ t  
arcát iliát ~ta volna a fején". A Kéthetess !házasakban ,is sezzel ,az ember- 
állat képpel búcsúzik, s itt a szerelem vetk őzik ki emlberiességéb ől, mert 

férfi az. álambeli nőről vallva mondja: „Se:nmi,re sem emléksz.ern . . . 
Csak egy te~tre, hússra, tűzre . .. Miцn чtha se arca, szeme, hangja, se feje, 
se lába, se keze nem lett volna. . ." Az ,asszanynalk arcosa гa nyilatkozalt~.ra 
pedig, hggy „te гhűséges, .te jóságos, te stiszta, szent", a férfi ezt mondja: 
„lllat vagyok". itt már ,az a képzet, hagy saz .emberi élelt „anadár is meg 
a kalitja" is, gyengéd iképnek tiiiiik. A világ, mint gy roppant ,állat- 
kert, гагтеlу  dlyan,  „mint  egy li-déranyam ~ás" — ez Vesz Pap Ká.raly láto- 
másának teng ~ellуéban. 

Egyik legnab*'yabb navESlllája а  Törteli úr az állatkertben cí;mű , ramely- 
ben ezt az ember-ásllalt prabilem,astvkát idézi meg. F őhősének különös 1á- 
tássa. van: „amiit вiások !szoQgála гbnak, hivatalnak, szükségszer ű  összeltar- 
tazásn;ak, erkölcsi kötelességnek neveztek, mindez Tövbeli úr szívének nem 
volt egyéb, mint valami ra;bság külűsrnféle álneve . . . Hi,ábsa igyekezett  
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olyan 'munkáit keresni, ahoil nincs dolga eimberreaL, mart végül csak min-
dig (ott mőttгt a ,kemyér, iaihol az ember, s nett Tör гteli úr ;m еgint csak rá-
фailáat a leplezett raboskodásra, hatalrnaskrodás га , s í,gy neгnsakára vadáig  
jutott, hagy minden foglalkozás, k,enyé ї' szennyessé válbazabt el őtte, még  
myieilőtt ho.zz.ányúlhabott volna". A természetbe meneküllt tehát, ám egy-
szter az llatkerbbe tappanit:  

„,Köröskörül földből ёpitett emelet em ~elet mellett, felett, eigyütt az  

eagész vad іtermészet, s mond. hatalmas ketrecekbem! Irtázaltos fegyháza a  

négylábú természetnaek! S mvndegyik rabállat mellett itt van a maga rab-
miövényzete, iгаьszјКІ j а , rabsivatagja, rabgödre, rabvize. S mindez elrendez-
ve iaz osztályazó emberkéz őrjítő  sivárságával, amely szereti a legnagyabbat,  
de csak ketrecen belül". Egy „ketrecpokol" látomásává ,nő  az állatkerti  
látvány a hős szemében, s a. figyelem önmagába mar:  

„De mtiár akkor Törteli úr úgy érezte, hogy nyilvánvall.óaan szíve körül  

is ,egy ketrec van. S ahogy egyre beljebb ment ,a négylábú fegyencek  

közt, mintha szíve is, hasom.láan gaz állatoikhoz,egyhangú őrületben kóvá-
lyogna feL,ai1á bordai ketrecé!b еn, s mint (a tigrisek, (szíve is oda-adaütö-
gette busa fiejéit ketrece racsáhaz". A metaanarfázisak váltó ~áraanában  
vanagQik ekkor már ,a hős, s „legszívesebben úgy von űtabt volna az égre,  
mint az esbénikénit az ijedt ku,tyá.k a különös holdra". Amikor kitör rajta  

az őrület, egy üres ketirecbe zárják: az embereik ,és a gyerekek pedig  
„álltak és bámulták Törteli urat ... s szemükben Törteli úr épp olyan  

volt, mint valami furcsa álbot, fu.rasább még a ,ma оmnál, a mókusnál is,  
akit .annyira szeretnék nézini".  

A végső  pont Fez, ameddig Pap Károly (a világ-f. gyelésiben oljut оtt, s  
myilvánvalóvá vált az is, hogy -e rebtent ő  látоmásban már nem lehet  
tavább menni, itt mag kell állnia, ment e Ikapaiszk оdó vitán már .a selmmi 
k4vetkezne, a példázat testet öltene, s borzadva kellene szembenézni 
itmmár nemcsak a művészeit .sikj.án valóságával. Ezzel maagyarázh аtó ta-
lán az •a jelenség is, hagy Pap Károly nem építette novella--rendszerré s 
nem (tette áltia,l,ánassá ezeket a végs ő eredményeket, .s ,müvészeti követ-
kezménуy it sem karnatoztaitta abban a im ёгtёКben, mint feltételezhet ő  
lemme. Naveillái folytonos előrehaladásban sorra felfiedezték az emberi 
é+let elidagenültsége j egyei ~ t, LаZ éil гΡithellyzetek sorából a variánstokon túl 
mind lényegesebb vonásakart fedett fel, .s az embertelenség, a totális ki-
etlemség zord tájaira. is feljutott a Tö,rtei.i úrról szóló novella nagy neki-
futásában, de (a gondolkodás végpontjaként l ~átita (ezt: a húr a végs őkig 
feszült, s ,immár a tett prablémájával kellene birkóznia, amoly ugyanak-
kor ismét csak a reménytelenség, a táv`la,tt аlanság gondolatát sugall-
hatta volna. 

Még kikerül műhelyéből néhány elbeszélés, amelyben .a világgal fog-
lаlkazб  szem az elidegenültség jegyeit rögzíti: önmagát festi, amikor .a 
háború alatt „ ~alyan volt,mint egy ,gnóm valami éklte(len pцppal" (Leve-
liefk egy asszonyhoz);amikor .a szerelem sem volt lehetséges, hiszen „mi-
kor gén. anegszülettem, a szerelem meghalt, és ,a nőik csak arra valók, 
hogy ,keserűen ,еmlékezltessenelk engem (a szerelem halálára" (Nyam ~or); 
a. szálLadatuLlajdonos lányának ,,.egér-életét" fedi fel, tamelyben „oly 
gyanakvóan nézettt rám, mintha ő  vadában egy egérke, én pedig .egy hí-
zott macska leettem volna" (A szálloda egérkéje); Csuramné istenkáram-
laвos rnagányasságát .rajzaljra, az emberi éаet holtpontján: „Cswramné 
még egy búcsúpillantásit vetett a f eszirlet felé, aztán lassan kiballagott, 
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mvegállt a kapu ;előtt, magányosan, egyedül, töpörödöttem, s mvоstalya fur-
csa vont, igen furcsa, ha iláthatná a fia, összecsaipiná a kezéit: j,aj csak  
meg ne őrüljön, szegény szülém ..." (Csuromné istenkáromlása); a kol-
dusak. ;és vándarszinészek ki ~etlein életét festi (Нipacsdk, Margósné gye-
rekei); Pepi néni koldus-ailiatkjáit mögzíti a szeretetr ől szóilиa (LTto:lsó rügy), 
s az Ing című  elbeszélésben már ez a gondolata dobban föl h őse ajká-
ral: „mit éra vautamás, ha az ember nem tud vá ~litaztatni az érleltén?"  

Új kérdes ez ;  ám гаgitаІьаn nemi illogikus Pap Káralt' m оvélla-
vilá,gla kapcsán, hiszen ;az élet rajzaiban eljutott ,a holtpontra, alyan ele-
mekett halmozott fed ,  ,amelyeik .twlmőttek a míívészet ikereltein, és az  

éleitbe száindékaztak csapni. E,gy „kegyetlen myár" világa ,álokult ki  
szákban a novellákban, s immár az író ;m űvészetét ;fenyergette. F.nnck  

művészi tünetei mind gy аkra-bban fe1,~bwkkan;nack elhe-
rszéléseiben. A Lakoma cím ű  végén ezeket a sarakat olvashatjuk: „Ki-
fosztva rés pőrén fogók innét ;elmenni ... A falat gysemv ízlik... jövel,  

ó, hentes, lány éš ,féilaldalit dwlt hold hasonlata ..." — hagy ;a „költ ői" 
képet idézze a valóság ridegségével szemben. A mese nyam,ában cím ű  
írásában pedig egyanesen írói alkatát veszi vizsgálat alá, s nevezi mz аgátt 
az „üveghegy álmodójának", akinek el kell égetnie meséskönyveit, mert 
azokat reálisaknak fogva fel1, ki k ~arja szabadítani „ а  szegény kiraly-
1,eányt", s képes mindenét odaadni, hogy „megláthassa az Üveghegyet", 
s vele jelezze azt ta tragikumot is, Kami az ilyen lellki,atllkatból köveltkezik. 
Az első , gy,ermtekkaráról szó гló ,elbeszélésben apja ilyem szentenciáját 
rögzíti: „— Jaj lesz még neked ezen a földön ... ontnak is szültetik egy 
ilyen gyermek. Félrefiard.ult, én .a napsütésben is dideregve bámultam 
magam körül. Ebben ta pillanatban minden m:ég іdegene!bbnek tűnt élőt-
tem, mint anntakel őt:te valaha ..." 

A Kegyetrlen myárbtam azonban nlár a hantpont-pro ~b~lénnа  közelébem j.ár. 
Ez is „költői" novella, mint a kulcsvalilomásokat tartalmazó, ars poeti-
ca-szerű  Pap-irásak áltattában. Költ ői és jelképes, hiszen a kegyetlenül 
forró nyár, }amel уy em a itűző  sugarak el ől végül is a templomba mene-
kül — az írói figyeilem mozgásirányát is jelképezi. Krisztussal talá.liko-
zik ekkor: 

„— Mi a te szenvedésed — hallottam Krisztusit —, az enyétmhez ha-
sonlítva? Boldogok, rakik kívül-baltit tüzesek,, és nem lelhetneik soha nyu-
gadalim,at, csuk az utolrsó napon, mikor minden újra t űzizé lesz ..." S a 
novella végéin megmutatkozik a csoda: 

„— Az talaikjaiim ... — gondoltam — az élcte гm! ... De a nap nyár föl-
emvelt sugaraival, :egyre följebb, .közeil оbb magtóhoz, vérem mintha etgy-
szerre eilpárolgottt volna, eiltűntek a házak., ,a templomok, visszaroslkad-
tak, s nvég nLintha látta¢n volna, amint alakjaim z űrzavaros kiáiltassal 
kannaragnak alalttam; aztán ők is szétszóródtak az űrben, mint viharban 
а  Por". 

A Krisztus-gondolatig, a megváltáseszméjéig jutott gandolkod.ás be-
zárna tehát a kdrt, amelyet Pap KáraJ.y írósága és embersérge nr egfutatt, 
felfedezve é г Ρs művészetté szervezve az elidegenült, eiltárgyiasult világot, 
felmvéirve mélységeit, és borzadva a félfedezéseken és a meglátottakon. 
S elfоmdutllt ;a maga teremtette novella-világ idegen, eanbembelen mivolttá-
ttál, s ebben az elfoirdulásban az író természeténék egyik tal арsajálbossága 
nyilvánult meg: nagy nyugati kortársaival szemben ő  hajlamos volt az 
életet .és az irodalmat egynek látni, novella-világát olyam konkrétnak, 
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агт ~еlу  szemében az ип . nam ;rnűvészi vialáság,gal eg,yenlí,tődött ki, s en-  
nek követkeг~tében segítségre és mnegv"alt'asra van szüksége. Azt mond-  

bаtnánk, hagy Ра,р  K~ároly eddig гelért eredményei гből nem a művészi,  
hanem az emberi lköиetkezményeket vonta le, s a valóságos aikció iliehe•-  
te~tlensége tudaitában, s hiánya klényszerében fordul ia Krisiztus-téma,  a 
anegváiLtás motívuma felé, s  tavább, az irodalom fe ѓLé is az Idő  :probilé-  
máján,ak ,fe,lbwkkan!ásávál !és а  bibliai ternatika !m ~gjelenésével. Pap Ká-  
roly nem mar.aidit m,e ig az irodalom iterűiletén.. Ha ott marad, egy Franz  

Kгa;fká гra emiLélketitető, e negativ világképet megteremt ő  alkató s rend-
szert teremt ő  egyéniségge4 gazdagaduk a m,a ~gyar irodalom, hiszen elbe-  
széléseineik ,az ia sora, amelyben az ,ember idegen a viLágban" gandola-  

tától eljutott a tárgy-egyén és az emberi mi иalltát veszítő  Іgyéniség meg-  
1~átásáig, ,s  а  noveLlafarma aliaikíbási bátarságáиafl, атеlу  ,az akdotikus  
elbeszélést áthasonította és modernné hangszerelte — erre képessé és  
hivatottá tehette volna.  

4.  

Osvát Ernőt búcsúzba-tó írásában ( цtolsó találkozás), Pap Károly Krisz-
tus-regényéről beszél, amelynek ,tövisét hordozta szívében", s „eszeve-
szetten ,еgy Kri ~sztuslregény tervei közt" ibel оngvа  búcsúzik NNyugatbeli  
nagy támaszától. Fontos vallomást tesz itt, m űve fogantatásinak érzel-
mi vanatkazásaiut, itel ѓtettségét emelve kii: „Mert a leagim ~agasabb fájdal-
m г Ρait válаsztoltrtaaim ki írásom céljául, hagy soha e1 ne tévedhessek önön-
hu,llámai:mban, viharaiimban, itaijtékj+ai!mban! De munél jobban töriked.tern  
feléje, annál inkább énezátem, hogy az a fárosz, :az a Krisztus nem paxton  
áll, nem partot jelent, nem földet, nem dics őségeit, se könyveit, se művet,  
még csak pihenést sem, cstupán az örök bolyongáshoz vi гlágít. S minél  
inkább megyeik feléje, csak önöntehetetlenségem iszonyatollban jutok  
egyre beljebb". Itt ,beszél ,a Krusztus-regény és ,a bűn kérdésének az  
öisszefüggé!séről is: „Mi a ebűn gaz jegyesek ellen ,  a nép ellen, ,a világ ellen  
és önmagunk ellen? Árki ezt meg akarja írni., annak mindezt a b űnt  
unragára kell váLlalnua".  

Az erkölcsi világrenden ,esett sérelmek ihletiek tehát s az emberi von,á-  
s~ait és ,értékeit v,e&ztet,t világban is az erkölcsi viLá;grerud csorbái fogLal-
ikoztatták, s ezek a csorbák végs ő  fokon önnön tehetetlensége „i;szonya-
itaihoz" vitték lel, ,аmеSybőil csak „az isten csegíthet" gandalatáva гl rnerül-
hetett fel. Ennek a felmerü:liésnek ra vonzásában készülnek Mikáél ,ről  
szóló nagy-novellái, amálye{kib őll .a Megszabadítottál a haláltól című  kó-
tete ,áll össze laza kiampazíciájú regénnyé, s írja meg novelláját: a Jézus  
beszéde Magdala határában cí tutit.  

Látszó ~lad ekkor kertilt a m.íitosz vonzásába, hiszen az emberiség tuda-
tának eigyik ősképlete tajiaun bo ~lyongha(tott, aibban az emberi hаgyo-
m,ánybblan, amely a zeretietr ől és a megváltásról szövődöitt, túllépve a tér  
és az idő  korlátait, s hagy bel ő le az időtlenség és időfeleittiség suho-
gása haLlíatszádjék ki, s váljon adott embeiri helyzet képLe гtévé is. Való-
jábam, azonban szinte .első  ёLbeszéiLéséitő ~l kezdve énezte a mitikusnak  a 
vonzását, hiszen már !akkor, iamikor a magány, a szeretett hiánya, a  
tárgy-egyén, :az állat-ember. a kalitban él ő  ember helyzielteiit 1attatta, az  
egyéni sorsnak a novellákban rajzolt képében az álbalár дΡosságat, gaz egye- 
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temes érvény űsége,t  tapogatta ki, azzal 1f оgІа lkоz хbt, 'атеlу  túlnőitt az  
eigyé~цi élet kínálta v'ariánsan, s kihavlatta az egyéni sarsok szövéséb ől  
anniak а  nagyabb soasmiak a hangjiait, amelyeknek : а  szavára baldogtalan-  
rLá válluk aiz egész emberigég. Pap Károly szemében tehóit іа  vil:ág kéipe,  
az emibeni sors .és emberi helyz еt az álla,pot kérdése és nem. ia f гаlу~а-  
unaté, ;mextt а  mitosz arpat-képlet, ,amelynek beteljesadését figyeli az  

író, гв  csak az utalsó tőrdöfés villarLását iszeim1i — az már nem ёrdekli,  
hogyan а;liаkult ki ia:z ,áUUalpat ,  amеlly е1 f oiglall'koz!uk, s nem bí1be11 ődik őssze-  
tevői Ifelfedégével sem. Az emberi élet, mint eleve adott megmásíthatatlan  

jen:séig, s önm;a,gában függetle гn, az, ami van —ez adja a mitikus vaná-  
sá;t meg ntiár korai cUbeszéléseinek, s ez rrua;oyarázza, hogy a tér prab-  

léimája mi,émt nem kerüllt érdekl ődé;se kö гrébe,, miérlt !eUégszuk csak meg  

jelzésével, cli azt is, hagy milyеn köinmyen tud ;terekeit áatdépni, s hagy  

m;ennyire ugyanazon a he~lyen van gdalUa határában, Tám'aanban vagy  
В . várasában. Csak az idát keilllebt rnég leígy ёznue, s navell "ai fix jelen idejéb ő l  
az öirölk jelen idő  vlégtelienségéit kellett éirzékelmme, hogy írásai színpada  

végleig elkészüljön.  
цigya:naz a ;pnabléana ez ,  ате11уе1 Thamas Mann is éррет  ezekben az  

ávelkben ,foigl,aUkozatt ІоІуаіn intenziven Jázsef~teitrlalógiája an,egfarmái гásán  
dolgozva. Amikor ta Jézus beszéde Magdada határában eíim ű e ~lbeszél.ésé-
bien ;azt olvassuk, hqgy: éppein azért hasonlítom a lelket a gyernn;ekhez,  

aki holtan szüUe гteitt: még ю  villágra sem jött, máris mёgLtte az egész  
világ, de sohasem fog ,ró,la beszéUni emberi ny оyven", kkor végs ő  fokon  
Pap Káraly rnítosz-szemdélebének га  1e ~gfőbb vonását is megisanertük, s  
ha пцеиléје  .tesszük Іар  Káragynak Thoma;s Mann Jákabjáról írott kriti-
kája an;ergláitásaiit, így а  fkövebkező  .mondatokat: „Ha ;а  sars megmareve-
dik,;a,kkor végzeit lesz. De erre а  merevségre való hajlam benne van m:inden 
sorsban. A nexnis.me" tlődőiben is. Csak jobban derül ki, h,a az egyes az 
egészben, ;az egész a sok eigye ~ben is гm;étlődik, цуу , ;am.init az Jákab utó- 
daшban van: Izrá гelben". 
А. mitikus szellemet +leihielő  n1.ii,nek а  f eгцtéibeleli a húszas évek végén 

megérteik tehát Pap Károly iműhelyébаn is, s együгtt vo>vtak azok az ele-
anek, гагтеlуеМ  геуу  ilyen vállallkazást kedve гzően b гefialyásaUhabták (mitikus 
ilátás, a viliágéUmény tér- és iddtlen.ség е, iaz életláitáslaan а  sokszoros tiik- 
гözbe гtés), de a anitikusnak , а  гtenmészeitéből гkövгеbkeztek iazok a nehézsé- 
gek is, aanelyelk ;meiggátollták, hagy szilándan kam,panálrt, szervesen épí- 
гtett reigényt írjon a imegv'altás p,raыém,ájáról. Mert ;amilyen ki;tű,nő  no- 
vellák ö гnimagukban a Mikáél-tö ~rténёtek, а  Megszabiаdíitattál а  haláltál 
аппуцг7а  hibáis ;r~gény. ,A novella ugya;ni;s fanmáj.ánál fogva az id őnek és 
+а  roérnek eleve medret ad, .a regény+kancepciá azonban ezeknek az е1е- 
7neknelk bedső  meighartárоzatts+á4gát bétede гzi feg, ú;gy+hogy, amukar a;képlet  
és ismétlődése p ~raьІiémáját kell megoldani s félvázolni az „örök ismét-  
гlődésben", itehát az állapotban а  falyamatat mutatni meg, az e уусtІет  
kiráLtás ~ba Húgy kell ьeUe±fiagglalni az évszázadakan át beUehalla+tsizá echókat  
is hagy mégse váljiék a hangdk z'úrz,aivarává maga a 'kiálUtás. Pap Károly  
a maga konkrét praьІémáját jellemző  gondolatokkal fejtegeti  a 
Mamn-regény ntiargóján készült ;kri гtikájában. Amikor ;arról beszél, hogy 
а  „vélgz,etet nini lehet ntiegcsalni", s Jákob utádauban újra kezd őd',ik „а  
harc az áldásért: ho.gy áldás legyen az áldásból -és ne átok", akkor ёi 
maga Jézus-megénye pnablemattiikáját is taglalja: „S la;s зan-+lassan, évs,г,á- 
zaкiokоn ált ez a k.üzdelem áitlényegül, 'b ef е1é fordul. Meigérik benne és 
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ártata gaz .erkölcsi átalákulás ѕz јј ksёge, s Jákobbal, a végzetet megcsalni 
akaró ősatyával szemben ott állnak a végzettel szemben roppant bels ő  
erkölcsi küzdelmükkel ,a zsіdó próféták, e+gészen .a Náz,arethiig, aki ezt 
a :küzdelmet az •áldásérit a 'test ,  ,a n,épiség !a világ teíl.jes á tszellemüléséig 
falytatj a ..." Azonban „a. ;kicsa.it áldásbál  nem tud igazi áldás leni, s 
mint átok nyomja tovább Izráеlt, hagy szimbóluma legyein az egész 
em г Ρberiségnek, semely hiába akarja az ésszel sneigszerezni Isten ,szeretetét". 

Gondolkodása, amint láttuk, itt sem m űvészi jellegű : a Mann-regény 
eigyeitLan ,olyan gondolatot nem ébreszt benne, amefly ,a történeti-mítoszi 
regény formai ,és művés'ze't-böllcseleti kérdését ,érintené, függetlenül ait-
tó1., hogy azt val'l'ja .az íróról, hagy iaz az ,erkölcsei és ,es.ztétikaí ёrz.keny-
ség olyan ötvözete, amelyben .agy .esztétikad érzékenység mindig több. 
Papban azonban tudatosan az erkölcsi érzékenység van túlsúlyban, 
amelynek ntiérciéje valóban a „sors", ahogy e recenziójaban fejtegeti. Ez 
az érzékenység, .a maga sorsából kicsapó .parancs irányítja, almikor a 
rvavell,áival а-neighádіtott világban. azt fedezi fel, hogy „igazi áldás" nincs 
rajta, s h.elyctcte „.átok nyau ја", 'amely talmivá v.áltoztatj:a. a jószám ~déiko-
ka г Ρt és eoetté az elet barát. „Kicsikarni ,az áldást" — társadalmi és poli-
tikai reflexiója ez a forradalomban aktívan részt vett Pap Károlynak, s 
annak tudata ta regény-ialakitás гnegszabójа , hagy az „igazi áladás" ideje, 
a meigválltás, mg nem következett be, hiszen regénye messiása, Mikáél, 
az ács, nini a kereszten hal meg. Egy keresztre nem feszített, csak .a 
világ szenvedését magára vállaló Krisztus ő , ,aki nehéz léptekkel tűnik 
el ,a  történelem s űrűjében, hogy Pap Károly regényében öltsön újra ala-
kot. 

Szabad alakítást, mítosz-újrateremtést igényel az ilyen szemlélet. és 
Pap Károly, •a „test, a népiség és a világ" teljes átszellemülését „látja", 
nem is ragaszkodik az evang.éliumak Krisztus-történetéhez, hahem maga 
költ a szó legnemesebb értelmében egy népi Krisztust, „akinek a kínja 
nagyabb lesz, minta latroké". Írói természetének már hegnyilatkozott 
erényei itt is jelen vannak: a „különö.s" iránti vonzalom, a csodás-elem 
nemcsak a témaválasztásba gyakorol befolyást, hanem a talaját is .ké-
p.ezi az új prózai kreációnak., s lesz a Mikáél-történeteik tengelye. A 
pantomimszerű  láttatás a groteszk helyzetek remekléséhez vitték el, s 
prózája világának mintegy a lelkébe világítanak be, lírai passzusaiból 
a látomás ,égboltozata készül majd, az evоkáciában, amely a képzeletet 
az idők mélyébe viszi, s a nyelv saiátos „biblikus" zengésében vissz-
hangzik. 

Azonban mégsem ellen-evangélium a hat Mikáél-elbeszélés, s bár 
Mikáél Krisztus-képlete, hTémeth László szavaival, „a mi szellemi igé-
nyeinkbő l fakadt", Pap Károlynak gondolati igénye mégsem volt olyan 
magas, s annyira átfogó, ahogy egy általánosabb világkép öltözhetett 
volna művészi kifejezésbe. Kiindulási pontja ugyanis érzelmi veret ű , 
s amikor a legmagasabbra akarna kapaszkodni, éppen akkor nyúl 
utána az érzelmekből sző tt lelkiség, és húzza vissza, már-m.ár az or-
mokról. A Megszabadítottál a haláltól azonban így is egy nagy igén; 
meghirdetése, részleteiben pedig, faktúrája egyes színeiben páratlan. 
Pedig igazi .szerepe még ezen az érzelmi Đldottságon belül is nagy volt: 
novella-világa gondolati megszervezésének kellett volna ezekben az el--
beszélésekben lejét szódniok, egységes világképbe fogni, mindazt. a.mi: 
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a világгban tapasztalt és a világról gondolt, egyetlen költ ői vízióba fog-
lalva örökíteni •meg.  

Németh ы.szló éppen aMikáél-történetek kapcsán emlegette Doszto-
jevszkij nevét, s valóban: Papp Károly novella-világa a „megalázottak 
és kitaszítottak" világa volt, részleteiben egy „holtak háza" látványát 
kínálhatta volna fel annak a szociális ІІПІёлу nек  a befolyására, ame-
lyet a forradalmak idején szerzett, egybefogva itt a „test, a népiség és 
a világ", az ,egyén, a társadalom ,és az emberiség relációit. Hogy el őbb 
az egyén sorsán borongott, azt már láttuk, s most jeleznink kell azt is, 
hagy ezeknek -ő  ácsolja meg a kereszteket, mert nyilvánvaló, hogy ak-
kor, azokban a mitolági а i messzeségben volt időkben csak a latrok 
függtak a kereszteken, a Megváltó nem, mert akkor nem lennének b ű-
nök és nem nyomná az életet átok. S amikor Thamas Mann szemére 
veti, hogy „nem érezte Izráel lelkét", akkora maga énzékenységéne hi-
vatkozhatott, hiszen amit ő  csinált a mítosz újraköltésével, az a nagyakna 
jellemző  bátorságra vallott. Nem a szi.mbblum оk és nem a racionalista 
iróniája vezette, hanem a legmagasabb rend ű  költészet, s lesz maga 
ezekben a novellákban „az г~si földrő l álmodozó lírikus", ahogy a cio-
nista Herzlt nevezte, s lesz mindenekfelett költ ő , .aki víziókat vetít 
elénk, s elég erőt érez magában ,egy új evangélium .megköltésére. Nem 
lesz véletlen, hogy Németh László, ki Pap Károly m űveinek talán leg-
megértőbb olvasója volt, mérföldk őnek látta Pap Károly írói alakulá-
sában a Krisztus-eszme felbukkanását, s els ő  kitűnő  navellájának az 
első  Mikáél-történetet, a Níessiás születik-et tartja, hiszen itt látja fel-
csillanni Pap Károly művészetében ,a költő iséget. Ő  volt az is, aki meg-
kísérelte Pap Károly .költ őis.ége térmészetrajzat meghatározni. Szerinte 
Pap Károlyt ,,,nem a valóság köti, hanem a lényeg", s ő  mer „a való-
ság rovására is költ ő  lenni, hiszen tudja, hogy •a lényegest legtaláláb-
ban a képtelen fejezi ki. Ami Pap Károlyt a kortársíróktól megkülön-
bözteti, képzeletének ez az állandó vonzódása a lényeges képtelenség 
felé". Hozzá kell tennünk azonban, hogy ez a Németh László emlegette 
„lényeg iránti vonzalom" a „valóság ellenében" els ő  írásaiban is meg-
nyilatkozottmár, hiszen enélkkül aligha tudta volna felfedezni azt a ne-
gatív univerzumot, amelynelk novellistája volt. 

A Mikáél-történ еtekben, amelyek a Megszabadítottál a haláltól című  
könyvévé álltak össze, a költ ői kreációnak a lehet ősége rnég nagyabb 
lett, s elboríthatta az egész történetet, a teremtés teljes m тunkáját vál-
lalva. De nagyobb méret űek lettek novella-írói ambíciöiban a mitikus 
tendenciák is: az emberiség általánosabb szemlélete felé törekedett, de 
úgy, hagy a ,„népiség” .mozzanatában lelte fel azt a médiumot, amely-
ben az egyén ,és a világ problematikája mintegy .gy űjtő lencseében ösz-
szegyűlik, s mi több, Pap Károly esetében ez a népiség a zsidóság fo-
galmával egyenlítődik ki, megadva azt a szociális színezetet, amelynek 
oly sok indítéka vetődött fel nála ebben az idoben. Pap Károly Miká:éla 
természetesen népből jött hős lesz, „egy együgy ű  szemű, kissé ké-
sőn serdült, csodálkozó paraszti arc", akire az igaziald.ás kicsikarására 
vár majd. 

A n "epe élet hat stilizált, m költ ői képekkel ,és a groteszk teljesség-
varázsával teli állapotát idézi meg a látomás áhítat-légk ьrébe burkoltan 
Pap Károly itt, újjáteremtve a Biblia naiv ,szemléletével versenyre kel ő  
módon. A rossz élet képei ezek, a mélységnek kell feltárulnia, hogy a 
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megváltó 'm:egszületésére bírja a magasságokat: a shébai Illés és Ruth 
szatócs-teng ődését, amely egy egyetemes medd őség sivatagaként nyílik 
meg az olvasó szeme el őtt; a támáni szegényacs családjának nyomor-
gását, a libbániai szegénység kiszolgáltatottságát festi, s emeli fel őket 
a groteszk nagyító technikájával és erejével a tragikomédiának abba 
a magasába, ahol az ember élete, a közösség szívdobbanása egy nagyobb 
erejű  sors viharába kerül, s az élet törvényei szólalnak meg. Ezekben 
a betétszerű  részekben a mítosznak az az állapotot keres ő  törekvése 
érvényesül, amely, mint láttuk, Pap Károly íróságának egyik legna-
gyobb erőssége volt. Nem csoda, ha a teljesség magasába ezekben a 
részletekben ér fel. Ezeknek a történeteknek a kritikusa (Németh 
László) „képtelenül groteszk" csattanóit emlegeti e betétek kapcsán, s 
joggal. Ruth medd őségéből gyermek .születik végül is, de milyen áron! 
A .szülő  asszony jajgatása behallatszik a templomba, és ott lánc гeakció-
szerüen vajúdni kezdenek a sгorrvbatot köszöntő  terhes asszonyok, hagy 
végül a lakosság egymást pusztítva meneküljön el a megszentségtele-
nített helységből. A Mikáél elhagyja Támántban Elulnak, a leprásnak 
a halála köré építi fel groteszk nagyjelenetét, hogy a libbániai t űzvész 
leírásában tet őzzön ez a fest ői kedv, s remekeljen a templomépítés 
zárófej ezetében. 

Ezeknek a nagyjeleneteknek a felszínén az eksztázis fényözöne vál-
takozik a kietlenség-képek elkomoruló éjszakáival. Az eksztázist a ter-
mészet látványa és a vágyakozó szellem forró s lírába futó varázsa 
csalja el ő : a támáni vihar leírása; a fiatal Mikáél és nagyatyja párbe-
széde a hitről és a .halálról; a leprás Elul megnyíló" sebeir ől szóló rész-
let; .,Tekijáhu .megérkezik Mikáéllal régen látott szül őföldjére" lírája, 
s a vízió teremtette képen valóban „mintha mg érezne Adomáj ujjai-
nak nyoma és illata": Tekijáhu és Mikáél +beszélgetése az emberi élet-
ről, a magánosságról, a prófétikus látásról stb. 

Az állapot-+képek alapszínét azonban a negatív világ és emberkép 
barnább és sötétebb tónusai ad já'k. A könyvnek már az .els ő  oldalain 
Ruth .meddőségének látványa a magáramaradottság szomorkás mosolyát 
kínálja az envbernek „valóságra ébredt szomorúságával", amely befo-' 
lyásolja á látást is: „ha égig.megy a falun, mintha felülr ől nézne min-
dent, .akár egy madár", közben azonban a h ősöket az a kérdés érdekli, 
hagy „ki tud oly dalgakrál, mik a lélek bensejében történnek csupán?" 
Van tehát a Megszabadítottál a haláltólnak egy belső  hálózata is, amely-
ben folytatódik gaz a világ, amelye könyv megírása el őtt foglalkoztatta. 
Az elidegenültség képeinek e hálózata azonban már nem emberi hely-
zetekből csap ki, hanem megfogalmazott gon.dolatakként kerül tuda-
tunkba, s a regényben a tudatosság egy elért fokaként szólal meg, lazán 
kapcsolódva ugyan magához az epikus anyaghoz, de mégsem függetle-
nül tőle, hiszen a regényben sincs végs ő  fokon másról szó, mint a világ 
rosszaságának tudatára ébredésr ől, arról a pontról, amelyen túl az ad-
dig természetesnek látszó világ természetellenesnek mutatkozik meg, 
lelepleződik, s az emberek igazi arcukat tartják a nap elé. Amikor 
az ártatlanul megkövezett apa gyermeke, a práfétikus megszállottságú 
Tekijáhú életének történetét meséli, egyik fordulatnál felkiált: „Hát 
nincs igazság abban sem., amit nyitott szemmel lát az ember?", akkor 
Pap Károlynak ez a legszubjektívebb törekvése szólal meg, s az igaz-
ság látásának a kényszere beszéli ki :magát. De az „üresebb a lelkem, 
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mint a rossz űrmérték, amit mára csalfa árusok is félredobnak" gon-
dolaba az emberre mutat, arra, aki a megváltás munkáját vállalni 
akarja, aki ki akarja kényszeríteni istenét ő l az áldást. 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy Pap Károlyt szubjektíven a messiás-prob-
lémának ez az intim oldala érdekelte és foglalkoztatta, s ezt kötözte 
legszorosabban önmagához is, Мikáél alakjában önmagát adva. A 
messiási sorsnak Pet őfi kezdte vizsgálatát, Ady folytatta, ám intenzíven, 
tele lelki kényszerkép гzetekkel Pap Károly élte meg, hogy ezekben az 
éve b.en lírai-gondolati élményként a Mikáél-történetekben keressen 
rája feleletet. Mikáél alakjának bizonyos mérv ű  kiegyenlítése az írói 
önjellemzéssel legalább lehet őségként adva van ebben a m űben, az in-
dítékók egész sora kínáljia magát, kezdve attól a nagyon is életrajziz ű  
mozzanattól, hagy Mikáélt nem szerette a nagyapja, az áldozathozata-
lokon keresztül (ebben az Elullal, a leprással való talá.lkozas nem kis 
szerepet játszik, mert benne a szeretet hiánya és a szül ői önzés jegye 
van) az elragadtatás, a börtön ino тaanatáig. 

S még inkább a messiás-ké гdésnek a lírain oldott, de wgyanakkor 
gondolatilag értelmezett volta .szólal meg a Mikáél-törtenetek kulcs-
mozzanatában is, felfedve a prófiétikus sors ;és a magánosság összefüg-
géseit, kiugratva azokat ta gondolatokat, amelyek Pap Károly íróságá-
nak legfőbb izgatói voltak. Tekijáhu mondja egyik -monológjában, mi-
közben élete értelmén borongva Mikáélt oktatja: 

„ —Küszöbön állók — gondoltam — s fiamat hozzam? Olyan ez, 
mint a többi. Értelmetlen s nem embernek való. Fiam legyen, asszonyt 
vegyek, .szenvedéseimet hagyjam rá örökül s ezt .a földet? Magamban 
voltam az erd ő  mnélyеn s mégis felkiáltottam: Mihez hasonlítsam ezt a 
földet, hogy mindjárt csúffá ne tegye ,mindazt„ amit róla mondok? Lá-
tom már, .olyan az ember, aki álmodik, minta napsütötte víz; fölszáll 
az ég felé titokban, de ;ott összegy űjtik a szelek s visszazavarják a föld 
bensej еbe: Ki hívott téged? S a föld benseje felszorítja megint a 
földre, mígnem megint jö a nap. Boldog csak az, aki sohasem álrnadik, 
hanem csak gél, vagy aki sohasem él, hanem csak álmodik. Hanem már 
volt-e e.gy is csak ilyen, vagy amolyan? Mert aki maga nem is álmodik, 
kíváncsivá lesz a más álmaira és megretten azoktól. Mint a higgóthiak. 
Aki pedig álmai után menne, csodálatba ejti, v аgу  megrikatja az a 
föld, hogy előbb-utóbb eszel őssé lesz. Így voltam én is a libbániakkal. 
Lá.m, szüntelen két munkát végez az ember. S egyiket sem végezi el, s 
mind a két munkájának egy lesz a vége: felelem és magánosság. Fé-
lelem a haláltól ;és az álmoktól, magánasság az emberek között". 

Ez a kép egészül ki Tekijáhunak egy másik, az ember helyzetét fe• 
mutató látomásában: 

„Ugу  láttam az embert, hagy mindegyik sziget a saját vérenek ten-
gerében, segyik sem láthat túl asaját vérén. Ug у  van itt is, mint az 
égen, s miként ott a csillagokat a sötétség tartja össze, ítgy az embere-
ket e földön is csak a sötétség tartja össze, az élet ,és a halál sötétsége. 

Évről évre, napról napra úgy éltem: ez lesz az utolsó. Nem kellettem 
az embereknek, s nekem nem kellettek az emberek, nem szamjaztarn 
sem a nappalra, sem az éccakára ... A madarak is meglátták rajtam: 
Imé, ebből hiányzok az emberi élet! S jöttel~, hogy fészket rakjanak 
gyapjas fejemre, vagy hogy felüljenek testemre, mint ahogy sziklákra 
szoktak ülni figyelni a fák rezzenéseit és a szelek járását ..." 
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Ez az a pont, az emberi világon kívül, ahová Pap Károly figyelme 
i.sm ~ételten eljut, felfedezve a nem emberit az emberben, az emberte-
lenséget a világban. Ám a felfedezés igazi tragikuma is adva van fen-
tebbi idézetünkben, a Tekijáhu példázatában: nincsen ú.t más, csak az 
e felé vezető . S ennek a döbbenete üli meg ezt a m űvet is. Novellái-
ban a világban élés útján járva jutott ki az emberi világból, figyelve, 
éberen. Itt „az álmok" ösvényét követte, módszere ellenkez ő  irányú 
volt, mint azel ő tt, s mégis oda jutott, mint ahonnan riadtan menekült 
el előbb. 

A práfétiku.s ember és a m űvész tragédiája ez? Pap Károly azonban 
még ekkor sem hitte. ezt, amikor a meg nem feszített Krisztusa utolsó 
mondatait írta, mert hallani vélte „a nyomorultak hangjait", „mert bi-
zonyosan az elbújdosott latrokhoz vezetnek az embert fél ő  állatok". 
Mik.él a latrok társaihoz vágyódik, a szegénységhez, a test .és a Délek 
árváihoz, akikben az irgalmasság szikrája él még. 

Egy be nem teljesedett intim vágy 'és práPéció sugallata volt ez a 
befejezés, hiszen nyilvánvaló volt a társadalmilag hatásos tett prablé-
májának felmerülése. Ám ami a fiatal Pap Károlynak sikerült 1919-
ben, nem sikerült tíz év múltán. Forradalmi mozgalom helyett a zsi-
dóság faji prublematikája, a zsidó népiesség kötötte le figyelmét —
önmaga világát fedezve fel, azt, ahonnan jött. 

5  

A Megszabadítottál a haláltól a prófétikus sors regénye akart lenni, 
ősképletének vizsgálata abban az id ő tlenségben, amit a mítosz kínált 
fel, abban a költ ői szabadságban, amit a bibliaiság adott a konkrét 
térnek és id őnek a kikapcsolásával. A tapasztalatok, mint láttuk, tra-
gikus kihangzásúak voltak, s egy olyan elv hirdette meg érvényességét 
itt, amely, éppen id ő tlensége révén, törvényszerűségként is hathatott, 
s a prófétikus lélek útjának lényegében problematikus voltát hirdette 
meg. De mert Pap Károly m űvész volt — a művé:szsars vizsgálata sere 
maradhatott el, bár szimptomatikus és fölöttébb jellemz ő , Pap Káralt' 
nézeteinek cselekvésre állítottságot hirdeti, hogy a m űvészsors kínálta  
lehetőség csak a „prófétikus" cs ődje felismerése után vált időszerűvé  
szemé+ben. A Megszabadítottál a haláltól mintegy visszakényszerítette a  

művészethez, a művészsors példázatához, a mítosztól a konkrétumokkal,  

realitásokkal teli hétköznapi világhoz, ahhoz a „magyar" világhoz,  

amely hétköznapjainak és közvetlen tapasztalatainak a világa volt.  

Hogy tapasztalatai itt sem lesznek mások, mint +amit a mitasz példá-
zott, az természetes, különösen, ha tudjuk, hagy mind a két m ű  egy  
tő ről fakadt, egy indulat dolgozott +bennük, egy szemlél еt kereste izga-
tottan a szilárd talajt a lába alatt. Próféta és m űvész — a világnak  
ezek a magánosai egyesültek Pap Károlyegyéniségében, s reflektálód-
tak nagyobb kompozíciójú alkotásaiban. Nem szabad azonban figyelmen 
kívül hagynunk azt a tenyt sem, hogy a Mikáél-történetek idején, bib-
likus alkotói napjaiban a Jézus beszéde Magdala határában cím ű  no-
vellájában felmerült a művészsors problematikája egészen egyértelm űen  
a szavak és a cselekvés dilemmáit vetve fel. Ez a novella azonban még  

a prófétikus élet cselekv ő  jellegére esküvő  írót mutatja. „A beszéd a 
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lélek fogsága — hirdeti a különben gyönyörű  példázatban Pap Károly  
Jézusa — ,  de a cselekedet az ő  szabadsága. S adhat-e jelt magáról az  
ember, aki fogságban ül?" „Amikor didereg a világ" -- mondja egyik  

másik bekezdésben ez .a Jézus — ,  „a legkisebb jócselekedet is láthatóvá  
teszi .a lelket ésmindenki hisz benne". A tanulsága azonban a Mikáél-
történeteknek 'éppen az volt, hogy nem lehet cselekedni, hogy ez az úi  

is zárva van.  
Ekkor fordul A nyolcadik stációban a művészet és a m űvész p.rable-

matikája felé, nem függetlenül a Megszabadítottál a haláltól Krisztus-
képzetétől, de most mára 'konkrét társadalmi közeg problematikáját is  
figyelembe véve. A maga alkotói dilemm.áinak vizsgálatára vállalkozik  
itt Pap Károly, mintha A nyolcadik stációban azt az írót ábrázolná,  

aki a Megszabadítottál a haláltól című  könyvét írja, s azokkal a kér-
désekkel küzd, amelyeket ez a regény felvet a világ rajzával, Tekijáhu  
példáтΡatával az embertelenségr ől, a természetről, a művészet ,magányt  
hozó légkörér ől, az ábrázolás problémáiról.  

Leviátban, a fiatal ,m űvészben, aki kávéházi festészettel keresi ke-
nyerét, „jó arcképeket" rajzolva ötven fillérért a kávéház látogatóiról,  

a nagyobb szándékok dolgoznák, a m űvészetnek az igazi ґkёnуѕzІгё t is  
érzi, azt a művészetet melengeti a lelkében, amely „sok-sok alakkal,  

minél több színnel, éggel, földdel, várossal" teli kompozíciót szülhet:  

,S ha arra gondolt, hogy mi volna ezen a képen, rendszerint azt  a 

padot látta maga el ő tt, ott .az Arábia-kávéház közelében, ahol gyakran  

szokott üldögélni mindenféle szegény népek között, akik mint a kive-
tett vagy elmaradt .s megöregedett munka jelképes alakjai ,éltek s vál-
toztak képzeletében. Jövend ő  képén ezek az emberek ültek volna lenyű -
gözötten sorsuktól rés a naptól, s pihenve, merengve, 'bóbiskolva, hor-
kolva olvadnának össze a nyári napözönnel, am nelyből csak elnyűtt hú-
suk s ruhájuk kopott .színei világítanak el ő  bágyadt izzással... Hátuk  
megett pedig a Duna ár. adna tova magosan, s ez a folyékony másik  

végtelen s színes fiényözön elragadná ma.gával mindazt, amit a nap  

elvosztó, bomlasztó özöne az alakok emberi mivoltából meghagyott ..."  

Nem nehéz ebben az imaginárius „képben" Pap Károly írósága intim  

törekvéseire ismerni, s fel nem figyelni arra a kiélezettségre, amellyel  

e ,kép kapcsán a művész sorsának látványa felbukkan a regény Bottyán  

nevű  alakja színre léptével, aki Leviát mellett ugyanazt a szerepet  

vállalja, ugyanúgy a kalauza lesz a „magát fecsérel ő  fiatalembernek".  
mint volta Megszabadítottál a haláltótban Mikáélnek тekijáhu. S mint  
Tekijáhu, Bottyán is az emberekről beszélt „telve utálattal s halálos  
ítélettel", sarcán „mennyi kibogozhatatlan összevisszaság, a szenvedé-
lyeknek„ állati emlbergy űlöletnek, irtózásnak s a magánosságnak míly  
kusza, sűrű , tüskés bozótja"! Ez a Bottyán hirdeti meg az „el az er-
dőbe" — elvét, mert itt el fog kallódni, „ebben az embermocsárban,  

amely gyilkos ellensége minden Leviát-faj ta m űvész fejlődésének, vas-
tagbő rű  lélek kell ide s nem ilyen emberszerelmes bolond! Meg fog  

dögleni a szeretet könnyelmű ségeiben!"  
Bottyán képein a „modern m űvészet" tendenciái tobzódtak, s a fest б  

sorsa is jellegzetesen a modern m űvész sorsavat egyenlít ődik ki, a  
magánynak azzal a teljessiégévei, amely a jelkép kiélezett jellegéb ő l kö-
vetkezően a fizikai magány, az erdei vadonban élés helyzetébe mutatja  

meg magát, a maga konkrét tapasztalatait s emberi relációt fogva  
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benne össze. Bottyán képeinek „természete", amelyben az uralkodó 
motívum az emberrnélküliség, a sz űziesség, az ember nem látottság tob-
zódott: „sok-sok mámoros szín ű , érintetlen, buja füves erd őmélye, óriási, 
fantasztikus, vad páfrányokkal, gombákkal; sötét pampájú, tragikus 
erdei vízmosások, ahol a sziklától a legkisebb patakkavicsig minden k ő  
száz színben .s.ugárzott, mindenütt, mindegyik képen, mintha az élet 
szét akarta volna robbantania formát s a jelenést, amelybe a termé-
szet életrehívta ..." 

Ám Leviát embert akart festeni rés embert akart látni — a teljesség-
nek .az a vágya dolgozott benne, amely nem engedte megbékélni az 
ember nélküli világ addig „megfestett" képeivel, jelezve azt a konflik-
tust, amelyet Pap Károlyban a maga novella-világa embertelenséget 
hirdető  képzetei támasztottak, s amelyet feloldani készült a bibliai esz-
meiségű  regényében az ember őstípusa után nyomozva.  

S Leviat elmenekül Bottyán m űvészete vilagából az emberek közé, a 
kétfajta próba elébe is futva: társadalmi tapasztalatok éppenúgy vár-
ják majd, mint művésziek. Mintha Bottyán igazáról kellene meggy ő-
ződnie szinte első  lépéseinél már. Míg Bottyán azt fejtegette, hogy „a 
művészet az eleven élet hulladéka", addig Leviát, az erd őből szaba-
dulva az első  községet meglátva így kiált fel: Z ,Ah! Lemásollak titeket! 
Mind! Mind!" 

A regény végeredményben err ől szól: lehetséges-e egy ilyen tenden-
ciájú, emberrel teli mű , s ezenkívül: van-e helye a ,művészetnek az em-
berek körében, kell-e Leviát az embereknek? 

„Mindjárt .el is indult, sorra járta a házakat, amelyekben jdbbm бdí~  
polgárokat sejtett. De mindeni ~ tt csak a balszerencsével találkozott. 
Egyik házban Csépay doktornak hítták a balszerencsét, s azt mondta: 
— Szegény -emiberk.ék vagyunk mink, sajnos, eléldegélünk néhány olaj-
n.yamatocskán ... A másik házban Suta úr volt a balszerencse neve, s 
azt mondta: -- Sajnálom, uram, szívesen nézegetném meg kissé a raj-
zait, de nagyon sietős dolgom van... — A harmadik házban a bal-
szerencse bevallotta egészen őszintén, hogy neki pénz búfelejt ő  barocs-
kára kell... A negyedik házban vettek volna t őle — de csuk valami 
szép .színes, meztelen ,aktot ..." S a f őbíróban .megjelenő  hivatalos ha-
talom is visszautasátja, s vele elülteti .a gy űlölet tüskéjét a fest ő  szí-
vében. Végül is a ,kálvária-képek javítását vállalja el, hogy élni tud-
jon, s így jut el a Krisztus-képz:etig, közvetett mádon csempészve a fi-
gyelem középpontjába a Krisztus-regény problémáját. 

Két vonulata van ennek a Krisztus-képzetnek A nyolcadik ;stációban. 
Az egyik Leviát testi habitusa körül keletkezik: „Az asszonyok pedig 
eközben Leviát arcon, beszédjének természetét kutatgatták. Úgy érez-
ték, hagy Leviát szegénysége, szelídsége, lágy, hosszú szempillái, finom 
metszésű, sápadt arca sokkal szebb Krisztust ígér nekik, mint amit 
attól a sokgyűrűs, szagos és kivasalt Steinböck úrtól kaptak három 
évvel ezelőtt". Mikáél kísért itt, az Elul el őtt tantoló lányos képű  „sze-
líd rés tetszetős" ifjú, ki asszonyt s a testi szerelmet nem ismerte még, 
s a lélek .eksztázisának a rajongója, Abimél pap ,és Tekijáhu fogadott 
gyermeke, aki az eszmék világában gél, s kinek a teste valóban csak a 
lélek hüvelye, önmagában azonban jelentéktelen, s kívánalmaira nem 
érdemes figyelni. A „tiszta férfi", ki maga a szellem —• ennek az esz-
ménye jelenik meg itt is, hogy .materializálódjon, s megmutatkozzék Pap 
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Károly hőseinék jellegzetes hidegsége, „hószobor" volta. Nem ismerik a 
test szerelmét Pap Káralt' h ősei, viszonyuk a nők nemiségérhez jellegze-
tesen fiús érzelem, s nem lesz véletlen, hagy A nyolcadik stáció Le-
viátja sem ismeri meg: ami közöttees a vallásos öreglány, Gizi között 
szövődik, a „tisztátatlanságnak" a híjával van. Ma még nehéz lenne 
megmondani, mennyi szerepe van ebben a torzulasban, .a h ősök sebez-
hető  pontjának, egyoldalúságának megjelenésében .az író tudat alatti 
életének, en-~beri komplexusainak, s mennyit kaptak művészi meggon-
dolásból vagy írói világlátásból. S ezt Gizi erotikus „álmának" jellege 
is megvilágítja. A vágyakozó vénlányban Leviát ,,sz űzi örömet" ébreszt, 
s „mintha egyszerre mellét érezte volna felpattanni, fájdalmasan,, s l-
mában rémült örömmel látta melleit, amint azok valóban kinyíltak, s 
belőlük azoka golgotai virágok látszottak el ő . S oly hevesen illatoztak, 
hogy ő  egészen beleszédült, s szédüietében látta, amint Leviát a für-
dőből kiszállva, az ő  kötényében közeledett feléje, pajkosan... Melléhez 
hajolt, s a virágok közt mosolyogva turkált, szimatolgatott finom orrá-
val, ő  pedig csak nyögött, mélyen, komoran, ijedten nyögött a gyö-
nyörtől..." Ha van a modern magyar irodalomnak a középkorira em-
lékeztető , a testből is az áhítat 'szellemét kicsaló képe, 'akkor A nyol-
cadik stációnak .ez a jelenete ,az. Sz űzi és tiszta, s Pap Káralt' a szel-
lemnek azt az ,elragadtatását tudta itt érzékeltetni, amelyet 'középkori 
szentek tudtak a testi szerelemnek lelki jelképeit látva, az „enekék 
éneikében" isten dics ősiegére ismerni. 

A másik Krisztus-képzete a regénynek egészen konkrét, s a műalko-
tás prablemаtikájával együtt jelenik meg. A Golgota stációinak restau-
rálása, újrafestése Krisztus élete állomásainak :egyúttal alkalom arra 
is, hogy а  Кгisztцs-геgёnу  problematikája a műalkotás processzusaként 
kerüljön a regénybe, a legnem.esobb ,értelemben vett műhelyprobléma- 
ként. Mára regény indító fejezetei egyikében, az alku idején, felmerül 
a Krisztus-eszmény, amely a Giza ,és özvegyasszonyai ájtatos lelkében 
él „népi Krisztusként"; „Szép, fájdalmas, ünnepélyes legyen, hogy a 
szegénység szívéhez szóljon. Đlyan halovány, édes legyen, hagy az em-
ber .mindjArt ráösmerjen: ez az igazi! Mert tessék elhinni, 'az ember 
ugyan Ő tet sohasem látta, de .az:ért ráösmerne, ha az igazi volna! Đlyan 
legyen, kérem, hogy elfeledhesse az ember t őle az ő  kegyetlen sorsát ..." 
S erre Leviátnak csak ez lehet a felelete: „Csak attól félek ... hogy a 
maguk fájdalma, sóvárgása Krisztus után sokkal nagyobb, mint az én 
tehetségem..S talán nem is szenvedtem ahhoz eleget, hogy megfösthes-
sem ,azt 'a Krisztust, akire maguk rámondanák: Ez az igazi". S itt is 
az a naiv báj kísért, amelyet József Attila betlehemi versei árasztanak 
majd, ám az igazi problema éppen A nyolcadik stáció megfestésénél je-
lentkezik, imamar a Golgota tövében, amely „már igen nagy .magasság, 
és lent, egészen mélyen, ez a hely a városé", Jeruzsálem;é. „Minél na-
gyobb :legyen ez a milység és :messzeség, s még ezen túl lesznek az 
apró falvacskák, J ,  zu.s bölcsői ...". A lerogyó Jézus képe ez, akit kö-
rülvesznek kísérő  katonák ,és gyászoló özvegyek. S Leviát azt is tudja, 
hogy a tulajdonképpeni feladatát Jézus megfestése jelenti, hiszen „a 
valósághoz kell ragaszkodnia, mégpedig ahhoz a valósághoz, amely ő t 
a legkeservesQbben f űzi ehhez a községhez, a darab földhöz, ahol képe 
állni fog". S most kezd szúrni a f őbíró „tüskéje" is: szeretet-vallása é3 
áhítata áll ekkora próba elé: a gy űlölt főbírót kellene Krisztusban meg- 
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festeni: „Ha őt meg tudod annyira tisztítani, hogy krisztusivá lesz, ak-
kor műved :méltó lesz a Kálváriához, az én szenvedé.seimh.ez., méltó az 
asszonyok hitéhez. és ehhez a földhöz is, Ágash.ázához". S ez az a pont 
is, amely megbuktatja Leviátot. Nem a .m űvészi képességei okozzák 
csődjét, hanem a „hivatalos hatalom", amelynek a f őbíró a jelképe, s a 
maga szívérben lappangó gyűlölet, amely szelíd ,szeretete fölött trónol 
és a regény vége felé, egyik álmában ,„üzen” iés err ől neki: „A vénlány 
helyett pedig egyszerre a f ő±bíró állt ottan egy ingben, s ő  hiába ön-
tötte nyakon a cinóberes csáb őrrel: az csak nevetett rá, s most éppen 
olyan volt, mint a Tagadás. S azt mondta folyvást: te se fogsz több 
stációképet fösteni! Ő  aztán, úgy volt mégis, ,mintha festett volna, de 
akármit akart csinálni, Pilátust, Krisztust, apostolokat, papokat; abból 
mindből csak a főbíró lett ..." 

Nem a ,művész csődjéről van szó tehát, hanem a szeretet krisztusi 
példázatának a lehetetlenségér ől, és arról a kényszerr ől, aminek be-
vallása Pap Károly írói drámájának talán legfényesebb pillanata volt: 
A nyolcadik .stáció azt tudatosította, hogy nem lehet mást „fösteni"-
írni, mint az embertelen világot, és nem segít semmiféle jószándék. 
semmiféle hit. A f őbíró-kényszerképzete, amely végigkíséri a regényen 
Leviátot és a kis életek tragédiáját okozza, a m űvészet kérdésének a 
síkján annak a polémiának végs ő  kihangzása lesz, amelyet Pap Károly 
folytatott a maga novella-világa embertelen, elidegenült, eltárgyiaso-
dott jellege ellen, mintegy szíve sugallatára hallgatva. S kiderül itt az 
is, hogy nem jött még el az „igazi áldás" ideje, a kor, amelyben él, 
a „főbírók" és nem a Krisztusok szeretetének a világa, s a naiv hit 
illúziója csak addig lehetséges, ameddig az ember nem „lát" és nem 
„tud". Bottyán-epizódjának, a hegyen töltött id őnek a következménye 
pedig éppen ennek a „látásnak" és „tudásnak" a ,megszerzése volt. 

S m.ár az első  Krisztus-látomásban is ott van az embertelen világ 
visszfénye is: a helyzet, amelybe Pap Károly Leviát Krisztusát helyezi, 
nem ;más, mint az az emberi alapképlet, amelyben Pap Károly novella-
hősei s önmaga emberi és írói mivolta van. „Ily messzi a bölcs őtől, ily 
magosra Jézust már csak a magtalanság, az özvegység, a magány, a 
beletörődés asszonyi alakjai követik. Jézus keze engesztel ően nyugszik 
az asszonyok összeborult fején, arcán leveg ő  után, égnek tárja magát, 
de ,már :mosolyog is egyúttal, s éppen beszélni készül, súlyosan, zi-
hálva ... Lefelé a városig egy hosszú processzió látszik, mintha az egész 
emberiség elmaradva ,bár s végtelenül. lassan, de azért jönnemögöttük 
a Golgota felé, és Jézus, a maga özvegyeivel s katonáival, csak valami 
élcsapat lenne... Itt-ott hollók keringülnek Jézus feje felett, s a nap 
iszonyúan, forróan, vakítóan süt ..." S jönnek a variációk a Krisztus-
témára, anélkül, hogy egy is a „megváltó Jézus" képzetét fejezné ki. 

Leviát veresége kett ős tehát: a világ „nem becsüli Krisztus úr fes-
tőit", s a fest ő  sem ér fel áhítatában és szeretebé+ben, abban az együ-
gyüségben témájához, s a f őbíróval való konfliktusa is kiélezi a hely-
zetét, tűrhetetlenné teszi ottmaradását, lehetetlenné boldogságvágya 
realizálódását. „S minthogy Krisztus urunknál kitoloncolták, most m,ár 
nincs más hátra, mint az erd ő  meg a csókák" — foglalja össze Bottyán 
Leviát jövendő  életének a tanulságát, amelyre Leviát Ismét csak na-
gyon jellemzően és az író .helyzetére mutatóan így rezonál: „De azért 
nem értette még most sem egészen a vénleányt, mint ahogy a f őbírót 
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se értette. Bottyant se ... Annyira mások ezek, mint ő . Mintha valami  
idegen világban élnének, s ő  is egy másikban., s nem közeledhetnek  
egymáshoz igazán, egészen ..." S amikor lenn a faluban a szerelmes  
vénlány a főbírót gyilkolja, fenn a hegyen Leviát „elindult azon az  
úton, ami oda fog vezetni nem.sákára, ahová Bottyán már eljutott:  a 
magánossághoz ..." A művészetnék ez a determináltság а  az, amely a  
regény végén, tanulság ként megszólal: mind a magánélet konfliktusa,  
mind pedig a .művészet tendenciái erre a •magános útra kényszerítik.  A 
szerző  nem tud megszabadulni a .m űvében felfedezett világ kísérteteit ő l,  
azok utána nyúlnak és magukkal rántják. S ebben a pontban talál.ko-
zi,k művészet és élet, s lesz a kett ő  egy, mint ahogy egy volt Pap Ká-
roly szemléletében is. Lágy, ahogy A nyolcadik stáció ősképéiben,  A 
kósza piktor szentképe cím ű  novellájában is megidézte, hirdetvén:  
„nincs feltámadása az alkotói akarat teljességének"!  

6.  

Foglalkozik ugyan még a Krisztus-téma változataival, s elké.sziti  a 
Feltámadás és az LUzenet cím ű  novelláit. A Feltámadás szabályos le-
genda egy csodálatos tavaszról, melyben „ördög bújta fákba", „akkora,  
rügyek keletkeztek, h оgу  beillettek volna gyümölcsnek, smikor ki-
pattantak, úgy szóltak, mint egy-egy kisebbfajta pisztoly", ,és a ter-
mékenység olyan túltengésében élt a föld, hogy még a gerendák és  
póznák és mind megfogamzottak, és legenda a názáreti csalódásról, hi-
szen feltámadva egy boltosba kellet botlania, s kiderül. hogy hiáiba-
való volt minden szenvedés: „ezek nem tudják mit cselekszenek, ama-
zok már nem fognak semmit sem cselekedni ..." Az Üzenet pedig példa,  
példázata annak, hogy a ,tanítás" és az élet összefügg: „mert aki taní-
tást ad, de nem pecsételi meg az életével, olyan az, mint aki életet ád  
az ő  gyermekének, de nem á.d neki +kenyeret", példazat a tanításnál,  a 
földi életrő l ,és az első  emberpár b űnbeeséséről, amelynek az lett  a 
következménye, hogy „járniok kell az éjszakát": „Jármok kell, míg nem  
ismerik az éj minden csillagát, meg nem szenvedik valamennyi titkát,  
s végig nem álmodják minden álmát ..."  

Pap Károly, a misztikus racionalista itt vesz búcsút eszmei illúzióitól.  
s ekkoriban kerül egy messzibb jöv ő  távlatába a megváltásnak, a fel-
támadásnak az a gondolata, amelyet elóbb még oly közelinek tudott és,  
megvalósul ásóban akart tetten érni. A kitörésék, a kalandok kora véget  
ért, hirdetik ezek a novellák az író töprengéseinek eredményeit, az  
utak le vannak zárva, az ember önmagának a foglya, s maga van az  
éjszakában. S mint ilyen helyzetben lenni szokott, az írói figyelem az  
önéletrajz emlékein állapodik meg, önnön életébe kap, hogy tovább  
építhesse a m űvet, abban a titkos reményben, hogy egyúttal felülvizs-
gálhatja azt az utat is, amelyen eddig járt, s amely az élet kérdését é з  
a művészet dolgát holtpontra futtatta. Amikor 1931-ben megjelenteti  
A kanári című  elbeszélését, Pap Károly is erre az útra lépett, megin-
dult a gyermekkar csodálatos erdejében, elkészülve legnagyobb alko-
tása, az Azarel megírására.  

„Valamelyik nyári délután édesanyánk egy kicsi kalitkát hozott kö-
zénk a ,gyermekszobaba ..." — írta le els ő  mondatát ennek az elbeszé- 
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lésnek, s vele megkezdte prousti utazását a soha el nem t űnt .és min 
dig vele volt múlt időben. De nem az idillben, mert bármennyire is az 
volt eredeti .szándéka, hogy megkeresi azt a paradicsomi állapotot, 
amelyben egykor 'élt, azt a „nevetést", amelyet már csak madár-trilla 
tud reprodukálni hűségesen: „Valahányszor pedig trillázni kezdett, a 
díványra feküdtem, s mintha bölcs őben lettem volna, úgy ringattam 
magamat énekére" — idézi a boldogság-motívumot. „Azonban még 
ilyenkor sem érezhettem azt, amit el őször, soha többé nem tudott olv 
közeli valóságos lenni a múlt, mint akkor; s inkabb id ő  múltán, mintha 
egyremesszibb távozott volna az a boldog id ő , éneke labirintusai-
ban ..." Gyermekkori történeteinek „története" is ez a leírás. S ha itt, 
ebben az első  novellában azt kell mondania, hogy , ;amikor nem ös-
mertem a kitaszítottságot", akkor már azt jelzi, hogy ez a feltáruló 
gyerekkor ugyanazt az állapotot mutatja majd, amit a világban már 
felfedezett s novellák sorában megrajzolt. Még a tanulság sem lesz 
más: nincs feltámadás, a boldogsag elveszett, a kanari, űz örömnek és 
az önfeledt boldogságnak, az ártatlanságnak ez a ,madara elpusztult, s 
nem jön soha vissza, „hiába volta sok megtartóztatás". Ezt hirdeti meg 
az Erdei idill című  ,novellája az őzikék látványával, a boldogságnak 
egyszer megjelent, s aztán tovatűnt arnotívumával, s az igazsagra éi зre-
dés jelképes erej ű  elbeszélésében, Az őzikében is, amelyben arról esik 
szó, hogy volt a suszternek egy ártatlan kis őzikéje, amelyről kiderül 
a végén, hogy részeges, s „megtetszett neki a régi utca tarka-barka 
nyomorúsága, .amely lassan átformálja ő t a maga képére". Már min-
denki tudja ezt róla, csak a gyerek nem: „Senki se látta benne már az 
őzikét, csak ,én" — mondja a novella utolsó mondatában. 

Mert a gyerekkorról és a gyerekekr ől szóló ,elbeszéléseinek éppen 
ezek a motívumok képezik gerincét, s bennük a tudás hozta ráismerés, 
valós "agya ébredés, az, hogy a valóság nem •olyan,, mint amilyennek a 
naiv hit és bizalom láttatja, a tudás bal.dagtalanító volta az erjeszti 
alkotásra hívó motívum. Bármerre is nézzen szét gyermekkora .emlékei 
közt kutatgatva, ennek az elvesz ő  Édennek a szituációjára kell lelnie, 
a „mese halálat" kell bevallania, a sérelmákr ő l kell beszélnie, a rideg 
világrol kell panaszt tennie. Novellák hosszú sorában formálja ki az 
Én 'es az ellenséges világ pólusait, amelyek között a „megdöbbenés" 
ívfénye cikázik át, s a fénybegyi az idill, az ártatlansag, a boldogság, a 
szépség ,és jóság illan el az életbő l,, :s a család ős rezgése fut át szinte 
minden gyermekkorról szóló elbeszélésén. Mintha egyfajta átkozottság 
tartaná rabságában: a boldogság minden ismérve ,el őjelet cserél a no-
vellákban, minden a maga ell еntétébe csap át, egész tragikus végle-
tességében ,és végzetszerűségében teljesedni látva Álom című  novellá-
jának jóslatát: 

„— Nem olyan az emberi :élet növése, amit napról napra közelr ő l 
lehetne látni. Messzi kell menni és magasra az életedt ől, az arcodtól, 
hagy láthassad, kicsoda vagy, s hogy növekedtél-e. Minél messzebb 
vagy tőle, annal közelebb vagy hozzá, s ,minél távolabbról nézed, an-
nál többet látsz bel őle ..." 

A L'at'osnak ez a kérdése intenzáven foglalkoztatja. Novelláiban sorra 
felbukkannak olyan részletek, amelyekben az írói munka e problémáit 
felveti, és meghatározni próbálja, annak tüneteként, hogy a gyermek-
kori emlékek interpretációjában egy szokatlanabb utat jár. Nem az 
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„édes emlékek” szólnak, nem az impresszionista fest ő  temperája csil-
log a képein, s nem a könnyesen mosolygó ábránd visszfénye tükrözb-
dik a novellákon: nem A hét krajcár és nem a „szegény kisgyermek 
panaszai" légkörét idézik ezek az írások, s nincs bennük semmi abból 
az érzelmes líraiságiból, amely Pet őfitől kezdve a magyar irodalom 
„gyermekvilágát" megfesti. Elleniben er ős rokonság fűzi József Attilá-
nak éppen ezekben az években. írott olyan verseihez, ,amelyekben a 
maga .gyermekkora rémeit idézi meg, hogy irányt űje legyen ez .a múlt-
ból előhívott gyermekkar tájékozódásának, fény derüljön a sors önké-
nyeire, s kitessék: mennyire meghatározott .az emberi élet már azokban 
az indításokban s indulatokban, amelyek majdnem még a bölcsőben 
szegődtek mellé. Pap Károly sem emlékezni akar, hanem .megérteni és 
tisztázni fájdalmakat, amelyek évtizedek ,múltán is intenzíven fájnak, 
és sebeket, amelyek még mindig buzognak, felfedni annak a keser ű-
ségnek az eredetét, amely az •élet minden édességéb ől kiválik és meg-
rontja az életet. A hideg fény novellái ezek, arielyekben egy kegyet-
len sebész indulata dolgozik, s hiába vág .mélyre, s kutat .a szív örvé-
nyeiben és az agy 'sejtjeiben, rnindenütt ugyanarra az egyetlen világra 
kénytelen bukkanni, amely .elidegenült, amely embertelen, kegyetlen és 
boldogtalan. S ennek a világnak a közepén ott áll egy kisfiú, akit kö-
rülvesznek az értetlenség, a kitaszítottság, a ,magánasság hétfej ű  sár-
kányai, a látszatok ,és a valóság ellentmondásai közepette, a szeretetért 
esengés fájdalmai nyilalásaival. 

Meglepőnek tetszhet azonban, ha arra utalunk, hogy az hónak a 
maga életéb ől táplálkozó „prousti technikája" mögött egy egészen 'ha-
tározott szociográfiai törekvés is meglapult, amely lehet ővé tette, ћogy 
a gyermekkora .színeit és összeütközéseit .felidéz ő  novella-mozaikok, lá-
tomás-fragmentumok egységes műve szerveződjenek, az ,emlékezésnek 
és az .elemzésnek határozott irányt szabva. Pap Káralt' Azarelének gaz-
dagabb forrásvidékét köszönhetjük ennek a ténynek, hiszen ,az eddig 
oly jellegzetesnek tudott írói indulatok mellé a tudatassánnak a szociog-
ráfiával adott társadalmi-történelmi aspektusai is .odakerültek. Nem 
véletlen, hogy a teljességnek a benyomását egyedül ez a m űve elégíti 
ki a legmaradéktalanabbul. Ha Németh László 1931-.es tanulm;ányáb,an 
azt olvasta magáról, hogy „Pap Károly tán az els ő , aki a született m ű-
vész boldog önkéntelenségével ütött a homlokára: ha már m űvész va-
gyok, milyen határtalan szerencse, hogy zsidónak születtem", s a kor 
divatos népiessége sem hagyta érintetlenül, akkor a harmincas évek-
ben a falukutatás, a „népi mélységek", a „fajta múltja" is vonzáskö-
rébe ragadhatta, annál is inkább, mert már a Megszabadítottál a halál-
tótban megmutatta, hogy fogékony a lélek ;múltja színei és ízei iránt 
és ' az elidegenült világ látomásos ábrázolása önmagában már problémát 
jelentett számára, nem művészit, mert ehhez mindvégig hű  maradt, s 
technikája csak tisztult s kristalyosadatt, hanem emberit a soha bele 
nem nyugvás mozzanatá.nak fel-feLbúkkanásával, a Krisztus-eszme csö-
könyös kísértésével. Pap Károly veresége a iarmincas évek kezdetén 
nem .művészi term.eszetű  volt, hanem emberi, hiszen arra kellett rá-
döbbennie, hogy bármerre is forduljon, ugyanaz .a világ néz szembe 
vele, amelyet novellávban ábrázolt. S hogy nem specifikus esetr ől van 
szó, hanem az elidegenülés törvényszerűségének egyetemes .érvényessé-
géről, arról a gyermekkora világát feltáró elvbeszélései gy őzték meg. A 
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társadalomban van a hiba, az emberi élet szervezettségében, amely 
nyomban elfojtani akarja azt, aki szaván készül fogni, s lázadóvá teszi 
azt, ki jogos követeléseit szegezi szembe vele. Csak a mélybe kell fúrni, 
hagy a társadalomnak az ősvilága napvilágra kerüljön, s benne meg-
mutatkozzék az ember sorsa, amint ott álla .kezdeteknél, még, a gye-
rékszo:ba védetts "egében is védtelenül. Pap Károly „mélyfúrása" így a 
lagrangasabb szociográfiai írások közé sorolható, s talán az ő  pél-
dája fedi fel a legszemléletesebben, hogy a 30-as -éve,kben a szociográ-
fiának mnennyire nemcsak lírai, de önéletrajzi éle is volt. Ezeket a vo-
násokat azonban csak Pap Káralt' vitte el a regényig, áttörve a társa-
d.almi közegnek azt az , ;agyagrétegét" már az els ő  fejezetekben, amely-
nek vizsgálatára Illyés Gyula a Puszták népében vállalkozott, ugyan-
akkor egy tüzebes сbb összehasonlítás azt is kimutathatná, hogy az 
Azarelt és a Puszták népét mennyi rokon vonás köti össze. Az Azarel  

első  hangütése pl. hibátlanul szociográfiai: „Atyai nagyatyám gyapjas 
zsidó volt. A ibérlőktől s a parasztoktól vette a gyapjút, s felvitte a vá-
sárokba, zsidó keresked őknek. Hévben, fagyban járta a falvakat, nem 
ösrnert mást, csak a hajszát a kenyér utan és a „Tan szolgálatát" .. 
A gyermekeüben ikarán család о tt: hármukon eluralkodott az üzleti szel-
lem, s kereskedők szolgálatába szeg ődtek, akik csak szombaton „ösmer-
tek Jahvet". A másik három „pogány" iskolákban tanult, orvosnak, 
ügyvédnek, tanárinak készül ődtek ..." 

A „zsidó népi múlt ez", amelyet Pap Károly Jeremia apó sorsának 
és lelkiségének a rajzálban megmutat, s a „Tanba" bolydult lélek má-
niákus vallásosságában az elidegenültség állapotának „zsidó vari-
ánsát rajzolja fel, azt a szellemet, amely évszázadokra emlékezve és 
számkivetetten él az „idegen" ,és megvetett világban, s a maga lelke 
üdvösségének zálogát látja unokájában, akit fel akar jelképesen ugyan, 
de áldozni Ja ~hvejának. 

Így kerül a kis Ernuskó (Pap Károly) a nagyapa „fogságába", így 
lesz még kicsi korában „áldozat", s kezd ődilk regényében a m űvészet 
,.csodájanak" az ideje: ahogy egyfel ő l Jeremia apó építi rnag.ának „zárt, 
fantasztikus és veszedelmes világát" a Biblia szavainak értelmezéséb ő l, 
úgy kezdi a szerz ő  emlékeinek törékeny anyagából összerakni gyermek-
korának mozaikját, de nem emlékkövekb ől, hanem emlék-tőrökbő l, 
amelyek ezer sebet tudnak ejteni a lelken. Jeremia apó világának a 
himnuszai „mintha nem is a múltból hallatszanának, hanem egy bi-
zonytalan messzi mélységből, beláthatatlan id őkből", az apó „fog.sá-
gába" került kisfiú fülében a zsidó iskola tanulóinak lamentációibó] 
áradó „gépies öröm és fájdalom" csendül meg, szemében pedig a „get-
tószerű  utca" vagy a hars nyár tobzódó színei villannak meg, amely-
ben „ott mászkált ő  idegenül... a nyártól perzselt, poros, szegényes 
füvön, a giz-.gaz közt ..." Az els ő  ,kép ebben a regényben a „félelemé" 
és „fogságé": az első  lelki sérüléseké, hiszen ennek a színekben tobzódó 
nyárnak a napjaiban, amikor „a színeikt ől részeg bozótok fenyegettek", 
e félék fénye ,hályogot kap, amiért azután egy életen át kell küzdenie 
majd saját homályával" is ,és „nemcsak a vakok sötétségével". 

A kis Ernuskónak így lesz „megrontója" a világból magát szám űzött 
nagyapa. „Almomban mindig, mintha el akarnék rejt őzni előle! De 
ugyancsak ritkán sikerül... A virágok, a templomudvar fái, falai, még 
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ma is mind az ő  szövetségesei. Mint félelmes, színes kis kavicsok lepik 
cl az utat a temet ő  felé, és az udvar fa]ánák kövei ma is óriások ko-
ponyáihoz hasonlatosak ... Gyakran töprengtem ezeken az álmokon, és 
sokáig tartott, amíg rájöttem, hogy gyermekkorom emlékei pólyálták 
belé magukat..." 

Módszertani vallomások is ezek a fent idézett sorok, s megmutatják 
annak a „nyílásnak" a nagyságát is, amelyen át az író a regény vilá-
gát szemléli, jelzik, mekkora „szeletb ől" építkezik. Pap Káralt' „azareli" 
világ.á.nak alapja az álom, az emlékek kútjának legmélye, amelyben
élesen eхponált és felnagyított képek vannak ugyan, de ezek aligha 
szervezettek is a teljesség igénye értelmeben: .színek, képek matvu-
mai, mozdulatok moccanásai köré csoportosul és csapódik néhány ér-
zelmi elem — atтnoszféraként, s bennük a ,.,kisugárzás" a lényeges és 
a legmaradandóbb, az a konstans elem, amely nemcsak az álom-rétegre 
települő  emlék-réteget töri át, s áthaladva rajta, festi meg, hanem a 
jelenné való emlékekbe is fel.s.zívódik, és mintegy jelenné lesz a m ű -
vészi világ .kötőanyagaként. Pap Károly elidegenült próza-világának így 
lesz alapszíne az "alom-üzenetekb ől áramló félelem és idegenség, s az 
élm.énnyé váló traumák intenzív energiája látomásainak motorja, a fel-
idéző  és a .módszert meghatározó mozzanata, :m űve látomásos jellegé-
nek a megszabója is. Pap Károly m űvészetének éppen e jellegéiből kö 
vetkezöen nincsen részletjellege, még ha a ráció fényénél az egész m ű  
jellegén a részlet az uralkodó, a kis nyílás adta látószög a jellemzr ő . 
Bármelyik irányba tegyük is meg az utat az „álomtól a jelenig", a ké-
pek kerülete változik csak, de anyaguk nem: ez a „matéria" oszthatat-
lan, ami ősképi voltára figyelmeztet. S еbből a szempontiból világának 
nincs is törbénete, s nem is tud történetet elmondani: Pap Károly az 
epika klasszikus értelmében nem epikus természet, hanem bizonyas 
szituációk énekese. S ez a regényben is Azarel Gyurkának csak lát-
szólag van története, ami ebben a reöényben vele történik, végs ő  fo-
kon áltörténés, hiszen éppen az lesz a tragédiája, hagy nem történhet 
vele semmi. Élete nem más, mint az egyik „állapotból" a másikba való 
jutás, .amelyben az állapotsorozat anyaga egynem ű . Csak egy fajta vi-
szonyt tud teremteni az emberekkel Azarel György: a félelemnek és a 
bizalmatlanságn ők .a gyanúját élteti, legyen szó Jeremia apóról, any-
járól, apjáról vagy testvéreir ő l, nem beszélve a családi házon kívül lé-
tező  világról. Pap Károly tehát nem messzire jut, hanem messziről ér-
kezik, s +bár technikája Proustéra emlékeztet, mégsem „prousti", mert 
előjelei mások. Pap prózájában az álomból érkezünk az emlékbe, az 
emlék pedig már a jelen idő , a megállt és örökké tartó, a konstans 
szélcsendé. 

Az AzareUb.en is csak ,egy látszólagos határ van: az ami az „álom-
kép" és az emlék-kép között van, azonban ez sem határ, hiszen csak a 
tudatossag fokának érzékeny mérlege jelez közegváltozást. Az „idegen-
ség" külsőségei változnak ugyan, jellege már nem: 

„Nem tudom, hogy kerültem haza nagyatyám sátrából: egyszerre 
csak otthon vagyok. 

Nem emlékszem, hogy már voltam itt jó ideig, miel őtt Jeremia apó 
elvitt volna. Űj az egész. Egy ágyon ülök. Mért nem érzem a juhb őr  
és a szalma fülledt meleg szagát? A leveg ő  könnydbb, de azért mégis  
nehéz nekem. Mert mi lesz most? Mért vagyok itt, mit akarnak velem  
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ezek az emberek: „szüleim" és „testvéreim"? Épp olyan idegenek, mint 
amikor B ...-ben nieglátagattak. Azt sem ,értein, mi közöm ehhez a 
szobához és az ágyhoz, amelyen ülök. Azt hiszem, hogy csak egyetlen-
egy helyhez tartozom, s az a b ... -i sátor és udvar, és egyetlenegy ember-
hez, s az Jeremia apó, a félelmes öreg. Tehát várom s rettegek, sokkal 
jobban, mint bármikor eddig :. . 

Elölről kell végigélnem az emberiség őskorát. Amikor minden új 
jelenségben egy-egy isten játszott, rémítve a hüledez ő  err цΡbert. Csak-
hogy nekem ő , .Jeremia, az egyetlen istenem, minden új jelenségben 
csupán 6 lappang, a megszemélyesedett, érthetetlen okú, nagy Félelem, 
nagy Nyomorúság, nagy Jön-és-Elvisz: a Halál! 

Minden, ami amúgy is félelmet kelt: őt idézi, az öreget. Az ég, ha 
beborul, őszi szélvész, ha zörget, villám, ha zeng, s ha dörög: 6 még 
mélyebbé teszi a félelmet .. . 

De nemcsak, ami új s ami félelmes, idézi őt, és valik még mélyebbé 
általa, hanem az is, ami különös és váratlan ..." 

Az igeidők jelentette jelen id őre éppen úgy fel kell figyelnünk itt, 
mint az elemző  pillanat árulkodó voltára: az egész m ű  é.s világszemlé-
let tengelyét képező  pár „részlet" megmutatása ez, annak bevallása, 
hogy „minden iélménynek frisseségét korai zúzmara lepte el: Jeremia 
apának s az ő  Flohinnjának a lehelete". A „kikk zösítő" motívum szólal 
meg itt, amelynek .erejével csak a regény f őhőse érzékenysége veheti 
fel a versenyt, .am.ellyel a világ dolgai, jelenségei „idegen" voltát ész-
leli. S míg azt figyeljük, Іhogyan botorkál é:s halmozza sebeit egy a szül ő i 
ház kisvilágába csöppent kisgyerek, amely világ végs ő  fokon a „nagy 
világgal" egyenlő, a kezdetben traumás gyereklélek helyett a világ sé-
rült, meghibbant rendjének a képe bontakozik ki. Azarel ártatlansága 
az előhívója és kimutatója ennek a világnak, a reagens, amely, ha m ű-
ködni kezd, a világ az igazibb arcát mutatja meg, :és még a tárgyak is 
beszélni kezdik elidegenültségüket. S :míg .a küls ő  törtenet azt mondja 

-el, hogyan szorul ki fokról fokra, helyzetr ől helyzetre haladva egy kisfiú  
a világból, durcás ellenkezések, dacos ellenállások, „furcsa" 'magatartasa kii-. 
vе tkezté•ben, a bels ő  történet, s ez az Azarel igazi talaja, a „rossz vi-
lágra" irányítja a figyelmet, amelynek minden zugában ott lapul az 
alakoskodás, s a pillanatra vár, hagy ledobva a hétköznapok maszkját ;  
amit munkának, szeretetnek, tanulásnák szoktunk nevezni, .el ővillanjam 
amaga torzságában mindennek az ellenkez ője. Azarel nagy döb+benete 
éppen az lesz, hogy mindennek éppen az ellenkez ője igaz, mint amit a 
látható világ felkínál látvanyul és életül. S ha a húszas években írt 
Pap Károly-novelláknak az volt .a „mechanizmusuk", hogy egy adott 
pillanatiban az ember élete, amely egy nyugodt képlet volt, egyszerre 
megmozdul, .és elmozdulása az addig szunnyadó tragédiát .ébreszti fel, 
s mert nem volt összehasonlítási alap, így a „csoda" erejével hathatott, 
itt, az Azarel`ben a pillanatok sorozatává vált, .és elveszítette csodás jel-
legét: a világgal való konfliktus minden gyermeki gyötrelem és szenve-
dés ellenére is természetes — immáx szinte fatális mádon világállapot. 

Kezdetben ezt Pap Károlya bábuszer ű  hősök rajzában kísérelte áb-
rázolni, az Azarelhen azonban a szerep problémája már egészen tisztán 
s .konfliktusként jelenik meg. A világállapota szerepek meghatározott-
ságát is hozza, s benne „mindenkinek ki vanosztva a szerepe": az apá-
nak, „aki megkeresi a pénzt", a feleségnek, aki „f őz, gyermeket szül 
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stb.", a gyermekeknek, akiknek szófogadóaknak, engedelmeseknek, jó ta-
nulóknak kell lenniök, s a tárgyáknak is, amelyek ,pénzbe kerülnek", 
s „önmaguk nyugtalanító kizárólagosságába" burkolództak. „Volt még 
köztük egyáltalán ezután valami különbség? Valamennyi egyazon vád-
nak volt az álruhás kísértete: ; ,a pénznek, ami kevés van", , ;amit az  
apád keservesen keres", és „ami neked nincs, s haj! mikor lesz még?"  

S míg valamennyien ezt a. vádat nyögték, f őlehajtva botorkáltam ki,  
anyám utána konyhába ..." írta egyik fényes elemz ő  részében.  

Az író alteregója ezt a neki rendeltetett szerepet nem tudja vállalni,  

lelki alkata „különös" következményeként, az a lelkiség tiltakozik, aki  

Jeremia apó mellett járta meg a gyötrelmek iskoláját, s mind kiélezet-
tebb összeütközéseket hoz létre közte és az ún. világ között, aminek  

következtében az „elfojtott fájdalmak, a gy űlölet, a bosszú, az elszaka-
dás vágya" ébredezik, széls ő  hajtásaiként a lélek sebeinek, annak, amit  

a regény főhőse „fogsága és kicsisége tudatának" nevez. Ebben „f ű , fa, 
virág, 'ég, s az emberek: minden csak arra volt jó, hogy még jobban 
figyelmeztessen rab voltomra. Ezek a virágok, ezek a fák, ez az ég, egész 
szülővárosomon, amellyel ezeken a sétákon talalkoztam, szégyenem s 
tehetetlenségem néma tanúivá válva, már most korán kezdtek .elfony-
nyadni szívemben". A szerept ől való idegenkedés „ismeretlen erőket" 
szabadít fel a főhős :környezetében, az ellenállásét, amely a kisgyer-
mek identifikációs kísérleteire való feleletekként, visszahatásokként 
születik meg. A' világ, s benne az apa, az anya, a testvérek, a cseléd, 
az egész város értetlenségnek hiszi ezeket a gyermeki kísérleteket, 
amelyeknek minden nekifutása egyforma eredniénnyel végz ődik: a csa-
Lódással: „Azt hittem, mosolya valódi, simogatása csak nekem szól —  

mondta a tanítónőjéről — beleszédiІ tem kötelességszerű  mosolyába, 
mesterségesen gyöngéd sárgás csillogású kék ,szemébe: azt hittem, ő  
lesz az a második, igazi anyám, akire annyiszor szomjaztam. . 

Azarel György olyan világban él, amelyben naiv illúzió, hogy valaki 
a „puszta létezésével, puszta hitével rászolgált arra, hogy az legyem, 
aminek hitte magát". Ezért veszi körül mindinkább „áttörhetetlen ma-
gány" otthon is, a családban s az iskolában. Mint egy Еdenbő l űzött 
Ádám, ki a szenvedélyes Élet fájának gyümölcsét ízlelte, olyan ez a 
kisgyermek Pap bároly h őseként; tragikus alak, akinek tragédiája 
nem a „kifejlett"-.ben van, hanem a puszta létezésben, aki a szerep 
és a lelkiség differenciái között szenved, s az is nyilvánvaló, hogy eb-
ből az állapotból nincs kiút, mint ahogy a „me.gváltásnak" sincs remé-
nye az életmű  egyik-m,ásik és el őbbi vonalán. Abszurd helyzet ez, anél-
kül, hogy a szerző  filozófiai általánosításáig vagy elméleti továbbgan-
dolásáig eljutott volna. Ő  csak kifejezte azt, „ami a leveg őben volt" —
a világból és amaga élete tapasztalataiból egyaránt ez áramlott feléje.  

S annál tragikusabb Látvány az Azarelé, mert a gyermek viLagában  
tükröződik, s így az áldozat naiv hite és szemlélete is er ősíti ezt az  
abszurd helyzetet. A teljes zártság világa ez:  

„Csak amikor hazatértem az iskolából, t űnt ki, hagy ez az egész  
dolog, hogy nagyobb vagyok, s hogy majd még nagyabb leszek, s végül -  

szabad: hiábavalóság, vagyis nem igaz ... Hi.ába haladtam egyre feljebb 
a tanulásban, szégyenkezéseim csak megmaradták, megint csak úgy 
éreztem, hogy nincs semmi segítség, hiába az újabb osztaly éS újabb 
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tantárgyak, voltaképpen nem tudok n őni, nem növök és nem is fogok 
sohasem: semmi sem változik". 

A „megállt idő" élménye ez, valami az örökkévalósagból, amit ismét 
csak József Attila verseiben találunk meg ennyire intenzíven és eny-
nyire csorbítatlan munkájában megragadva. Erre mutat az a bény is, 
hogy az álam-képpel kezd ődő  mű  egy drámaiságban fokozódó álom-
résszel zárul, mint ahogy Jeremia apót is az apa zord alakja váltja 
fel e zárt világ cövekéként. S bár vannak m űvek, amelyeket az Idő  
problémája megoldásainak remekm űveiként szoktunk emlegetni, újab-
ban ismét Krúdy Gyulára szoktunk hivatkozni szívesen, kiben a „prous-
ti" indítékok a nagy franciától függetlenül is megjelentek, els ő  helyre 
mégis Pap Károly Azarelét kellene helyeznünk, amelyben az Id ő  leg-
sajátosabb aspektusában mutatja meg magát a tökéletesség ragyogásá-
ban, s mi több: olyan bölcseleti lehet őségekkel forrva össze, amelynek 
felfedezése és kielemzése az irodalomtörténet és .a bölcseleti elemzés 
jövő  feladatai közé tartozik. Pap Károly nem volt egzisztencialista, 
mint ahogy József Attila sem volt az abban az értelemben, ahogy egy 
Sartre pl. az, ám Pap Károlynál is megjelenik az egzisztenciális világ-
élmény a művész ösztönös rádöbbenéséb ő l. S ebből a szempontból van 
az Azarelnek egy nagyon árulkodó részlete, amelyet bátran lehet a m ű  
kulcsának nevezni mind az Id ő-élmény megfogalmazása, mind a m ű  
világának jellemzése, mind pedig az írói módszer szempontjából: 

„Valahányszor tehát sérelmeimre és önmagamra gondoltam, az id ő  
állni látszott egyszer s mindenkorra, s csak másnap reggel, ahogy be-
léptem az osztályba, s a tantárgyakra gondoltam, a he:r_pergésekre, s a 
mesékre, s az étkezésékre, amelyek el ő ttem álltak: kezdett megint ro-
hanni! S az egész észrevétlenül rohant a következ ő  sérelemig. Akkor 
megint megállt, s úgy látszott, egy örökkévalóságra. E kétféle id ő , a 
túlságosan szilárd belső , s a rohanó külső  idő  közt hányódtam tehetet-
leniil". 

Az utolsó nagy m ű s nagy lélegzetű  vállalkozása volt Pap Károlynak 
az Azarel, s a magyar irodalom nagy értékeinek egy imaginárius gy ű j-
teményében is a legelőkel őbb helyre kívánkozó. Móricz már az Irgalom  
cimű  novelláskötete kapcson az író világirodalmi rangját emlegette. Ezt 
a világirodalmi rangot az Azarellel vívta ki, s hogy nem lett a modern 
magyar irodalom nagy szenzációja s végeredrrLenyben ma sem az, azt 
az interpretációk idegenkedésének kell tulajdonítanunk, annak a tény-
nek, hogy nem készült még egy Pap bölcseletét elemz ő , abba érzéke-
nyen belemerül ő  tanulmány. 

7.  

„A nő  civakodik a természetével és csalja a természetét, de a férfi 
vállalja a természetit ...", mondja nagyon jellemz ően A „patak" cím ű  
elbeszélésében, s Azarel tragédiájára is mutatóan. Mert Pap Károly 
művészetében nem „az idegen világról" van szó, nála az a sajátos és 
jellemző , hogy vele egy idegen van a vilagbаn, s ez az „idegen" vál-
lalja ezt a természetét. Amit még az Azarellel párhuzamosan s e mí;  

elkészülte után ír, az mind az „idegenség és az emberi termszet.''  
ihletkörében fogant ;  az szinte mind az elidegenülést sugározza, s köz- 
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tük nem egy a szerep és az ember !problematikáját feszegeti (Színészek, 
A „pocak", Shakespeare, a rettenetes), nyilvánvalóvá teve, hogy az 
Azarel problematikája nemcsak szintézise volt rntívészetének, hanem a 
művészi világról alkotott nézetei terén is fordulópontot jelentett. Most 
már tudatosan ír meg bizonyos elméletileg is megfogalmazható szituá-
ciókat. A szerepjátszás problémája pl. ilyen, hiszen nem lehet vélet-
len, hogy a novellák id őrendjében ezek egymás után következnek. S 
nem ártatlan ez a játék: Pap Károly egy életen át küzdött vele, anél-
kül, hogy sikerült volna elhatárolnia a szerepben a valóságot attól, ami 
benne valóban „szerep", s identifikálnia a kett ő t, hogy tisztább képle-
tük megmutatkozhatott volna. Ezért áradnak m űveiből a mítosz sugal-
latai még akkor is, amikor nem kimondottan mítoszi ter_d:enciájúak az 
írásai. S művészete nagymértékben éppen e „homályos pont"-b бl nő tt 
fel, ebb ől táplálkozott, hiszen szinte egész életm űиéiben az idegenség 
hétkőzna.pok árasztotta mitológiájáról írt, kiugratva azt az ismeretlen, 
különös, titokzatos elemet az életben, amely át tudja festeni egy adott 
(kezdetben „csodás") pillanatban h őseinek egy már nagyjából köznapi 
élEtképét, és fordulóponthoz tudja ezeket az életsorsokat kényszeríteni. 
Ezért nem volt szüksége nagy rádiuszú életkörre: az ő  „színpada" zseb-
színpad volt, s nem az életkép szélessége irányába terjeszkedett, ha-
nem a függ őleges koordináta mentén tájékozódott: a mélybe fúrt. Eb-
bő l a szempontból szinte pszichoanalitikus vallomásként olvasható Gsa-
l б.di örömök című  novellája bevezet ő je: 

„Anyám nem szerette a távolságokat, a hosszú utakat. S neki minden 
út hosszú volt. Azt szerette, ha minden kéznél van, különösen a kisgye 
rek, már mint aki akkor voltam. Ha a szomszéd szobában voltam, már 
ijedten keresett: megint hova t űntél el? Ha meg a harmadik szabóban 
bujkáltam éppen az asztal alatt, már tördelte a kezé: fiam, fiam, hol 
vagy? Már mire nem vetemedsz? Lemenni az udvarra, ez olyasvalami 
volt neki, mint egy messzi utazás valami idegen országba. A Széche-
nyi térnél tovább sohasem engedett. A már olyan távolság volt szá-
mára, akár egy túlvilág". Nos, a gyermek világának ez a viszonylago-
san miniatűr mérete ott kísért az életm ű  egészében is. 

Felső  terei azonban annál tágasabbak: a látomás és a bels ő  monológ 
— ezek az alapvet ő  formák — ezt a bels ő  világot nemcsak megidézik, 
s ennek a látszatát keltik, de m űvészetté váló anyagának mintegy a 
következményei is, belső  világra irányuló figyelmének gyermekei — s 
ezeken a síkokon világa a természetesség, már-m-ára realitás benyomá-
sát tudja kiváltani. S bár Németh László a pirandellói parabola m ű -
faját emlegette vele kapcsolatban, novellái mégsem parabolák abban az 
értelemben, ahogy azt Pirandello novellái képviselik. Pap Károlynál a 
bölcseleti tézis pl. másodrend ű  szerepet j étszik, s a .parabola nyíltsága 
nála a belső  tér zártságába röpít csak: az els ő  lépésnél már ott a lélek 
fala 

Ugyanakkor kétségtelen, hogy a líraiság, a költ ői elem, nagy fontas-
ságú, s nyomait nemcsak a látomás jellege őrzi, hanem a belső  monológ 
is, amely nemegyszer a lírai tiráda határai felé tör őben szólal meg írá-
saiban ;  jelezve művészi világképének szoros kapcsolatát az érzelmileg 
reagáló egyéniséggel, bár híjával van minden ún. lírai f ű töttségtől. Pap 
Károly világa ugyanis „hideg világ". Nem zordan, nem fagyos, nem 
egy lelki Északi-sark leheletét árasztja, de a téli napsütés szikrázó ve- 
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rőfénye ott van .  szinte minden soron: a meleg fényeke± nem ismeri, s 
az ellágyulást sem. Az elemz ő  kedv ívfénye világít itt az exponálás g з il-
lanat-munkájában. Ami novelláiban talán a leggazdagabb; az a bels 
monológ változatainak bokra. Az észjárást rögzít ő  egyszerű  fragmen-
tumoktól. már-mára dialógust hordozó nagy drámai beszédig az átrne-
netek egész sora vonul fel a novellákban és a regényekben. A bels ő  
monológ tipológiája igen sok példáját az ő  művéből merítheti. Kitelje-
síteni, a magyar irodalomban törvényerej űvé tenni azonban nem sike-
rült neki. 

8.  

Művészetének válsága a harmincas évek végén kiélez ődött: „De most 
félre az emlékekkel! Hadd üdvözöljék egymást ezzel a rengeteg isme-
retlen élettel, mely ezer és ezer házdarabban összezsúfolva közeledik a 
napfényben. S ahogy közeledik, úgy .növekszik s szóródik széjjel, tá-
gabbra, egyre tágabbra!" — írta az Azarel Pestre érkezik cím ű  elbe-
szélésében. S így folytatta: ,,.A sehova-sem-tartozás melankóliája, amely, 
mióta csak eszmélni tudott ;  mindig kísérte, e percben a vanatker еkek 
vas-ütemére — ki tudja hányadszor! ölelkezett benne egy új, teljesen 
szabad s mégis ragyogó élet reményével ..." 

S még jellemzőbb, amit ugyanitt „szétszórt" és „zsidó" mivoltáról 
vall: „Széthullok, mint a nép, amelyb ő l származok! S méghazzá ho-
gyan! Végső  hajtásaként egy zártvég ű  családnak. Kemény nehézségek, 
végzetes megszorítások! Akárhova nézel a csalad'ban, a rokonságban, 
éppúgy, mint magadban, széthulló er ők mindenütt!". itt már nem a 
művészet útja kínálta magát: az „élet", s az életrajz, аmely eddig mű -
veit éltette, most rombolóan fordul ellene. Úgy, ahogy azt Hószobor  

című  Michelangelóról szóló novellájában megírta a „Prospero eltöri 
pálcáját" motívumát, a „nem tudok tovább dolgozni" gondolatával bv-
csúzva, mert, ahob т  Michelangelo mondja az őt gúnyoló hercegnek, 
kinek (mily jelképes!) hóból váj szobrot márvány helyett: „mert fensé-
ged nyomorúságomban és púpomban akar gyönyörködni, és nem urun-
kamban".  

Utolsó műveit, bibliai drámáit már csak az ország életéb ő l kitiltott 
zsidóságnak írta, s aJézus-regényét, amely .életpályáján kísérte, a pusz-
tulásnak. Mint ,egy romantikus drámában: a tervezett m ű  Jézusa, mint 
az író alteregója az alkotójával együtt pusztult volna el, nem isim,ételv г  
meg azt a csodát, .amit a halott költ ő , Radnóti, tett, a' halálból nyújtva 
az él őknek •az utolsó művek üzenetét. 

„Egy ember állt itt valamikor, s azzal a vággyal bámulta távolba, 
hagy .betöltse ezt a teret..." — írta az Azarel Pestre érkezekben, meg-
ragadva azt a szobrot, amely életm űve és életpályája jelképe is lehetne. 

Pap Károly művészetével nem sok frás foglalkozik: „futó" kritikákat írtak róla  a 
művek friss megjelenése idején, s újra ilyen kritikák születnek, ahogy m űveit mos-
tanában megjelentetik. Azzal az igénnyel, amellyel a húszas-harmincas évek fordu-
lóján Német László foglalkozott vele, nem találkoztunk azóta sem. De Bata Imre  
Uj Irásbeli kritikája az, Azarelről és Szabó Józsel bevezet ő  tanulmánya novelláinak  
új kјadása előtt messze kimagaslik az írót méltató arásak közül: Pap Károly m űvé-
szetének jellegét ezek az írások közelítették meg leginkább.  
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E`ONCEPCIŐ  ÉS ÍTÉLET  

VEGEL L.óISZL б  

Gondterhelten lapoztam fel a Münchenben megjelen ő  Új Látóhatár  
című  folyóirat tavalyi 5. számát, amely közli Márton László írását 
nyolc jugoszláviai magyar verseskötetr ő l. Ha a cikkíró csak a recenzió 
keretei között maradt volna, vagyis egyszer űen és tömören megírta 
volna véleményét a nyolc kötet esztétikai értékeir ől, akkor ez a válasz-
nak szánt írás mindenesetre felesleges lenne. Vagy ha mégsem egyez-
nék Márton László egyes tételeivel, abban az esetben vitánk esztétikai 
jellegű  volna, problémáink a költészet területén maradnának. 

Ám Márton László bátor ember. Három és fél oldalas írásában (ame-
lyet számos idézettel terhel) nemcsak a kötetekr ől mond ítéletet, hanem 
„őszinte szóval" felállítja a jugoszláviai magyar költ ők értékskáláját, 
megállapítja azt is, hogy melyik út „járható" költ őink számára és 
melyik nem, ezenkívül irodalomtörténeti leckét ad a „vajdaságiaknak", 
amelyben megrója őket azért, mert „nem kapcsolódnak be a magyar 
irodalom tágasabb vérköreibe", elintézi a vajdasági irodalmi közvéle-
ményt (amelyr ől írása elején még ezeket mondta: „Függetlenségüket 
a sokféleség, a különböz őség írásba foglalt joga biztosítja. Folyóirataik 
olyan pezsg ő  elevenségr ől, szüntelen kíváncsiságról tanúskodnak, mint 
budapesti el ődeik a harmincas és negyvenes évek közepén. A nagy-
világról alkotott képük, a jelenkori magyar irodalom értékrendjér ő l 
hirdetett véleményük máig is közelebb áll a valósághoz, mint számos  
magyarórszági orgánumé"), azzal, hogy egyenesen betegnek nyil-
vánítja és végül ,a betegség konstatálása után orvosi, teátrális pózban 
így kiált fel: „Isten tudja, mi minden hiányzik még a vajdaságiaknak. 
Magam az őszinte szónál többet nem tudtam adni. Remélem, ártani 
nem ártottam vele." 

Márton László tehát jóval túlment a recenzió keretén, állításait álta-
lános érvényűnek tartja, ezért minden leírt mondata nyilvános kritikát 
érdemel, függetlenül attól, hogy tudott-e „ őszinte szónál többet adni" 
vagy sem, annál is inkabb, mert .az őszinteség ebben az írásban har-
madrendű  'kérdés lesz, hisz tele van ellentmondással, vagy pedig az 
anyag nem-ismerését jelzi. 

Írása elején Márton László úgy véli, hogy nyolc reprezentatív verses-
kötet került ,a kezébe. Ez az eléggé impresszionista vélemény önmagá-
ban is elegendő  lenne az általános ítélethez, de néhány sorral kés őbb 
Márton maga is belátja állításának abszurd voltát, és Galamb János  
kötetével kapcsolatban megjegyzi, hogy a kiadó ezt minden bizonnyal 
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„kegyeletb ő l” tette közzé. Ekkor áll el ő  azonban az a rendkívül furcsa 
helyzet, amikor az őszinteség visszájára fordul, és megjelenik el ő ttünk 
a tendencia, a bumeráng. Hogyan lehet egy verseskötet reprezentatív, 
ha azt kegyeletb ő l jelentették meg? Csak két változat lehetséges ebben 
az esetben: vagy a többi kötet is kegyeletb ől lett közzétéve, vagy pedig 
a kritikus áll hadilábon ;a logikával. 

Cikkírónk biztos érzékkel fedezte fel Urbán János, Galamb János, 
Burány Nándor és Torok Csaba verseinek értékeit, helyét. Igaz, ítéle-
teit nem indokolja meg (hisz vulgáris pozitivista módszerét, mely abban 
nyilvánul meg, hogy egymondatos téziseihez pár soros versidézetet 
ragaszt, nem lehet az irodalomkritikában megokolásnak nevezni), de 
mindenesetre, ezekkel az ítéleteivel egyezem, ha módszereivel nem is. 
Mert ezekkel .a módszerekkel mindent lehet diszkvalifikálni (Pap József 
verseskötetének sorsa is így d ő lt el), de azt hisszük, .a kritikus els ő-
sorban önmagát diszkvalifikálja velük. 

Mivel ezekkel a költőkkel kapcsolatban hiába keressük a mércéket, 
az esztétikai kritériumokat, igyekeztünk megtalálni ezt akkor, amikor 
pozitív ítéleteket mond. 

Bár ne tettük volna! 
Márton László a nyolc kötet közül egyetlenegyet tartott olyannak, 

amely a magyar költészet „f őáramához" tartozik (Fehér Ferenc: Bízó 
szerelemmel). Miért?, tesszük fel izgatottan a kérdést. Íme: „ ... hadd 
mondom meg, hogy Fehérnek csak azért érdeme ,a f őáramhoz tartozás, 
mert egyéni hangú, művelt, jó költő ." Kissé szkeptikusan fogadjuk ezt 
a mondatot, mert ahhoz, hogy valaki a f őáramhoz tartozzék, többnek 
kell lennie, mint egyéni hangú, m űvelt, jó költőnek, ám legyen. Ez 
alkalommal mi is jóindulatúak vagyunk Márton László iránt, mint 
ahogy ő  is jóindulatot tanúsította jugoszláviai magyar költ ők egy része 
iránt. Mert tagadhatatlan, hogy ez is szükséges ahhoz, hogy valaki a 
főáramhoz tartozzék. Magától értet ődik. Ám ebben az esetben Márton 
László mondata nem jelent semmit. Mert ha a f őáramhoz való tartozás 
önmagában jelzi azt is, hogy valaki „egyeni hangú, m űvelt, jó költő", 
akkor Márton László az ismeretlent bizonyítja ismeretlennel. Magyarán 
mondva, csak annyit állított, hogy Fehér Ferenc jó költ ő , mert jó költ ő . 

Az ítélőbíró megmutatta tautologikus arcát. 
Későbbi téziseit, hisszük, ő  maga sem veszi komolyan. Hisz azzal, 

hogy valaki Boszniáról vagy Bácskáról ír verset, nem éri el még azt, 
hogy a főáramhoz tartozzék, és még kevésbé jelenti azt, hogy „ez az út 
járható" (j árható is meg nem is — úgy hisszük). 

Persze, részemről is tévedés lenne ezt a nézetet csak logikai kérdés-
nek minősíteni, vagy pedig az analízis hiányával magyarázni. Mert ami 
ezt illeti, itt Márton László eléggé világos, amikor felállítja a sarkalatos 
ítéletét: „Az emigráns költ ők legjobbjai is azért a legjobbak, mert a 
nyugati — és nemcsak a nyugatra szakadt! (kiemelés t ő -
lem, V. L.) — ember élményvilágát, látomasait közvetítik természetes 
magyar nyelven!" Az (Ti Látóhatárban közölt versekben valóban fel-
fedeztem a hazátlanság, a kiszakadottság élményét. Nem tartom lehe-
tetlennek azt, hogy ez az élmény majd számos maradandó érték ű  
versben felbukkan, de ezt az élményt csak az tudja megírni, aki els ő-
sorban költő  és csak azután emigráns. Az is biztos, hagy ez az élmény 
számos Nyugatra szakadt alkotónál az emberi 1 é t fundamentális 
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problémájává növekedett. Ez természetes, és okait meg is lehet ma-
gyarázni. Fehér Ferenc verseiben azonban err ől nincs szó, és nem is 
lehet, ha pedig szó lehetne róla, akkor ez az életsors banális mímelése 
lenne. A jugoszláviai magyar költészetet ismerve, ilyen tendenciákat 
semmi esetre sem lehet észrevenni, és aki a Márton László által fel-
vázolt szempontból, olyan kritériumokkal közelíti meg ezt a költészetet, 
az mindenesetre görbe tükröt állít a jugoszláviai magyar költészet elé. 

Miért történt tehát, hogy Márton László bizonyos korrelációkat tudott 
vonni Fehér Ferenc költészete és saját elképzelései között? 

Teljes tévedésr ől van-e itt szó, vagy pedig csak részlegesr ől? 
Ha Fehér Ferenc verseit vesszük • vizsgálat alá, akkor minden való-

színűség szerint gaz utóbbiról volt szó. Az az élmény, amely Fehér kez-
deti stádiumában (Jobbágyok unokái) frisseséget és eredetiséget köl-
csönzött neki, az ma már csak akadály lett nála, vagy pedig modoros-
ság. A faluról való elszakadás, a bácskai világ nem juttatta el ezt a 
költészetet az általánosabb emberi képletek felé. Nem tudta az induló-
pontban meglátott Létben definiálnia Lényeget, az általánosat, siker-
telenül próbálta felfedezni a bácskai világ, ember, id ő  mitológiáját, 
történelmi tudatát. S a Bízó szerelemmel című  kötete e próbálkozások 
mélypontját jelzi (következ ő  kötete, .az Esővárók, már némi fejl ődesrő l 
tesz tanuságot). Ha van ennek a kötetnek értelme, akkor az csak az 
lehet, hogy Fehér őszintén feltárta tehetetlenségét. Látomásai periféri-
kusak, konfliktusai, drámája szimpla és absztrakt. Mindezek miatt „a 
bácskai költői kellékek" (metaforák, hasonlatok) unalmasak és banálisak 
lettek. S szükségszerűen azzá kellett válniok. Járjuk be a kötet intellek-
tuális metafizikai topográfiáját, és a bukás okai világosak lesznek el ő t-
tünk. Íme: Hegyek hátán a bocskoros gond ballagott (Boszniai dopisz-
nica); tévelyg ő  nomádok voltak, bántó idegenség (Macedönok); nézem 
narancsfák közt a szálfingó havat (Néma utazás); Baljában kenyeret 
vitt, meleg cipót, / jobbjában hideg botot, / azzal ütögette a házak tövét 
(Halál); Sosem hitted volna, hogy a mindenségnek / ilyen egyszer ű  a 
rajza: / kirakat fényében magányos lányt látsz ... (Áramszünet); Sokáig 
csak a szelekszerelmese voltam, / de ez az ősz vitarlagyepl6dbe fogta 
mind; / suhanjunk hát most elszabadultan, / miként suhannak széltépte 
vágyaink ... Susog a csónakház mögött a nádas. / Az emlékperget ő  idő  
hosszú hajadba túr; / és nem érkezik sehonnan kétségeimre válasz, í 
csak egy vadgalamb 'sír fel nyughatatlanul. (Szeptemberi vers); Mert a 
szó semmit sem ér, / csak metsz ő  pengeél, / ha szívünkhöz föl nem ér; / és 
sehová nem ér, / jaki gyenge, fél, / s nem érzi útját, / csak mendegél; / és éle-
tet sem cserél, / aki csak csereberél, / akiben ott nem él / a magánya sz ő tte, 
/ gyilkos éj — (Levél); Az embert szerelme igázza és szerelme menti 
fel. ... Aki nem hisz, meghal, vagy cseppenként vérzik el. (Bízó szere-
lemmel); Milyen egyszerű  még mindig az emberi öröm: (Hétköznapjaink 
dicsérete); Csipkebokrok súgták almaszín neved, / és latin füzetbe má-
solt, selymes verssorok; / vén présházak lehelték, / s tündéri almafák 
felett / az ájult ég, / de láttam, / alakod füstként ellobog. (Csipkebokrok 
súgták almaszín neved ...) Nézem az arcod, mint ég a vizet nézi, / és 
állsz és úszol és meghalsz majd velem. (Zentai hajnal); csak suhogunk 
időtlen, / az ibolyaszínű  végtelenben; / ha szólunk, csak képletesen és 
képletekben (Ars poetica). 

Nem az volta szádékom ezekkel az idézetekkel, hogy értékeljem ezt 
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a költészetet, csak az, hogy felmutassam Fehér költészetében azokat az 
intellektuális akadályokat, amelyek krízisbe juttatták ezt a költ ő t. Mert 
feltehető  a kérdés, hogy az életb ől ellesett apró bölcselkedések meny-
nyire teszik lehet ővé költőnknek, hogy ebben .a VILÁGBAN VÁLASZT 
TUDJON ADNI AZOKRA A TULAJDONKÉPPENI LÉTKÉRDÉSEKRE, 
AMELYEKRE AZ IDŐ  KÖTELEZI. Az idézett sorok annyira laanálisak, 
szokványosak a maguk gondolati tartalmában, hogy csak arról gy őznek 
meg bennünket, hogy ilyen intellektuális és lelki struktúrával nem tör-
ténhet ez meg. Ez a költészet nemcsak megvalósítása pillanatában lett 
provinciális, hanem még el őbb: az intellektuális struktúrák megalapo-
zásakor. Fehér Ferenc „vajdasági attit űdje" tehát nem a tulajdonképpeni 
ittlét költő i megnyilatkozása, hanem éppen fordítva, MENEKLULÉS AZ 
ITTLÉT KÖLTŐI MEGALAPOZÁSÁTÓL. (Ez persze nem jelenti azt, 
hogy Fehér a költészet területén nem jut el eléggé ügyes, szenzibilis 
regisztrációkig — sajnos azonban ez gyéren fordul el ő .) 

Tehát a Márton László által általánossá tett költ ői attitűd fő  tulaj-
donsága az, hogy elve s z t ette h o n á t (ittlétét), Fehér költészeté-
nek pedig az, hogy nem tudta azt MEGTALÁLNI, MERT ELMENEKÜLT 
TŐLE. Ám a HIÁNYÉRZET mindkét attit űd esetében létez ő , és ez 
Márton Lászlónak elegend ő  volt, hogy felfedezze a korrelációkat. 

Ha a korrelációk mesterségesek (mert nem a teljes költ ői világot, csak 
annak egy-egy részét fogadják el), akkor ez azt jelenti, hogy a kritikai 
dogmatizmus kerül elő térbe. Pap József költészetével kapcsolatban nyil-
vánvalóan erről volt szó. Mivel az olvasók jelentős része nem ismeri 
Márton László cikkét, ezért teljes egészében idézem az erre vonatkozó 
részt: „A vajdasági irodalmi közvélemény betegségének jele, hogy, a 
hírek szerint, Pap József verseiben látják a folytatás, a korszer űség 
lehetőségét. Én, hogy ezegyszer kertelés nélkül mondjam ki, semmit 
sem látok az ilyen versekben: 

Ágon gerlepár 
Szíve föl-le száll 
Bú 
Bú — bú 
Porban kiscsibe 
Elveszett hite 
Csip 
Csi — ip 

Érteni értem persze, hogy a rövid sorok, a képversek, a szómágia 
kísérlete milyen forrásból származik és miért min ősül modernnek. E 
néhány formai jegy, stilisztikai ismertet őjel azonban űrt rejt: gondolatok 
hiányát, lapos, giccses képzeteket, nagy el őkészülettel hiábavaló er ő -
feszítést." 

Nekem azonnal „kertelés nélkül" ki kell mondanom, hogy semmit 
sem látok az ilyen Márton László-s módszerekben. Vulgáris pozitiviz-
musa itt nyilvánul meg leginkább. Mert ami ,az idézetet illeti, Márton 
László „ügyesen választott", ám ez semmi esetre sem elegend ő  arra, 
hogy egy költői világ értékét megállapítsuk, és még kevésbé arra, hogy 
a vajdasági „irodalmi élet" betegségét konstatáljuk. 

Pap József kötetének megjelenésekor magam is idéztem a fenti soro-
kat mint a rossz vers mintapéldányát, amely már-már ízlésünket sérti. 
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Ám Pap József költészetében nem ezek a karakterisztikus sorok. 
Mit jelent ebben az esetben Márton László választása? Személyi rossz-

indulatot vagy valami mást? 
Minden bizonnyal az utóbbit. Mert ha Pap József verseit vizsgáljuk, 

nem mondhatjuk rá, hogy .a költő  nem éli át ennek a tájnak flóráját, 
faunáját, múltját, lakóinak vérmérsékletét. Mindez egzisztál ebben a 
költészetben, csak nem mint önálló és izolált struktúra. Pap József nem 
írt programverset arról, hogy „vajdasági", Fehér viszont igen. (S őt ez 
Fehérnél néha túl kizárólagos és pragmatikus. Ezt Fehér explicite ki is 
mondja: Másnak csak táj és sík világ / nékem akác és hársvirág / más-
nak most kapott otthona / nékem édesszép mostoha ... Másnak csupán 
a lóhere / nékem köménymag jó szere... Mit bánja, mit is tudja más 
/ mi is az .a csobolyócsobbanás / Nékem embernyi rozskalász . más 
szemében csak tarka szín / enyémben balladás karmazsin [Nyelv és  
varázst, a kiemelések tőlem, V. L.) Nem kell azt hinni, hogy a „plakát-
vers" csak a „szocrealizmus" esetében fordul el ő . Bizony naivnak és 
politikailag elfogultnak kellene lennünk, ha a plakátversei csak a szo-
cializmus számlájára írnánk. Plakátverset egyaránt lehet írnia tájról, 
a társadalmi ihaladasról és a szerelemr ő l. 

Van azonban egy másik különbség ,a két költészet között. Pap versei-
ben nem egzisztál akkora mértékben az a bizonyos MENEKÜLÉS AZ 
ITTLÉT KONSTITUÁLÁSÁTбL. Márton tehát m á r nem tudta meg-
találni azokat a nosztalgikus motívumokat, amelyeket a kiszakadottság-
nak tud be. Ezáltal recenzensünk nem tudott megfelel ő  dialógust foly-
tatni a Rés szerz őjével. 

Mindezek miatt érthet ő  az is, hogy miért nem foglalkozott Márton 
László például Ács Károly, vagy a fiatalabbak közül Domonkos István, 
Tolnai Ottó és Fehér Kálmán költészetével. Igaz, talán magyarázható 
ez azzal is, hogy nem jutottak el hozzá a kötetek. Ám ez .a magyarázat 
is formális, mert Márton maga mondja, hogy figyelemmel kíséri a jugo-
szláviai magyar folyóiratokat, tehát alkalma lett volna teljesebb képet 
kialakítani az itteni költészetr ő l és e költészet kritikájáról. Márton 
László azonban mint recenzens többre vállalkozott, mint amennyit a 
recenzió kerete elbír, és félünk attól, hogy emiatt őszinte szava nem 
sokat ér. Legfeljebb csak annyit, hogy felmutatott egy emigráns iroda-
lomkritikai szempontot, amellyel mi nem tudunk mit kezdeni, és amely 
a jugoszláviai magyar irodalomban teljesen értéktelen, felesleges, hisz 
az itteni történelmi-emberi szituáció teljesen más. 
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DOMONKOS ISTVgN VERSEI  

ТНЕА  

sokáig nem volt miért testemre 
dőlve kaparásznia követ 
mar?dni egyre dúlt súlya körül 
heverni langyosan az űrtő l 
s mást várni mint ami jöhet 
magammal szennyezni magam Thea sokáig 

sokáig nem volt miért hinnem 
hogy nem a szépség hogy a vérem meleg 
hogy csontjaim méltóságos közén 
szél vermel majd a lágy részek helyén 
hagy akaratom kihízva a teret 
velem majd máshol kereng Thea sokáig 

így a szerszám kihullott kezeínb ő l 
mert valaki kezébe vett 
kalapács sújtott homlokomra 
s a véső  kínnal kitakart 
fényt zabáltam míg lassan sötétedett 
a magasban mozdulatlan mert nem ismertelek 

aztán ledőlterrA de csak a szépség zuhant 
szétszórta szél s nem voltam magam 
alant néha még jönni láttalak 
te voltál vagy bennem gondolat suhant 
jöttödkor néha még megmozdul egy-két kavics 
mert rég feledte Thea hogy testemhez tartozik 

mondom arcod a mély még néha felveti 
s tudom hogy csontjaid méltóságos közén 
szél vermel mára lágy rlszek helyén 
hagy akaratod kihízva a teret 
veled már máshol kereng 
míg fény lóg a szélben s kiáltás hajnalig 

sokáig nem volt miért testemre 
d őlve kaparásznia követ 
maradni egyre Flúlt súlya körül 
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LEONID ŠEJKA négyszögű  szoba 





heverni langyosan az űrtől 
s mást várni mint ami jöhet 
magammal szennyezni magam Thea sokáig 

mondom dadogok 
s velem a meleg hasú 
kavicsok 
mondom arcod a mély 
még néha felveti 
mondom megmozdulok 
mert kimondani 
a szelet sziklát s vize+,  
már nem biram 

CSODA Е S SIRALY 

Gombot varrt kabátjára 
miközben beesteledett 
végre megszűnt sikoltozni 
a sok ócska sirály is 
ablakunk alatt 
végre írhatok 
„csak a szél fútt 
a víz felett 
s egy-két szikla 
előrébb tolta  
nyalkás hasát 
nyálkás hasát 
ezt azonban 
látni nem lehetett" 
jó lenne megkerülni 
az élet nagy kérdéseit 
ezúttal 
arról írni amiről 
másképpen írnak 
hallgatni arról 
ami létezik 
s ami nem 
minek rejtőzzem tovább 
ma vérzése els ő  napján 
vele se csinálhatok csodát 
fő  az hogy csend legyen 
hogy ne lármázzon 
a sok ócska sirály 
se fölöttünk 
se alattunk 
se szikla 
ne tolja előrébb 
nyálkás hasát a szélben 
vele se csinálhatok 
csodát 
mint régen 
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A HALÁLNAK KESERÚ 
RIZSPOR SZAGA VOLT 

a rendőrfelügyelő  mérte a falakat 
a halott körül 
harminchat köbméter volta szoba térfogata 
,,sok is meg kevés is" 
a rendőrorvas a halott mellett ült 
a szőnyegen és azt mondta: halott! 
s a fényképésznek is akadt egyszerre munkája 
még egy ember volt jelen 
de az a tárgyakat kémlelte aprólékosan 
türelmesen 
áhítatosan szinte 
púpos volt és alacsonyabb 
lehet hagy merő  véletlenségből 
ő  mondta kisvártatva szemét lehunyva 
„természetes halál" 
mire a kutyát kivezették s a felügyel ő  
cigarettára gyújtott 
ő  mondta amaz a függönyt behúzva 
„keserű  rizspor szaga van" 
valaki a halott adataival bajlódott 
de abbahagyta 
mert léptek hallatszottak a folyosón 

MANDARIN 
Barátaimnak 

sikerült tehát Tatom 
amint mandarint nyelsz egészben 
éppen 
s utána elszólod magad 
bóbiskolsz 
míg az átlókat kihúzzák 
nagyhúr közben W. C.-re szalad 
a kicsi meg púderba nyomja orrát 
felijedsz 
álig változott valami 
a nevek csupán 
bólogatsz 
azt mondod 
„igen igen 
hatalmas kétségkívül" 
de már máshol tartanak 
azt mondod 
„egyezem, teljes egészében" 
s lenyeled ismét a mandarint 
mire valaki vetkőzni kezd 
nyomás alatt 
kishúr meg lemezt cserélve 
maszkján igazít a tükörben 

1966  
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GAL LÁSZLÓ VERSEI 

GYERMEKVERSEK 

 

Karikát hajtok sebesen, 
Erdőn, mezőn, hegyen át rohanunk, 
Árkon, folyón, tengeren rohanunk, 
A szellő  vidám nótákat fütyül, 
A ,szél szomorú nótákat fütyül, 
A vihar duhaj nótákat fütyül, 
Az orkán ordít, egy vén fal led ű l, 
Rohan a karika egyedül. 

 

Az 0116 hol van, hol van az 0116? 
Fától fáig az ollót keresem. 

ha megtaílálnám? 
Más erdőbe mennék, 

Csak addig kell, míg meg nem lelem. 

Hol van az 0116, az 0116 hol van? 
Erdđtől erdőig keresem. 

3. 

Sötétben bújóoskát játszottunk akkor, 
Hogy megbújhassunk, én vele, ő  velem. 
Ö mindig más volt, én mindig kerestem, 

ha rátaláltam, akkor nem találtam, 
ha rámtalált, akkor vesztett el ő  is, 

ls elvesztettem, hogyha rátaláltam. 

Az élet bújt el talán a sötétben? 

207 



F  у  ѕ  T  

Most még a hegyről lerohannánk, 
mint valamikor, terike. 
a kicsi mellét tapogatnám 
s szemébe néznék: szeret-e? 
terike, nagyanyó, szeret-e? 

nagyanyó? hiszen volt nagyanyám is, 
gyere csak, kislány, ülj ide. 
vagy én csalok most, vagy te csaltál, 
te ennyi idős sose voltál, 
nagyanyó, kislány, csitri te. 

s a nagyapám? csak nyögdécselted, 
hagy ez fáj, az fáj, hasogat. 
csak üldögéltél, ifjú ember, 
s pipád szoptad a fa alatt; 
vén diófa volt, jól emlékszem. 

vagy én, vagy ők, vagy ez a játék, 
vagy este van már, és csak árnyék 
árad a falon, megdagad... 
ez fáj, az fáj, és hasogat, 
és könnyezik a füstje a cigarettának 

T Ű Z  

Mintha fest ő  ült volna egy égbemászó 
hatalmas létrán és sepr ő -ecsetje 
nagy dézsa vérben,  

vörös, vörös, vörös  
vonalak, foltok, furcsa ábrák 
üirödtek fönn az esti égen:  
éget egy iskola. 

Hólabdáztak itt lenn, alattunk, 
sebesen szálltak a csúszkák felett 
és viháncoltak és hangosan nevettek, 
a vörös fény boldog arcukra lépett 
a gyerekeknek, s az iskola égett.  

Ostoba lámpák vigyorogtak 
s a fehér hóra hullott a pernye, 
hangosan káromkodott egy tűzoltó, 
hogy hol van a vízcsap, az isten verje; 

a hóhullásban nem találta. 

Fehér világ, olyan volt, minta holt, 
elfolyta vére, fel az égre folyt; 
és nevetett a művész, a létráról lelépett, 
a mű  elkészült: vérpiros, hófehér; 

égett az ég és a hó is égett. 
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VERSEK CÍM NÉLKÜL 

i. 

egy csöndes mosoly idegen arcon 
autóbuszon talán vagy a piacon 
sietős alkuvásban 

gyű jtöm az apró örömöket 
tegnap előre köszönt egy gyerek 
a lépcsőházban és a képen itta falon 
egy új Piros színfdltra leltem 
amit nem láttam eddig 
és egy szép szóra a könyvben amit olvasok 
és ma nem fájt a fejem és a karom 
és a felhős szürke ég tetején 
a tavaszt ígérő  átéli nap rámkacsintott 
búzát szórtam a verebek elé 
és nekem is van puha kenyerem 

2 

ezt tud mert bántják 
mondtam és megszerettem 

azóta olvasom 
szép világokat jártunk be egyútt 
hegyoldalon és könyvoldalon 
ez költő  mondtam mert nagyon bántják 
s mert szívében hordja a hegyeket 
s mert harmat csordul tollából egyre 
s mert mosolyog csak nem nevet 
őt nagyon bántják mondtam mert költ ő  
s mert viilág van a tenyerén 
mert gordonka búg a szavából 
s fekete felh ők kék szemen 
ő  költő  mondtam és megszerettem 

3 

pillangó szavak 
tarkák és csupa ákombákom 
és színek és puha bársony 
és lopott méz a mezei virából 
és mennyi szép bánat 
és mennyi halk öröm 
és milyen zöld a hegytető  
és a holnapot festi már pirosra 
a nap az erd ő  mögött 
és a forrásból friss víz csobog 
és valahol csók csodálkozik 
és benne a gyermek bámuló szeme 
hull 
hull 
hull egy dala messzi völgybe 
piros lámpák integetnek kékek és sárgák 
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élni öröm 
sírni öröm 
halni öröm 
ús ujjonganak a kertek alatt 
és jajonganak a kertek alatt 
és felrepülnek és lebegnek 
és felrepülnek és lezuhannak 
a pillangó szavak 
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ІEGEDŰSZÖ  

SAFFER PAL  

A sejtés jóval megelőzte magát az eseményt és a bel őle fakadó meg-
ismerést. Ott bujkált már régen a vásárnap délel őttök hangfogós muzsi-
kájú világában, amely a szombat este felsepert nagyudvar módjára tes-
pedt, hogy meg ne sértsé saját pihen ő, tiszta mozdulatlanságát. 

Szélütött és valószer űtlen volt .a mozdulatlanságnak ez a világa, és 
változással fenyegetett: amint elhal a harangszó, kinyílnak a konyha-
ajtók, és kezdődik a csörömpölés. Ebben a világban, amelyben még az 
örökké mozgó stráfkocsi is természetellenesen, halottan nyújtotta rúd-
nyakát a fészerb ől, az egyetlen megbízható, valóságos pont Miska volt, 
a Gara bácsi kocsisa. Mint mindig, ha volt ideje, Miska ilyenkor ott ült 
az emberi függetlenség általunk legirigyeltebb szimbólumán, ,а  lópok-
róccal letakart saját külön istállói vackán, amely felett még polc is volt 
a falon, és cigarettát sodort. Megvárta, hogy bemenjünk hozzá, akkor 
taplót, követ vett el ő , tüzet csiholt, rágyújtott, és ránk kacsintott. Kez-
dődhetett ,a beszélgetés. 

Azon a vasárnapon Jani kezdte. Megkérdezte t őle, hogy mikor megy 
a lányokhoz. Ezt •a kérdést sokszor feltettük, mert Miska mindig za-
varba jött tőle, de most nyugodtan kivágta. 

Estére. A lányokhoz sötétben kell menni. 
Ez új volt. 

Miért? — kérdezte gyorsan Jani, és izgalmában úgy megölelte ön-
magát, hogy :a keze szinte összeért a hátán, mi pedig 'kinyitottuk a 
szánkat, hogy csendesebben lélegezzünk. Miska nem adta magát köny-
nyen: 

Szeretnéd tudni, mi? — kérdezte, és Jani csak bólintani tudott. 
Miska várt, hogy nagyobb legyen a kíváncsiság, azután ,egy füstfelhő  
mellett kibökte: 

Mert csak a sötétben lehet valamit csinálni.  
Mit? — kérdezte rekedten, röviden Jani, és Miska meghökkent. 

Belehunyorított a parányi ablakon bet űző  napsugárba, szívott egyet a 
cigarettáján, azutan, jelezve, hogy megtalálta a választ, kacsintott: 

Amit .akarok. 
A válasz telibe talált. Mert ha nem is tudtuk meg bel őle, hogy kik 

azok a titokzatos lányok és miért kell tulajdonképpen hozzájuk járni, 
azt megtudtuk, hogy Miska jár hozzájuk és ott azt csinál :amit éppen 
akar. És hogy ez volt tulajdonképpen a lényeg, az :ott az istálló fülledt 
levegőjében ,olyaп  világosnak tűnt előttünk, minta nap. 
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Természetesen hittük is, hogy amit Miska mond, az szó szerint úgy 
igaz. Mert Miska árva gyerek volt, egyedül lakott az istállóban, télen-
nyáron bekecsben, bocskorban járt, reggelenként átvette Gara bácsitól 
a fuvarleveleket, azután egész áldott nap önállóan mászkálta városban 
a stráfkocsival, bemehetett .a vasúti raktárba is, egyszóval minden oka 
megvolt rá, hogy felülről nézze a világot. Egy pillanatig sem volt két-
séges, hogy ezeket a különleges tulajdonságokat azok a titokzatos lá-
nyok is ismerik és méltányolják. 

Szócsatáinkban Miska mindig ilyen kurta válaszokkal, homályos fél-
mondatokkal győzött. Erre legjobb példa az a beszélgetés, amit akkor 
folytattunk, amikor Takács nénit leped ővel letakarva vitték el a men-
tők, Takács bácsit pedig békísérték a rend őrök. Az is vasárnap dél-
elő tt volt. 

Miskából akkor kiszedtük azt, amir ől a felnőttek nem akartak el ő t-
tünk beszélni: hogy Takács bácsi, jaki a vasúton dolgozott és csak min-
den második nap járt haza, konyhá'késsel megölte Takács nénit. 

Valaki megkérdezte, hogy a megölés olyan-e, mint amikor a csirké-
nek elvágj ák a nyakát. Miska bólintott, és mi mindannyian összeborzong-
tunk, mert a szárnyaival csapkodó, véres nyakát nyújtogató csirkét 
láttuk, és sehogy sem tudtuk Takács nénit a helyébe képzelni. 

És Takács bácsival most mi lesz? — röppent .a következ ő  kérdés. 
A válasz rövid volt: 

Felaka'sztják. 
Akkor miért ölte meg? 
Mert szerette. 

Miskaeszrevette a szemünkben az értelmetlenség okozta döbbenetet, 
mert megtoldotta a mondókát: 

Az én falumban két legény is leszúrta a szeret őjét, aztán meg fel-
akasztotta magát. 

De hogyan lehet ... — lázadt fel Jani, akinek egyszer ű , józan ész-
járásába nem fért bele az ilyesmi, de Miska letorkolta: 

Tudod is te. Az életben minden lehet. 
Ha sarokba szorították, Miska mindig ide menekült, és id ővel az élet 

szó úgy élt a tudatunkban, mint valami határok nélküli sötét terület, 
ahol semmilyen szabály nem érvényes, és minden bizonytalan. 

Néha föllázadtunk Miska ellen. Különösen olyankor, ha az iskola ke-
rült szóba. Azt hittük, hogy itt er ősebbek vagyunk t őle, mert már a má-
sodik osztály vége felé j ártunk és ő  még mindig csak azt kérdezgette, 
hogy hány betűt tudunk. 

Hát te hány betűt tudsz? — kérdeztük t őle dacosan, de ismét ve-
reséget szenvedtünk. Koravén .arca fintorba futott, és úgy felelte: 

Tudok annyit, amennyi nekem kell. Lehet, hogy többet, mint a 
tanító. 

Hogyne — vágott vissza valaki —, a tanító többet tud, mint az 
Isten! 
— No ne! — hunyorított Miska. — Akkor minek jár a tanító temp-
lomba? 

Egyszeriben minden bizonyosság ismét szertefoszlott. Nyilvánvaló volt, 
hogy a tanítóról is tud valamit, amit mi nem tudunk. 

Nem segített rajtunk Kerekes Ferkó sem. Kerekes Ferkó volt Miska 
bálványa, a leghíresebb bicskás legény a környéken. Azután egy szép 
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napon a csendőrök megbilincselték, szekérre rakták, és elvitték. Amikor 
eldicsekedtünk vele, Miska csak annyit kérdezett: 

Rítt, amikor vitték? 
Nem rítt — feleltük. 
No, akkor mit akartok? 

Nem akartunk semmit. Valahányszor ugyanis idáig jutott a beszél-
getés, az élet beláthatatlan vonatkozásainak els ő  sejtésétől elakadt a 
szavunk. Miska ilyenkor hunyorogva, kegyetlenül nézett ránk, nem 
akart segíteni, bennünk pedig a szorongó félelem .az egyetlen lehet ő  
oldódássá, elutasító, vak gy űlöletté érett: 

Rendszerint Jani volt az aki el őször ordította el magát, hogy „Miska, 
beletört a bicska!", azután nyelvét öltve kirohant az istállóból, egyene-
sen haza. Ott lázasán, remegve fúrta fejét az anyja kötényébe, de azt 
már nem látta senki. 

Ilyenkor én is futottam vele, de csak azért, hogy ne maradjak a fel-
bőszült Miska keze ügyében. Homályosan sejtettem már, hogy a futás 
nem segít. 

A megismerés vasárnapján is magasra hágott mára feszültség, ami-
kor megmondtam, hogy Garáékhoz megyünk ebédre. 

Akkor te ma nagy kanállal eszel, mi? — kérdezte Miska és neve-
tett. — Csak aztán jól vigyázz! 

Mire? — kérdeztem, és már ébredt bennem valami rossz sejtés. 
Majd meglátod — dörmögte, és ez a megjegyzés kísért egész uta-

mon a nagy udvaron át, hazafelé. Eszembe juttatta a parancsot, hogy 
korábban menjek haza, hogy már bizonyosan elkéstem, és ez elvette 
egészen a kedvem. Elálldogáltam .a гészer sarkánál, a kerekes kútnál, 
és mindig azzal a rossz érzéssel indultam tovább, hogy a késés növe-
kedett. 

Anya aznap nem főzött. Apa valahol hivatalos úton volt. Ő  is Gara 
bácsinál dolgozott, mint Miska és még néhányan a nagy udvarból. Ga-
ráékkal egyébként az anyám valami rokonságban is volt, és így került 
sora meghívásra. Mire hazaértem, anya már útra készen állt, és szi-
dott, hogy miattam kell a szép ruha elé kötényt kötnie. Gyorsan meg-
mosdatott, azután rám adta a matrózruhát, amit a nagyneném küldött 
Amerikából. Szép kék volt és fehér ez a ruha, alighanem valami ame-
rikai haditengerészeti egyenruha mása lehetett, amíg a szomszéd szabó 
a kezébe nem vette. Kénytelenek voltunk odaadni neki, hogy toldjon 
bele, mert különben nem tudtam volna felvenni. A nagynéni, amikor 
vásárolta, bizonyosan összetévesztett egy másik unokaöccsel, vagy egy-
szerűen elfelejtette, hogy hány éves vagyok. fgy azután a szomszéd 
bácsihoz ment a ruha, és mire ismét kikerült az ollója alól, nem hason-
lított már sem önmagára, sem bármi olyanra, amit valaha a kisváros-
ban láttak. 

Én még emlékeztem a ruha régi ,alakj ára, és titokban szerettem, de 
nyilvánbsаn irtóztam tőle, mert ha a gyerekek megláttak benne, min-
dig kinevettek. Legszívesebben titokban viseltem volna, a szobában, 
ahol olyannak képzelhettem, amilyen valamikor volt. 

Szerencsére anya szemében ,a toldással a matrózruha semmit sem ve-
szített becsületéb ől, és így csak 'kivételes alkalmakkor voltam kénte-
len viselni. 
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Most volta kivételes alkalom, és a rám kényszerített matrózruha, 
azzal a kilátással, hogy anyám kezét fogva illedelmesen végig kell 
benne vonulnom a szájtátó gyerekek el ő tt, el őbb az udvarunkon, az-
után az utcán, már magában felizgatott, és az egész nap már el őre ve-
szélyesnek és gyűlöletesnek tűnt. 

De nem volt menekvés. Menni kellett. Az id ő  dél felé járt, és mintha 
a színek és tárgyak körvonalai egyaránt élesebbek lettek volna a szo-
kottnál; mintha minden tárgya másik ellentéteként állt volna a világ-
ban. Tavasz volt, de nekem úgy t űnt, mintha zöldjének üdeségéb ől, szí-
neinek élénkségéb ől kiröppent volna minden élet. Egyid őben hasonlított 
a világ harmatos tavaszra és tikkadt nyárid őre. Olyan volta kép, mint 
az arcra fagyott mosoly. 

Később olyankor éreztem azt, amit azon a délel őttön, ha festmenyen 
a kopár mediterrán táj sárga, barna, vöröses síkjaival találkoztam, a 
kíméletlen napsütésben élesen kirajzolódó vonalakkal és árnyékokkal, 
vagy színházban, ha papírmasé sziklák fürödtek a reflektorfényben. Ha 
akkor birtókában lettem volna a mai képzeteknek, sötétruhás, méltósá-
gosan lépegető  anyámat és matrózruhás önmagamat bizonyára bele-
képzeltem volna valamelyik vérb ő  patetikus Lorka-darabba. Mint egy 
rossz rendez ő, aki azt hiszi, hogy .a merevség a természetben és nem 
az emberekben van. 

Garáék egy nagy sarokházban laktak. A sarkon néhány lépcs ő  veze-
tett fel a boltajtohoz, 'amely felett cégtábla díszelgett. Jobbra, az épület 
rövidebb szárnyán két irodahelyiség volt, ott dolgozott az apám, a hosz-
sza.bb szárnyon, öreg fák alatt nagy ablaksor és mögötte az, ahova ne-
kem addig nem volt belépésem. Garáék lakása. 

Az üzletajtó most zárva volt, és mi a ház hosszabb végén sötétl ő  
nagykapu felé tartottunk — én már valamivel nyugodtabban, mert a 
városkának ezen a részén már nem fenyegetett az a veszély, hogy 
ismerős gyerekek meglátnak. 

Anya csöngetett, és egy kövér asszony nyitott kaput, azután nyomban 
be is zárta mögöttünk. A kapualj végén, jobbra, lépcs ő  vezetett fel, az 
üvegfalhoz, amely az előszobát helyettesítő  nagy, üveges tornácot zárta 
el. Ott, a lépcsők tetején, a nyitott ajtóban várt bennünket Gara bácsi. 

— Gyertek, gyertek — mondta mosolyogva. Anyával kezet fogott, 
nekem pedig megsimogatta az arcom. Soha még ilyet nem éreztem. 
Apának és anyának, puha, de mégis valahogy kemény, meleg kezei 
voltak, de ez a kéz hideg volt, kicsit mintha nyirkos is lett volna, és a 
kezefeje, barnás, nagy szepl őkkel megszórva, petyhüdt volt, mint egy  
hólyag, amelyből félig kifolyta víz. Megborzongtam. 

Odabenn, az üvegverandáról nyíló szalonban már sokan voltak. Ro-
konok. Némelyiket ismertem is, de legtöbbjüket nem. Anya még az aj-
tóban rámparoncsolt, hogy mindenkinek hangosan és illedelmesen kö-
szönjek, de amikor a küszöbr ől megpillantottam azt a sok, egyszeriben 
felém forduló fejet, nem tudtam, mit csináljak. Еreztem, hogy a tekin-
tetek végigtapogatnak, hogy valamit várnak t őlem, és ebbe annyira 
belezavarodtam, hogy alig tudtam köszönni. 

De őket ez nem zavarta. 
— Anna? Ugye 'tea szegény megboldogult Irén lánya vagy? De ré-

gen láttalak. Még egészen kislány voltál. Mutasd a fiad! — Ezzel anya 
után elkaptak engem is, forgattak, tapogattak, csipkedték, adogattak 
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egymásnak, és közben éreztem, hogy mindegyiknek más szaga volt. 
Erről tudtam, hogy ki a szegény közöttük és ki a gazdag. Ismertem 
ezeket a szagokat az udvarból. Tavasszal, nagytakarításkor, kint lóg-
tak ,a ruhák a napon, és minél szegényebb volt a tulajdonos, annál 
dahasabb, fojtóbb szagú volta ruhája. Ez nyilván attól volt, hogy a 
szegényebbje az udvar .aljában lakott, ahol a küszöbön át befolyt az 
eső  meg .a hólé, és a szalmazsakban megrohadta szalma, de én ezt nem 
tudtam. Azt hittem, hogy a szag a szegénységt ől van, hogy az olyan, 
mint valami betegség, és irtóztam t őle. 

A sok kérdés, tapogatás és arccsipkedés után azonban egyszeriben a 
sarokban találtam magam, elhagyottan, teljesen egyedül. Anya is mesz-
sze volt, nagyon messze, két nénike társaságában ült, és beszélgetett. 
Észre sem vett engem. 

Én nem tudtam, hogy itt ilyen nagy családi összejövetel készül. Anya 
tudta. Ezért is adta ráma matrózruhát. De vajon miért nem mondta 
meg, hogy mi készül. Szemeim el őtt egyszeriben felbukkant Miska rán-
cos arca és a figyelmeztetés .. . 

A szobában aránylag sötét volt. A keskeny, hosszúkás ablakokon ke-
vés fény hatolt be, és a ház el őtt álló öreg fák még így, tavasz elején, 
rügyezőben is jócskán elfogtak .a nap fényéb ől. De leginkább talán a 
bútor sötétítette a szobát: sok székes, fekete, ébenfa ebédl őbútor ter-
peszkedett a szobában és sötét, fekete keretes képek lógtak a falon. 

Leültem a sarokban egy székre, és néztem a társaságot. Gara néni, 
kis, köpcös, potrohos ,anyóka, majdnem földig ér ő , zsákszerűen sima, 
babusmintás olcsó ruhában hol bejött, hol kiment, bizonyára a kony-
hába, ellenőrizni :a cselédeket meg a készül ő  ebédet. Szenvtelen arccal 
végigvonulta szobán, és egyik-másik rokonhoz szólt egy szót: „Te is 
megöregedtél, Regina ..." „Te melyiknek a fia vagy?" „Amint iszik 
valamit, fáj a hasam.. ." „Ugyan, ezek a mai cselédek ..." — azután 
ismét kitotyogott .a szobából. Amikor visszajött, újra kezdte. 

Én nem mertem megmozdulni. Féltem, hogy megint felfigyelnek rám, 
és akkor ismét válaszolni kell a kérdésekre, amelyeket nem tudom, 
miért tettek fel, mert a feleletet, láttam, egyikük sem várta meg. Mire 
én meggondoltam a dolgot és válaszoltam, ők már mással beszélgettek. 
Attól is féltem, hogy Gara néni észrevesz és megkérdezi, hogy ki fia 
vagyok és mit keresek ott. 

Különben is, egyre jobban tartottain ett ől a gyülekezettől. Bólogattak, 
nézelődtek, pusmogtak, az volt az érzésem, hogy valami titokzatos, el ő t-
tem ismeretlen dologra készülnék, hogy mindannyian tudják, mi ké-
szül, de nem mondják ki — másról beszélgetnek, mint az összeesküv ők. 
És mi lesz, jutott eszembe, ha ez a készül ő  valami velem van kapcso-
latban? Hátha épp ellenem készül? 

Ez a gondolat megszületett ugyan, de abban a pillanatban nem er ő -
södhetett meg bennem, mert ott volt Ármin és Juci, Gara bácsi nagy 
fia meg lánya. ik is rokonaim voltak, de már majdnem felnőttek, és 
engem észre sem vettek. Annál inkább forgolódtak a nagyok között, 
akiknek mindegyike egy-egy alázatosan kitüntet ő  kedveskedéssel fo-
gadta őket, mosollyal, szóval, simogatással, már aszerint, hogy ki mire 
érzett jogot. Juci és Ármin különösen az apjukkal sugdolóztak sokat. 
ik is jöttek-mentek, id őnként eltűntek a szobából, azután ismét el ő - 
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kerültek, és közben fennhangon kísérte őket a vendégrokonok alázatos 
kórusa: milyen aranyosak, milyen kedvesek... 

Azután észrevettem, hogy mások is felállnak, kimennek körül, vagy 
közvetlenül az összeköt ő  ajtón át bepislantanak a másik szobába. Így 
tudtam meg, hogy az a valami a másik szobában készül, és ,azt is, hogy 
nem kell rá soká várni, mert mindenki egyre mozgékonyabbá lett, és a 
korábbi csendes beszélgetésbe most már id őnként belehasított egy-egy 
ideges kacaj is vagy egy mély brummogás. 

Csak Gara néni nem változott. Ugyanolyan tempósan ugyanolyan ér-
dektelen faarccal totyogott közöttünk, mintha nem is tudná, mi törté-
nik itt, mintha nem is ő  hívta volna ezeket a vendégeket, mintha nem 
a rokonai között járkálna, hanem a tyúkjai között .a hátsó udvarban, 
és egyiknél-másiknál meg-megállva azt nézegetné, hogy rántani való-e 
még, vagy mára komolyabb sütés kell neki. 

Hogy a dolog a kibontakozás felé közeledett, azt akkor éreztem iga-
zán, amikor kinyílta szomszéd szoba ajtaja és apjának integetve meg-
jelent benne egy pillanatra Juci. Ebben talán nem is lett volna semmi 
különös, de Juci arca halottfehér volt, a szeme feketén tüzelt és — 
mintha nem lett volna rajta semmi. Egész karcsú teste megjelent egy 
pillanatra az ajtóban, úgy, ahogyan lányt még sohasem láttam. 

— Édes — búgták a nénik, .a bácsik pedig nyeltek egyet, és újult 
erővel megindult a pusmogás. De ebben a pusmogásban már az alázat-
nak és a kedvességnek nyoma sem volt. Sötéten villogtak egymásra a 
félig lesütött szemek, és az elejtett szavakból megértettem, hagy ők 
sem láttak még ilyet. Érzelmeik ezért vegyesek voltak. Irigyelték a fel-
kapaszkodott rokont a vagyonával és nyolcszobás lakásával, hogy a 
gyerekeit a fővárosban járathatja iskolába, de ugyanakkor kárörömmel 
sajnálkoztak felette, mert hiába volta sok pénz, lám, mind a két gye-
rek mire adta a fejét. 

Egyszeriben borzasztóan sajnálni kezdtem Jucit és Ármint, mert kez-
dett rémleni el ő ttem, hogy miattuk hívták össze a rokonokat, talán 
azért, hogy segítsenek rajtuk. Végigpillantottam a szobán. Szörny ű  volt. 

Azt azonban sehogyan sem értettem, hogy Juci miért édes, mi az édes 
azon, ha egy lány majdnem mezítelenre vetk őzik. Különben is az édes 
az én képzeletemben addig mindig az evéssel, a számmal, a nyelvem-
mel volt kapcsolatos. Ezt a kapcsolatot így, a félmeztelen Jucival nem 
tudtam elképzelni, de éreztem, hogy a hasonlat mégsem hibás, hogy van 
benne valami félelmetesen ijeszt ő  testi, ami a dolgok mélyén rémlett, 
valami azok közül a titkok közül, amelyekre Miska szokott célozgatni. 

Végül elkezdődött! 
Gara bácsi bejelentette, hogy amíg az ebéd el nem készül, Juci és 

Ármin fogják egy kicsit szórakoztatni .a kedves rokonokat, hiszen ezt 
a kis összejövetelt különben is annak tiszteletére rendezték, hogy Juci 
befejezte a balettiskolát. 

Néhányan tapsoltak, de mellettem egy néni elkeseredetten mormogta 
a szomszéd] ának : 

— Ez kell nekik! És most mit csinál majd? Hogy megy férjhez? Ki-
nek kell az ilyen? 

A néni alighanem anyám nagynénje volt. Arról ismertem fel, hogy 
az állán akkora sz őrös szemölcs volt, mint egy kecskeszakáll. Apa vele 
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szokta anyát bosszantani. Ez azért fontos, mert csak így tudtam meg-
állapítani, kinek hihetek és kinek nem. 

— Ugyan — felelte neki a másik. — Minek menne férjhez? Bolond is 
lenne. Most ismét beiratkozott valami iskolába. Az már olyan magas, 
hogy a nevét sem értem. 

Persze, Gara bácsi mindezt nem hallhatta. Ő  mosolygott és petyhüdt 
kezével a másik szoba kitárt ajtaja felé mutatott. A vendégek lassan 
elindultak. 

A másik szoba teljesen üres volt. Csak a padlón terpeszkedett egy 
hatalmas, csodálatosan puha, vörös-fehér mintás sz őnyeg, és a falak 
mentén körös-körül székek sorakoztak. 

Anya értem jött, kézen fogott és, hiába húzödoztam, bevezetett a 
szobába. Leült az egyik székre, maga elé állított, szemben az egész szo-
bával, és fogott. 

Csakhamar, a szomszéd szobából — ekkor vettem észre, hogy oldalt 
még egy szoba ajtaja setétlett — zongoraszó csendült fel, és Juci ti-
pegő  apró léptekkel, lábujjhegyen befutotta szobába. Mintha csak kinti 
futkározásból jött volna el ő , és most meglepetten torpant meg a rá-
meredő  tekintetek fala el őtt. Megállt, azután lassú mozdulattal körül-
nézett. 

Furcsa volt. A zongora élesebben csendült, és ijedten hátrálni kez-
dett, pedig senki egy mozdulatot sem tett, hogy elérje vagy megérintse. 
Kinyújtott karjai különösen vonaglottak, és bennem valami szorongás 
kelt. Szerettem volna tudni, hogy mi lehet az oka, ki kényszeríti Jucit, 
hogy így levetkőzve futkározzon és szenvedjen. Mert szenvedett, ebben 
bizonyos voltam. Legszívesebben odamentem volna hozzá, betakartam 
volna, és megkérdeztem volna tőle, hogy mi fáj, szerettem volna meg-
védeni attól a gyűlöletes valamitől, ami kínozta, de nem tudtam moz-
dulni, mert az emberek a fal mellett faarccal nézték a verg ődő  lányt, 
mert anyám fogott és nem engedett, és így ért bennem az eszmélés, 
hogy én is áldozat vagyok, .azért érzem úgy Juci minden mozdulatát, 
azért érzem csak én, mert mi ketten valamiképpen összetartozunk, mert 
ingem talon azért is hoztak ide, hogy ez nyilvánvalóvá váljon min-
denki előtt! 

Ez a szörnyű  érzés egyre er ősödött, mert Juci, mintha csak meg-
érezte volna a gondolataimat, egyenesen felém fordult, és kígyózó vo-
nagló kezekkel közeledett. A szeme rámmeredt, úgy éreztem mintha 
hívna, szölítana valamire, hogy menjek oda hozzá, vagy menjünk együtt 
valahova, de én nem mozdultam; nemcsak azért, mert az anyám fo-
gott, hanem azért is, mert azok az emberek mind néztek, Jucit és en-
gem, és az arcuk hamisan mozdulatlan volt. Arra vártak csak, hogy el-
áruljam magam. 

Azután Juci távolodni kezdett t őlem, mintha menekülne, de éreztem, 
hogy a tekintetek továbbra is rajtam maradtak. Kiáltani akartam, hogy 
nem én vagyok az oka, nem bántottam, nem követtem el semmit, de 
valami mintha történt volna: Juci ismét rám mutatott, és én elkezd-
tem izzadni. 

Anya megtapogatta a homlokomat, és a zsebkend őjével letörölte az 
izzadságot, azután odaszólta szomszédjának: 

— Milyen meleg van itt. Csuromvíz lett a gyerek. 
Akkor a zongora elcsendesedett. Juci elfordult t őlem, a mozdulatai 
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meglassúdtak, és lassan mind összébb csuklott. Úgy t űnt, hogy valami 
megmagyarázhatatlan és jóvátehetetlen szörny űség történik a szemem 
láttára. Már éreztem, hogyan tör felfelé torkomban a sikoly, és nem 
törődtem a többiek mozdulatlanságával, de ebben a pillanatban a má-
sik szobában elhallgatott a zongora, Juci pedig, mintha mi sem történt 
volna, egyszeriben felpattant, meghajolt, és ahogy jött, apró tipeg ő  
léptekkel kisietett a szobából. 

Vége volt a varázslatnak. A vendégek mozgolódni kezdtek, idegesen, 
kellemetlenül, mert tudták, hogy tetszést kell nyilvánítani. Nem az fe-
szélyezte "őket, hogy hazudni kell, nem is akartak igazat mondani, de 
az élmény akkora volt, hogy arcukra kiült a megdöbbenés, és ezt tud-
ták. Az asszonyokban ágaskodott a felháborodás. Ez volt az egyetlen 
védelem a keser ű  irigység ellen. A férfiak szeme parázslott. Életükben 
valószínűleg akkor láttak először hófehér, rugalmas, ápolt fiatal testet. 
De az irigységb ől fakadó bosszúvágy az ő  szemükben is lángolt, mert 
lám, ennek a kis nősténynek több szabadság és öröm jutott, mint 
amennyiről ők, férfi létükre, valaha is álmodni mertek. Szólt ez az 
indulata saját asszonyaiknak i's, hogy leplezze el őttük a tetszést, f ő -
ként pedig, hogy azoknak eszükbe ne jusson ilyesmit megkívánni. 

Mindez persze akkor még csak homályos sejtésként rémlett fel ben-
nem, és azt is elsöpörte a felzúgó taps. De a szorongást semmi sem 
tudta eloszlatni. Még alig engedett valamennyire, amikor Gara bácsi 
ismét felállt, tapsolt, csendet kért és bejelentette, hogy: most pedig Ár-
min fog hegedülni. A szobában várakozásteli csend lett, és bennem is-
mét erősödni kezdett a szorongás: 

Ármin magas sovány, sápadt arcú fiú volt, és ahogyan bejött, háttal 
az ablaknak a szoba közepére állt, ahogyan meghajolt, egy alázatos, de 
alattomos árnyekra hasonlított, aki valami nagy, szörny űséges dologra 
készül. 

Amikor állához emelte a heged űt és hangolni kezdett, amikor a hú-
rok még artikulálatlanul sírós hangja egyre emelkedett, mintha valami 
közeledne, az ide-oda mozgó vonó olyannak t űnt, mint torkon a kés. 
Elképzeltem az én torkom, és egyszeriben megértettem mindent. 

Megértettem, hogy az, ami addig történt, csak játék volt. Az el őbb 
még lehetett alakoskodni, lehetett titkolni .a titkolni valót, de most, ha 
megszólal ez a sírós hegedűhang, akkor nekem is sírnom kell, mert ab-
ban benne van minden fájó, ami csak lehet ezen a világon. Megértet-
tem, hogy ha megvárom ezt a muzsikát, akkor nem bírom ki, és nem 
marad bennem semmi takaratlan. Teljesen p őrén és mezítelenül fogok 
állni ezek előtt, és néznek majd, belém néznek, meglátják mindazokat 
a sejtéseket, .amelyeknek értelmét magam is csak homályosan tudtam, 
meglatják, hogy megsiratok minden kis igazságtalanságot, hogy fáj, ha 
Jani megüti vagy meglöki Katit, ha nem fogadja be a játékba, fáj a 
kutya szomorú, űzött tekintete, amikor eltalálja a k ő  és visszanéz mi-
előtt futásnak eredne. Fája tudat, hogy vannak gyengék és a gyengé-
ket mindenki bántja, mert nem tudnak védekezni. Belémnéznek, meg-
tudják, hogy én ezt már tudom és azt is tudom, hogy az er ősebbnek az 
ilyesmi jó izgalmatokoz. Megtudják, hogy éreztem már az er őszak 
fojtó örömét. 

Megértettem, hogy lehet hazudni anyának is, apának is, a tanítónak 
is, de itt nem lehet hazudni, mert ez a muzsika semmit nem kérdez, és 
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nem parancsol, csak szól majd, és mindenki úgy áll el őtte amilyen, 
mert nincs mihez igazodni, nincs se torpanás, se hívó mozdulat, mint a 
táncban, csak önmagadból indulhatsz, önmagadra támaszkodhatsz, és ezt 
látja rajtad, az igazat látja mindenki. 

Így lehetne nagyjából elmondani azt, .amit ebben a pillanatban gon-
doltam, de amit éreztem, az sokkal tömörebb volt: azt éreztem, hogy 
ha ez a hegedű  most muzsikálni kezd, akkor én megsz űnök. 

Ezt nem lehet kibírni. Csak annyi tört ki bel őlem, hogy „Ne hege-
düljön!" „Nem akarom!", a többit elfojtotta a torkomból el őtörő  sírás, 
amely annál hangosabb lett, minél jobban er ősödött körülöttem el őbb 
a csodálkozó moraj, azután ,a gúnyos nevetés. 

Gora bácsi odajött hozzám, és engesztelni próbált. Meg akart simo-
gatni, de szeplős, petyhüdt kezének érintese még csak növelte az iszo-
nyatot, és amikor láttam, hogy hiába sírok, mégis megtörténik a leg-
főbb szörnyűség, mert Ármin nevetve már állához emelte a heged űt, 
torkomból kitört a sokáig visszatartott sikoly, kitéptem magam anya 
kezéből, és kirohantam a szobából. 

Az utcára nem mehettem ki, mert .a kapu zárva volt. A kertben búj-
tam hát el, és csendesen sírdogáltam, mert nem is volt már hova men-
nem, anya is ott maradt azokkal, a világ sötét, bizonytalan másik olda-
lában, egyedül maradtam. 

És így egyedül, amikor senki nem látott, amikor szabadon csuklott 
fel a sírás, nem is volt már olyan szörnyű , inkább szép volt, segített 
zokogni a szobából kiszűrődő , messzi hegedűszó. 
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KÜLÖNJÁRAT A SEMMIBE  
(Resgémyrészlet)  

DEAK  FERENC  

1.  

Már адniikar júlíusban fel.rendelbek ,az útbal  kapcsolatos anegbeszé-  
1;ésre, érezteun, n ~ogy а  sпiirlgö ~ny álltiаl jelentett !beleegyezése дтг  megmásí-  
~tása ne an fog sikeriilni. Visszallépésem egyik legf őbb o(kia valami meg-  
л agyarázhatatlan fé'1е1ет  иог];t, аmely egyre iiпkábib kikeadll~e а  hegyek-  
bё1 hozott ёnbizalm,amat. Csadá'k asadája, ez a ifiélelem тетг  vezetett pá-  
nikha. Е1lenkez:áleg. Szárrvo йltaan viss,zal,ép "esern sikertelensegéved, és ez  

egy bizony~s fakú dühö гs elszánts ~ágat eredményezett.  
Іgy indultam а  fővárosba, és egyben élebem l ~egkülönősebb szaakaszа  

fe1é.  

Amikor beléptem a RAJ szerkeszt őségének ajibaján, nagy meglepe-
tésemгe csak egy borostás iarcü, őszülő  ember üllt bennn az írógép mö-
gött .és intett, hagy üfljek le, ,amíg befejezi az elkezdett sziöveget.  

A szerkesizitőségnek valб sz.inűleg több helyisége is volt, mert  a 
gépelő  férfi mögött eyy d^éstszárnyü .tejüveges ajtó myí'lt az épület bélse-
jébe.  

Cswpán .az írógép zaaikalt~alt, meg-megiramodva, külеben csend volt,  
sehol egy hang, sehosl egy távolli zörej.  

Tanán ö,t perc tellett el, amikor végre teáatrális mozdwlattal nagy  
pontot iittöstt a szóvég végére. BLégadett mosollyal ki,hüz ►ta az indigóval  
bélelt papíresoanagat a gépb ől, és felal1t.  

— S.zekula Pál ... Örvendek, hag у  végre megérkezett. Teilefonállt lent-
ről a partős, hagy megjösbt, igaz, hogy ,egy kicsit késsebt, ,de sebaj.  

Közben kezet nyújbatt Fez a myakisgláb és 'levendwlaillаtat áraszЈtó szür-
ke ruhás férfi. In јtetit, hagy üljek vissza s ő  maga is helyet f agtlallt  a 
kis kerek aszball túlsó toidalám. Cigarettát vett el ő . Kínált. Bacsánatk'é-
rően emeltem magaara elé a kezem: nem szívom.  

Kis, hosszúfikás, bwtángázos öngyújtója puha lángot öailtö ђt ki a tíz  
cenitim&tem l jóval hosszabb cig аreittára.  

Ilatárazattam kedves élmény volt nézeti, hagyom gyújt rá ez gaz em-
ber, hogyan korc átoskadik velem ... Volt benne valiaani franciás, valami  
kedves ,nyeglseség, nvely vallahagya,n hozzátarta гiik az X-lábú, 'lúdtalpú  
abszolút városi érteltniségielk jel1 еТnvonásaihaz. Ez a siksamlósság első  
pцllanatma .a kifinomult ízlést példázta, gaz ívlés fizi оdóгgiai áthasonulását  
véQtean kiolvasni is sűrű, nőQes csuklámazgásból is.  
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Észrevette, hogy figyelem., rés különös fehér homloka egy piUlanatra 
ellpirult. 

Ahogy körülményesen zsebretette az öngyújtót, egy pornográf kép 
villant fel rajta. Giccs. De inikátbb pornográfia. A gyanús, ilatbilis erkölcs 
meilangethat csak ilyen összevissza tekerg ő  aktdkalt egész terraész.etesen. 

B. tartomány nyugati részén van egy százhatvan .kilométernyi 
átmérőjű  sivatag, melynek hamokját a peremrészeken anár sikerült le 
kötni. A sivatag k.ö гzepén pár százéves teleplilés van, oda fogunk ki-
kacsizni aug!,usztus 17-én kora reggel. A tanulmányi kirándwlást leg-
etlőbb a néprajzosak akadták nyélbe ütni, de hírtelen, minden különö-
sebb magyaráz!a!t nélkül, az útitervat, tehát az egész ,аk.сiölt a .nyelvé-
szeikre testálták. Ezek pedig azzal vonták ki magukat gaz ,erkölcsi fele-
l-ősség adód, hogy az anyagiatkat meg adják, de a tanwllmányút fellett nini 
védnökösködnek. Tgy jwtotlt el hozzánk az útiterv, amit eélj!aival együtt 
mádosithattunk kedvünik szerint, csupán a dátumot és az últirányt nem 
váltaztath а tjwk meg. Az e!lsődlegesen e0lképzelit holttagú csoportot négy 
emberre redukiá.ltuk, azzal, hagy ma pontosan megbeszélljük, kire is 
szán ítthatunk gazán. 

Dallamosan, sietség néllkül iterítette elém ezt az egyre homályosabb-
nak tűwnő  helyzetet. A mondatok .mögött lappangó sejtelmesség id őköz-
beni ezt a doblomosságot nyávogássá torzíttatta, a,miit őtl megborzadt a 
háltam. - 

Szekula úr, ön is tagja lesz ennek a csoportnak? — kérdeztem, 
hagy minél előbb hözбlhessem vele visszalépésemet. 

Igen is meg nem is... Kikocsizok a osaparttal, de még aznap 
vissza is jövölk. 

Én: az elsődlceges célját sem ismerem ennek az аkciának, most pe-
dg, hogy a RAJ kezébiein van a szervezés, még sejteni sem sejtem, mi 
készül..  . 

Ö ~n, ugyebár .. , ugyebár művészember? 
Igen ... azért •érteilni!e гtlee számomra: mit keresek én egy ilyen 

csoportiban.  
A néprajzosak biztosan a népm űvészeti elemek föUkutatásával 

akarták megbízni... de nelkümik egész mas akb бl van szükségünk önre. 
— Szeretném visszavonni beleegyezésem .. . 

0... — liepődö ~tt meg Szekula —, ó, erre nem sz.ánnítottunk ... —
VégrtelUenül rosszul hatott, hagy mindig többes számban beszélt. Ha1 
vannak (azok •a TÜBBIEК , hol van a szerkeszt őség többi tagja? É ~s  
egyáltalán milyen folyóirat ez a RAJ, sohasem hallottam róla. 

Szekula hófehér ham!lokán megint vörös hullám csapott á,t, de gy оr-
san vissza is húzódott a külörnös pír.. 

Mindenesetre a céliunkkal kellett volna kezdeni ... Persze hogy 
azzal... hagy megel őzzük ezt a könnyelmű  visszad!épéstt. Engedje meg, 
hogy egész .röviden vázolyam tervünket: mi négy értel!misiégit küldünk 
a horn:akpusztába hús гΡ napra, azzal az ,egyetlen célillai, hogy naplórikon 
keresztül megismerjük .azt a helyzetet, ,аzt .az állapatot..amelyet a kul-
ttúrkörnyezettől való elszakadás előidéz az entelileiktüel lerlkiiletéb.en. 
Igaz, hagy húsz nap igen rövid idő , de kezdetnek elegend ő  ... A kirán-
dulás mindenikinek etgyénemlként is jal jön ... hisz végre megismerheti 
önmagát, érti? Megismerheti igazán önmagát ... Önmagáit, egy speci-
fikus helyzettben, érti? Olyan hetlyzstben, amikor valaban senkire sem 
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számíth.at, érti? Amikor m,agával áll szemban és amikor felszinre jön- 
nsak а  rég elfelejtebt, ia. résg eilitem.er*еtit ag,gályok, xLeigatívtin ~ok, inelyеkrő l 
azt hicдi, hosgy rég ksitörölste életéb ől. Egyetlen feladatuk az lesz, hogy 
naplбt írnak ez alatt ra húsz nap alatt. Igen, igen, ez a ~aгtt а  húsz nna;p 
alasbt semmi dod,gwk nesm lesz, cswpán, írj ák а  nap1бjul~at, amit azt'an 
mi majd 1ёközlшnk. Pamupás &tlet, ugyebár, ,kiitűraő  &tlet, és az ered- 
srnény is meglesz, érti? Az eredmény is meglesz . . . 

Szekwla elhalLgatott, és sokaltmondó mosallyad folybatsta s Іereplését. 
Igyёkez+tem v'e,gig fligyelemunell kísémni ny ávogásá ~t, e~hаtár+oгёsam- 

b ~ai  azonban meginogtam. Nem, ko ~rántaeim Szekwlia besrzéde, karántsern 
ez a zagyvasság késztetestt ггá, hanem a kíváncsiyág, az a természetes  

dühös kívánasiság, ami ет~н  .а  homályt szét akarta lökni, felgöngyölí-  
teni, feltépni! Elbben а  pNllsa~natlban Szekula úgy hatott, mint egy b űnöző ,  

mint egy igen intвLligens bűnöző, aki áldazatakait ver~buvál.  
Eszembe jutott az öm,gyújbája és a rajta tek.erg ő  akt.  
Szekwlsa még mim;dig masalygolbt.  
Arca borossstáa volt és :látszo ~tt, hogy nagyan kёrütiményteseni borotvál-  

kozik, mert a penge két herlyen is beileséltállt а  húsba. Az islyem ember  
termésrгeténél fogva ubálja а  villsanyьarostvát. Idegesiti a hatalim:án  kí- 
vii1i automatikus mu:nka.  

Zlehát? — ,kérdezlte Szekul], а . — Rendben vasgyumk? Ugye m,egértet-  
гtiiik egymást? Hiszem, hogy nem túl nagy áldozabot kövestel. шnk öntől  . .. 
Ёs sniin:denektfellett гте  гmannék esküdini ,  hagy ön i;gazi. úriennber.  

Szekul гa úr . .. img nem tudom posrntosara, de azt his т~eпn, továbbra  
is tartam a szaaиaanat. Csupán azt szematném ntiég tud л,i., rajtam kívül  
ki lesz a csoportban?  

2.  

Úgy nyitatna meg elö бttem a tejüveges kétszárnyú ajtót, mimitha a  

m,eninyország kaspuját nyitná  .. . 
Fél,reaépett, de tárgy, hogy a kilincsen maradt a keze, ёs elzárta előttem  

az utat.  
Elem tárult a szer'keszt őség másik helyisége iis, mesly valahogy eil ő-

kelőbben, jóval ízlésessebben volt berendezve, mint az, Kahol állnunk.  

Itt гΡnár-.m,ár hányingerrt Okozott a levendulJaillat, s most, ahogy ki-
nyílt 'ez az ajft сó, a xr>ásisk szobából kellemes, tiszta 'levelg ő  áramlosbt be 
hozzárak. 
— Voilá! — mondta Szeskula és elbiggyesztett ajka karívóan csillo-
gott a nyáltál. Ez a nyáila аs, nedves vsillagás ,a rnegtévesztésцg hasomli-
tott az osztriga citromos fe(liiletére, a kicsit kocsonyás, a kicsit wndorí,tó 
masszára. Sőt, ,felső  ajksáródl aniésg a gyöngyhá.zszíaz ű  reflex sem hiányzott. 

Végre a pántlikát mímel ő  kéz elvált a. kil цзсstől, és megnyíslit előttem 
az út. 

A másik szsoьában hárman voltak, Hármam iiltesk a fotelekben és 
aludtak.  

Egyelőre ,anmyivel is rxlegelégedtexn, és köv ёbkező  lépésem már hástra-
felé vitt, vissza, ki az ajltón. 

A hátamon fikét tenyér pihent meg. Szekula tartott vissza. 
— Csak foglaljon helyet, én öt perc múl иa itt leszek... Ne zavar-

tassa magát, hagy ők alszanak, de hát ez egészen tenrnészetes, nemde? 
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Egészen 'érthető, nemde? Csak tessék csendben helyet foglalni, majd 
ém jövök, ahogy megígértem .. . 

Becsukódott mögöttem a tejüveges szárnyas •ajtó. 
Leültem. 
Egyáltalán nem érdekelteik az allvók. 
Lesz alkailmaan bővem nézegetni őket, hisz most már valóban neon 

kívántan elmulasztami ezt a veszélyes kalandot. Mert cswpán az ígér-
kezett ebből a beszámí ~thа taitlan ötletből .. 

— Igazán nem szép önitől, .hagy iigy megváralkaztatott beaimümkeat .. . 
Nekünk dalguruk van, feladataink vanmak ... Igazán neon szeg önt ől .. . 
Azt hiszem, öm is tudja., hagy nem ez .az ,egyetlen hely a világon, ahol 
átalwdhaatjwk a napot ... Azt is tudja, hagy az .augusztus egykett őre itt 
vam, nekünk pedig fel kelli készüLnü гr~k erre az alkalomra.... Ha az 
-ember csak úgy beleganddl, hagy tulajdonképpen mit is csinált az 
utabbi .húsz nap alatt, egy negyedére sem emlékszik vissza, és az a 
meggyőződése, hоgу  húsz nap aránylag rövid idő  ... De fennáll egy 
másáik lehetőség is, egy másílk szentiszög, amelyb őil ez a húsz nap bor-
zaasztóan hosszú. Ha az ember példáwl várajkazik, akkor ez a húsz nap 
kész emberöltő  .. . 

Az óriás, aki ott állt el ő ttem, körülbelül szászkilós lehetett, de meg-
voilt hozzá a termete is. Beszéd közben sarcán hol a szemrehányás, hol 
a pajkosság, hol pedig a kétségbaesés ,ármyéka lobogott át. Nagyon fia-
tailon kopaszadott meg, hisz ha jál szemügyre veszem, nem lehet több 
huszonnyolc-h rammnc évesnél. Bal kezém hatalmas, súlyos gy űríí ágyazita 
be magát. 

Neon l:áttaan célravezet őznek e]irnondaini, hagy Szekwlávail töltöttean el 
az időt, és hogy késésem eredeti oka itwlajdaniképp a tanul лујІtгбІ  
való lemondásbál ered. A kövér nem is okvetetlenkedett tovább. Visz-
szaüUt székébe .és lehunyta szerhét. 

Újból aludni próbѓ l.t. 
Valami gazomban nem hagyta nyugton, és kis id ő  múlva felrázta els ő  

szomszédját, .a gyeranek,arcú, nyúlánk fiatalembert: 
Megérkezett! — mondta neki .és feném bökött. 
Örülök neki. K őzüllheted vele, hagy szolidaritásból alhat ő  is 

egyet...  
Csend lett. 
A gyermekarcú lehunyta nagy szemét, a hosszú pillák beárnyékaоlЈták 

a szejm alatt húzódó ,és nagyom szemb.atűnő  mély árkokat. A ;kövér 
még fészkelődött egy percig, aztán megint .aludni próbálit. Kis id ő  múlva 
felrázta másiak szomszédját is. 

Nézd csak, megjött — és megint felém intett. 
Akkor itt nincs is keresni valóik többé ... Akkor mehetünk ha-

za ... Idát nem gyönyörű  játék: órákig vársz valakit, .akir бl semmit 
sem tudsz., és akivel tulajdoniképpen semmi 'dal;gad, akkor egyszerre csak 
mеgjöm és megint elválltok, mert vége a vár аkazá;snak .. . 

A negyven körüli, ;göndör hajú jó madarú úriember hamuszürke ö1-
tözéke hibáatІan, vasalt volt, s még a henyélést sem sinyl; tte meg .a 
laemge nyári any ~аg. Az .egész emberben ,az volt a különös, hagy dús 
bajsza is göndör volt, s őt még a szemöldöke is. 

Mindamellett, hogy világiasan inditványazta а  tѓvоzйst, meg som moc-
cant, sőt újból lehunyta szemét. 
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A kövér erre felállt, látszott, hogy végtelenül kényelunetlenižl érzi 
magát. 

Újból odajött hozzám: 
Szekula eltűnt? 
Igen. 
Visszajön? 

Igent intettem. 
Akkor rendben van... Végs ő  ideje, hagy tiszta vizet öntsünk 

a pohárba ... 

De uram! Mi ebben a gyanús? 
Hagy mi a gyanús? Azt kérdezi? Hát maga azt kérdezi, hogy mi 

ebben a ,gyanús? Én kétségbe vagyok esve! Kész örültekkel kerültem 
egy fedél alá. HAt бnnek .nem különös, hog, hároan kézen esünk át, 
éis senki szem mond semmit az akció.rы? Kik vagyunk mi? Kincaskere-
sőik, vagy merényi ődz? Én erről a szerkeszitőségrő,l sohasem hallottam... 

Elhallgatott. 
A hatalmas ember elindult a tejüveges ajtó felé. 
Hallgatózott egy pillanatig, aztán visszajött: 

Ez a Szek ц lia nekem nagyom ellenszenves. És nekem az az érzé-
sem, hagy ez itt neon is szerkeszt őség, hanem valami lakás... És egyál-
talán hol vagywnk mi? Ki tudja pontosan, hal vagyunk mi most? Ezt 
az új vАrasmegyediet az isten se ismeri pontosan. 

A kövér úgy bes.zéllt, mintha végtelemül férne. 1VIinitha kelepcébe ke-
rült volna. Érdekes ez a jeilenség: ha valaki ismeretlen helyen hosszabb 
ideig tartózkodik és nem sikerül közvetlenebb beszélgetést folytaitn.ia, 
ha nem sikerül beszédtársra akadnia, mmndjárt fél, és 'elveszettnek érzi 
magát. És ez a közvetlen kapcsolat, ez olyan átlkazott dolog, hagy na-
gyom kevés embernek van hozzá érzéke és megértése. 

A kövér visszaült a fotelbe, és ijedtem nézett hol egyik, hol másuk 
szamszédjár а . 

Rám nem is nagyon mert tekinteni, mert szátlanságom, és külömös 
megjelenésem egyenesien riasztatta. 

Befelé .mosolyogtam rajta: milyem kevés kellene ahhoz, hogy ez az 
óriás meignyugadjon. Mondjuk, a nyitott ablakon beáradna valami étel-
szag, valami kedvenc ételének illafa, vagy ha valahonnan ismer ős ze-
nét hallana .. . 

De olyan ez az új városrész, hogy itt senki sem f őz, ez csupa iroda, 
ahol zenét sem hall az ember sehol. 

Meg kell állapítani, hogy itt mádfeleitt bátornak kell lenni, különben 
összetörik az ember. 

Éгn segíthettem volna ezen a szerencs&tlenen, de miért? 
Ra szóba elegyedek vele, a nyalkaiman marad. Meigtámiaid hálájául, 

szívessé.gével... Levesz a lábamról visszatarthatatlan emberségével. Er-
rie i цgazám nincs szükségem. 

Szekula nem jdtlt. 
A nap .lemenöbem volt. Meg ledietetat volna néz:ni a falon lógó fest-

rn.ényeket, belelapozni .az faszftiaQkán ihever ő  folyóuratokba, itee'lefonálni va-
lakinek, és ki tudja még mi mindent lehetett volna ebben a pillanat-
ban tenni... 
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3.  

Forró napok éséjszakák k ~övették egymást, s jinite átömö ~Lve az órá-
kon, szinte egybe folyja .. . 

Mé!g éjj elemkénit sem falgyatt meg az aszfalt. 
Álmaitlanul anezírtláb báltam az utcákon, s minden lépésem utján ott 

maradt a homorú nyara a forró mas,5zában .. . 
Erre erek ültek orz ablakakbjajn, mag ,az ajtókbajn ... Mezítelen testek 

ácsorragtak .a minden i,ránybajn kinyitott szobákbaln .. . 
Sóhajok hallatszatták a kertes házaik irányából, a villák táján meg 

állandó vizcsabogást hallottam. 
Mindenki várjtaa a hajnalt. hagy vébme leh űitjöjn egy kicsit a 1ev Іtgő . 
A hajnal meg is érkezett, de farróri, mintha nyu,gatról fo ~rdul;t volna 

vшssrza a Nap. 
`<•gy, .kimerülve, egyre ke иesebb tiireLemmeQ vártam az indulás nap-

ját.  
Ezekben .az éjszakai kóbarlásakb аn feLeségejmitőjl egészen elsjz гa►kаdtam. 
мegf ІІedkeztetm rája. A kényszer ű  virrasztások egyszerűen leszok-

►talttalk .orrál, hogy вmaígaman kivülmással is гtörődjeík, hоgу  másra is 
gondoljak. 

Izaíbelilía eleinte velem jött, de hol itt, hol ott maradt le. Beszédbe 
elegyedett valakivel„ иakikked. Engem Fez egyáltalán neon érdekelt, ne-
kem menni kielljeitt toRrabb, ki a váхosból, 'ki a viláagból, meneküilni a 
bőröan,ből. 

Napközben ja söté гt üvegű  na,pszeчmüvegem jmögé bújítaím, és onnan 
hallgattam iinrner őseim lihegő  beszédét. Mindenit drámai, rekedt hangon 
mondtak ,el, mindenben (tallájltaik rémisztőjt, és mindenibőjl jövendőt olvas-
tak. 

Napokig öntöttem magamba a .sört, volt olyan délutánom, amikor ká-
bwltan buktam ,az ,eszlpresszó márványasztalának h űs .lapjára, mint a  
kutya, mint a lihegő  eb.  

És megérkezett ,a nap, amiikor j eleйítkeznem kellett Szekulánál. 
Koma hajnalban állíltottam be a redajkciaba. 
Nem csörgjettem, nem is kopogtam. Csák benyitattam. Ennyi álmait-

lansáag után iaz ember megfeledkezik a jalnaveljtségjr ől. 
A félhomályban néhány b őrön.dó ~t fedeztem fejj, Szekula guggolt az 

egyik mellett. 
Biztosan hallоjtíфa, hogy benyitattam, söt még fel is ismert: 

Ezek hiijlyék ... Ezekkel nem lehet megérteiani ... ReQnéalem, ön 
nem számítjja malgával vinni összes fehérnem űjét rés öltönyeit? 

,Szeíkula ú,r, én jazz ön kedvéért még a b őrvmet is 'leveíbnám, ha 
biztos l~enjnék benne, hagy ezzel tudományos célt sz оa gálоk .. . 

Nemtudom, mi üítött bealém. Ki íkeiLlett 1éprri Szeikulla rákojnszenvé-
nek undok bűvköréből. Kiiléjpni kilépni, minél ,eljőíbb! Miniél haitárazot-
tabban! Még akkor is, ha a beszédre felhasznált leveg őt nem sikerüjlne 
újból felszívni, még Halkkar is, ha a szívem azonnal melgáld!  

Szekula azonban nem válaszolt, csak rakosgatta azt a sok holmit ott  

,а  félhomályban. Ahogy guggolt, kabátja szárnyai a padlójt simogattták, 
és zseíbеben minduntalan ,megkoecanit valami. 

Mintha kicsiny vasgalyácskák lettek volna beenne. 
LeűlteRn. Oda, sahod első  látagatásam alatt ő  íterpeszkedett. 
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Újból rátévedt a tekintetem: mindent megértek, csupán azt nem 
ni.iérit nem veti le a 'kabátot. Miért, mient, miért nem veti l,e a kabátot! 
Ebben az őrületes fanóságban még egy ing is borzasztó ny űgös!!! 

Szekula úr, kérem, azonnal vesse le a zakóját! — mondtam végre,
teljes erőmet összeszedve. 

De Szeku ,a minitha nem is hallotta volna. Csak rlakosgatott csemd-
ben, közben ,a vasgolyócskák egyre besz+élgett ёk ,a zsebében. 

Az éles kis kocGanásak szinte belehasítottak az agyambia. Egyik pilla-
natban az volt gaz érzésemu., hogy valami vcsizélyes boaribák, valami ak-
nák ütődinek össze, ,és hogy bármeelyik pillanatban cafatokra szakítanak 
bennünket. A másik percben smár késpengéket liáüta;m üsszecs кcíkalбzni a 
hounáilyban .. . 

A lidérc azonban mégis véget ént. 
De neon azzal, hogy Szelkwlia leveteitate ziakáját, hanem az ajetóban  

megjelenő  idegen átható hang] áva1. 
Lassan megvirrad! Ha ön m,ég mindig nem gondolta meg a do1-

got, akkor indulhatunk. És >Yrnég valamit: gén 	gmondtam, hogyha ott 
döglünk gaz úton, nem fiilelielk sen!kiér+t. A motor mégsean ember, hogy 
öntudatfa legyen! л aa egyszer nvegáll,akkor kész! Persze, én neon azért 
valgyolk itt, h г Ρogy önöket elriasszam .. 

Az idegenb ől benzinszag áradt, de megje еlenésében is volt valami má-
nuoros mogorvaság.  

Elmiosollyodta гm: ez az ember a benzintől гésziegüllt 'le. Ez az ember  
nem más, mint ,egy j&ni tudó benzines hordó. Benzines нardó.  

Hülyeség. A maigydarab ember odalépett Szekuláhaz, és térdével  

nvegl; kte:  
Hallgat maga engem, vagy megyek a fenébe?  

Szekulla rtavább rakosgatott a b őröndökben, és hanyagul felszólít:  
Üljön le oda az úr mel)l.é. 

Benzines Hordó felém fordult: 
Az úr ntiell,é? Nem báinom. Szeretek ,én az urak ntieliett ülni. Sze-

reltnek én velük együtt várakozni. Mindig civakodnak, és én szereltek 
velük incselkedni... Szeretek incselkedni z uraikkal. Mert mindig civa-
kodnak. Ilyenek gaz uxtiak .. . 

Amikor leült, a másik fotelbe, a tüdej ébő ~l kitóduló szél egészen hoz-
zám csapódott. Megállapíthatataun, hogy ez az ember nem a benzint ő l 
nl,ámearos. Eszembe jutott еgyiгk anyagii nagybátyám, ,aki elég sokálig ve-
zetöember volt, és aki hosszú kiorhely éjszakái után mindig er ős illat-
szerekkel kenite magát. Kevesen tudták viszont azt, hagy ava'gybátyám-
nak ezek az ёјth;ató illatok nemi csupán függönyiként szolgáltak, hanem 
lélékitani szetnlpontból is megvolt a f unkcibjwk. Kiegyem>súlyozottság, 
magaibiztosság szívódott fel belőlük a nagyb.áasiba. 

Egyszerre párhuzamot véltem kifedezni közte és .a nagyhangú Ben-
zines Hordó közötrt. Ahogy lassan .megközelíttettem emllJékei ~nen keresz-
tül, nagy kanyart írva rle гkörülötte, a leveg ő  is mintha hűlni kezdett 
volna ... A lidércnek nyoma sem vitt már, és a varóság ide ragadt 
hozzám, belémette magát ,a. benzinszaggai együtt. A kocsivezet ő  jeletn--
léte biztosított valami fel ől és valamit ől, amit néven nevezni nem is 
lehetne, de Kami pokollá tette gazéletemet Fez alatt a pár nyári hét alatt. 

Tehát maga is az áldozattok közé tartozik? — fordult felém Ben-
zines нardó.  
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Frlő  b mosolyogva bólintattam, de azt,ám akaratlanul is visszatértem 
arra az „ákloza+t" szóra. Még akkor sem szí еsen hallom., ha másra 
mondják, mert nagyon jóit tudem, mit jelenthet_ Ismerem mwnden árnya-
latát, jelentésének minden fokozatát  .. . 

Kicsit melgnyugоdtam, amikor Benzines Hardó arcán egy pillLanatra  

felvilyant a kora reggeli fény. I оrvirágos orra riadabmama;t csúfolta. És  
a megnywgváis máris +szégyenkezéssé kemolyu+l+t volna, ha .Szekula nem 
pattan fel a bőröndök kzü.l, és nem ugrik a :kérdésére válaszit váró 
ember elé: 

— Ha j ál eanlékszeml, úgy egyeztürvk meg, hagy neon tolja az arcát  

a mi ügyünklbe, ha jál eimlélksze+m, umagegyezttüik abban is, hogy: pofa 
be! Ne gázaljon KEGYED a aYii vetés гü.mkbe, ment Ibelllerlagad. Most pedig  
tessék lemenni és a kocsiban várni bennünket! 

Olyan hirtelen tö,rténit ez gaz regész, hogy szúhoz .sem jutottam.  

Legm аgyobb bámulabomra Homdó lehajrtao ~tt fővel indult ki az ajtóm. 
És ,mintha vele együtt bizitanságérze+tem i ldment volna a szabá-

ból... Egyszer+rc dőlit bennem össze a szépan mggépiteitt vuloság, a 
levegő  meginit tűrheteltleni,il hevült, és megi,nit halilattatn Szekula ka.-
bátzsеbébő l ,a kis koccanásakart. 

4.  

— A esomvagját! — nyúlt ,felém Szlekula, közbem tekintete m,áshal 
kalaudozott, minit akinek iеZег  intézmiиalája van, ezt meg csak иду  
kötelességből csinálja. 

Csak й lltiarn, mint akinek főlldbe gyökerezet,t а  Lába. 
Sz;ekula még m.indig nem nézetft rám, csak uj јáиаl intett, sürgerteltt. 
Úgy viselkedett, mint egy hivatalnok valami i.igyféllel. 
Elegem  volt a hivataLnoikakbál, szerintem ez az egyetlen rétege az 

emberiségneik, im,elyet ki ikelLl irtani. 
Igen, ki kell irtani lkegyetlenül, titűzzell, vassal kiirtani!!! 
A feném nyúló kéz иáх7на  cslamagoxnalt, , а  fehénneunüt, amit mondjuk 

а  felies:égem mosott, vasalt, •a jegyzetfüzetemet, melybe senkinek sem 
sz аЈbad belenéz+ni, kedvenc könyveimet, mdlyekr ől nini szabad engem 
megí;télni! Ott mozgott, ingott, várakozrva а  1kléz, a fehér, a bámrtáan 
fгehém kéz az orrom ellő+tt, és иárt, és ez barziaszltó volt. Ет  nem hoztam 
mnaganimai semmit, és nini adhattam sem,mit Szeikula ú.r kezébe, di 
most meg ke111ett csúfolinoan, kegy ёblenül, pimaszul meg kellett b,ánta- 
тот  61. A felém nyúló kiéљe belecsúsztattam benyeremeit. Kezet  fog-
tam  vele. És ezzel a kézfio+gssal тn~gpecsé+tёlődбtt kebtőnk visz:onya. 

Egy pillanatra  nem tudta, aniltévő  legyem, csak fanyarul elmo+solyo- 
dott, és korunk mecénásának ntiegtestesút ője ,bizomyita іІianul bбlintatt. 

Reggel vdlt rnár és tisztán láthattam, hogy myakám kidagadnak az 
erek, hogy szene elhom~lyosad'vk. Tudtam: ha bárm.irt is s гáLák, el-
rontok mindent. 

Váirnom kelllertt.  
Kivзrmi, hagyaal verg ő,dilk  partra ez a szenancsétlen.  

Szerertte+m volna látuli., alhagy össгeгоskaad, ahogy megsemniisti. Nem-  
csak magam miatt, hanem Benzines Hardó miatt is. 

Fő1:eg miatta. 
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Mert egyszerüоn nem tudtam megbocsátani, hogy a kett őnk között 
felvetődő  kérdés megoildás ~á г Ρt nem merte .kivárni, hanem félve a repli-
któd, de főleg Б . Hordó mámarGs 5sziniteség ~étő l, erőszakosan kiutasí-
totta a szegény gépkocsivezetőt. 

De hiába vártaara, a hülil ő  igazodott ,az adoitfságokhoz: 
— .Ez Fis többet ér, mint a közöny. Uram, öi1 !orzok közié tartozik, akik 

alig várják ;az alkalmat, hagy jelezzék. ellenséges állásfaglallásukat. Min-
dene.setre, köszönöm. Ha már idáig e ~ljwtobtuinik, akkor biztos vagyok 
a sikerben is. Mind a keblien v ~agyunik olyam 'gentlemaneik, hogy a fájó 
érinitkezési pontokat ikikerüljük. Biztos va;gyak benne, hogy í,gy lesz. 
Az ön csomagját tapintatosságból nem néztem át, hogy ezzel is jelezzem: 
гészemrő ~l az óvatosság megkezd ődött. Ha netán azonban mégis ma-
gyarázaitra sz.o ~ruilina a csomagok, b őröndöik alaipas vizsgálata, ekét szó-
ban elmondhatom, hagy nem nyaralni megyünk, és csak ,két váiltásalyi 
fehénneműre lesz szükség. Jegyzetfüzetet és iráeszközt a szerkeszlt őség 
ad. Ez az egész, amii erre az útra szükséges. Minden m,ástárgy, eszköz 
csak csökkentené a magány effektust. 

Szekwlia ,már megint 'kam бtoskadо tt. Cigarettát vett el ő , zsebéből elő-
kerülit az öngyújtó is. Ahogy lágyam kiörnlörtt bel őle a d,áng, a szoba 
levegője is mintha m ~eggyullia,dt volna. 

Kitámolyogtam a folyosóra, aztán le gaz utcára. 
Еgetit a Іevegő . 
Az épület előtt .egy régi Ford tanyazatt. Határozottan neveitségesen 

hatott itt, az új neigyed felh őkarcoilói között. Alig ismertem fel benne 
Benzines Hordát. 

Agyamon átci,kázo'.t a gondolat: Mi ezzel a tragaccsal nvegyünk ,a si-
vatagba. De hisz ... Ez még ,a m űúton is .körülményesen ikö+zle!kedik. hát 
még ha lekanyarodunk .a homokba. 

Benzines Hordó valószín űleg látta, rntilyen á1la,potbam érkeztem ,az ut-
cára, ell őbb felemelte kezét, és úgy t űnt: szólni akar. De aztán gyorsan 
válla közé húzna fejét, és úgy tett, mintha aludna. 

Körülnéztem: sehol egy italbolt, sehol egy kávéház. 
Csupán egy fiu.szeirüzlet volt a közelben. Bementem, és vettem há-

rom üveg bremeni sört. A flaskákait hónom alá kaptam, és beültem Ben-
zines Hordó mögé a kocsiba. Felbontottam ,az első  üveget, és egy haj-
tásra kiittam. 

Hordó nem szólt semmit, de lá+atom, hagy ,a Itúkörben figyel. 
Faszrevette, hagy nEni tudok mit kezdeni ,az üres üveggetl, odébb haj-

tott, ahol a járda perern;én hwll;adékkosár volt, 'és kinyitotta az rablakot. 
Kidobtam az üveget. 

Kibontottam a. másodikat is. 
Hat óni lehetett, reggeli hat óra, de a leaeg ő  perzselt, árűltari per-

zselt. Benzines Hordó hatalmas fekete szegély ű  zsebkeiadővel törö~lkö-
zött. Különös látvány volt: .a maszatos ember kezében hófelzér zseb-
kendő , fekete szegéllyel .. . 

Odanyújtottam neki :a sört. Szó nélkül. Ő  nézeigebte, aztán gyorsian 
kiitta, és ő  is beie,dobta az üveget a hwllladékkosárba. 

— Hagyjuk az egészet a fenébe. Menaküljürvk innen! Én már akar.-
tam ... de egyedül ;neon mehetek ... — Hadkar. mondtam Hordának, de 
biztos vagyok benne, hogy hallotta minden szavamat. Mégis úgy vála-
szolt, mintha nem haillotta volna, mit mondtam. 
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— Kívánc;si nagyak, mi hasznuk lehet egy ilyem részeges taxis оfőr-
bё .l. Ém már rég nem vagyok kíváncsi kép оsságeim haitár аa га . Igaz, hogy 
nem minden olyam felkete, mint ahogy az ember gan.dolná ... Csak az  

a f ~antos, hogy pofa be. 
Volt valami ellentmomdás mindebben. Minden szava után azt várná 

az ember, Јiоgy kictö ~r, hogy felordít, közbeni egyre jobban elsimul a 
hangja, hogy .a végén béküléikenyеin, élcelődve, egy kis ö ~nagúnnya ~1 fe-
jezze be mandanivadáj,át. 

Én valóban el akartaim menni, de valahogy visszatartoitt egy különös 
„fonál". Tudni aikaritaQn, mié.nt rettent meg Sze+kula az ÁLDOZAT szó-
tá іі . Vissza kellett errvlé+kezn еam arra is, hogy nekem esem volt mindegy 
Hordó vask s élсеládбs;e, de SzekuLa úgy tett, mintha valamit el ,akarna 
titkolni, vaLarninek ia fel Јtánását akarná mega;kad,ályozni. 

Tudtam, hagy seaпmi joga nincs velünk, velem rendelkezni, semnrni 
algat tenni, airni mondjuk az éiLeternet veszélyeztetné. De erkölcsi joga 
sincs úgy kezelni, mint aLainbast, hisz munkatársként anga агsáLt, nem 
pedig szolgaként. Már nem a kívá!ncsisá,g marasztott, hanem emberi 
m~ébtóságam. 

Hordó kij ~elem ~tése időközben jclképеssé vált, és szaiggatatrtsága így el 
is tűnt. Az, hagyó már nem .kіváncsi képességeiinek határaira, azt je-
lentцΡ, hogy miagyom jól ismtieri azokat, aki pedig közvetleчniцl meg .akarja 
isлx eru i, az kegyetlenül meg fog lepődni. 

A harmadik üveg bremeni is lecsorgott az elsóhöz. 
Hoirdó kiъépetit .a kocsibál, összeszedte .az üres üvegeket a hulladék-

kasárböl és nagy szuszogva elsizaladit a f űszerüzletbe. 
Fél hét lehetett, s a nap szinte szétalvadta város felett. 
Az új negyedeit vízszintesen elvágta valami köd v аgy porréteg, de az 

is keheit, hogy délibáb volt... 
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AMERIKAI NOTESZ  

G Ű M(ORI GYúRGY  

Hatalmas carszág. б.riási ,  roppant, sehalsincs-vége ax7szá;g. Nem ;m,on-  

dok újat: atessék csak ,ránézni а  tériképre. 
De hogy ixnilycn hatalmas, csak utazva érzéke(lhet ő . Vonattal háram 

nap az út New Yanktól Sam Fram:ciscóig, lökhajtásos g ~ppel csak ö~t ára. 
Los Angeles? niincs az, kérem, messze,, mondja a kaliforniai berxnszü- 
1ыt, nyalc óra autón. Százkilоméteres átlagsebességgel, pemsze. Az ате - 
rikai sokat és gyorsan utazik. Talán ezért nincs ti,trellmük Eurápáho ~z, 
ahol rninden иakomdtúráson új orszig kezd ёd'цk. „T~kinitse meg Euxápát 
két hét alatt!". Mс,g,tekintik. 

Új оrszág. Nem mindenütt е!gyform ~án új: New Emgllandb ~em, а  k~leti 
pantvidéke,n snég van nyosna а  múlt századakn ~ak, Salemxbea rég ra-
togaJtjak a „boszarkányak" házát és а  massachusebtsi Goancord fáberét 
(itt lakott Emae.rsoan, egy ideig Thareau) szép tizaer цnyolcadik századból 
v!а1ó házak könnyezik. Kalifi оnni,ábam m& a s цa,gyaapa zsebбrája is régi- 
ség. Azt, hogy itt az ananyláz elabt is éltek em,berek, Kailifonniábaai csak 
а  spamyol misszvanáriusak egyszer ű , szép kalosibomai jeizdik. Amikor a 
múlt század közepén а  КGssubh-ernigráció сgy töredéke Iowábam akart  
rngtёlepedni, Iowгa úgyszálvám teljesen lakatlan volt. S el lehet .felej-  

tenii azt az amerikai uristalányt, aki Amszterdamban egyszar majdnem  

sírva fakadt elő ttenl la 1elkesedést бl: „Igazi macsКaköv,ek!" Akkor 1áto ~tt  
életébem el őször macaskaköves utcát.  

Fёl,el.metes arszá,g. Születése óta, arrLely az ember fedsziabadulásán,ark  

jegyéhem töntént, Іgyre újabb energi ~ákat :szabadit fel. цállbazásai meg-
lepik Eurápáat, s meglepik magukat az amcrikaiiakalt is. Valami elkez-
dődik, s т-ég ikevésbé tudni, mi lesz belőle, mint .a tö гrténelmi jáltéksz.a-  
bályokat nagyon is j ól ismerő  Euráp 'abaan. Mi цlyen új erők, s veszélyek  
lгappanganak ra a fagyaaszltói paradicsom becsali-cégéne rnögött? A ро1-  
gárhábo ~rú snég ma sem é:nt véget, Déal rruég mindig nem adta fel a 
harcot. Tart a fehéneik „,hi,dieghábarúja" eagymás ellen, a n ёgetгek e111em.  
A négerek háborúja az egyen ő  Iehebőaégek kivívásáért. A sikembellenёk  
hábarúj а  a -  sikeresek ellen. A középas~tály gY részémuёk hábоrújia а  
liberál.i,s ér ~t.elmiség ellen. A társadalameller цes jogokhoz ragaszkodó  
egyém utóvédharca аа  jogait csökkeпtиe-böv%tő  társadalsni refaлmоk el-
len. Itt snég semmi sem feje ~zódöt4t be, a jelen a jövö fü,ggeléke. De a 
behetáségсk puszta nléretei félelsnet, aggodalmat kellter цék iaz emberben. 
Lehet-e аlуат  emberaamyaagból építeni „nag tarsadalmal", mint g pök- 
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hendi mádon gyilkoló alabamai fajvéd ő  fehér, vagy a Watts-ben ámokfutó  
színes b őrű  huligán?  

Egyálitalán hány Amerika van? Rengeteg.  

Az Egyesült A1 Ј1аm~okb аn az emberek többsége jál, vagy legaIl ~ábbis  
elvisel ~he?L ő  körülmények ikközt él; az ' аurápai iköztuda гtban az amedk аi  
átlagember ehet ő ~ségei még ima is szinte karlátllannak rtűmmek. Ez a köz-
tudait mindenképpen kiigazításra szarul: cLiftboybál ma már senki sem  

lesz mil,Lionvos. 'Гavábbá iaz amerikai bőség sakkal ikevésbé általán оs,  
mint .azt péildául az amerikai filmёkből meg illehelÚne ítélne. Ezt ntiaguik  
az amerikaiak sem tudták — mikor Michael Harrington könyve {The  

Other Arerica megjelent, még egyetemi сtamarak is n ghkke аwe fedez-
ték fel az Egyeswlt Álromákban fennáldó „fagyasz гtói társaкlаlvarn" penész-
fоltjait: is szegénység ;m,áreteilt és tartósságát.  

Horrington rés másák adatai szerint gaz 'amerikaiak iközel egynegyede  

szenved nélkićlözésct, telkinthebő  a szó llegszarasabb értelmében szegény-
nek. Több mint negyvenikétmnllió amerikai é1 is tisztességesnek tartott 
létminimumalatt. Ez ugyan nem vethet ő  össze az ázsiaii оrszágok ínsé-
gével -- az camerikaiak álta ~lábam nemhalnak éhen —, de ha ,ecgy két-
gyerekes család négyezer dollárnál kevesebbet keres iegy évben, olyam 
körülimények kö гrt ,él, ami nem különbözik az Eurápábain „hagy оrná-
nyos" nyomortól. Kik élnek így? A mez6gazda:sárgi idénymunkásak, a 
szеgény farmerek, a szakszervezeten kíviili segédmunkásak; a négerek, 
a porltоríkóiak; a fej Іődésb ~ől kiesett vidékek lalkái, a nagyeset. fiatalok 
es a nagyon öregek. Az utóbbiak helyzete kétségbeej Іtő : gaz ún. „idő-
sebb pu árak" (seni о r citizens) fele nyomorog. Harrington rá Јmutatt, hagy 
az Államokban nemcsak b őrszín, életkoralapján is vannak .gettók. Az 
„öregek ..gettói" .a nagyvárasak alhanyag ~alt negyedeiben Јallakulnak ki, 
gyakran ,a néger nyoimárn нgyedek ѓtбѕzогѕzё 1sёg ьаn. 

Hogуan Ieheltséges, hogy .az amerikai középosztály (az évi 6-15 000 
dollár közt kce,res ők), amely цgrá,sszerűen regnőbt az wtóbbi évtizedek 
folyamán, mindezideig .alig vett `audamást a szegények relatív din у  mo-
rodásáról? Először ,is a iszakmunkások j ál keresnek; a faehé ~rg~alléras em-
bernek a szalkm.wnkás a munkás. Aztán meg igaza van Dwight Macdo-
naldnak, jaki a nagyon szecgények „1áthatatlanságá"-bam véli megta гláLni 
a középosztály érzéketlenségének egyik fontos гtényezőjét. Ra valaki :a 
nagyvárosokаt környező  vilranecgyedek vailamelyikében (suburbia) él, 
autóval j Іár a uг lkába., gyalog csak kemtjében, s a leparkolt kacsiíól a 
szupermarket ö ~nanűködöеn ki-be lengő  ejhaj óig közlekedik, eigyá Шtálám 
nem kell twdomást vennie a bőség társadalmának nyomоrultjairál. A 
köz,épasztály, ёletformlájca következtében, megteheti, hogy a sz нgénysrég-
ről csak úgY ve ~gYen tudomást, mint ,egy kellemetlen bőrbetegségről: 
ha nem mosakszik eleget az ember, megka;phaltja. Harrington könyve 
után talán viszketett kicsit a lelkiismerete. 

Én abban caz előnyöcs helyzeitben voltam, hogy Láthattam az ére тn 
mmn,dkét aLdaliát. Voltam úszámed еnaés-álli,gиillamasírto Іtгt csodavillákban, 
ahol csak az nem Isü(t barbecue-+t a kertben, aki vegetariánus; :láttam 
iaklaetd és Roxbury túlzsúfolt, piszkos lakónegyedeit, Harlemet, i аhоvá 
éjjel rendőrön kívül fehér bárú ember nem meri betemeti a lábát. Mégis, 
az igazi nyomor számomra isrejtett maradt: olvastam, hal'l оttкΡaш  róla, 
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d.e nem tudom, milyen. Minél gazdagabb a társadalom, annál szörny űbb 
szegénynek lenni, annál szegényebb 'az, akinek nincs mindenb ől elég. 

Négereket látok az utcán, de egyetlem néger ism.erósö ~m sincs, kiivéve 
italán azt a fiút, akivel néhány mondatot váltattam egy berkeleyi köny-
vesboltban. Ez a négereiktől valló elszigeteiltség lényegesen különbözik 
alttól, amihez Eur б$аn szokott az emb эr. Mielőtt átkeltüavk volna az 
0ceánon, Angliábaa' é гitünk, egyetemi várasban, ahol a kivlönböz ő  színű  
és fajú emberek .a le гhető  legnagyabb természetességgel keveredtek. (A 
mwnkásnegyedekben, gondolom, Angliában sem keverednek emmyire.) 
volt egy togói barátom, s még álmоm аn som jutott volna eszembe, 
hogy másiképp viselkedjek társaságában, mint agy francia vagy egy an-
gol tarsaságában. Amerikábari hirtelen gátlásaim letteik. 

Ami csak azt jelenti, hagy az amerikai társadal о  a tarzцiІásiai,t a jö-
vavén.y á.ltalában nem képes pusztán jáindwlattal ellems гш  уоzlni. A né-
gereik rendszerint zárt közösségekbe гΡi élnak, s ha mun;kаiköТénél fogva 
ars ember nem kerül szc ~mélyeis kapcsolatba velük, m,áískélp гp a kapcsolat 
tereantésére alig van mód. Az egyet аmeiken viszonylag kevés a azíines 
bőrű  diák, s gyanítom, hogy a jobb egyetenLeken több afrikai néger 
diák tanul, mint amerikai néger. Továbbá az új:annan .éí ~kezett európai 
neon tudja, hogyan reagálna közeledésére .a ,néger egyetemista; ъem 
értelmezné-e félre a barátkozás szándékát, vagyis nem hinné-•e azt, 
hogy az európia гi ,azért barátságosabb hozzá, mint diáktársaihoz, mert ő  
más színű , s ezért val ~aaniképpen „kivételes" figyelemben kell részesíten ј . 
vagyis az amerikai liberális b űntudat már el őre árnyait vet a közededés 
igényére. Lehet, hagy túlmagyаrá.zom a dolgot; lehet, ha mint magam 
is diák próbálok barábkazni, talábtam volna a néger diákokkal kapcso-
latot; el őadó, majd k.utaitó Hévén hagytam (igy kényelanesebb vart), hagy 
terп észeites európai impulzusaimat megbéní гΡ tsa az arrLeirmkiai konvenció, 
illetve a konvenció őszinte tagadásának lehet оtlemsége. Személyes kap-
csolatok helyett Richard Wrightat olvastam és Janus Baildwint. 

M..távali rokonom, amikor Pestre bejöttek ,a -németek, bцjkáilnija, kel-
lett. Később megérkeztek :az oroszok, és agy túlbuzgó legeaiy felpofozta 
az örбmtil sugá гzó M.-et, mert isz őke volt, kék szirti ,és civil ruhában 
bujkáló németet gyanított benne. Később M. kivánddorоlt Amerikába. 
Keményen dolgozott, szakmunkásként kezdte — rruoat, közel húsz evvel 
érkenése után, saját üzeme van. Kisüzem, minden muankásit szeanély еsen 
ismer, igyekszik ј1gаzsgos lenni a mwnkasaival. M. Peavnsydrv.ániábaal él. 

A néger.ekrőii kérdean. M. tűzbe jön. Márpedig rrvelllé ne iköltözzön né-
ger. (M. egyébként demokratikus érzelm ű , nem ismer bioIingiai-faji kü-
lönbséget.) A feketék beköltöznek, lemegy a házak ára. Ő  már egyszer 
mлegjё rta ezzel, hatezer dollárt vesztett egy házon. Neon kis pénz, még 
egy kistőkésаeik sem. 

Vitatkozunk. Tudom, előfordul, hagy a színes b őrű  lakók zajosak, 
neaцdie ►tlenek, elhanyagolják a házam, a kertet, kellerrnetlemmié iteik a szom-
szédok ёletćt. De ilyen esetek alapján nem lehet гeigitélnц  „ а  négere-
ket". Á,ltalában véve,akinek elég pénze van arra, hogy Eta, csendes  

lakónegyedben vegyen гagának házait, annak jó áldása is van, bársa- 
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cladimi köteleazettségei, ambíсiái. Az ilyen ember ügyel a szomszédak 
nyuga mára — ez jó hírnév .kérdése. M. elismeri, ez így logikus. De ő  
akkor se akar néger szomszédot. 

Kö;zbeszál M. felesége, aki magyar, de már Amerikában sizületett: 
Miént álltallánоsítasz? Ott van például Jack, akit megtettél anunka-

felügyelőnek. (Morogtak is eleget a fehér mwnkásak). Vagy Mrs. Brown. 
Rendes embereak. Nincs igazam? Rájuk is vonatkozik, amit mondtá'l? 

M. fontal;graatjia. Etájuk nem vonatkozik. BrOwnnét ismeri, őt neon bán-
ná. De a telekárak akkor is lemennek — nem tudhatja mindenki, h оgу  
B:rownék rendes emberek. Megjeg уzam, hagy a néger-j ővevémy оkazta 
költözési gánikiom a legtöbbet az ingatlanügynökök keresneik. Bólogart. 
Tudja, de nincs mait tenni. Ha a néger beköltözik, én kiköl гtözö,m. 

Crondolatál már arra — kérdezem —, mi lesz, ha mindenki így 
gondaaikadiik? Ha el őítéleteik alapján eleve gettóba szaríitjáatak a nég:ere-
két?  

Gondalt. Vér fog folyni. De akkor sem akar néger szomszédot. 

Erőszaakkultusz. Amerikában még mindig él az a hit, hogy — Robert 
Lowedl szavaival — ,,,aki ellsőneak rántja ki a revolverét, az az igazi 
hőis". Viaagyis a ,pianiir-hagyamányak, a Vadnyu,g а t legendli még ma is 
élnek, s sokkal szívósabban élnek az amerikai lélekben, mint himnénk. 
Az allkaholtiilaloan idején a rend őrség szabalyos hábarúkait folytatott .a 
jól szervezett gengszterekkel; ma sem ritkaság, hogy a különböz ő  maf-
fiák a legyilkoltatják ellenfeleiket, s közben le-lepuffantanak egy fédituoat 
rendőrt is. Angliában .a lеguatábbi időkig akasztás járta rendőrgyilkos-
sáagémt, az angol betör ők ezért csak a legritkább esetben használnak 
fegyvert. Amerikában viszont az er őszaikot hallgatólagosam elfogadják, 
mint a vitás kiérdések megaldás&nak egy módját. Egy amerikai í:ró nyi-
latkozata szerint ,,.az erószaak ... az egyén joga, hagy panaszt tegyem a 
társadalom ellen". Alvarez, az angol kritikus és rádióriporter neanréb 
megjelent k гömyvében (Under Pressure) megjegyzi, ha egy társadalom 
hisz dobban, hagy mindear цΡkinёk u,gyarцa;nnyi joga van az érvényesüléshez, 
előbb-utóbb el kell fogadnia, hagy mindenkintik egyenl ő  joga van egyéni 
elimebaja érvényesítéséhez, kiéléséhez. Tegyük hozzá, hogy alighanem 
sehol ,a világon annyi iddegbaj.os és neurotikus ember nem él és jár sza-
bradan, mint az Egyesült Allamokban. (1 ✓s sehol sincs a pszichoanaliti-
kwsaknak akkura közönsége). Bizonyos vonatkozásban tehát az ameri-
kaiak tú'l szabadak — egyéni szabadságjogaik kóros, amarchisztiakus el-
burjánzásIbál időnként olyan mozgalmak nőnek ki, ameilyek az egész 
társadadlom egészségét veszélyeztetik. S néha még egyetlen megzavaro-
dott ember is csinálhat dvlágpalirtikát. 

Megint csaak Alvarez könyvét nyitom ki. Irving Howe, az ismert szo-
cialista kritikus, a „Dissent" szerkesztője mondja: „Ebben az országban 
rengeteg emberrel tailálkюmhat, akiknek minden hagyoonányоs kritérium 
szerint boldognak kellene lenniök; karriert csináltak, van valami pén-
zűik, asailádjvk, sokan eilégedettek is, de boldogtalanak". Van, aki ezt a 
bbldagta:laanságot a roppant távolságokból, az átlagamerikai gyökértelen-
sgéaből, s :a gépi cíaviliгΡáció mindent-áthatóságából összieá'lló elid:egene- 
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délnek tulajdonítja. Szerintem alapvetö +lélaktani családá.sróil van szó: 
az „amerikai álam" marad telljesüleitlen. Az amerikai alkotmány kimond-
ja, hogy „a boldogság keresése rn.iindem embert megillet" — vagy le 
het, hagy nem így, ezekkel a szavakkal mondja ki, de mindenesetre az 
emberi ílet céljának tekinti (a mindenki által elérhet ő) Boldogságot. S 
történelmi tapasztalat híján rengeteg :amerikai ezzel acéllal vág neki 
az életnek. 

Az egyéni b ldogság maximális bald ~ogulás ć  is jelent. Nem tudom, a 
század elején hány ágrólszakadt сmigránsból lett m11110 iis Amerikában; 
ma snár egybеl sem lesz. A társadailmi hierarchia fokozatok megmere-
vedésével az ilyen kairrierl,ehet ős:éчg is megszűnik. Az ideál és a való-
ság ,közötti űrt +a felnő tt egyéin esetiében kitölti a tavasztálalton megala-
pozott kompromisszum, az é ~letteil kötött „különbéke". Ez történ д ~k —
tömegm,éretekiben — az Egyesült Államokban is, azzal a különbséggel, 
hogy az amerikaiak egy jelent ős hányada nem hajlandó alábbsrófolmi 
gyermeteg igényeit, továbbra is makacsul és egyre elkeseredettebben 
hisz az ideálbian összesűríitett és kifejezett érvényesütilési lehet őségben, 
s Fez a hit egy bizonyos ponton átcsap .a kudarc érzetébe: he is frustra-
ted. S mivel ennek a dinamikus, óriásléptekkel haladó társadalomnak 
az értosza a kapitalista versenyétosz — akinek sikerül, annak van igaza 
—, a sikertelen amerikai kétszeresen boldogtanon. Itt még a mérséikelt 
siker sem igazi siker; és senki úgy nem tudja gy űlölni az amerikais tár-
sadalmaгt, minta versenyb ől kiesett, illúzióitól megfosztott amerikai. 

Highway, swperhiaghw+ay, super-sup4гhighway ... Hihetetlen utakat 
épíatenek Kalifarniabam. Három örvíny fut az út mindkét olda ~láln. Az 
örvényeken szaguldó kocsik átlagsebessége hetven-nyolcvan mérföld 
órámaként, eleinte ijeszt ő , később megszokja az ember. Az autó mar szer-
ves része az amerikai tájnak, falklórnak. Társaságban óráikig sz.envedé-
lyes beszélagetés foilyik — anz ~tókról. Eleinte untatnak; mikor megtanul-
tar már vezetni, kezdenek érdekelni. Az amerikai csecsem őkorától 
autózik (kis bébiiilést szíjaznak .a vezat ő  melletti ülés tetejére), közép-
iskdlás korában smár vezet (újsághír: +tizenöt éves lány öngyilkos lett, 
mert szülei neme egyeztek bele, hogy saját autója legyen), feln őttkorá-
ban négy-ötévente új awtát fagyaszt, autábal еsatben hal meg, de ha ágy -
bian, akkor is — fekete gyászautóm viszik ki a bemиtőьe. Elflelejtettem 
mondani, pedig az életfoгmáhaz tartozik: autóban csákoilózik eil őször, 
esetleg ott kezd szeretkezeti. —Hát maga nem vezet? sajnálkozva me-
rednek rád, miinit egy nyomiorékra. —Autóból lettünk és autóvá leszünk. 
Amin.  

A Kennedy-gyitk:osság utáni napon, Los Angelesben. Va гktóam süt a 
nap, itt-ott .felh ős, аZtan megint tiszta kék .a novemberi бg. A Forest 
Lawn, „a világ 'legbiarátságosabb temet ője" félé hajtunk, mikor a Krádió 
bemondja, hagy Aldous Huxаеу  halott. Szomorú vaаgyok, de nem érzek 
megdöbbenést: a tegnapi tragédia méretei .mellett eltö гrpül a hír, hogy 
a „Széip új vil:ág" iróја  .többé nem vesz tollat a kezébe..A item,et ő  olyan, 
mint egy ,parik., vagy mint egy szépen nyírt golfpálya, sehol egy komor 
sínkő ; itt-ott olasz szobrok másalata,i..Urnacsarnok — hová lett a hold- 
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viláцgois teanieitő  mamaetikája? Kifelé menet ,a kapuban üldögélő  őrtő+] 
mеgkérdeгzük, tudja-e mikor temetik Huxi еуt. Fejéit rázza, nem ismer 
ilyeпz navű  kliеnsеt. 

• Az észak-ktailtifo+r ~n јаi lenézi a dél-kаlifarniait,' különösen. az ente11еk-
tüelek vаnmialk rossz véleménnyel asz Orange Caunty-bon és körn.yékén 
m гe~gtelepedettt vagyoeos középoszitályrál. Ennek köszönhet ő , hogy Gold-
wateult j+ellölték a meipubilmk Јánusak; északon a demokraták, ezen behűl is 
a baloildali ,demokraták vannak гtöbbiségben. San Franeiscánia ~k varr egyé-
nisége — város, is sz:ó a legigazibb és legamiberi,bb ér+taelanében; Los 
Angeles fгarmtlatin, laikáte+lеp-szörnyeteg, afféle „conurbanation". Dél-
Ka гlifarmiában főleg f+mí;rók és újsági:rók laknak; San Francisco és kör-
nyéke tele van fiadal íróikkal, költ őkkel, művészelkkeil. Ez Kerouac ked-
ves várasa, itt lakik a beat-mozgalom egyik apostola, s könyvkiadó-költ ő  
Ferlinghetti. Továbbá Rexroth, aki magát az „új boihémia" el őfutárának, 
Kereszite ►lő  Szent Jánosánák 'tartja. 

Rexroth feloflvаs gaz egyetemen. Rosszul olvas és ráadásul fiatalkori 
rossz verseivel akarja elkápráztatnia közönséget. Louis Simpson jobban 
ismeri a hallgatóság lélektanát, jól válogatta össze az el őa,dáestjén fel-
olллaso гtt verseket. Simpson lacs.ony, barna b őrű , mozgékony arcú fiatal-
ember, külltészatében, úgy érmem, egyesül +az európai m űvéltség az ami-
riLkai !távlatokkall. Angol irodalmat és történelmet tanít Berkeleyben; ép-
pen 1963-bon kapoitt Pulitzer-díj.a+t. A középnemzedék legjobbjai közé 
tartozik.  

Ginsberg Harvardon. A Lowell Howse-bon olvas. Ez áll legközelebb 
egy oxfordi k оЕiégiumhoz Ameriikában: a patrícius Boston legpat+ríciu-
sa'іbib kiválóságai itt nevel ődtek. Még ra sem kis dolog a Lowell husi  
tagjának !lenni. Az, nagy Ginsberget ide meghívtálk, szimbolikus: a 
,beaitnilk.ség' az amerikai társadalom egyik lehetséges ,éeletformája lett, 
legalábbis New Yorkban, Kaliforniában, a ,nagyvárasokban, s az egyeite-
mek perifériáin. 

Az est csak iazértt nem fullad botrányba, mert ma mr .senki sem 
boltmámlkozik meg +olyan szaплalkon,amelyeken pár évtizeddel ezel őtt még 
miedeeki megbotránkozott. Ez az Avantgarde cs ődje: a közönség végig-
haillligaitj+a a llegvtadabb ,dolgokat, majd vállat vonva itávozik. Itt ugyan 
páran még korábban távoztak, De vegyük sarjában, a törtérvteket. 
Giesberget baráitjávatl, Peter Orlovskyval ,e+gyütt hívták meg. „Orlovsky, 
az ismert robot", rnurtatja be Ginsberg. Orlovsky Giinsberg ham оszexuá-
lis partnerre, vagy a+hagy ,a görögök mondták, mámileg idealizálva, „fiú-
szeretője". Esz araég rendben is lenne., de Orlavskyeak költ ői ambíciói van-
nek. jgy tö+rfténhetett +meg, hagy miután Ginsberg elmondott néhány vég 
nélküli, de mtiégis szuggeszltív, apokaliptikus képekben b ővelkedő  verset, 
felállt Orl,ovsiky, és .felotvasomt egy jegyzókönyvat Ginsbertggel folytatott 
egyik szemetkerzésérről. Ez eredetinek lehet, hagy eredeti volt, de ami 
művészi értékét illeti ... Voltak, akik felkeltek és kimentek a teremb ől. 
Gins7berg vigyargabt ,és szemmel Iáthatáan élvezte a helyzetet. Végre 
valakit sikerület megbotránkoztatni! De a közönség kilencven százaléka 
végigülte Orlovskyt, illedelmesen unatkozva hallgatta végig a sületlen 
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szöveget. Nem hiszem, hagy Giinsberg új híveket szerzett valna .mmagá-  

nak ezen .a felolиasáesten; kettejük fe.11ёpése vnikább Ыahacitréfára mn-  
lékeztetett, mint irodalmi estre. Az az ёrzésiem, hogy Gi,n ьengből soha-
sem lesz na ~gy köl4tő  — mindig érdeikesség, fél,besik,erüilt tehetség, iro-
dalmi csodabogár, korфösténeti aкlaLék marad.  

Széljegyzet: úgy visz иomylik Whit.amainh,oz,, аhagy а  Bomaparte-wnokaöcs  
Napáleonhoz.  

Laundromat — önkisz,odgáló mosoda — Kalifarniábam. Fc+lh őќlІn nyár,  
teljes, mégsemz égetően forró napsütés. Tiburan felé a víz vit оx~lákkal  
v.an telehintve. Itt az „ö ~nmоsadáb аn" fiatal lányok, fiúk wlmek, csend-
ben lapozgatj a képeslapokat. Egy.enl:eitesem búgnaik a mosógépek. Be-
jбn .egy barnáxia sült fiú, kirángatja az ingét rajtos fammernadrágjából., 
és bedobja .a mosóigé г Ρpbe. Azwtán -félmeztelenül h оlye4t fi0lglа  , ,és rágyújt. 
Csillognak a gépek, hajóablakra emlékeztet ő  kerek аblakukan át yátni, 
hogy merül meg a habban a ,szennyes ruha, h°gy ~an szabadul meg ffnacs-
kától az , ember. Legalábbis jelkepasen: bwnedt semmtiiilyen hatalom sem 
moshatja el alyaan tökéletesen, minit 'ez .a igép az . јngét. A laundramcct 
— .a 'tisztaság temploma. 

ТЈј  találmányról olvasok, amiit egyelőre „semsaramtia simulator"-nak 
hivnak, ёs félelmesen hasonllít Huxley érz ő-szagllómiozijára, a „topi"-ra. 
A „semsonamia" állítólag nemcsak imgereket közуetit — érz&lmselkеt is! 
Félгelan,etes 'távlat: egy gép, amely szereteit оt sugároz. Lehet, hagy az 
űrhajós-aitoxnkar embere egyszer m.ég szeretet- és 
kait fog kapni? 

Minden tojnak megvan a maga költ ője s költészete. Robert Front az 
új,angliai gyiimölesöskertek és erd őгk, Sandbuxg Chicago költője; Kalifor-
niáé Robinson Jeffers. Küilönös, szinte ,különcködő  kő lltő  — a kritiku-
sak nem szerették „antihumanista", a .,mindennapi ,ember"- ~t megvet ő  
filоzófiája és versének kam'ar páitosza miatt. De m űvében, azt hiszem, 
kevesebb a romlaindó elem, mint példáwl S аndburgébiаn; s a kalifornhai, 
pontosabbam a közép-k'alifornivai teng ~erpatat ő  írta meg cllőször, ő  írta 
„bele" az amerikai költészebbe. 

Berkeleyben írtam agy verset, „E.gy Jeffers-sor mamgára" a címe. 
Ezt a sort angolul írom ide, ntiex ~t az azután következ ő  vers magáérit be-
szél. Tehet: „at present there is not mi memorable persor, there is  
not one mind to stand with the trees, mi li f e with the mountains".  
Jeffers vissza-visszatérő  tém,ájw a természethez viszomyѓtva az ember 
j elentéktélen. 

„Értelek, Jeffers, azt hiszem, értelek. 
A fenyők égnek-szegezett dárdái, 
s az eukaliptuszok diadaloszlopai közt 
hová törpült az ember? S mekkora lehetne, 
ha magát nem mások szemével mérné —
tobaztól, vízt ő l tanulna bölcsességet" 
A szerzetesek, ádáz kincskeres ők 
korában még igazán élt, ki élt. 
Szánakozza mammutfeny ők magányán: 
mindent befut a repkény -gyors középszer." 
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Ha ntiár Jeffersett (aakitöl (köbönben. fordítottam és a Hídban közöaltem  

is verset) í,gy megmagyarátitram, hadd .fűznem hozzá a vershez: nem osz-
tom Jeffers filozófiiai nézeltetit. Másréslzr ől viszont neon hászem, hogy az  
ember célja a hig гtömegikultúra lenne, ,a hollywoodi giccs szel1am,ébe л  
„előretgyártoatt" boldogság. Ebiben ,a versbon sem annyira a pi оnírszelLe-
rnet hitam vissza, aaz aranyQaáz, vagy gaz indiányrtáas nalpjait, .a „nyitabt  

személyiségű" embert, a!kinefk még nem kellleibt ∎elmondania, mint a har-
mainGas évek magyar kёltőjéаъek:  

„Másak által vert síneken sötétbe  

siklik a sorsunk..  

Nem rпiantha а  múlit s,zázad harminaa гs éveiben k ~arlátl гan csiealeikvési  
sz гabads+ága lett volna а :г  embernek. A manchesteri teкti4lmaunkásakm:ak  
feltétLenül ,kevesebb vollit ,  minit md. De aki akkor Ame гrikában élt, s nem 
született rabszalgának vatl гarnelyik délei ülteatvényen, mtiég úlgy érezhette  

— slz~aгbadon akíthaltJla éiletét. 
Vajon гa ate©hni'.ka,i civilizáció fejlad ёse szükségszerűen 	o,rvasz~tj а  

képzelötehetséget? Va дgy csalk alaakí гtja az ember ké гpzeletvill,ág,áit? 

Keveset jártam Iszinház гba. Egyszer vollaam New Y,a гlkban, háramszor- 
négyszer вastotnban. New Yarikbaan néha kitűnő  ólőгaadásdkat 1ehet ki- 
fogmi'a Greenwich Village zsebszinház!aiban, inm,em indult el íwtjára 
Adbee is, Іа „Whois afraid af Virginia Woaf?”, azaz, ј ó pesitriesenn. „Nem 
félünik ,a farkastál", szerz ője. IFiziittial а  вroadway gyik szinházá~a ve-
tett ,be a balszerencse: H ~oahhuth eurápai batrányakat, гtüntiet;éseket, vi- 
tákat kiv "altó damabját, „ А  helytartó"-it já гtszatták, de m.illуen ro+sszul, te 
magas9ágas ég, ,milye гn rosszul. A húzásakat még technikai okok indo- 
kolhattj 'ak, di mivel mla гgyairázzuk а  szin észek többságének гérzёketlensé- 
gét а  szöveg iiránt? Vailahal ,alvasta гm egy Iamerikai szánházigazgatö meg- 
állapítását arról, hogy az amerikai szinész képtelen drá>rnáat játtszam гi. A 
New York-i el ~őadás szinészlei az :egyhangúság é.s а  kulisszal-цasogaФáis vég- 
letei közö,tt ve гх gődtek e гgyre remény~t~lenеbbül. Hqgyan is lhetmé át az 
európai zsidóság ,tria гg ~édiáj:át az az amerikai szin,ész, aki még filmen 
sem ilátta AusehwitzoIt, .aikineik a modern dráma 0'Ne6.1 гléalsktani kanf- 
lшktuaairt&l Zlenessee Wil!liams lélektani ikaпfl:i;ktuslaiig terjed? 

A bostoni színházak viszont kitünöek; ez alighanem az ír hagyom,ány 
tavá~bélésén,ek köszömiheltő . B,rechtet legailább adlyan јó1 játsszák, mint 
Londonban, га  komédiá,záshaz is, a dmáim'ahaz is van érzékük. Még az 
epiz "odiszereplőak is envlékezetesek; például az az ölregemiber, aki minden 
darabban részeigesked. ő  .ö ~reg ir csavargót j átszatt — lehet, hagy civil-
ben is az. 

Nagy divaltja van újabb+aan az úgynevezеtt „ha;ppen.ings"-nek, a „itёr.té- 
nés"-nek. Egyen Si voltam, di többnak а  leírását olv гas+ta гm: ezek nem 
színda rabok, nincsenek szemepflöik., csak valllaami rneglep ő  történik а  hely- 
ség'b ~eln., s ezt tesséik tudamásul venni. Például ggy n ő  hátát befestik 
1ilгára kö.zben valaki ábhaltáan nyávog, majd a ,szín -elisöte ►tü1 és egy hang 
ötvenszer megism;éltli, lemezről: „Semmi ,se történt". Körül;beílwi ilyen 
egy történés. Elfilejtittim mondani, hogy senki se tudja el őre. mi fog 
történni, ezért mindenki ,el van késziilve mindenre. Az ilyesani mnLndig  

családá.st okoz. Shalke гslpeare-+ ног1 lega гlább tudjuk, mit vá:rhattúnk.  
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Мiért :marad .a bеvándarló Аmerikaban? Miért imeaiekiiil el Am:eariká-
bál? Ffábáljunk felelni perre az ,elvég bonyolult kérdésara. 

Igaz, a problléma nem liátezi,k a második világháború el őtt bevándo-
molt itöm;egek számára. A nincstelen magyar fö2dmumlkás vagy olasz .  
proiletár úgy érezte, gaz ígéret Földjére lépett, ,amikor kiszállít 'a hajából 
a New York-i kikötőben. S volt is ebben valami: soikakna,k mwnkát, 
anyagi ernelkedéisit, fiaiknak már társadalmi emeilkedést j.ellenrtett Ame-
riika. T аlálkozitam olyan olasz munkással, akii maga még ~töri, gyerekei-
nek ntiár ne tanítja az .alaaszt — mijneak gaz? önérzeitesem v ►aлЈlja nvagát 
anierikadinak S ,az F4gyesült Á'lllaimokhan öt percol az ,érakenés után már 
vailóbian amerikai gaz ember. „Mindnyájan bevándar ~lók vagyunk" —
xxvondotrta, gazt hiszem, Кеnnedy. 

Az értelmiségi, a diplomás ember mindig is m ás szemmel nézte Ame-
rikát. Menedéket keresett benne a faji üildözte!tés ei1 ő1; j ~abb maurnkavi-
szonyakat, nagyobb kényelmet keres most a legtöbb Nyugatit-Európából 
áttelepülő  orvos, mérnök, tudós. De Amerikában nem vendégeskedhet 
sokáig gaz idegen — .egy idő  után válaszitamia Ikelll, fellép nála ,ars „iden-
titás-válság". Vagy elfogadja az amerikai életformát, konvenciókat, s ez-
zel együtt a bőség társadalmárnak nyama,sztó prabléan,áit, elalemtmondá-
saaiit és zűrzavamát, vagy megmarad annak, Kami: eurápaimaak — magyar-
niak, Іalasznak, :franciának. Ez utóbbi esetben nem lesz sorkráig maradása. 

,Svájcban vagy Angliában ,más a helyziet. Az idegem mindig idegen 
marad, egy idő  után teljes jogú idegen. Vagyis fellveszi az iamnpoalgár-
ságot, szavatihat ,a válaszitásakion — de aКeentusárál fikéit perc alatt meg-
állapítják ideagenségét. Amerikában csak ґteІjes jogú amerikai van; aki 
nem merik!ai, vaggy is neon számit arcinak, teljes j agú sem lehet. Ameari-
kaivá lenni pedig, mint rnonddtbuk, személyiség-cser еt jelfent — sokak-
nak túl nagy ár .azért, Kamit ez a társadalom myújat. 

Az európaiság — érték. Soha olyan hevesen nem ereznem ezt, mint 
Amerikában. De iazéiit lábugatóba miskor ris szívesem megyeik. 
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HANUŠ MESTER  
(Rádiódráma)  

‚VAN V. LALIZ,̀  

MESÉLŐ :  

SZEM É LYEK  

MESÉLŐ  
HANUŠ, az órás  
ANNA, a leánya  
VIT, a se ~gédj.e  

VAROSI TANACSOS  
VAROSI TANACSOS  

VÁROSI TANÁCSOS  
KÜLDÖTT  

(Zene)  

Réges-rég történt mindez, Prága ős várasában: 
Egy mester, azt mondják, csodálatos órát csinált. 
Róla szól történetünk, és az óráról, amely 
Holdat és napot számlapján forgatott. 

(Zene: óraketyegés)  

HANUŠ :  Csak még egy kicsit, csak még életre kel  
Egy fogaskerék, egy csuklószerkezet  
Megmoccan hüvelyében s a fém-szív  
Lélegezni kezd, akár a csillagok...  
Csak még egy kicsit — már tornyosulnak  
Az állványok, lassacskán kész a tn ű .  
Annyi sok éjszakán virrasztottam itt,  
A vágy tüzeflt csak és a gyertya lángja —
Hűvős, fehérlő  papírlapok felett;  
Minden kis kerék még számjegy volt csupán, 

minden egyes számjegy célszer ű  kerék,  
De bennem mégis ott élt már az óra,  
Végső  egészként, oly szépen, pontosan  — 

hátra már csak az maradt: az átmenet  
Tűz s vas között, az egyszerű  varázslat,  
Mely által túlélhetem majd önmagam  .. . 
És most, midőn az ácsok elvonultak  

a tornyot szél tömíti éjjelente,  
Mint búrát pergő  homok, s várja minden  
Az ünnepéilyes téren: mikor zuhog fel  
Órám ütése, s az idő  picinyke  
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Malma mikor kezdi őrleni a 
Végtelent kerekeimmel — nem tudom, 
Fölkészültem-e, látni alkotásom, 
Most, hogy kezem alól végleg szabadult? 
Mit fog mondani, és mit szóljak magam? 

(Léptek)  

Hát te még ébren vagy, Anna? 
ANNA: 	Ébren van már rég a város is, 

Apám, 
Csak még szobádban tart az éj, mert zsalus 
Ablakod gyertyádat becsapja, s az csak 
Lobog, leng a lángja: éj van, azt hiszi. 
Pedig nézd, ha ablakot nyitok .. . 

HANUŠ: 	Hát megvirradt bizony. 
ANNA: 	Micsoda fényözön! 

S a pihenten ébred ők zsivaja! Te meg 
Átvirrasztottad ismét ezt az é,jt fs, 
Csak a gyertya sercegett szabódban .. . 

HANUŠ: 	Most már nem soká,.leányom, nem soká, 
Az óra ott fog állni fönt a tornyon, 
Városunk szívében, a tér fölött. 
Majd az csőszködik nálamnál éberebben. 

ANNA: 	S aki késvг  megy haza, arra ráijeszt: 
Ágyba már, hékás, itt az éjszaka! .. . 
Lám, szobád órával teli, ketyegtek 
Dstétől reggeliga gyertyafénynél, 
S .te nem hallottad őket. 

HANUŠ: 	Azt gondoltam... 
ANNA: 	De majd ha a toronyban bong az óra, 

Azt meghallod talán. És tudod majd, 
Mikor kell abbahagyni munkád, mikor 
Feküdni, hogy aludhass bőven reggelig. 

HANUŠ: 

	

	Az órán tűnődtem, Anna ... Tudod, 
Rettegek kiadni kezemb ől és 
Hagyni, hagy eztán ott a tornyon éljen .. . 
Mi marad belőlem ott fönt, ahol csak 
Szél s madár ha jár; mi marad bel őlem, 
Ha forogni kezd a sok fogaskerék? 
Az óra önmaga? Ni, már hallom is .. . 

ANNA: 	Apám, 
Az átvirrasztott éjjel láza bujkál 
Szemedben és kusza, furcsa gondolat 
Homályosítja most beszédedet; 
Gyere, legalább most pihenjél. Nézd, 
Milyen szépen ragyog a nap, már amott 
Jár a háztetők felett, a folyóra 
Néző  sok szélvasat bearanyozza, 
A sárkányok, szélnyilak, vaskakasok 
Északra forognak s fénylenek .. . 
S ez a napsütés ... 

HANUŠ: 	Az ám, a vaskakas! Vit, merre vagy? 
Hol bujkálhat ez! Jó, hogy a vaskakast 
Említed, Anna. Köszönöm. Vit! Hol maradsz? 

ANNA: 	Itt van mar, hallom fürge lépteit 
A lépcsőn. De mi van veled? Nem értem. 
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VIT: 	 Jó reggelt, mesterem! Miként aludt? 
Pihent-e egy kicsit? 

HANUŠ: 	Vit, a vaskakas! Mi van 
A vaskakas&ац.? Befejezted-e? 

VIT: 	 A vaskakas? Еpp a taréját festen át. 
HANUŠ : 	đrülök, hogy rendben álla szénád. 

Szamár legény ! Jol tudod, mi érdekel ! 
VIT: 

	

	 Már hogyne, mesterem! Nincsen semmi baj; 
Két kereket kicseréltem, s a kis 
Rugót is áthelyeztem. A kakri most 
Most már nem lesz rest, csapdos majd id őben, 
Mihelyt a tizenkét apostol körbejárt. 
Egyszóval, mesterem most sem tévedett. 

HANUŠ: Semmiség volt, de annál fontosabb. 
Fő , hogy megvagyunk már ezzel is. 
Jól van, Vit fiam. 

ANNA: 	Elégedett vagy? 
Minden rendben van, s minden épp olyan 
Tökéietes lesz, amint kívánod. 

HANUŠ: 	Hát az apostolok, Vit? 
VIT: 	 Hibátlanak; 

András, Péter, Jakab Zebedeus 
Fia, János és Fülöp, Bertalan, Tamás, 
l✓s mind a többiek; még friss a festék 
Taddeus szakállán, de kánai Simon 
Már nem akad meg baktatása közben: 
Jól meg van kenve minden fogaskerék. 

HANUŠ: 	Hetet-havat összehordasz, pedig csak 
Ez utóbbi érdekelt. Jól van tehát, 
Azt hiszem, mégis le kell hevernem 
Egy kicsit. Oly rövid volt az éjszaka 
S mégis végtelen .. . 

ANNA: 	Gyere csak, jöjj, apám. 
VIT: 	 S ne nyugtalankodjék: csak röpke hónap, 

S minden helyén fog állni, rendben, 
Hibátlanul. 

HANUŠ: 	Tudom, tudom. Nos hát megyek. 

(Léptek)  

ANNA: 	Szegény jó apám, oly sápadt s összetört. 
Mintha minden átvirrasztott éjszakán 
Egy-egy árnyék ülne meg a vállán, hagy 
Reggel hurcolja kőként, láthatatlan. 
Félek. 

VIT: 	 Mitől? 
ANNA: 	 đ lelj át, Vit, 

És mondd, hogy kívánsz, és hogy minden úgy van, 
mint volt, és hogy .. . 

VIT: 	 És hogy butácska vagy, 
Akár a kismadár, m аalу  összerezzen 
A szél neszére is, bár tud repülni! 
1✓pp csak fáradit a mester, s tépel ődik 
Az óra miatt, mely ott áll majd a tornyon, 
Prága főterén. Hány éve csinálja már 
Ezt az órát, amelyb ől egy lesz csupán; 
Képzeletét lánc, súlyzó, fogaskerék 
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Oldotta fel — a bűvös szerkezet; 
Nem szeretné, ha közbejönne bármi 
Baj, mely győztes érzetét kikezdené. 
Pedig hát minden rendben lesz, hiszen 
Nincs még egy mester, apádhoz mérhet ő  .. . 

ANNA: 	Alig váram már, hogy mindez véget érjen. 
VIT: 	 Akkor aztán eilébe járulunk ás 

Fölfedjük szerelmünk. Így gondolod? 
ANNA: 	Téged úgy szeret, akár a gyermekét, 

És boldog lesz, ha egyszer arra kérjük, 
Áldását adja ránk. 

VIT: 	 Én is így hiszem. 
ANNA: 	S az óra mily gyönyörű  lesz a tornyon! 
VIT: 	 Az órák órája lesz, az már igaz! 

Hanuš mesternek, Prága várasának, 
A királyságnak s világnak büszkesége. 
A toronynál jártál-e mostanában? 

ANNA: 	Alatta vezet e1 utam naponta... 
De csak meséld azért, mily csodálatos 
Óra lesz — nem baj, ha százszor hallom is, 
Nem baj, ha álmodok róla nappal is. 

ZEIT: 	 Képzeld hát el az óra nagy szemét 
A torony homlokán; szembogarában 
Maga az idő  kereng, a nap, a hold. 
Így telnek majd egymás után az órák 
Egy ismétlődő  ünnepély jegyében: 
Fölkukorékol minden óra teltén 
A vaskakas, majd az apostol-sereg 
Vonul körül óránk fölött a tornyau; 
Aztán a kaszás halál következik, 
És ahányszor lecsap, ütése jelzi 
Az elsuhanó időt. 

ANNA: 	Ó, be szép! 
Óránként egy-egy ünnepély a téren, 
Éjjel-nappal, éveken át, örökkön! .. . 

ez Hanuš mesternek, apámnak aílkotása! 
VIT: 	 Még egy hónap, s az óra ott a tornyon, 

A terén sokaság, bongó ütések .. . 

(Zene, nagy óra ütése. Dél. Zsiva ј . Hangok.) 

I. TANACSOS: Prága dicső  városának népe! Ma 
tornyon először i.itött az óra, 
ez közös öröm, büszkeség, dics őség. 

Mint valami arany rőf, úgy méri majd 
Éj- s napunkat, és nem lesz részrehajló; 
A szorgos mesterember, keresked ő  
A műhelyében, vár fokán az őrszem, 
Deákok és magiszterek sorra mind 
Őhozzá igazodnak majd id őben; 
Ez óra legyen hát dicső  városunk 
Lélegzetvétele — ha napja lüktet, 
És akkor is, ha éjjel megérdemelt 
Álmást alussza. 

II. TANÁCSOS: Prága polgárai! 
Aranyvárosunk új fénnyel tündököl, 
Mert homlokzatán e drágakő  ragyog, 
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III. TANÁCSOS :  

HANUŠ :  

Az órák órája! A négy égtájon —  
E tértől északra és keletre,  
Délre és nyugatra, a nagyvilágban  
Hasonló óra sehol se létezik!  
Óránk híre eljut majd messze földre,  
Tán épp e madársereg kapja szárnyra,  
Mely rebbent riadtan, mid őn delet  
Először kongatott az óra  
S bronzfény tündöklésben messze szállta hang.  
Egyvalaki közölttönk méltán lehet  
БΡüszkébb a többinél, mert hiszen saját  
Kezével alkotta ezt az óram ű t,  
A csillagokat a tér fölött, a tornyon  
Átvezette... Ez Hanuš, az óramester!  

(Felkiáltások, éljenzik Ha.nuš mestert.)  

Nos hát az imént működésbe hoztuk  
Ezt az órát; az olajba mártott  
Tengelyagyakban életbe léptek  
A mérhetetlen méréstörvényei.  
Kerekek, láncok, rugók zabolázzák ..  . 
Nagy-nagy akarat és kevés ügyesség  
Kellett, hogy a városháza tornyán  
A napot s a holdat újrateremtsem,  
Amint mérik a ránk szabott id őt;  
Kisebbre fogtam minden rezdülésük:  
Bizton mozogjon minden fogaskerék;  
Méreteinket hadd vegyék át ezzel  
Az arany számlap számjegy-törvényei;  
fgy hát minden, mit napközben cselekszünk,  
A picinyke nap és apró hold között  
Fennakad a vékony pókháló-huzalban,  
Míg a nap s a hold hűségesen, akár  
Két tükörkép, ismétlik ott a számlapon  
Az igazi hold és nap pályaútját.  
Hosszú-hosszú esztendőkbe telt, mire  
Az első  perc élővé változott a  
Számlapon a tér fölött. Az óram ű  
1✓1 tehát és méri már időnket.  
Napjaink Legyenek napsütésesek,  
S éjünket altassa szelíd holdvilág.  
Legyen közeliebb a csillagokhoz, mint magunk,  
Kik megalkottuk a csillagok szerint;  
De legyen hasznára mindazoknak,  
Kik tisztelik hű  méréstörvényeit;  
Ez óra mindnyájunktól elszabadult  
Már, de fémszívével csak általunk  
Е1 és létezik. fgy legyen már eztán,  
Keltyegjen immár, míg csak álla világ.  

(Zene, óraketyegés)  

KÜLDÖTT : 	Hanuš mester, az ezer kemény arany  
Bizonyság csupán, hogy szándakunk nemes,  
1 s méltányoljuk magas tudományát.  
Készítsen órát katedrálisunkra;  
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Városunk nem kívánja, hogy pontosabb 
És szebb legyen, mint ez, űmely arany 
Prágájuk dicsőségét bongja immár .. . 
Az arany jutalmat jócskán megtetézzük! 

HANUŠ: 	Uram, hízelgő  a szép ajánlat, 
De arra kérem, hogy dukátjait 
Vigye haza szépen mindenestül. 

KÜLDŐIT: 	S ha kétezer lesz az el őleg egymaga? 
HANUŠ : 	E nagylelkűség őszintén megzavar, 

ha sajnálom is, de ,azt kell mondanom: 
Hiába fáradt szerény otthonomba. 

KtJLDÖ`TT: 	Tehát mégse .. . 
HANUŠ : 	Ezen már nem segíthetünk. 

Egyetlenegyszer adatott meg élnem 
Egy ilyen alkotásért, s erőm lefogta 
Mindörökre az ő  létezésparancsa. 

hogy ha Hanuš mester ből csak egy van, 
Egy lesz immár az ara is, a mű . 

KÜLDŐIT: Mély sajnálatom, de félek, úgy lehet, 
Őn is sajnálkozni fog miatta később: 
Csak egyszer nyílik ily ritka alkalom. 

HANUŠ: 

	

	Őszinte, mély sajnálatom, de mégse 
Teljesíthetem hízelg ő  óhaját. 

KÜLDŐIT: 	Isten Őnnel, 
Hanuš mester, minden jót kívánok. 

HANUŠ: 	Minden jót, uram, és szerencsés utat. 

(Léptek) 

Tizenkilencedik vevője voltál 
A létezetlennek, szegény barátom! 
Mi minden van itt az asztalon! Levél 
Meg levél, nagy városok pecsétjei; 
Lszakról, délről és messzi nyugatról, 
Egy meg az orosz kenézt ől magától; 
Iia száz esztend őt ülnék, akkor is 
Túlontúl sok volna ennyi rendelés : 
„Hanuš mester, toronyórát szeretnék!" 
„Hanuš mester, se rosszabbat, se jobbat, 
Annál a tornyon, Prága főterén!" 

(Léptek) 

ANNA: 	Elment a látogatód? Tehát 
is azt akarta, hogy .. . 

HANUŠ: 	Csináljak órát! 
Mintha megismételhetném önmagam, 

húszféle arcot ölthetnék magamra! 
ANNA: 	 Igazadban nem kételkedem, saját 

1VIagad is jól tudod, hogy mit tegyél, de . 
HANUŠ : 	Mit de? 
ANNA: 	 fisak arra gondoltam éppen, 

Hogy tenger arany hever körötted, 
Önként kínálkozik, hogy benne megfürödj, 

te még csak ujjad hegyét se mártod 
Belé bár egyszer .. . 

HANUŠ : 	Elég ! Az egészb ől 
Semmit se értesz. De jobb is így talán, 
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Hogy meg nem érted! Vagy azt hiszed netán,  
Hogy nincstelenség vár az otthonunkra?!  

ANNA: 	Eszembe sem jutott ilyesmi, de mégis . . . 
HANUŠ : 	Nos hát keresd meg akkor most Vited,  

És közöld vele, hogy ezerszer is  
A vőm lehet, de azért még letépem  
Azt a két hosszú fülét, le én, ha  
Jobban nem iparkodik. Töméntelen  
Sak munka vár reám is, reá is,  
Mégis állandóan el vagyunk maradva.  
Még tegnap át kellett volna adnunk  
Ladiszláv mesternek azt az órát,  
Azzal az oroszlánfogattal  .. . 

ANNA: 	Vit épp azon dolgozik már reggel óta.  
A munkától engem is épp hogy csak észrevesz.  

HANUŠ: 	Hát hisz megértelek. De hát lóköt ő  
Az a te szép Vited.  

ANNA: 	Mégis nagyra vagy vele,  
Hiába szidod most szegényt b űntelen'.  

HANUŠ: 

	

	Csakugyan jó legény, de szorgalmasabb  
Is lehetne, az már igaz. Te meg  
Szerényebb, leányom. Most pedig mehetsz.  

ANNA: 	Én igazán nem akartalak...  
HANUŠ 	Jó, jó,  

Tudom anélkül is. Mondd meg Vitednek,  
Hagy vegyen még ma ólmot és rezet,  
Mert virradóra új munkához fogunk.  

ANNA: 

	

	Jan gróf órájára gondolsz? Vit már  
Mindent beszerzett, most csak szavadra vár.  

HANUŠ 	Jól van, de azért nem árt, ha szólok,  
Hisz a fejét már elcsavartad. No,  
Mindegy, így a legjobb.  

ANNA: 	Viszontlátásra, apám.  
HANUŠ 	Menj csak, leányom.  

Ő  sem érti mindezt.  
Hát én értem-e? Mindegy, a fontos az,  
Hogy minden oly rendezett és csillogó,  
Bensőmben, akár az énem darabját  
đrző  toronyban, ott, a büszke téren,  
Eiar énem e része rámtornyosul most.  
Órám, s. ijesгjt! Mintha minden ütéssel  
Messzebb kerülne tőlem, miközben  az 
Adott parancsom teljesít ő  fémből  
Lassanként kivész minden melegség,  
Ami e két kéz érintése által  
ömlött át belőlem őbelé annyi 
Sok éven át, nap mint nap. Mégse nem 
Szakadhatunk el. Akaratom szerint 
Ketyeg. A tornyon ott fönt az én vagyok, 
És csak egyertlenegysz е r vállalhatom 
Ezt az önmagam. Ha ablakom nyitom, 
Ahányszor eltelt egy-egy teljes óra, 
Tulajdon szívem hallom dobogni, 
Felfokozva, hűvösen, távolian .. . 

(Zene. A nagy óra ütései.) 
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TANACSOS:  

TANACSOS :  

TANÁCSOS:  

I. TANACcSОS :  

III. TANÁCSOS:  

II. TANACSOS :  

I. TANACSOS:  

III. TANACSOS  
II. TANACSOS:  

TANACSOS :  

TANACSOS :  
I. TANACSOS:  

TANACSOS :  
TANACSOS:  

I. TANACSOS:  

Ma még egy látogató  
Megfordult Hanušnál. Ez már, úgy hiszem,  

Épp a tizennyolcadik ajánlat.  
A tizenkilencedik. De hír szerint  
Hanuš egyiket sem fogadta el.  
Hír szerint ... B őszít, ha állandó veszély,  
Bizonytalanság üI nyakamban.  
Hanuš holnap kezdhet egy másik órát,  

holnapután harmadikat csinálhat  .. . 
Kötelességünk a várasunk fölé  
Tornyosuló veszélyre válaszolni,  
Mégpedig hidegvérűen, azonnal,  
Teljes eréllyel. Világos vagyok?  
Még ha azáltal is, hagy színaranyba  
Öntjük s a téren közszemlére tesszük,  

Hogy eztán mindenki csodálhassa őt.  
Am — jó, ha minél előbb csodálják!  
Hagyjátok abba! Már orrcirnpáitak  

Is remegnek, pedig még vére se folyt!  
Szörnyetegek! ... Erre nem kerül sor,  
Mert én még, hólisten, eszemnél vagyok,  

Fs tudom, hagy mit kell tennem, most, mikor 
Fölfedtétek végre kártyáitok! 
Először is, igazán nem értelek: 
Érett ember vagy, s a b űnös indulat 
Mégis könnyen elragad, nyelvedre ül, 

aztán beszánsz csak összevissza. Méghogy 
„Szörnyetegek", meg „nyílt lapok" és „vérszag" .. . 
Prinno: ez itt most nem kártyajáték. 
Secundo: mi jogon gyanítod azt, hogy 
Oly szörnyű  tett a szándékunk, mint Hanuš 
Mester meggyilkolása? Milyen jogon? 
Hát nem azt mondtátok .. . 
Most én sem értem .. . 
Nem miénk a gyilkos képzelet, hanem 
Tiéd. Polgártársunk, a derék Hanuš 
Mester bár is száz évig kell hogy éljen 
Megérdemelt nyugalomban, abban a 
Boldog tudatban, hogy olyat alkotott, 
Ami képes lesz méltón túlélni őt: 
Ez a mi óránk! És öregkorának 
Aranyló napsütésben kéne telnie, 
Melyet betölt az órabangás. Az id ő  
Elfolyik. S ő  törvényt szabott rá .. . 
Igen: szép s hosszú öregkort érdemel ... 

: Várjál, kérlek, ebből semmit se értek .. . 
Én sem...  
Pedig mindebből csak egy a fontos: 
Hanušnak nem szabad ismét létrehoznia 
Azt a művet, melyért jólét s hír a bére .. . 
Az a feladat hárul hát reánk, 
Hogy ebből az órából csak egy legyen. 
Azt akarod hát mondani .. . 
Csak ezt: 
Hanušnak hosszú élet, nekünk bizonyság, 
Hogy ez az élet veszélytelen lesz, 

a város els őbbségа  megmarad.  
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III. TANÁCSOS: 

III. TANACSOS: 
TANACSOS: 
TANACSOS : 

I. TANACSOS: 

TANACSOS: 
TANACSOS : 

I. TANACSOS: 

TANACSOS: 
TANÁCSOS: 

TANACSOS: 
TANACSOS: 

TANACSOS: 

Szembe kell tehát néznünk a ténnyel:  
Hanuš nem maradhat mester sokáig —  
Hacsak úgy nem mint tiszteletbeli...  
Vagyis valami „történhet" vele ... Most már  
Világos! Hisz te lángész vagy, barátom!  
Te meg ostoba! Ne röhögj ! Elég volt!  
Tehát mégiscsak b űntényre készülünk.  
Meg kell végre éгtened, barátom:  
A bűntény puszta fogalom csupán,  
Lehámló héj, kongó semmiség.  
Fogd föl ezt: Hanuš mesternek nem szabad  
Soha megismételnie alkotását,  
Amellyel felülmúlta önmagát.  
Nem tudom, fölfogható-e ez neked?  
Ha nem érti, majd megértetjük vele...  
Tehát neki is, nekünk is érdekünk,  
Hogy halhatatlan, páratlan maradjon  
Az óramű, mely ott áll fönt a tornyon,  
Az arany Prága főterén. S hát Hanuš  
Nincs is tán tudatában, hogy alkotása  
Dicsőségének magasba ível ő  
Csúcsa lehet. De itt vagyunk mi hárman,  
Most jövünk mi...  
Hogy meggyőzzük erről  .. . 

Nem! több ez annál. Hogy bebiztosítsuk  
Hanuš nyugalmát, s azzal miénket is . . . 
Elejét vesszük annak, hagy Hanuš  
Méltatlan művel ismételje önmagát.  
Elég. Szavaid akár a szennyes  
Aradot, mely virradatkara gátat  
Szétfeszíti, rázúdul alattomosan  
Nyomorúságos viskók lakóira  
És elnyeli őket. Hanuš tudja jól,  
Hogy az Órák órája mint működik.  
És ezért szolgált rá a büntetésre;  
Órája számlapján a nap s a hold  
Kering! đ  csakugyan képes arra, hogy 
Csak egyszer alkosson és soha többet. 
Ám legyen úgy, amint kiérdemelte. 
Nos, mindent megbeszéltünk! Munkára fel! 
Csak ha már egyszer érted is. 
Mondd végiga dolgot: most mit tegyünk? 
Hallgassatok hát: még holnap éjszaka .. . 

ANNA: 

HANUŠ : 

(Zene, órák ketyegése)  

Milyen vidáman pattog a tűz a 
Kandallódban! Nézd, a rácsah átnyal a 
Láng, örül a mély homálynak, mert csak ott 
Loboghat ilyen szépen, bíboron. 
Ilyen vagy te is, akár e tűz: szeretsz 
Lobogni, de csak ha itt az éjszaka; 
Nyugtalan szellemed ekkor lobog csak, 
S falja a hosszú órákat reggelig. 
Nemsokára visszahanyatlik a láng 
Erre az izzó parázsrakásra, 
Mely a meleget őrzi még sokáig. 
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De én nem fogok itt ülni reggelig; 
Egy órát még talán, épp csak megoldok 
Egy aprö fejtörést. 

ANNA: 	Min dolgozol most? 
I-IANUŠ: 	Meglepetés lesz. Nos, menjél csak, Anna, 

Menjél s feküdj. Köszönöm, hogy tüzemre 
Raktál s hoztad ezt a bort. 

ANNA: 	Ne maradj soká. 
HANUŠ: 	Ne félj. Jö éjszakát, Anna, aludj csak. 

És álmodj, mint hajdanán, mikor a ház 
Nem győzte hallgatni reggelente 
Almodat. 

ANNA: 	Most csak annyi az álmom, 
Hogy azt a kisgyereket, ki egyszer 
Rég álmomban éjjel megjelent, most 
Magamban hordom. 

HANUŠ: 	Vigyázz magadra jó.l. 
Menj csak és pihenj le. 

ANNA: 	Jó éjszakát, apám, 
HANUŠ: 	Jö éjszakát, Anna. 

(Léptek, ajtó)  

Nos lássuk csak tehát : 
A madár megsuhintja szárnyát, s cs őrével 
1VIegkopint egy csenget, majd a másikat .. . 
Ez igen: ez méltó játéka lesz 
Annám kisleányának; de úgy lehet, 
Hogy kisfiának ... No, mindegy, ha az lesz, 
Tetszik majd annak is ez az aranymadár; 
Lám, már félig-meddig él is... De nem, 
Még maradt egy utolsó kis kerék, 
S ha nemsokára az is majd megtalálja 
Helyét, akkor... 

(Léptek) 

Ki az? Mi az? Álarcosok?! 
I. TANÁCSOS: Csak csendben, Hanuš mester. Az se fontos, 

Hogy kik és mik vagyunk. Fontos, hogy itt vagyunk. 
HANUŠ: 	Vigyázz, levered azt a madarat! 

Mit jelent ez, tolvajok?! Engedjetek! 
Ha így lefogtok, hogyan keressem 
Az aranyat, amiért rámtörtetek? 
Ti aligha lelitek meg... Іаgу j аtоk, 
Nincs szándékomban senkit megtéveszteni. 

ITI. TANÁCSOS: Csak assan, Hanuš. Nem tolvajok vagyunk, 
Az aranyadhoz hozzá se nyúlunk. 

I. TANÁCSOS: Maradj nyugodtan, mindenre sor kerül, 
Gyorsan, pontosan. Igyál egy kortynyi bort, 
Nézd, a poharat szájadhoz viszem. 

HANUŠ: 	A hangotok... Hisz tudom már, gazemberek 
De miért az álarc? És miért jöttetek? 

I. TANÁCSOS: Mindjárt megtudod. 
HANUŠ : 	Azt hiszem, tudom már .. . 

(Kardot rántanak ki hüvelyébő l) 

Mindent értek én. De mát mégis miért? 
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I. TANÁCSOS: Látod, hogy mégse érted! De semmi baj, 
A többiire is időben fPny derül. 

HANUŠ: 	Tehát megöltök. Mégis: miért? Maszkok, 
Hitvány aljasok! Ismerlek benneteket, 
Tisztes városatyák! Mindhármatokat! 
Ezeket is, kik lefogtak, s téged is, 
Aki kardod kivontad... Most mit teszel? 

I. TANÁCSOS: Semmit; a penge hideg, hát melegítem 
A lángon egy kicsit. Deres éjszakánk van. 

TANÁCSOS: Gyorsabban nem lehetne? Mennyit kell még 
Itt várakoznunk? 

I. TANÁCSOS: r,ppen csak annyit, 
Amennyi kell az acélnak, hagy szép 
Izzóvá legyen. Vagyis nem sokáig .. . 

HANUŠ (most már riadtan) : 
De hát mit jelent ez? 

TANÁCSOS: Az álarcokat firtatod... 
Hátt ez nélkülözhetetlen ma éjjel, 
De máskor is volt már erre példa. 
Arcunkat ismered; s nem számít, ha 
Nem is láthatod már soha többé — szebb, 
Ha mosolygáson őrized meg őket, 
Hisz rájuk van írva tiszteletünk is 
Hanuš mester iránt. Meg aztán példa 
Lesz ez, a maszkok megértetik veled, 
Hogy ezek nem is mi vagyunk e percben 
Szobádban, hanem csak puszta árnyak, 
Akik homályt és nyugalmat osztanak. 

TANÁCSOS: Hanuš mester, komolyságra int e 
Pillanat. Csodás művet csináltál, 
Azt az órát ott fönt a tornyon. Most 
Merúlj el önnön fényed lényegében, 
S fogd föl ezt: I fény csak egyszer látható. 
Ёs hagy könnyebben fölmérhesd csillogásod, 
Az íme itt van e pengeélen; 
Izzó, tiszta fényed tömöríti ez — 
S most szépen ráhelyezem szemedre. 

(Zene)  

ANNA: 	Ma újabb zenebonát rendezett a 
Kis Frant; szépen fölkapaszkodott a 
Padra, onnan az asztal tetejére, 
S mindent összevissza turkált, csavart és 
Szerszámokat, az egész félbehagyott 
Munkát, s Vit. puhány — meg nem bünteti. 
Csak láttad volna, mint ugrabugrál, 
És amikor...  

HANUŠ: 	Amikor? Folytasd csak, Anna. 
ANNA: 	Semmi, bocsáss meg — csak fárasгtalak. 
HANUŠ: 	Ugyan már! Unokám helyre kislegény; 

Csak fölvidít minden alkalommal, 
Beszélj csak róla, örömest hallgatom. 
Szeretem a hangját, édes gügyögését, 
Ahogy mondaná a szót; nevetése 
Meg száz guruló kis aranykerék .. . 

ANNA: 

	

	Hát ma meg is guringázta őket .. . 
Tudod, ez a gyerek úgy szerit... 
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1JANUŠ : 	De fél is tőlem. 
De hát nem is csodálkozom. 
Látja, hogy én másmilyen vagyok. Nem tudok 
Közeledni hozzá. 

ANNA: 	Mindegy, de ő  csak 
Mondja, mondja, s kérdi reggel óta, hol vagy, 
És mindig csak... 

HANUŠ: 	Tudom, tudom. Pampás egy kisgyerek. 
S érzem, mint növekszik: hangja váLtozik, 
Szót aszóba fűz már, egyre édesebb .. . 

(Szünet)  

ANNA: 	Olvassak egy kicsit? 
HANUŠ: 	Hagyjad csak, köszönöm. 
ANNA: 	Vagy hozzak talán .. . 
HANUŠ: 	Kézimunkát? S aztán mellém telepedsz 

És beszélgetünk? Nem, az se kell. 
ANNA: 	Én igazán nem tudom... 
HANUŠ : 	Ne törd magad. 

Ma egy kicsit fáradt vagyok s szeretnék 
Valamivel előbb feküdni. Az ablak 
Nyitva van? 

ANNA: 	 Itt van, máris nyitom. 
HANUŠ: 	36 éjszakát, Anna. Te is pihenj le. 
ANNA: 	Ha bárrrni kellene... 
HANUŠ: 	Majd én hívni foglak... 
ANNA: 	Én is erre kérlek. Vit ma éjszaka 

A műhelyben dоigozik. Most éppen egy 
Aranymadaras szép órát osinál. 

HANUŠ: 	Aranymadarast? Az szép lehet. Miért 
Éjjel dolgozik? 

ANNA: 	Sürgős rendelés. 
36 éjszakát, apám. Itt leszek közel. 

HANUŠ: 	36 éjszakát .. . 

(Léptek)  

Ismét egy éjszaka. De hát 
Mi az éj s a nap? Igen, tudom már: 
Az éj az, mikor minden elcsitul; 
Mikor te meg én magunk vagyunk, s hallom 
Az ablakon át fém lélegzésedet; 
Lám, pontos, szilárd és magabiztos 
A lélegzetvéte ~l,ed! Épp így akartam. 
Ó, én szép szörnyetegem, ismerlek én, 
Vérem suhogása átömlött beléd, 
Atváltozatt benned, de fölismerem.  
Még egy kicsii, és ütni fogsz ... ‚re... 

(Zene. A távolban az óra félórát üt.)  

Értjük mi egymást: ez félóra volt. 
Négy foga tizenkettedik mez őben, 
A hatodik keréken, a középső  
Súlyzó alatt még elmoccan — és akkor: 
Jön a kakas, az apostolok, s a kaszás 
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Halál. Eltelik még egy teljes óra. 
S így tart ez örökkön, nemde? Végül is, 
Egyikünk erősebb, fontosabb és 
Döntőbb kell hagy legyen — vagyis 
Tovább kell élnie a másik helyett. 
Tehát te maradsz, én meg... én csak Hanuš  
Maradok, az ()ra Alkotója, 
Vak hamály, tüzed hamuja. Melyik tűzé? 
Nem, nem... Szépséges szörnyeteg, er ősebb 
Mégis én vagyok; minden ízedet 
Ismerem, mindent átgondoltam én: 
Hűvös lélegzésedet, s a csillagok 
Sarát járásodban, és a csendet, 
Mely beáll, mielőtt a Halál kdІёp 

a teljes órát ütni kezdi. Törvényed 
Vagyok, te vad! Megállj, halljalak, csak, 
Szörnyeteg. Halomnyi  
Pléh vagy. Hanuš mester elgondolása 
Ötvözött, s így, világtalan is újra 
Összeállítanám én a másodat, 

a harmadikat is megszerkeszteném, 
a huszadik óraművet is! Tehát 

Ki az erősebb végül is? Vagy talán 
Azt hiszed, hagy most már képtelen 
Vagyok rá; a törvényt, mely lélegzésed 
Megszabja, meg nem ismételhetem? 
Bízonyíték kell? Hol az asztalom?... 

(Léptek. Hanuš tárgyakba ütközik a szobában.)  

Átkozott hamály! 
Nem! Fény ez! Világos, minden világos! 
A bizonyíték oly egyszerű , te vad! 
Még egy kicsi és szűnik a lidérc. 
Vit... Hol van Vit? Lassan, csak nyugodtааn, 
Le a 1epcsökön. Megállj csak, szörnyeteg. 

(Zene)  

VIT: 	 De hát mi ez, mesterem? Vigyázzon, 
Itt egy forduló. Nem tudom, minek 
ez a séta éjszaka, föl a 
Toronyba, az бrához. lJjfélre jár, 
Mindjárt ütni kezdi, mindenki alszik, 
Ön meg nyugtalan ... Vigyázzon: ajtó. 

HANUŠ: 	Tudom, tudom, olyan, akárha látnék. 
Mégis célhoz értünk. Hallod-e, Vit, 
Milyen pontosan jár a szerkezet? 
Minden fogaskerék, minden rugó 
Egyenlletesen, terv szerint csinálja .. . 
Ugye, szép munka volt azért ez, Vit fiam? 

VIT: 	 Hideg az éjszaka, s nem vett kabátot .. . 
HANUŠ: 	Igen, de a tornyot tűzláng borítja. 
VIT: 	 Meg aztán ez a sietség: mondja meg 

Végül, mit keresünk itta toronyban? 
HANUŠ: 	Sietnünk kell, mert nemsokára 

Ez a gyönyörűség az éjfélt üti. 
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És ha letelt egy-egy teljes óra, 
Az óraszerkezet helyzetében 
Van valami, amit most halaszthatatlan 
Még egyszer meg kell állapítanom .. . 
Csak lassan... Igen, ez a harmadik rugó .. . 
A kis bi,llentyü meg itt .. . 

у1T: 	 Vigyázzon a keгérг ! 
HANUŠ 	Szamár vagy! Olyan ez, mintha ujjaimmal 

Simítanám az arcomat. Tehát 
Még csak a főkorong marad ... Hallanom 
Kell a szerkezetet, mid őn a teljes 
órát ütni kezdi, és akkor aztán 
Mintha volna még szemem... Аh, megvan. 
Ezt akartam. Most kész vagyok, szörnyeteg. 

TT: 	 Mester, arra kérem, menjünk el innen... 
HANUŠ: 	Igen, mester vagyok. Figyelem! Na, most! 

HANUŠ : 

VIT: 

(Zene. Az óraszerkezet hangja hirtelen teltebbé válik,  
megváltozik, a7 óra ütni kezdi az éjfélt.) 

Itta szíved, ugye? Most mondd meg tehát, 
Ki kinek a lángja, ki kinek a hamva? 
Mester, mit cselekszik? Mesterem! 

(Az óraszerkezet hangja lelassul, elakad, az ütések 
bizonytalanok, deformáltak.) 

HANUŠ: 	Hat... hát ... nyolc .. . 

(Hirtelen csend.) 

Így ni. Most azután 
Üsd el az éjfélt, ha tudod, szörnyeteg. 
Oss akár egy percet is, ha tudsz. 

VIT: 	 Az óra áll. Mit tett vele, mesterem! 
IANUŠ: 	Most minden tiszta lett. Megállt az óra. 

(Tompa zuhanás hangja) 

VIT: 	 Hanuš mester! Hanuš! Szóljon egy szót! 
HANUŠ (haldóklik) : 

Semmi. Épp hogy semmi. Nem történt semmi. 

(Zene)  

MESÉLđ :  Így állt meg az óra az ódon Prága városában. 
Eső  és szén és madár látogatta m;ár csak 
A tornyot évről évre — de csak az óriási 
Fogaskerekek feketedtek mozdulatlanul. 
Aki akar, iltélkezzék. Kiilönben mindez 
Б izonytalan mese. Az adat kevés. 
Hanuš mester? Igen, Hanuš mester létezett. 
S e név csengése most már' mese és bizonyíték.  

(Zene)  

Fehér Ferenc f ordítása  
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MŰуЁSZFT ЁS FILOZŐFIA  

DANKO GRLIC  

1V[indenekel ő tt meg kell állapítanunk, hogy fejtegetésünknek mar a 
tárgyát is látszólagos ellentmondás jellemzi: úgy tetszik, hogy a cím-
beli fogalom.pár viszonyát csak az egyik szemszögéib ől lehetséges meg-
vilagítani, méghozzá a filozófia szemszögéb ől. Még akkor is, ha a mű-
vészetet mint az emberi alkotószellem egyetemesebb, teljesebb ,és 'élе -
tesebb megnyilvánulását a filozófia fölé helyeznénk, ennek a rangso-
rolásnak az értelmét akkor is csak a filozófiából kiindulva tudnánk 
megvilágítani és egyáltalán megallapítani. Ilyen szempontból nem a 
művszet, hanem éppen a filozófia — mint amilyen például Schellingé 
— képes megfogalmazni a művészetnek a filozófiával szembeni fölé-
nyéről szóló tételt. 

Mert amíg a filozófia bölcseletileg, azaz tudományosan teszi fel a 
kérdést és lát hozzá önnön tárgyának, valamint a szellem más régiói-
hoz való viszonya problérnájának megoldásához, a m űvészet sohasem 
foglalkozik ezekkel a viszonylatokkal. A m űvészet sohasem lépi túl úárgyias-
ságának kereteit, és egyáltalán nem kérdez és nem old meg semmit, 
hanem magát a kérdést és a megism еnés intellektuális szférája meg a 
realitás, a fogalmi világ és a valósag minden viszonyát is a gondolati 
általánosság és a hús-vér alakok egyénítettségének konkrét egységében 
fejezi ki, s így, a filozófiava.l szemben, a m űvészetnek az abszolút igaz-
ságra való törekvését mindig az adotteleth.elyzet határozza meg annak 
tudományosan ,és racionálisan előre nem látható összes esetlegességeivel. 
Ezért is lehetett a m űvészetet úgy d.efini.álni, hogy az az ,abszolútumra 
való törekvés hiú kísiérlete csupán, ellentétben a filozófiával, mely ké-
pes az abszolútum totális fogalmi megértésére és megragadására. 

Ilyen szpmszög!bő l aztán, mindig amikor ilyeл  vagy olyan módon 
megpróbálunk 'különbséget tenni a filozófia — vagy egyes nézetek 
szerint: az álfilozófia — ,és az egzakt, pozitív tudományosság között, a 
filozófiát rendszerint kényteleneik vagyunk egy olyan tevékenységgel  

kiegyenlíteni — gyakran. anélkül, hogy tudatában volnánk, milyen pa-
zíciókrál tesszük ezt —, mely azonos vagy majdnem azonosa m űviészi 
all с tómunkával. A válaszra váró kérdés igen egyszer ű : a filozófia —  
vаgу  rendszertanilag megindokolt, logikusan kifejtett, igazi érvekre 
támaszkodó és szakmailag felülvizsgált tudomány, vagy pedig m űvé-
szet, azaz legalábbis igen közei áll hozzá, és alá van vetve sajátos tör-
vényszerűségeinek. A kérdés ilyen fölvetése közben, persze, sohasem 
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mulasztják el., hogy ezt a másik filozófiát, jobban mondva álfilozófiát 
vagy „elmélked ő  művészetet" annak lényeges jegyei alapján úgy jelle-
mezzék, mint aminek kifejezésmódja kevésbé szabatos, 'következ ő leg 
nem is vállalhat felel ősséget állításaiért. Ű.gy jellemezni, hogy ez a 
filozófia inkább érzelmi színezet ű , tele van fantasztikus képekkel, egy 
kissé irraci_oná.lis, módszer rés rendszer híján való, aforisztikus, és in-
kább a dolgok szépsége .érdekli, semmint logikája, inkább a paradox 
kifejezésmódra hajlik, és nem kenyere az átgondolt, módszeres fejte-
getés. Itt azonban szem el őtt kell tartanunk, hogy ennek a filozófiának, 
nevezzük egyel őre művészi filozófiának, ez a jellemzése csupán egy-
fajta, meghatározott filozófia mércéinek alapján született, mely filozó-
fiában a szabatosság, a választékosság, az okszer űség, a rendszer- és 
módszeresség a legfőbb érték, ahol tehát a hogyan fontosabb, mint az, 
hogy mit. Más szóval: csakis a tudományos filozófia álláspontjáról ítél-
kezve lehetett minden más filozófiát a fogalmak és képek szabados, 
tudománytalan, LnтLјvёѕzІ  — teh.at nem filozófiai! — játék.ának kikial-
tani, tekintet nélkül arra, hogy mit fejez ki. 

A művészetet tehát éppen annak alapján, hogyan fejezi ki igazságát, 
élesen el kell határolni az „igazi" szakfilozófiától. Úgy vélem, e különbség 
filozófiai alapjai történelmileg abban a sémában keresend ők, mely ab-
ból indult ki, hogy az abszolút igazság megragadható, .s őt már ki is mond-
ták; abból, hogy az abszolútum ismert és végleges, hogy az igazság  

totalitását elvileg felölelték és megoldották, hogy létezik egy biztos és  

végérvényesen lezárult kör, hogy a szellem történelme befejez ődött, s  
hogy az a „hogyan" csupán ennek a történelmi fejl ődésnek egy-egy  
lépcsőfokát jelzi. Az abs:zolútu.mról szóló tételéb ől kiindulva, ezért is  
állapíthatta meg Hegel annyi joggal, hogy a m űvészi alkotás valahol 
„középúton van a közvetlen érzékelhet őség és az elvont gondolat kö-
zött". A művészet tehát nem tisztán gondolati, vagy ahogy Hegel man-
daná, még nem tiszta gondolat, de (megint csak Hegellel élve) már nem 
is puszta érzékelhet őség. De hát éppen ez a még és mára leglényege-
sebb a dologban, .mert az emberi szellem fejl ődését feltételezi, eszerint 
pedig az abszolútum megismerésének alacsonyabb szféráiból a maga-
sabbak felé haladunk, az érzett ől, a képzeten .át a fogalomig, s mind-
ennek a koronájáig, a filozó.f.iáig. Éppen ezért „ma a m űvészet már 
múlt, iés legfőbb jegyei alapján az is marad". És nemcsak a m űvészet: 
hа  követékezetesen végiggondoljuk a dolgot, ,múlt marad mind a vallás, 
mind maga a filozófia is. Elvileg ugyanis minden vilagossá vált, az 
univerzum önmagába zárt lényege már nem képes ellentállni az em-
beri .megismerés erejének, a világ egyszer űen lagas, maradéktalanul 
áttetsző , .és ma ,már sem a m űvészi érzékeltetés eszközeivel, sem pedig  

fogalmi, lényegi, elvi ,  tehát filozófiai tekintetben nem lehet róla semmi  
újat mondani. /km maradjunk meg egyel őre annál a közismert és any-
nyit vitatott tételnél, hogy a m űvészet számunkra múlt. Ha meg akar-
juk kísérelni ennek az els ő  tekintetre abszurd állításnak a tagadását,  

azt hiszem, nem árt óvatosnak lennünk. Ha ugyanis elfogadjuk Hegel  

alapvető  tételeit (márpedig hallgatólagosan legtöbbször elfogadjuk), az  

univerzum teljesen logikai alapokon való felfektetése és a szellem dia-
lektikus történelmi fejl ődése valójában tudom-ányos fenomenológiájának  
premisszáit, és ha Hegelhez hasonlóan, bátran és következetesen végig 
kívánjuk gondolni -- akkor el kell fogadnunk Hegel konklúzióját is. 
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Valóban hegeli formátumú gondolkodónak kellett lenni ahhoz, hagy --
szembeszállva az egész világgal és a m űvészi alkotómunka nagyságáról 
alkotott általános felfogással ,egy olyan időszakban, amikor a művészet 
aranykorát érte meg — ezt a tömegekt ől, pápáktól és csásrzároktól di-
csыtett, tudós férfiaktól és gondolkodóktól istenített m űvészetet leta-
szítsa az ember legnagyobb vívmányának piedesztáljáról, kegyetlenül 
megfossza trénfától, és egyszer űen múltnak kiáltsa ki. A kérdés azon-
ban nem ennek a sémának esetleges következetlenségével vagy fagya-
tékosságával :ka.pcsalatban merül fel, hanem egyedül a hegeli konstruk-
ció künd:ulópontja tekintetében. Kérdés ugyanis, hogy a szellem útja 
egy dialektikus totalitás keretében valóban olyan racionális és töret-
len-e, mint ahogy azt a törbénelem optimista hegeli konstrukciójának 
fenomenológiája leírja. Ha a világ olyan kristálytiszta volna, es ha 
maradéktalanul vissza lehetne vezetni egyetlen sémára vagy elvre, a 
filozófia talán nem is létezne, a múvészet pedig egész biztosan nem. 
Viszont nem lehet Hegelt csupán logikai útja és bels ő  koordinátái te-
kintetében elfogadni, ,é.s csak akkor ,megtorpanni, amikor az szemmel 
láthatóan a szákadék szelére vezet, csak abban a tekintetben tagadni, 
amikor mindent múltnak kiált ki. 

A filozófia története a mester és tanítvány látszólag paradox viszo-
nyának egész sor példáját ismeri (gondoljunk csak Marx, Nietzsche, s ő t 
bizonyos tekintetben Kierkeagaard folytatóira), és gazt hiszem, ilyen lát-
szálagos ellentmondás van Hegel és a mai neapazitivistá.k között is. 
Akármilyen furcsán hangzik is els ő  pillanatra, nig kell állapítanunk, 
hagy az abszolút megismerése abszolutizálásának éppen ez a hegeli té- 
tele tárta ki az utat az egyetlen még hátramaradt es lehetséges feladat, 
a. tudományos gyűjtő- és kutatómunka el ő tt, mégpedig a gyбkeresen, 
esszenciálisan új interpretáciö szükséglete nélkül. Hegel ugyanakkor 
elsőrendű  bizonyíbéka annak, hogy a tudomány miлden.hatóságába ve-
tett hit már ea ipso transzcendálja is a twdamányt, és ha valóban szá-
mat akar adni valamennyi ,előtételéről, akkor az szükségszerűen bizo-
nyos metafizikai vagy ontológiai kiindulópontot fieltételez. Hegelnél ez  
a „minden, ami valóságos, ésszerű, és minden, ami .ésszerű , valóságos" 
tétele. Ebért lett a filozófia is, paradox anódon bár, de Fez a történelmi 
igazság, éppen ennek a metafizikai pozíciónak az alaipján látszólag me-
tafizika-ellenes, olyam tudomány, mely a legjobb esetbencsak módszer-
tani tajékoztatásul szolgálhat a szaktudományokhoz. Ezért is történhe-
tett, amikor éppen ez ez alaptétel vált abszurdummá, hagy a, dialektikára 
egészen expressis verbis ráfogták, hagy az kizarólag .módszer, mely csak 
annyiban filozófiai, amennyiben pratotipusul, standardul, mintaképül 
szolgála többi szaktudományn ők, és hogy eszerint a szaciológusokna'k 
a társadalmat, a fizikusoknak a fizika világát, a vegyészeknek a vegy-
tant, a botanikusoknak a növényvilágot, a zoológusoknak az ,állatvi-
lágot, a filozófia tudós történészeinek pedig ,a filozófiát a dialektika 
általános irányvonalai és szabályai szerint kell tanulmányozniuk. A 
farmának éppen ebb ől a nézetből eredő  végső  eluralkodása vezet oda, 
hagy a filozófiai ismérv .szempontjából ,döntő  jelentőségűvé vált az, 
hogy legalább valarniképpeп  'beleilleszkedi ék a többi szaktudományba, 
s ezért az a hogyan (ti. hogy kellő  tudomiáлyossággal, filozófiailag, 
azaz egzaktul, világosan, szabatosan és így tovább fejezbwk-e ki ma-
gunkat, fontosabb, mint az, hogy mit akartunk filozófiailag kifejezni.  
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Magyarán: akkor és csakis akkor, amikor a világ kvintesszenciája már 
megvan fogalmazva, amikor mindent, ami lényeges, ,kimondtak már —
mindegy, hogy az egyházatyák irataiban, a ,hegeli abszolút megismerés 
vagy három vonás és negy pont formájában —, az egyetlen terület és 
az „igazi" filozöfia utolsö menstvára., melynek segítségével még filo-
zofálni lehet, az eszköz marad., s ebben merül ki a bölcselkedés egész 
célja és rtelm.e. Így aztán, anélkül ;  hogy tudnánk, honnan ered ez az 
állásfoglalás, ,gyakran olyan helyzetbe kerülünk, 'hogy a szabadon, m ű -
~ 'észien, nem egzaktul kifejtett jö gondolatot kevésbé értékesnek tartjuk 
a tud эmányos filozófiai szaknyelv teljes fegyvertára segítségével kimon-
dott rossz gondolatnál, mely szaknyelvben minden szó meghatározott 
jelentésű  ,és minden fogalmi kapcsolat a lehet ő  legárnyaltabb. Azt hi-
szem, nem érdektelen feltenni a kérdést, hogy nem hódít-e nálunk is 
némely törekvésben ,egy olyan filozófiai szellem, mely mögött az a re-
zignált felismerés lappang, hogy a filozófiában ma már semmi lényeges 
újat nem mondhatunk, nem gondoljuk-e talán mi is, hogy a világ alap-
jában véve, lényegileg, elvileg már meg van ,magyarázva, nem va-
gyun.k-e mi is annak a tételnek a hívei, hogy azt, mi a világ iés mi az  

ember, m,ár annyiszor elmondták, hogy legjobb esetben is már csak 
részi. tezni vagy pedig az unalomig ismételgetni lehet; nincs-e mindez 
így, ha m,ár egész munkánkat arra a hogyanra vezettük vissza, a sza-
vak ,értelmének, a fogalmak egzakt ielentesének boncolgatására, a lo-
gikai kiilönbsegek részletes leírá:sára, az úgynevezett filozöfiai diszcip-
línákban való szakmunkára, mert most már csak ez az, igazi filozófus 
biztos ,és „avatatlan" kezekt ő l nem érintett, .egyetlen .munkaterülete, és 
rnég megő rizte a tiszteletreméltó tudom,any dicsfényét. Ez a logicizált. 
iskolás filozó ~fia némán áll az ember sorsdönt ő  kérdéseivel szemben, 
melyek enormis méreteket öltenek korunk mennyiségi változásaiban. 
Ez az összes olyan ellentmondásaitól megtisztított filozófia, melyek va-
lamilyen összefüggésbe kerülhetnének a valóság ellentmondásaival, any-
nyira formalisztikus lett, hogy .egész érdekl ődési köre képes önmagáiban 
kimerülni, és újból és újböl még csak önmagára alkalmazzák is. 

A forma elurallkodása és a szakosodás azonban — a nagyvilágban, rés 
valamivel enyhébb formában, nálunk ,is — ne:mc!ak a filozöfiaban ;  ,hódít,  
hanem a műveltség egyéb területein is, különösen a ,mívészetben. Mert 
mi mással magyarázhatók, például, az absztrakciö üvegbe, bádogba, hu-
zalokba, ,színtelen négyzetekbe, bizarr alakú ércsalakba mintázott és 
képautomatákkal el őcsalogatott legmorbidabb kifejezései, ha nem azzal, 
hagy fontosabb lett a hog fun, mint az, hogy mit. Vajon ez nem éppen 
azt akarja-e igazolni, hogy szükségtelen hozzálátni a m űvé.szet emberi 
igazsága feltárásához a humánum egy válságaban, melynek nincs ereje 
és nem érzi szükségét, hogy önmagát megértse és a maga 'válságát m ű -
v ~észileg kifejezze? Vajon ,az íigynevеzett absztrakt ,és konkrét állandöan 
napirenden levő  áldilemmája nem azt bizonyítja-e, hogy tökéletesen 'meg-
feledkeztünk a művészet eredeti, forrásairöl, ,és a mód, a technika, a 
művészi iskola, a modor került el ő térbe, vajon nem éppen a képz őmű -
v,észet hirdette-e minden más m űvészetnél szemléletesebben, hogy a 
legtöbb, amit korunk .embe.rét ő l elvárhatunk, a futó érdekl ődés, amit leg-
feljebb a meghökkentés, a morbidság, az unalom űzés, a mindenáron 
való formai 'újdonság ravasz kiagyalásának eszközeivel érhetünk el? S 
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miközben a formának ez az eluralkodása a m űvészetben )  és filozófiá-
ban .mindinkább szinte önmaga fejére n őve egyre kifinomultabb. rafi-
náltabb, komplexebb, önelégültebb lesz, megjelenik annak látszati és 
népszerű  ellensúlya, ellenhatása, mint amilyen a giccs a m űvészetben 
vagy a hazug, primitív, szociológizáló szóvirág-pufogtatás a filozófiá-
ban. És noha talán életre hívójuk ,és éltet őjük az a szükséglet ,és törek-
vés, hogy mindegy rnit, de legalább valamit mondjunk gaz embereknek 
(és ne csak mindig arról papoljunk, hogyan kellene ibeszélni), ha éme-
lyítően édeskés ,módon, együgyű  szentimentalizmussal, hamis pátosszal 
vagy untatóan, .másokat utánozva is, de mondjunk valamit — sem a 
giccs, sem a hirdetöoszlopak, tömeggy űlések harsogó frazisai nem képesek 
semmi újat adni, hanem a végtelenségig ismétl ődve, a meglev ő  dolgok 
puszta újraértékelései maradnak. Ilyen szempontból pedig a giccs ,és a 
frázis ugyanazokra a feltételezésekre alapoz, mint a csak látszatra in-
tellektuálisabb, de mindenképpen m ~egközelíthetetlencbb rokonai a for-
maújító művészetben és az úgynevezett szakszer ű  filozófiában. Mert 
meddig jutott e1 például a festészet, éppen az a látszatra legintellek-
tuálisabb festészet, mely az élet sokrét ű  valóságát, formálisan, annak a 
hogyannak az alapján, csupán nehány fundamentális elemre akarta 
visszavezetni? Ez a festészet a legjobb esetben is a szem pusztán ér-
zéki, tehát nem gondolati örömét nyújthatta az üres színek és vonalak 
harmóniája el őtt, csupán dekoraciója lett az életnek, b:elenyugadott, 
hogy az élet olyan, amilyen, nélkülözvén minden ambiсiút a világ tény-
leges művészi humanizálása tekintetében. Tudatosan vagy sem, itt is 
félen van tehát az a rezignált felismeriés, hagy m űvészileg és emberileg 
semmi lényegesen újat nem lehet már mondani, s hogy ezért az a bizo-
nyos nóvum még csak a hog2'an körül folytatott örökös viták ,és dilem-
mák területén keresend ő . És valóban mindegy, melyik véleményre hall-
gatunk ezekben a vitákban. A modern zene p,éldaul — a festészettel 
ellentétben — a konkrét felé hajlik, de annak ellenére, hogy összes 
értékeit erre alapozza, mégis igen gyakran képtelen megszabadulni a 
formakeresés nyűgétő l. 

' Amikor azt. mondom, „a forma eluralkodása a m űvészetben", természetesen egyál-
talán nem orra gondolok, hagy m űvészet lehetséges forma nélkül, mert hiszen, vég-
tére is, valamiképpen mindig ki kell fejez ődnie! A művészi mindig megteremti a for-
mát, maga a forma azonban még nem .jelent m űvészetet. ilgyszintén, :amikor szót 
emelik a forma eluralkodása ellen, nem a másik véglet mellett akarok kiállni, mely 
szerint a művészi alkotásban valamiféle küls3, esetleges tematika is dönt ő  (mint ahogy 
például a szocrealista elmélet hirdeti). iVlár Croce világosan látta, a m űvészi fest-
mény attól még nem lesz értékesebb, hogy nem káplárt, hanem tábornokot ábrázol. 
Különben is hát nem volt-e Nietzschének igaza, amikor azt mondta, hogy az, amit 
a művészeten kívül álló emberek formának neveznek, a m űvész számára maga az 
alkotás, a mű  tartalma? Ebb ől azonban csak akkor lesz formalizmus, ha a forma 
(mely a művészinek Létezési módja egyébként) külső  Jegyei annyira önállósodnak, hogy 
az mint művészi, forma megszűnik élni, mert — amint azt Focillon helyesen meg-
állapítja — a formja 'és tartalom éppen a m űvészi alkotásban éri 11 legtökéletesebb 
egységét, míg ellenben más, nem m űvészi objektumokban bizonyon eltérés, feszültség 
van közöttük, ami gátolja teljes eggyéolvadásukat. Ez az önállósodott és eluralkodott 
forma tehát a művészet mellékes, járulékos elemeib ől vált elsőrangú értékké, s ő t 
olykor a művészettől idegen mércék alapján, például csak azért, mert Tormailag új. 
Persze, azzal sem nyerne semmit, ha régi volna, és itt nem is valamifél е  képes be-
széd mellett kardoskodunk, melynek csupán azért, mert képletesség (ténát megint 
csak a külső , formai jegyek alapján) eo ipso m űvészi érték űnek kell lennie. Röviden: 
a képzőművészetben a m űvészi új nincs .összefüggésben a figuratívval vagy absztrakt-
tal, azaz a formai eredetiséggel. 
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Éppen a forma .eluralkodásának alapján kezd ődik ,és végződik ,a mű-
vészet meg a filozáfia .két „szakterületre" való szákadása, és mindkett ő  
az alkotómunka minden más diszciplínájától és formájától való ,szigorú 
elhatároltságában és szakmai elszigeteltségében meríti ki tárgyát, de a 
maga .kebelén belül is mind újabibes újabb, mlég sz űkebb szakterületre 
oszlik. Így aztán ,a szakadék az úgynevezett m űveszi és fil záfiai elv 
között éppen olyan idёben vált legmélyebbé, amikor közös munkalko-
dásúk ,egy teljesen új távlat és az ember teljesen új értelmének feltá-
rásán a történelmi pillanat legimperatívabb követelménye, abban a pi1-
lanatban, amikor a történelem megsz űnik előtörténet lenni és amikor 
annak az ,emberinek a síkján bekövetkez ő  fordulat azért is sorsdönt őbb, 
mélyebb ,és sziiks~égesebb, mert a humanitás válsága egyetemesebb lett 
és már-már végzetessé válik. 

Elsődleges feladatunk tehát közös ugyan, de e еbből korántsem kö-
vetkezik az, hogy a m űvészet és a filozófia teljesen azonosak is. A 
filozófia a maga módján tár fel új világokat és utakat, s ez így 
van rendjén. A világ megismerésére ,ésmegváltoztatására irányuló 
filozáfiai gondolatot nem kell és nem is lehet holmi sajátosan m ű-
vé.szi látókör kívánalmainak alárendelni. Ugyanakkor szigorúan el-
határolni itt a művészetet a filozófiától, azt jelentené, hogy defi-
niálnunk kell mindenekel őtt magát a fogalmat, utána pedig ezek-
nek az alkotótevékenységeknek szövevényes útjait is, ami semmi esetre 
sem lehet célja e néhány elejtett megjegyzésünknek. Megállapíthatnánk 
például, részben Croce nyomán, hogy a filozófiai :m ű , .ha mégannyi sa-
játosan művészi elemet tartalmaz is (anekdotakat, jellem- és helyzet-
rajzokat, mint például Montaigne, Bacon vagy Sahapenhauer írásai), 
azert filozófiai marad. A benne szerepl ő  alakok .és egy-egy :konkrét lé-
lektani, társadalmi vagy élethelyzet leírása csak arra szolgál, hogy 
szemléltesse, hitelessé tegye, bizonyítsa valamely elvont gondolat igaz-
ságát, a filozófiai mű  sarktételét. Ezzel ellentétben a m űvészetről is 
megállapíthatnánk, hogyabban a mű  alakjai nemegyszer feszegetnek 
elvi, például etikai kérdéseket, hagy 'a párbeszédeket .filozófiai megfi-
gyelések szövik át meg át, s mindezt .azért, hogy minél teljesebben, 
világosabban,plasztikusabban kidomborodjék az a légkör, melyben a 
mű  utánozhatatlanul egyénített alakja éli .a maga egyszeri életét. Csak-
hogy, sajnos, mindezek a mércék és .a rájuk alapozott összes definíciók 
azonnal 'kétségessé válnak, amint olyan :sokoldalú és komplett egyeni-
.séggel kerülünk szembe, mint amilyen például Nietzsche. 

Kérdés azonban, hogy ,a m űvészi és filozófiai igazság elhatárolásának 
kísérlete nem jelentené-e magábanvéve is olyan séma el őnyben része-
síbését, mely a fil.azбfia és művészet tárgyának komplexként ,értelmezett 
problEimati.káját :meghatárazásukkal és megkülönböztetve oldja meg. Itt 
és egyelőre, talán mégis fontosabbnak kell tartanunk, hagy a bölcseleti 
igazság .kimondása tekintetében a filozáfia elvileg feltárja önnön lehe-
tőségeit, .é.s hagy maga is felismerje, igenis van mit mondania a vilg-
nak. A filozáfia :számáramost, ebben a pillanatban, annál a hogyannál  
talán valóban fontosabb az, hogy 'belássa mostani tehetetlen helyzeté-
nek fonákságát és értelmetlenségét, felismerje azt a lehet őséget, hagy 
mind az eszmék, mind pedig a valóság megváltozott világ:á гΡban igenis 
feltehet esszenciálisan új kérdéseket, hogy filozófiailag megvilágítsa 
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korunk történelmi folyamatainak értelmét, hogy meggyezze önmagát és  

feladatának, hivatottságának érezze a világ strukturális viszonyainak  

újraértékelését is, és hogy ezért — 'valamennyi kritikátlanul átvett,  

avult igazság irámti bizalmatlanságában — új távlatokat nyithat a filo-
zofiai gondolatnak, amivel aztán saját létjogosultságát is biztosítja.  

Mert amint megszűnik hinni az új filozófiai gondolat lehet őségében,  
azonnal •a forma vizeire evez, lényeges ambíciói elsorvadnak, tekinté-
lyén csorba esik, és vagy tisztán tudománnyá, vagy úgynevezett m ű-
vészetté egyszerűsödik. Szem elő tt kell tartanunk ugyanis azt a körül-
anényt, hagy az úgynevezett m űvészi filczáfia is, mint amilyeneik a  
különféle egzisztencia-filozófiák, ott talál kell ő  talajra, ahol ,a szellem-
től, a gondolattól, a filozófiától elvitatják azt a jogot, hogy határazot-
tabban megragadja a konkrétumot. A filozófia !és m űvészet teljes ia.zo-
nosulásának ez a képlete valóbam csak egy olyan konstrukció alapján  
építhető  fel, amelyben a m űalkotásnak is a világos absztrakt gondolat  

a hajtóereje, de mert műalkotás, azonnal le kell mondania a gondola-
tiság igényéről. De hát miért kellene lebecsülnünk a m űvésziből ki-
csengő  igazságot, csak azért, mert m űvészi, ,és valami gondolatra vissza-
vezetnünk, amit aztán, persze, utólagosan mrég nyesegetni kell, elködö-
síteni, еgyenesen ezópusi nyelven kifejezni, ,és másrészt, miért tagad-
nánk a filozófiai gondolat értékét és erejét, és miért egyszer űsítenénk  
művészi kreációvá, amivel csak veszíthet, mégpedig lépégen els ősorban  
filozófiai élét, a kritikai gondolat teljességét? Ezért a filozófia és a  

művészet egymás genus proximumai lehetnek — vagy ha a logikusak  

azt a magasabb nemfogalmat kérnék számon, hát akkor az közös: az  

emberi alkotótevékenység megnyilvánulása mindkett ő  és bármiféle  
formális besorolás, a művészetet a filozófiához, vagy fordítva, csak le-
fokozza mind a művészi, mind a filozófiai alkotómunkát.  

És .mégis, az emberek szinte kivétel nélkül — ezt még Descartes-nál  

megtanultak — képesek gondolkodni, és jól-rosszul, valóban gondol-
kodnak is. Viszont aránylag kevesen tudnák magukat költ őnek, festő-
nek, zеne.művésznek elképzelni. Miért van ez így? Pontosan azért, mert  

a gondolkodás, a filozofálás — nem véletlenül használják ezt a szót  

ma már egyre inkább rosszalló, le+becsül ő  értelemben — puszta ma-
gyarázkodássá süllyedt, mindenki által megközelíthet ő  ,és senkire sem  
veszélyes kontemplációvá, vagy pedig 'az absztrakt racionalizáció olyan  

farmáját öltötte, mely csak eljátszogat a jelképekkel, de a való élet  

bonyolult ellentmondásaihoz nem nyúl. A m űvésznek azonban — ha  
valóban az akar lenni — a konkrétum velejéig kell hatolnia, nem meg-
hátrálni a konkrét valóság abszurdsága el ő tt, még akkor sem, ha ez az  
abszurdum a gondolati operációk logikáj ának segítségével oly könnyen,  

elegánsan letagadható, megcáfolható, vagy tiszta fogalmak formális  

disztingválásával helyettesíthet ő . „Annál rosszabb a valóságnak", mi  

azonban itt, Hegel után szabadon, majdnem hogy azt mondhatnánk:  

„annál rosszabba .művészetnek". Nem azért kötünk ki kevesebben pél-
dául a festészetnél, mert nem ismerjük a rajzolás, a színkeeveres tech-
nikáját, azaz nem konyítunk ehhez a művészethez. Nem, hanem azért,  
mert a nagy mesterek m űvei -alapján ráébredtünk, hagy a múvészet va-
lóban pokol: nem a filozófia bonyolultsága miatt fél az absztrakciótó],  

hanem azért, mert ez az úgynevezett filozófia oly gyakran változtatta  

az abszurdumot lagosszá, a földi élet gyötrelmeit a szellem felületes  
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csapongásává, vagy pedig önelégült, rutinos, iskolai fiiazófiá.vá. Innen 
van az, hogy minden igazi művész — Croce nézeteivel homlokegyenest 
ellentétben — gondolkodó, de ha h űen követi a konkrétum ellentmon-
dásait, már nem csak .,gondolkodó. Ezért kepes kifejezni ,a maga nagy 
művészi igazságát gya.kran olyankor is, amikor a filozófus elnémul, 
megszűnik mívese lenni a gondolatnak, mely éli a maga filazáfiáját, és 
amely — ,éppen a filozófiaérdekében — hátat fordít az álfilozófiai tit-
kos írással való nyugalmas, háboxítatlan, szabatudósi pepecselgebésnek. 

Ám amikor a gondolat pregnánsan, kell ő  'filazáfiai sú11_yal és nyíltan 
szól a világról, amikor lemond mindazokról .a 'kiváltságokról, melyeket 
az empirikus tudоm.ányosságra korlátozódott filozófia nyújt, amikor kí-
méletlenül bírálva szemébe vágja a világnak az igazságot és nem tör ő -
dik a kockázattal, akkor, nos, akkor igen nehéz elviselni ezt az igaz-
ságot. S ilyenkor az úgynevezett m űvészetbe való menekülés is tulaj-
donképpen kapituláció az ember és a világ ismeretlen régióinak veszé-
lyes sodrása el őtt, mely.nёk mélyén, ,gyakran, ugyanolyan pokoli élet-
halálharc folyik, akár az igazi ;m űvészetben. „A művészet azért van, 
nehogy belepusztuljunk az igazságba" — állapítatta meg Nietzsche re-
zignáltan, s ez mind a filozáfia, mind pedig a m űvészet tehetetlenségére 
mutat abban a tekintetben, hogy ténylegesen feltárja .és újból meg 
újból feltegye magának azokat a kérdéseket, amelyek már súlyuknál 
fogva eleve megcáfolják, hogy az interpretáció módja, bármilyen tö-
kélyű  metodológiai tömörség vagy logikai összhang elhamdlyasíthatja 
környező  világunk megoidásra váró, lenyeges kérdéseit. Igenis Nietzsche 
már akkor érezte az új igazságok kimondásának tragikus súlyosságát. 
De a filozofiána.k ki keU,l mondania őket, különben — a művészettel 
együtt — belepusztul, mert semmiféle küls ő , csillogó máz ;  vidékies bű-
vészk:edés, morbid ,eredetieskedés meg nem mentheti már a felel ősség-
től, az elfáradástól, a haláltól. A gyári szirénák átható hangja és a ro- 
botgépek kísérteties csörömpölése közepette igazán a végs őkig értelmet-
len a furulyaszó cizellált futamaira fülelni. 

Ahhoz, hagy képes legyen valóban humanizálnia tudományt, a tech-
nikát és magát a m űvészetet is, a filozófiának fel kellene már hagynia 
a békés meditálással, az öncéli: spekulációk szakmai honcolgatásávai, 
ami senki számára sem mond .már semmit, hanem újból és mindig csak 
önnönmagának, felhagyni azzal, hogy mindig é:s ugyanazon dolgokat 
górcsövezze, ehelyett keljen birokra korunk igazi, nagy problémáival.. 
Sajátos helyzetünkben, amikor az ember felszabadítása mélys gesen 
humánus marxi gondolatának valóra váltásán fárad оzunk, ami a jövő  
előtt tár kaput, egyetlen m űvész vagy filozófus sem vonhatja ki magát 
alapjaiban ,megváltozott világunk összet űzéseibő l ,és nyugtalanságából. 
A humanizáció soha nem látott lehet őségeinek víziói sokasodnak sze-
münk elő tt, ami sem kialakulva, sem definiálva nincs még, és a fele-
lősség túlságosan is nagy, semmint hagy megelégedhetnénk a szobatu-
dós szaktekintély bölcse.ssé.gével, aki swb specie aeternitatis, va1ój.ában 
érdektelenül, ;rezignáltan, igyekszik kívül maradni azokon az elevenül 
ható -ellentmondásokon, melyek ma, sorsdönt őbben, mint valaha, а 7.  
egész emberi világot próbára teszik. 

K. I. fordítása  
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AZ INTÉZMÉNYEK SZEREPE R ►. KÉPZŰ IUJуÉSZETВEN  

ACS J б ZSEF  

A képzőművészeti intézmények különböz ő  típusai egységes célt és 
föladatot szolgálnak. Művelődéspolitikai eszközök, melyek az életet, a 
társadalom érdekeit szolgálják. Ezek az intézmények új viszonyok közé 
kerültek, ,amióta az ember m űszaki környezetben él, és ezt az önmaga 
által teremtett környezetet humanizálnia kell. Nálunk legtöbb képtár 
még a történelmi stílusokon kér ődzik, és a múlt tárgyait gy űjtögeti, a 
Jelen termelésére alig vagy semmit sem góndol. A képtárak feladata 
azonban nemcsak a tárolás és a meg őrzés, a képtár tevékeny m űvelődési 
intézmény is legyen. „Mása szerepe annak, ami a mai kultúra bizonyos 
kizárólagos formáit segíti érvényre, és más azé, mely a történelmi fej-
lődés útját kívánja megjelölni" — mondja Pierre Francastel. A múze-
umok, képtárak összegyűjtik és megő rzik a különböz ő  társadalmak tár-
gyait. A tárgyak forrása az alkotás. „Minden társadalom, amely külön-
bözik a miénktől, .az tárgy; minden csoport, mely a mi társadalmunk-
hoz tartozik: tárgy; annak a csoportnak magatartása, amelyikhez mi is 
tartozunk, az is — tárgy." Claude Lévy-Strauss adta meg így a tárgy 
szociológiai definícióját. A termel őhöz viszonyítva a tárgy a szellemi 
erők külső  megjelenítése, tényez ői pedig a hasznosság, a célszer űség és 
a szépség. A társadalomban a tárgyak f űznek bennünket egy közösség 
tagjaivá. A képz őművészeti alkotás is tárgy, az alkotói képzelet szülötte. 
Marcel Mauss szociológus azt mondja, hogy a m űvészi tárgy akkor lesz 
azzá, ha valamely embercsoport fölismeri a benne lev ő  szépet. Ha azt 
mondjuk, hogy az esztétikai élmény lényege a gyönyörködés, az elavult-
nak hangzik, mert a mai ember hátra- és el őremutató jelekkel egyaránt 
találkozik. A hasznos, a célszerű , a logikus, az irracionális, az erkölcsi, 
társadalmi és vallási követelmények — mindez a tárgyakban, az alko-
tásban valósul meg, és egy utópisztikus világot sejtet, amire különben 
annyit panaszkodunk mostanában, mert a valóság nem vesz magának 
annyi fáradságot, hogy igazolja a mi képzetünkben kialakult álom-
világot. Az utópiát sem marasztalhatjuk el anélkül, hogy le ne monda-
nánk életünk egy fontos alkotó részér ől. Ellenben sok hamis utópiát 
teremtünk, és éppen ezek tárgyait gy űjtjük össze. „Mondani valamit 
ugyanolyan fontos, mint megtenni azt; a kimondott dolognak ereje van, 
és akcióra indít. Megmutatni egy tárgyat nem kevésbé hatásos, mint a 
kimondott szó. De hogy a társadalom elfogadjon egy szót vagy képet, 
ahhoz annak be kell kapcsolódnia ,a többi aktivitás folyamatába." Paul 
Souriau azt mondja, hogy a közönség szépérzékét — az emberiség fej- 
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lődésének bármely fokán — nem a gépi termék kiváltotta reagálások 
összessége teszi, hanem a m űvészet hatékony ereje és els ősorban „tájé-
koztató" értéke. 

Az intézmények, képtárak munkája általában hosszabb távokra szól. 
Begyűjtik a képzőművészeti alkotásokat mint „információs anyagot", 
ennek alapján programot dolgoznak ki, és végrehajtják. „Az intézmé-
nyek és galériák azonban nem lehetnek a romantikus, öncélú szép ápo-
lására fönntartott szervek, sem a m űvészet és az ipar harmonikus egy-
ségét jelent ő  külső  szépség intézményei, amilyenek a múlt század végén 
voltak, amikor az elmélet tudósai a szép és a hasznos tökéletes egyesí-
tését hirdették." (Francastel). A képtárak — ha akarják, ha nem — a 
legalaposabb tájékoztatást nyújtják. Gyakran a múlt elmulasztott föl-
adatainak pótlása az egyedüli céljuk, de ha csak egy kis ;ablakocskán 
át engedik be az él ő  művészetet vagy azokat a tárgyakat, melyek a kor 
szavát jelentik, nem tesznek eleget hivatásuknak. A képtárak tárják ki 
kapuikat jelenünk el őtt. Jó és gyors tájékoztatásra van szükség, nem-
csak a hírszolgálati irodák útján, mert az csak elvont sémák m űködé-
séről tájékoztat bennünket, hanem a közvetlen megismerésb ől merítve, 
amire azt mondják, hogy a kor 'kontextusa — összefügg ő , folyamatos 
része. A mai kor jó tárgyai is megtanítanak mindazokra a bölcsessé-
gekre, ami mindennapi életünkhöz kell. Az afrikai népek használati és 
vallási tárgyai az ősök bölcsességét hordozzák, és „világos és határo-
zott tudósításokat közölnek arról, amit az egyénnek az önálló és 
kollektív cselekvéséhez tudnia kell". (Marcel Griaule). 

A mi intézményeink jó része a nemzeti romantika eszmevilágánák 
mécsénél virraszt a múlt művészetének tárgyai fölött. Tevékenységüknek 
a jelenkor eleven áramlásaihoz nincs sok köze. 

Az utóbbi 15 évben nálunk egy er ősen történelmi jelleg ű , múltat 
pótló művészi tevékenység fejl ődött ki a „modern utánélés" eszközeivel. 
Vannak műbírálók, akik a modern m űvészeti törekvéseket nem a folya-
matos jelen szemszögéb ő l vizsgálják, hanem a múlt tárgyi világához és 
szimbólumaihoz arányítják, és így nagy fejl ődést állapítanak meg. A 
szép .a régi viszonyokat tükrözi, és csupán máza a fájdalmas jelennek. 
S minél mélyebb a szakadék közte és a technika, a gépi világ között, 
annál érdekesebbnek látják, mert a lázadás, a tiltakozás bátorságát 
tekintik benne, és örömmel üdvözlik, de csak veszélytelen területen. 
Nem a többi tevékenység (jog, tudomány, politika, erkölcs, technika, 
gazdaság, ideológia stb.) mércéivel vizsgálják a m űalkotás kifejező -
erej ét, hanem egy-egy lélektani káoszból való kitörésnek tekintik. Az 
intézményeknek — hála az ralkotási szabadságnak — kutatni, serkenteni, 
kísérletezni is kell, mint ahogy századunk elején a modern m űvészet 
szervez ői tették. A XXXII. Biennále kebelében intézményesítettek egy 
részleget, amely tízévenként bemutatja a modern képtár legújabb gy űj-
teményét. Afféle m űvészi tőzsde lesz ebb ől, melynek célja ,a modern 
művészet árfolyamának kísérése és a továbbfejl ődés befolyásolása. A 
művészet társadalmi funkcióját pontosan meg kell jelölni. A m űvészet 
hatékony része mindennapi életünknek, és ugyanolyan fontos is, mint 
bármi ,más. De mi az, ami megérdemli, hagy múzeumba vagy képtárba 
kerüljön? A művészettörténészek ugyanis lassúk, az id őbeli távlata fő  
fegyverük, az id őben bíznak, a műalkotásokban kételkednek, ha azok túl 
közeliek. S az emberek jó része is idegenkedik attól, ami új, ami nem 
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hasonlít a régebbi dolgokra, és ezt az újat rendszerint nem is becsülik. 
Kevés a képz őművészeti neveléssel foglalkozó intézmény világszerte, 
nem csoda hát, hogy a m űvészi újdonságoknak ellenállnak az emberek. 

Ezért van szükség modern képtárakra, melyek az esztétikai nevelés 
iskolái lesznek. A régi képtárakban eltöltött pár óra sajátos lelki hatá-
sokat vált ki. Ennek :a lelkiállapotnak egyik oka, hogy a folyó, aktuális 
élet és :a képtárba zárt múlt között ellentét van. A szakemberek szerint 
a képtárakat világos, t űzbiztos helyen, de forgalmas városrészekben kell 
fölépíteni. Vagyis a képtár szellemi-m űvészeti rezervátumot jelenteni, 
é.s ha elfogadjuk .a forgalmas városrészekben építend ő  képtárak gondo-
latát (márpedig bizonyos, hogy ez a társadalmi szempont dönt ő  fontos-
ságú), akkor számolnunk kell ezekkel a roppant ellentétekkel is. Ezért 
a képtárak munkájában olyan el őkészítő-instruáló ,szolgálatra van szük-
ség, amely a jelen és a múlt kapcsolatait kimutatja, és gyorsan a 
szemlélő  rendelkezésére bocsátja. Ezek a problémák mindenütt meg-
vannak: Rómában, Nápolyban, Firenzében, tehát a múzeumok hazájá-
ban is, de itt nálunk is, a Matica Képtár, a Beljanski Emlékgy űjtemény 
működésében közelről érezzük, mennyire hiányzik a modern m űvészeti 
életre való hatásuk. Az él ő  művészetről és problémáiról nem tájékoz-
tatnak bennünket. M űvészeti nevel őszolgálatuk sincs. így ezek a jelent ős 
képtárak kizárólag a konzerválás, a meg őrzés és .a bemutatás színvona-
lán műkődnek, azt tartván, hogy ezzel hivatásuknak eleget tettek. M ű-
ködesükben passzívak, és közönségünk érzi, hogy valami nincsen rend-
jén. Hiába nyitunk akárhány képtárat, a m űvészet iránti érdekl ődés 
akkor is ellanyhul, ha nem tudjuk a műtárgyuk szellemét a közönséghez 
közvetíteni. Egy lapos, anyagelvű , antidialektikus szemlélet pozícióiból 
ered ez a statikus álláspont, mely a nevelés és oktatás f ő  ellensége. 

Milyen legyen egy modern m űvészeti képtár? Erre Giulio Garlo 
Argan, a Biennále újonnan létesített múzeum-intézményével kapcso-
latban írt el őszavában ezt mondja: 1. A képtár mint intézmény lépésr ő l 
lépésre kövesse a jelenkori m űvészeti mozgalmakat, és kiterjedt doku-
mentációs anyaggal rendelkezzék a jelen eseményeir ől. 2. A napi ténye-
ket illessze történelmi távlatba, és változásaival számoljon; szervezzen 
átfogó kiállításokat, s ha adatai hiányosak, fokozatosan egészítse ki 
őket. 3. A képtár ne csak mint tájékoztatási központ m űködjön, hanem 
legyen a művészeti nevelés göca is. Ez nem másodrend ű , nem mellékes 
föladat. Minden képtárnak a didaktikus tevékenység irányába kell fej-
lődnie, hogy előmozdíthassa a képz őművészeti kultúrát. A gyűjtemények 
gyarapításakor a képtár tartsa szem el őtt sajátosságait, és ügyeljen 
arra, hogy munkája ne függjön a kereskedelmi becsérték hullámzásai-
tól. Nálunk ez nem a képz őművészeti alkotás becsárának szertelen fel-
hajtása formájában jelentkezik, hanem úgy, hogy a m űalkotás értékét, 
úgyszólván kritikátlanul, :az alkotó kialakult rangja, nevessége alapján 
határozzák meg. Az effajta értékelés nem tárgyilagos és igen sok, m ű-
vészeten kívüli komponensen alapul. A képtárak gyakran kevés dnű-
érzékkel rendelkez ő  igazgatói elhibázott politikát folytatnak világszerte, 
amihez még a sz űkös anyagi eszközök is hozzájárulnak. Így, ebben a 
bonyolult képzőművészeti légkörben nehezen követhet ők az élő  folya-
matok. 

A nálunk Vajdaságban működő  képtárak gyenge anyagi :alappal ren-
delkeznek. Legtöbb képtárunk és kisebb szakosított gy űjteményünk 
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alapját — vagy legalábbis a hozzájuk való impulzusokat — a m űvész-
telepek adják. Három képtár minden él ő  folyamattól függetlenül m ű-
ködik: a Szerb Matica Képtára a XVII., XVIII. és XIX. század vajda-
sági szerb festészetét öleli föl, úgyhogy ez lezárt, történeti jelleg ű  anyag. 
A Beljanski Gyűjtemény a két háború közötti modern jugoszláv festé-
szet reprezentáns m űvészeinek alkotásait öleli fel. De nem teljesen. A 
šіdi Sava Šumanović  Képtár is, fejlődésében teljesen lezárt, úgyszólván 
statikus anyag, és még egy ilyen jelleg ű  gyűjtemény van alakulóban. 
a zombori Konjovi ć  Képtár. A mai művészeti életet figyelemmel kísér ő  
gyűjtemények közül legjelentősebb az écskai képtár. Legtöbb anyagi 
eszközzel rendelkezik. A többi kis gy űjtemény, lassan, évente egy-két 
alkotással gyarapszik csupán, ami egyáltalán nem elegend ő  ahhoz, hogy 
a művésztelepek fejl ődését nyomon kövessék. Az utóbbi években vásá-
rolt anyagok révén a zentai és a becsei gy űjtemények lettek jelent ő -
sebbek. A suboticai múzeum keptára az utóbbi id őben fejlődött, ennek 
a gyűjteménynek a forrásai a Palicsi Találkozó tevékenységéb ő l 
erednek. 

Körülményeinkre, sajnos, nem alkalmazhatók teljes egészükben a 
modern képzőművészeti élet fejlesztését célzó elgondolások, de egyik-
másik elvet nem ártana alkalmazni nálunk is. 
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SZEMLE  

TÁJ ÉS ÁLARCOK 

Herceg János: Gyaloghintó. Forum Könyvkiadó, Novi Sad, 1965.  

Herceg János ma is ennek a tájnak és emberei életének meg-
örökítője, mint harminc évvel ezel őtt volt. Három évtized alatt 
gyökeresen megváltozott itta világ. Vajon mi változott meg I-ier-
ceg művészetében? 

Új kötetében Herceg János részben szakított eddigi elbeszél ő -
formájával, s minden írását rejtett jelentésekkel, utalásokkal, szim-
bóluгokkal terhes prózává alakította. Ez az, ami új írasm űvé-
szetében: egy másfajta kifejezési forma elfogadása és állandósítása. 
Csak a kifejezés új; Herceg tematikája maradt az, amit már el őző  
köteteib ől ismerünk. A valóságról beszél Herceg, még ha allegó-
riába rejti is mondanivalóját, a valóság, az él ő  emberek sorsa iz-
gatja. Elbeszéléseiben a nyíltan vagy burkoltan bemutatott való-
ság az érdekes, nem maga a kifejezési mód, hisz legtöbb képe ért-
hető , utalásai világosak, elárulják az író szándékát. 

Irodalmunkban a tájjelleget Herceg János képviseli legkövetke-
zetesebben, legkitartóbban, megalkuvás nélkül, Szenteleky tanítá-
sának a szellemében. A Gyaloghintó után azonban világos, hogy 
tévedés lenne Herceget és írásait a couleur locale jelleg ű  irodalomba 
sorolni. Mert igaz ugyan, hogy Herceg emberei a bácskai, bara-
nyai faluk és kisvárosok lakói, s hogy ide köti őket a létük, élet-
módjuk, mentalitásuk, érzésviláguk. De igaz az is, hogy amit meg-
találunk bennük, az általánosan emberi, sorsuk — megfelel ő  vál-
tozatban — azonosa közeli vagy távoli kisvárosok és faluk lako-
sainak a sorsával. És Herceg emberei helyhezkötöttségükkel, külö-
nösségükkel európaiak abban az értelemben, hogy kiszakíthatat-
lanok abból a talajból, amely Európa része. Herceg azokról szól, 
akik között él, akiknek az életét ismeri, akiknek a sorsában osz-
tozik mint ember és mint alkotó. Vannak azonban a kötetben 
olyan írások, melyek egyetemes jellegűek, melyekben más tájak, 
más idők és idegen nevek álarca mögé bújtatja a mi korunk és a 
mi vidékünk embereit: a Szép ország El Antara, A császár tör-
vénye; viszont az olyan írások, minta Hajnali kett ő  vagy a Zaj-
lik a Duna, melyekr ő l nyugodtan elmondhatjuk, hogy minden te- 
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kintétben tájunkhoz vannak kötve, tartalmaznak olyan vonatko-
zásokat, amelyek h őseiket általános emberi vonásokkal gazdagít-
j ák, cselekményük pedig minden ember drámáját hordozza. Her-
cegnek szüksége van a talajra, melybe kapaszkodhat, s ezt a mi  
tájunkban találja meg, mivelazonban szellemiségének gyökerei  
mélyen európaiak és humánusuk, emberei nem egzotikusak, tulaj-
donságaik érvényesek az összes hosszúsági és szélességi körökön.  
Ez a kettősség, illetve e kettősségben megnyilvánuló egység teszi  
Herceg Jánost mai irodalmunk kiemelked ő  alkotójává, aki elköte-
lezte magát földje és népe mellett, egyúttal azonban egy nagyobb  
emberi közösség szolgálatát is vállalta.  

Különös ellentét akadályozza meg Herceg írásm űvészetének to-
vábbi kibontakozását: novellái modern kicsengés űek, allegóriáiban  
időszerű  kérdéseket igyekszik megszólaltatni, prózája néhol költ ő i  
képekben sűrűsödik, kiindulópontja azonban szinte kivétel nélkül  
egy-egy anekdota. Tehát míg egyfel ől új ábrázoló módszert vá-
laszt, témáihoz elavult módon nyúl. Írásainak magva egészen min-
dennapias, tárgyát mindig úgy válogatja meg, hogy az „eset" anek-
dotikus legyen, s a csattanó se hiányozzék. Az ilyen történeteket  
aztán továbbfejleszti, a cselekményt megfelel ően alakítja, szerep-
lőit az anekdota szimpla részvev ő iből szélesebb és árnyaltabb no-
vellahősökké formálja, mondanivalóját beleszövi а  cselekménybe,  
szimbólumokat talál, allúziókat rejt el, van itt allegória is, tehát  
egy egészen egyszer ű  kiindulási pontról összetettebb formáig jut.  
Ez az út elvezet a vulgáris realizmustól, a provinciális anekdotá-
zástól egy magasabb fokú kifejezési formához, egy emelkedettebb,  
kozmopolita jellegű  novelláig.  

Legtöbb írásának pszichológiai alapja van. Az emberek lelki vo-
násait, egyéni sajátosságait kutatja. Novelláinak drámai ellentétei,  
összeütközései is pszichológiai eredet űek, s habár megelégszik egy  
eléggé felszínes képpel, s csak felvázolja a lelkivilág néhány vo-
nását, az összkép, melyet kapunk, felületessége ellenére is h ű  és  
beszédes. Herceg sohasem a lét lényeges mozzanatait, sorsdönt ő  
kérdéseit veti feles rajzolja meg, nem filozofikus álláspontról szól,  
hanem csak karcolatokat ad az életr ől, olyan karcolatokat, ame-
lyek mindig sejtetik, de csak sejtetik, mi van a mélyben. Ezekben  
a miniatűrökben Herceg nem vállalkozott arra, hogy mélyfúráso-
kat végezzen a valóság talajába és az emberi sorsokba, csak szí-
nes, de mindig hatásos, vázlatos, de a dimenziókat h űen jelző ,  
már-már teljesen szenvtelen, mégis együttérzést sugalló képet  ad 
a világról. A szöveg alatt legtöbbször valami titkos, rejtett mon-
danivaló van, egy üzenet az életb ől, egy mementó. lJpp ezért cél-
zatossága néha nyilvanvaló, s ez művészi értékeinek rovására  
megy. Mint ahogy maguk az allegóriák se sikerültek mindig, mi-
vel az álarcok alól kivétel nélkül el őbújik a mi emberünk. S az  
álarc Hercegnek sem áll jól.  

A Gyaloghintó minden egyes darabjáról külön lehetne írni, bon-
colni szerkezetüket, utalásaikat, nyelvüket, hatásukat, h őseiket,  
vonatkozásaikat, gyökereiket. S akkor részletesebben elmondhat-
nánk, hogy például a Bivalyokban Hercegnek sikerült érzékeltet-
nie az elmúlást, hogy melankóliája impresszív, hogy a Hajnali  
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kettő  indításában a közelmúlt drámáját éreztük kibontakozni, míg 
csak egy happy end ki nem ábrándított bennünket, hogy a Zajlik 
a Duna — a 'kötet leger ősebb írásainak egyike — a katharzis el-
beszélése, s mélyén az idő  zajlik. A címadó elbeszélés szerkezete 
tökéletes, a Sötétségben csóka kísérletig jutott el a szerz ő, hogy egy 
hangulatot és egy drámát adjon; az Énekesmadár többértelm űsége 
izgató, az Estéli asztaltársaságban egy kis konformizmust vélünk 
felfedezni, a Révület, mely anekdotából indul (s abba tér vissza), 
elvetélt action gratuite-szer ű  mozzanatával fel tudott csigázni ben-
nünket, s nagyon jó elbeszélés volna, ha... A Nyulacskában van-
nak drámai pillanatok, de épp ott, ahol a legfontosabb, ellaposo-
dik, s egészen egyszer ű  életképpé válik. Futólag érintett téma ez, 
elsikkad a lényege. A H űség a hűtlenség drámája, sajnos a kar-
colat nívóján marad. (Itt válik szemmel láthatóvá, hogy Herceg 
Pgyes írásait szándékosan rövidre fogja, még annak az árán is, 
hogy semmivé foszlik a feszültség, drámaiság. Vajon mi kénysze-
ríti erre? Prózájának m űfaji sajátosságai, vagy talán attól való 
félelme, hogy a lelkek és az élet mélységeiben olyan jelenségekre, 
tényekre bukkan, melyeknek megfogalmazásához nem elegend ő  
az anekdota formája, nem felel meg a tárca, s más, kifejez őbb, de 
összetettebb ábrázolási módot kell keresnie, erre pedig nem vál-
lalkozik? Azt jelentené ez, hogy Herceg János prózája megmarad 
a felületes bemutatásnál, a hagyományos, de már korszer űtlen ki-
fejezésnél?) S jegyezzük még meg, hogy a Leszámolás komédiája 
csak ennyi maradt, az Esti .szél érzelg ős karcolat, a Sós nem 
hagyja magát naturalista eszközökkel készült életkép csupán, s 
akkor lehetne csak funkcionális, ha része volna a mindennapi élet 
átfogóbb, élesebb szatírával készült rajzának. 

A kötet szinte minden írásáról elmondhatjuk, hogy kerek szer-
kezetű, lezárt, leginkább csattanóval befejezett novella, még ak-
kor is, ha jelentéktelen kis témát dolgoz fel. Ez az igényesség nyi-
latkozik meg Herceg mondatainak szerkesztésében is: gondosan 
épített és kikerekített, nyugodt ritmusú mondatai elb űvölik az ol-
vasót, aki már megszokta, hogy a lapokban, folyóiratokban, köny-
vekben, publicisztikában és irodalmi m űvekben pongyola fogalma-
zassal, döcögő  mondatokkal találkozzék. 

Herceg szereti a megható történeteket, de tudja hangját tompí-
tani, tud parancsolni érzéseinek. Talán ebb ől következik, hogy köz-
vetlenül, természetesen, elragadóan mesél, mint aki maga is gyö-
nyörködik szavainak muzsikájában. Vonzó és rokonszenves ez a 
próza. Az író ügyesen alkalmazza mesterségének fortélyait, s ha-
bár a mindennapi életet adja (de ennek is megvan a maga vará-
zsa az ő  esetében!), nyilvánvaló a törekvése az artisztikumra. Igen, 
artisztikus (gondoljunk kompozícióira, líraiságára!), de természetes, 
s legjellemz őbb sajátossága az igényesség. Sajnos, a kötetben nincs 
különösen kiemelked ő , antológiai értékű  írás. A legtöbb a megszo-
kott színvonalon van, standard Herceg-elbeszélés, viszont alig ket-
tő-három marad ezen a nívón alul; egy írás sem kap meg annyira. 
hogy tartósan éljen bennünk, de annál többr ől kell azt monda-
nunk, hogy kis híján tökéletes. De az a kicsi, az tragikusan hiány-
zik. Az valahol elveszett. Ilyen elvetélt kis remekm űvek a Hajnali 
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kettő , a Zajlika Duna, a Lovak és emberek, a Révület. Mindezért 
részben az kárpótolja az olvasót, amit azel ő tt csupán elszórtan 
találhattunk meg Herceg könyveiben, s ami itt ért meg: a törté-
netek megkomponálásában, a mondanivalónak az elbeszélések szö-
vetébe való beleágyazásában megnyilvánuló artisztikum. 

A kötet tudatos szerkesztésre vall: alapvet ő  témaköre egységes 
(ennek könnyen kimutatható kapcsolatai vannak Herceg egész ed-
digi működésével), s összetartja az írásokat a szerz ő  mindenütt je-
lenvaló gondolata, szándéka. Látszólag tehát a kötet kompozíciója 
egységes. Ha azonban közelebbr ő l megvizsgáljuk, azt kell tapasz-
talnunk, hogy az összefüggéseket túlkapások bontják meg. Az 
allegorikus írások nemcsak hogy elütnek a többit ől, hanem ön-
magukban sem tekinthetjük őket sikerülteknek. Ha ugyanis egé-
szen nyilvánvaló, hogy csak jelmez van az embereken, akik egyéb-
ként teljesen maiak és itteniek, s ha kétségtelen, hogy a jelmeze-
sek kulisszák között mozognak, mivel a szerz ő  nem tudja elhitetni 
velünk a háttérnek és az id őnek a valódiságát, akkor h űtlenné vá-
lik eredeti céljához, az allegória pedig, mint kifejezési forma, ér-
telmét veszti. Megbontja a kötet egységét a kétféle hang: itt van-
nak egyrészt a költ ői prózához közelálló karcolatok, novellák, mint 
például a Bivalyok vagy a Lovak és emberek, másrészt pedig egy-
fajta nyers realizmus, amely az Estéli asztaltársaságban, a Sós nem 
hagyja magát-bon és még néhány írásában jelentkezik. Lehet, hogy 
mindez változatosabbá teszi a kötetet, de biztos, hogy ezzel meg-
lazul a könyv kompozíciója. 

Azok az ellentétek, melyek a Gyaloghintóban nem annyira tar-
talmi, mint inkább formai mozzanatokban nyilvánulnak meg, új-
szerű  elemek feltűnéséről tanúskodnak Herceg János írásm űvé-
szetében, s azt bizonyítják, hogy a Gyaloghintó szerz ője nem álla-
podott meg, hanem újabb lehet őségeket kutat, s hogy sokfelé te-
kintő , megismerésekre szomjas, teljes önkifejezésre vágyó alkotó. 

(T L) 

A NAGY-NOVELLA ÉS A RÉSZLETEK DIADALA 

(Varga Zoltán: Kirándulás. Forum, Novi Sad, 1965.) 

Varga Zoltán els ő  kötetér ől, A kötéltáncosról írva éppen két esz-
tendővel ezelő tt, erényeit abban láttuk, hogy érzékeny elmélyült-
séggel tud lelkiállapotokat boncolni, hogy különös el őszeretettel 
állapodik meg az emberi élet fordulópontjainál, amelyek novel-
láiban „kritikus állapotokként" lesznek a cselekmény tengelyévé, 
hogy fő  közlési módja a belső  monológ, s hogy novellája egy el-
képzelt tipológiában a meditatív novella jellegét kapná, amelyben 
a mozdulatlanság mint cselekv ő  állapot és a gondolatok rajzása 
mint eseményes elem a két pólus. S azt is jeleztük, hogy szívesen 
foglalkozik a már megtörtént dolgok okainak kutatásával, annak 
az útnak a vizsgálatával, amelyen járva h ősei eljutottak a „nem 
lehet tovább" gondolatának felismeréséig. 
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Űj kötetében, melynek Kirándulása címe, ezek a már kialakult, 
kifejlesztett írói kvalitások munkálnak tovább, s az is megfigyel-
hető , hogy jelentősebb különbséget a két kötetben megmutatkozó 
írói alapmagatartás között alig lehet találni. A kötet öt elbeszé-
lésének hőse visszapillantб  módon boncolgatja, elemzi, faggatja 
élete addigi állomásait, hogy felderítse, hol csúszott hiba terveibe ;  
mikor borult el feje felett az ég, miért romlott el az élete. Mind-
egyikük életében ott egy jelképesnek nevezhet ő  kő , amelyet nem 
tudnak kikerülni, hanem valami fatalizmustól vezettetve egyene-
sen annak tartanak — eszük tiltakozik lépésük ellen, de valami 
determinált vak mechanizmus mégis lépésre kényszeríti valameny-
nyit, a „botlás" elkerülhetetlen — a bukás el nem hárítható. To-
vább mondja tehát ezekben a novellákban Varga Zoltán azokat az 
életről alkotott, élethelyzetekb ől kiszűrt tapasztalatokat, amelyek-
ből eddig is építkezett m űvészi munkájában, novella-formáló te-
vékenységében, nem idegenkedve attól az egyhangúságtól sem, 
amely a novellaszerkezet egyformaságából, szerkezeti megállapo-
dottságából áramlik — annak jelzeteként, hogy Varga Zoltán az 
életnek mintha egyetlen variánsát ismerné, s egyetlen mechaniz-
mus munkáját látná csupán csak benne. 

Ám előrehaladást is jeleznek ezek a novellák. Bennük Varga 
Zoltán a klasszikus nagy-novella eszményét ostromolja, az elóadas-
modornak azt a kényelmes, kanyargó ,és téres lehet őségét, amit ez 
a nagy forma felkínál — egy kicsit már ,a regénytechnika gazda-
gabb hangszerelését is felidézve. Elbeszéléseinek bels ő  világa ;  
belső  tere válik öblösebbé, nagyobb dimenziókat kap, s így a tör-
ténet is gazdagabban, szélesebben hömpölyögve közvetíti az írói 
életlátás reflexeit. Varga Zoltán írói alakulásának a Kirándulás  
jelezte állomását ugyanis a részletek meghódításának törekvése 
jellemzi — igazi gazdagsága a részletekben mutatkozik meg, a 
konkrétumoknak abban a b őségében tobzódik, amelyeknek a szép-
ségére és megidéz ő  erejére mintha most ébredne rá. Mondatai 
szinte elnehezülten követik egymást, és mindegyik a részletez ő  
megfigyelés hordozója: „A busz kezdetben a város f őutcáján ha-
ladt. Eget fésül ő  televízióantennákkal megt űzdelt, esőtől csillogó 
háztetőket, agyonázott, félig csupasz, fekete ágú fákat hagyott 
maga mögött, teherautók és a lecsorgó es ővíztől csíkos farú lovak  
vontatta paraszt- és társzekerek mellett haladt el, beh űzett nyakú  
kerékpárasakat el őzött meg; aztán elmaradtak mellőle a fokozato-
san törpülő  házak meg az égbe bök ő  kéményfix gyártelepek is, egé-
szen maga mögött hagyta a várost ..." (Nem halt meg senki). Az 
árnyalásnak ez a kiélezett és sarkító hajlama az az új vonás, amely 
Varga Zoltán művészi világáriák e pillanatán megfigyelhet ő . S 
már-már a novellaszerkezet széttörését is várhatnánk ett ől a tö-
rekvéstő l, ha nem motozna tudatunkban a szerkezet, az egyféle 
élethelyzetnél megállt írói mozdulat is. A nagy-novellának itt 
megmutatkozott formája még egyensúlyt biztosít Varga Zoltán 
művészi világának. De ez az egyensúly „kényes" állapot is: írói 
válságnak vagy szerves továbbépítkezésnek egyaránt lehet az el ő-
lege. 
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FRÁZISOK KÖZT 

Sulhóf József: Végtelenen innen, Forum Könyvkiadó, Novi Sad, 1965. 

Sulhóf József kétszázhatvan oldalas könyvében egyetlenegy 
autentikus mondatot fedeztem fel, amely megragadta a figyelme-
met. Írónk a „tudat és álom" (?) között vívódott a Tiszán, Persze 
éjjel, és miközben szemét az „éjbe", „a koromsötét semmibe fúrta" 
és vívódott ( ő  is többször használta ezt a szót, használjuk tehát 
mi is), és vívódott, és vívódott, és vívödott, amikor megjelent 
előtte egy „idegen". Ő t a hideg borzongatta, nem tudta felismerni, 
hogy ki ez az idegen, amikor az megszólalt: „— Tán már rám sem 
ismersz? Erőltesd meg egy kicsit azt a begyepesed ő  agyad. Elégszer 
álltál ki helyettem!" Az idegen mondott neki még egypár mon-
datot, ő  meg vacogva felismerte Don Quijotét. 

Írónk előtt tehát megjelent Don Quijote. Ez önmagában nem 
valami különös eset, nagy szellemek el őtt gyakran megjelennek 
még nagyobb szellemek, de halljuk csak, miket is mond az a bi-
zonyos Don Quijote ott a Tisza-parton. 

Don Quijote és az élet: „Mindegy volt, mert hinni tudtam, 
amit hittem, és a hazug tudat is tartalommal töltötte meg az éle-
tem. Mindig voltak álmodozók, és mindig lesznek." 

Don Quijote és az irodalom itt és ma, valamint a fiatalok: 
„És ezek a tizenöt évesek elkezdenek nagylánykodni, vagy kocs-
mában legénykedni. Korán nősülnek, férjhez mennek, jönnek a 
gyerekek, vége az életüknek. Gondok, az élet nehézségei, körülöt-
tük eseménytelenség, munka látástól vakulásig, azt sem tudják, 
minek élnek. Harmincon felül már bácsik, nénik, tör ődött, szín-
telen emberek, akiknek életében az egyetlen szépség, hogy vasár-
nap ünneplőbe öltöznek, s néha-néha moziba mennek. Ennyi az 
egész. Minek nekik a könyvetek, az írásotok? Mit látnak, hallanak, 
kapnak a művészett ől? 

Don Quijote és a fiatalok, valamint az élet: „Bizony az kel-
lene, ha szóbaállna veletek. Mit ad nekik az élet? Nehány disznó-
tort, kocsmai mámort, lakodalmat, gyászt, ami mindegy nekik. 
Néha mozit, cirkuszt, ez a legtöbb. Meg ezt a ti szinkópát bömböl ő  
rádiótokat." 

Még néhány ilyen frázis, és írónk meg akarja ölni Don Quijotét. 
Nem tudjuk, miért, azért-e, mert frázisokat mondott, vagy pedig 
puszta lelki vívódásból. Egy darabig küzdenek, azután felcsillan 
a FÉNY (mint szimbólum és realitás — ugyebár), és Don Quijote 
már nincs sehol. Még néhány sor, és az írás így fejez ődik be: „És 
végleg kiürült a pálinkásüvegem." 

Ez volt tehát az az egyetlen mondat, amely felhívta magára a 
figyelmemet. A továbbiakban egyhangúan kopogtak, ketyegtek a 
mondatok az élet értelmér ől, arról, hogy van-e szeretet vagy nincs 
a világban, a csókról, a borról, mindaddig, amíg írónk eljut az 
idegenbe. 

Igyekeztem a legnagyobb komolysággal olvasni Sulhóf riport-
jait, arra gondolva, hogy ha már valaki nem jó író, lehet legalább 
j ó riporter. 
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Ám Sulhóf József riportjaiban nem ismertem meg egyebet, mint 
a mitológiába és a görög istenek világába kiránduló, turista be-
számolóit. Írónk el őtt megvillannak a „színek, formák, vonalak", 
megjelennek a „bűvös esték, lidérces éjszakák ...". Váltogatta az 
országokat, mint ahogy ő  mondja, mintha képeslapokat váltoga-
tott volna. Ittaka táján „a vámhatóságok nem nehezítik meg az 
ilyen átfutó hajók utasainak a partraszállást. Aki ki akar menni, 
kez "ebe nyomnak egy cédulát, és mehet. . ." Korfu szigete aranyv ő-
rös sugárözönben lángolt". Közben írónk elgondolkozott azon is, hogy 
a „déli tűzből idegenforgalmi fogalom lett ...". Huszonnégy sor-
ral később meg ezeket írja: „Reggelre kelve a tüzes görög nappal 
ismerkedtünk meg. Túltett az összes éjszakai tüzeken." Továbbá: 
volta hajón egy fiatal lány. Napirenden: vita a festészetr ő l, a mo-
dern művészetekr ől. A lány „nagyot hörpintett a borából", és eze-
ket mondta (idézzük a lányt, mert kivételesen banális mondani-
valója van): „Nem vette még észre — engedte le kezéb ől a raj-
zot —, hogy mennyi a sarlatánsága modern festészetben? Az öreg 
Picasso már igazán elavult, de megnézte egyszer is képeinek fak-
túráj át? Milyen tökéletes a technikája!" Azután: az athéni „éjszaka 
fényáradatában" sétált („ebben a káprázatosan szép városban”, 
mondja Sulhóf). Riporterünk járt a Parnasszus tövében is, íme: 
„Lent vergődöm a mélységben, mert ma már tudom, hiszem, min-
den percben összeomlik egy álom, tudom, hogy er őmből nem telt 
arra, hagy felkapaszkodjam, lent verg ődöm a mélységben, mert 
Delfi mellett a Febriádokról engem is letaszítottak az istentaga-
dókkal, és hiába akartam felkapaszkodnia lépcsőfókokra — ó ha-
zug gradus ad Parnassum! lehanyatlottam a kaptatón. Csak 
így, messziről, sejtelmes holdfényben, er őtlen vergődésem maró 
könnyein keresztül láthatom a csúcsot, amelyen istenek, múzsák, 
csodák ültek, csak így, elfutó vonatból... Kegyetlen vonat. Nem 
visz fel a Parnasszoszra, oda nem lehet jegyet váltani, els ő- vagy 
másodosztályt." 

Sulhóf József útleírása tele van ilyen banalitásókkal. Írónk meg-
rendül, ha isteneket, színeket, hegyeket, t űző  napot lát. Annyira 
megrendül, hogy banalitásokon kívül nem is tud mást mondani 
róluk. Banális akkor is, ha nézi a neonfényeket, és akkor is, ha 
a Parnasszust nézi. Élményanyaga tipikusan sznobisztikus, mint 
amilyen sznobisztikus volt találkozása Don Quijotével is. 

(VL) 

271 



KIIbNIKA  

FEHÉRFOLTOK  

Az Élet és Irodalom január végi számában közölte E. Fehér 
Pál vezércikkét, melyben a Magyarországon kívüli magyar iro-
dalom egyes kérdéseivel foglalkozik. 

A laza figyelem, az öntudatlan kritikusi nemtör ődömség, a 
gazdátlanság egyre inkább fehér fcltokként tünteti fel a szom-
szédos országok magyar irodalmát olvasóközönségünk, s őt „benn-
fenteseink" előtt is — mondja a cikkíró. — Az els б  generációt 
még illik ismerni ... De ki tud arról, hogy izgalmas, tehetséges 
fiatal költőnemzedékek jelentkeztek Csehszlovákiában és Romá-
niában, hogy a romániai Lászlóffy Aladárt sokan a legjobb ma-
gyarországi színvonalhoz mérik, hagy milyen missziót tölt be •az 
újvidéki Fehér Ferenc бs Ács Károly, hogy — minden vitatha-
tóság.a ellenére — mennyire termékeny gondolatokkal gazdag a 
jugoszláviai magyar esszéirodalom? 

A hazai kritikának is feladata azt a valóság-anyagot, azt a 
művészi minőséget megmérni és rendszerezni, amelyet az ország-
határainkon túli id ősebb és ifjabb magyar írók jelentenek. Ezt 
a leckét addig is tudtuk, legfeljebb nem teljesítettük. Mindez 
nemcsak irodalmi probléma, hanem gyakorlati intézkedésekre .is 
sarkallhatná azokat, akikre ez tartozik. A megismerés alapvet ő  
feltétele ugyanis az, hoby a művek hozzáférhet őek legyenek. 

E. Fehér Pál ezek után kifejti, hogy Magyarországon nem pro-
pagálják a külföldön megjelen ő  magyar nyelvű  kiadványokat, 
ezért azt ajánlja, hogy Budapesten egy könyvesbolt els ősorban 
a Jugoszláviában, сsehsdlovákiában és Romániában megjelen ő  
magyar irodalmi műveket árusítsa, ezenkívül ott árulhatnák a 
„népi demokratikus irodalmak" m űveit is. Az Élet és Irodalom  
vezércikkírója szerint Sinkó Ervin esszéinek két kötete nem kap-
ható Budapesten, de miért? Megjegyzi, hogy javaslatai talán vi-
tathatók, de kétségtelennek tartja, hogy lapoknak, kritikusaknak, 
könyvterjesztőknek hatékonyabban kellene közrem űködniük az 
álltafa felvetett probléma megoldásában. 

Habár nem tudunk egyetérteni E. Fehér Pál néhány értéke-
lésével, melyeknek cikkében hangot ad, a felvetett probléma, 
valamint kezdeményezése okvetlenül megérdemli az érdekl ődést 
és támogatást. 
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MEGRÁZZ VALLOMÁS A MAGANYROL 

Az elmúlt év végén a belgrádi Prosveta kiadásában megjelent 
egy könyv, amely a jelek szerint a jugoszláv regényirodalom 
újabb csúcsát jelenti. Ranko Marinkovi ć  Küklopsz (Kiklop) című  
regényéről van szó, melyet a kritika egybehangzó lelkesedéssel 
fogadott.` 

A sok ünneplő  írás közül érdemes idéznünk Duško Carnak a 
Telegramban megjelent kimerít ő , alapos tantzlmányábál. 

A regény hőse, Melkior Tresi ć  először Marinkoviénak A mérleg 
jegyében című  elbeszélésében t űnt fel, a regényben pedig kitel-
jesedett az alakja: sajói magát és korát is jelképezi, egyik pilla-
natban érthet ő , a következőben pedig már szimbólum rejbi, . mí-
tosz és legenda szól róla. 

A mű  Duško Car szerint :Heglep ő  újdonság a jugoszláv iro-
dalomban. Urbánus próza, városi regény. Csodálatos jellemek, kü-
lönböző  alakok felvonulása. Mozaik, melynek minden kavicsa 
megőrizte a maga külön szépségét, de egyúttal szerves része az 
egésznek. 

Ranko Marinković , az utolérhetetlen novellista és egyike a leg-
erősebb jugoszláv drámaíróknak, a kritikus szerint legy őzte a 
regényíró előtt feltornyosuló akadályokat, és kitűnően megszer-
kesztett egészet alkotott. Az olvasót ebben a regényben minden-
nél jobban irnpresszionálja az egységes szándék és a megvalósítás 
következetessége. Ragyogó marinkovi ći próza ez, írja Duško Car, 
minden pillanatban felcsillan egy-egy részlete, állandóan érezzük 
az alkotó sziporkázó szellemét. Ez a próza az aszfalton született 
és nőtt fel, hősei városi utcákon járnak. 

A Küklops z rxLindenekel őtt megrázó vallomás a magányról 
írja Duško Car. H őse kétségbeejt ően egyedül van. Egyedül van 
a város rohan.asában, egyedül barátainak körében, egyedül sze-
retőjének ágyában is. 

Jellemző  tulajdonsága ennek a regénynek, hogy mindig újabb 
és újabb következtetésre, magyarázatra ad alkalmat. Nyelve is sok 
jelentésű , gazdag, gondolatoktól terhes, árnyalt. 

A Telegram kritikusa végül megállapítja, hogy Marinkovi ć  re-
génye a háború utáni jugoszláv irodalom legjobb, legértékesebb 
művei közé tartozik. 

HÚSZ ÉV LEGJOBB ALKOTÁSAI 

A Jugoszláv Írószövetség rendkívüli kongresszusának alkalmá-
val a Svet című  belgrádi hetilap szerkeszt ősége körkérdést inté-
zett száz jugoszláv íróhoz, s megkÉrtP őket, válaszoljanak a kö-
vetkező  kérdésre: Melyek a háború utáni jugoszláv irodalom 
legjobb művei? Ot művet kellett választaniuk az íróknak: egy 
regényt, egy verskötetet, egy novellás kötetet, egy esszégy űjte-
ményt és egy művet, amely szerintük a legjobb háború utáni al-
kotás, tekintet nélkül m űfajára. 

Az írók az elmúlt húsz áv legjobb jugoszláv irodalmi alkotá-
sává Ivo Andri ć  Prokleta avlija című  művét nyilvánították, mely 
magyar nyelven Az elátkozott udvar címmel jelent meg. Utána 

* Lapzártakor értesültünk arról, hogy Marinkovi ć  műve megkapta a 
legjobb jugoszláv regénynek kijáró NIN díjat. A regényre egyébként 
még visszatérünk folyóiratunk hasábjain. 
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következik Andri ć  Híd a Drinán című  műve, majd Vladan Des- 
nica Élet és halál játékai (Proljeća Ivana Galeba) cím ű  regénye. 

A regények között ugyancsak Andri ć  műve, a Híd a Drinán áll 
az els ő  helyen, utána Mihaili Lali ć  Lelejska gora című  regénye 
következik. Az írók szerint a legjobb verskötet Tin Ujevi ć  Žedan 
kamen na studencu című  könyve, ezt Stevan Rai čkovií: Tisa című  
kötete követi. A legjobb novellás kötetnek az írók Ranko Marin-
ković  Kezek (Ruke) cím ű  könyvét nyilvánították, utána Anto--
nije I:sakovi ć  Nagy ggerekek (Velika deca) cím ű  műve következik. 
Az esszégyűjtemények közül az írók Marki Risti ć  esszéit tart-
ják legjobbnak, utána pedig Isidara Sekuli ć  Mir i nemir című  
könyvét. 

A szerkesztőség az ankét eredményének ürügyén interjút kért 
Ranko Marinkovi ćtól, akinek épp mostanában jelent meg eals ő  
regénye. Marinkovi ć  ez alkalommal elmondta, hogyan írta a 
Küklopszot: 

— Hajnali egy és öt óra között keletkezett. Nem volt ez effek-
tív munka, úgyhogy négy évig írtam a regényt. A Küklopsz egy-
szerű  ember, erőszakos, senki nem tehet ellene semmit: se a 
rendőrség, se a kihágási bíró, se... ez tehát a háború .. . 

A MAGYAR KRITIKA KRITIKÁJA 

Három kötet kritika jelent meg nemrég Budapesten a Szépiro-
dalmi Könyvkiadó gondozásában: Garai Gábor Eszköz és esz-
mélete, Héra Zoltán Irodalmi tudósítások cím ű  könyve és Nagy 
Péter Rostája. A könyvekr б1 Faragó Vilmos, az Élet és Irodalom 
kritikusa állandó rovatában írt méltatást. Már bevezet őben meg-
állapítja: „E kötetekb ől az élő  magyar irodalom csaknem teljes 
és érvényes története bontakozik e', forrásul a jöv ő  filoszai és 
önismeretül a jelen írói számára."  

Az egyes köteteket vizsgálva Faragó megállapítja, hogy mind-
három kritikus írásainak vannak közös jegyei, többek között az, 
hogy valódi műbírálatok. Az igazi értékelést azonban épp az 
jelenti, ami a három kritikust megkülönbözteti. 

Különböző  elsősorban az érdekl ődési körük. Garai Gábor a köl-. 
tészetrő l ír, Héra Zoltán sokfelé elkalandozik, s Faragó szerint 
„kötete a mai magyar irodalom vertikális mebszeteként hat." 
Nagy Péter a hivatásos kritikusok módszerességével vizsgálja a 
könyveket. 

Garai Gábor inkább elemez és méltat, mint bírál, Héra Zol-
tánnak minden kritikája polemikus ihletés ű, Nagy Péter pedig, 
mint Faragó Vilmos írja, a tárgyszer űen hűvös elemzi kritikák 
mestere. 

Ami a kritikusok stílusát illeti, Faragó itt is lényeges különb-
ségeket talál. Garai Gábor mondatai könnyed eleganciával sik-
lanak, Héra 'írásaiban a polémikus indulat nem talált még eléggé 
frappáns kifejezési formát, Nagy Péter pedig, habár a tárgyalt 
írók stílusáról találó ítéleteket mond, alig vet ügyet a magáéra. 

Az Élet és Irodalom műbírálója végezetül megállapítja: van 
tehát magyar kritika. S őt, e kritikának is van, íme, kritikája; 
remélem, hogy nem jobb és nem rosszabb, mint amilyet a ma-
gyar kritikairodalom megérdemel — zárja ismertetését Faragó 
Vilmos. 
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