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АNTIGUNÉ MELLETT - ISZMÉNÉ ELLEN  
Rögtönzött kérdések Lukács Györgyhöz  

HORNYIK MIKL6S  

„Elvesztettük a marxizmust", mondotta két évvel ezel őtt Lukács 
György az Il Contemvoraneo című  olasz lap munkatársának. Kijelen-
tését neon minden célzatosság nélkül, de nem is egészen jogtalanul 
öles címbetűkkel hozták a nyugati újságok — ám a szenzációra szoan-
jas olvasók bizonyára csalódottan lapoztak tovább, mert Lukács 
a marxizmus elvetése helyett a marxista filozófia .továbbfejlesztését és 
megerősítését hirdette. 

Ida van aranyfedezete az e1-elakadó, meggöresösöd ő  jelenkori mar-
xista filozófiával szembeni türelmetlenségnek: a 83 éves Lukács György 
életműve az. Anélkül, hogy a kútfőktől eltávolodott volna, életét 
a munkásosztály filozófiájának s ide Іolágiájának megújítására áldozta. 

Hallatlan munkabírása, rendkívüli tájékozottsága, kiapadhatatlan 
szellemi energiája nem lett volna elegendő  a siker kivívásához. Még 
idejekorán fölismerte, hogy a taktika az egyetlen lehet "ónég eltévelye-
déseiben is kérlelhetetlen korunk vállalására, ,arra, hogy több-kevesebb 
bántódással ugyan, de a marxizmus fő  céljainak megfelel ően eldgazod-
jék a sztalini karszak útveszt őiben. Lukács taktikájának jogosultságát 
és szükségességét paradoxonok sora bizanyítj!a: amiért évtdzedekkel 
ezelőtt súlyos vádak érték, így többek között a „revizionizmus" vádja, 
azért ma bátornak mondják; ami m űvesiben egykor „polgárias észjá-
rásra" vallott, napjainkban szellemi h őstettnek -minősül a személyi 
kultusz ellen stb. 

Az dgamság útjait járó filozófusok sosem voltak karuk dédelgetett  
kedvenced. Illetve: igazságos korok mégsem tagadtak meg nagy gan-
dalkadáikat — de hát ilyen karokból nagyon :kevés volt, s a miénk  
sem az. Lukács számos szellemi h őstette a kar ellenére jött létre;  
a ,kar ellenére, noha taktikailiag vállalta korát. Fil оzófiai munkái, ideo-
lógiai röpiratai, esztétikai tanulmányai egyazon cél felé igyekv ő , lépcső -
zetes fejlődést mutatnak; erkölcsi-vi,l.ágnézeti alapállásukban egyön-
tetűek — de elvi következetesség dolgában eléggé bonyolultak s olykor  
ellentmondók. • Kell-e erre magyarázat? Csak meg kell vizsgálnunk  
műveinek keletkezési helyét s idejét: ebben rejlik a válasz.  
Űgy gondolom, Lenin óta Lukács György a marxista gondo ~lkadás  

legjelentősebb képviselője. összegező  és útmutató munkáilwz hasonlót  
— jelentőség, hatékonyság, értékrend tekintetében — nem mutatott  
fel ez a szád. S ha filozófiája válságos időkben puszta ideológiává  

5  



merevült is, arra kell gondolnunk, amit ő  maga vall: „a filozófia  
ideológia is", s az ideológia: szellemi fegyver.  

A szaoíalista realizmusért síkraszálló esztétikáját sokan a konzer-
vatív dogmatizmus és értetlenség megnyilvánulásának látják. Hogy  
Lukács esttétkájábál mi marad meg, azt csak 'az id ő  dönthető  11,  
valanii azonban már most sem vonható kétségbe: a realizmust érde-
mében senki sem tárgyalta oly magas szinten, mint ő  — irodalmi  
vonatkozású munkásságra pedig egyedülálló, hatalmas kísérlet a mar-
xisba esztétika megteremtesére.  

Amikor tervbe vettem, hagy inter j usorozatot készí гtek a leg j elentő-
sebb magyar írókkal és krmtikucakkal, a Lukács Györggyel való talál-
kоzást az Idei év derekára tűziem ki. fgy is nagyon korai volta dá-
tum, hiszen becsületbeli kötelességen lett volna újra fellapoQmi a nagy  
filozófus könyveit, tárgykörök szerint c soportasmtani a fölmerül ő  kér-
déseket, és alkalmas helyen el őhozakodni azokkal a széljegyzetekkel,  
am lyeket még első  olvasáskor irtani művembe. Kérdésfogalmazásra,  
megtervezett beszélgetésre azonban nini került sor. December elsején  
egy pesti ismerősön j ó sz ln d ékа  taxiba, tuszkolt, s csakhamar ott  
álldagályiam, okos kérdések és lényegesebb gondolatok nélkül, a Belg-
rád riakpart 2-es számfiú háza el őtt.  

S hagy ennek ellenére is a beszélgetés jól sikerült, arcnak köszön-
hető , hagy Lukacs ács György maga formálta ki az interjút: még pontosan  
meg sem fogalrnaztaan a kérdést, már készen állt a válaszadással.  
Egyegy tétavia, az ;alábbi szövegben nem szerepl ő  mondatom után  
csodálkozva láttam: pontosabban tudja, mire gondalak, mint jó-
magam.  

KÉRDÉSEK ÉS VALASZOK  

Korunk irodalmát, I félig-meddig avantgarde irodalmat, pro-
fesszor úr nem sokra tartja. .. 

Valóban nem sokra.  

Esztétikájában a többi között ezek a sorok olvashatók:  
,,... nem ismételhetjük elég gyakran, hagy a mi korunk mégis  
Thornas Manné és Bartóké, Salolwvé és Makarenkóé, Roger  
Mayntim du Gard-é és Arniid Zweigé stb. volt, és .  ma is az, és hagy  
az avantgardizmusnak az amorf és minden m űvészi tárgyiasságot  
szétrambaló ridőszerű  vallásos szükséglet el őtti fegyverletétele  
csak epizód a világtörténelmi értelepben vett m űvészi fejlődés-
ben". Kérdés azonban, megállítható-e a modern epiká ваk az  
a boanllása, szétszóródass, ami századunkban — szemben a Thomlas  
Manna prózával — már uralkodó jellegű?  

Ez egészen más (kérdés. Soha életemlben, beleszámítva azt gaz id őt  
is, amikor a diktatúrában népbiztos voltam, soha neon akartam sem-
miféle irodalmat eltiltani. Az irodalomnak anegv ~aл  a maga spontán  
fejlődése, abból eredően, hagy az emberek hogyan reagálnak a való-
ságra. Égi az ,okát is meg tudom mondani, hagy most mért reagálnak  
az emberek úgy a valóságra, ahogyan az avantgardizmusban megnyil- 
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várul. Engedje meg, hogy gorombán fejezzem ki magam: az expresz-
szianizmustól és futurizmustól kezdve az egész fejl ődés naturaliista  
jellegű. Naturalizmus és realizmus között nagyon éles kiilönbséget  

teszek - s a mai írók túlnyomó része naturalista... Az én fiatal-
komom r а  turalizrrvusában arra törekedtek az írók, hagy pontosan  

fényképezzék a berlini dialektus árnyalatait, húsz évvel ezel őtt pedig  
arra, hagy minél pontosabban fényképezzék a gandolatfutás minden  

árnyalatát, és ha a regényh ős például három logikai bukfencet vetett,  
mind a. három akvetlenűl benne legyen a regényben. Ma valami más 
dolgot fatogmafálmak, de mindig csak fotografálnak, és sohasem fes-
tenek. 1~.n a festészet oldalán állok a fotográfiával szemben. 

Ezért vagyok ezzel a fejl ődéssel szemben szkeptikus. Az drodalom 
— ezt a meghatározasoinat vannak idején nagyon rassznéven vették 
a szaktárs oldalról —, az irodalom és a m űvészet pártosságát nem 
a kamanunisták által kitalált valaminek tekintettein, hanem az iroda-
lom és művészet elementáris tulajdonságának. Azt szaktaan mondani: 
ha az embernek egy asszony közömbös, vakkar nem fog hozzá verset 
írni. Verset ír egy asszonyért vagy egy asszony ellen, egy asszony 
iránti szerelemből vagy egy asszony iránti gyűlöletből (asszony he-
lyett mondhatunk hazát, emberiséget stb.) . Szeretetb ől és gyűlöletből 
jött létre az irodalom. A naturalizmusnak az a baja, hagy a szerelem-
ből múló szex, a gyűlöletből kicsdnyes veszekedés lett, és a nagy-
szabású emberi dolgok mellett, amelyek Іa valóságban ina is meg-
vannak, amelyeket egy igazi művész ma is meg tud találni, teljesen 
megértés nélkül mennek el gaz írók. Úgyhogy érmekem az hianyzik 
a mai időből, ami ezt a mai időt,mint minden időt, naggyá és érté-
kessé teszi.  

Hasonlítsa össze Dosztojevszkij Raszkalnyikav j át azokkal a kis stré-
berekkel, akik mindenféle ostoba narancshéjon elbuknak és az or-
rwkra esnek, hasonlítsa össze Anna Karenunát azokkal a kurvákkal, 
akik a mai regényikben szerepelnek ... Gondol j:a, hagy Tolsztoj ide-
jében nem léteztek ilyen ,kurvák? Еppúgy léteztek, mint most; és 
kétségbe vonnám, ha valaki azt mondaná, hagy ma nem történnek 
meg Anna Karenina-jellegű  dolgok. A mi karunkban élt például egy 
olyan egészen kiváló, eredeti, nagyszerű  asszony, mint Marie Curie. 
Hol van szó mindebben az irodalomban valamir ől, ami csak távolról 
is érintené ezeket a problémákat?! Ellenben sz ő  van olyan pillanatnyi 
fölgerjedésekről és lelankadásokról, amelyek meцékesen minden em-
ber életében előfordulnak, csakhogy mondjuk egy Tolsztoj nem tar-
tatta érdemesnek, hagy err ől írjon. 

— Az eddigiek foglalata tehát az lenne, hagy a modern iroda-
lom mгinden látsaálagos modernsége ellenére is a sanzonok téma-
körétig jutott el ... 

— Az ellen semmi kifogásomra nincs, ha az olvasók mulattatása ked-
véért létrejön egy ilyen irodalom; de ezt nem tévessziik össze Tolsztoj-
jal vagy Dosztojevszkijjel, és ne tévesszük össze még azzal sem, ami 
időnkint a mi kortársainknál is fölbukkan. Itt van például Elsa Mi-
rante Hazugság és varázslat cinű  regénye, ebben a mai élet nagy 
problemái rendkívül nagy stúlusban vannak ábrázolva. Vagy vegyen 
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egy olyan dolgot, mint Sumprun Nagy utazása... Ma ezer és ezer 
regényben szavalnak az elidegenedésr ől, Beckettnél az emberek elsüly-
lyednek nyakig vagy azon túl is a földbe és így tovább -- miaztha 
földrengés volna az elidegenedés, ami ellen nincs védekezés. Amikor 
azt a Semprunialakat a vasúton szállítják, és ő  é j jel egy résen kinéz  
a tájra, akkor ő  energiikusabban védekezett e; faRisztak álhal rákény-
szerített ІlidІgenedёs ellen, mint ötven más: regény h őse.  

Engem érdekel az elidegenedés +ténye. De mi nem vagyunk juhok,  

akiket vágóhídra visznek — idealógia дΡlag sem —, és ezért engem az  
érdekel, ki hagyaan védekezik az elidegenedés ellen. Sem:prun ezt ábrá-
zolja. Egy amerikai író regényében, William Styron Set This husi  
on Fire című  regényében nagyom szépen meg van írva, hagy az elide-
genedés vonatkozik a gazdagokra azért, mert gazdagok, a szegényekre,  

mert szegények, szóval, megvan ez :az általánosítás, s a regény végén  
egy ,ilyem szegénységből elidegenedett ember egészen a gyi'lkossági:g  
menően tiltakozik a maga elidegenedése ellem. Vagy vegye Szalzseny јсin  
könyvét. Száz meg száz regényben, memoárban megírják, hagy az inter-
náló tábor hogyan idegeníti el az embert stb., de Szalzsenyicdn az egyet-
len, aki ezt neon merev ténynek fogja föl, hanem azt ábrázolja, külön-
böző  ,emberek hogyan s milyen eredménnyel védekeznek emberi voltuk  
azon elidegenedése ellen, amit a tábor jelent. Teháat létezik egy harc  

a mai idő  rossz tendenciái ellen — akár a sztra,Linizmus, akár a mono-
polkapitalizmus ellem. Az irodalom hivatását abban latom, hogy az  
eanber és emberiség ügyét képviselje, bizonyos. esetekben a korral  

egyiitt, mint mondjuk Pet őfi 1848-bon, ha kell azonban, a kor ellenére,  
ahogy gazt például Ady a Ferenc József korban csinálta. És itt van,  

nem aprásagakban, az az ellentét, ami engem az úgynevezett avant-
garde-tól elválaszt.  

— Öm Szalzsenyicint e, róla szóló tanulmányában úgy mutatta 
be, minta szocialista realizmus tavábbvivőjót. Szolzsenyicin két-
ségkívül jelentékeny író, de a szocialista realizmust már nagyon 
sokan kompromittálták .. . 

— H gy a szocialista realizmusnak vannak nagyom Hossz produktu-
mai, azt egyáltaalán nem vonom kétségbe, éppoly kevéssé, ahogy nem 
vonom kétségbe, hogy a polgári realizmusnak is voltaik nagyon rossz 
produktumai. Ha ebből neon csinálunk mLtoszt, hanem nagyon egy-
szerűen azt mondjuk, hogy aa, szocialista periódus szocialista szellemben  
és realisztikusan megírt alkotásait tekintjük szocdalita realizmusnak,  

akkor olyam megl а  ározashoz jutunk el, amir ől lehet beszély и. Amit  
a szocialista országok hivatala szocialista realizmusnak mond, azt én  
egy nemet nyelven megjelent írásomban kincstái naturalizmusnak  
neveztem... Most Szolzsényicin egy hosszú pauza után újbál az igazi  
szocialista realizmus fonalát veszi fel: a mai szocialista élet tényeit  

szocialista szempontból írja meg. Az az emberi tiltakozás, ami az ‚van  
Gyeniszovicsban van, nem pártszervezeti szabályok által el őírt, de lé-
nyegében szocialista tiltakozás.  

— A proletárdiktatúra kezdetén — Majakovszkij karára gorndo-
lok — tulajdonképpen az ,avarntgarde, a futurizmus képviselte  
a proletár foг  гаdalmtisá got . . .  
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Amivel szemben Lenin nagyon tartózkodó álláspontot foglalt el. 

Miért veszett el kés őbb az avantgarde forradalmi tartalma, 
s miért váltatna föl a realizmus? 

Nekünk mindannyiunknak, beleértve magamat is, 1917 körül 
:az volt az illúziónk, hagy a háború szörny űségei után bekövetkezett 
a szocialista forradalmak id őszaka, a szocialista forradalom végig 
fog söpörni egész Európám, s így belátható id őn belül szocialista Euró-
pával állunk majd szemközt. 1923-24-ben beláttuk, hagy ez a perió-
dus neon következett be, s hogy egy rendkívül hosszú, keserves és kínos  
átmenet áll el őttünk. Márpedig ennek ábrázolására a Majakavszkij-
pátosz nem volt alkalmas, és nem volt rá alkalmas Blak pátosza sem. 
(Erről a karról annyiban van egy különvéleményem, hogy költői képes-
ség dоlgában Blokat tartom .e periódus legnagyobb költőjének, aki 
különben éppoly forradalmi .türelmetlenséggel írt, mint Majakovszkij.) 
Egyszerűbb példával: ha Pet őfi túlélte volna a .szabadságharcot, vajon 
írhatott volna Egy gondolat bánt engemet-stílusú verseket? 

Az ember válaszoló lény. Úgyszólván soha semmit ön тnagából nem 
merít, de kezdve azon, hogy Rómeó válasz l Júliára, végezve azon, hogy 
Brutus válaszod Julius Caesarra, minden reakciónk a valóságra való 
vádaszalás formájábian játszódik le. Ha tehát a valóság szerkezete, 
tempója, iránya stb. radikális változason megy át, vagyis az összes 
kérdések, amelyeket a valóság hozzánk intéz, megváltoznak, meg kell 
változnia a válasznak is. Olyam példát mondok, amit a komoly, nagy 
szocialista realizmusra a legjellemz őbbnek tartok: Makarenko Pedago-
gicseszkaja poemája a régiből kiszakadó új ember nehéz, kínos meg-
teremtésének folyamatát írja le; ez a m ű  a kérdésföltevésében ellen-
kezik a Maj ~akavszkijéval — bár mind a kettő  szocialista szempontból 
teszi föl a kérdést ... Most, amikor egy hosszú szunet után Szolzsens vi-
cin megint föllép ezzel, ő  egészen máshal teszi föl a kérdést. Mert 
a kérdéseket nem mi találjuk ki, hanem a valóság diktálja őket. 

Közhelynekszámít, hogy a modern világirodalomból való-
sággal eltűnik a személyiség; talán kevésbé fontos, de ezzel össze-
függésben van a stílus eltűnése is. 

Egyszer egy megbeszélésen Ernst Fischer nagyon szellemesen 
megjegyezte, hagy micsoda rendkívül differenciált személyiségek élnek 
a mostani időben, és úgy hasonlítanak egymáshoz, mint egyik tojás 
a másikhoz ... Nem a stílusban van az igazi mély 'különbség, hanem 
abban, ahogy az emberek cselekeéznek. Én a költ ői állásfoglalást is 
cselekvésnek tekintem. A mély elválás azokban a görög versekben 
található, amelyekben Kreón elhatározza, hagy Palüneikészt nem fogja 
eltemetni, Antigoné ebbe nem nyugszik bele, Iszméné pedig bele-
nyugszik. Antigoné és Iszméné éles kontúrokban állnak el őttünk. Ha 
viszont mindketten ugyanazt a megnyugvást képviselnék, csak az egyik 
jambusokban, a másik trocheusokban fejezné ezt ki, akkora jam-
busok és trocheusok között volna különbség, de a stílus között nem 
volna. 
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— Kik azoka XX. századi írók, ,akik zsákutcába szaladt kísér-
lstezéseik ellenére is ,А  világtörténelmi értelemben vett m űvészi 
fejdódés" hordozói? 

— Nézze, a dolog úgy áll, hogy jó néhány el őítélet van a mi irodal-
munkat illetőleg. Ilyen el-őítéletnek tartami azt, hagy Brecht életm űvét 
egységes életműnek tartják, holott például Az anya átdolgozása., a Die 
Massnahme stb. van az egyik oldalon, a Kurázsi mama, A szecsuani jó-
lélek pedig a másikan, ezeket e.gy világ választja el egymástól. Igenis, 
lehet az első  Brechtet tagadni és a második Brechthez igent mondani. 
Másodszar: az emberek általában el szokták felejteni, hagy Ameriká-
ban élt és öregkarára egészen nagy íróvá fejl ődött O'Nedll. O'Neill nagy 
stílusú drámaíró (nem mondom, hogy nјncsenek stíluseхperiлъentumai, 
de azok nem nagyon érdekesek) , aki, gondoljon olyan m űveire, mint 
A Touch of the Poet vagy A Moon for the Misbegotten, a mai em-
berek életébő l á  legnagyobb poézist tudja el ővarázsalnd. Harmadszor: 
ne felejtsük el, bármennyire azt szokták mondani, hogy ez XIX. szá-
zad, csak 12 éve :annak, hagy Thamas Mann meghalt. Mély meggy ő -
ződésem szerint, ha valaki száz év múlva tudni akarja, hogy milyen 
volt az a mentalitás, ami a fasizmust létrehozta, az ő  Doktor Faus-
tusát fogja elolvasni. 

Szak hasonló példát lehetne még fölsorolni. Anna Seghers életm űvét 
meglehetősen egyenetlennek tartom, de például A halott lányok kirán-
dulása című  novellája zseniálisan megrajzolt kép arról, hagy rni volt 
belül a fasizmus. És így itоУ bb, hisz az előbb fölsarоlt írók, akikrő l 
beszéltem, Semprun, Styron, Elsa Marante, szintén ma él ő  írók. 

Én már öregember vagyok, .aki a műveivel van elfoglalva és keveset 
olvas; a világért sem állítanám, hagy mindent ,ismerek, ami irodalmi 
téren jelentős. Azt azonban leírásokból is tudom, hogy a napi- és 
folyóiratsajtó kritikája ,trösztök kezében van, ,amelyek diktálják a mo-
dern művészet érvényesülését. A modern művészet a nagyipar egy 
része (ez különösen áll a képz őművészetre), amely nagyságrendben 
valószínííleg alatta áll a szállodaiparnak, de egy egész sor iparnak, 
például a borotvakrémiparnak, fölötte áll. Nyugaton nagyon ipar-
szerűen és cinikusan csinálják, amikor egy-egy írót vagy irányzatot 
divatba hoznak. 

— Várható-e a szocialista realizmustól vagy ,tágabb értelemben 
a .szocialista művészettől, hogy visszaadja világunknak a homé-
rosziitodsztoji rangú irodalmat? 

— Miért ne?... Ez egyrészt messzemen ően. a ,körülményektől . fog 
függni, s a körülmények mosta szooialista országokban kedvezőtle-
nek erre a fejlődésre. Másrészt — marxisták ezt nem szaktáak mon-
dani egyszer Marx épp a Piarizsi Kommünnel kapcsolatban azt 
irta: mindig véletlen, hagy kik állnak a munkásmozgalom élén; ezen 
az alapon merném állítani, hogy mindig véletlen, születik-e egy Tolsz-
t.o j -rangú tehetség egy korban vagy nem. 

Hogy ennek a jövőnek lesznek-e Tolsztojai, ezt senki a világon nem 
tudja megmondani. A mai körülmények rendkívül kedvez őtlenek, 
merttudniillik éppen íróknál nem mindig jár együtt a nagy tehetség 
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a vagy karakterrel, s ha nagyon .nagy nyomás van, akkor igenis el ő-
fordul, hagy emberek, akikb ől lehetne kit "unő  író, emiatt hátat fordí-
tanak az irodalomnak. Megtörténik, hagy egy nagy tehetség nem fej-
lődhet, s tönkremegy stb., az el őreiatás itt principialiter lehetetlen 
dolog. Azt azonban lehet előrelátni, s ebben, ha évtizedekben számo-
1ok, nagyon optimista vagyok, hogy mi ebb ől a sztalini karszakból 
ki fogunk lábalni, akkor pedig az irodalom, művészet és idealógiа  
számára általában kedvezőbb körülmények fognak beállni. Am hogy 
ez teremt-e majd olyan nagy talentumukat, mint Talszto j , azt senki 
sem tudhatja. 

Pusztán esztétikai érték tekintetében lehet-e lényeges különb-
ség szocialista és polgári produktum között? 

A tehetség ettől teljesen független. A szocialista irodalomnak 
még eddig olyan nagy írója, mint Thamas Mann, nem volt. A körül-
ményeknek kell megváltozniuk ahhoz, hagy Legyen egy ilyen írónk —
csakhogy éppen Marx mutatott rá a művészet egyenl őtlen fejlődésére. 
Tisztára sztalinista kitalálás, hagy mert a szocializmus a fejlettebb 
gazdasági farmra., ,okvetlenül vezet ő  szerepet kel játszania minden ideo-
lógiai téren. Volt idő , amikor a görög polisz haladottabb gazdasági 
forma volt, mint Egye ptam, és a görög természettudósok mégis el-
mentek Egyiptomba tanulni. 

Valószínűleg _ .a, sztalini irodalompolitika következményeként 
a szocialista országokban ,még ma is túl nagy fontosságot tulaj-
donítanak a művészetek ideológiai szerepének, túlbecsülik például 
az irodalom tényleges társadalmi jelent őségét .. . 

Ebben én teljesen egyetértek magával. Már ,a polgárságban létre-
-ött az a hit, hogy bizonyos ideológiák, amelyeknek nagy szereptik volt 
a forradalom el őkésaí-tésében, azok de facto Létrehozták a forradalmat. 
Ismeretes az a polgári legenda, hagy a Figaro házassága hozta létre 
a francia forradalmat. Ha nem adták volna el ő  a Figaro házasságát, 
a párizsi nép akkor is lerombolta volna a Bastillelt. És minálunk is 
létrejött az a borzasztó hamis fölfogás, ami szerintem a szektáns bü-
rakrácia defetizmusából jött létre, hogyha mondjuk Weöres Sándor 
ír egy nagyon erotikus költeményt, az esetleg megrendítheti a magyar 
népi deniakráciát. Én ezt rossz viccnek tartam. 

Másrészt az ddealógusak önmagukat is túlbecsülik. Olyan vélemények 
is elhangzottak már, hogy ha például minden szocialista államban el-
ismerik Franz Kafka nagyságát (Sartre képviselte ezt az álláspontot) , 
akkor rendbe jöttek az összes dolgok. Holott az a kérdés, lehet-e elég 
és elég jó tejet kapnia vásárcsarnokban, szociálisan nagyabb súlyú 
kérdés, mint hagy Kafkát elimerjük-e vagy nem. Amivel persze nem 
akarom azt mondani, hogy a Kafkaikérdésr ől nem kell vitatkozni, 
és nem fontos, hagy jól vitatkozzunk róla, de végső  fokon minden 
társadalmi kérdést a társadalom önkonónшiai és közösségi mozzanatai 
döntenek el. 

Az a kérdés, hagy mennyire vagyunk, mennyire leszünk képesek az 
1917 és 1920 között Oroszországban még meglev ő  proletár demokráciát 
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a mai szocialista országokban újra érvényre juttatni, sokkal fontosabb 
minden más ideológiai problérnánál. Arról nem is szólva, hagy ha 
létrejön ez a proletár demokrácia, ez fog teremteni megfelel ő  talajt 
az igazi irodalomnak. 

Ön tett egyszer egy olyan kijelentést, hagy „elvesztettük 
a marxizmust". Manapság az emberek sokat fecsegnek a „mar-
xizrnus alkotó továbbfejlesztéséről", de nekem is az a véleményem, 
hagy amit Marx szinte egymaga megteremtett, azt valahogy nem 
vittük tovább .. . 

Ezt kell most megtennünk. Én a magam ІКёреѕsёgејhеz mérten 
ezen dolgozom. Jelenleg egy könyvet írok A társadalmi lét ontoló-
giája címmel, s ebben megpróbálom a marxi kategóriáknak a nála 
érvényes helyes értelmezését megadni. Mindenesetre ilyen törekvések 
mindenfelé láthatók. Örvendetes ,tény már az is, hogy míg húsz évvel 
ezelőtt a mi országainkban szilárdan uralkodott a sztalinizmus, Nyu-
gatan pedig meghaladott, XIX. századi idealógiának tekintettéka mar -
xizmust, most nálunk is, Nyugaton is megváltozatta helyzet. 

Készülő  könyvében a marxizmusnak mely részeivel foglal-
kozik? 

A marxizmus alapvet ő  kérdéseivel, azzal, hagy hoggуan kell filo-
zófiailag a munkát értékelni, mit jelent a reprodukció problémája 
a társadalomnak, mit jelent az ideális momentum és miit jelent az 
ideоlógia stb. Szóval ezekkel az alapvet ő  ,kérdésekkel, amelyek szerin-
tem Marx műveiben hibátlanul megvannak, csak teljesen feledésbe me 
rültek. S bár terjedelmes, nagy könyvet írok, nincs olyan illúzióm, 
mintha valami eredeti könyvet írnék. A társadalmi lét ontológiájában  
Marxhoz képest úgyszálvá,n semmi eredetiség nincs. 

Nem tudom, hogyan merül fel ebben a könyvben az ideoló-
gia prablémá j a. Nagy szerénytelenség ilyen kérdésekhez hozzá-
szólnom, de tapasztalatom szerint az ideológia nem más, mint 
az igazi filozófia meghamisítása, elsikkasztása .. . 

Vigyázzunk arra, hagy kérdéseink ne legyenek prafesszoros kér-
désföltevések; ehelyett vizsgáljuk meg az emberi létet. Marxnak van 
egy rendkivUl fontos mondása, amit azonban senki sem gondolt Balap-
jában végig, az, hagy a produktív er ő  és a pradukaióviszanyak ellent-
mo г Ρndásaiból konfliktusok jönnek létre, amelyeket az emberek ideoló-
giák segítségével igyekeznek megoldani (a német eredetiben az austra-
gen szó szerepel, amit nem lehet precízen lefordítani). 

Kezdve azon, hogy egy férj összevész a feleségével, mert túl sokat  

költ a konyhára, és végezve a vietnami háborúval, mindig dazgasági  

okokból jönnek Tétre az ilyen konfliktusok, ,amelyeket az el őbb em-
lített férjtől kezdve az amerikai elnökig az érdekeltek ideológiai esz-
közökkel igyekeznek megoldani. Az ,ideológia tehát teljességgel néLkü-
lözhetetlen része a valóságnak, amelyben nem az akadémiai értelemben  

vett igazság és hamusság kérdése áll e1ótérben, hanem az, hagy mi  

az alkalmas mód az ,objektíve létrejött konfliktust megoldani. Az idei- 
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lógiának van egy csillámló volta, tudniillik tartalmaz egy csomó igaz-
ságot, sőt tudományos igazságot is, másrészt arra való, hogy az em-
bereknek esetleg egészen más természet ű  konfliktusát megoldja. 

Gondoljon például ,a középkorbál az újkorba való átmenetre, amikor 
a nagy fölfedezések hatására kezdett meginogni az embereknek a kö-
zépkari világhoz és a középkori világban létez ő  istenhez való hite; 
ebben az időben a ,kapennikánus elmélet az idealógia. szerepét ,töl-
tötte be. Ennek az elméletnek ugyanis két oldala van: az egyik egy 
csillagászati hipotézis, ami sokkal alkalmasabba csillagok járásának 
számítására, mint a Ptalem аiasz-féle rendszer, ennélfogva van egy 
bizonyos tudományos igazsága. De nem kétséges az sem, ha meg-
vizsgáljuk a dolgot Giardano Brunótál Galileiig, nem kétséges, hogy 
egy óriási ideológiai probléma austragenja szempontjából a koper-
nikánus teória játszatta az ideológia szerepét. 

Senki semmiféle problémáját ideológia nélkül megoldani nem tudja. 
Senki például ideológia nélkül a gyerekét nem tudja nevelni, mert 
olyan apa egyszerűen nincs, aki csak azt mondja, hagy ;,ezt csináld 
és ezt ne csináld". Minden szülő  egy követendő  és egy elijesztő  példa-
képet állít a gyereke elé, s mii más ez, mint ádealógia rabból a célból, 
hogy a gyerek fejlődését olyan irányban befolyásoljuk, amilyenben 
akarjuk. Lenin válaszolta meg a legjobban ezt a kérdést, .amikor azt 
mondta, a politikus feladata megragadni azt a láncszemet, amelyet 
ha megragadtunk, .kezünkben van az egész lánc. Ezt a láncszemet 
a politikus a létez ő  és keletkezőben levő  nézetekből, tendenciákból 
stb. választja ki, s ennek .a munkának mindenképpen ideológiai jel-
lege van. Ha tehát valamir ől azt mondjuk, hagy ideológia, még se jót, 
se rosszat nem mondtunk róla ... Véleményem .szerint ez az ideoló-
gia marxi értelmezése, s ezt próbálom most helyreállítani. 

— A polgári filozófusok érzik egy kicsit, hagy rendszerük ke-
lepcébe zárja őket, és ma már nem restellnek kölcsönözni egyet-
mást a marxizmustál; bár gyéren, de itt is, ott is megnyilvánul 
ez a kényszerű  békülési hajlam. Mi a véleménye err ől? 

— Ez a. dolog úgy áll, hogy a marxizmus egy teljes és összefügg ő  
rendszer, amelynek azonban csak a maga összefüggésében van igazi 
értelme; ha egyes elemeket kiragadnak bel őle, menthetetlenül meg-
hamisítják. Manapság például nagy divat Franciaországban a struktu-
ralizmius. Tényleges valóság, hogy a struktúra létezik — de a mar-
xizmusban a struktúra változó dolog, ami szakadatlanul reprodukálja 
önntiagát, s a reprodukciós folyamat vagy fölfelé vagy lefelé megy. 
A francia strukturalisták kivették a struktúrát a történelmi összefüg-
gésből, sőt, szembeállít j ák a történelemmel, olyképp, hogy az egyik 
oldalon a stгuktúra, van, a másikon pedig a történelmiség. fgy lehet 
a legokosabb dologból a legnagyobb ostobaságot csimiini. 

Mint említettem, .magától értetődő  tény, hagy a struktúra létezik. 
Bizonyos fokig egy csecsemőnek ugyanaz a struktúrája, mint annak 
a 80 vagy 90 éves embernek, aki ebb ől a csecsemőből lesz, s aki egy-
szer meg fog halni. De ha én csak azt mondom, hagy ugyanaz a struk-
túrája, akkor az igazság felét mondtam ki és egy adag hamisságot is, 
mert nem igaz, hogy a csecsem ő  akár a 6 éves gyerekkel is identikus 
volna. 
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Itt van a hegeli dialektvkának az a nagy igazsága (amit a mi hege-
liánusaink eltrivializálnak, mert csak az ellentétek egységér ől beszél-
nek), amit Hegel úgy fejezett ki, hogy az alapvet ő  tény az azonosság  
mint az azonosság és nem azonosság egysége. Ez más, mint az ellen-
tétek egysége. A csecsemő  és az aggastyán esetében egyszerre létezik 
az azonosság és a nem azanosság. Azonosság, amennyiben ugyanaz 
az ember hal meg 80 éves korában, aki 80 évvel azel őtt született —
de ha ebből egy teljes Fazonosságra következtetnénk, akkor elmennénk 
az élet összes tényei mellett. 

— Ha a polgári filozófusok egy része nem is veszi tekintetbe 
a történelmiséget, vizsgálataikkal mégis eljutnak konkrét ered-
ményekig. Jelen pillanatban mi az, amit a polgári filozófiától 
kaphatunk? 

— Egyrészt, ne felejtsük el, ezek a filozófiák ideológiák is, amelyek 
mint ideológiák társadalmilag pozitív vagy negatív szerepet játsza-
nak. Heid,egger például a 20-as, 30-es évek Németországában negatív 
szerepet játszott, mig ma helytelen volna Sartre szerepét tisztára ne-
gatív szerepnek nyilvártani. Amennyire én látom, a strukturalizmus 
negatív jelentőségű  iranyzat: az a. célja, hogy a történelmi kategóriát 
kiiktassa a valóság megértéaséb ől. Száz évvel ezelőtt Ranke ugyanezt 
próbálta meg Hegellel szemben. A strukturalisták ma megismétlik ezt 
a Ranke-féle opp zíaiót a történelemmel szemben. 

Jelenleg nem a filozófiában történnek korszakalkotó felfedezések, 
hanem a tudomány világában. A baj csak az, hagy a tudomány ma 
rendkívüli mértékben alá van rendelve a monopolkapitalizmus érde-
keinek, s ezért olyan általánositásak fo faltatnak benne, amelyek nem 
állják meg a helyüket és — veszélyesek. Veszélyesek, mert hallatlan 
illúziókat tamasztanak az emberekben. 

Gondaljon .a kibernetikai gépekre; ezek jelent ősége valóban mérhe-
tetlen. Nevelt fiamtól, Jánosi Lajos fizikustál hallattam, m еkkoDa je-
lentősége van .a kibernetikai gépeknek. Például bizonyos kísérletek 
rendkívül hosszadalmas matematikai kiértékelését sokáig nem lehetett 
megcsinálni, mezt harminc embernek három hónapig kellett volna 
szramalnia, és ez agyszer űen nem volt kifizetődő . Ha ma a kísérletek 
adatait betápláljuk egy kibernetikai gépbe, tíz perc múlva megkapjuk 
a helyes választ. Mondom, ez kiszámíthatatlan jelent őségű  dolog. De 
ha valaki azt hiszi, hagy most már például gaz egyén általi fordítást 
is ki lehet küszöbölni a .gépek segítségével, akkor téved. Tudok erre 
egy példát, amit egy német újságban olvastam. Nagyon ját mulattam 
rajta. A következőkről van szó: a Biblia Luther-féle fordításában ez 
a mondat szerepel: Der Geist is willig, aber • das Fleisch ist schwach. 
Nos, ezt a mondatata kibernetikai gép így fordítatta le: Der Whisky 
ist gut, aber ctas Fleisch ist verdorben. Mert a gép nem tudhatja, 
hagy a Geist németül szellemet is meg alkoholt is jelent. 

A modern ,tudomány és gondolkozás tele van a monopolkapitalizmus 
mai érdekeinek általánosításával. Létrejött például az úgynevezett infor-
máciás ela7iélet, amelyben minden emberi kapcsolatot az infarmrációra  

vezetnek vissza. Hagy az információ .tényleg létez ő  és fantors része  
a társadalmi életnek, ezt senki nem vonhatja kétségbe. Ha Pestre  

jön egy távirat, hagy MacNamara le fog mondani, ez nagyon fontos  
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információ; de ha maga holnap egy fiatal lánynak azt mondja: „én  

szeretlek", akkor nem informálta .arról ,  hogy magában ilyen és ilyen  
szexuá.lцs gerjedelem van, hanem mondott valamit, aminek az érzelrni-
hangulrati velejárója sakkal fontosabb, mint ez a ,két szó. Ne hara-
gudjon, hogy ilyen durva és elcsépelt példákkal illusztrálok, de ezt nem  

lehet másképp, mert a mai monopolkapitalizmus a manipuláció abszo-
lút általánosságára, törekszik, és bizonyos tudományos tendenciák, ha  

eltúlozzák és eltorzitatt formába hozzák őket, alkalmasakká válnak  
arra, hagy ezt a rnanipulációt el ősegítsék. Nekünk pedig egyik legfon-
tosabb feladatunk harcolnia monopolkapitalizmus és a monopolkapi-
talista ideológia ellen.  

No de a manipuláció megjelenik a szocialista országokban  

is, méghozzá, sajnos, ügyefogyottabb módon, mint Nyugaton  .. . 

Kétféle manipuláció létezik: Sztalin bevezetett m nálunk egy  

brutális és durva manipulációt, Nyugaton pedig a konzum-ipar t őké-
sedésével meg a ,szolgáltatások tőkéssé válásával létrejött egy rend-
kívül finom manipuláció. Ez a különbség a kett ő  között. Ám a kü-
lönbség lényegéhez tartozik, hogy a durva manipulációt politikailag 
talán nehéz leküzdeni, de magában véve leküzdhet ő  dolog, a finom 
rnanipuléció viszont annyira egybe van sz őve az élet kellemességei-
vel, hagy ,a, ,leküzdése sokkal nehezebb. 

Engedje meg, hagy a privát életb ől vegyek egy egyszerű  példát. 
Az amerikai önkiszolgáló üzletek bevezették azt a szakást, hogy ha 
egy anya a gyermekével jön az üzletbe, akkor a gyereknek adnak 
egy .kocsit, és azt mondják neki, szaladgáljon kedvére az üzletben, 
tegye a kocsiba azt, amit akar, a végén majd az anyjával elintézik 
a dalltat. Kiderült ,aztán, hagy a gyerek rendszerint tíztizenöt dolgot 
betesz a kocsiba, és szinte egyszer sem fordul el ő , hogy az anya 
kettőt-hármat meg ne vásárolna bel őlük. Vagyis a gyereket azért 
hagyják játszania boltban, hogy az anya 10 vagy 15%-kal többet vá-
sáraljon ... Ennek a leküzdhet ő  voltát nehezebb belátni, mint azt, 
hagy az internáló táborok rosszak, mert a mindennapi élet fogyasztá-
sából és a fogyasztáastechnikájából n ő  ki, .következésképp az emberek 
igen nagy része észre sem veszi, hagy őt manipulálják, araikor mani-
pulál j ák. 

Biztosan vulgáris dolog, amit mondani fogak .. . 

Beszéljünk а  vulgáris dalgakrál, az a leghelyesebb. 

Arról van szó, hogy a pénzgazdálkodás szükségszer űen tőke-
felhalmozással jár. Ezzel a szocialista országokban is számolni  
kell, mert nagy veszélyt rejteget, nem utolsósorban azt, hagy 
kapitalista életfarmét s ezzel együtt kapitalista érdekeket alakit-
hat ki ... Mennyire küszöbölhet ő  ki a „szocialista" tőkefelhal-
mozás?  

Ez, szerintem, a mi megszervezési módunktól függ, attól, hogy 
mennyire vagyunk képesek, amire Nyugat nem képes, a dolgozók, 
a proletárak demokráciáját kialakítani. Mert ne felejtsük el, a pénz 
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alapjában véve a produkció lebonyolítási módja, márpedig a produk-
ció módja és a produkció rendje i а  meghatározó tény. Ezt lehet csi-
nálni szocialista módon és nem szocialista módon. 

A jelen pillanatban sajnos úgy áll a helyzet, hogy egy nagyjából 
jól működő  kapitalista rendszerrel szemben áll egy nagyjából rosz-
szul működő  szocialista rendszer. 

A szocialista országokban háromféletendencia van: egyik a régi 
bürokraták felfogása, akik úgy akarják megoldani ezt a problémát, 
hagy semmi se változzék, minden maradjon úgy, ahogy volt; vannak 
azután olyanak, akik tulajdaлΡképpen szeretnének a kapitalizmus bi-
zanyas farmáit bevezetni; és vannak néhányan, akik a szocialista 
megoldást keresik. Én abból ,indulok ki, hagy nekünk végül sikeriilni 
foga szocialista megoldást megtalálni. Természetesen istennek semmi-
féle könyvében erre garancia nincs, a mi eszünkt ől függ, hogy meg-
találjuk-e és az energiánktól, hogy meg fogjuk-e valósítani. A kövst-
kező  húsz-harminc évben ezért fog folynia harc. A mi mechan đzmus-
prablémánk, az önök gazdasági reformja, a csehek ilyen irányú tö-
rekvése stb. ezt a kérdést veti fel. Mi tehát az elején állunk ennek 
az átalakulásnak ... S itt megint szükséges újbál átgondolnia marxi 
kategóriákat és összefüggéseket, és nem belemenni azok polgári értel-
mezésébe.  

A Geschichte und Klassenbewusstsein cím ű  művét szerte 
а  világon .századunk egyik legjelentdsebb filozófiai munkájának 
tartják, is róla szóló tanulmányok és elemzések valóságos könyv-
tárat tesznek ki. Ez a könyve 1923-bon jelent meg, s úgy tudom, 
ön elavultnak tartja. 

Ezzel a könyvvel ma tárgyilagos vagyok. Ez volt az els ő  könyv, 
amely a fiatal Marx után az elidegenedés kérdését mint központi kér-
dést fölvetette, és ez az érdeme is,. Csakhogy rosszul vetette föl. 

Miérrt?  

Megmondom, nagyon egyszerűen: azért, mert azt a véleményt 
tükrözi, hagy az igazi problémák csupán társadalmi problémák s termé-
szeti alapjuk nincs. Ez hamis fölfogás, hiszen a társadalmi ember 
mindig biológiai lény is, vagyis része a természetnek: születik, feln ő  
és meghal, s az evést ől a szexualitásig bioló.gi;aikategóriák domi лáljá,k 
az életét. Ma tisztán látom, hogy hogyan alakulnak át biológiai kate-
góriák társadalmi kategóriákká, anélkül, hagy biológiai létük megsz űnt 
volna; ezzel szemben a Geschichte und Klassenbewusstsein csak társa-
dalmi kategóriákat tárgyul, ami helytelen. Mert ha azt mondom, hagy 
valakinek étvágya van, ez társadalmi kategória, de az étvágy az éhség-
ból nőtt ki, ami viszont biológiai kategória; ha azt mondom, hagy 
szerelmes vágyak valakibe, ez abból n őtt ki, hogy a természetben a hím 
szexuálisan megkívánta a n őstényt, és egészen Rómeó és Júliáig a ter-
mészeti elem a szerelemben soha nem fog megszűnni. Viszont, ter-
mészetesen, Romeó és Júlia szerelme más, mint két majom közösülése 
az állatkertben. Társadalmi fejlődés történt ezen a természeti alapon. 
A .termеszeti alapot azonban a Geschichte und Klassenbewusstsein  
elhanyagolja, nem veszi tudomásul, s ezt igen nagy hibának tartom. 
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— A bilógiai kategóriákkal kapcsolatban egész sor társadalmi 
prablérna vetődik fel. Csak egyet említek: a faje цnéletet. Sartre 
nacionalista karinak nevezte a miénket, és ebben sajnos igaza 
van. Európa éиszázadakon át nem tudott a fajkülönbségekr ől, és 
must, á XX. században, bekövetkezett a robbanás. Hogyan történ-
hetett ez meg? Hogyan lehetséges, hagy emberek százezreit rabul 
ejtette ez .a mondvacsinált fajelmélet? 

— Mondvacsinált, igen. Azzal kell t дsztában lennünk, hogy egy egész 
csomó pszeudabialógiai kategória van, amit bizonyos ideológiai kér-
dések eLnntézésére halálnak ki. E kategóriáknak a valóságban, a ter-
mészeti és társadalmi valóságban rendkívül kevés felel meg. Felt űnő , 
hogy mennyire társadalmi dolgok ezek: ha megvizsgálja például a né-
gerkérdést Amerikában, nem kétséges, hagy a XVII. században, ami-
kor még fönnállta rabszolgaság, kisebb ellentét volt fehérek és né-
gerek között, mint ma. 

Ezek az állítólagos báalóg јai fajelméletek társadalmi ellentétek meg-
oldására szolgáló ideológiák. A Hitler idejében fölmerült zsidókérdés-
ről nem is beszélek, mert egyszerűen r_evetséges a zsidókat fajnak 
tekinteni. A zsidó nép egyáltalán nem különálló faj, mint ahogy 
egyetlen európai nép sem az. A fasizmus biológiai alapja egy puszta 
biológiad kategóriákból készült társadalmi mítosz bizonyos problémák 
megaLdására. 

Az imént arról beszéltem, hogy a biológiai kategóriák az emberi 
fejlődés folyamán lassan társadalmilag dominált kategóriákká ala-
kulnak át. Nem hiszem, hagy volna olyan biológus, aki magyarázatot 
talál arra, hagy mért főzik a makarónit másképp Firenzében, mint 
Balagnában, vagy hagy M,agyaгarszág egyes vidékein miért f őzik 
különbözőképpen a gulyást. Mára nemzeti és helyi konyhák léte-
zése is mutatja, mennyire az emberek társadalmai létéb ől következik, 
hogy az egyik helyen a rnakaránit, a másik helyen a túróscsuszát 
kedvelik a legjobban. Szántszándékkal a túróscsuszáról beszélek, mert 
a túróscsuszánál megfogható a dolog, akörül nincs ideológiai vita. 

Természetesen, ha az embernek valami okból nincs étvágya, akkor 
sem a ntiakarónit, isem a túróscsuszát nem tudja megenni. Marxnak 
van erre egy nagyon érdekes és szeLlenties ,kifejezése, németül idézem: 
Zurükweichen der NaturGschranke (a, Іtегmёѕzеtј  korlát hátraszorulása. ) 
Pozitív vagy negatív értelemben egy természeti alapokon él ő  ősember 
termelése és fogyasztása rendkívüli módon korlátozott volt, s a mai 
dolgok egy részét az ősember nemcsak elképzelni nem lett volna 
képes, de még bialógiailiag sem tudta volna elviselni. Az emberi élet 
minden területén hátraszorul a természabi korlát; hátraszorul, de 
amint Marx nagyon világosan mondja, nem sz űnik meg soha. 

— Az ész trónfosztása című  művében, abból az alaptételb ő l 
kiindulva, hagy nincs ártatlan világnézet, professzor úr kímélet-
lenül elbánt az irracionalista filozófiával. A többi között Kari 
Jaspersről ezt írta: „Chamberlainnek Hitlerhez val б  politikai kö-
zelsége nem volt kisebb, mint Jaspers irracionalizmusának filo-
zdfáai közelsége ennek náci-árnyalatához". Tekintettel Jaspers 
mostani magatartására, hogyan látja munkásságát ma? 
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Jaspers most helyes politikai dolgokkal is föllép, de meg kell 
mondanom: nem szeretem az egzisztenaiаaL stákat. S ha már egziszten-
cializmus, akkor inkább Heidegger, mint Jaspers, mert Heidegger a 
maga nemében érdekes jelenség. 

Jaspers csinált egy egzisztencializmust, ami rendkívül alkalmas arra, 
hogy egy felvilágosodott protestáns teaestélyen világnézetként szere-
peljen, mert semmiféle filozófiai problémához kamaly állásfoglalás 
nincs benne. Például: Heidegger is, Sartre is látják, hagy az egziszten-
cialista .ayapakból v,alláseLlenesség, ateizmus következik; erre azonban 
Jaspers azt mondja, hagy a, ,kinyilatkoztatás tisztára szubjektív dolog, 
és senki sem követelheti, hagy a maga kinyilatkoztatását valaki unás 
is elhiggye. De még ennek ellenére is fönntartja a kinyilatkoztatás 
kategóriáját és a vallás jogosult létezésének kategó гiáját. Ez nem más, 
mint kispolgári +kompromisszum. 

Nagyon jól tudom, hagy +a mai körülmények között Jaspers Német-
országban hasznos ember, mert bizonyos dolgok ellen politikailag föl-
Lép — de a filozófiájáról nincs jobb véleményem, mint amilyen régeb-
ben volt. 

Ellenpantként:.mi ,a véleménye Lefebvre munkásságáról? 

Lefebvre határozattan okos, derék és jóindulatú ember, de ezzel 
nem állítom, hogy minden kérdésben egyetértek vele. Lefebvre-nek 
komoly marxista műveltsége van, és kamaly törekvése marxista mó-
don gondolkodni. Szerintem kanalyan veendő  ember. 

Nem tekinti marxista filozófusnak? 

A jelen pillanatban van egy nagyon sz űk és nagyon tág elkép-
zelésem: +a mai kor szociális fölfogása mellett úgy vélem, minden 
tisztességes embert, aki a marxizmus megértésére törekszik, bizonyos 
fokig szövetségesnek kell tekintenünk. Másrészt, én a magam filozó-
fiáját tartom helyesnek, és ott, ahol mondjuk Kolakowski vagy másak 
ettől eltérnek, én az ő  fölfogásukat helytelennek tartom. Az el őbbiek 
után magától értetődik: nekem nem az a véleményem, hagy a hely-
telenségeket organizatarikus rendszabályokkal kell kiküszöbölni. 

Die Theorie des Romans című  műve, akárcsak a Történelem  
és osztdlytudat, nagy nemzetközi visszhangra talált (sajnos csak 
nemzetközi visszhangra, mert magyarra nem fordítatták le). 
E könyvét Ön ma „szellemtörténeti", vagyis idealista m űnek ne-
vezi 

 

- 

Nézze, mivel ebben a könyvben a vizsgálódás idealista szempont- 
ból indul ki, egész csomó összefüggés a feje tetejére van állítva. A fran-
cia fejlődésben például Flaubert-nek jut a központi hely Balzackal 
szemben, az orosz fejl ődésben Dosztojevszkijnek Tolsztojjal szemben 
stb. Ezek helytelen értékelések. 

Mi volt +az oka annak, hogy Dosztojevszkij jutott előtérbe 
Tolsztojjal szemben? 
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Ötvenkét évvel ezelőtt írtam ezt a könyvet. Már abban az id őben  
elégedetlen voltam a kapitalista társadalommal, elégedetlen ia, szociái-
demakráciával is, és egy szellemi ,természetű  farmdalomról álmodtam,  
ami természetesen soha nem következhetett be. E szellemi természet ű  
forradalom ,utópikus álam volt, és számomra Dosztojevszkij volt a meg-
testesítője. Amióta belátom, hogy ez nem más, mint utópia, azóta  
nem tekintem megváltó ideológusnak Dosztojevszkijt. Mert 1914-15-
ben, közvetlenül a világháború kitörése után 6 az volt számomra;  
s A regény elmélete ,tulajdonképpen az én ,ideológiai feleletem 1914  
augusztusára. Mint ilyen, pozitív benne, hagy elutasító felelet, de  
negatív az, ahogyan az elutasítás akkor megtörtént. Nemcsak gaz em-
beriség fejlődik mindenféle hibákon keresztül, hanem az egyes em-
berek is .. .  

Sak tisztelője kifogásalja, hogy sorra megtagadta jelent ős  
fiatalkori műveit. Én ezt a megtagadást túlhaladásnak nevezném,  
mert nem hiszem, hogy valaki szőröstül-bőröstül megtagadhatja  
saját műveit  .. . 

Szőröstül-bőröstül elvetek bizonyos n гódszereket. A regény elmé-
lete még ideológiai elemzéssel akar eljutnia történelem igazi lénye-
géhez, holott a történelem elemzéséb ől kell eljutni az ideológiához.  
Ha én ezt a felfogást most hamisnak tartom Diltheynél és Simmel-
nél, és megmondom Diltheyről meg Simmelről ,a véleményemet, akkor  
tisztességtelen csirkefogó volnék, hogyha A regény elméletét kikap-
csolnám ebből az elutasító összefüggésb ől.  

Vagy például ha Sartre-t azért kritizálom ,  mert 6 is — mint  
a Geschichte und Klassenbewusstsein — csak az embert és csak  
a társadalmit látja, a természeti elemet pedig háttérbe szaritja, megint  
csak tisztességtelenség volna elmenni a mellett, hagy az én negyven  
évvel korábban írt könyvemben ugyanez a hiba merült föl.  

Van itt egy nagy különbség, amit az embereik nem szoktak figye-
lembe venni, az, hagy az egyik oldalon van a, költészet és a m űvészet,  
a másik oldalon pedig a fiLozófiia és a tudomány. Amikor Goethe  
a Wilhelm Meistert írta, egyáltalán nem volt köteles a Werthent meg-
tagadni, és amikor Thamas Manna Doktor Faustust írta, nem kellett  
neki A Buddenbrook házat megtagadnia. De ha például Sartre ra  
igazági következetes volna, neki a L'étre et le néant-t meg kellene ta-
gadni vagy legalább élesen bírálnia. Inkonzekvencia Saxtre-,tói, hagy  
ezt nem teszi meg, hisz ő  ma már nem álla L'dtre et le néant állás-
pontján. Véleményem szerint minden gondolkodó számára el ő  van 
irva egy elemi becsületesség. Ha a publikumnak azt mondom: én 
erről és erről az álláspontról ezt és ezt következtetem, de ugyanakkor 
nem mondom meg, hogy ez az álláspart nem azonos A regény elmé-
lete vagy a Geschichte und Klassenbewusstsein álláspartjával, akkor 
félrevezettem a publikumot. Másrészt pedig akadhat olvasó, aki azért, 
hogy jobban megismerje mai munkáimat, elolvassa a Történelem és  
osztálytudatot. Az egyik könyvben mondjuk azt találja, hogy 2X2=4, 
a másikban pedig azt, hagy 2X2=3, és elkezd gondolkodni, hagy me-
lyik az igaz. És ,lehetséges, hagy a 2X2=3 a mélyebb fölfogás. 

Ha régebbi művei most napvilágot látnának .. . 
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Látnak is. 

— ... napvilágit látnának Magyarországon, ennek az ellenére 
volna? 

A jelen pillanatban egy magyar kiadó Társadalom és irodalom 
címen antológiát készít, amely A modern dráma egy fejezetével kezd ő -
dik, és mai tanulmányikkal végz ődik; ehhez előszót írtam, amiben mai 
szemmel megadtam e tanulmányok értékelését. Ilyen értelemben, ilyen 
összefüggésben miért ne olvashatnák az emberek ezeket a dolgokat? 
Ügy olvassák, hagy tudják azt is, ntii a mai véleményem róluk. 

Az előbbieket azért kérdeztem, mert például a fiatal Marx 
művei nélkül az érett Marx m űveit nehezebb megérteni. 

Természetesen. Csak egyet ne felejtsen el: Marx olyan kivlt 
ságos zseni volt, akinél nem fordultak el ő  olyan méretű  hibák, mint 
énnálam. Amikor nagyon fiatalon a disszertációját írta, már volt kri-
tikai álláspint ja Hegelhez. (Fejl ődés annyiban van, hogy ez a kritika 
nem olyan világos és határozott, mint kés őbb.) Ugyanakkor Engels 
fiatalkori művei az akkori Jungenddeutschlarid álláspontján állnak, és 
egyszerűen módszertanilag helytelenek; Engels maga Is jól tudta, hogy 
ez így van. 

Úgy tudom, professzor úr most az Etikáján dolgozik. 

Még nem dolgozom rajta. Tulajdonképpen az Etikát akartam 
írni, s ahhoz bevezető  fejezetnek szántam A társadalmi lét ontoló-
giáját, de ebből önálló könyv lett. Mihelyt ezzel elkészülök, hozzá 
fogok látni az Etikához.  

LJ magyar kultúráért című  ,tanulmánykötete óta tudomásom 
szerint nem jelent meg olyan könyve, ami a magyar irodalom 
és művészet problémáit taglalja. Mi ennek az oka? 

1949-ben, az úgynevezett Rudas-vita idején, beláttam, hogy az 
akkori viszonyok közt semmi értelme részt vennem a kultúrpolitiká-
ban. Visszavonultam, s ez a tudományos életben való visszavonulást 
jelentette. Azóta. csak elvétve írtam egyes irodalmi jelenségeirvkr ől. 
Önök valószínűleg tudják, hogy én 1956 előtt és 1956 alatt egyáltalán 
nem vettem részt a magyar írók mozgalmában. 1956-bon én csupán 
mint egyéni filozófus léptem föl, s ezt az állapotot most sem adtam 
föl. Számomra mosta legfontosabb a цagу  elméleti művek megírása, 
és ezért csak itt-оtt szólapok föl egy-egy ideológiai kérdésben. 

Az esztétikum sajátossága című  művében mindössze egy 
élő  magyar író neve szerepel: Déry Tiboré. Esztétikája elméleti 
kérdésekkel foglalkozik, alig érinti a magyar irodalmat, tehát 
egyes írók munkásságának értékelését nem kereshetjük benne, 
de Déry Tibor kiemelését jel.emzőnek tartom, annál is inkább, 
mert az elmúlt években többször is foglalkozott m űvészetével. 
Arra kérem, mondja el néhány szóban: miben látja Déry mun-
kásságának jelent őségét. 
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— Déry A befejezetlen mondat című  regénye egyike a legjelentéke-
nyebb írósaknak, amelyek a 30-as években kezd ődő  reakciós viszonyok 
között egyáltalán létrejöttek. Világirodalmi szempontbál vizsgálva eze-
kem az éveket, csak a francia Résistance-bon olvashatók Aragon és 
Eluard kiváló költeményei meg egypár szép Vercars-novella, de való-
ban nagyszabású regényt, amely a fasizmus egész fölfogása ellen 
irányult volna, csak az emigrációban írtak. Amennyire én tudom, 
a jugoszláv irodalomban is így volt: Ivan Garan Kova čié véleményem 
szerint nagyon kiváló költő  volt, de ,olyan rangú epika, mint az ő  köl-
tészete, azokban az években nem található. Ilyen epika csak Déry 
Befejezetlen mondatában jött létre.  

Déry ezt a vonalat folytatta, és pozitívvé kiépítette a Feleletben. 
Nagy szerencsétlenség, hogy a Felelet megakadt. És írói képességei 
olyan magaslatot értek el, ami világirodalmi méretben is hallatlanul 
magas szintet jelent. Nagyon kevés novella jön létre az egész világon, 
amit például a Két asszonyhoz lehetne hasonlítani. Novellisztikájá ,t 
a Két asszonуig a mai világirodalom egyik csúcspontjának tartom. 

itt egy nagyon érdekes kérdésre bukkanunk, amit érintettem 
a Szalzsenyicin чΡprоblémában is. Régóta megfigyelhet ő , hagy egy egész 
sor kiváló író ,novellatermése fölötte álla regényeinek. Hivatkoztam 
már Joseph Canradra és Hemingwayre stb., nem hiszem ugyanis, 
hogy Hemingv иΡaynek volna egy regénye, amely m űvészileg Az öreg 
halász és a tenger színvonalát elérné. Egészen jelentékeny és becsü-
letes írók szármára bizonyos válságos hangulatokban ia novella alkal-
masabb forma volt •a regénynél. 

Noha esztétikájában nem ír róla, úgy tudom, Benjámin 
Lászlót is jelentős költőnek tartja. 

— Benjámin, mdnt többi írónk is, mélyen belekerült a Rákosi-kor-
szak és 1956 krízisébe. Ő  azonban úgy élte át ezeket az eseményeket —  

nem tudom, ismeri-e a Vérz ő  zászlók alatt című  versét —, mint egy 
történelembe beágyazott ,egyéni sorsot. Tehát egyszerre társadalmilag 
és egyénileg foglalt állást, amikor azt írta: „Mégis így egész ez az élet, 
újra ezt kezdeném". Nem szépítgeti a szocializmust, de ezzel őbenne 
megmaradt az, ami volt és van, ő  korunk egész problematikáját látja, 
és az egész problematikát látva igent mond az emberiség fejl ődéséhez. 

Amit Marx egyszer Feuerbachhal szemben úgy fejezett ki, hogy az 
emberi nem, a Menschengattung, Feuerbachnál néma dolog, s a mar-
xizmus számára megszűnik ez a némaság, az Benjáminnál hangot kap. 
Vagyis Benjámin hangot akar adni ebben a karszakban az emberi nem 
fejlődésének, azzal, hagy a maga egyéni fejl ődését az emberi nem 
fejlődésének egy részeként éli át. Ennek analógiáját a mai id őben nem 
látom máshal. Benjámц1t e sajátos állásfoglalása rendkívül magas 
fokra emeli — mert a költő  esetében sem közömbös, hogy mi a man-
daniиaló ja. 

Illyés Gyula nemrégen „ötágú sípnak" nevezte a magyar iro-
dalmat, a magyarоrszági és :a kisebbségi magyar irodalrrvakra cé-
lozva. Hogyan látja ön — az elementáris mondanivaló szempont-
jából — a jugoszláviai magyar irodalmat? 
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— Itt is abból ,indulhatunk ki, amit Marx mondott: a társadalmi 
lét határozza meg ,a társadalmi tudatot. Az emberek bizonyos körül-
mények aközött élnek, amelyekhez társadalmi, gazdasági, idealógiai stb. 
tényszerűségek kapcsolódnak, s mindezek kérdéseket tesznek fel ne-
kik. A kérdések közvetlen farmában így hangzanak: „mit tegyünk?", 
s ebbó1 a „mit tegyünk"-b ől fejlődik ki aztán a tevékenység megindak-
lása, s ,az emberek világnézete. 

Engedje meg, hogy kérdésére szubjektív választ adjak. Fiatalko-
romban már nagyon erősen a hegelianizmus befolyása alatt gondol-
koztam, és ez végigmegy egész életemen; de volt valami, arai engem 
kezdettől fogva elvál аa ztatt +a hegeliaatiizmustól: az, hogy Hegelnél 
megfigyelhető  egy törekvés a valósággal való kibékülésre. Én ugyanis 
nemcsak Hegel-olvasó, de az Ady-féle forradalom kortársa is voltiam, 
és •az Ady-féle forradalomban megtanultam a társadalommal szembeni 
igazi állásfoglalást, .a „prófébai hit és küldetéses vétó" jelszavát, más 
szóval: a tiltakozást. Akkor még ezen nem haladtam túl, de azáltal, 
hogy a tilbakozást eleve igyekeztem beleépíteni a hegeli dialektikába 
(sikeresen vagy sikertelenül, ez más kérdés), ,azáltal kezdettől fogva 
különböztem a német hegeliánusoktól, akikben ez nem volt meg. 
Csak illwsztrációképpen mondom el, hagy mennyire determinálta egész 
fejlődésemet az, hagy fiatalkari nagy költ ői élményem az Ady-féle for-
radalom volt. Ne felejtse el: 21 éves voltam, amikor az üj versek kötet 
megjelent. Az ilyen természet ű  tények megléte vagy hiánya természet-
szerűleg determinálja az emberek egész fejl ődését. 

Az európai irodalmakban 1848 törést jelent, ez mindenütt nyomon 
követhető ; de Oroszországban 1848-nak nincs jelent ősége, Gserni-
sevszkij, Dobraljubov, Tolsztoj vagy Turgenyev életm űvében 48 nem 
jelent semmit. Éppen úgy mondhatnám, hogy 1956 dönt ő  jelentőségű  
esemény Déry, Illyés, Benjámin és más magyar írók fejl ődésében, de 
ugyanakkor mesterkélt dolog volna, ha egy jugoszláviai magyar író 
5ó-nak ezt a jelent őséget tulajdonítaná :a maga fejl ődésében. 

— A jugoszláviai magyar irodalomnak így szükségszer űen kü-
lönböznie ,kell az egyetemes magyar - irodalonntól? 

— Kis nemzeteknél, ahol ilyen elosztódások mindig fölmerülnek, 
elkerülhetetlen dolog ez. Erdély most nem tartozik Magyarországhoz, 
de mára XVIII. században és ra XIX. század elején az erdélyi iro-
dalomnak voltak ,olyan sajátságai, amelyek az itteni magyar irodalom-  
bál hiányoznak. Tehát még egyszer elismétlem: 1a létnek dönt ő  hatása  
van minden tudati fej-lődésre, következésképp minden író tévútra  
jut, ha ezt mesterségesen áthidalni igyekszik.  

Önöknek annyiban j ó dolguk van, hogy Jugoszláviában nemcsak  
nem állnak útjában, de támogatják is a magyar kulturális fejl ődést.  
Ez pedig annyit jelent, hagy természetszer űleg részei a jugoszláv  
nemzenközösségnek és azzal együtt csinálják a történelmüket. Ter-
mészetesen művészi vonalon magyar t,radíoióból kiindulva; mert Pe-
tőfi, Ady, József Attila, Radnóti és mások munkássága a jugoszláviai 
magyar írók számára is kétségtelen irodalmi tény. 
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A KјјLTЕѕZET HELYZETEI, II.  

A FORMA MINT GESZTUSM 

BANYAI JANOS  

Nemes Nagy Ágnes költészetében, paradox módon, nem a költő i 
hagyormány elleni lázadás, nem a bizonyos szinten megcsontosodott 
költészeti értékrend felborítása, hanem a kontinuit гs, a hagyományba 
való tudatos „beépülés", a poétikai szabályok ér иényének betartása 
jelent „ú jdonságat". Ú jdonságat? Mivel szemben? A második para-
dox~an itt mutatkozik meg: nem a már elért, tehát hagyományosított, 
mindennemű  polgárjoggal kitüntetett, törvénybe iktatott költészethez, 
hanem a mai magyar !költészeti törekvésekhez viszonyítva. Verseinek 
legfőbb sajátossága, hagy ezeknek a törekvéseknek a csúcsaihoz vi-
szonyítva, disszanán.s. Ez azt jelenti, hagy Nemes Nagy Ágnes inkább 
otthonos a magyar költészet múltjában, mint jelenében. Természete-
sen, a magyar költészet babitsi szárnyát kell itt múltnak tekinteni. 

Lengyel Balázs mondja Nemes Nagy Ágnes nemzedékér ől, hogy 
„mind szigorúan veszik (a tartalom fegyelmét", ami alap j óban véve 
a fenti sajátosság els ő  jelzése, mert a tartalom csak aszigorúan vett 
formai törekrésekben válhat szigorúvá. 

A múltban való otthonosságnak azonban, Nemes N аgу  Ágnes köl-
tészetében, fontos jeleni vonásai vannak. Tehát egy határozott ér-
vényű  „újdonsága". Mert, legyen szó akár Nemes Nagy Ágnes vers-
épitési technikájáról (a külső  fanmáról), akár a vers bels ő  terérő l, 
mindig a kimondottan strukturális tevékenység (R. Barthes) jeleit 
fedezhetjük fel benne. „A struktúra — R. Barthes szerint — lénye-
gében a tárgyinak különleges céllal készült másolata, mellben az után-
zott tárgy olyan valaanit mutat fel, ami 'korábban, a tárgy természe-
tes formájában, .láthatatlan volt, vagy ha úgy tetszik ,;homályos." Ne-
mes Nagy Ágnes fmldltban való otthonosságát is így értem: a magyar 
költészet — az utóbbi időben, igaztalanul, háttérbe szorított — ba-
bitsi, ,intellektuális" ívét „utánozza", de oly :módon, hogy abban olyan 
rejtélyeket és titkokat fedez fel, amelyek korábban homályban voltak, 
és legfeljebb csak azok sejthették meg őket, akik a költészet megér-
tésébe a maguk, személyes vízióját is belevitték: a, költ ők; néhány 
versében Weöres Sándor is. Azért merem ezt ilyen kategorikusan ál-
lítani, mert az utánzást, legalábbis a vele járó alkotótevékenységet, nem 
az utánzott tárgy határozza meg els ődlegesen, hanem az utánzó, az 
egyes ember, az, alkinek van bátorsága az utánzott tárgyat önmagával 

* Nemes nagy Rgies: Napforduló, Magvető , Budapest, 1967.  
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azonosítani, a maga létezésének helyzetében .szemlélni. Nemes Nagy 
Ágnes az .utánzásra alkalmas tárgyat, a vers formai kötöttségének 
hagyományát és a szigorú tartalom-igényt összetev őire bontja, káoszt 
teremt a rendben —Henry Miller szerint a z űrzavart azérttaláltuk 
ki, hogy megnevezzük a rendet, amit nem értünk —, hogy a szétszórt 
és immár amorf darabakban dúskálva meglelje az ú j farmát, azt, 
amelyikbe 'beépítette araár a maga élményét, szenvedélyét, indulatát, 
látomását. Ez a megtalált új fosna meg őrizte az eredeti, a „termé-
szetes" forma bizonyas küls ő  jegyeit és természetesen, valamiféle 
gyöngéd áhítatot a megsemniisitett tárgy, illetve rend, után. Ugyan-
akkor azonban ez az új forma alapjában véve — ismét R. Barthes 
szóhasználatában — antropoanorfikus ijelent őségű , mert egészében azt  
az embert tükrözi, aki Létrehozta, aki a káoszbál újra megteremtette.  

Nemes Nagy Ágnesnél ez az új forma kötött és zárt, arás költ ők-
nél lehet szabad és nyílt is. Mindenesetre ez az új forma az, ami 
az emberi ,gyakorlat lehet őségét és szükségét hirdeti. 

Ezek után világos, hagy miként értem a hagуamányba való „beépü-
lést" és az újdonság egyidej ű  megjelenésének Lehet őségét Nemes Nagy 
Ágnes költészetében. Hátra van még annak bizonyítása, hagy ez a 
mai magyar költészet törekvései гvel szemben mutatkozik meg mint 
újdonság. De ez majd a cikk egészéb ől derül ki. 

1. BELEPUSZTULOK, MfG MONDATOMAT 
A VÉGTELENB Ő L ELREKESZTEM. 

Nemes Nagy Agnes költői világképe határozattan zárt. Csak tiszta 
fogalmakat tűr meg, lemond a szárnyaló' érzékenységr ől, csak mértani 
ábrákat ismer el, a képzelett ő'1 túlfűtött és a szavak terhe alatt le-
roskadб  képek helyett, tapasztalatot és ismeretet, ritkábban eszméle-
tet, a mindig kérdéses impressziók, ,megérzések", sejtések helyett, 
kötött és szabályos formát a formai szabadság helyett. Minden versé-
nek szilárd magja van és, ha csak néhány soros is a vers, a mag  

hajtásai nem nőnek át a másik versbe, kilombosodnak, és gyümölcsük  

beérik egy helyben. A zártságot példázza a versek bels ő  architektú-
rá ja is; minden versnek megvan a araaga kulcsszava, kulcsgondolata,  

ami köré elmozdíthatatlanul épülnek oda a verssarok, a képek, a ritka  

színek. Szó sem lehet véletlenr ől. Egész költészetét ől idegen a vélet-
len, az esetleges, a kétértelmű . Egyenes beszéd? Ha a szimbóluanat  
az áttételes beszéd fo тmájának tartjuk, ajkkor itt nyilván egyenes  
beszédről van szó, mert ahogy Nemes Nagy Agnes kiirtotta, kigyоm-
lálta verséből az érzékenység látványos indulatait, a roniantikusan túl-
díszített képeket, a játékosság és szeszély minden változatát, éppen  

úgy lemondott a szimbólumoikról is, a magyarázó és értelmez ő  ha-
sonlatról, az elhamályоsító árnyaltságról.  

Az egyenes beszéd természetéb ől következik, hagy Nemes Nagy Ag-
nes a leíró költészet modern változatát teremtette meg, illetve újí-
tatta fel, és töltötte meg mtai jelentésekkel. A leíró költészetmerk ezt a  

különös, modern változátát Berta, János egyik kitűnő  előadásában  
Rilke versein magyarázta, és tárgyversnek nevezte. Neon hiszem, hogy  
Nemes Nagy Ágnes Rilkének, egyiik kedvenc 'költ őjének köszönheti a  
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tárgyvers formáját, inkább azt tartom, hogy ebben a formában tu-
datasodlhatott legjobban személyes formaélménye és a költészetnek  

mint strwkturalis tevéikenységnek az értelmezése.  

De nézzük meg közele еbbról .a ґtárgyvers típusát Nemes Nagy Ág-
nes költészetében. A Feny ő  című  verset tartom elemzésre legalkalrrva-
sabbnak:  

Nagy, sárga ég. Egy hegygervnc 
súlyosodik a sima rétre. 
A mágmes-,f Ldöin mozdulatlom 
füvek sötét vesreszelééke. 

Egy eltéveкit vörösfenyő . 
Valaавтг ;i züntirnögés. нi,dag. 
Valiaml:i zümmögéas: а  kánge-fgszlott, 
pLkkelyes-gyökerű  fenyőfaaszl.ap 
rop уamt itörzsében m ~ast halliad 
egy pafleaL'дt távir.at. 

Fönt egy madár, egy ismeretlen 
madár iaz égen — összevont 
szemölldök, La гс.talаn — 
mögötite must is fény 1e1appad, 
hulLló szemhéj, vakahlialk —
osak zümmögéis, csak zúg az áj 
látihatatlain, fekete l'ambitál, 
szénné gywrödött sudaraik 
fekete szíve feldaro атibal. 

A leíró verset közvetett, burkolt önkifejezésnek tartják. Valamely 
jelenség, eseгnény, kép, alkár valóságas, akár fiktív történet szolgáltat 
anyagot a költői szenzibilitás megnyilvánulásáraik. Ennek azonban köz-
vetlen előzményei vannak: a költ ői tartózkodás, valamiféle szemér-
messég. A versnek így kettős síkja van: egyrészt a tárgy, másrészt 
a szenzibilitás. A .kéttő  — ikіvёtеІІѕ  esétekben — fedi egymást és ez 
teszi lehetővé, hogy a vers mindkét síkon megálljon. 

A Fenyő  című  vers esetében, s talán általában a tárgyversnél is, 
bonyolultabb jelenséggel állunk szemben. Az új típusú leíró versnek, 
a tárgyversnek a kényege nem a rejt őzködés, a szemérmesség, a já-
tékosság, hanem az eltárgyiasodás kifejezése. Megsz űnik a vers két-
síkúsága, egy irányba zárul és itt már nem lehet elválasztani a tárgyat a 
szenzibilitástól. Az ember maga lesz a tárgy. Az idézett vers is ezt 
példázza. Az első  sor hangütése — „Nagy, sárga ég" — a feny őt egy 
irracionális, álomszerű  tájiba helyezi át, a természet világából az em-
ber világába. S ezzel máris megbontotta .a leíró vers kétsíkúságát, 
vagyis megteremtette az új típusú  ыгgуveгs alapvető  feltételét. Az 
első  szakasz záróképe — „A mágnes földön mozdulatlan / füvek sö-
tét vasreszeléke." — pontosan с1éfiniálja az irracionális tájat, az álom-
vidéket. S a !második szakaszban az „eltévedt vörösfeny ő" már egy-
általán nem az a fenyő , amit a hegygerincen láthatunk, ihanem az, ami 
mi vagyunk, bolyongásainkkal, magányunkkal, idegenségünkkel együtt. 
S ami gitt még kivételesen fontos: a vörösfeny őnek hatalma van felettünk, 
mi vesztünk el, nem n a fa. Benniink van a zümmögés és fölöttünk 
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kering a rettegés, ,а  félelem, a szorongás vészmadara, mi gy űrődünk 
szénné, és mi égünk el, a. mi fekete szívünk dorombol fel. Az irraci-
onális vörösfenyő  az acélos álam-tájban a halált példázza, az elvi-
selihetőt, a nem tragikusit: a szénné gy űrődött, elpusztult sudarak-
nak még van egy kiútjuk: a t űz. 

A vers kulcsszava kétségtelenül a második sor második szakaszá-
ban két pont közé zárt. Hideg. Azért tartom ezt a vers kulcsszavának, 
mert csakis a hideg lehet a sárga ég, a sötét vasreszelék, a zümmö-
gés, a paleolit távirаt, a héj józó ismeretlen madár, a hulló eszem+héj, 
a vakablak meghatarozó j a. A hidegben élnek, a mindenen átfutó, der-
medt mozdulatlanságban ezek a különös, értelmen túli képek. És az 
irracionálisnak is alapvető  meghatározója a hideg. 

Nemes Nagy Ágnes alkotásának mint strukturális tevékenységnek 
az alapja is a hideg. A dermedtség, az idegenség érzését bontja fel 
összetevőire, egymástól független és önálló életet él ő  részékre, zű r-
zavart teremtve így, és a természetszer űleg széthulló részeket a hi-
deggel fűzi össze. A hideg az egész vers szintézise. 

Kétségtelen tejhát, hagy la tárgyversnek itt nemcsak formális, ha-
nem lényegbevágó, filozáfiiai funkciója is van. Olyan formai típus ez, 
ami lehetővé teszi a világkép zártságát és a tiszta fogalmak poétikus-
ságát.  

Nemes Nagy Ágnes költészetében a tárgyversnek ez a típusa nem-
csak a közvetlenül tárgyakat idéz ő  versekben jelenik meg, hanem 
egy egész ciklusban, az Еkhnаton-versekben is. A ciklus darabjait nem 
gaz Fkhnatan-legenda — legenda, mert Arnenhotep ,,kultúrforrada.lma," 
a mi .szemünkben irracionális — ihlette meg, tehát a versek nem 
illusztrálják az óegyiptomi történelmet, hanem — Hölderlin helleniz-
musághoz hasonlóan — a legenda a jelenbe lép át és eltárgyiasodik, 
amiből közvetlenül következik, hogy olyan vetületei kerülnek a köl-
tői érdeklődés homlоkterébe, amelyek eredetileg, a történelemben, a 
termnészetes tárgyakban láthatatlanok, homályosak voltak. Ekhnaton-
nak és a legendának ugyanaz a funkciója, mint az el őbbi versben a 
fenyőnek. Ekhnaton maga is, ha megszólal, ezt mondja: 

Fent, fent a tömbök. Dé1i f-é,nyben á.11nak. 
Az ,én szívemben boldogok a rtárgyaik. 

(A tárgyak)  

Ugyanazt, amit Nemis Nagy Ágnes mond egyik legszebb versében:  

Nincs makacsabb, makacsabb,  
agy kőbe dobod magadat,  
egy támgyjba dobod, agy kelbe dobod  
eleven nyiakadlat,  
ez már kőbeli évszak,  
lecsavarva az ёlette félvalk,  
ki vésete ki ezt a közönyit?  
ki volt, aki hegynyii palából  
eleven n злakadаt?  

(Szobrok)  
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A leíró költészet ú j változatú tárgyversének tehát itt az a funkciója., 
hogy kifejezze a tárggyal való ,azanosodás tendenciáját; s így van ez 
még akkor is,  ha elsődlegesen az érzelmek palástolását is szolgálja. 
A tárgyvers ilyen értelemben bizonyos személytelenségnek is kifej e-
zért ad. Ezeregy érzés, indulat, látomás van, ami névtelen. A névte-
lennek a meghatározása szorul meg mindazokban ,a, mozdulatlansá-
gokban, abban a zárt tömbszer űségben, ami végigvonul Nemes Nagy 
Ágnes egész költészetén. Alig lehet mélyebben 'és teljesebben értel-
mezni a névtelent, mint makacsul beleépülni, mint vállalni azt a 
személytelenséget, amit egy .tárgy, egy szobor, egy legenda rejt ma-
gában. Az eleven test dermed meg a k őben, az eleven test sz Іmá1y-
telenedik el a mozdulatlanságban. A mai magyar költészet törekvései-
vel szemben Nemes Nagy Ágnesnek ez a személytelenség-tendenciá j a 
is újdonság. A világot újrateremtő  én, a fenyegető  !én ellenében a sze-
mélytelenség, az én dermedtsége és mozdulatlansága. A mai magyar 
költő  látva a világ széthullását, a tenyészet országát, és rettegve a fe-
kete katona eljövetelét ől, megbízik az énben, az én nagyszer ű  telj e-
sítőképességében, még elhiszi, hagy a széthulló világot, új törvénye-
ket létrehozó mindenséggé lehet alakítani. Nemis Nagy Ágnes ezzel 
szervben a személytelenség, a közöny vízióit látja meg, az ő  szívébe 
nem a lelkesedés, hanem a tárgyak ütnek tanyát, az ő  konfliktusát 
az eltárgyiasadott világgal, nem !az új rend, hanem az azonosodás, az 
eltárgy аsodás oldja meg, ha ezt egyáltalán megoldásnak lehet venni. 
Mert sohasem lehet megtudni, hogy ki hasogatta ki irtózatos indu-
Latával a -hegynyi palából 'a mozdulatlanságot, a közönyt. 

Nem hiszem, hogy a természettudományos megismerés hajtotta  

volna Nemes Nagy Ágnest a tárgyak, az ásványok, az elemek félho-
málya, egyenletes, soha meg nem szűnő  zúgása felé. Fanyar, abszurd 
humorral mondja Ekhnaton is, hogy hisz a test feltámadásában a 92 
elembál. A 92 elem azonban, nyilván csak szobrot emelhet a testnek, 
a feltámadás ténye így a k ővé válás kifejezése. Az élethez, a test va-
1óságas feltámzadá.sához, az életben maradás az több kell, minta 92 
elem, és az a döbbenet, hagy csak az elemek vannak meg, mi mást 
is válthatna ki, mind abszurd, fanyar humort, a Godot-ra várva ér-
telmetlenségét. S ez a humoros hangütés vé.gigvanul az egész Ekhna-
tan-cikluson. Az annyira elterjedt mai magyar röhögtet ő  szellemes-
séggel szemben én mindenkor erre a mosolyt-dermeszt ő  egzisztenci-
ális humorra szavaznék, mert ez velem történik, amaz meg mindig 
mással. A fogyasztó-társadalomban a tárgyak fetisizálódnak, a tárgy-
nak hatalma lesz az ember felett, a 92 elemre hullik szét az ember, 
és nyilván, hogy -felhámadását is ,a 92 elem nagyszer ű  hátalmától várja, 
de ez a várakozás ;már önmagában is abszurd, kimondva pedig hu-
mor. 

Mindebből az következik, hogy a verseknek alig van hangulata, a hangi 
latot csak a ritkán s falsul zeng ő  vagy simán egymásnak válaszolgató rí-
mek sejtetik, esetleg a megbotló ritmus vagy a váratlanul, ellenpontosan  
lezárt szakasz, sor. Az eltárgyia,sodás eredményezi, hogy valami kegyet-
ln szigorúság járja át ezeket a verseket, olyan szigorúság, ami végs ő  
konzekvenciájában rendszerint a semmi ridegségébe csap át, a puszta 
létezés megkérdőjelezésébe, a szorongásba. Éppúgy, ahogy a hangulat, 
a „líraiság" is csak a külső  rekvizitumok ritka játékában, mint távoli 
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reminiszcencia mutatkozik meg, és az egész vers teljesen ,objektivizáló-
dik, de nem a puszta +művészi ab jektivizáció szintjén, hanem a maga-
tartás, a filozofikus igény ű  életérzés nívóján. 

Költői világképének ez a botárazott zártsága nem az újabb versek 
eredménye, hiszen a korábbi két kötet verseit is ez a fémes tisztán-
látás, a tapasztalatnak ez a közvetlen megkövetelése jellemezte. Az 
új versek csak elmélyítették a :korábbiakban megmutatkozó tenden-
ciát. 

A  гettegёs s az isrcnаrat közt  
mnt hídbott gömnyederk,  
randíteinek, el~ven szközt,  
а  гtá ~rgyak, selleQneik.  

(Az  ismeret)  

— mondja több, mint húsz évvel harmadik verskötete megjelenése 
előtt. Költészétének ez a két pillére, a, rettegés és az isameret, mind-
végig megmaradt; a, két pólus egyszerre képezi világképének határát 
és költészetének belső  izzását, fesziiltségét: rettegés és ismeret közé 
szorultan, között-világban, örökös szorítóban születnek versei. Már 
korábbi verseiben is a tárgyak, a szellemek rendítették meg, már 
akkor is eleven eszköze volt gaz eltárgyiasadott világnak. Egy mély, 
emberi tartás és az eszközlét fölé görnyedve, a között»világban való 
szorongás elnélyülését azonban végigkíséri egy különös anetamorfó-
zis is: az egyik pillér, a mély, eim!beri tartás megrend іtő  Don Quij.ote-
riává süllyed, és felülkereked зk az eszközlét, a tárgy: lassú átvál-
tás ez, az ismeretek ,eredményeként, az indulatból a, közönybe: 

Ki volцt, aki hegymy,i p,a ~lából  
intázatas lnid,wla Іtával  
hasogatta ki ezt a kö.zöinyt?  

(Szobrok)  

Mert addig, amíg a két pólus között állandó volt .a feszültség, amíg 
a tárgyak és a szellemek indították az irtózatos 'indulatot, még volt 
kiút, de amikor kővé vált az eleven test, a költ ői látás félelmetes ri-
degségbe, pokol-tiszta értelembe csapódott le, hagy végül ez a 
lecsapódás, ez a kristályosodása közönyt hozza felszínre, a tiszta moz-
dulatlanságot. A rettegés és az ismeret fölé görnyedt hídbolt megme-
revedett, mozdulatlaalná váll, és Nemes Nagy Ágnes verseiben leáll-
taik a képek, egyetlen zárt pillanattá váltak, statikusakká: „Egy hosz-
szú, függőleges pillanat" кtá ,vált a, verse, és most ezt a merev tar-
tást viseli, mintegy feleselve a kor összes r оhanásaival, a kartársköl-
tészet minden csélcsap lármájával és szellemességével.  

Ez a három vonás : a világkép zártsága, a versek rideg, j ázan archi-
téktúrá ja és a belső  mozdulatlanság definiálja legdönt őbben Nemes  
Nagy Agnes költészetének természetét.  

Költészetének ez a három karakterisztikuma, egy másik, lényegbe-
vágóval karöltve jelenik meg: az intellektualizmussal. A magyar köl-
tészet kritikájának alapvet ő  tévedése — mióta és meddig hordja még  
ezt a tévedést? —, hogy a költ ői gondolatiság kérdését nagy ritkán,  

2f 



akkor is zsabadkozva-szemlesütve teszi fel. S most itt egy költ ő , aki  
egész költészetét a gandol ~atiság fagyalmára rendezte be: őt nem az in-
dulatok, a látomások puszta ténye, a, képekbe boruló érzések sodrás a 
izgatja, hanem a gondolat indulata, a gondolkodás kényszere. Nem  
csábítják a vallomások, a panaszok, az érzések dühöngése, hanem  az 
ész, a ráció •súlya; mert az élet jelenségei nemcsak s, vak indula-
tok, a keserves szóáradatok, a buzgó fenyegetések mozzanataiban mu-
tatkoznak meg, hanem értelmük is van, ha úgy tetszik: okuk. S a kel-
térzetnek kétsiég+teleniil alapvető  feladata éppen ezeknek az értelmek-
nek, okoknak mind mélyebb, mind teljesebb ,felismexése. Tehát nem  
az emberi szituáció puszta közlése, hanem a szituáció értelmezése.  
Esszé-vers? Nem, illetve, csak .bizonyos értelemben. A vers nem le-
het e1 érzések és hangulatok nélkül, de a modern versben az érzése-
ket és a hangulatokat felváltja a gondolat és a gondolkozás izzása,  
indulata, szenvedélye, mert mind élesebben vés ődik tudatunkba, hogy  
vagyunk és ezeregy dolog ellenére vagyunk 'és ezeregy lázadást kell  
leküzdenünk magunkban és ezeregy okunk van arra, hogy feltegyük  
a kérdést, ismételten és makacsul: miért vagyunk? Persze, ezt az em-
beri szituációt iérezni is kell, de lényeges okunk van arra, hogy meg-
törjük az érzések teljhatalmát és ésszel érezzünk. A költő  intellek-
tualizmusának ez a paradoxon az alapja.  

2. AZTÁN KIGURULTAM A PARTRA.  
ÉS SZOBROK VOLTAK OTT.  

A ;magyar költészetnek mindig mostohagyereke volta szabad forma.  
Az egyetlen Füst Milántól Is elvitatják Іa szabad verset, mégpedig a  
nagy ritkán és .a versek legmélyén felсsendülő  rímek, ritka tagolások  
jogán. Kassákról meg d őrén azt tartják, nem lehet folytatni, min-
denki mást lehet, csak az egy Kassákat nem. Persze, kopasz esztéti-
kusok és nagyon ügyes filológusok ,tudományos eszközökkel" is ki  
tudják mutatni, hagy a magyar költészett ől idegen a formai szabad-
ság, és sohasem veszik észre, hogy a költészet mindig rácáfol ezekre  
az érvekre. Mert a költészet természetével jár, hagy „mondanivaló-
ját" formába önti, de éppen a mondanivaló min őségétől, értékétől  
függ, hagy mennyire tudja a filológusok által kimutatható szabályo-
kat álszabályokká tenni. Akármilyen Ismeretlen partra is gurul ki  
a költő , ott mindig szobrokat fedez fel, vagyis a költészet bármeny-
nyire is járhátatlan vidékein bolyong, a Јbоl оngќѕ  eredménye, a vers,  
mindig forma. A formátlanság mindig üres vád, s akit ezért ítélnek  
e1, bűntelen büntetnek meg.  

A  fomá~tlan, a végheteњІen.  
B elep ~wszitwlok, míg man,datоrnat  
а  vé,gtelean ~bő  elrekesztean.  
Ho~makka ~l egy vö юrmyi óceánit  
keriteak el a semmi ellen.  
Ez a vnszanyflagas &dklét  
éр  ésszel elviselhetetlen.  

(A formátlan)  
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— fogalmazza meg pontosan Nemes Nagy Ágnes azt, hogy •a semmi  

ellen küzdve farmát kell teremteni, mert 'a lét a végtelenben elveszne  

másként. S azt is megfogalmazta ezzel a versével, hogy a kimutat-
ható tönvényszerüség nem lehet eszköz a formátlan alakba öntésére: 
homokkal nem lehet óceánt elkeríteni. A formának tehát valamilyen  

mélyebb értelmét +kell itt felkutatni.  
A szabad forma az elsődleges jele gaz autentikusságnak. A kötött  

forma esztétikai terrora pedig az epigonizmusnak. Nemes Nagy Ág-
nes . versének arсhтtéktúrá j át vizsgálva azt állapítottuk meg, hogy vers-
fanmája kötött és zárt, és világképének lényegét is a zártságban lát-
tuk meg. Kötészetének minden alapvet ő  vonása tehát ellentmond a 
szabad farm.ániak. De csak látszatna. Ugyanis azt is kimutattuk, hogy  

hogyan lépül Nemes Nagy Ágnes verse: autentikusságát a formai pél-
dakép felbontásában és a részek újbáli felépítésében láttuk meg. Pa-
radox mádon tehát azt állítjuk, hogy verse zártságában és kötöttsé-
gében szabad. És 'ezt elsősorban azért állíthatjuk, mert +a forma nála  

nem rekvizitum, nem ornamentika, hanem magatartás, pontosabban,  

gesztus. A forma mint gesztus — ez a furcsa viszony felállítása azt  

jelenti, hagy valamit, aminek +els ő  pillantásra kevés ,köze van az er-
kölcsökhöz, de annál több a sekély esztétizmusakhoz, kapcsolatba hozza 
egy határozott élétfilozáfiával, ,s őt egy kimondottan angazsált maga-
ta;rtással. A forma tehát, Nemes Nagy Ágnesnél, mert ródia van szó,  

nem az adott versláb vagy rímképlet és legkevésbé a páétikusság 
árulkodó jegye, hanem alapjában véve. lehet őség, morális lehetőség. 
A formátlanbál és a végtelenb ől kall elkeríteni a mondatot és erre 
sokféle lehet "őség van, ;ilyen az ismeretlen parton felfedezett szobor is,  

de ilyen elsősorban az a tudat, hagy ez ,a törekvés fejvesztéssel jár.  

Csak az abszurdum ad lehetőséget a +játékos pusztulásra, innen az  
imént üdézett vers fanyar humora is. De a morális felel ősség, ami 
kényszerűvé teszi a mondat elrekesztését a végtelenb ől, már gesztus. 
Nem11s Nagy Ágnes költészetének pedig +mély erkölСsis,ége van. 

Éppen azért, mert a, forma Nemes Nagy Ágnes költészetében ma-
gatartás és gesztus, a szabályok, az els ő  pillantásra kimutathatók és 
a vers mélyrétegeiben rejt őzők is, álszabályok. Mert nem az a ren-
deltetésü'k és legkevésbé sem az a lényegük, hagy felismerhet ő , ha-
gYományos költői formát ,hozzanak létre, hanem mindenekel őtt az,  
hagy ;kifejezzenek egy embert, az egyes embert, aki a költészet szá-
mára laz egyetlen rejtély, 'tehetetlenségével, romlásával és minden  

győzelmével iеgtјtt.  Nemes Nagy Ágnes verseiben a rímeket, a tago-
lásokat, a ritmust is így kell érteni.  

Az ilyen értelemben felfogott tárgyvers a legfontosabb eredménye 
ennek a költésze'taneik. A 'tárgyvers, mint az eltárgyiasodás tenden сiá,já-
nak 'kifejezése,tehát nem ,pusztán mint költ ői forma érdekes a szá-
munkra, hanem mindenekel őtt mint gesztus, mint tett. Nemes Nagy 
Ágnes "költészetének központi megha,tárazója ez a paradoxon: a sza-
bályakat álszabályokiká teszi, és .tettet formál bel őlük, azaz kicsúfolja 
a szabályokat, szégyenoszlopra á11Ltja őket, Ha a magyar költészet  
babitsi szárnyát folytatni lehetett, ha lezárt költ őiességét ki lehetett  
bővíteni, akkor ezt a módot kellett megtalálni: egyfajta abszurd, fa-
nyar fintort. A formát gesztussá tenni. 
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KONYVRŐL KÖNYVRE  

BORI IMRE  

VAS ISTVÁN KÉT KÖNYVE 

Megnyugtató, hogy az emlékezéseknek és emlékiratoknak abban az 
inflációjában, amelynek az utóbbi években tanuúi lehetünk, olyan köny-
vekkel is találkozhatunk, mint a Nehéz szerelem (1964) és a frissen 
megjelent Félbeszakadt nyomozás (1967), hiszen Vas István mintegy 
megmentette is műfaj becsületét, és rehabilitálta is egyúttal mind  

őszinteségével, mind pedig szókimondásával, sőt .könyörtelenségével.  
Tudatában vagyunk ugyanakkor annak is, hogy sem az őszinteség, 
sem pedig а  szókimondás nem irodalmi kategóriák, s hogy mégis  

ezeket emlegetjük Vas Istvánnal kapcsolatban, i аzёгt tesszük, mert 
Vasnál esztétikai .l аtegáriákká váltan művénаk — lírai nyomozásai-
nak — tengelyévé is lettek, magatartása és mondandói jellege szinte 
minden vanat~kozását behálózva. 

„Öntsünk tiszta vizet a pohárba" — sugalmazzák Vas intenciói, és 
nem riad meg kényes kérdésekt ől sem, hiszen nála, könyveib ől ez 
tetszik ki, la tisztánlátás vágya er ősebb, mint a meggondolásoké és 
megfontolósaké, vagy az emberinek nevezhet ő  belátásé, s ezért nem 
lehet étekintettel elevenekre és holtakna, ezért tépi fel könyörtelenül  

a már behegedt sebeket is, s hagyja, hadd folyjon újból a vér s fáj-
jan, mi egyk+ar fájt. Nem pártatlan, hanem elfogult nyamazó ő , mint 
végső  fokon minden nyomozó is, kinek egyetlen mértéke van: saját 
maga, s minden csak ezért bír érdekkel, mert valamilyen formában 
vele volt szeQnélyes kapcsolatban. Éppen ezért egy lírikus regénye 
a Nehéz szerelem és A félbeszakadt nyomozás, bár alcímében a „líra 
regényét" ígéri mind a ,kett ő , hiszen a magyar lira mégiscsak több 
volt, mint az, amit Vas fiatal költőként, a húszas és a harmincas 
évek fordulóján felfogott, s még akkor is több és nagyobb, ha ehhez 
bosszil évtizedek bölcsességével és megélt s lesz űrt tapasztalataival 
közeledik is. 

Ilyen erényei ellenére Vas István két kötete mégsem .a támadás,  

hanem a védekezés és magyarázás jegyében született, s még nem is  

annak a lírai „konzervativizmusnak" a védelmér ől van szó nála, ame-
lyet оly büszkén emel maga elé pajzsként: nyomozása egyútbal iga-
zolási kísérlet is. Nem nehéz ugyanis művébеn felfedezni a szándékot, 
hogy lelki alkatának és vonzalmainak rajzával maga el őtt is kétségte-
lenné ,tegye mindazt, +ami vele és ,körülötte az íróvá válás id őszakában 
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történt és hagy mdndaz szükségszer űen történt, amelyet könyveiben fel-
idézett emberi és irodalmi viszonylatokban egyaránt, végs ő  soron tehát 
indokolja szakítását (amely nyilvánvalóan csak látszólagos volt és 
személyes jellegű ) gaz avantgarde és a forradalom mozgalmaival. 
A szakítás fájdalma éppen ezért muzsikál ebben a két könyvben, 
nosztalgikus vonzódása pedig műve legkegyetlenebb lapjaihoz vezeti 
el. Nem hiába központi ,kérdése tehát ,a magyar avantgarde jellege, 
Kassák személye, s a maga lelki és társadalmi örökségének la prob-
lémája, a gátlások, amelyek végül is a ParadicsoQnból való ki űzeté-
séhez vezettek. Könyveiben tehát iaz Éden elvesztésének a történetét 
mondja el a személyes okok és ілditékok fényében, Édenét, amelynek 
kapujában Kassák Lajos állt zordonan anatémája lángpallosával, el őtte 
meg ő  s Kassánk mostohalánya, Eti, szerelme és kés őbb felesége. 

Lelkiségének tüzetes rajza nemcsak gaz önismeret vonatkozásaival 
van telítve, hanem a megfigyelések finom hálózata is befutja..Ábrá-
zalása pedig plasztikusságában tündököl, Strum und Drangjának kör-
képe a XX. századi magyar léleklátó próza legjelentősebb lapjai közé 
sorоlható, s ha ehhez még hozzátesszük, hogy Vas оlyan társadalmi 
réteg intim életéről és szokásvilágáról fest .képet, amelyr ől a magyar 
irodalom az egy Déryn kívül valójában alig szólt, (akkor egyúttal m űve 
szociológiai vonatkozásait is érintettük. El nem hanyagalha+tbvá teszi 
Vas lelkisége elemzésében, hagy ,a Lipótvárosban született, hogy a ma-
gyar-zsidó pénzarisztokrácia tartott rá sokáig igényt apja tervei és 
szándékai révem, s neki csak hosszas és kimerít ő  lelki küzdelmek 
révén .sikerült kitörnie a klasszikusabb polgári létezés relációi felé, 
hiszen ,könyveiben mind egyértelműbben az fogalmazódik meg, hogy 
ő  valójában nem is „proletár" akart lenni, s nem is forradalmár, 
hanem a legnemesebb értelemben vett polgár, .s éppen ezért nem 
tudott beleilleszkedni a világnak Kassák-képzelte rendjébe sem, hi-
szen nem jó szándékán múlotta választásfa, hanem a lélek mélyebb 
rétegeinek ellenállásán is, azokkal a tanulságokkal, hagy Lukács 
Györgyék útja a hús гΡaas évek végén és a harmincas évek elején már  

megismételhetetlen volt, s amilyen könnyen tudott például Déry Tibor  
szakítani az papák vi:lágá.иal, оlyan ellentmondásos és szinte lehetetlen  
volt tíz esztendő  múltan egy ilyen szakítás. Vas ugyanis már statikus  

világban etette első  Lépéseit, lázadozva és forrongva, de két t űz között  
is, hiszen forradalmi kalandjának bukásához miлd szülei, mind pe-
dig Kassák ellenállásfa hozzájárult, vonzások éstaszítások sajátos  

szövevényébe fogva a fiatal írót. Vas lírai nyomozásának külön értéke  

ennek a szövevénynек  felderítése, s a tény, hogy szinte minden 
szálat végigkövet elemzésében, irodalomra és lelkiségre egyaránt hi-
vatkozva. Nyilvánvaló ugyanis, hagy Vasa húszas évek második felé-
ben járhatatlanná, vált utakon akart j árni, s eszmélkedésének tula j -
donképpeni eredménye az volt, hagy felfedezte: neki már az útja, s 
az, amit Vas az lavantgarde-dlal való szakításnak láthat, valójában egy 
hiábavaló küzdelemmel való felszámolás volt a részér ől, hiszen sem 
költői habitusa, sem .szociológiailag felfogott Énje, sem a m, gválto-
zott körülmények nem támogatták forradalmi és aktivista jó szán-
dékát. 

Mindebből nyilvánvalóan következik, hogy Vas és Kassák barátko-
zása, majd összecsapásaik és küzdelmeik mélyén a fentiekben vázolt 
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konfliktusok is !adva voltak, és éppen azok voltak a dönt őbb ténye-
zők, melyek vlszanyukat megszabták. Tény ugyanis, hogy a j ó szem ű  
Kassák meglőttra és nyomban kamatoztatni akarta Vas István tehet-
ségét, de az &s tény, hogy a magyar avantgarde pápája bels ő  „udvFa.-
rára" Vas István bejutni nem tudott valójában. Nyilván nehéz lenne 
kimutatni, hagy ebben mekkora része volt Kassák „tűrhetetlen" és 
türelmetlen személyiségének, összeférhetetlenségének, mennyiben be-
folyásolta ösztöne, amely jelezte, hagy Vas a látszatok ell иaiére még-
sem az ő  embere, mi yen szerepet játszott az Eti-szerelem vagy Vas 
emberi természete, és ebben a miindvégig felemás és áldatlan viszony-
ban mennyi az „irodalmi" érdekűség, s milyen mértékben ütközött 
össze az irodalomról és jellegéről alkotott kétfajta felfogás ebben 
a konfiktushan, amelynek raja Vas emlékezései két kötetének je-
lentős részét képezi — nem kis mértékben ,annak jeleként, hagy Vast 
még ma is mennyire foglalkoztatja és kísérti Kassák egyénisége és 
rá gyakorolt hatása.  

Külön kérdés tehát Vas Kassák-partréja, amellyel Kassák szemé-
lyes ismerősei nyilvánvalóan pörbe szállhatnak, bár az is kétségtelen, 
hogy a szerző  olyan területeket érint, ,amelyek annyira szubjektívek, 
hagy megnyugtatóan állást foglalni kettejükön kívül aligha illetékes 
mášиalaki. Vas ugyanis Kassákról, gaz emberről najzal partrét és nem 
az íróról, a mпivészről, s a maga viszonyának tükrében nézi meg 
Kossákot, s nyilván nem is akart objektív lenni, hiszen az emberi-
nek asíkján az egyéni rokonszenvek és ellenszenvek ellen őrizhetet-
lenek és m,egmagylarázhatatlianok is, lévén szó két ember kapcsola-
táról. Köиetkezésképpen Vas Kassák-partréját fenntartásokkal kel 
fogadnunk, s fölöttébb problematikus lenne megállapításait általáno-
sítani vagy iiradalomtörténeti érvényét elfogadni, annál is inkább, mert 
ha pil anatnyilag még nini is (Kassák alig fél éve, hagy meghalt), de 
a közeljövő  már csak a kassáki művel fog foglalkozni: az ember alakja,  

erényei és gyöngeségei mind kisebb szerepet játszanak majd. Mind-
ehhez hozzá kell még tennünk, hogy a Kassák-portré, akárcsak a könyv  

többi :író hőséé ;is (Illyés Gyula, Déry Tibor, József Attila p1.) rendkí 
vül szuggesztív és plasztikus, az írói .mesterség szempontjából szinte 
hibátlan megoldásokat prezentál. 

Vas István könyverinek legproblematikusabb fej ezetei azok, ame-
lyekben a magyar aиantgarde problematikáját érinti, s Vassal tulaj-
donképpen a magyar avantgarde megitélése kapcsán sziikséges vitat-
kozni, mert bár itt is szub jektiv vélen гΡényről és senkire sem kötelez ő  
álláspontról van szó, a magyar avantgardn azonban olyan téma, amely 
a modern magyar irodalomnak nemcsak egyik legfontosabb fejezete, 
d,e alapjában véve kulcskérdése is, meg kell hát állni Vas interpretá-
cióinál, unnál is inkább, mert az avantgarde kérdéseiben meglep ően 
kiategonikusak nyillatkozatai, s tünetértékűek is egyértelműen elvuta-
sító jellegiikkel. 

Vas István véleménye a magyar avantgarde-ról elzárkózó és negatív, 
s harmonikusan illeszkedik a magyar irodalomnak egy „nemzeti" 
szempontú szemléletébe. Nem véletlen tehát, hogy a Nehéz szerelem  
már az első  alda,llakan, szinte a bevezetésben még, az avantgarde és 
a „magyar" jelleg kérdését veti fel Illyés Gyula els ő  kötete, illetve 
a Dokumentum című  folyóirat versanyaga kapcsán: 
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„... Azt a néhány magyar avantgardistát, akit legjobban szerettem,  
legalább olyan j ó éköltőnek éreztem; mint francia vagy német társai-
kat. De — nagyon habozva és bizonytalanul — kezdtem alyasmi+ket  
gondolni, hogy ha, a mi verseinket Póriasban írnák meg, csak éppen  
franciául, akkor francia versek volnának, míg ha az ő  verseiket m.a-
gyarul írnák meg, akkor is franciák volnának. Mai fogalmazásommal  
ezt úgy mondanám, hogy a Dokumentum legjobb versei francia for-
ditásban francia versek volnának, és minél jobb fordításban, annál  
franciábblaik; Apollinaire vagy Eluard viszont magyar fordításban is  
francia költők maradnának, és minél jobb fordításban, .annál pári-
zsibbak.  

A Nehéz föld darabjait azonban semmiképpen sem tudtam elkép-
zelni Iwan Coll vagy Eluard vagy Reverdy versei között ... Kétség-
kívül a modern költészethez számítattak még, de — bár Illyés egyszer  
sem írta 1e köte гtében a »magyar« szót — kétségkívül hazai termés  
volt, helyhezkötöttem eredeti ... A ,kötet egyik f ő  fortélyát akkor  
persze még nem láttam át: beletellett még egy kis ;id őbe, amíg fel-
fogtam, hogy a Nehéz föld ravasz tudással kombinált keverék, mely-
ben ami modern, az nem volt rr аgyar, s ami magyar, az nem volt  
modern ...”  

Majd:  
„Nincs értelme Magyarországon modern költészetet csinálni, ha  

nem modern magyar ,költészet, ha csupán az különbözteti meg a  fгan 
cia vagy német avantgardizmustól, hogy szavait a német vagy a fran-
cia szótár jobb oldalán bađáljuk, s nye ~l.vtani szabályai sem egyeznek  
az indogermán nyelvekkel-- szárazan összefoglalva körülbelül ez volt  
számomra Illyés könyvének ,tanulságfa ..."  

Téziséből pedig ezt a ,következtetést vonja  11: 
„Még kevésbé sejtettem ;akkor, milyen végzetes szervi baja aorra-

gyar avantgardizmusnak, hagy se nyelvében, se rejtett zenéjében, sem  
észjárásában nincs semmi kapcsolata :a magyax költészet falya лnatos-
ságával ..."  

S fejleszti tovább a „nemzeti jelleg" .szüikségességénck gondolatáig:  
„Mert hogy egy nemzet modern költészetének meg kell őriznie va-

lamit a nemzeti jellegb ől, azt egy csapásra fölismertem a Nehéz föld  
alvasásakoir, és később se volt rá okom, hagy ezt a felismerésemet  
miegtagladjam, de nem egykönnyen tudtam gyakarlatban megvaló-
sítani ..."  

Végül а  Félbeszakadt nyomozásban ezt szögezi 1.e:  
„Hagy а  magyar avantgardizmus nem folytatható, ez oly nyilván-

valónak .látszott, hagy nem kellett ..rá sok szót vesztegetni ..."  

E gondolatmenet f őbb csomópontjaiból a magyar avantgarde szinte  
minden jelentősebb kérdése felé szálak futnak, s koncepciója bels ő  
törvényei szellemében foglal állást a szabad vers, az importslt és az  
autochton modernizmus, az autamátizmus, a prózavers, a népdal és  
Vörösmarty szürrealizmusa vagy a modern költészet „nyelvi fedezete"  
kérdésében. Termékeny s problematikus részletmegfigyelései mellett  
azonban az a gondolat is megszületik, hagy a ,költészetnak ez a faj-
tája se gondolatot, se technikát nem igényel", is ezt kihasználva a „mo-
dErnizmus ügyefogyott balekjai vagy blöfföl ő  iparlovagjai" „remény- 
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telen zagyvaságot, sivárságot és szélhámosságot" produkáltak, követ-
kezésképpen kompromittálták is az avantgardet, s megfeledkezik 
arról, ,hogy végeredményben minden m űvészeti mozgalom természe-
tes velejárója, hagy a könnyebb epemállás vonala is érvényesül, éppen 
ezért nem lehet a mozgalom f ő  vonalát az avantgardizmus kapcsán 
sem azonosítani selejtjével. Szempontjai, „vádjai" a magyar avant-
garde kapcsára mind gondolatmenete gerincében, mind számos rész-
letkérdésben, nagyon jellemz ő  ez, emlékeztetnek az Adyékkal szemben 
egykoron hangoztatottakra, mind a hagyománytalanság, mind a nem- 
zetietlenség, mind pedig az „eredetiség" vonatkozásaiban. S mi több, 
az is nyilvánvaló, hagy a .magyar iavantgarde megítélésében lényegé-
ben formális szempontok vezették, s küls őségeinél maradt meg, de 
belső  törvényei, öntörvényei felé már kevésbé tájékozódik, azonkívül 
pedig hajlik a felé a nézet fe1é, amely a magyar avantgarde-ot Kiassák 
személyével és szerepével egyenlíti ki, s a mozgalom látszólagos siker-
telenségét Kassáknak tulajdonítva lesz űkíti az avantgarde kérdéskö-
rét, mondván: „Az hagy tehetsége erejével megritkította maga körül 
a levegőt, és elszikesitette a talajt a modernizmus minden más lehet ő -
sége és változata számára, hagy a magyar avantgarde ő  volt, Kassák 
Lajos és semmi más. Valami grandiózus összeférhetetlenség volt a 
költészetében is, amelyet agyatlan szál sem f űzött össze a régebbi 
magyar költészettel, és ahonnan egyetlen szál sem futott tovább az 
új magy ~aх  költészet szőttesébe. Apollinaire vagy Eliat sok mindent 
folytatott, Kassák semmit; s Eliotot és Apollinaire-t lehetett folytatni, 
Kassákot nem. 

Vas István ;alighanem ott lépi át a szubjektivitásnak azt ,a határát, 
amely művének tulajdonképpeni erőssége, ahol ítéleteinek mindin-
kább általános érvényt, a maga ízlésének és pályája alakulásának 
egyetemesebb jelentőséget kezd tulajdonítani, s bizonygatni kezdi,  

hagy a „magyar avantgarde" tulajdonképpen nincs is, hagy a tehet-
ségek sorra mind elpártoltak t őle s lettek „magyar" írók, hagy az, 
amiit mаgy~ar avantgarde-nek nevezhetn,émk, KasS k nagy il,lu г ,onпsta 
mutatványa volt csupán, de a magyar irodalomhoz vajmi kevés köze 
lehetett, mert nem kapcsolódott az irodalmi hagyományokhoz és nem  
vált maga sem hagyoanánnyá. S mi több: erény-rendszerré próbálta 
alakítani az avantgarde-dal szembeni ellenállást, s a maga „ hagyomá-
nyos" ízlésének tüneteit nemcsak kívánatosnak, hanem jellemz őnek 
Is hajlamos minősíteni, holott Vas István oly korai averziója az 
avantgarde magyal mozgalmai iránt nem a szabályt, hanem a kivé-
telt képezi, s ,tüntető  konzervativizmusa inkább tünetjellegével érde-
kes elsősorban. Nyilvánvalóan a magyar irodalomnak nem erényei, 
hanem „lemaradása" tényei közé sorolandó, hagy az avantgarde-moz.-
galmakat nem tudta feld4ajkálva motorjává tenni abban a ,mértékben, 
mint amilyen mértékben a szeremsésebb alkatú és szociológiai vo-
natkozásokbiam harmonikusabb kanstrukGiójú irodalmak alapjaikba 
építhették az avantgarde eredményeit. Éppen ezért nem látszik indo-
kaltnak, hagy azt a, kétségtelen irodalmi többletet, amit a magyar 
avantgarde mostoha körülményei ellenére is megteremtett és azt az 
esztétikai tapasztalatot, amit így is felhalmozott, semmisnek nyilvánít-
suk, és tisztán csak szubjektív erdknek tula j danítsuk, ami több volt 
Kassák ilyen vagy olyan szeszélyénél és ötleténél. 
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A Vas-modell tehát nem revelációja annak a líra-regénynek, amelyet 
oly remekül magalkotott, s nyilván éppen ezért nem „jelentése" köti 
Ie az olvasót, hanem a rajznak a mestermwnkája, az ön вLemzésnek 
számtalan telitalálata. ebben a két .könyvben, els ősorban .azok 'a vo-
nások, amelyek „lírán" túli területek is már. 

WEÖRES SÁNDOR DRÁMÁI 

A magyar irodalom „papírszínháza" újabb két drámával gyarapo-
dott, miwtán grafikailag szépen megoldott könyvben kézhez kaptuk 
Weöres Sándor Hold és Sárkány című  drámakötetét. 

Weöres Sándor nem véletlenül a végletek írója, kötetében .is a vég-
htek drámáit olvashatjuk: A holdbeli csónakos a költ ői képzelгt 
„kalandos játékának" szülötte, az Octopus a szenv еdélyеs ember 
műve. Az egyik csak mese, olyan mese, amely tobzódik mesei voltá-
ban és túlcsardwlóаn hirdeti a játéknak ,azt az elementáris örömét, 
amelyet korunk embere oly irigykedve fedezett fel :a primitív népek 
és a gyermekеk világában, a másik fegyelmezettebb .képzeletnek s egy  
reneszansz egyéniségnek alkotása, mily a „zaftos evilágiság" b űvöleté-
ben csillog, s nxind a kettő  jellegzetesen Weöres Sándor-i költészet-
felfogást tüikröz, a költ ő.i kreáciániak elsőrendűségét, a képzelet lehe-
tőségeinek határait példázza a mesés é.s iaz ironikus vonatkozáesaiban,  
hiszen ha A holdbeli csónakos cinű  drámája mesével van teli, az  
Octapus ironikus alkotás, a Vanitatum vanitasnak egy szelídebb,  
s neon keserűséggel, hanem iróniiávа l tiltott változata.  

A holdbabi csánаkas, bábjáték lévén, nem ismeri .a Térnek és az Id ő  
a képzetét, hanem örök idétlenségben felvonultatja nemcsak Vitéz  
Jánost, Bolond Istákat, Paprika Jancsit, a magyar népmesék h ősedt,  
hanem a szerző  vonzódásainak megfelelően az égtájak mitologikus  
mélyéből előlépteti Jégapót és Pávaszemet, s velük Nagymedvét és  

Medvefit, a magyar őshaza világával egyetemben, aztán fellép kínai  

császár, szumír f őpap, szerecsen fejedelem, krétai :király, találkozunk  

Parissal és Helenávlal — tehát azzal a világgal, amelyet Weöres Sán-
dor költészete is bebarangolt éppen ebben az id őben, s drámá j a  
versbetétjei pedig össze is kötik a kétfajta formai világot, annál is 
inkább, mert a szellemiség pántjai amúgy is együtt tartatták őket. 
S nemcsak az önfeledt játék drámája A holdbeli csónakos, hanem gaz elvá-
gyódásé is: a holdbeli hajós és Pávaszem verses párbeszéde muzsi-
káljia az „éginak" és a „földiek" egymás wtáni vágyát, amelyet — íme, 
még a „mindent lehet" dráma-elve sem tud realizálni, s nem tudja 
megidézni a játék örömre som. Pedig Weöres Sándor nyilvánvalóan 
ezt ostromolja lakkar is, amikor Bolond Istók és Paprika Jancsi kép-
zelet-bukfenceit találja ki, akkor is, ,amikor a Bóbitából oly jól ismert 
versikéit ,e drámába szövi, s akkor is, amikor a tréfának és a kép-
zeletnek oly szürrealistía ízű  ötleateivel gyújt görögtüzet lépten-nyomon 
ebben a drámaszövegben. 

Egy magyar Shakespeare korabeli drámaíró írta volna meg így 
a maga Szentivánéji álmát egykoron, s Weöres, nem kétséges, h űséges 
feltámasztója ennek a szellennek mind itta mesés vonatkozásaiban, 
mind pedig az Octapus ironikus történelmi „tragikomédiájában". Új 
csapásak ezek a magyar dráma oly ritkás ligetében, s felfogásának 
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merészségét éppen úgy emlegetni kell, mint megoldásai közül szá-
mosnak mesteri voltát, újólag bebizonyítva, hogy milyen tévhit Weö-
res Sándort „formalizmussal" vádolni s farrruatiszteletét emlegetni. 
Mi sem áll messzebb tőle, s ha verseskönyveinek anyaga nem is, ezek 
a drámák föltétlenül meggy őzhetnek bennünket arról, hogy Weöres 
halán ma ,ajz egyetlen olyan magyar költ ő , akit nem foglalkoztatnak 
az ún. „formának" ;a kérdései. Erzsébet-+k оrbeLi angol drámai forma 
kell? — áлn legyen! Az Octopus valóban a könnyedség netovábbja-
ként kelti új életre Websterék dramatikáját, karszer űségre lelve a kü-
lönben ma már alig használt formábian, hiszen a romantika kora ré-
gen elmúlott, s a középfajú dráma legy őzte a történelmi tragédiát, 
s ma az író történelmi témákra már példázatot ír els ősorban. 

Weöresnek azonban nem kell e dráma-világ történelmi pátosza, s 
ezt ;az irónia értelemre hivatkozó, fénygyújtó erejével űzi ki a dráma-
formából, s nincsenek illúziói azzal kapcsolatban sem, hagy számára 
ez az egyetlen lehetséges forma és realizálási lehet őség. S éppen ezért 
vállalkozhatott merész gesztusokra is, többek között például arra, 
hagy ne vállal ja a magyar drámairodalom megszentelt hagyományait : 
6 nem történelmi ,kulisszákat képzel h ősei mögé, mint Katonától Né-
meth Lászlóig :a magyar drámairodalom. Őneki nini kellenek a ku-
li~sszák, s mi több: drámája mondanivalója tengelyébe épült éppen 
történelmi kulissza-ellenessége. Olyan drámairodalomban szálalt tehát 
meg a maga „szentségtör ő" módján, amelynek színpadán a történe-
lemnek kivételezetten tiszteletteljes helye van, hiszen a zord végzet 
trónol a magyar színpadokon. Az Octapus h ősei, nyilván nem vélet-
lenül, csak fél arcukon viselik a történelmi maszkot, s kosztümjük 
is csak jelzett, történelmi „hűségük" sem követelmény rnár Weöres 
dráma-világában. A másik arcukkal, „történelmie:tlen" vanásrendsze-
riukben, „örök emberek", a legendák, a mítoszok alakjai — maiak is 
lehetnek többek között, annál is inkább, mert „Octapusa" és mende-
mondák csinálta , s.zentje", mint minden korszaknak, a mainak is van 
és volt. 

Az Octopus-téma örök célzatosságában meglepetést kelt ő  lehet azok 
számára, akik Weörest apolitikus, a világ élete iránt közömbösséget 
mutató költőként tartatták számon. Kiderül ebb ől a drámából ugyan-
is, Weörest intenzíven foglalkoztatják ІІІуаn témák is, amelyek az  
ember és a hatalom viszonylatait érintik, s e viszonyok mechanizmusa 
az, Kamit drámája ironikus felfogásával leleplez és megmutat. Az 
„Octopus" ugygnis Silene várasának „ura és kínzója", kinek minden 
évben szűz lányt kell áldozni, ám kerüljön csak a váras veszélybe, 
mint ahogy a dráma indulása ide jén került, hiszen Giargio (Szent 
György) , Diocletianus hadvezére ostromolja, hiába kérdi Inganga, a 
százéves anyakirálynő , hagy „hát bízunk a sárkány altalmában vagy 
nem bízunk?", Cynthi;a, az udvarhölgy már konstatálja: „Minden év-
ben egy barátnőnkkel kevesebb, mert a szentséges Octopus fölemeli 
és üdvözíti, egyéb áldását én bizony nem tapasztaltam ..." Nem segít 
a sárkány, mert nincs is, miként a dráma sodrásában leleplez ődik. 
Tulajdonképpen annak az elvnek a neve, amelynek nevében Canni-
das, a király, uralkodik és Miran, a Sárkány főpapja, hatalmát gyako-
rolja. S elég, ha az emberekben felébred a gyanú létezését illet ően, 
hagy a kételkedés nagyabb veszéllyé váljék, mint a várost ostromló 
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rómaiak, vagy azok, akik felláDadn!ak Cannidas ellen. Giorgio, a római 
hadvezér, +a, ,,sárkányölő  Szent György", nyamоz az Oetapus utáni („Az 
Octapust, ha valóban .létezik, elpusztítjuk fészkében; és ha nincs, nem 
kell üres rémképnek áldozat"), s vallatja a királyt, ki hevesen bizony-
gatja a sárkány létezését, ment uralma alapul azon a hiten, hogy 
Octapus létezik, s Nellával, ;a. piaci árussal beszélget róla, egyértel-
művé téve az írói tendenciáka гt az emberi balhitekkel kapcsolatban. 
Abban a betoldásban, melyei a szerző  rendelkezésünkre bocsátott, a 
dráma tendencciái szempantjábál talán a legfontosabb mondatvak 
hangzanak el az Octopusszal аlakaskodó hatalom természetrajzáról. 
A dráma második felvonásáahaz kapcsolódik ez a betoldás (a könyv 
szövegenek 129. oldala, a 11. sor után); el Гbb Batrachról, a hajósról 
és kocsmárosról volt szó: 

Nella: 	 Mit vélsz róla?  
Giorgio: 	 Mindenütt  

ahol boltív van, mint penész kiüt.  
Nella: És virul, ahol sárkány uralkodik.  
Giorgio (megragadja Nella kezét): Nella, felelj őszintén: valóság a ti sár-

kányotok? kitől úgy féltek és akit úgy imádtok! jelen van minden  
percetekben!  

Nella (vállat van) : Hát én még sose láttam. Olyannal se beszéltem, aki látta.  
De ha valaki kételkedni mer, halál fia; s aki hisz benne, azt égbe  
ragadja: jutalmúi, vagy büntetésül, el őbb-utóbb fölfal mindannyiunkat.  

Giorgio: Hogyan tudtok így élni, mint vágóhídon a barmok? Mégis jóked- 
vűnek látszik itt a nép.  

Nella: Mert mindenki reméli, őrá nem kerül sor, legtöbbje a szuszékban hal  
meg. Nézz rám, Giorgio lovag: én éppen ma jutottam az Octopus ki-
választott jegyesei közé. Most sírjak? Hiszen ha nem így alakul, tovább  
is perec-árus lennék, nem kerültem volna Inganga közelébe, nem  
ülhetnék most itt veled.  

Giorgio: Megéri?  
Nella: Nálunk a legtöbb lány hanyatt-homlok iparkodik, hogy sárkányszúz  

lehessen: nagy rang, szép ruhák, édesség, el őkelő  gavallérok — majd  
akkor ijedünk meg, ha csakugyan visznek a szörny torkába, de addig  
évek múlnak gond nélkül, palotai szolgálatban; és ha belénk szeret  
egy lovag, vagy más tehet ős ember, váltságdíjat fizet értünk Drindin  
papjainak és visz feleségül. Meg aztán akinek feláldozása soká késik:  
öreg udvari dáma, nem kell az Octopusnak, neveli a fiatal áldoza-
tokat.  

Giorgio: Kezdem érteni: a pokol nem t űzkatlan meg jégverés, a pokol mézben  
hentereg.  

Nella: Szülők igyekeznek, hogy lányuk a Hydráé legyen: ez nemesség és  
gazdagság a családnak. (Egyre hevesebben és hangosabban.) Képzelhe-
ted, a polgárlánynak mennyi pártfogó kell ily emelkedéshez: a sza-
kállas nagyúr, a szakálltalan ifjúr, a nyájas pap bácsi — mire kiválasz-
tott szent szűz lesz szegény, hova lett a szüzessége, tízszer is! (Harsá-
nyan kacag.) Engem a király unokaöccse ... (Vallomásától megriad,  
elhalkul, majdnem sír.) Most megvetsz?  

Giorgio: Testvérke, azt hiszed, én mindig mindenben tiszta vagyok? Еn,  
a pogány császár katonája! Ha megvetnélek téged és társn őidet és  
a sárkányos Silenét, hányszorosan vessem meg önmagamat?  

Naomi (jön kosárral)  .. . 
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Az Octopus-téma az ötödik felvonásban zárul, ismét csak a szerz ő  
felfagásá,ra oly jellemz ő  ironikus célzathal. Mert ahogy nem látta  
sea аvј  Oetopust, hatalma teljében, csak a Octopus nevében fogaanato-
sitott intézkedéiseket tapasztalta és azt tudta, hagy mindegy, évben  

áldozatot kell hozni neki, úgy az Oćtopus megöletésénél sem volt  
Ott senki, de — teszi hozzá az egyik polgár, miután isgatotban tár-
gyalják a sárkány pusztwlásának hírét, s azt, hogyan ölte meg Giorgio  
— nem Játba senki a tetemét, de „látta egész Silene", s az Octopus-
kultuszt felváltja Szent György tisztelete, s mi több: költ ő  már meg  
is énekelte, festő  máris megfestette a hatalom új istenségét. Eltávo-
lítják tehát az Octopus-címert a trónról, s helyébe újlat tesznek, me-
lyen a, „lovas lándzsás Szent György, alatta a leszúrt Nyolckarú"  

látható, s máris fegyveresek őrzik. Nemcsak egy legenda született,  
hanem a hatalom folytonossága is biztosítva van, függetlenül attól,  

hogy most már .a trónon Cannidas helyett Ubtaganga az őrült és  
együgyű  királylány ül, minta hatalom örököse, s mig a hatalom ú j  

emberei patetikusan szánakolnak, Uttagangámak „pipilnie kell", s ez  

az emberi gyöngeség is nyomban erénnyé változik a hatalom b űvöle-
tében Bardanes szavai révén. A mű  utolsó gesztusa éppen ezért  

Weöres drámáját abba a láncolatba kapcsolja, amelyet J ~arry kez-
dett Übü kігёdу  című  drámájával.  

Weöres Octapus-drámája azonban közelr ől sem vérszegényen tézis-
szerű, hanem közvetlen mintáihoz méltóan vérb ő  eиilágiságban tob-
zódó. A költői lelemény gazdagsága vonul fel beenne, valóban úgy,  

ahogy az egyik udvarhölgy mondja részegen: „nem gy őzőin józanul",  
mert felvonulnak .a drámában „császáriak, lázongók, Octopus, lány-
áldozás, vérbűn, legény :a máglyán, fölfordulás — !az ép ész meg-
kukul ..." Színes forgatagban tombol az élet ebben a drámában;  

mind a váras ostroma, mind pedig a tavasz-ünnep és lány-áldozat  

.napja ez — felszabadította az ösztönöket, s a Weöresre oly jellemz ő  
vonzalmak sorra hangot kapnak: égi és földi :találkozik léptien-nyomon  

benne, éteri és vaskos. Utaljunk például Isbel és Lauro szerelmi jele-
netére a hajófülkében, iamely akár Weöres Ekeagájának, illetve a Fairt'  

Spг  ngnek is méltó darabja lehetne heves erotikájával s egyben tiszta  

idilljével, .amelyet a hajósnép, mely a kabinfalon kukucskál, durva  

kommentárjai ellenpontoznak, s hivatkozzunk a tavasz-ünnep tobzó-
dását eLrnesélő  betoldásra is, melyet ugyancsak ideiktatunk. Lányok  
menekültek el a férfiak 1161 s most élményeiket mesélik:  

Cynthia: Ne mókázz. Rettegek. Ma több kalandot, 
dühöngő  és udvarló részeget, 
bolondgombától révült látnokot, 
hímmé vált nőt, rémugró tigris-embert, 
kimetszett kangolyót, fölszelt hasat 
ne lássak! 

Barbara: 	 Házereszről kén szitál, 
fölfordult éj, tán holdját is ledobja — 

Cynthia: Poszkának látszol, és szíj-izmu vagy, 
te ciprusi táncosn ő , kérünk, maradj ! 

Lycoris: Tépett, csapzott vagyok én is! Az ünnep estén 
magas deszka-emelvényen a vár el ő tt 
kellett Szent táncot lejtenünk. 

Barbara (Lycorist húzza-vonja): Na mondd el! 

39  



Lycoris: Kíváncsi vagy? Sárkány-fogócska-játék! 
Három kiválasztott: a sicul Agave, 
az egyiptomi Nophre, meg árva gyöngypatám, 
a tavasz-ünnepi őrjöngők felett 
vékony fátyolban és virágfüzérben, 
gondolhatjátok! Kénfáklyák csorogtak 
a részeg hánytorgó embertömegre, 
s mi libegtünk, forróságban, rossz leveg őben, 
verejtéktől mint istennők ragyogtunk. 
Odalenn az elmelvényt rázták százan is, 
mert föl nem értek, póznán nyújtogatták 
a gazdagok pénzes-zacskóikat, 
óbégattak, könyörögtek — 

Barbara: 	 Mégis itt vagy, 
nem vitt el a vész? 

Lycoris : 	 Agavét, azt hiszem, 
lerántották, mi lett vele, nem tudom. 
Еs Nophre az egyik pénzes-zsákkal elment. 
Rólam csak a fátylat szaggatták, s menekültem, 
erdei forrás nimfája nem vagyok hogy 
mezítlenül szökelljek! 

Cynthia : 	 S hogy szabadultál? 
Lycoris: A várba iszkoltam. Nem kell nekem 

duzzadt zacskójuk, öntsék máshova. 
Fáradt vagyok. 

Cynthia: 	 Alhatsz nálunk reggelig... 

S emlegethetnénk a szellemnek és a humornak a sziporkázásait is,  

hiszen Weöres az ;a költő , ;aki neancsak mer, hanem tud is játszani és  

önfeledten elmerülni a képzelet bukfenceiben — az embednek messze  

kitágítva körét a magyar irodalomban, melyben, tudjuk, zordonabb  

magatortásak a népszerűbbek, s a ború felhője szinte mindig kötele-
zően ott kísért a horizonton. Az evilágiság telje táplálkozott éppen  

egekből a forrásokból, s még leleplező  iróniájában is lépten-nyomon  
érezhető  mozdulása. A realitások és a hétköznapiság iránti érzék ihle-
tében alkotott dráma éppen ezért az Octopus, valóban méltö a „Shake-
speare korabeli" jelzőre is, s ha dikcióját, nyelv гi zengését tekintjük,  
nyilván még a „shakespeare-i" jelz ő  sem tűnik túlzásnak, különösen,  
ha az .egyes jeleneteket vesszük szemügyre külön-külön. A költ ő  remek-
lése ez a mű  tehát, s Weöresnek, a drántiaLrónak a jeladása is. Kérdés  

azonban, hagy látjuk-e színpadom is, bar igazi próbáját nyilván csak  

ott élhetné meg, hiszen az kett ős prбl;a lenne: nemcsak az írói, hanem 
a ;színpadi ízlésé is. 

40  



A  KRiTIKA DOLGA*  

ABODY BELA  

Mentegetődzéssel kezdtem, vitával folytatom, de ez is beillik men 
tegetődzésnek. 

A megtisztel ő  és jóleső  meghívólevél különböző  nézetek „tárgyi-
lagos, előítélet nélküli kifejtésére" biztatja az el őadót. Ez gaz a 
pont, ahol nehezen -osztom a szervez ők optimizmusát. Általánoslabb 
értelemben is, de ;a magam személyét tekintve mindenképpen. In-
kább ősz nte beszédet ígérek: el őítélet-mentesség helyett vaU оmást 
előítéleteimről, amelyék nem magam választotta útitársként kísérnek. 
Tárgyilagosság helyett elfogultságaim, érdekeltségeim nyílt, családon 
belüli feltárására vállalkozom, úgy gondalvón, hogy ez erkölcsösebb 
— s furcsa, paradox módon, talán objektívebb — módszer is, mint 
a teljes ab j ektív igazság birtoklásának tudományosságba csomagolt 
hitélménye. Végül is nehezen elkerülhet ő , hagy az ember a maga 
tapasztalatait kanonizólja törvényekké, személyes élményeit tekintse 
egyetemes érvényűeknek, ,annál is inkább, mert a személyiség szíve-
sen tekinti önmagát a világ gyakorlóterének, s őt — ebben a szakmá-
ban nemegyszeт  — éppenséggel .magával a világgal téveszti össze ma-
gát. Ha valamiben, hát legfeljebb abban bizakodom, hogy végered-
ményben az ember nem egészen maga választja meg személyes szel-
lemi sorsát, tehát egyéni tapasztalatai önmaguknál többet jelentenek. 
(Mint ahogyan az egyén is többet jelent önmagánál, mert valamilyen 
nagyabb egység modellje.) Számítsuk hozzá azt a rögeszménket, azt 
a kötelező  szakmai-erkölcsi munkahipotézist, hogy mondókánkban 
van valami általános érvény ű , tehát nemcsak magunk helyett; szeré-
nyebben: nemcsak a magunk érdekében beszélünk, itt és másutt. Ez 
a .maximum, amit jó lélekkel ígérni merek: tárgyilagosság helyett azt, 
hogy elfogultságomnak, a rémragadt el őítéletnek van valamelyes do-
kumentumértékű , tüneti jelentőségük. Ida már más nem, ha már több 
nem! Szegény ember vízzel f őz; bizonyára emlékeznek a közmon-
dásra. 

De most mára tárgyra. Formás anekdotadélután ígérkeznék a kri-
tikusról elmondható mindenfajta rosszról. Ha más egyéb miatt nem, 
már csak azért is hálával tartozunk neki, mert annyi szellemes kri-
tikusellenes és kritikaellenes aforizmára, der űs történetre adott al- 

* Elhangzott Amersfoortban, a hollandiai Mikes Kelemen Kör 1867. évi tanulmányi  
hetén. A szöveg teljesen azonos az ott elhangzottakkal ;  ezért néhány „akusztikus" vagy 
túlontúl informatív .és didaktikus részletért elnézést kérek: A. B.  
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kalmat. Katalizátorként működött: fényes elmékb ől váltott ki önmaga 
ellen fényes gondolatmeneteket, amelyekben a személyes érdekeltség 
látványosan ölelkezett a bizonyítékok mutatványaival. Lényegében má,r 
az antik kultúrák minden rosszat összefoglaltak; Shaw csak az utolsó 
döfést adja meg, amikor gaz Ember és fels őbbrendű  emberben úgy vé-
lekedik, hagy, „aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja". E mondás-
bál ugyan nem derül ki világosan, mit tartsunk a kritikus és még 
szépprózájában is kritikus Shaw kritikai életm űvéről, s gyanakodnunk 
kell, hagy talán nem forró önvallomássa.1 állunk szemben. (Hiszen e 
terepen a törvény ritkán vonatkozik a törvény alkotójára: a szabá-
lyokat, úgy látszik, személy szerint mindig a kivételek hozzák; könny ű  
nekik.) Mondjam-e még, hogy minálunk odahaza az elmúlt évek nagy, 
reprezentatív könyvsikereinek — szakmai és közönségsikereinek —
egyike Ormay Imre Megbukott zenekritikák című  antológiája volt? 
Tömegapéldányszárnat, gyors, lázais utánnyomósakat ént meg ez a tes-
tes gyűjtemény, a rossz prognázisak, buta diagnózisok, s la kerékbe 
tört megfogalmazások tárháza. A nyilvános tévedés mindiga nyilvá-
nos intimitás varázsával hat. Hát még a hittel aláfűtött tévedés! Az 
még szebb! A hazugság legalább produkció. Az őszinte baklövés: ösz-
szeomlás. A meggyőződés s !a baklövés kontrasztja kiapadhatatlan 
humorforrás. A helytálló ítélet nemigen kerül antológiába, s kabaré-
tréfává sem válik. Két okból nem teszi ezt. E,gyrészt azért, mert evi-
dencia. Shakespeare nagyságának megállapítása tartós nagyrabecsülést, 
meghökkenést nem ígér, kiválta két Jahnson közötti filológiai id őszak-
tál kellő  távolsgban. A másik ik: a 'dilletánis kiutasítása sem ígér tiar-
tós sikert. Az irodalomkritikus Dugavics Tituszként általában a meg-
bírált dilettánssal egyiitt ugrik le ,a toronyból, s t űnik el a miélyben. 
Szabad-e még Szabó Dezs őre utalnom, akinek pamfletéletműve a sok 
légnemű  céltábla miatt homályosult el; a zérust hiába szorozzuk, de 
nemcsak hiába .szorozzuk, hiába osztjuk is. Tehát: ne nagyon bízzunk 
a meg nem bukott kritikák antológiáiban, kivált ne bízzunk közön-
ségsikеrében; aki efféle összeállítást forgat a fejében, ezúton próbálom 
róla lebeszélni. 

Tőlem, aki Budapestről jöttem, bizonyára a problema történelmibb, 
társadalmibb megközelítését várják, hagy ugyan egyáltalában várnak va-
lamit. Bár a rólunk formált külvilági hiedelmeket nem igazolni jócska 
udvаriatlanság; ezzel az elemzéssel — ,kihasználva,hagy rendes évi szabad-
ságidőmvben vagyok itt — várnék még egy keveset. Maradjunk most 
csak a szubjektív feltételeknél, vizsgáljuk egy kicsit az anyaghoz f ű -
ződő  viszony, kritikus és alkotás, hogy úgy mondjam, — egy ért-
hető , „didaktikus pleonazmussal", csúnya, de legalább erőszakos szó-
képpel élve; „prehisztorikus archetípusait". Valljunk, hagy ne val-
latassunk. Lássuk be, mert tény, hogy sok kritikus elnyomorodott, 
tehát sértett szé гpíró. Sérelmének eredete sajnos saemélytelen. Tehát: 
perét az egész világ ellem folytatja. Minden ,ellen, hagy semmi ki ne 
maradjon belőle, ami netán vesztét okozza. .Számos ilyen kritikus 
egy általa képzeletben árt műhöz hasonitja a megbírálandó művet. 
S miután — nemz tudom, figyelték-e? — ia fiktív m űvek mindig töké-
letesebbek .a konkrét műveknél, biztosan a megkritizálandó írás húzza 
a rövidebbet. A nem létez ő , lappangó író okvetlenül nagyobb, mint 
a valóságos író. A nem létez ő , a kilicitálatlan íróban még benne szuny- 
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nyad az összes potenciális lehet őség. A 'konkrét író pedig már vá-
lasztott. Választásával lemondott az összes többi lehet őségről, tehát 
a teljességről. Ez a „latens író" (azaz ;a kritikus) apadiktikus ítéle-
teinek forrása, biztanságának aranyfedezete. Ilyenformán a kritikus 
és az író karpcsolata ab ovo meglehet ősen elrontottnak tűnik. 

Van egy másfajta kritikusalkat, s ebből következő  kritikusi meg-
közelítési mód is — mondhatná bárki. Az alázat, s az átlényegülés 
is elképzelhető : a kritikus valamiképpen az alkotó szervezetébe és 
szervezetévé .asszimilálódik. Ez azonban másfajta, nem csekélyebb 
hibák f arrása. Aki azonosul a művel és alkotó j áva1, menthetetlenül 
hozzáképzeli a leírt 'szöveghez azt, amit az író' képtelen volt leírni, 
ami — közkeletű  kifejezéssel élve — „a ceruzájában maradt". Élmé-
nyévé válik a hibák száraz és hűvös oka, szervezete — az íróéval im-
már közös szervezete — lényegének, természetének tartja a m ű  fo-
gyatékosságlaЁ , a fagyatéчkasságok érzelmesen átélt okait pedig ment-
ségnek. Márpedig a műalkotást nem szabad a mentségeivel összeté-
veszteni. Az irodalom az írott szövegeknek, s neme szövegek létre-
jötte okainak és гakаciályaf;nak összessége. Nem az, amit meg szeret-
tünk volna írni, hanem amit megírtunk. A többi: anekdotagy űjte-
ménybe való s nem ta kritikusi szemporotok közé. Epizód. Kávéházi 
asztalokra tartozik. 

Ilyenformán a kritikus és az író kapcsolata rossz házasság, ahol 
a felek közeledése is, távoladása is egyformán pr оvоkáció. A distan-
círozó, ennen 'fikciójához rögz ődött kritikus éppugy árt az ügynek, 
mint aki felolvad az író szolgálatában. El őbbi úgy jár, mint egy ví-
zióba szerelmes férfi, aki mindig tehetetlen marad, ha konkrét n ő  
ölaébe veti a sors, mert nem kapja és nem kaphatja meg t őle, amit 
a korlátlan, tehát felel őtlen képzelet követel. Utóbbi гszintén felsül a 
nő  társaságában, fordított okból: mert mindig feladja magát. 6 maga 
megsz "úrik, tehát nincsen, akinek élménye legyen. Csak birtokolt 
van, birtokló nincs. Lássuk be tehát a helyzet roppant nehézségeit, 
jóformán tért ől és időtől függetlenül. S lássuk be — ez az ördögi 
az irodalomtudamányókban hogy a 'konkretizálás csak fokozza 
a nehézségeket. Részben azért, mert akkor kiderül, hogy mir ől is 
van szó, s ez mindig nagy zavarok forrása. S az is nagyon úgy lát-
szik, hogy maguk .a ,prоblémák festenek szigorúbban. 

Úgy gondalom, s ez leenne egyszersmind dolgozatom els ő  pontja, 
szerényen berendezett sziget az asszociációk vizében, hogy nap fiaink-
ban a 'kultúra hasadásának többféle veszélye is fennforog. Tehát: a 
kritikus helyzete még nehezebb, mint volt valaha is, mert az esszen-
ciájából, sőt egzisztenciájából fakadó 'természetes bajaihoz az új, sa-
játos gondok csapódtak. Magyarán: rossz pozícióból fogad nehezül ő  
feladatokat, növekv ő  veszélyeket. 

Az egyik, a kultúra horizontális hasadásának veszélye. Itt nyilván 
a humán kontra műszaki-természettudományos kultúra veszélyére 
gondolok. De ezt — engedtessék meg megint a személyes vallomás 
— a nyugati teoretikusokkal ellentétben a kisebb, bár látványosabb 
veszélynek érzem. Jobban izgat — mert itt viszont már a talpamon 
érzem a tektonikus mozgásaka't — a vertikális repedés; tömegkul-
túra és elit-kultúra problémája. Az a jelenség, hogy a művészet —
amelynek eredete, ősaka véleményem s a magam suta megfogalma- 
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zása szerint hajdanában a különösen hatásos közlés szándéka volt,  
nem kis mértékben érthetetlenné vált, holott a 'közlés, a minimum  
két felet feltételező  átadása jelrendszer bizonyos — ,  szerény —, egy-
ségét kívánná meg. Engedjenek meg itt egy kis kitér őt: talán nem  
jogtalan a kritikusi karakter után a kritikus terepér ől, a mai kriti-
kus inai terepéről beszélni.  

Kezdeném ott, hogy valamilyen érthetőség követelményét termé-
szetesnek tartom a szé+pirodalamban. Hiszen a kapcsolatteremtés  
számol a megcélzott féllel, га  befogadó közeggel. A merőben önkielé-
gítő  célú művészet paradoxon; a szépíró Robinsonnak is csak akkor  
hinném el, ha esténként a tengerbe morzsolná alkotásait. A megörö-
kítés ténye szükségképpen közösségivé emeli a művészetet. A kapcso-
lat keresése — vagy, óvatosabban: a kapcsolattal val đ  számolás, be-
letörődés — a közös szótár keresése is. Eddig a pontig jogosa szi-
gor, a kérdés száamon kér ő  ,hangsúlyú felvetése. Aki művészi ítélke-
zését önmaga vagy szűkebb 'családja köréből a kollektíva által meg-
valásított nyomda- és terjesztéstechnika segítségével (többnyire a  
törvényes fizetési eszközr ől, a társadalmi megbecsülés elvont és  
konkrétabb formáiról sem lemondva!) egy szélesebb körbe emeli,  
kihíva 'állásfoglalását, számoljon az emberi érintkezés egyezményes  
jeleivel. Mondhatnám, némi romantikus f űtöttséggel: ennek kell hogy  
a mestere legyen. Semmit sem adnak ingyen. S ez nem egyszer ű  do-
log; elő  kell hívni a latens együttérzés-tartalékokat, s őt új befogadás-
lehetőségeket lehet irnplantálni, együtt haladni és vezetni, úgy adni,  
hogy a kapó :a maga öröktől birtokolt sajátjának tekintse ajándékun-
kat. Idáig hát rendben is volnánk, azt hiszem.  

A bajok ott .kezdődnek, hogy az érthetőség fogalma nem egyértelmű .  
Az érthetőség nem egy anyag — esztétikai anyag — objektív, inima-
nens tulajdonsága, hanem viszonylat, tehát viszonylagos. Olyan egyen-
let, amelyben a befogadó fél befogadóképessége 1. ismeretlen, -2. vál-
tozó, 3. önmagában semmi гféle értékmin ősít$ ,erdvel nem rendelkezik.  
Az igadalom-szociológiai rétegvizsgálatok kimutathatják, milyen m űalko-
tást ért meg aholland átlagértelmiségi 1952-ben, a magyar üzemi mun-
kás 1963-,bon vagy egy bolgár általános iskolás 1967-ben. Ezek a vizs-
gálatak annál értékesebbe`k, minél 'konkrétabbak, azaz minél sz űkebb  
s jobban körü-lhatá гоlható réteg vallomását írják le. De ha ezeket  a 
részeredményeket összemossuk, s a közös nevez őt keressük, nyilván  
igen általános, tudományosan hasznavehetetlen eredményre jutunk.  
(Laikus becslésem szerint egy olyan skálához, amelynek a csúcsán leg-
jobb esetben a XIX. századi realizmus alkotásai találhatók.) A tömeg-
statisztika tehát nem alkalmas módszer a m űvészi érthetőség objektív 
kritériumainak megállapítására. Az egyéni vizsgálat pedig értelmetlen, 
hiszen a műalkotásból !senki sem zárható ki, tehát elkerülhetetlen, hogy 
az egy adott jelenséghez többféle befogadó egyén ,viszonyuljon", több-
féleképpen. 

Tovább soralom a nehézségeket. A legtöbb szakm ű  az .érthetőség és 
értelem kapcsolatára orientálja az olvas бt; kicsit úgy, mintha ez egy 
egyedül lehetséges, monogám viszony lenne. Hivatkoznék azokra a 
műalkotósakra (régi példa jó példa: Fekete zongora), amelyekben az 
értelmi érthetőséget kiszorítja, de pótalja ,az érzelmi, hangulati érthe-
tőség. Sőt! El tudok képzelni olyan esetet, amelyben a 'kiszorítás meg- 
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történik, s pótlás, a funkcióátvállalás már nem, vagy alig, s mégis va-
lami jó dolog kerekedik ki a játékból (Kopasz énekesn ő), amíg nem 
vesszük túl komolyan. El tudom .képzelni a (racionálisan és érzslmi-
leg megalapozatlan) humor чhatást, ami viszont és mégis az önmagát 
magyarázó jelenség szokásához híven „valahol" azért még érthet ő  is. 
Fordítva: a tökéletes 'ér'thet őség tartalmi és stiláris jegyei sem biz-
tos, hogy az írói értelemnek akárcsak a leghalványabb szikrájára utal-
nának. (Vagy esetleg csak egy nem szorosan tárgyunkhoz tartozó,, üz-
leti értelem jegyeir ől árulkodnak.) A teljesen érthet ő  és mégis teljesen 
értelmetlen művészet tekintetében halványan utalnék :néhány 1950-51-
ben született magyar versre. (De talán még frissebbekre is lelhetne 
egy nagyon szorgos és j ó szemű  filozopter...) Ez azonban semmit sem 
változtat a dolgok veszélyességén. Ez az a határ, amíg ;a ,közvetlen ért-
hetóségében korlátozott m űvet megvédhetjük, az értelem nevében. A 
határt az az eszménykép és gyakorlat szabja, hagy az értelmes alko-
tás megvalósít valamit, minimum önmagát, tehát ellen őrizhető , mert 
a maga törvényeivel egybevethet ő . De — és most visszakanyarodnék 
dolgozatom második passzusának kündulápontjához — az értelmesen 
értheetlen, az értelmetlenül ,értlhetetlen, a színvonalasan s a színvo-
naltalanul exkluzív műalkotás mégiscsak az egyik oldalra került. Az 
értékrendi differenciálás, a min ősítés sohasem csillapít a jelenség ter-
mészetes vadságán: a név kimondása, a bemutatás még nem változtat 
a dolog karakterén. Beszéljünk magyarul: jó és rossz m űvészet egy-
képpen nagy hajlandóságot mutat az ,elidegenedésre. Más országok s'ta-
tisztлkáit nem ismerem, de tudnék szólni néhány jó szót a tömegkul-
turális színvonal megemelkedéséről Magyarországon. Hozzácsaphatnám 
személyes tapasztalataimat, hiszen öt évet dolgoztam egy minden 
szervpontból izgalmas és szemléletes laboratóriumban, egy általános 
iskolában. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a padlót 
megemeltük ugyan, s ez történelmi érdem, de az emelkedés légnyo-
mása még magasabbra nyomta a ,plafont, tehát a távоlság roppant 
nagy, az általános műveltség s a műveltség anteuszi bázisa, a meg-
emelkedett életszínvonal s e csúcsok között. S amit tudok ktilföldr ől, 
abból úgy látom — igazoljanak vagy cáfoljanak —, hogy a helyzet vi-
lágviszonylatban még kiélezettebb, mint a pedagógia-c кntrтkus állam-
struktлírákban. Hiszen nálunk az általános műveltség bizonyos kötelező  
és ellenőrzött minimumával azért legalább számolhatunk, akárcsak a 
nyilwánasság elé kerülő  művészetek érthetetlenségi maximumával. Te-
hát a kérdés — !kimоndva, ki neon mondva — napirenden szerepel. Egy 
szó mint száz azonban: a többség, a társadalomformálás súlyát hor-
dozók jelentós része magasabb színvonalon produkál, mint gondolko-
zik vagy élvez. Bonyolultabb összefüggés része, mint áttekintője. E tö-
megkultúra forrása jószerivel a .szórakoztató, meglév ő  igények kielégí-
tésére szoritkozó művészet, az úgynevezett kikapcsolódás tápláléka. 
Nemegyszer: személyes és közösségi indulatok levezet ője, vészszelepe 
vagy elzsibbasztója, szóma, a valóságos viszomylatok elködösít ője is. De 
jelen vannak az ízlés status praesensére épített, s a műélvezetből éppen 
a megértéséг"t való megküzdést, a szellemi érték árát magasabbrendű , 
kulturáltabb mádon kikapcsoló alkotások is Jókaitól a klasszikus re-
alizmus csúcsáig és a kés ői j agutádakig. Ezeknek szerepe a közm ű -
veltség fajsúlyának fokozatos emelésében felbecsülhetetlen. De mint 
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önmagukon túlmutató demonstrációs bábuk, egy megmerevedett esz-
tétikai igényrendszer állandó példaatárai, •a rakoncátlan nebulók el őtt 
unos-untalan +agyondicsért szabályos jótanulók, jólfésült eminensek to-
vább ronbják a helyzetet, mint általában minden agresszív hagyomány. 
Tisztelettel elfogadom Lukács György nyilatkozatát a Beszélgetések 
Lukács Györggyel című  kiadványban, amikor a társadalmi fejl ődés mi-
nőségi ugrásával, a forradalmas XX. századdal köti össze, a szavával 
élve, „a kisember előtt megnyíló minőségi élet megvalósulásának lehe-
tőségét". Magam sem vitatnám a fantussági sorrendet, s azt is jól tu-
dom, hogy miképpen .a csúcsteljesítmény fundamentuma a tömegsport, 
a tömegsportié pedig a, kondíciö; a kultúra demaknatizálódása nini-
csak elkerülhetetlen ('tehát jelz őkre, minősгtésekre nem szoruló) fo-
lyamat, hanem szívesen illesztem ide jelz őimet is: örvendetes folya-
matról van szó, amely a csúcsteljesítményeket is alapozza. De — s itt 
Lukács György fejtegetése sajnos abbamaradt — a kulturális élet 
millió :szűz szavazata, szamtalan igény betörése egy sokáig viszonylatig 
exkluzívnak, öntörvényűnek tűnő  értékrendbe rengeteg új gond for-
rása, s ezek persze hogy most jelentkeznek ekkora zajjal, a tömegkul-
turálódás intézményessé !válásának évemben. Örülhetünk-e, hogy a vi-
szonylag könnyen megkiözelíthető  XIX. század — elnézést kérve, Mó-
ricz Zsigmondot is ide sorolom — közkinccsé kezd válni, s a néhai 
analfabéta a Sári bírót olvassa, Jókairó'1, Gárdonyiról nem is beszélve? 
Örülhetünk. Ha gyerm, kkarambál belémnevelt viszalygáso ,m az önmi-
nősіtés ellen nem fékezné a stílusomat, azt is mondanom, hogy büsz-
kék 1,ehetünk. De: örülhetünk-e, ha ezek a konkrét m űvek 1) egy el-
vont követelményrendszerré állnak össze, 2) egy emocionális ,olvasói  
ingerküszöb határait is jelzik? S hozzá tudnunk kell, hogy az .olvasói  

döntés majdnem mindig agresszív és aapadiktikus, — az, hogy mit nem,  

.az rendszerint hangsulyasabb, mint hogy mit igen. A népszavazás ve-
szélyes mérték, kivált a kísérletező  igényű, utat törő , a megszokottól  
eltérő  jelzésrendszerrel operáló művek tekintetében. Tehát a helyzet  

miég a legmagasabb szinten, a kritikai realizmus, a XIX. századi pro-
zбdiai szabályok, a nép-nemzeti mintájú vers, +a hagyományos tér- és  

időkezelés tekintetében is problematikus. Az újdonsdlt olvasót, az iro-
dalmi ügyekben először szavazó sok milliót tegnapelбtti művekből in-
dukált tegnapi szabály k szerint tanitjuk meg olvasni. Olvasni meg-
tanult. Ez +alapérdemünk. De hogyan fogadja ra mai m űveket, amеlyek-
ből csak holnapra pá,ralhatók érthetők, szemléletes, viszonylag helyt-
álló szabályok? Itt egy könyörtelen fáziseltolódás van, ami kiváltkép-
pen azt gyötri, aki nem mond le a művészetek 'közügy гjellegéről, az ősi  
közléskötelezettségr ől; arról, hogy az egész művészet végül is emberi  
gesztus, elsősegély vagy hosszú távú gyógyszer, de mindenképpen em-
berséges beavatkozás a vilag dolgaiba, a kollektív öngyilkosság veszé-
lyének .korágban; nem a Vöröskereszt vagy a nevel őnő  pelenkamosó 
mozdulatával, de egyszerűen életösztönből, annak a tudatában, hogy 
a lét ténye, magra a lét —emlékezetem szerint még az antikoknál 
s a tealбgiáb+an is — okságilag megelőzi a lényeget, tartalmat és meto-
dikát. Egy ilyen — eretnek terminus technicusszal élve — „lét-iroda-
lom" érdekében mondom, hagy nem lehet nyegléskedni, és arra, az 
álláspontra helyezkedni, hogy bánja az ,ördög, mekkora a hasadék tö-
megkultúra és csúcskultúra, beavatottak és alig-beavatottak ízlésnor- 
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mái között, mert mindig is volt. Nem err ől van szó': minőségileg min-
dig is lesz. Törvény, tehát okosabb, ha beletör ődünk. De a kérdés ma 
már neon csak annyi ,  hagy egy nyelven beszélünk bonyolultat és egy-
szerűt is, hanem a ,két nyelven beszélés, а  ѕtгuКtйга-hаsаd.ѕ  veszélye.  
Ez nem ugyanaz a probléma, minta reneszánsz olasz piacain vagy 
Shakespeare színházában, ahol a matróz egyidej űleg más darabot hal-
lott, mint az udvari ;ember, s a ,szövegek aдnbivalenciája több, egymás-
sal ;párhuzamos, egymás alatti-fölötti járatot engedélyezett a m ű  tes-
tében. A Kopasz énekesn őnél bizony nehéz lenne erről a kettős réteg-
ződésről beszélni. (Vagy ha igen, hát furcsa mádon — nézzék el a 
szentségtörést — éppen fordítva: a laikus sejt benne valamiféle bo-
nyolult filozófiai összefüggéseket, borzongató e хkluzivitást, s az avatott 
műélvező  számára egyszerű  a dolog. Ő  léleknyugalamrnal beiktathatja 
a zseniális kabarégroteszkek, a szívderít ő  blődlik sorába, a hozzáf ű-
zött terhes esztétikai magyarázatok, üpp,ig némeóes f иlazófi.ai Grund-
legungok nélkül. ) 

De kanyarodjunk vissza dolgozatom harmadik — s hogy rettegje-
nek, nem utolsó — felvonásának alaptételéhez: századunkból nem a 
zseniális író, hanem a zseniális olvasó hiányzik. Továbbá: az egyéb-
ként szükségszerű, támogatandó és örvendetes tömegkultúra egyszers-
mind problematikus ízlésnormák elterjedésével jár; a statisztikailag 
felmérhető  igények 'kevéssé segítenek a kívánatos célok megvalósításá-
ban; nem 'tagadható a vertikális hasadás, ;a m űvészetekósi, kett ős 
furцkcдójának fokozatos, olykar rohamos elkülönülése. Mégtovábbá: ez 
a repedés, sót hasadéka kritikus két talpa közt húzódik. Szerény re-
ferátumam első  része talán éreztetett valamit abból, hogy a kritikusnak 
mindig is nehéz dolga volt. Most legutóbb arról szerettem volna meg-
győzni a hallgatót, hogy mai dolga speciálisan is nehéz. Az ősi gyötrel-
mekhez új gondok járulóak. S miután a sors hangosabbnak és aktí-
vabbnak tűnik, mint valaha, :s olykor az egyén tudatátó'1 függetlenül 
is gyorsam intézkedik, ,nehéz helyzeteket, megtéveszt ő  látszatokat és 
megifellebbezíhetetlen ítéleteket teremt, némi szélcsend után megnö-
vekedett az irodalom práfétikus-morális töltése, s ezzel együtt a kri-
tikus felelőssége, aki a tünetekben rendszert kell hogy keressen. 

Mit tegyen a kritikus? Fogalmazzunk szerényen! Nem arról van szó, 
hagy mit tegyem a kritikus; arról van szó, hogy mit tehet. Még ponto-
sabban, araég ávatasalbban; hagy mit tesz. És itt térnék rá honi kri-
tikai viszonyainkkal kapcsolatban egykét megjegyzésre: a, felel őtlen-
ség boldog állapotában, hiszen kritikus nemigen vagyok már, áLlás-
pontoon nem valamilyen kanonizált szabálygy űjtemény vagy értékrend 
kifejezése, hanem szuverén véleményformálásom kellemes gyakorlása. 
S amikor kritпkusakról és kritikáról beszélek, engedjék meg, hogy 
máris ubіzІnуoѕ  értékelő  elemet szuggerá.l tijak mind morális, mind esz-
tétikai értelemben. Tehát: kritikusokról szólván emberekr ől beszéljek, 
s egyáltalában, példáimat más vonatkozásban is az antropológiai mi-
nirnumhoz szeretném mérni; akár lemondva a b őség zavarának mu-
latságos látványáról is. 

Az elmúlt esztendők során számtalan elmélyült kritika panaszolta 
mifelénk, hogy nincs elmélyült kritika. Kiemelkedd kritikusegyéniségek 
hiányoltak a kiemelkedő  kritikusegyéniségeket. Vakmer ő  dolgozatok 
kérték számon a vakmer ő  dolgozatokat. Túl ezen: valami mégis kiala- 
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kult: mozgalmas kép, készül ődés, eszmék és 'módszerek seregszemléje, 
amihez hasonlót régen vártunk már, s amit hangulatában, jellegében 
nagyon nehéz olyan kollégáim el őtt repradukálnam, .akik magyar ügyek-
ben a szövegre vonnák hagyatkozva, távol az indítékuk, magyarázatok, 
mentségek, közvetlen okok iés perspektivikus célok forrásaitól. De néz-
zük talán közelebibr ől. 

Sajátos helyzetet teremtett az, amit úgy neveznék, hagy a marxiz-
mus poficentrizmusa. Nyilván önök is tudják, mire gondolok: gaz id ő -
beli és térbeli ellentmondások növekvésére; arra, hogy másképpen in-
terpretáltatott s még másképpen gondoltatott tovább a marxizmus 
Budapesten 1950-ben és 1967 ~ben. Avagy a térbeli eltérés — hogy ilyen 
enyhe szóval éljek —: más konzekvenciákat von le a marxizmusból 
Peking, mint Belgrád, mást Tirana, mint Budapest. S ebben aligha 
csak az összefоglaló művoknek az a közismert természete játszik sze-
repet, hogy a kooтd .lt fogalmak nagy tömege szinte .csábítja a sa-
játos elfagu гltságú .értelmezőt arra, hogy ezekből egykönnyen szubor-
dinált és szuperordinál:t fogalmakat teremtsen. S referátumtiomnak nem 
is ez a tárgya. Gondolok itt sokkal inkább arra a Garaudyt бl Fische-
ren át, Lukácsot .érintve a klasszikus dogmatizmusig terjed ő  hálózatra, 
amely — ezt el kell ismerni — valóban azélas spektrum, mondhatni 
a lehetséges teljes spektrum, és szinte meghaladja azt az átmér ő t, 
amelyet a lelkiismeretes gondolkodó szellemi kalandozásai során be-
járni képes. Hogy egyebet ne említsek itt, olyan társaságban, amely 
az anyagot nálam jobban ismeri: Garaudy parttalan-realizmuselmélete 
az ,egész realizmuskategóriát kiemeli a leíró esztétika szférájából, 
differenciáló jellegét megszünteti, viszont értékmin ősítő  kategóriává 
emeli. Miképpen János pápa, aki megnyitatta a mennyek országát a 
hitetleneknek, Garaudy a minőség elve alapján ereszti 'be 1а  realizmus 
mezőire a zseniális személyes kepességű , nagy hatású antirealistákat. 
Ezt a kritikus jó gyakorJ,atnak, de rossz elntiéletnek érzi: örül Joyce, 
Praust vagy Kafka hegemóniájának; szabályos, pecsétes belép őjének 
Balzac és Tolsztoj eleddig gondosan védett birodalmába, (s örül, hogy 
személyes 1zlését minősítő  igényű  szó hitelesíti, mert ez a szó sok 
mentegetődzéstől kíméli meg) , de nem tud mit kezdeni a szó — a re-
alizmus — fogalomtartalmával. Hiszen már Arisztotelész princípiumai-
ból úgy tanulta, hogy a jelenség mindig azonos önmagával, nem azonos 
nem-önmagával s végül: nincs átmeneti, iharmaslik min őség önmaga és 
nemJönmtiaga között. Tehát: a leíró esztétikának felkopik az álla, ha 
esszenciális azanosságak rendszerét kellene kiépítenie Kafka és Bal-
zac között, lévén hagy álиtólag mindketbem a realizmus szekértáborába 
tartoznak. Ha egy fogalom mindent jelent, akkor semmit sem jelent. 
Ha semmit sem jelent, minek használjuk? Ami parttalan, az nem j e-
lölhető  be a térképem.  

Mone аnám a másik lehetséges végletet, amit valaki úgy fogalmazott  

mag, hogy „örök realizmus". Mindig megejt a tudomány kissé félsz зg  
lírája, mint emberi produkció; fájdalom, fogalomrendszerem már ne-
hezebben boldogul vele, metafizikus-orfikus въelilékzengzetével, amit  
máskülönben oly szívesen fogadok az alanyi költészett ől. Az „örök  
realizmust" fél lépés sem választja el az istent ől rendelt realizmustól.  
Ez az „örök realizmus" annyival jobb Garaudy foszforeszkáló', kontúr-
talan realizmusánál, hagy legalább karikrét, és annyival rosszabb, hogy  
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sajnos konkrét. Pontos szolgálati szabályzat faglalja össze az id őkeze-
lés, a kroatio ~lógiai pergetés mádazatait, a váláság-modellhez f űződő  vi-
szany lehetséges szerény — változatait. Kellemetlen következményei  
inkábba gyakorlatban, adott, s. a szabályzathoz nem alkalmazkodó,  
eleven, minduntalan elmozdul б  irodalom-organizmusok besorolása, el-
bírálása, egy szerkesztési gyakorlat alkalmából érvényesülnének, ha  
érvényesülnének. Szerencsére ez a szemléletanód ritkulóban van, s még  
nagyabb szerencsére m оndhatam, hogy hivatalos inspјráeiбt nem kap;  
nincs köze az ideológiai Ioflfenzíva hardnn zdulataihaz, amelyek az aktív  
dialógusra éгdemes pontokat a mű  eszmeiségében jelölik meg. Sok-
kal elterjedtebb — sért ő  szándék nélkül igy mondanám: az átlagkritika  
átlaggyakoaЈаta — a Garaudy-féli cúgos realizmus-fogalom farmális ~li-
turgikus használa'ba mellett a mű  eszaneiségének, fogalmi úton kifejez.  
hető  rr оndamdvalójanаk filozófiai ,  s a mű  megoldásának npresszio-
nisztakus eleanzése, a, kettő  pusztán látszólagos összekapcsolass. Ebb ő l  
találó megá lаpјtaasak ,szaktok szüle гtni a inti „an srich", esetleg a mű  
és az életanű  ka~pcsalata tekintetében, de nehéz így az adott alkaiást az  
egész falyaanаtba beállítani, rokoniitani.  

Nincs e tekintetben hiba az egyre inkább jelenlév ő , mondhatni rene-
szánszát élő  Luk с&јsКоiavаІ, amelynek deduktív jellegét nehéz lenne  
tagadni. E kritikusok, asz'tiéiták 'között kaukrét történelmi, irodalompo-
litikai kérdésekben neon kis viták voltak, s áthidalhatatlannak t űnő  
nézeteltérések húzódnak ana, is; elég, ha meghúzzuk a vonalat Szigeti  
Józseftől Almási мtiКlбson, Hermann Istvánon át Fehér Ferencig vagy  
Eörsi Istvánig. 1Vlégis, megegyezik fent emlitett dedukció, az adott je-
lenségnek mindig egy prekanGepciő  felőli megközelítése, és természete-
sen a közös snyanyely, az egyanással is egy zárt iskola szabályzata sze-
rint vívott poléania, az egyező  teгцninalбgia és szillpgisztrikai fegyver-
zet. Nem feladatom a Lukács-viták ismertetése. Ha több id őm ,lenne,  
szavakba foglalnám gazt az örömörvet, hagy Lukács György és Lukács  

György szelleme a magyar kulturális közéletben jelen van, s, szocialista  

esztétika prabléavakörét vdlágszínvonalon tartja, a maga állaspontját  
nem csekély etikai méltósággal és kbyetkezetességgel képviseli. S még  
jobban ő  rühök, hogy ezt az egész problémakört minden nцnőségileg  
ú j elenцéиel együtt a szellemi élet, a Bogalmi világ természetes kan-
tinuitásba beleépítette. Törtкneiti-genetikus módszerük alkalmas rá, hogy  
az esztétil~а  leglényegesebb filozófiai kéгdésére adjon válasmt. Arra, hagy  
milyen funkcaiб  t •tölt be Ia. művészet az emberiség életében, s miként vácik  
— diteпmináltságában s ugyaalakkar deteaгmј1nálб  szerepében — önálló  
részévé. мandhatnám azonban — a slamkítattság kedvéért —  a 
szubjektív nézetеnL szerintii lehetséges támadási pontot. Engem minden  
el7véletben az indukciós objektumok izgatnak a legjobban: mifajta  
kankré+t ételektől szívta magába a kalóriatartalmát ez az elmélet. S  
e tekintetben _ a lukácsi еszrneíkbr sem szeplőtlenül fogant: a modell,  
mint isaneretas, a marxista  pionírkorszak nagy alapélménye, a XIX.  
század. Ez a bérben yddben meghatározott, egyedi modell, mint ismere-
tes, némi gondot a közgazdaságtwdományban is okoz; a reformok, to-
valbb-gondolának, továbbfejleszbesea ek iéppen ezt a konkretizálását  
igyekszenek el mozdítani az aktualizálás irányába. A lukácsi esztétika-
iskola ma araár kivénsé tűnik dinaanikusnak és asszimiláció-képesnek:  
A megfigyelt jelenségekből valóban tökéletes ,ontológiai következteté- 
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seket vontak Le, s ezek az egységes, zárt következtetések tökéletesen 
vissza is vezethetők az előzetesen megfigyelt jelenségekre. Ha A=B, 
akkor hihetőleg B is =A. A nehézségek ott :kezdődnek — látványos 
példám itt Lukács Brecht- vagy Kafka ~kaneepciája —, ahol I vissza-
vezetés ,merőben más fogantatású, más értelm ű, más szimbolikájú, 
más törbénehni közegben mozgó (itt azon van a hangsúly, hogy mozgó)  
jelenségre irányul. Lukácsot а. ѕzeКt ѕ  korszakban durva támadások 
érték nagyrealizmus 4kancepciójának túlzott exkluzivitása miatt; azért, 
mert az akkori új magyar és szovjet irodalom jelenségeivel nem fog-
lalkozott. E durva ta rn аdásakban a durva támadáson volta hangsúly, 
és végül is minden eszközhöz meg lehet találni a célt, hogy szente-
sítse. Nem valószínű , hogy a korabeli sztalinista-rákosista csúсspro-
dukaiбk különösen termékenyítően hatottak volna erre az iskolára, 
miután esztétikailag csak esztétikai jelenséggel lehet foglalkozni. De 
a durva igény +mögött valami valóságösztön mégiscsak munkált: az, 
hagy a Lukács-iskólából, strúktúrájánál fogva többnyire hiányz оtt az 
új konkrét jelenségfez való közelítés, de még inkább az új konkrét 
jelenség új tartalmú szimbolikája megfejtésének készsége. Náluk a 
konkrét ,elemzésekből deriil ki —ami mindig nagy prdba! —, hogy 
mennyire autark módon, milyen zárt, befejezett eszmei készlet t ő -
kéjéből ,gazdálkodnak. S az efféle zárt eszmekört paradox módon min-
dig fenyegeti a anyásokról maga kielemezte végzet: az, hogy éppoly 
történelmi, bértől=időtől függő  produktum, mint az a sok mű , amelyet 
megvizsgált. 

Erre persze itt is, odahaza is bizonyára azt mondják, hogy torzítok, 
hiszen +a Lukács-koncepició nem a statikus, hanem a dinamikus való-
sággal, .a jelenség tendenciáival, a benne rejl ő  potenciális lehetőségek-
kel foglalkozik, filozófiai alarpozása nem a mechanikus, hanem a dia-
lektikus materializmus. 

Hadd előzöm meg képzelt vitatársam szigorát, hadd enyhítsek a jel-
zőn: ezt még magam is tudom. Tudom, ihogy esztétikai i,sko.lát csak 
megléиő  jelenségekből lehet dedukálni. Azt is tudom, hogy a meglévő -
ből a tendencia-'tö гvény alapján következtetni lehet a leend őre is. Még 
a nem éppen ismeretlen didaktikus példát is tudom: ha a kutya el-
indul egyik fától a máasilkig, viszonylag egyenletes sebességgel egy csont 
felé, Іtudom уІѕаЛ  valósznnűsíth tő, hagy oda is ér, holott a diagnó-
zis, a folyamat le2rása pillanatában még nem ért oda. Ezzel szemben 
csak egy másik, szerény és saját példát kockáztatnék meg: mi van, 
ha a :kutya — csont ide, csont oda — egy másik fához lép és felemeli 
a lábát? Engedve természete egy másik parancsának? A valóság eddig 
mrég nem manifеsztálódott törvényeket 'is rejteget. A megismerés alig-
hanem lomhán ikíséri e tendenciák és ellentendenciák komplexségét. 
Századunkban, kivált naрjainkban +a prognózisok különös óvatosság-
gal .kezelendők: olyan ú j jelenségek mutatkoztak be, s fognak is nyil-
ván, amelyek kiérdésessé teszik egy mársfajta, régebbi jelenségréteg. tar-
tós érvényességét, s főképpen ezeknek kanonizálását.  

Ez ,a ,tény +serkenthette honi kritikusaink és esztétáink egy másik,  

kisebb, de Hangos csoportját a avantgarde különösen alapos vizsgála-
tára, •a szocialista • hagyоmányok közé vezető  útja egyengetésére. En-
nek elméleti alapjait leginkább Illés László munkásságában látjuk, 
publicisztikus-de'batteri szinten pedig Szabó György szokta megfogal- 
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mazni az iskola igényeit. Utóbbi tavalyi cikke az Ű  j Írásban prбza-
iradalmunak „másfajta" hagyományairól és kifutási lehet őségeiről szilaj  
indulatokat kavart. Ez az iskola érdeYneket szerez azzal, hagy 1967-ben  

tudamásul veszi, hogy a huszadik században élünk és gondolkodunk;  
s szigorú harcot vív az гabszalutizált Mikszáth—Máricz-hagyomány kö-
telező  példaképe ellen. Irоdalamtörténeti vizsgálódásai során sokat  
tár fel a forradalmi mozgalom hazai szakaszaihoz kapcsolódó avant-
garde érdemeiből. Sajnálatos azonban, hagy — szükséggképpen — szin-
tén adott és kötött példaanyaggal dolgozik, s a hilszas-baxrnincas évek  

szintúgy ronlaпdб  istíluseszményeiből !von le túlontúl Martós dgény ű  
következtetéseket. Amihez nem árit még a magyar avantgarde történel-
mi gyengeségeit is hazzászamítani; azt a tényt, hagy e kísérletek ke-
véssé szervesen nбttek ki a magyar irodalom folyamatosságából. Utó-
tag pedig nem lehet irodalomtörténeti hagyományt konstruálnia j e-
lenkar igényei szerint.  

Egy másik kritikusi csoport ügyében szerény jámagaдn Is ingerült  
sajtбvгitába !keveredtem, amelynek látszólag terminolágiai kiinduló-
pontja volt: „ гrnagyaro-marxistánk" neveztem azt a csoportot —
B. Nagy László összefoglaló igényű  tanulmánykötate alapjáxi —, amely  
a marxizmust elsбsarban a helyi viszonyokkal igyekezett egyeztetni,  
pontosabban a szellemi élet valóságas hagyoanányaiba, a aneglévб  fo-
galornkörbe, az adatt éviszonyok közegébie igy Іkezett elhelyezni, beépí-
teni esztétikai tételeit: inkábba közgondolkodásból s űrítve esztétikai  
ítéleti гket, mintsem ítéletekkel befolyásolni igyekezvén a közgondol-
kodást. Innen az iskola sokféle feladatra való alkalmassága és eklek-
ticizmusa is. Innen a konkrét jelenségek tisztelete, friss, reális érté-
kelése, megnyugtató minősítése, amíg ezek szeparáltan vizsgáltatnak.  
S innen az iskola fo,galarnalkotásra való alkalmatlansága, megbazhatat-
lan szempontok, túl fоrrб  aktualitások és mmdárlábta eszmék váraltian  
találkomása.: fejlett, rdkonszenves realiitásérzék mögött fejletlen ab-
sztrakciбk. Sok itt a bába is, és а  iszükségasnél nagyobb létszámú pél-
daképek mindig foikozzák a zavart: érvényesül Garaudy talerancaájától  
Németh ыszlбig s az ötvenes évek esztétikai közhelyemig sok minden.  

S amiről nehéz beszélni, mert neon ad fogódzót a pontos meghartá-
raDásnak: jelen vannak a különböző, csoportokon, iskolakan kívüli  
magántanúlók, a marxizmus mai, több irányú vívmányarit egyesítőktől  
kezdve a marxista teQцninalógiát átvevő  impresszionisták. övatasan az  
ókonzervatív dogmatizmus is anegszólal. Rendszeresen jelen van az új-
katalicizmus esztétikad véleménye, inkább konkrét ítéletek, ha úgy tet-
szik, egy személyes protokoll érvényesítése, mint egy esztétikai tétel-
rendszer érdekében — bizonyára ismerik R бnay György kivételesen kul-
turált, szenes és okos, de a jelent ős szellem felfedezés, a reveláció iz-
gatatitságától kevésesé fűtött nányait. Jelen van, sakkal inkább a  
műveik mndiirekt vallomásával, mint a fogalmi kifejtés eszközével a haj-
dani Ű  j Hold-kör. S aztán, Last but not least, egyénd kezdeményezések,  

eklektikus ialikalani változatok és termékeny szimbiózis оk, magányos  
utak, vállalkuz aоk, többfajta rendbéli rangbéli újltásak: ez a pano-
ráma anár jáforanán á ttekinthetlen. Beszélni lehetne olyanfajta kí-
sérletekről — erre F агagб  Vilmos Igen nagy feltűnést keltő, nagy vi-
tákat kavaгó, tehetséges és bátor kezdeményezése a legjobb példa  —, 

amnelyek a cammoal serese nevében, egy j ó szem ű  olvasó fiktív ck2in- 
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dulási pontjából igyekeznek az egyes jelenségeket megbírálni, áltekin-
télyek szakállát megtépázni, e1-elkiáltv кn magukat, hogy „meztelen a 
király". Az ilyen kritikák külön-külön való erejét lépten-nyomon cso-
dálni lehet. Gyengeségüket akkor gyérezzük, ha, egymás mellé rakjuk 
őket; az írások fogantatásának, gya 'konkrét, hagy úgy mondjam, napi, 
hazai feladatoknak a sokfélesége 'az ,id ők távlatából, egy bizonyos iro-
dalomtörténeti magaslatból néha kellemetlen extr.aszisztóliákat, meg• 
bízhatatlan vi1lódzásokat sejtet: a részek nem állnak össze norrruarend-
szerré.  

De vissza kell Mérnem dolgozatom elejéhez, hogy befeje цhessem. Mi 
a kritikus dolga? S immár e rögtönzött 'körkép el őterébe illesztve a 
kérdést: van-e dolga? Végzi-e azt, ami a kötelessége? 

Dolga úgy hiszem mimdenekel őtt az, hogy léteznék. Az őr gyanúm 
szerint nem azért ácsorog egy szál egyedül, árva fegyverével a ki j e-
lölt poszton, hogy adott esetben megvédjen valamit. Erre még nem-
igen volt történelmи  példa. Az őr jelkép: jelenléte értéket jelez. S ha 
riasztásra is jut-nyarad ideje, szinte túlteljesítette Történelmi felada-
tát. A veszélyek, mint. említettem, nem csekélyek. S mivel hiszek az 
értelmes ember tevékenységében, a sorsa javítására , képes és méltó 
emberben, némi óvatossaggal ezen túlmenő  feladatat is el tudnék kép-
zelni a kritikának. Az íróval való párbeszédét magánérdek űnek, be-
soroló mlantipulácјбј  t — erről elég sokat 'beszéltem — a mozgó vi-
lágban ma még eléggé kilá'tastalannak érzem. Egy dolgot viszont meg-
tehet: vállalhatja azt a pedagógiai leckét, amit számára a .kor kije-
lölt. Szövetséget kоtQlet a mű  :befogadójával, a, művészet értelme, a 
Jobb kapcsolat érdekében. E .pedagógia érdekében fejlesztheti erköl-
cseit is: a hatiározáttság !katonás erejével szemben szaporíthatja szó-
táráiban az etikus feltételes módokat, makacsságát mérni alázattal szí-
nezheti, a megszerzett javak szívós fléltése helyett bízhat benne, hagy  
még lesz oka és alkalma lamtára kitakarítására, intellektuális hit-
él+ményeit tisztessége iróniájával edzheti. Sorolhatnám гtovább Gracián  
atya modorában. S egyet még nem ári, ha megjegyez, és ez a sovány ér-
telme igénytelen vázlatomnak, mert Többet nem tudоk mondani és  
irigylem azt, aki többet tud  mondani: гléani +türelmet várok ebben a  
nehéz helyzetben a 'kritikustól. Tulajdonképpen nagyon fontos lenne  
a kapcsolat, jó lenne, ha minden jelentős тnűalkatás mindenki szá-
mára érthető  lenne, mert a jelentős műalkotások önt гudatlan s tuda-
tos pedagógiais haszna és lehet ősége igen nagy. S a világ formálása 
valamilyen egységesebb jélzésrendszer kialakítása nélkül nehezen megy. 
Valószínűbb azonban, hagy a kérdés lényege nem az esztétikára tar -
tozik, hanem a pedagógiára. S őt végső  soron a felnőtt emberiség fel-
nőtt társadalmi rendszerére, amely kezében tartja a pedagógiát. A be-
fogadó agyakat kel snélesáteni és edzeni, intézményesen, tervszer űen 
s a legszélesebb körben, így vesszük birtсуkba a jelemségek teljes gaz-
dagság ,t, az érthetőség ma még túlontúl sokféle, sokfokú módoza-
tai,t. Seanmli okunk annak ta feltételezésére, hogy ha +a barlangból s a 
fáról, a csodákról s Ptolemaiosztól mai — általános és közérihet ő  —
társadalmi és terrnészettudo+mányas szemléletmódunkig eljutottunk, 
éppen a hátralévő  utat ne Mennők meg valahogy a művészetek tér-
képén. Nem valamiféle arisztokratizmus, hanem éppen egy szigorúan 
vett demokratizmus hite mondatja vélem, hogy a kívánatos eredményt 
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a befogadd, az olvasó, a műértő  megemelésével fogjuk elérni. Az em-
ber fejl&ъéskёpes. Ezt bebizonyította. Tehát: az ízlése is. A m űvészet 
viszont olykor mádfele'tt „visszafejl ődésképen": ezt is bebizonyította. 
Az entiber nyfflik. A művészet törik. Én főként az ember — az egész 
közösség -- emelkedésében bízom. Ebben segíthet a гkritika, ha nem 
rühelli pedagógiai mivoltát. Ez adolga, ha nem tévedek. 
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HALÁLTАNC-SZVIT  

SZILAGYI DOMOKOS  

Türelem türelem türelem türelem türelem türelem 
ez a menedék ez a fedezék a bunker a dekkung a futóárok az ürgelyuk az 

óvóhely (kinek vasbetonból kinek papírból) ez a menedék ez a fedezék 
amelyből 

amelyből olykor 
olykor kirohanunk 
kirohanunk s az ilyen olykorok —oly korok! — szülik mindazt ami 
ami méltóvá tesz a névre a 
névre hogy KÉTLÁBÚ TOLLATLAN ÁLLAT akinek 
akinek arcán ráncokká szöv ődnek az évek és  
és útját márvány síremlékek márvány nippek márvány diadaloszlopok sze- 

gélyezik s meg is látja őket ha épp bele nem vakulta fehérségbe 
meglátja mert vannak mert eleit ől fogva márványba faragtatott minden gya- 

lázat minden dics őség minden jótett minden rondaság minden sóhaj minden 
káromkodás 

meglátja mert nem hagy nyugtot az igazság ingere (vagy ez is önzés csupán?) 
— nem is inger: föltétlen reflex és félsz és düh — indulat bizony állati 
indulat mely méltóvá tesz a névre — —  

Ha életnek nevezem — mondhatom: micsoda pazar élet: két nemlét között 
ütközet s nem is egy — ahányszor szemed kinyitod reggel fityiszt mutatsz 
a halálnak (azzal hogy eszedbe se jut) 

Thou hast nor youth nor age 
Ráncok az arcon és az agykérgen barázdák és és  

és üdvözlégy Incitatus szenátora szenátorok között 
piros rózsát ha szednek pinkezsd idejében  

ah itt kocog a szenátor aki elárult egyetmást arról mi van a föld alatt 
miként annak illatja es meg vigasztalja 

itt lépked Sir Isaac Newton aki elárult egyetmást arról mi van a földön 
ígyen Urunk Jézusnak öt mély sebjét gondolván  

itt álmodik Wolfgang Amadeus aki elárult egyetmást arról mi van a föld 
felett 

keresztfán függesztvén 
ráncok az arcon és az agykérgen barázdák — micsoda pazarlás! — s mert 
mert eleitől fogva márványba faragtatott minden gyalázat minden dics őség 

minden jótett minden rondaság minden sóhaj minden káromkodás 

S MELLEM CSONTBOLTJÁN IRGALMATLAN 
SARKÁVAL RUGDOS KÉT HALAL 

— ráncok az arcon és az agykérgen barázdák — mert mindez a tied már —  

te kétlábú — te tollatlan — te állat — aki tudod már mennyit érsz két 
nemlét között 
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vigasztalja szívönket 
s hogy minden csöpp mozdulatod gondolatod fintorod márványba merevül —

ó nem a dicsőségesbe nem a fennköltbe csak a megszokott-rettenetesbe ami 
az idő  

oltalmazza lelkönket 

s mennyi sejtést tudást tapasztalatot bölcsességet loptak el e földr ől minden 
halottak dallamot találmányt rímet eszmét szépséget színt minden halottak 
oroztak minden halottak 

örek kárhozattól 

micsoda pazarlás DOKTOR ÚR CSAK AZT SAJNÁLOM HOGY TELE 
BđRÖNDDEL MEGYEK EL 

siratom siratom őket szememb ől könny folyik alá és elmém kiszikkad si-
ratom siratom őket akik megloptak 

meglop minket minden halál 
meglop minket minden halál 
átkozom átkozom őket minden holtakat kik éltükben lassúak voltak rám 

testálni arcukról minden ráncot agykérgükr ől minden barázdát 
és átkozom átkozom őket az élettel-kufárkodókat átkozom átkozom őket 

ajkamon habzik a düh átkozom átkozom őket élet-kufárokat 
ó minden életek kiket elmetszettek kufár-kezek akár a r őfre mért pántlikát 
ó minden életek kik reám-testáltatok volna reánk-testáltatok volna — hol 
tartanék most hol tartanánk most nagy ég nagy kerek ég nagy kerek kék én 

Ragadj és ments meg ingem az ide-
genfiak kezéből akiknek szájok ha-
zugságot beszél s jobbkezök a halál-
nak jobbkeze 

1967. szeptember 2-ra virradó éjjel 
az aichachi börtönben fölakasztotta 
magát Ilse Koch (Újsághír) 

a vádlott nem rokonom a vádló nem rokonom 
nem rokonom az áldozat sem 	tanúskodom 

ego...Judeus juro per 
Deum vivum 

ó nagy kerek kék ég él ő  Istennek laka ó élő  Isten 
kinek a Föld a kalapja — — Mützen ab! 

Per Deum sanctum per 
Deum Omnipotentem 

a kis madár kellemetes (hangja téged magasztal) 
a mennydörgés — — Mützen auf ! 

qui fecit coelum et 
terram mare et omnia 
quae in eis sunt 

és akkor megtelt a szánk nevetéssel nyelvünk pedig 
vigadozással S MELLEM CSONTBOLTJÁN IRGALMATLAN 

SARKAVAL RUGDOS KÉT HALÁL s a hetedik napon meg-
nyugovék megvolt már a szögesdrót meg az őrtornyok 
meg a barakkok et omnia quae in eis sunt 
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quod in hac causa qut-i 
re hic Christianus 
inculpat innocens sum 
penitus et immunis 

— — — királyom' 
Megölte; rnegszeplősíté anyámat; 
Ide csöppent, trónra-léptem és reményim 
Közé; kihányta horgát életemre, 

minő  fogással! — nem lélekbe jár, 
Hogy megfizessek e karral neki? 

nem kárhozat, hogy az emberiség 
rákfenéje pusztítson tovább? i 

fák rügyeztek tisztelt törvényszék  
kakukkok csőre flauto piccolo tisztelt elnök úr vakkbelet  
műtöttem tisztelt közvádló úr játszottam a Mondschein-
szonátát tisztelt vádlott úr csókolództam tisztelt ál 	 

et si reu . s sum terra  
re absorbeat quae  
Dathan et Abyron  
absorbuit  

ó 

é  
n 

é  
d 

öggyön ögy fiodum  
s  

u 
r 
O 

d 
u 
т  

piros rózsát ha szednek 	 pinkezsd idejében  

s ne legyen nékem két szál pünkösd-rózsa ne legyen rá szemem és hagyjon  
el a türelem türelem türelem hagyjon el a menedék a fedezék a bunker  
a dekkung a futóárok az ürgelyuka menedék a fedezék amelyb ől — — — 

én nem akarok menekülni nem akarok menekülni mért nem lehettem  
mért nem lehetek menedék — 

ó nyíljék meg a föld és absorbeat m e és mindenkit velem ki csak  
a föld alatt lel földi világra  

et si reus sum para-  
lysis et lepra re  
invadat quae precibus  
Elisaei Naaman  
Syrum dimisit et  
Giezi puerum Elisaei  
invasit  
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TELI BŐRÖNDDEL tisztelt törvényszék tisztelt elnök úr tisztelt ügyPsz úr 
tisztelt vádlott úr tisztelt ál 	  

jawohl — tisztelt áldozat úr félreértés volt az egész 
az egész 
az egész 

ígyen Urunk Jézusnak 	öt mély sebjét gondolván 

BOCSÁNATOT KÉREK 

kitől? uram! kitől? — bocsánattal megpuhítható 
a paralysis? a lepra? 

et si reus sum 
caducus morbus 
fluxus sanguinis et 
gutta repentina re 
tangat 

keresztfán 	függesztvén 

vér vér vér vér vérfolyás f 1 u x u s hiszen a biblia nem ismeri a K-vitamint 
vér vér vér vér két háború vére — micsoda micsoda (Compiégne—Berlin) 

csoda szerencse két kapitulációt micsoda micsoda szerencse két 
írhatott alá Keitel úr két (Compiégne—Berlin) csoda szerencse 
a vesztes félnek úgy sincsenek halottai — hullái vannak 
a halottakat dics őség övezi de föltámadnak a hullák hát 
ki-ki keressen halált magának mert a föltámadt hullák meghoz-

zák keresetlen ó pazar él őhullaerdő  vértanúgyár meddig? 
meddig? MELLEM CSONTBOLTJÁN IRGALMATLAN SARKÁVAL 

RUGDOS KÉT HALÁL láttad-e hajnalban a folyót? 

0, lennék legalább oly nagy, miként 
Fájdalmam, vagy lennék kisebb nevemnél 
Vagy elfeledhetném, mi voltam én, 
Vagy ne kellene tudnom, hogy mi lettem! e 

et mors subitanea  re 
rapiat disperamque in 
corpore et anima ac 
rebus meis et in sinum 
Abrahae nunquam 
perveniam 

láttad-e hajnalban a folyót? t őkésréce-anya próbáltatja fiaival 
az életet s látod-e sikerül s ha jön a csónak a kísérleti félelem akkor 

megmutatja nekik a valódi menekülést ó fiókák ehhez sem kell 
más csak türelem türelem türelem türelem mert tudnivaló hogy 
a halál mindig azonnal i 

hát türelem türelem türelem türelem menedék fedezék bunker 
dekkung a virradat csodás csúcsos nádak hegyéb ől bukik alá 

vigasztalja szívönket 

láttad-e a folyó nyüzsg ő  nyugalmát? 

et si reus sum lex Moysi 
in monte Synai ipsi data 
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re deleat et omnis 
Scriptura quae in quin- 
que libris Moysi scripta 
est re confundat 

láttad e nyüzsgő  türelmet? ugye 
szép?  
nyelvünkről a vigadozást szánkból a nevetést kiköptük fölnyalta 

a buchenwaldi szuka 

oltalmazza lelkönket 

s ez is ez is ez is márványba merevült sírjatok sírjatok 
szemetekből könny folyjék alá 

üdvözlégy Incitatus szenátor a szenátorok között 
s mert elképzelhetetlen mert elképzelhetetlen a poklot a poklot 

a poklot a poklot a poklot a poklot a poklot el nem hiszi 
senki 

URAM URAM MÉRT HAGYTÁL EL ENGEM 
JOBBIK FELEM A FOLD ALA KERi7LT 

et si istud juramentum 
meum non est verum et 
justum re deleat 
Adonai et suae Deitatis 
potentia 

Mert nem nyughat az eszme. Még a jobb is, 
Az Istentől való is csupa kétség 
S az ige ellenébe új igét vet 	  

örek kárhozattól  

türelem türelem türelem türelem türelem türelem 
ez a menedék a fedezék a bunker a dekkung — kétlábú —

tollatlan — állatok — ráncok az arcon és az agykérgen 
barázdák  

és akkor megtilt a szánk nevetéssel nyelvünk pedig vi 	 
a m e n 

Jegyzetek  

23. sor: Thau hast nor youkh nor age / But as it were an after dinner sleep / Dreaming  
of both. (Elint: Gerontion) (Nem vagy ifjú, se vén. / De mintha csak ebéd után  

aludnál, / Álmodod mind a kett ő t. — Vas István ford.)  
sor: A szenátor: Caligula lova.  

sor s alább: Példák Könyve (1510). (Féja, Régi magyarság, 1941. 31.)  

41-42. sor: Csokonai.  

55. sor: вartGk mondotta halálos ágyán (egyik orvosának, dr. Laxnek).  

71-75. sor (balogdalt, keretben): 144. Zsdltár, 11. V.  

78. sor s alább (ritkított bet űkkel: ego ... J u d e u s etc.): Werb бczi, Tripartitum, P.  
III, Art. 36.: Forma juramenti Judaeorum vontra Chri .sitianos praestandi. —. Az eskü  
szövege: „En ... zsidó, esküszöm az él ő  Istenre, a szent Istenre, a mindenható Is-
tenre, aki teremtette az eget, földet, tengereket és mindent, ami bennünk van, hogy  
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abban, amivel ez a keresztény vádol, ártatlan vagyok és b űntelen. Еs ha hamisan 
esküdném, nyeljen el engem a föld, mint Dáthánt és Abyrant ..., lepjen meg ín-
zsába és bélpoklosság, mely E'lizeus könyörgésére szíriai Námánt elhagyta, és Gé-
h.ázi szolgájára költözött ..., rohanjon meg nyavalyatörés, vérfolyás és gutaütés és 
azonnali halál ragadjon e1. és vesszek el testben és lélekben, én és minden hozzá-
taгtozám, hagy soha Ábrahám kebelébe ne jussak..., törüljön el a Mózes törvénye, 
mely a Sian hegyén kiadatott, és tébolyítson meg minden írás, mely Mózes öt köny-
vében megíratott. >`s ha ez esküm nem igaz és való, tegyen semmivé engem Adonáj 
és az ő  isteni hatalma. Amin.' 

89. sor: 126. Zsoltár, 2. v. 

96. sortól: Hiarnlet. 

155-159. sor: II. Aichard. 

201-203. sor: ua. 
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CODEY  

SRASNYO ISTVÁN  

MOHOLI-V čiLGY  

Miért .e frigy, honnan csapott le rám jéggé dermedt hullámod, s fenn,  
a portélen a szárcsasírás, mikor télbe fordulati és a mélyút falait nap  
nem éri már, sem szálló füst, egyészet; de nem változtat s nem  
ment, a szükség pajzsot emel, maga elé vonja a kitaszítottakat, a köd-
ben fújtató dombhát legördül az ekliptikus sínetlen, farmáját lábam  
elé •löttyinti — egy szőlőtő , egy fűz, ritka fehér Lángolás a füveken,  
ó: soha, soha! — talpam a sárga fém felett gázol.  

S akkor újra hallom: vedlik a dió. A színskálán zöld és barna szultán-
szakáll, a félhold lassan metszi át a polipkarokat :s gy űjti egy esőzsák, 
ott füstölögve csap le a zápor még a ,rothadás festetlen szekere el őtt, 
két rétegben vonul el felettem: a, körforgás immár örök. A dió három 
ujjam közé fogva széf felnyílik, a négy égtáj felé három ujjam közül, 
a ,galamb újból vércsét vesz üldözőbe, ezer veréb baglyot káromol. 
Itt felötlik a mi szigetünk, cigány-lomb, a gyümölcsös köré dróthálót 
fan a Tökszár. 

A :kагvaly éjszakában az utakon lesekszem. A töltés paravánján, egé-
szen fönn, mintegy az ég peremén roppant poloskahad: vonul a 
nyáj, mögötte a kifakult tükörben függ a karvaly. Mozdulatlan. TUvegre  

szegezett. Mint a csontsípokon, süvölt a szegek ütötte réseken át 
a levegő . Itt lenn kutya csahol és fentr ől kutya válaszai. Telefonhuza-
Lakba harap a hang, kétszer mar bele, foga kicsorbul és vasatt. Vala-
hal az orrtő  táján tompa nyomás, szemfogak duzzadó gyökere pré-
seli gyémántok közé a fejet. Lehajolok és a bárányt felnyalábolom. 
Szalmabárány, nyakán a szalmacsóva, üvegszemén jégrozsda. A köpe-
nyegem elhagytam valahol. Sűrűsödik és felizzik a sötétség, a mez-
telenasigák.  

Egyre izgékonyabb: a vakolat lehántja, magáról a meszet, virít a csu-
paszság. Innen nem vezet út, a .szarvár sem megy tovább, lerázza  

terhét, farkával csapkodja fekete tomparát; a farka végén végz ődik  
a, kereszt, felfüggesztve szamárb őr-feszület. És az esték, a lidérc ki-
gyúl s a ladik orrán látszik az örvény, a zónán keresztül vert hidak  

alatt. A nádszálon felfut a víz, földre föld nehezkedik. Mozdul a sár- 
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kányfarok, háttal feléje térdepelünk a szamárb őrön — felkunkorodik, 
lesújt, felkunkorodik, lesújt: az égre fröcsköli az els ő  csillagot. Pikke-
lyes ujjai között a. torzsok megnyomorodnak. 

Milyen sors vár ráun, miért e frigy, honnan csapott le rám jéggé der-
medt hullámod? Már semиiъim sincs, de a tiéd minden gazdagság, s 
gyöngyözik rajtam a verejték, de tiéd a hajnalok nyirka és a száraz 
kenyértörés. A vigasz, az elenyész ő  harmat, a fehérre meszelt útjelz ő  
kövek és a bocskorok szegezett talpa. Tiéd a csodálat, bújnék kanya-
rokkal dús lelkedbe. Azt a vén sárkányt nem hagyom megölni, a láp 
utolsó lakóját, а  tdzegevdt, mely sikeresen szegül a gőzösök ellenébe, 
hajókürt-bőgése halomról halomra csap. 

Ha valaki távozna, — de mondtam, nincs mód távozásra —, értetlen 
szemmel meredne vissza, nézné testetlen fiaid. Hajlongva lépegetnek 
az alkonyatba omló nap felé, odvuk odvas föld, sziksó és eltemetett 
halál. 1s nem j ó;l ,teszi, aki kívül marad a dicséretes körön. Mi лidi g 
kezdem, kezdet a végállomás és kezdet .a születés, a csonka húrok, 
egyik végüknél rögzítve. Támad a szél, gyermeteg istenünk kezét 
fenyítőn áldásra emeli és a tollas ég a citerába kap: a húrok még 
nyugtalanítanak, de a sás a földre borul, a vadkacsák meredeken 
húznak. 

KAVILLÖ 

Kavilló felett egy ,koponya forog. 
A .szárnyas sárga csont csupasz. Mit ér a mi rettent ő  ellenszegülé-

sünk és dühödt tiltakozásunk? Magában forog és :kiégett szeme jöv őnk 
elé kémlel. Mi fészkelhet benne? A sírás mögött, amikor elfordítja 
rólunk a szemét? 

Ha tudnám, mi jogon ítélkezünk, egymást mi jogon gyötörjük bé-
kétlen éjszakák során, míg pár csöppnyi abajunk ellobban! Szegény-
ségemet mellemre tekerem — ki nem viselt kígyót a kebléb еn? —, 
hagy elfeledjem asérüléseket, melyeknek eredetét magam el őtt is tit-
kolom. Valakinek a nyomát követem, valaki a nyomomban jár: m гár-
most ki kinek a nyomán? — kérdezem. 

A poharak között is volt egy méregpohár és volt kilenc bujdosó 
pohár, talpuk kerek fejtet ő . 

És megbillentem: a fogak kezem után kapnak. 
A zöld iszap még himbálózik, a szél egy kévét szakít le a bordák-

ból — engednek az inak és a tüd ő  rózsaszínje a réztálba ereszkedik, 
mögötte a szív, egy elenyész ő , homályos dobbanás; így, vértelenül, 
'a billentyűs szerkezet szárazon halápoló halszáj. 

Aztán iaz a csörgés, az a kapirgálása mennybolt alatt, ahol a vihar 
hátborzasztó légzsákjai egy pukkanással széjjelhasadnak: a békaes ő , 
a jégeső , .a forgószél részeg dülöngélése, aranyhalak a barázdákban.  

Kifenjiik ta földből előrántott kardot, és az emberi káposztaf őknek  
iszonyatos pusztulása lészen!  

Igen, mert ez játék, miért a búgócsiga szemünk örvénye, és a kötél-
ugrás mögött már ott a feneketlen szakadék, és a kimetszett gége:  
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nincs annál nagyobb öröm, és a felnyársalt kedves pajtásak — ó, 
sakkban tartjuk a világot, idegenek hazája! A nyárson nem ring bá-
rány, már felfaltunk minden bárányt, csont wszkösödik a parázson. 
És mindenünk forgó koponyánk, szemérmetlen őrülteké. 

Az aklok előtt csatakos szalma. Az arc: tövises tarló; ki veri rám 
éjnek évadján az ablakot? 

Zörget, bevigyorog és rám tátja száját, mögötte kedvteléseim elvo-
nulnak, hirtelen sikaltás а  az asztalhoz láncol. Egyhangú dobolás 
a harangok búráján, a harangláb nyikorgó közeledtét magába nyeli 
a föld, amott kiszakad bel őle mély, különb égönről eredő  sóhajtás-
ként a vörös pára, egy szempillantásra el ővillan az óceán. Jöhetnek 
a testvérek, akiket szorosan magamhoz ölelak, ezek a nemtelen 
párducfattyak, jöhetnek: felkészülten, elhessentem magamtól utolsó 
napjaim, emlékük se maradjon; egyedül, ha jól emlékszem erre az 
illatra, akkor ,a karbol illata szálldos még itt, denevérszárnyakon, 
megkerülve a függő  méhrajaktit, körmével reccsentve össze testük 
páncéltalan, szőrrel tarkított tarát, terpeszked ő , ízelt lábaik; is pókok  
most egy csomónyit engednek a leveg őt átszelő  hálák vitorláján. 

Rovarok! a forgó koponya fejem felett közelébb állít hozzátok. 
Rovarvak! egy borús délelőtt szegekkel tűzködtem tele -a b őröm. Az 
oszlop hegyén Oszlopos Simon, magán az oszlopon szint Sebestyén! 
Ők ketten a végtelenség polgárai, zsebiekben jó helyr ől való ajánlá-
sok. Rovarok, én is ajánlom magam, karbolszagom árulás, öltözékem, 
ez a vászondarab, ez a sorstársam, kibontott lobogó. 6, pák létem! 
Honnan kölcsönözzean hozzád a hasonlóságot? 

Érdekes, az én időm sohasem fog elérkezini. Megrekedtem a kés 
élén. Hová forduljak? Lovagló ülésben a tetők élén, alattam az egész 
ország, fáklyásmenetek és hallatlan dáridók. Egyenesen sajnálatra 
méltónak érzem magam, ha eszembe jut, hagy ifjabb koromban nem 
tanultam meg tisztességesen lovagolni. Mert akkor tudnám, hagy 
az elkövetkező  pillanatban jobbra zuhanok-e vagy balra. De így, a 
bizonytalanság nyílt vizein... És nem tudom rászánni magam, hogy 
akár jobb felől, nagyakar bal felől próbáljak meg lehengeredni. Lenn 
szögesdrót sodrony, avar alá rejtve. Mellemre térdepel eged, Kavlló! 

Fenn nyikorogva fordul a koponya, mindig csak szembe, és én va-
gyok az, aki legközelebb áll hozzá. Ezért éltessük ezt a ,szép napot, 
húzzátok meg ,a harangokat! 

A NAGY-JÁRÁSOK 

Mielőtt átemelném szemem a szivárvány ívén — a szivárványerek  

a büdös mcacsári halakol — békák szemébe tapadt piócaraj: a szivár-
vány fészkei — gémnyakú nádszál arcomba suhint. Szekér elé fogva 
menetelnek a katonák, csizmásan, sapkásan, oldalfegyveresen. 

Az égtáj nagylelkűsége sárrá alázva. 
De őrült legyező ! Hol vannak a sugárküllők és hol a nap véres 

keze? Előbb .a, címerek zománcát éri, amelyen rést üt a rozsda és  

az oxigén, majd tetves hadi lobogókra hág. Ez a tisztességtelen ter-
mészet végső  ajánlata: reménységgel kecsegtet s tölt el bennünket. 

Fortyogó tömeg, kráterek iszapja, homlakunk,ra csap a szederjes 
tajték. Visszakanyarodva az egyéni sötétséghez, a fejeken kétoldalt 
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bever az eső . Furcsa szavak, szilárd és tömör építmény, akár a fecs-
kék fészke, szánandóan hasznos. Itt állunk a küszöb el őtt, ezüst-
bmllentyíísen, irreális remeteségben. Elemi félelmemet ingem alá rej-
tem, így fagy оos pokol érint, felőlem már ronggyá szakadhat a világ —
a füstölgő  darabok elúsznak, jön egy üres tenger-értelem, a magyará-
zat és az indoklás; a lélek baritonja szárnyal, verdes, görcsbe szo-
rul — husánggal űzzétek a lelket! 

Ám mi van a bőröm ,alatt, ha kívül a testem, zsigereim a felszínen; 
mi harapózott ily mélyen .a b őröm alá? Belül táncra perdülök, belül 
a ragyogás, belül a források csápja. Fortyélas a magiam iránti könyö-
rületességem, megfér egy tojáshéjban, zavartalanul, hamuban költött,  
akár a XX. század.  

Végre testet öltetek, és a veletek született arcátlanság f őnyeremény,  
akárcsak a bálnának ,két korcs Lába a rengeteg hájfalakon túl. A szük-
ség ,szarоngattatásaikar közétek áll e páratlan eml ős, az idétlen borjú,  
a hasatokba váj, a lapos és kerek almába bimbózó köldökötökön.  
Párát fújva forgatja sz űzmáriás éremnyi szemét, az életlen elméj űek  
felsőbb engedéllyel közelébb hajolhatnak.  

Kutatok emlékeid között, te fekete, te szerencsétlen: tekn őc pán-
céljába nyúlok, tejút-gerincoszlopod átmetsz és a bordák eserny ődrót-
vanulatain vörös plüssre feszítve kirajzolódik La Bika, a Kos, a Szűz, 
a Kaszás. Egyszer éreztem magam otthon: benned, amikor tulajdon 
szagomra futottam, és úgy kaptam magamba, mint kutya a ikutyába, 
a csigolyák közé. 

Hová vezeted kiéhezett komondoraidat? Mint egy darab holdfény 
fekszenek az álak el őtt, s a fellegekig rúgrLak, ha j ő  a Vadász, man-
csuk szakállas véső . 

Mély fészked a föld alatt, sátoros üreg, lepkebáb. A f ű  között ördögi 
gyutacsaink csütörtököt mondanak. 

SZEGEDI ORSZÁGÚT 

A bodzák szegényes fürtjei leroskadnak, a por szféráin érvénytelen 
időszak, amikor is a terep, a meggyszín rázkódás, sudár repeszekben 
a inagasságak felé tör. A szalmagúlák alatta sün álinának második 
szakaszához érkezett; az óriássün, bajunk szoptatója, tüskés dajka. 

Miből teremtsük meg halotti imánkat, zeng ő  ócsárlásaink mily 
anyagbál gyúrjuk, mely rőzséből kössük, — vagy nyakunkba vetve 
nyargaljunk úttalan utak széltér-hosszában s tegyünk, mint a borbély-
legények, vándor ,szűcsök, szíjgyártók, s bízzunk, hagy j ó1 végz ődik, 
ami el sem kezdődött? 

Tehetetlen karok, vezettek, érintetlen útmutatók! 
Arrafelé fut el, ami mellékes. Itt mindig a veleje halad, a kiaszott 

lényegesség, a parázs, a szoros gyepl ő . 
Hangtalanság kiált, varjúfészkekb ől támad rikoltó egünk, egértele-

vény és kipárolgás, repedt kőlapok átka hetedíziglen. 
A répaprizmák felett a háromszögbe zárt szem, amely lát. 

Hajbókolok a gabonakeresztek el őtt. A cséplés pillanata elérkezett: 
előre, rágcsálók! A szabadság körzetei felé, ahol a rögök a kékségbe 
mállanak. Viszontagságos utatok kísérje gyanútlan étvágyunk és a 
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puszta szérűk, a delej virágai. Én számba veszem a nyereséget, a tnér-
leg bal tányérjába egyetlen .aranytallérom vetve. 

A szikes hosszan nyúlik, ezen a helyen haránt üti át álomékje az 
országutat. Önt borjú fúja só leplére. Majd - araég egy, távolabb, tarka, 
szarvain rézgombok. És vágtázik a bika, b őgése az árkok fölé falat 
húz, a súlyos visszhang átszökken a locsoló-csatornákon, összerántva 
a víz színét. Mi dolgom van itt? 

Én a ,térfogatot szemeltem ki, hagy az űrbe alávessem a függőónt. 
Sohasem rándul a zsinór! Hever a porban, gyűrűzik, hurka a nya-
kunkon. 

És az út menti karám? A bot rezes füle? Mint is t űfok, csak bele-
botlasz. 

Átdöfhető  ez az egész, tartalmatlan masszává hígított, nyálkás lég-
tömeg; befal, elönt, és hogy a mocsokról ne szóljak. A másik véglet 
a sikertelenség. Keményen álfan ragad, vonszol a por hosszán, lehe-
tetlen róla leválni: sem úgy, hagy egy tagad feláldozd, sem másképp. 
Lealjasítva szeret. 

Egy kemény lélegzetvétel. Még egy, és mordul alattad. Ismerem, po- 
csalyátál vörös partf űig. Miért hallgat manapság a pastakюсsi kürtje? 

A csenevész fákat Qleli fehér részeivel. Innen az er ő  a nyugton mara-
dáshoz: egy helyben, tapodtat sem a rábukó rég felé. Föl, föl, örökké. 

A ló átlép rajta, vágtázva épp tizenkét ugrás. Jöjjenek a .  hálaadók! 
Ép csont és törött csont: a sisakot így is, úgy is a földhöz csapom, 

gurul, karikázva úszik a zavaros árkar, majd egy f űcsomón fenn-
akad. Csak kézen járva közelíthetném meg, lábbal a nap felé, fejjel 
a földet döngölve és ny,azva. Már lemondtam arról, hagy szemem 
föltétlen gázlórrvadarak csipk еdjék ki, túzokúak kaparják. Vissza-
térve a nyugodt ;kerékvágásba, lesöpröm .magamról a hüll ő  szúnyag-
vadászakat — j ó napot. 

Este meg, .amikor felszakad a seb, rákoppintok a gyertya lángjára: 
maradjunk sötétben. Ez a türelem az elvérzéssel határos, míg meg 
nem jelenik a ,kéz hirtelensége és kapkodása, az elfajzott vér, a t őlem 
idegen felindulás. 

A szemének ugrik valami — talán a szemének — bánja is, az olt-
vány pár perce már él, a vérkör szelepei zilálnak. 

Énelém ne jöjjetek az úton. 

KUTAS  

A jajgatás áttöri la dobhártyákat, fagyos földkéreg alól szakadó: ez 
az ébredés; szemetet hintek a szélbe, tisztátalan f ővel, a hideg hajnal 
elé — bizonytalan haza. Szerte föld јmogyarб , a felület különálló 
eredmény. Az ízek különbséget tesznek, még а. várt kép is összezsugo-
rodik, .a szájpadláson az égbolt lüktetése. Kék eres, ezernyi szem, 
ezt a fejet ra föláldozzuk. 

Messzire nyúlnak a szarvak, a nap-arcot magamra öltöm, körbe-
járjan az ének! 

Mit :kívánsz? A kijelölt sorvadó soványadás az utolsó effektív rém. 
Feltörik a sátr k helyét ,a, széjjelgurult ólamgalyákat kutatvra. titkon, 
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a lapított fém már a homlokhoz ütődött és levált. Ez a tanítás mérge,  
a h.lád, a jéggé fagycett fekete béka.  

Ahol egy rés :támad, ott már kiömlök. Egysíkú leszek, idomulok  
hozzá, messze jár tőlem a büszkeség és a kénes es ő . Érjük csak el 
a lángcet, bátran, hőköljön előttem a sárga falyam és a medrek ván-
dorlása! 

Mikor lesz ősz, amikor a salaktöltést a parttalan hullámok sírokra 
mossák; mikor lesz, hagy egy borús reggelen Isten szíve laz ágyam 
fölé fészkel, vagy lányosan sima mellkasomba? 

Már csak a szív csatangol, minden alaki árnyat levetve, 'kitartóan, 
vetülete karmos falvakra nyomoradott. 

Egy pózna mered, szárnyakon függve mered bens őmben: fürtösöd-
nek a rég karróba vontak. 

És íme, a légi kutyák. Ki vonhatja kétségbe a terjeng ő  talajvíz jajon-
gását, a zúgók keserves gátjain való alábukást. A sárba tiport bank-
jegyaktit, az értéktelenséget. Már rég .a fák fölé n őtűink. Mindenbő l 
kivonjuk a magunknak járó részt, marad a fejadag, a zsizsikek, az 
ocsú hantalt vílrága. 

De a kutyáak roharrnoznak. Szabadan illan el életünk, a tizenhat 
szálból vert kötél szemembe leng ő  kóca. 

Mielőtt a föld alatti járatokra törnének az ekék, és a patadobaj fel-
verné álmaik, — mert nem tudjuk, kik vetették őrült vetésekkor ide 
a csontjaik, és egyáltalán, a karmos csontok vacogásának mi a jelen-
tősége, úgy a barázdában többé nem tapos láb. Mert mit Martinnak 
a csontok? Csúnya neveket és szitkokat; innen vagyok még, hagy meg-
nevezhesseni.  

Téged szeretlek egyedül. Egy vagyok veled Mária Terézia asszony 
nemrégiben datált térképein. 

Én voltam az első , jaki a padlásodra hágtam egy fülesbagolyért. 

Még most ami érek fel veled. 
Az ocsmány, a rothadt fékszak mi is te értetlenségedhez képest? Nem 

és nem. A szánalom kisebb a honnokszemвél. Ez •a tájkép diadala, 
a természetes gyümölcsé, amit megjegyeztem, és kínnal hordom 
a sorsod, köröтΡrunel karcolt jegyzék. 

Felülről 7 гt, hermetikus labda, a nyamceruság els ő  víziója; sze-
mérmetlen, és fokozódik a káosz, a négy vaskos agyaglábra feszített 
baldachin alatt a legdrasztikusabb szerszámok és egyszer ű  gépek, va-
lamint, többek ,között G. és M. és D. földbirtokos urak fél сilinderei 
a kakasta11a1, a nyilaskereszttel, a, turániak jelvényével és a n а  gyképű-
séggel, a asizrnaszárral stb. Ki viselhetne m,ég fejetlen csizmát?  

Most feljegyzem rnég a felégetett szekerek számát, s hagy a lovak-
ról rongy kban lóg a bőr, természetellenesen súlyos virág.  

Kire hallgatni is roppant lejtőkön, a szélárnyékban, ahol nyílt utakra  

hangol a kilátás, a keserű  tejen át a rögfejekig, kire hallgatni?  
Még mielőtt összegyűrném a képet, egy szót:  
Ne űzzük egymást, a dolgok eleje rendületlen.  
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BÜTOROZOTT SZOBA  
tv-dráma  

ALEKSANDAR POFONIG  

NŐ  Bocsásson meg, kérem, hagy ennyire megvárakomtattam! ... Na-
gyon soka dolgom a ,konyhában, a főzés körül .. . 

FÉRFI Ő , nem tesz semmit! ... Inkább .nekem kellene bocsáxiatot 
kérnem öntól, mert éppen akkor zavaram, aanikar a legnagyobb mun-
káb;an van! .. . 

NŐ  Ön minden bizonnyal a Politika folyó hó 164 számában közzé  

tett hirdetésünkkel kapcsolatban jött érdekl ődni  .. . 
FÉRFI Igen, pontosan eltaláltra: a Politika folyó hó 16-i számában  

közzétett hirdetésdikkel kapcsolatban jöttem érdekl ődni ... Nemdebár  
— a főbérlőhöz van szerencsém?  

NŐ  Félig-meddig ... A lakásbérleti szаrződés ugyanis, melyet még  
1958. jiiiniius 22-én kötöttünk, bérlőként a megboldogult férjemet tün-
teti fel; ez azonban pusztán adminisztratív formaság, és a halotti  
anylakönyvi kivonat felmutatásával egy nap alatt rendezhet ő !  

FÉRFI Efelől teljességgel meg vagyok gy őződve, bár mindenesetre  
konzultálni fogom jоgn tanácsadómat, a mi nagyhírű  ügyvédünket  .. . 
Feltehetőleg ön is hallott már róla  .. . 

NŐ  Már ;amennyit a napisajtó híreib ől alkalmam volt megtudná.  
FÉRFI Éppen ma, 12,30 kar van vele egy kis megbeszélésem, még-

pedig pontosan a szóban forgó ;kérdést illet őleg.  
NŐ  A lakbértörvényt és az enyhén emelked ő  іг nуzatй  bérletspe-

kuláciбt illetoleg?  
FÉRFI Igen. Ez immár úgyszólván állandó beszédtémánkká vált,  

és én kétlaem, hagy akadna itt bárki Fis, aki e tekintetben többet tud-
hatna nála.  

NŐ  Ezt egyáltalán nem vonom kétségbe, ugyanakkor pedig remé-
lem, hagy esetüavkben még sincs szó sarnrnilyen félreértésr ől  .. . 

FÉRFI Műre vonatkozóan?  .. . 
NŐ  A nemre vonatkozóan ... Szeretném hangsúlyozni, hogy hirde-

tésünkben félreérthetetlenül meghatároztuk, miszerint: bút оrozott szoba  
ágyneműhasználattal munkaviszonyban levő  magános nőnek  .. . 

FÉRFI Szóról szára, asszonyom.  
NŐ  Akkor tehát sGir unеl.  
FÉRFI Valójában ugyanis hölgyrakonom az, aki bútorozott szobát  

keres ágyneműhasználattal a legszigorúbban vett beltéren, lehet őség  
szerint fűtéssel a téli hónapokban  .. . 

NŐ  December, január, február... megfelel?  
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FÉRFI Ezt persze nehéz ,lenne így meghatározni az éghajlatunkra 
alyannyi гa jelleanző  szeszélyes időjárás miatt, de megegyezhetnénk eset-
leg a hóm ~apak szántában. 

NŐ  Z ехmészetesem ... Eszerint: fűtéssel évi négy hónapon át, vagy 
fűtéssel hároan hónlapon át ... már attól függ ően, hogy az ön hölgy-
rakona mennyire viseli el a hideget. 

FÉRFI Ha megengedi, javasolnám, hogy e részletkérdéseket inkább 
majd a vele való szem,élyes éri лtkezés alkalmával beszéljék meg. 

NŐ  Valóboni ez lesz a leghelyesebb. Akkor hát ... rnegkí:nálhatnám-e, 
uram, egy pohárka valódi borovicskával, a szeszesital- és hulladékvíz-
gyár elsбrеndű  termaékével? 

FÉRFI Meg kell vallanom, asszonyom, hagy :az ön szüntelen figyel-
messége kitüar tet, én azonban a szeszes italok élvezetét a lehet ő  leg-
nagyabb mértékben kerülöm. 

NO Ebben a kivételes esetben azért mégiscsak megengedheti ma-
gának ezt a kis hitszegést, nemde? (Megtölti a poharat.) 

FÉRFI Ám 7оgyeп  ... Önnek igiazáan nehéz lenne ellentmondani .. . 
(Felhörpinti az italt.) 
NŐ  (ismét tölt) Ön hízeleg. 

FÉRFI Ő , dehogyis! Higgye el, már ez az egy pohárka finomított 
pálinka iás :a legkülönfélébb megjegyzésekre szolgálhatnia ürügyül. Egész-
ségére! (Kiissza a poharat.) 

NŐ  Elgészs gége! ((Jjra tölt.)  
FÉRFI Ém ugyanis egyike vagyok gaz Antialkoholista Szervezet egyez-

tető  bizattsaga legismertebb tagjainak. 
NŐ  0, vagy úgy? ... Mondja csak, kérem, hogyan lehetnie elintézni, 

hagy egy megrögzött alkaha]ista, pontosabban: az éaz szerencsétlen 
fivérem, beléphessem az önök szervezetébe? ... És lenne-e annak vala-
m јlyem tenyleges eredrniénys? ... Nagyon örülnénk! 

FÉRFI (tskájából ALMANACHOT vesz el ő, lapozgatja) Kérdésére 
azok az adatok válaszolnak a leghitelesebben, melyek tavalyi Akna-
nachunkban, a „Szervezetünk további célkit űzései és tervei az eddig 
elért eredmények rnegvilágitásában" cím ű  cikkben láttak mapvilág-
gat ... Igen: éppen ez az. (Táskájából kötvénytömböt vesz el ő.) 

Szesemcѕére a kötvények is nálam vannak... Almanachunkat hihe-
tetleniil kedvező  részletfiizetési feltételekkel rendelheti meg. Itt balra 
lent kell aláírnia .. . 

NŐ  (Aláírja a megrendelést.) 
FÉRFI ... Az ,első  három kötetet az év második felében már kézhez 

fogja kapori. 
NO Megnyugtató, hagy nálunk ilyen nagy fontosságot tul,ajdonita-

nak ennek iaz égető  prablémáavaik. 
FÉRFI Hála ajz utóbbi időbeni elért eredményeinknek . . 
NŐ  Qly irmgylésre méltó szintem vannak? 
FÉRFI (tucatnyi brosúrát vesz elő) Győződjék meg erről népszerű  

tudamáxnyas brosúráinkból: „Alkohol és terhesség", „Az alkohol pro-
hibíció ja és definíciója", „Alkoholizmus az átmeneti karban" és má-
sak. Itt tialл;lható például az az adat is, mely szerint a Szervezetünk-
höz traartazó hat területi egység 5673 tagja közül 1521-en teljesen föl-
hagyóak az alkoholos italok élvezetével. 

NŐ  Szenzációs! 
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FÉRFI 3129-en csupán időnként, kivételesen, ünnepi alkalmakkor 
esnek kísértésbe, míg 1163 személy nem mutatott fel különösebb 
eredményt a régi rossz szakások leküzdésében ... ,  ami annyit jelent,  
hogy az elmúlt évben tagságunk nyolcvankét százaléka tiszteletben 
tartotta statútumunk rendelkezéseit, és mindössze 18%-a tartozik a  

javíthatatlanak közé ... Egyébként itt van néhány szemléltet ő  fény-
kép is, melyek kétségbevonhatatlanul igazolják a fenti Cikk megálla-
pításia,it ... A különbség szembeötl ő ! Vagy pedig ez a másik ... és 
így sorban, az esetek 82%-ában! 

NŐ  Ez a 82% igazán nagy reménnyel tölt el! 
FÉRFI Higgye el, nem ön az egyetlen! 
NŐ  És postán is továbbíthatjuk a tagfelvételi kérvényt? 
FÉRFI Ő , hogyne! ... Csak tessék feltüntetni a hátlapján a feladó 

pontos címiét, és én majd igyeikszem ... vagyis hát oda fogok hatni, 
hagy az ön fivérének kérvényét Szervezetünk els ő  soron következő  
plenáris ülésén elfogadják! 

NŐ  Ön igazán nagyszeríј  ember! (Puszit ad neki.) Fogadja ezt 
fáradazásaiјért. 

FÉRFI Ó, köszönöm ... nagyon kedves. És kérem, adja át szeren-
csétlen fivérének legszívélyesebb üdvözletemet! Mondja meg neki, hogy 
ne veszítse el a bоldagulásba, a szebb halnapba vetett hitét! 

NŐ  Hálás köszönet önnek egész családom nevében ... és ,a bátyám  
nevében ... elsősorban pedig az én részemr ő l!  

FÉRFI (a brosúrákat és az Almanachot visszarakja a táskájába)  
Amii pedig a 'szabást illeti? .. . 

NŐ  Ha már erről van szó, leszek oly bátor megkérd вzni, hogyan 
is hívják +az ön tisztelt hölgyrakanát?  

FÉRFI Ön nyilvántartást vezet?  
NŐ  Formaság az egész ... Talán csak nem kifogásolja?  
FÉRFI Azt hiszem, pillanatnyilag semmi okom feltételezni, hogy  

unokahúgontinak ebből bárnviféle hátránya szárma.zh!a+tna ... Annál is  
inkább, mert jól tudom, hagy nagy társadalmi tekintélynek örvend,  
és valaamennyi polgártársa osztatlan rokonszenvét élvezi.  

Ni Megkapom tehát +a kért adatokat?  
FÉRFI Önnek ez ennyire sürgős?  
Ni Az ,adminvsztrációt)an neon t űrök mulasztást, a jelszavam  

ugyanis: „Amit ra megtehetsz, ne halaszd halnapra!"  
FÉRFI Zseniális!  
NŐ  Szóvlal, szabadna a hölgy nevét?  
FÉRFI A neve: Julijana Vojisavljevié, faglalkazásra nézve tisztvi-

selő  .. . 
NŐ  (gyorsan jegyez, majd mintha eszébe jutna valami) Űgy rémlek,  

ismerek egy azonos vagy legalábbis hasonló nev ű  személyt.  
FÉRFI (táskájából telefonkönyvet vesz el ő) Amennyire a telefon-

könyv és a „Ki kicsoda?" c јrnű  kiadvány ,alapján előttem ismeretes,  
a várasban összessen 527 Vo jisavl j evi ć  család él . . . 

NŐ  Erre való tekintettel lenne ,oly szíves megmondani az illet ő  
hölgy :atyjának nevét?  

FÉRFI Persze, nagyon szívesen... Megírom önnek, mihelyt időmből  
futja!  
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Ni Nem lenne jobb mégis, ha most mindjárt megadná? ... Rög-
tönzők egy vázlatot .. . 

FÉRFI Ahogy óhajtja ... Az apja neve tehát: Mindrag. 
Ni Mint ahogyan gondoltain is! (Gyorsan följegyzi a nevet.) 

... Ambár, mégsem ... Ez nem ugyanaz a személy. Az általam említett  
azonos vagy hasonló vezeték- és keresztnev ű  személy apjának neve 

volt.  
FÉRFI Dr. Milomdr Vo j isavl jević? A sebész? ... Őrá gondol? 
Ni Igen. Ő  operálta meg a húgomat hét évvel ezel őtt ... Van va-

lamilyen rokoni kapcsolat kett őjük között?  
FÉRFI Az unokahúgom és a doktor között? Nincsen. Annak ide-

jén doktor Vaj.is:avljevi ć  és a megboldogult ,apám elválaszbhatatlan 
j ó barátok voltak .. . 

Ni Dr. Vojisavljević  nővére, a spanyol és délamerikai táncok ün-
nepelt talпnácsalója még mindig föllép? 

FÉRFI Sajnálom, de ezt nem tudnám megmondani önnek. 
NŐ  Érdeklődje meg alkalomadtán, ha ez nem kerül különösebb 

fáradságába.  

(Az alábbi párbeszédet zene kíséri.) 
FÉRFI Meglkísérlem, noha nem ígérhetem meg... Lehet, hogy már 

elköltöztek ... Arai engem leginkább bánt: ez :a város már nem az 
én várasam többé ... Másak :az emberek, a házlak ... Ha történik 
valami, általában — szinte szabály szerint — az utcasarkokon törté-
nik ... Nemarég egy eseményt 'szerettem volna itt emlékezetembe 
idézni, és egy bizonyos utclasarkot keresem... nincs többé. Csakhogy 
attól ,a saraktól függ az óhajtott kép! ... Így hát nem találom .. . 
Megfogadtam, hogy it6bbé nem is gondolok már vissza semmire...  
Teljesen hiábavaló! ... A múlt meghalt. Menjen, nézze meg a „Vá-
rosunk egykor és ma" című  jubiláris művészfotó-kiállítást, és meg 
fog döbbenni. 

(A zene elhal.) 

Ni Kissé elragadtatta magát, uram..., de higgye el, én sem ma-
radtam közömbös. 

FÉRFI (elmosolyodik) Aláírja-e, hagy „egy kis bánat a szívnek 
meg nem árthat"? 

Ni Ez alighanem valami divatos sláger volt annak idején? 
FÉRFI Persze... (Dúdol.) „Még szebb vagy, ha az arcod elbo-

rul"... 
Ni (dúdolva) „Szeretlek-e? Szólj, ha kibaláltad"  .. . 
FÉRFI Remélem, ez a szentimentális hangulat fölment bennünket 

minden további procedúra alól. A romantika a mindenkori rend  
ellensége ... (Elkomolyodik.) Birtokában vannak-e már, asszonyom,  
mindazok az adatok, maelyek önt pillanatnyilag érdeklik?  

Ni Már ami a nyilvántartásom üzleti oldalát illeti ... Különben  
alig-alig rendelkezem valamicske üzleti érzékkel! ... Akarom mondani:  
hajlamos vagyok a könnyelműsködésre! ... Mégis, mindemnek ellenére  
szeretném minél el őbb megtudni: vajon az ön unokahúga, Julijana  
Uojisavljević, hivatali áthelyezietés következményeként költözik ide,  
vagy pedig — a munkaközvetít ő  hivatal anyagi segélyére támaszkodva  
— pillanatnyilag éppen állást keres?  
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FÉRFI Egészen másról van szó.  
NŐ  Kváta?  
FÉRFI Még ,annál is külömösebb.  
NŐ  Ó! Egyre érdekesebbé válik az ügy. (Székét szembefordítja a 

férfiéval. ) 
FÉRFI Gsupán azért, mert önt egy oly gyönyör ű  jeLlernvanás éke-

síti, mint (amilyen az impulzivitás.  
NŐ  Valóban, nálunk ez családi vonás. Kiilönöskép,pen pedlig a csil-

lapíthatatlan kíváncsiság! ... Hanem, az unokahúga... még biztosan  
nagyon fiadal, nemde?... Meg az egész élet el őtte áll, ugye?  

FÉRFI Általánosságban véve talap igen, ám a húgom á цandó pros-
peritásnak örvend az életben ... Gondalom, a munkahelyén.  

NŐ  Ez m ndenképpen biztató!  
FÉRFI Már négy éve egy helybeli társadalmi szervezet alkalma-

zottja, amely a hazai turizmus fejlesztése érdekében tevékenykedik  .. . 
NŐ  Ebben — en générai —csakugyan szép távlatok nyílnak a fi-

atal erők előбtrt!  
FÉRFI Négy évvel ezelőtt mint IIIIb klasszisú gépírón ő  kezdte,  

és azóta eljutott az irodaf őnöki pozícióig, hála rendszeretetének, moz-
gékanyságánaak, külsejének, nem utolsó sorban pedig fejlett közösségi 
feLelásségérzetének .. . 

NŐ  Ohó! ... Hisz mindez azt jelenti, hagy az ön rokonának eddig 
is volt lakása. 

FÉRFI Már am еnnyi'ben azt annak lehet nevezni — volt neki .. . 
Mégis inkább azt mondamám: szükséglakása volt egy több emeletes 
ház átalakított padlásán .. . 

NŐ  Miért hagyja ott mégiis Julijana — hagy az ön szavával éljek 
— szükséglakását?  .. . 

FÉRFI Azér гt, mert az az utca elviselhetetlenül zajos... Abban az 
utcában például most is öt ház épül... A húgom minden reggel 
pokoli zajra ébred! Meglehet ősen érzékeny idegzetű , s ezért rosszul 
а1  szik ... Azután, m;iveil :a házban nincs szernélyf elvonó ... szerintem 
sokkal helyesebb személyfelvonót mondani lift helyett ... szóval, mint-
hogy nincsen liiftjük, a lépcsőház állandóan nyüzsög a föl-alá rohan-
gáló népségtől ... Az udvaron rengeteg a gyerek, ordítoznak, karnyi-
kálnak, hancúroznak! .. . 

NŐ  Vaalóbam kibírhatatlani! Remélean, rokonának meg fog felelni 
a mi szobánk. 

FÉRFI Ez Lenne az a szoba?... 
NŐ  Igren, ez az, ahol nagyunk .. . 
FÉRFI Bocsánat, nehezen tájékozódom: az ablakok az udvarra 

vagy az utcára nézetek? .. . 
Nб  Az ablakok az utcára néznek. 
FÉRFI Különben, amint látom, a szoba nem mondható éppen nagy-

nak.(Föláll, és kimért léptekkel ellen őrzi a szoba hosszát és széles-
ségét.) Három-hússzar három-hetvenöt? .. . 

Nб  Valamivel több! 
FÉRFI Legtöbb három-nyolcvan! .. . 
NŐ  Annyis. 
FÉRFI Neon nagy. 
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Ni De kényelmes. 
FÉRFI És milyen az ágy? 
Ni Tessék rneguiézni egész nyugodtan. (Fürgén az ágyhoz lép, férfi 

követi.) Egyszean,élyes ágy. Standard modell. Áll: fémb ől készült ágy-
fejből és ágyvégből, melyeket képek díszítenek... Ezek a képek bi-
zonyos fokú tarka vidámságot kölcsönöznek az ágynak ... Azután 
kettős fonatú sodronybál, átlós hevederekkel..., leped őből és derék-
aljból... 

FÉRFI Gyapjú? 
Ni Színtiszta! ... Végül pedig egy párna, hímzett huzattal ... Ez 

lenne tehát az ágy .. . 
FÉRFI Csak amikor kissé jobban, figyelmesabben mélyed e1 a dol-

gakban gaz ember, csak akkor fedheti fel a hétköznapok kérge alatt 
meghúzódó valódi értéküket és szépségüket. 

Ni Tökéletesen igaza van! 
FÉRFI Gsupám ,néhány pillanatra volt szükségem ahhoz, hogy az ön 

szobája meghitté váljék szam,omra. 
Ni Ebben nem kétieLkedhetem. 
FÉRFI Ami annyit jelent, hagy a berendezésben, az egyes bútorda-

rabokban .. . 
Ni Allélámpa — szekreter — puff — pohárszék! .. . 

FÉRFI Ezek elhelyezésének módjában, valamint a színek meg-
választásában és asapartosításában: falfestés—;sz őnyeg, szőnyeg—dra-
péria és menazyezet! .. . 

NŐ  Tejeskávé-Faszalt meggy—cinóber! 
FÉRFI Tehát, hagy mindebben megbonthatatlan összhang és fékte-

len optimizmus feszül! 
Ni Több fényt — kevesebb holtszöget! .. . 

FÉRFI Ami —együttvéve — lényegesen felülmúlja minden vára-
kozásomat .. . 

(Csengd.) 

NŐ  Pardon... Valaki csönget .. . 

(Csengő.) 

Bocsásson meg egy pillanatra. 

FÉRFI Ó, természetesen. 

(Zene.) 

Ni Nincs kint senki. 
FÉRFI Ez totális felel őtlenség azok részéről, akik — mwnkába 

menet — kölykeiket a lépcsőházban hagyják, hogy megbolygassák a 
tisztességes polgárok nyugalmát. 

Ni Csupán ezt a muskátlis konzervdobozt találtam a küszöbön. 
(A muskátlit a szekrény tetejére teszi.) 

FÉRFI Hihetetlen, mi mindem eszükbe nem jut manapság egye-
seknek, és mi mindent meg nini tesznek, csak, hagy élvezetesebbé 
tegyék életüket! Egyszer űen félre kellett volna rúgnia azt a szeme-
tet a küszöbről. Én itt az előbb említést tettem az ön kifinomult ízlé-
séről... 
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NŐ  Vajon a legújabban bekövetkezett esemtiények megmásíthatják 
az ön jó véleményét kiadó bútorozott szabómról? 

FÉRFI Ó, sammі  esetre sem...! Ez a szoba önmagáért beszél! 
Különben, vegyiik sorra a berendezési tárgyakat, és megbizonyo- 

sodhatunk valamennyi szóbeli fölbecsülésem helytállósága fe1 ő1!  .. . 
NŐ  Tessék, kérean.  
FÉRFI Csak ön után . . . 

NŐ  Van tehát egy kiandallószer ű  cserépkályha, asztali díszórával  
és kétoldalt egy-egy szép vázával!  .. . 

FÉRFI Itt látok egy kitömött madarat is .. .  
Ni Ez egy havasi csóka.  
FÉRFI Sohasem hallattam a nevét, jóllehet olvastam már egyet-

mást a hegyvidéki madarakról . .. Például az erdeti fikuszról... az  

aranysisról, a barátkeselyűről .. . 
NŐ  Ez a sárga csőrű  csókafaj általában magas ,kontinentá ~lјs vidé-

keken él, cэsupán Angliában nem képvi,sel.teti magát, ahol közeli ro-
kona, a part menti sziklák vörös Gsörű  osókája honis... Egyébként 
ezek .a asбkák kitartó repiildk, és különös élvezetet találnak akroba-
tikus mutatványokban! .. . 

FÉRFI Qn értekes adatokhoz juttatott egy általam eddigelé isme-
retlen rnadárfajrál... Hálás vagyok önnek, hagy ezúttil is b ővíthet-
tem tudásomat a asákákrál, melyek rendszerint csoportokba ver ődve 
élnek, hazzáférhetetLen barlangokban, sziklahasadékokban fészkelnek, 
és főként rovarokkal, valamint növényi e хedetű  anyagokkal táplál-
koznak! .. . 

NŐ  Lent a piálón egy piroti kilim úgynevezett aranyalma- és csá-
szárkorona-m оtívunlokkal .. . 

FÉRFI Felülmúlhatatlanak ezek 'a mi népművészeti alkotásaink, s va-
lóban nagy kár, hagy még mindig nem ismeretesek eléggé а  külföldi 
piacon  .. . 

NŐ  Középen pedig a kerek asztal .. . 
FÉRFI Rajta hamutányé гmal. 
NŐ  A hölgy dohányzik? 
FÉRFI Igen. De ágyban sohasem gyú j boni rá ! 
NŐ  A jobb satyakban zongora, gyönyör ű  kottatartóval. 
FÉRFI Használható állapotban? 
Ni Sajnos, nem... 

(Groteszk melódia magnóról.) 

... De a mester megígérte, hagy folyó hó 27-én délel őtt 10 és 11 
ára között eljön feastimrnelni, ami gyarkorlatilag annyit jelent, hogy 
még két hetet kell átvészelnünk, hangszer nélkül. (Nő  helyére akarja 
tenni a klaviatúra leesett fedelét, de sikertelenül. Férfia segítségére 
siet.) 

FÉRFI Kaphatnák egy kalapácsat és szeget? (Nő  máris nyújtja a 
kért tárgyakat. Nő  tartja a fedelet, Férfi pedig szögel.) ... Tessék csak 
tartani... így. Most biztonságosabb lesz. Végeztü лk is, erre most 
már nincs szükségem .. . 

(Zene magnóról.) 

NŐ  (átveszi a kalapácsot, és kiviszi. Férfi egyedül marad, föl-alá  
sétál, szemügyre veszi a bútordarabokat, kitekint az ablakon, hozzá- 

72  



igazítja zsebóráját az állóóra idejéhez, Meglát egy nagy formátumú  

képet a falon, és odamegy.)  

FÉRFI Lám, csuk most veszem észre ... (Hátrafordul.) Miért nem  
hívta föl rá eddig :a figyelm; гmet? ... (Megfordul, N ő  éppen jön, mire  
odainti.) ... És ez a szigorú önnőn köveibe zárult város, az ég, a ten-
ger és a ciprusok együttes szimfóniájában?  

NŐ  Ez Prёanj .  
FÉRFI Hallottam már PrGanjról, de most hirtelen nem jut eszembe,  

pontosan hol is fekszik.  
Ni Próanj ,a Kotari-öböl csücskében húzódik meg; öt kilaméter-

nyire van Kotor várasától. De nézzük meg talán a térképen . . . (Tér-
képet terít a szekrényajtóra, és pálcával mutogat rajta.) Szép fekvése,  
sok kentje és úgyszintén szép .sétánya van. Gazdag múltjából több  
kultúrtörténeti nevezetesség maradt fenn...  

FÉRFI Hát persze! ... Must már emlékszem. A XVIII. századbeli  
monumentális templom és a pr čan j i nemesek és tengerjárók sok csa-
ládi háza, ;amelyek n-ia már magánmúzeumok!  .. . 

Ni Mindebből a képen is látható valamicske... (A képhez lép-
nek.) A gyönyörű  homokos strand...  

FÉRFI Bocsánat ... És a tartózkodási illeték?  
Ni Idényben százhúsz, máskar nyolcvan dinár . . . 
FÉRFI És milyen ;az elszállásolás?  
NŐ  Meglehetős. Elsősorban a „Vrmac" szállóban, amelynek dépen-

dance-a is van ... Azonkívül pedig magánházakban  .. . 
FÉRFI Tudna-e valami közelebbit mondani ,a п^ról, milyenek a ki-

rándulási lehetőségek +a környékre?  
NŐ  Rendszerint jól értesült körökből szerzett információim sze-

rint mindössze 2,5 kilométerre van t őle egy festői halászfalucska!  .. . 
FÉRFI És a közlekedés?  
NŐ  Hajón alig húsz perc Katarig.  
FÉRFI Fantasztikus! . . . Ha most még a. kortori kerület hajózási  

menebrend j ét is ism .etetné velem...  
NŐ  Ó, nagyon ;szívesen! ... A 462-es és 463-as járatokról van szó:  

Kortorból Hercegnavii,g és vissza ... Pr čanjból 7 óra 5 pertorkor és 12  
óra 5 perckor indul a hajó ... Kotorta érkezik 7 óra 20-kor és 12  
óra 20-kor; illetve Hercegnovi felé, a következ ő  állomásukkal: Pré аnj,  
Staliv, Perest, Risan, Marinj, Kastaajniaa, Kamenari, Bijela, Tivat, Kr-
tale, Djenaviéi, Z.elenika, Hercegnovi  .. . 

FÉRFI Nagyszerű ! .. .(Előhalássza zsebóráját.) És hánykor viagyunk  
Hercegnoviban?  

NŐ  Kilenc-húszkor, ha a reggeli hajóval, illetve tizenhat-húszkor, ha  
a délutánival indulunk...  

FÉRFI Végül megengedi-e, hogy én is föltegyek önnek egy kissé  
indiszkrét kérdést?  

Ni Minthogy az ön kérdése •a jelen pillanatban teljesen ismeretlen  
előttem, nem vállallцatam magamra a kötelezettséget, hagy válaszolni  
fogok  .. . 

FÉRFI Bevallom, közös er ővel jutottunk ebbe a sakk-matt hely- 
zetbe!  .. . 

Ni Kérem, tér j en a tárgyra.  
FÉRFI Előérzetem mégis arra késztet, hagy haladékot kérjek  .. . 
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NŐ  Csakhogy halogatással nem jutunk semmire...  
FÉRFI Rendben van. (Felsóhajt.) Szóval: most történik-e meg els ő  

ízben, hogy szobát ad ,ki munkiaviszanyban lev ő  magános nőnek?  
NŐ  Sajnos, igen.  
FÉRFI Azelőtt mivel foglalkozott?  
NŐ  Magános férfiakkal hadakoztam.  
FÉRFI Ó? Talán. csak nem viselkedtek méltánytalanul?  
NŐ  Az ajtószárnyon végezték reggeli tornájukat ... Kénytelen vol- 

tam a lakóközösség szolgáltatóműhelyének segíiségét kérni!  
FÉRFI És?  
NŐ  Kijött egy asztalos a szervizb ől, és m gigazitatta a sarokva-

sakat... Csakhamar azonban másutt is kár mutatkozott. Egy reggel  
összetépvetaláltam a leped őt. Az gaz ember olyan nyugtalanul aludt,  
mintha száz emberélet száradna a lelkén!  

FÉRFI Ez igtazán szimpatikus! ... Annyira karakterisztikus ...! És  
mar ,számtalanszor bebizonyosodott a gyakorlatban ... Ó, igen! Én  
tudok egy orosz ernigránsrál, aki két paplant vásáralt évente! Azt me-
sélték, hagy is forradalom idején szörny ű  dolgokat élt át, és ennek  
következményeként álmában minden éjjel valósággal tépte, maxean-
golta magán a paplant! 

NŐ  Pedig milyen nagy idő  választ már el bennünket az els ő  világ-
hábarútól! .. . 

FÉRFI Viszonylag a másodiktól is. 
NŐ  Ezek szerint? 
FÉRFI Pardon! ... (Hirtelen előveszi az óráját.) Mindjárt ellen-

őrizzük! ... (Az órára mered, Nő  szintén.) Egy perc múlva 20 ára .. . 
NŐ  Még hatvan másodperc! .. . 
FÉRFI Még harminc másodperc! 
NŐ  Még tizenöt másodperc! .. . 
FÉRFI (Óráját gyorsan zsebrevágja) A gangütés pontosan 20 órát 

jelzett! ... Néhány pillanat, és unkahúgom megérkezik! ... (Közelebb  

lép az ablakhoz, és lopva kitekint.) Igen, itt van! ... Már jön. 
NŐ  Bocsánat, megnézhetem? (Az ablakhoz lép.) 6! ... Az ön uno-

kahúga férjezett?  
FÉRFI Nem. IIehogy! Minek alapján ...? Ellenkezőleg: még haja-

ddal!  
NŐ  A ruhája azonban ugyancsak feszes. Növekedésnek indult volna  

a szíve?!  
FÉRFI Tudom, hogy ön mit hallana most tőlem e, legszívesebbem.  

Sajnos, Іa tudomány még nem tisztázta kellőképpen a fagalntiakat  
azzal a jelenséggel kapcsolatban, amikor is hajadonak az ellenkez ő  
nem közreműködése nélkül kerülnek áldott állapotba  .. . 

NŐ  Miszerint az ön unokaahúga esetében úgynevezett partenagene-
zisről beszélhetünk?  

(Halk zene.) 

FÉRFI Igen ... Unokahúgom — engedve a közvélemény nyomásá-
nak — a legapróbb részletekig elmesélte, hogyan is történt ez az egész.  
Általában megmagyarázta az el őállott helyzetet ... Pillam аtnyilаg azon-
ban nem tudnám mindazt elismételni önnek ... Most pedig szeretnék  
távozni, mielőtt még ő  betoppanna... Gondalom, úgy meggy őzőbb  
lesz ... és természetesebb ... Mégis, hadd mondjam el még addig  
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a legfantasabbakat. Juli java, az unokahúgom, egy ,alkalommal sétálni  
menta parkba, s akkor — minden különösebb indíték nélkül — az  
a gondolata támadt, hogy egyszer, egy szép napon mindenképpen anya-
könyvezető  elé fog járulni ... S hogy tíz vagytalán tizenegy har1apra  
rá a városi kórház szülészeti osztályán egy 3000-3400 grammos, 40-
53 cea~tiтnéter hosszú csecsem őnek fog életet adni ... ,  hagy 22-24  
Celsius fok hőmérsékletűre fűtött szobában 30-37 Celsius fokos víz-
ben fogja fürösztgetni, különös gondot fordítva ezenközben a kicsi  
bőrgyulladásaira ... Persze: semmiféle kan őrs, preparátum és más ha-
sonló гkatyvlalék! Csakis hint őpor — tiszta hintőpor! ... Úgy hi-
szem... Ahogy így álmodozott, egyszer csak egy hópihe hullott ru-
hája kivágásába ... És ett ől ,a pillanattól fogva növekedésnek indult  
a szíve... Bocsásson meg, már hallomi a lépteit ... Igen, ő  az!  .. . 
Most már nem hagyhatom el ,a lakást, találkozni pedig semanikép-
pen sem óhajtok vele. Mit ajánlana?  

(A zene elhal.) 

NŐ  Mindenekelőtt őrizze meg hidegvérét. Találnunk kell egy olyan  
helyet, ahol megvannak a létfenntartási föltételek, s az ott-tartózkodás  
nem fogja károsan befolyásolni az ön egészségi állapo гtát ... (A szek-
rényhez lép.) Van egy ötletem! . .. Bújjon a szekrénybe! (Férfi sietve 
a szekrénybe bújik. N ő  a szobában marad. Julijana félénken belép.) 

JULIJANA Jó napot kívánok!  .. . 
NŐ  Tessék, fáradjon beljebb!  .. . 
JULIJANA Az unokabátyám itt van?  
NŐ  Sajnos, nincsen.  
JULIJANA Úgy beszéltük meg, hogy itt fogunk találkozni.  
NŐ  Az unokabátyja már távozott. Épp ebben a percben ment el.  
JULIJANA A lépcsőházban elment mellettem egy ember, aki az  ön 

lakásából jött ki, de az igazán nem az én rokonom volt. Merre mehe-
tett?  

NŐ  Valószínűileg a mellékkijáraton át, valamivel ön el őtt, esetleg  
ön után.  

JULIJANA És vissza fog jönni hamarasan?  
NŐ  Meg fogja azt tenni az ön kedvéért. Eszerint tehát itt mara-

dunk, ,amíg ő  vissza nem érkezik.  
JULIJANA Nagyon szépen köszönöm a figyelmességét, de — bár  

kint förtelmes az idő  — kénytelen leszek távozni.  
NŐ  Nem óhajtja legalább a kiadó •zabát megtekinteni?  
JULIJANA Arra a kis időre a rend іelkezésére állak.  
NŐ  Ez lenne :az a szoba, ahol éppen vagyunk.  
JULIJANA A szoba, tágas, világos és tiszta, legalábbis az els ő  pil-

lantásra. Egyébként — a ház csöndes?  
NŐ  Ó, igen. Nagyon csöndes. Az első  emeleten egy idős özvegy-

asszony lakok a barátnőjével, a harmadikon pedig egy fiatal, gyermek-
telen fogász házaspár.  

JULIJANA (az ablakhoz lép, kitekint, majd visszafordul) Az utca  
sem túl zajos?  

NŐ  Egyáltalán nem! Már az ön rokonfa is érdekl ődött ...E tekin-
tetben azonban teljesen nyugodt lehet ... Nagyon csendes utca ..  . 

JULIJANA A cserépkályha jól fűti a szobát?  
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NŐ  Nagyszerűen fűt. Soha eddig még panasz, megjegyzés nem érte  
albérlőim részéről.  

JULIJANA Ön egyedül lakik?  
NŐ  Sajnos  .. . 
JULIJANA Sohasem voltak gyermekei?  
NŐ  Nem, A szerelem nem fér össze a szaporodással!  

JULIJANA És mégis: a züllés ott kezdődik, ,ahol a szerelem véget  
ér ... Nem?  

NŐ  Nem! Vegyünk példát a szépirodalomból... Sem Philemon és  
B,aucis, sem Rómeó és Júlia, sem Dante és Beatrice, sem Trisztán és  
Izolda nem hagynak maguk után utódokat!  .. . 

JULIJANA Térjünk azonban át most egy egészen más területre.  
Hallott-e már, asszonyom, valaha is a szerelem almájáról?  

NŐ  Mi több, elárulhatom önnek, hagy egy értekezést is irtani már  
a növények mitológiájáról!  

JULIJANA Hihetetlen! ... Az ön ragyogó, enciklopédikus m űveltsé-
gében sehol egy hézag?  .. . 

NŐ  Jöjiön, megmutatom a herbáriumomat. (Előveszi a herbáriu-
mot.)  

JULIJANA Igazán lenyűgöző  ... Rendkívüli munka!  
NŐ  Ez itt például a mandragóra... A mandragóra a néphagyomány  

egyik legtöbbet emlegetett növénye. Különfél в  neveken bukkan fel,  
úgy mint: ebszőlő , boszorkánygyökér, álrnodozóf ű , alrunika, belladonna,  
nadragulya. Nézze csak, milyen :szép nagy, széles, kövér és illatos le-
velei vannak, és középen ott a szilva alakú, sárga termés  .. . 

JULIJANA Most aztán igazán mindem kétséget kizáróan meggy őzött  
afelől, hagy az ön általános műveltsége elérte a legmagasabb szintet.  

NO Köszönöm a bókot .. (A herbáriumot leteszi az asztalra.) Egy  
megjegyzéssel: az élethez mégis јnk.bb több szerencse kell, mint tu-
dás!  

JULIJANA Ó ,  ez miáx csak afféle szokványos frázis!  
NŐ  Nem hinném. A férjem szцntén nagy műveltségű  ember ... Vagyis  

hát: az volt, egyre megy — mégse maradt számára más választás  .. . 
JULIJANA Ezek az ő  szavai?  
NO Pontos idézetet óhajt?  
JULIJANA 6, nem, csak épp kérdeztem.  
NŐ  Rendben van, semmi akadálya. Citálom: „A fa, mely nem ad  

gyümölcsöt" — mondta ő  1962. szeptember 4-én napnyugtakor, amikor  
az ablakban könyökölve elnéztük, hogyan sétáltatják gyerekeiket bi-
zomyos egyének, ,akik az általános erkölcsi normák szerint még azt  
sem érdemelmék meg, hagy kutyájuk legyen! ... Idézem: „A fa ,  mely-
nem ad gyümölcsöt, fejsze alá kerül, és t űzre vettetik".  

JULIJANA Ugyan, asszonyom, így semmi értelme ... Ne ráncigál-
jon ki idézeteket az egészb ől, amely a maga teljességében sokkal töb-
bet mondhatna nekünk  .. . 

NŐ  Ön téved.  
JULIJANA Nem akarom önt vigasztalni, az én esetem azonban  

csaknem azonos az önével, mégsem járt olyan lesújtó következmé-
nyekkel, legalábbis eddig ... Mindannyian életben vagyunk. Ő  is, a fe-
lesége is, én i4s.  
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Ni Ne mondja! 
JULIJANA Az adatok, melyeket önnel ismertetik — maga az igaz-

ság! 
NŐ  Hát volt még a számára más kiút? . . . 
JULIJANA Semmije sem volt.  
Ni Tehát?  
JULIJANA Megismerkedett velem, s én visszaadtam neki az életbe  

vetett hitét.  
Ni És ő ?  
JULIJANA Ő  .kettős életet élt ... Az egyik oldalon ott vannak a cszo-

kásak, +a múlt, ,a közös anyagi érdekek, kötelezettségek, a házaséletük  
során szerzett vagyon és az éveken át felhalmozódott problémák  .. . 
A másik oldalon pedig itt vagyok én, és bennem a gyermeke  .. . 

Ni És mi lesz mindennek a vége?  
JULIJANA Az egyelőre még kiszámíthatatlan.  
Ni Fs az ön szándékai?  
JULIJANA Itt maradok önnél, amennyiben sikerül mindkett őnk  ,köl-

csönös megelégedésére egyezséget kötnünk.  

Ni És az illatő  férfiú? 
JULIJANA Maradjon .köztünk: ő  az az állítólagos unokabátyám, aki 

érkezésem előtt itt járt érdekl ődni .. . 
Ni Nos hát, Famennyiben ,az emberek kulturáltak .. . 
JULIJANA Milyen emberek? 
Ni Ő  és a felesége. Higgyünk benne, hogy diplomatikusan, minden 

végzetes következmény nélkül rendezhet ők akár a legbonyolultabb 
problémák is! . . . 

JULIJANA Például? 
NŐ  Például: el lehet rendezni . . 
JULIJANA Mit? 
Ni Bármit ... Akár egy szobában a bútorokat ... akár egy hivatal-

foki állást, vagy a családi boldogságot! Mindent az égvilágon el le-
het rendezni, Persze amennyiben kell őképpen felvilágosultalj az em-
berek... 

JULIJANA Volna talán valami jó ötlete? 
Ni Ó, •inkább az ön... nevezzük úgy: az ön vetélytársn ője ... in-

kább ő  találjon ki valamdt. 
JULIJANA Ugyan ki tudná erre rábeszélni? 
Ni Miért ékellene rábeszélni? ... Bízza csak őrá, hadd tegye meg 

ő  maga ezt a fölfedezést! .. . 
JULIJANA És én? És a férjének a gyermeke bennem? .. . 
Ni A studamány ebben a kérdésben még eléggé tétova ... Kromo-

szómák ... pajzsmirigy ... belső  elválasztás .. . 
JULIJANA Végül is tehát ...? 
Ni Mindig a kezdetre kell gondolni, mert a vég még messze van,  

és minden változik ... Hiszen megtehetik, hogy a még elégtelenül  

ismert partenagenezis áldozatául esett hajadont meleg és kissé ma-
gányos családi fészkükbe fogadják  .. . 

JULIJANA Ön valósággal legy őzhetetlen! ... Föltétlenül követлi fo-
gom az ön áltaal megvilágított utat ... Lesni fogom minden egyes sza-
vát  

Ni Takarékoskodjék, Julijana!  
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JULIJANA De hogyan, csak azt mondja meg, hogyan? 
Ni Vásároljon olajkályhát!  
JULIJANA Már holnap beszerzek egyet!  .. . 
Ni Ha a dereka túlságоsan hosszú, de különösen, ha emellett  

a lába rövidebb az átlagosnál, jó ,l fog hatni egyenes vonalú, a szoká-
sosnál magasabbra emelt derekú ruhában!  .. . 

JULIJANA Csak folytassa, kérem, folytassa ... Csupa fül vagyok!  .. . 
Ni Szeretné-e miinél jobban megismerni választottját?  
JULIJANA Mi sem természetesebb.  
Ni Figyelje meg 'tehát, mi tetszik neki a legjobban önön és a gyen-

gébb nem más képиiselő!in!  
JULIJANA Az ajkak...  
NŐ  Jegyezze meg jól: ez 'annyit jelent, hogy választottja nincs a leg-

jobb véleménnyel ,a kozmetikáról. A fiatal, telt idomú n ők vonzzák,  
akik jól .kiegyensúlyozott lényükkel :alátámasztják nem túlságosan szi-
lárd önbizalmát.  

JULIJANA Aztán: a termet.  
Ni A férfi, ,aki először a nő  alakját veszi szemügyre, a n őre, mint  

egészre, kritikus szemmel tekint.  
JULIJANA És hogyan nyerhetem meg magamnak az ilyet a leg-

könnyebben?  
NŐ  Zárkózottsággal.  
JULIJANA És honnan tudhatom, hogy én a zárkózott természet ű  

lányok !kategóriájába tartozom-e?  
Ni Ezt azonnal megállapíthatjuk. Kérem, válaszaljon a kérdése-

imre ... Gyarapszik-e új szakásokkal évi szabadsága idején?  
JULIJANA Igen.  
Ni Szokott-e ,olykar félelemérzettel ébredni?  
JULIJANA Igen...  
NŐ  Hisz-e a kabalákban?  
JULIJANA Igen is, meg nem is .  
NŐ  Konkrét választ kérek  .. . 
JULIJANA Akkor hát ... igen.  
Ni És az utolsó ,kérdés: függött-e máx valaha is hajszálam az élete?  
JULIJANA Igen, többször is.  
Ni Ön a szerelmet is, az erotikát is sokra becsüli. A széls őségek  

ántananak önnek, mert érzékeny természet ű . Élete sohasem fog üressé  
válni.  

JULIJANA Ő , ezek szerint — én boldog és elégedett vagyok!  
Ni Jóllehet, ennek ön még nincs teljesen tudatában, mégis ponto-

san ez a helyzet  .. . 

(Csengő.)  

Pardon! ... Valaki csönget  .. . 

(Csengő .)  

Megbocsát egy pillanatra?  
JULIJANA Természetesen!  
NO (sietve tér vissza) Egy ismeretlen személy téves címre kézbe-

sitett virágküldemény visszaszármaztatásáat kéri.  
JULIJANA Kérem, egy pillanatra se gyanúsítson meg, hogy ehhez  

nekem bármi módon is közöm lehetne.  
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NO (leveszi a szekrényr ől a konzervdobozba ültetett muskátlit) Az  
ajtó előtt várakozó idegen bizalmasan közölte velem, hogy valaha sok-
kal több volt neki belőle ... gondolom: virágból ... mint állítja, akkor  
kíméletlenül osztogatta ... Alighanem az életét ... Most pedig barátok  
és minden nélkül, egyedül kujtorog a j tátói ,a j tóig ezzel a muskátlival  
és kíné gat j a ... úgy hiszem, az életét ... De nem kell senkinek...  
Esetleg, ha önnek, Juli j ana  .. . 

JULIJANA Igazán nagyon sajnálom ... Adja át neki legforróbb üd-
vözletemet ... És mondja meg neki, hagy annyira még nem tartok  
ott, idővel esetleg, de igy...  

NO Szóról szóra átadoan neki... (Gyorsan távozik, majd sietve tér 
vissza, muskátli nélkül.) Azt kívánja önnek, hogy a legsz űkebb csa-
ládi körben, egy meghitt kis ünnepély keretében minél el őbb köszönt-
hessék a boldog pillanatot ... Aztán hirtelen — nagyon magabiztosan  
— kijelentette, hagy ő  nem szorul senki vigasztalására. Fogalmam  
sincs, honnan szedi ezt. Olyanfarmén hangzott, mintha az egész élete  
tulajdonképpen egyetlen vereségsorozat volna. Mint mondta: megbu-
kott a sportboái ... megbukott a politikában ... megbukott a m űvé-
szetben ... Többet ,aztán nem szélt, s csak amikor sarkon fordult  
és lerohanta lépcsőn, akkor értettem meg, hagy ez a legnemesebb  
szív, mely vаlnha is doibagatt ... Akkor azonban már, sajnos, kés ő  
volt  .. . 

JULIJANA És a számomra? .. . 
NŐ  Éppen ezt !akartam mondani: az ön számára még egyáltalán 

nem késő  ... Csak neki bátran és vidáman annak az életnek! 
JULIJANA Igen ... persze, csakhogy ... mindig az a kérdés, honnan 

kellene kezdeni. 
NŐ  Bárhonnan, bánilikor ... Mondjuk, egy háromszemélyes szааré-

tól ... Egy csésze teától! .. . 
JULIJANA (ijedten összerezzen és hallgatózik) Ó, bocsásson meg! 

Csak egy pillanatra... (A szekrénynél hallgatózik.) Valami motasz-
kál а  ѕzІkгёnуbІn. (Hallgatózik.) Mi zöröghet ebben a szekrény-
ben? ... (Rémülten hátrahőköl.) Istenem, hiszen ha ez a ház tele van  
férgekkel, egérrel! 

NŐ  ó, dehogy! ... (Ő  is a szekrényhez lép és fülel.) Mintha egy  
esőköpeny zizegne odabenn...  

JULIJANA (Ijedten odaugrik, és kinyitja a szekrényajtót. A szek-
rényben Férfi áll, a kezében tálca, azon szamovár, három teáscsésze 
és kanál, cukortartó és a tányéron keksz.) Ni, az unokabátyám!  
Mit keres ő  ebben a szekrényben?  

NŐ  Az unokabátyja? Lehetséges volna? Hisz az ön rokona az én  
megboldogult férjem!  

FÉRFI (Kilép a szekrényb ől, és az asztalhoz megy. Leteszi a tál-
cát, és kitölti a teát a három csészébe. Nő  kimegy, és két székkel 
tér vissza.) Ha az emberek kulturáltak, kiegyensúlyozattak, akkor  
olyan egyszerű  minden.  

NŐ  Ó, Julijana! ... Ez .az asztal, Julij:anám, ez az az asztal, amely-
nél finom meleg teát fogunk hörpintgetni.  

(Mindhárman helyet foglalnak, teáznak.) 
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FÉRFI Már érezni a .tavasz közeledtét .. . 
Nő  (a leszedett edényekkel kifelé indul, s közben megáll az ablak- 

nál) Kimre esik az eső , és vele együtt hullik alá az esti homály. 
FÉRFI Kapcsold be a rádiót, hadd halljuk a holnapi m űsort, azután 

akár feküdhetünk .. . 

(VÉGE ) 

Fordította: TOROK CSABA 
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pénteken leült az ondotafa alá és pénteken azt mondta  
hogy én most elmesélem  
megmondom hogyan  
amúgy kell fordítani felfelé akkor Jobban szikrázik  
és akkor látszanak a kis sündisznók is  

Lk 	у  2t*  4L'$!ѓ  
a zoknijába szőtt zászlók melyekre büszke  
jött egy és arra azt mondták hogy pestrő l hozatták  
film következett  
a néger nő  párizsból akirő l beszélek meztelen farán a pecséttel  

US in made A 	US in made  A 
négy tenyeremben stopperóra  
négy lábamon szögescipő  van  
és CEL-om van  
benzin négy töltőtollamban CHANEL  
egyszer MOUSTACHE-t ajándékoztam Arabellának és Sztalin-bajsza n őtt  
GIVENCHY MAO SCHIAPERELLI BALENCIAGA  
TABAC POE YVES SAINT LAURENT  
az ABALЕ -vel lemosott linóleumot  
átütötte egy f űszál  
amott még egy  
még egy PATRA  
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44
* dali elefántjai már kőzet a csúcshoz  

a délibáb márványlépcs ő in  
papsajtbokrocskáinkban matatnak  
hős cincér íme nyugtázom csápnyi fórodat  
mit hímeztél  
a tövisre szúrt lepke szárnyára  
ki hasajtott szét bennünket  
ki tekert kolbászt a nyakunk köré  
mire a brunó-féle spirálokon átjutottunk  

kiki a maga ágyában volt ismét s a há гfista a búrokat stuccolta  

az aranyifjú kilépett a galván-kádból  
hóna alatta szonettkoszorúvai  
az asztalon zsúrkenyér-lepkebáb 	kés  
balta a sok régi kés között mondom egy német bajonét  

famarkolatában két rokokós betű  
a szalonnakockák között a hurkatölt ő  NEUTROGENA-szappan  
tea borbély már megint rákollóval fazonirozta szakállamat  
előre lódultam  
nyelvem aranycsikos nyakkendőként csapkodta  
angolpázsitos mellkasom  

ALBERT ALBERT  ALI 

NAVIP  
felvarrtam khaki zubbonyodra a kekszeket tetszik-e  
egyik véraett de tömege miatt nem érzékelhettem  
ahogy a niagarát sem érzékelhettem mi sem érzékelhettük a niagarát  
mi sem mi sem mi sem mi sem mi sem mi sem mi sem  

ALBERT ALBERT ALBERT ALBERT ALBERT ALBERT ALBERT ALBERT ALBERT  



mássz éta kerítésen  
hőmérő  szorulta farkamba  
érzem  
érzem  
a postása lábtörlő  alatt  
nem is hőmérő  nincs kizárva másnak is nevetségesssssssssssss  

KALEIDOSZKб P 	DIAMANT  

LABANCZ tetszik tudni sokéig utaztam  
aztán útközben egy kis náthát is kaptam  

CUTTY SARK minthogy a szerkezet törzse bevallottan alárendeN  
s viszonylag nem összefüggő  anyagból való  
képtelenség volna benne a szerkezet magasabb fokú tökéletességeinek  
bármely kifejezésére törekedni  

KURUCZ mily gyilkosan hangzik szép ajkáról  
ÁLLAS (hangosan)  

felvételre keresünk műszerismerettel rendelkező  import- 
anyagok beszerzésében is jártas gyakorlott anyagbeszerz őt  
továbbá gyakorlattal rendelkez ő  anyaggazdálkodбkat  
jelentkezés az eddigi m űködést részletesen tartalmaz đ  
önéletrajzzal „VILLAMO51 РАR 5093" jeligére a felszabadulás téri hid  

CUTTY SARK (félre)  
elég ha tömege elégséges és er ővoltéról biztosit  
annál kevesebb ok van arra hogy felszínének kiterjedését  
holmi finom eligazításokkal csökkentsék minthogy a színt  

annál Jobban szétteríthetik rajta  

TREVIRA (a rózsa felé nyúl majd hirtelen visszalép és odadobja a kend őt  
Cutty Sarknak)  
Trevira rózsája nem nyilik labancznak  



BRENDELLA (gyilkos mosollyal világos szín ű  madelrábál készült tánc гuhában)  
a nézet szerint minden m űvet egy fiktív  
mihaszna könyvtár számára írunk  

VEER (frombitaszб  künn nagy vivátozás)  
nehéz a feladatom nehéz téma kidolgozására vállalkoztam  
„AVANTGARDE" — vitatott terminus az i гodalomfudomđnyban  
ha nincs kifogása ellene a lánynak  
Jer írjunk patakra a másik mamának  

KоRUS áll még munkács áll az akasztófa  

BRENDELLA (kuncog)  
mikor kaphat a bedolgozónő  családi pótlékot  

TREVIRA (a dózsepа lota felé cl) .  
CUTTY SARK (felcsapva a szentírást]  

nos halljuk újra s cimet  
KбRUS (elsápadva)  

МАООО -РОЕЕЕ  
ki hasajtott szét bennünket  
hogy vánkossal fejünkđn  
a vezúv moslékjában fussunk egymás felé  

R6F  
R6F  
R6F  
RÖF  

pompeji szerelmesek  

r ALBERT ALBERT ALBERT ALBERT ALBERT ALBERT ALBERT ALBERT ALBERT ALBERT ALBERT AL  

a te szemed az én gőzfürdőm  
a te orcád hasonlatos  
minta pomag гánát darabja a te vakszemed  
a te orcád hasonlatosa kemény léghajóhoz  
a te kezeld  
a te jobbik lábad csak agyagból  
tűzoltólétrán vagy mit végtelenségig lehet csavarni  
és naponta meg lehet vele bökni a napot  



WONDERFUL '  V  
TИ INGS HAPPEN  A 
TIE BALMORAL  

far  romantic peoplв ...  
especiaUy honeymoona  

Write  far  fгве  color Вгос !  

‚ 

0 
tengeri táj mely elnyerte az összes szavazatokat  
bizarrnak látszol és nevetséges lennél  
ha üres részeid nem lennének mómus-módra önbecsükt ő l eivakitva  
egész nap csak disztókQidet vakargatod  
és esténként hálб id tele a nyomozók zománcos parafáival  
gyereket hagytál magad mögött  

A NAGYKOVÁCSI ERDÉSZETI NEVELŐOTTHON  
K6ZLI N6VENDEKEINEK SZÜLEIVEL HOGY AZ INTÉZET FENNALLASANAK  
10 EVES f VFORDULОЈЈЈ  1868. június 16-án 24 órakor TARTJA  
a fák japánkréták  
vigyázz mert errefelé politikusaink vadásznak  
a kisiparos vagyok ki röptében tömi ejtett madaraikat méregkristállyal  
a kisiparos vagyok ki vánkosa alá rejti MEBLO-gyaluját  
hogy élő  ébenről röpítsen fekete forgács-spirált  
ki mielőtt az éj forditott katedrálisába helyezné a frissen sült  
tégláját leüti egyik sarkát  
ki habkőparalelopipedonjával tompára csiszolja a SZFINX ormányát  
pákák parazslanak  
a cim  

MAO-POE  
a fák japánkréták  

(modern táncok iskolájában kezdő  tanfolyam)  
egy nő  volt jelen ki hozta az első  csбk Ezét  
amit a zsarnok elrabolt  
ki a tálcán a szíveket kicserélte  
egy kamera volt jelen  
testünk felőrölve szerteröpítette az űrbe  

I ADía 5Н 1ВА  I  

TREVIRA (súlyos szárnyát verdesve mi al бl ecet és vér szivárogj  
ki nyírta le az öt lépés hosszú hat lépés széles  
angol pázsitot  
kis kapájával_ kl húzott árkot  
ki bontotta fel az Ikertestvérek mellkasát  

LABANCZ (ajtбt nyitva)  



A MONGOL Dъ  МАA  

MONGOL DAMA (visszafordítva a fogolyvonatokat]  
ez a fátyol csendben puhán megnyomorít  
Mao-Poe jer  

MAO-POE ó ezeken a hosszú néma csendes perceken hányan n őttek  
a szívemhez bocsássatok meg de túl a határon mennyi megértő  
szerető  barátom került és habár csúfoltam a nyelvet  
milyen hamar megérezték a lelkem a lobogása fontos ott  
a Iáz a szó  

CUTTY SARK (a nemis dolgokat ésszel fel nem érvaj  
bennem a vers szú гás гa vér  
úgy jön most azt se bánom  
ha ez a formátlan füzér  
utolsó búcsúzásom  

MAO-POE (a férfikor szelídebb éveiben)  
oh bár minden magyar csinálná utánad  

MONGOL DAMA (ujjáról lehúzza a benzolgyű rűt és az esztergapad alá  
gurítja)  
sirasson meg mint igy letört rózsaszálat  

MAO-POE (csontra véve fel az inget a Mongol Dđmávai táncra kél)  

ám ennél nagyobb esemény volta múlt héten egy Orneite Caleman koncert  
a végső  konzekvenciáig ott történt ahol játszották  
kis kapájával aztán ismét betemette az árkokat  
visszaszurkálta a kiégett neoncsöveket  
rajtuk a vörös rózsákkal  
a költő  a PROGRES áruház гaktá гában fogadta az újságirbkat  
a leárazott ajvđros üvegeket rakosgatta  
ELSŐ  ÚJSAGÍRО  mivel magyarázza költészetének közönségsikerét  
KÖLTŐ  Olaszországban mindössze négyezerbe jött ez a nadrágom  
a sál ráadás kasmir  
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HARMADIK IJJSÁGrR0 miben látja a különbséget a sex-bomba és az atom-
bomba között  

KOLTĆS a lakosság számbeli növekedésére gyakorolt hatásukra gondol  

NEGYEDIK ОЈSAGÍRO mennyivel lett olcsóbb az ajvár  

KÖLTŐ  a paticsi paprika-ajvárt ötszázról kétszázötvenre engedtük le  
AZ OLVASоKOZONSЕG KЕPVISELŰJE ez a raktár elég szellős huzatos  
KÖLTŐ  a mennyezetablakon fogjuk becsúsztatni montegna piétáját  
A TV MUNKATÁRSA és a többi apró-cseprő  tárgy  
KÖLTŐ  a tyúkszemvágó 0116 például a forradalom ügyét szolgátja  
MÁSODIK OJ5AG[R0 kit ismer személyesen  
KOLTĆO ALBERTOT  
A NEM-OLVAS0KOZONSЕG KЕPVISELŐJE ez a nő  miért jár be  
KÖLTŐ  bejárónő  
AZ EGЕSZSЕG MUNKATÁRSA és az anyagiak  
KOLTČO büszke vagyok  
EGY JAROKELI min dolgozik  
KÖLTŐ  Mao-Poe pop-eposzom Е ttapján  
TIZEDIK ÚJSÁGiRO eszményképei  
KÖLTŐ  Napoleon et 1' amour és  



ORNITOLOGUS az Oгly repülőtéren adott Interjújában tavaly nyáron  
a csirizmadarakról tett említést  

KÖLTŐ  helyzetemből kifolyólag  
A BOROVI ALKALMAZOTTJA miért húsza a lábát tornacip őjére  

és miért nem BOROVO-tornacipőjét a lábára  
KÖLTŐ  erről már Miguei de Unamuno a kasztíliai is említést tett  
UJSAGfRO mit akart evvel a sorával kifejezni  

• égve felejtettem az egész világot  
KÖLTfO a KRITIKUS előri tisztelegtem  

UJSAGiRб  gyengéje  
KÖLTĆS a sült gesztenye  
UJSAG1RбNŐ  mit üzen az Elli olvasóinak  
KÖLTŐ  

Reac1y  

5,и  
American Pipe  Mixture ~~ г' 



VЕGÁLLOMÁS  

mint egy zsíros falat metrózok benned  
6 én is tebenned  
VEGÁLLOMk5  
de nekünk hogyan kéne csinálni  
hogyan kéne hogyan kéne  
mi nem vagyunk nők sem méla péde гek és hősök sem vagyunk  
kiket vad csinadraNa kisért a csatába  

mi Ikrek vagyunk metrójegyekkel blombázott fogakkal  
közülünk az egyik mindig meddőgyanús  
az egyik mindig a pincében botorkál a nyirkos homokon  

a hold  
ezüstöt verejtékez ő  meztelencsiga  
de eljő  nemsokára talajvizeknek ideje  
amikor bükkteknőjében felevezhet  
a hamuszin vizekre hol a csillagok üres örvényei  
amerikai m ű legyeinkéH szárazra dobott halakként tátognak  

mondd Celine papagája  

sempre una brlga:  
avvertire la polizia  
dei banditi nemmeno 1' ombra  
tornano a Villabella  
Villabella Villabella  

átléphetünk-e egymáson mint a villa kiskapuján  
köszönthetjük-e egymást mélyen hajolva  

magasra emelve a csempe cseréppipát  

igy van az amikor az egyikünk mézeskenyérként majszolja  
a darázsfészkeket  
és a nádfedeles házikók már sehol  
ma már túl sokat cigarettáztam  00  

0 
0 0  

0  



nem tudom meséltem-e már  
Móri kiállítására bejött egy chilei lány  
tátott szájfai nézte a zsúrkenyérb ő l kirepülő  szárnydaganatait  
megkérdezte ki csinálta ezt  
én én üvöltötte Móri a deszkával elkerített kis emeletr ő l  
fiélbehagyva a futamot a drndafonon  
kávét főzött neki  
a probléma amit át kelfett hidalnia következő  volt  
a chilei kislánynak van egy volkswagenja  
és Mórival valahogy le kellett tetetni a sof őrvizsgát  

mivel előző  nap az ULUS-bá is felvették  
és Oto Bihaiji Marin is szót váltott vele  
Móri hosszú-hosszú kék zakójában vágtatott át a grundon a kocsi felé  
a chilei lány mutatóújját szagolta  
a bírák elfoglalták helyüket a hátsó ülésen  
műszereiket és görkorcsolyáikat felkötözték  
indulunk súgták  
Móri mintha megadta volna magát felemelte karjait  
majd hirtelen a volánra ejtette őket  
akkora kék zakó ujjából ömleni kezdett  a 

pasta AGNESI  
ha un difetto e cosi buona che potreste dimenticarvi di condirla  
kitű nő  mondták a bírák nyakukban lógó bosch-mintás partaklival  
törölgetve ajkukat csak rnég egy kis paradicsommártást  
AGNESI PASTA DA AMATORE  
a chilei most találkozott el őször gémeskúttal  
a víz tehát nem a csapban terem állapította meg ujjongva  
megyünk mondta Móni olyan Doreen-ügy ez  
Finta add ki a kést a képet és Rimbaud-t  
már megint nem lesz technikai szerkeszt őnk mondta boy  
pedig Tiborc technikai külsőnkkel feszít Bostonban  
ahonnan NYUM érkezett feleségével  
hajóra szálltak nem is sejtve hogy Európában még tart a viiágháb о rú  
Afrikát megközelítve lovas arabokat láttak a partokon  
az Azúr-parton meg hangsaerét el ő re szegezve gégy gitáros rohant  
és aztán Olaszország következett  
a sziklaparton Antonioni állt és hosszú evez ő jét néha-néha  
leemelve válláról a hullámokra csapott  
Moravio nyakig vízben egy újságcikken dolgozott  



és a távolból két karcsú fezes albán leste  
míg a kabinban a síkkötő  gép kattogott  
a görögdinnyék héjára halálfejek voltak rajzolva  
a láthatáron az ALAPESZME nevű  görög hajó a süllyedést gyakorolta  
Dubrovnikba érve már válni akart  
egyedül élni Varsóban vagy akárhol Isztambulban  
ópiumfát hasogatni  
és végre már helyére helyezni Coltraine torokhangjait  
az Yves Bonnefoy nem okos írja Tiborc  
hallatlan szinte fűzfapoéta élménysóvá г  patetikával szavai  

állandđan valami komikus magaslaton  
csak az utolsó sor lejt a kilépésig ha nem koncentrálsz nagyon  
csak olyan szavak hallatszanak ki a versmondásból hogy  

SZiV 	LЕLEK 	SORS  

ám Tiborc megfeledkezett aHAMU-ról  
mit a moslék tol maga előtt  
ágyunkba pompeji szerelmesek ágyába  
hány éjszakán át telefonálcgat#unk egymásnak a kézitusoión  
de a hamu befolyta kádba a vezetékbe  

RÖF  
RÖF  
RÖF  

a kikötött csđnakok mentése felesleges volt  
a hullámok behatoltak a házfalak közé  
a vízen egerek úsztak az eget szimatolva  
s felesleges volt minden mozdulat  
az aláhulló kövek félbetörték a szavakat  

esi 	 gara 	 penr  
ebr 	 szum 	 zolk mand  
glu 	 drba 	 iolksz  
szó 	 zimm 	 garaba  
is 	 kusz 	 küszi  
un  

mit sem segitett a kaktusz-tea a CREAM OF KAKTUS  
a kis Alisén  



pasztellkréta-csonkot operáltak ki veséjéb ő l  
a királynő  szüntelen azt hajtotta  
Ie kell fejezni Ie kell fejezni  
a bolondos teázókat  
kik az ő  balján vesztek össze  
az IDŐVEL  
történt ez mindig egy emelettel feljebb  
ahol te nyergelsz a tapsifüles köbgyök đn  

Lewis Gannoi  
a fák japánkréták  
mert verseinket is kell említenünk  

igen be kell vallanunk végre mi vagyunk azok  
kik éjjelente kátrányos kondérjaitokban lubickolunk  
kiket előbb-utóbb úgyis felelősségre kell hogy vonjatok  
az tathibákért  
mert nem járhat mindenki országutaink márványszegélyzetén  
mert nem játszhat mindenki nyolcasokat az egész hangok helyén  
melyek fölött korona díszeleg  
mert nem gö гbithet mindenki magának  



3888888888 888888888888888 888888888888888888888888888888 888888888888888888888888-olyat  
mert nem fűzheti mindenki gyújtózsinórral  
mert nem féltalpaltathatja mindenki jolly Jokerrel a cip őjét  
mert lelkét nem szegheti mindenki körül csöregevágóval  
mert nem csúszhat mindenki ö гökíг6ján bokájára lassan  
ruhája a lánynak aki széfvetett lábakkal áll  
kezét mint egy levelet ágyékára eresztve  
mert nem mászhat ki mindenki a repül őbő l  
hogy stewardessekkel hancúrozzon  
minta gyapotszedő  néger kölykök  

ó mert ez a világ vattára éhes  
mert kék padlásán a megváltó féltékenyen őrködik  
szakálla vattabálái fölött mig a vért mi itatjuk kecskeszakállunkkal  
mert végül is a szőnyegeinkre hulló nikotin kristályok  
megrongálják szaglószerveink  
és egymásban szimatoljuk  a 

NAPALM EXTRA SUPERCARBURANT-ton  
guggoló vad vadat  
mert rizsevő  pálcikájával a karmester  
nem vezényelhet egy szál fuvolásnak  
aki már alszik talán nem is él  
ajkán és ujjain csak a hús zenél  
mert a kék szalmakazalban t űként elveszett madár  
nem húzhat mindnyájunk fülébe kék selyemfonált  
mert munka után nem akaszthatja minden borbély feszületre гákollóJát  
mert nem hiheti minden indigóba fulladt tengerész  
hogy blúzán horgonyos gombja  a 

mert nem minden torta paradicsom-makett  
mert azért mégsem tarthatja minden bika tagló alá a fejét  
mert mert mert mert mert mert mert mert mert mert mert mert mert mert mert  
mert  

IVt~ э-Poe  



és most mindent a szépségr ő f  
a b ő r  

tanuld meg ápolni bőrödet  
mert illene tudnod száraz-e  
zsíros-e vagy e kettő  variánsa  
ám ha normálisa papiroson majd ott marad a zsir könnyű  foltocskája  
(minta virága he гbđrium eres itatósán  
zöld foltocskát akarok magam után hagyni  

a kozmoszon)  

az én bőröm zsíros  
STANDARD KONFEKCIO  
és ha a parfümériába megyek be természetes hogy eltévelyedem  
zavartan kérdezem milyen krémre Is lenne szükségem  
természetesre  
piacentđ lisгa  
táplálóra  
hidrautikusra  
asztrigenikusra  

a ha j  
törvény: elő írásos hajvágás  
törvény: hajat csak akkor mossál ha zsiros és piszkos  
törvény: a filmcsillag naponta mos hajat  

kis trükkök  
dagadt pupiliđk szarkalábak  

nyaktorna  

diverzáns akció a dupla lika ellen  

o rr  
száz orr közül csak 61 a szép  
virágcserepes ajak  

lógó mellek  
vegyetek kezetekbe két telefonk đnyvef  
vagy azoknak megfetet ő  súlyú könyvet (Egri csillagok)  
és vonjátok melletekre  
dali elefántjai már közel a csúcshoz  
a szegény rokonok fezt cseréltek a dinnyékkel és kilestek az ablakon  
a kocsiból ők voltak a főpa гanesnokok a z ű rzavarban  
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hangvillásreggeli 
újházi srófleves 
töltött béke-galarnb kerítéssel 
babcsók 
kirántott nyelv 
vezércikk 
kell káposzta? 
pop eposz szürrealista Hasköt ővel 
bodza-gerinc 
párolt kápolna 
hangod. Szalagról. (Házi készítmény) 
rakottszoknya 
füstölt ribizli kalocsniban 
filmtekercs 
pop-pogácsa a la mao-poe de la Mancha 
marhahuána 
térdkalács 
Utóétel: Major Nándor (idegen) 



dali elefántjai már közel a csúcshoz  
elhal a lombos petrezselyem  
holdas tulipánok  
nyithatnának arányos kelyhekben csobogással  
tiszta mező  levesében úszó sárga virágok  
roppanhatna a kakukkfű  
sajnos ő  Igen sajnos mi ezt mind megengedhetjük magunknak  
megengedhetjük magunknak  
szabadságunk ű rutasai  
egymást űzve az öntudatlanság lápjain  

Horoszkóp  

Skorpió  
szeptemberben akció-
képes vagy  
az év kezdete  
csendes és  
boldog  
lefekvés előtt  
Véget emlékiratait  
simogasd  

Rák  
ha szíve szabad  
nagy boldogság éri  
a rák elengedi Önt  
és csupán két dologra  
Figyeljen hogy mit beszél  
és a kanyarban  

Ikrek  
сsínján bánjatok a pénzzel  
szőrén üljétek a lovat  



gipsz-maszkot készítek a fenekedr ő l  
ha nincs gipsz jó lesz agyag is  
vattacukor nullás liszt  
ha biztosan tudnám hogy egyedül vagyunk mondanék valamit  
szedd fel a horgonyt nem bontjuk ki a vitorlákat  
miben maradtatok sárgarépával vetjük be a fedélzetet  
aranyhalat teszünk bokszkeszty ű jébe  
a fát már régen kivágták de mi még egyre körbe-körbe  
te engemet már köt a gipsz  
ha nincs gipsz jó lesz agyag is  

vattacukor nullás liszt  
csak a benzinkutakra emlékszem meg arra a zöld tömbre  
mely előtt hajnalunta elsétált  
megfordultam a szegény negyedben aztán a félben majd az egészben  
labdarózsa gurul én megelégednék ennyivel is  
latroktól ne várj szivarkát füstsz ű rőset meg egyáltalán  
ilyen hosszú t űvel csak szabadban lehet horgolni  
gombára feszítve én hímzem a lila trolibuszjegyeket  
most hogy tízzel drágábbak lettek komoly rendelések érkeznek  
a múltkor ankétunk volt és igazam lett  
volt pódiuma fa körül árvízre az idén Is számíthatunk  
bekapcsolta a vasalót  
előbb az öblöket majd a szigetek körül vasalta  
mindössze két helyen égette ki  
bekapcsolta a tengert  
de a szoknyája hullámos maradt  
a labdarózsa mosta sas másik lábán  

A koldulás tilos!  
Adományok pénzben megváltva!  

940/e тев . Kner Ieidor. GFyoma. (172.00011938. Bmr. П .  fej.) — (4214)  



dali elefántjai már kiízel a csúcshoz 
ahonnan látni a magános csónakot párkányon az egylábú 
sast csőrében a grimm fivérekkel 
és az Ikreket a kejfel torony árnyékában gémkapcsokat egyenesítenek 
ki hasajtott ketté 
ki hámozott meg fűrészes késével 
az ágon hagyva bennünket 
kénlapokat gyújtva alánk szalicilt szórva fejünkre 
ki kalligrafálta körül a friss cementben a bokasüilyedéaes 

imperátor talpnyomát 
ki helyezte bordáink barázdáiba a gyémántfej ű  tűt 
kardántengelyünket 
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véve 
csirizmadarainkat elhessengetve 
mire egy tehén bús fejét lehajtva a f űbe harapott 
megérkeztek a madáreledel-árusok és andalúziában hajnalodott 
az ikerkđ ltők sírjának rókalyuk-szerkezete térdre kényszerítette 
a cigányokat 
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A TAЛTАCSADÓ  
(Levél epilógussal)  

VARGA ZOLTÁN  

Kedves Barátom! 
Amikor leírom ezt a megszólítást, tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy 

esetünkben már rég elvesztette minden tartalmát, s ennélfogva, mint ilyen 
teljesen tárgytalanná vált. Amennyiben mégis leírom tehát, egy pillanatig 
sem kívánom tagadni, hogy csupán a megszokás — a sokéves megszokás —
késztet rá, hogy ezt a valamikor mindkett őnk számára oly sokat jelent ő  
és mély tartalommal telített szót még egyszer utoljára a tollamra vegyem. 
Vagy esetleg egyfajta bárgyú nosztalgia, visszasóvárgása egykori, szenvedé-
lyes harci lángtól fűtött konspirációs napjainknak, izzó szem ű , összedugott 
fejű  titkos megbeszéléseinknek, azoknak az id őknek, amikor még egyértel-
műen, minden elhallgatott mellékgondolat, zárójelbe tett fenntartás nélkül, 
barátnak tekinthettük egymást. Kapcsolatunknak arra a szakaszára gondo-
lok, amikor még nagyon, mondhatnám, pofonegyszer űnek látszott minden, 
s azt hittük, tudjuk, mit akarunk, mi az, amit önmagunk elé célul t űzünk. 
Olyan idők voltak ezek, amikor, még ha vitába szálltunk is néha egymással, 
sohasem akörül támadt nézeteltérésünk, amit akartunk, hanem hogy hogyan 
is akarjuk, azaz miképpen is érhetjük el azt, ami gondolataink és tetteink 
legfőbb rugóját képezte, s amiért — igen, volt ilyen id ő  — mindketten akár 
életünk feláldozására is készek lettünk volna. S őt ez a „lettünk volna" még 
talán valami szükségtelen szerénykedést is jelent, mintegy takargatását annak 
a ténynek, hogy mi erre igenis „készek voltunk", mivel csakugyan minden 
szerénytelenség nélkül el-elmondhatjuk, meg is tettünk mindent, hogy ki-
hívjuk magunk ellen az életveszélyt, s ha meggondoljuk, sokszor igazán 
csak egy hajszálon múlott, hogy nevünk ma nem valamelyik emlékm ű, év-
fordulók és nemzeti ünnepek alkalmával, üresen kongó, patetikus szavak 
és komor, lassúütemű  gyászindulók hangjai kíséretében megkoszorúzott ta-
lapzatán ékeskedik, vagy éppen nem valamely utcát, teret, nagyüzemet vagy 
akár egy egész várost neveztek el rólunk kegyeletes túlbuzgalomból azok 
a harcostársaink, akiknek sikerült szerencsésen túlélni minket, s megérni 
a győzelem napját is, mely mellesleg annak lehet őségét is magában foglalja, 
hogy utca-, tér- és városneveket osztogassanak, kinek-kinek érdeme szerint. 
A helyzet azonban úgy hozta, hogy azok közé tartozzunk, akik életben ma-
radtak. Ennek ellenére, úgy hiszem, semmi okunk szemrehányással illetni 
magunkat, hiszen mindez szinte kizárólag a szerencsén múlott. Nem túlsá-
gosan illik a kifejezés ilyen fennkölt témához, de talán azt is mondhatnám, 
„disznó szerencsénk" volt, hogy nem homlokunkon a mártíromság szentté 
avató koszorújával vonulhattunk be Amalgámig történelmének legfénye-
sebb lapjaira, bár teljességgel még abban sem vagyok biztos, hogy ez csak-
ugyan szerencsének nevezhet ő-e, mert ami engem illet, nem egy pillanat-
ban szinte sajnálom, hogy nem a dics őségnek az a másik, visszavonhatatlan 
formája lett osztályrészünk, mivel abban az esetben — kissé talán felleng- 
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zősen szólva — tiszták maradtunk volna. Tiszták? Csakugyan? Sajnos, sok-
szor még ebben a „tisztaságban" sem vagyok egészen biztos, mert ha 
az áldozatokra gondolok, az életekre, melyek a mi harcunk áldozatává let-
tek, s elért eredményeinkkel vetem egybe őket, hát nagyon is hajlok rá, 
hogy még ezt a feltételezett tisztaságunkat is megkérd őjelezzem, hiszen 
az áldozatokat csakis a megvalósított célok és az elért eredmények igazol-
hatják ... Lehetséges azonban, hogy e pillanatokban kissé túlságosan is sö-
téten látom a helyzetet, s különben is, ha ilyenfajta „zárszámadást" kíván-
nék felállítani, eredeti célomtól túlságosan is messze jutnék, a zárszámadás 
ideje pedig amúgy sem érkezett még el... Maradjunk tehát a mellett, 
hogy a mártírsors ránknézve talán mégis jobb lett volna, annál is inkább, 
mert sehogyan sem tudok szabadulni attól a kissé talán túl merésznek 
is tetsző  feltevéstől, hogy titokban, valahol a lelked alagsorában, ebben 
Te is egyetértesz velem (ennyi talán mégis maradt egykori egyetértésünk-
ből), és benned is él egyfajta sóvárgás a mártíromság iránt, legalábbis, ami 
a hősöknek, mártíroknak kijáró tiszteletet illeti. A számtalan rólad elne-
vezett utcát, teret, intézményt ugyanis kizárólag ezzel tudom megmagya-
rázni. Azaz, még egy bizonyos félelemmel is: félelemmel attól, hogy amennyi-
ben nem Te magad gondoskodsz róla még életedben, hogy kell ő  számú 
névtábla segítségével történelmi szerepedhez és rangodhoz ill ő  tiszteletet biz-
tosíts a magad számára, mások majd elmulasztják ezt megtenni halálod 
után. Sőt úgy látszik, annyira hatalmába kerített ez a félelem, hogy bölcs 
előrelátásodban még arról is megfeledkeztél, hogy nincs olyan névtábla, 
amely ne lenne kicserélhet ő, sem szobor, amely le nem dönthet ő, s hogy 
egy általad oly túlzott mértékben nagyra becsült fogalom, a történelem 
tanúsága szerint, a még életükben dics őített államférfiak kultusza, több-
nyire alig szokta túlélni őket. Vagy már odáig jutottál volna, hogy még 
e „nagyok" között is kivételnek hiszed magad? ... Persze, jól tudom, erre 
azt válaszolnád (szinte hallom a hangodat: ez különben nem is annyira 
képzelőerő , mint inkább emlékez őtehetség kérdése, mivel többször valóban 
mondtál is nekem ilyesmit) : „Nem tilthatom meg Amalgámig népének, hogy 
kifejezze irántam érzett szeretetét és tisztelettel vegyen körül..." Nos igen, 
ebben tagadhatatlanul igazad van. De bárcsak más szabadságjogokat illet ő-
leg is ennyire finnyás lennél... Am talán hagyjuk ezt, kissé máris eltértünk 
a tárgytól... 

Beszéljünk talán inkább a barátságunkról. Arról, hogy ez a barátság 
valami egészen különös, nagy, egész életre szóló kapcsolatnak indult, amire, 
ha csakugyan úgy sikerül, ahogy szerettük volna (én mindenesetre, de meg-
győződésem, hogy jó ideig Te magad is ugyanúgy), talán alig találni példát 
a történelemben. Sőt bízvást állíthatom, kett őnk viszonya kezdetben olyan 
valaminek indult, aminek meghatározására a barátság szó talán nem is elég-
séges, mivel itt nem kevesebbr ől volt szó, mint hogy bizonyos értelemben 
kiegészítsük egymást. Pontosabban szólva, nekem kellett volna kiegészíte-
nem téged, vagyis rám hárult a feladat,hogy mintegy éned másik felét 
képezzem és a lelkiismereted szerepét játsszam. Nem önkényesen magamra 
ruházott tisztem volt ez, hanem — amint azt nagyon is jól tudod — Te 
magad kértél fel rá. Talán még akkor sem túlzok, ha azt mondom, újdonsült 
államfői minőségedben „hivatalosan" is Te neveztél ki erre a tisztségre. 

Mi tagadás, meg voltam hatva t őled. Nagyon nagyra tartottalak akkor. 
De hogyan is ne imponáltál volna nekem azzal, hogy magas tisztséged els ő  
ténykedéseként „lelkiismeretr ől" gondoskodsz önmagad számára. Olyan 
gesztusnak tetszett ez a szememben, olyan példa nélkül álló bölcs el őrelátás-
ról látszott tanúskodni, hogy eleinte majdnem azt hittem, nem is lesz 
szükséged rám. Mert úgy látszott, jól megtanultad a leckét — éppen elég 
óva intő  történelmi példa lebeghetett a szemed el őtt —, tisztában vagy a rád 
leselkedő  veszedelemmel, s ezt valamennyire már önmagában is elegend ő  
biztosítéknak véltem. Pedig ha kiss° körültekint őbb vagyok, eszembe jutha- 
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tott volna, hogy Te mindig is tele voltál ilyen „mélységeket" sejtet ő  hatásos 
gesztusokkal. Látszólagos éleselméj űségről tanúskodó, de valójában semmivel 
szemben garanciát nem nyújtó, tetszet ős pózaidra gondolok itt, melyek közé 
ez a lépésed is tartozott, amit, ha nem négyszemközt történik, akár még 
demagógiának is nevezhetnék, valamiféle fogásnak, amit közönséges por-
hintésnek szántál. De talán még így sem egészen helyte;en ez a kifejezés, 
mert úgy hiszem létezik olyasvalami is, amit talán bels ő  demagógiának 
lehetne nevezni, és aminek célja lényegében ugyanaz, mint a „küls ő" dema-
gógiáé: a félrevezetés. Csakhogy esetünkben Persze önmagunk félreveze-
téséről, valódi szándékunk önmagunk előli leplezéséről van szó. Sőt még 
ennél is tovább megyek: ha nem él bennem akkor egy fajta vak csodálat 
irántad, majdnem fenntartás nélküli lelkesedés, amit legjobban talán a sze-
relemhez, méghozzá valami kótyagos sz űzlány felgerjesztett, a világ minden 
egyéb dolga iránt süket szerelméhez lehet hasonlítani (hidd el, csakugyan 
van ebben valami, a szó elmarasztaló értelmében vett feminin vonás), olyan-
féle rajongás, melynek lényege az er ő  és a hatalom csodálatában gyökerezik, 
s amibe mi értelmiségiek — mérhetetlen szégyenünkre és gyalázatunkra —
oly gyakran beleesünk, nemegyszer a miénknél sokkal alacsonyabb szel-
lemi képességekkel megáldott hatalmasságok csodálóivá süllyedve, az egészet 
még talán baljós előjelnek is tekinthettem volna. Vagyis igazán megfordul-
hatott volna a fejemben, hogy, ha Te már ennyire a kezdet kezdetén érzed 
a kísértés szelét, a megszédülés veszélyét, akkor ez a veszély nagyon is 
félelmetes lehet, s máris annyira alááshatta jellemedet, hogy akár betöl-
töm melletted a lelkiismeret- őrangyal nekem szánt szerepét, akár nem, 
előbb-utóbb végleg, s úgy önmagadra, mint valamennyiünkre nézve, végzetes 
mértékben lesz úrrá rajtad. Röviden: igazán megláthattam volna rajtad, 
hogy máris fert őzött vagy. Sajnos azonban levett lábamról a megtisztel-
tetés, amiért oly fontosnak tartasz, hogy ilyen rendkívül felel ősségteljes, 
szinte társelnöki minősítésnek is beillő  feladatot ruházol rám. 

Én tehát, noha már az elején teljesen reménytelen feladatnak láthattam 
volna, tőlem telhetőleg tisztességesen igyekeztem eljátszani szerepemet, s ját-
szottam is mindaddig, amíg végleg lehetetlenné nem tetted a számomra. 
Valójában persze nem a Te „kinevezésed" következtében kezdtem betöl-
teni melletted, hanem voltaképpen már abban az id őben kialakult, amikor 
még ezer veszélynek kitéve magam, a mozgalommal és veled kezdtem együtt-
működni, s ebben nekem jutott a feladat, hogy harcunk elméleti meg-
alapozójává, teoretikusává váljak. Ez a teoretikusi feladat ugyanis egy kicsit 
már eleve magában rejtett egy ilyen lelkiismeretszer ű  szerepet, és amint jól 
tudod, már ekkor is én számítottam legközelebbi munkatársadnak. Velem 
vitattad meg harcunk egész stratégiáját és taktikáját, ami a dolog filozófiai 
oldalát illeti, mindenekelőtt tőlem kértél útbaigazítást, nekem tártad fel 
dilemmáidat, kételyeidet, balsejtelmeidet, reményeidet, s ezeknek kapcsán 
számos olyan dolgot is elmondtál nekem, melyekr ől — ebben bizonyos va-
gyok — soha senki más ei őtt nem szóltál, sokszor pedig kifejezetten tanácsot 
is kértél tőlem. Sőt — ez már igazán nagy szó — nem egy esetben meg 
is fogadtad őket. Nem csoda tehát, ha úgy találtad, bizonyos szempontból 
nélkülözhetetlen vagyok a számodra, s így az is természetes, hogy mikor 
harcunk végül is gy őzedelmeskedett, úgy kívántad, munkatársi és baráti 
kapcsolatunk továbbra is ugyanolyan közeli és szoros maradjon, mint ami-
lyen az üldöztetés és a fegyveres harc napjaiban volt. 

Először miniszteri tárcát kínáltál fel nekem. Még ma is jól emlékszem 
az arcodra, milyen megütközést fejezett ki, mikor közöltem veled, hogy nem 
fogadom el. Meglepetésed különben érthet ő : nyilván egy pillanatig sem volt 
kétséges a szemedben (mellesleg nem tagadom, az enyémben sem), hogy 
a szerep folytán, amit harcunkban játszottam, ennyire — s legalább ennyire 
— feltétlenül rászolgáltam. Annyira megütköztél visszautasításomon, hogy 
az szinte már sért ődöttségnek hatott, annyira, hogy bármennyire nevetsé- 

83 



gesnek hangozzék is ez most, szinte már a lelkiismeret is furdalni kezdett, 
amiért megbántottalak. Nekem azonban, amint azt akkor nyomban ki is fej-
tettem neked, több okom is volt erre a visszautasításra. Mindenekel őtt az, 
hogy elsősorban elméleti embernek tartottam magam, akinek igazi területe 
nem a közvetlen gyakorlati politika, hanem annak — mint eddig is tettem —
elméleti megalapozása, f ő  irányvonalának kijelölése, s úgy véltem, e feladat-
nak sokkal jobban eleget tehetek, ha a közvetlen gyakorlati cselekvést ől 
távol tartom magam. Nagyjából ebben lehetne összefoglalni azokat az oko-
kat, melyekről akkor beszéltem, voltak azonban olyan okaim is, amelyekr ő l 
nem is tartottam szükségesnek szólni. F őleg „álmaimra" gondolok itt, ame-
lyekről úgy éreztem, az adott körülmények között komolytalannak, s őt „lu-
xusnak" tarthatod őket. Ugyanis regényt szerettem volna írni, meg általá-
ban irodalommal foglalkozni: harcunk folyamán számtalan olyan élmény 
gyülemlett fel bennem, amelyekr ől úgy éreztem, csakis regényben vagy el-
beszélésben vagyok képes elmondani őket, s éppen ezért szerettem volna 
kissé több szabad időhöz jutni. Ez azonban csak amolyan mellékes ok volt. 
Sokkal fontosabb az a lelkem fenekén rejl ő  okom, amiről akkor nemcsak 
hogy nem beszéltem, hanem egyáltalán nem is gondoltam rá, ösztönösen 
azonban feltétlenül belejátszott elhatározásomba. Ugyanis viszolyogtam 
a gondolattól, hogy teljes mértékben, s f őleg hivatalos funkcióval is elköte-
lezzem magam melletted. Némi túlzással azt is mondhatnám, vonakodtam egé-
szen kompromittálni magam veled. Olyan szempontok ezek, melyeknek ki-
alakulásában — ezt egy pillanatig sem kívánom tagadni — vitathatatlanul 
írói-filozófusi pályafutásomat félt ő  hiúságomé volt a döntő  szó, mert bár-
mennyire lelkesedtem is akkor érted, ösztönöm, ekkor még teljesen öntudat-
lanul, ám később mindinkább tudatosulva, azt súgta, ne vállaljam fenn-
tartás nélkül a munkatársi szerepet azokban a baklövésekben, s a b űnrészes-
séget a bűnökben, amelyeket esetleg, s őt valószínűleg elkövetsz majd. 
Úgy véltem — s ebben mutatkozott meg hiúságom, vagy ha úgy tetszik, 
akár cinizmusom hogy ezek saját értelmiségi pályafutásomra is árnyat 
vethetnek majd. Mondom, ösztönös megérzés volt ez, ám kétségtelenül na-
gyon is reális veszélyre figyelmeztetett, amit azonban még így, a hivatalos 
funkció visszautasításával sem sikerült elkerülnöm; prostituálódásom ment-
hetetlenül így is bekövetkezett. Nos igen, hiúság, s őt cinizmus volt ez kétség-
telenül, de bárhogyan vesszük is, vajon összevethet ő-e ez a kicsit ártatlanul 
ravaszkodó hiúság és gyermeteg cinizmus a Te kitüntetésekkel kipitykézett 
melli, történelmi eposzokba vetített, h ősi pózba merevedett államférfiúi 
hiúságoddal és „reálpolit.ikai" cinizmusoddal? Aligha, úgyhogy e téren szük-
ségtelennek is tartok minden további menteget őzést, már csak azért is, 
mert itt most rólad és nem rólam van szó. 

Térjünk tehát vissza hozzád: 
Amint mondom, nagyon megrökönyödtél, kissé talán meg is sért ődtél. 

Mindenesetre arcodon láttam a csalódottságot, mintegy annak kifejezését, 
hogy ilyesmit nem vártál tőlem. Annyira nyilvánvalóan tükröz ődött rajtad 
ez a kifejezés (akkor még nem fejlesztetted a tökély olyan fokára azt a ké-
pességedet, hogy való érzéseidet elrejtsd, mint manapság), hogy egy pilla-
natra még fel is merült bennem: talán mégis meg kellene másítanom elha-
tározásomat, sőt az a formula is eszembe jutott, hogy „aki az út egyik felét 
megtette, annak meg kell tennie a másikat is", de mivel elhatározásom —  

hiszen jó ideje számítottam már ajánlatodra — hosszú vívódások eredménye 
volt, amit felelőtlenségnek éreztem volna pillanatnyi hangulatomtól vezé-
relve megváltoztatni, végül is állhatatos maradtam, s minden rábeszélésed-
nek ellenálltam. Amikor aztán beláttad, képtelen vagy más elhatározásra 
bírni, egyszerre csak azt kezdted magyarázni, hogy neked mindenképpen 
szükséged van rám, s őt jobban, mint bármikor, hiszen az igazán súlyos és 
felősségteljes feladatok még csak ezután fognak rádnehezedni, s ezek meg-
oldásánál semmiképpen sem nélkülözheted a segítségemet. „ Еs nemcsak 
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a rámháruló feladatok megoldásában van szükségem a segítségedre", mond-
tad ekkor, „hanem mindenekel őtt abban, hogy képes legyek önmagammal 
megbirkózni, saját veszedelmes hajlamaimat legy őzni." Еs ez volt az, ami 
akkor annyira leny űgözött és „naggyá" tett a szememben. Az, hogy nem 
titkolod önmagaddal szemben kételyeidet, ismered hibáidat, el őre igyekszel 
számba venni őket és le is számolni velük. Meglehet ősen részletesen soroltad 
fel őket és ennek során valósággal megdöbbentettél önismereteddel: be-
széltél erőszakos hajlamaidról, az önmagadban minduntalan felfedezett túlzott 
hatalmi ambícióidról, nagyravágyásodról, s túlságosan is egyszer ű  „huszár-
vágásos" megoldások iránti vonzódásodról, türelmetlenségedr ől, s ahhoz kér-
ted segítségemet, hogy e hajlamaidat mindvégig sikerüljön féken tartanod. 
Kifejtetted, hogy továbbra is éppúgy szükségét érzed állandó eszmecseré-
inknek, mint azelőtt, kezdve egyetemi éveink zsenge barátságának els ő  ide-
jétől, végig harcunk veszélyekkel és megpróbáltatásokkal teli napjain át, 
egészen győzelmünk pillanatáig. „A legfontosabb az, hogy továbbra is be-
töltsd mellettem a lelkiismeret szerepét", mondtad a végén. Hogy tulajdon-
képpen mi késztetett erre a megnyilatkozásra, arra még ma sem tudnék 
pontosan felelni, Te pedig, úgy hiszem, még kevésbé volnál képes err ő l 
számot adni, annál is inkább, mert erre a dologra, amit ma valószín űleg 
hozzád nem méltónak, „férfiatlannak" tartasz, nyilván nem is szívesen em-
lékszel vissza többé. Pózról, „bels ő  demagógiáról" beszéltem az el őbb, most 
azonban inkább úgy érzem, sokkal közelebb járok az igazsághoz, ha azt 
teszem fel, hogy kissé csakugyan ijedt voltál, s ha figyelembe vesszük, mi-
lyen váratlanul szerencsés fordulattal hullott ölünkbe (mindenekel őtt persze 
a tiédbe) a hatalom, felesleges is különösebben csodálkozni ezen. Amiként 
abban sincs semmi furcsa, hogy ebben a helyzetben szükségesnek érezted 
súlyos feladatodhoz valamiféle támaszt keresni. 

Olyan feladatra kértél fel tehát, amit, ha csak valamennyire is kívántam 
még ügyünket szolgálni, semmiképpen sem utasíthattam vissza. De nem is 
állt szándékomban visszautasítani. Ha nem hangzana kissé komolytalanul, 
azt is mondhatnám, éppen kedvemre való feladat volt, megfelelt képessé-
geimnek és lelki alkatomnak, vagyis olyan valaminek látszott, aminek ré-
vén sokkal hathatósabban el őmozdíthatom Amalgámig egész társadalmának 
átalakítását, mintha eredeti kívánságodhoz híven, valamelyik miniszteri tár-
cát vállalom el. Abban állapodtunk meg tehát, hogy amolyan szürke eminen-
cia-féle leszek, nem hivatalos, mégis legbels őbb tanácsadód, mintegy lelki-
ismereteddé válok, s azt hiszem nyugodtan állíthatom, amikor ez után 
a bizonyos hosszú átbeszélgetett éjszaka után végül elváltunk egymástól, 
mindkettőnket az a meggyőződés hatott át, hogy további együttműködésünk 
legmegfelelőbb formáját sikerült megtalálnunk. Megegyeztünk, hogy a hét 
egy meghatározott napján rendszeresen fölkereslek, de ett ől függetlenül is 
bármikor megjelenhetek elnöki rezidenciádban, vagy fel is hívhatlak, ha 
szükségét érzem, hogy valamit mondjak neked, s természetesen magadnak 
is fenntartottad a jogot, hogy a nap bármely órájában magadhoz kéress, ha 
valamely kérdésben a véleményemet vagy a tanácsomat kívánod kérni. Esz-
ményi megoldásnak látszott ez, legalábbis az én számomra: mindenekel őtt 
azért, mert így egyidej űleg „szabad" és elkötelezett is voltam. 

Eleinte valóban úgy is látszott, rendben megy minden. Szerda esténként 
mindig pontosan megjelentem nálad, s ha véletlenül mégis megesett, hogy 
késtem egy-két percet, arcodról mindig félreismerhetetlenül leolvashattam 
a türelmetlenség jeleit, ami tagadhatatlanul jól is esett nekem, mert mintegy 
megerősítette szerepem fontosságának tudatát. Annyira jól, hogy egyszer-
kétszer szándékosan is késtem egy kicsit, csak azért, hogy ezt a türelmet-
lenséget és örömödet, amiért mégis megérkeztem, újra láthassam, s ily 
módon ismételten meggyőződhessek róla, hogy csakugyan fontos vagyok 
a szemedben. Persze meglehet, volt ezekben az id őnkénti késésekben valami -
féle tekintélytartás is (veled szemben!, mit szólsz hozzá?), diszkrét érzékel- 
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tetése annak, hogy én, és csakis én, veled még ezt is megtehetem, egy-
fajta entellektüel-g őg, a gőgnek az a fajtája, amit még ma is egyedül jo-
gosnak tartok. Mert bármennyire nagyra becsültelek is még akkor, a szó  
legszorosabb értelmében vett értelmiséginek semmiképpen sem tartotta-
lak... Alapjában véve azonban komolyan fogtam föl feladatomat, s az ese-
tek túlnyomó többségében pontos voltam. Hiszen a legtöbbször magam is  
tele voltam mondanivalóval, ötletekkel, és én is türelmetlenül vártam az  
esedékes beszélgetést.  

Nincs szándékomban tagadni, hogy ezek a beszélgetések, különösen kezdet-
ben, még ra is a legszebb emlékeim közé tartoznak. Mert akkor még va-
lami csakugyan meghitt, őszinte baráti légkör burkolt egybe bennünket.  
Meglehet, talán a szoba képe is hozzájárult ehhez, amelyben találkozni  
szoktunk — rezidenciádnak egy külön kis helyiségét rendezted be erre  
a célra, egyszerűen, de mégsem túlhangsúlyozott puritánsággal, ahova a kül-
világból csakis én voltam bejáratos — ,  a lényeget azonban mindenképpen  
az jelentette, hogy ekkor még egyet akartunk, s mindkett őnket áthatott  
a tudat, hogy valami nagyszer ű , eddig még soha nem tapasztalt dolgot  
hozunk létre. De talán azért volt ez így, mert feladatunk akkor még vi-
szonylag egyszerű  vagy legalábbis egyértelm ű  volt, annyira, hogy talán azt  
is mondhatnám, csakis egyet akarhattunk. Mindkett őnk szemében világos  
volt: mindenekelőtt a rendet, azaz hatalmunkat kell megszilárdítanunk,  
s ehhez elsősorban szigorúságra, erélyre, nemegyszer kíméletlenségre van  
szükség. Olyan emberi tulajdonságokra tehát, amelyek — kicsit talán fölös  
mértékben is — megvoltak benned, s amelyekb ől kifolyólag a rád háruló  
feladat nem volt idegen a természetedt ől. Am még így is gyakran fékez-
nem kellett téged, rábeszélni, hogy legalább ott, ahol lehetséges, viszonylag 
emberséges megoldásokat válassz. Gyakran vitatkoztunk, s többször hevesen 
össze is csaptunk már ebben az id őben is, álláspontunkat azonban több-
nyire sikerült egybehangolnunk és a t őlünk telhető  legkielégítőbb megoldást 
megtalálnunk. E korszakunkban még aránylag sűrűn megtörtént, hogy éppen 
Te voltál az, aki több lépést tett felém, mint én feléd, azt pedig, hogy ez 
mennyire nehezedre esik, s ilyenkor mennyire er őszakot teszel magadon, 
ekkor még nem is igen vettem észre, holott, ahogy most visszaemlékezem 
arckifejezésedre, hanghordozásodra, egyes mozdulataidra, azt kell megálla-
pítanom, hogy ezekre el őbb is felfigyelhettem volna. Bár alig hiszem, hogy 
ez valamit is változtatott volna a helyzeten ... Igazi nehézségeim viszont 
csak később kezdődtek, mikor feladatunk természete lassan változni kezdett, 
illetőleg sokoldalúbbá, árnyaltabbá kezdett lenni, Te pedig sehogyan sem 
akartad ezt észrevenni és az új helyzethez idomulni. Kett őnk viszonya ekkor 
kezdett feszültté válni, s ez annál rosszabb volt, mert éppen akkor kezdted 
„megunni", hogy hallgass rám, mikor erre leginkább szükség lett volna. 
Hogy miért történt ez így, annak magyarázata Persze nagyon is kézenfekv ő , 
hiszen tudott dolog, hogy az ember csak korlátozott id őn át képes erősza-
kot tenni önmagán (eszerint talán az elején kellett volna hagynom, hogy 
„tombold ki" magad?), s azután elkerülhetetlenül a felszínre tör igazi ter-
mészete. Az is érthet ő, hogy önérzetedet egyre jobban sértette, hogy folyton 
rám hallgass, mivel így talán még az is kétségessé válhatott a szemedben, 
valóban Te irányítod-e a dolgokat, s könnyen beléd fészkelhette magát 
a gyanú, hogy a hatalom formális hordozója vagy csupán. Magatartásod 
érthető  tehát, csakhogy ami érthet ő, az nem feltétlenül megbocsátható is; 
ez esetben különösen nem, mert végzetes következményekkel járt. 

Mert nem kevesebb történt itt, mint hogy az ekkor elkövetkez ő  korszak 
követelményeivel homlokegyenest ellenkez ő  irányt vettél. Hatalmadat, hatás-
körödet fokozatosan redukálni kellett volna, egyre több mindent kellett 
volna megengedned, több szabadságot biztosítanod, Te viszont ekkor igye-
keztél csak igazán minden szálat a kezedbe ragadni. Еs e magatartásodban 
olyan tulajdonságod mutatkozott meg, ami államférfiaknál megbocsáthatat- 
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lan: mintha csak valami oszladozó ködfüggöny mögül bontakoztak volna ki, 
fokozatosan láthatóvá lettek szellemi korlátaid. 

De talán nem árt, ha igyekszem kissé közelebbr ől is ezeket a korlátokat 
meghatározni és ered őjüket megtalálni. Abból indulok ki, hogy az ember 
szellemisége nem önálló, semmit ől sem függő  valami, hanem gondolatait, azt 
hogy mit képes és mit nem képes megérteni, nagyon is egész lénye, min-
denekelőtt ösztönei és érzelemvilága határozza meg, és így mi sem termé-
szetesebb, mint hogy szellemi korlátaid gyökereit alkatodban igyekszem meg-
találni. Szenvedélyes, robusztus természet vagy, telve emóciókkal, amib ő l 
kifolyólag magától értet ődik, hogy ezek gondolataidban és rajtuk át tette-
idben is tükröződnek. Nem vagy rossz fej — taktikai intelligenciád olykor 
egyenesen bámulatra méltó lényednek „értelmen inneni" része azonban 
túlságosan is „terjedelmes" ahhoz, hogy ne hasson torzítólag intellektusodra, 
és ne terelje téves, sőt veszedelmes vágányra annak m űködését. Nem állítom 
azt, hogy etikai érzéked fogyatékos: ellenségeid, akik veled kapcsolatban 
moraj insanityról beszélnek, vagy nem ismernek téged, vagy maguk sem 
hiszik, amit állítanak, de gondolataid irányítását lényegében a „férfias", 
agresszív érzések tartják kezükben. Igazságérzeted például roppant fejlett, 
hiszen mindenekelőtt az igazságtalan állapotok feletti felháborodás tereit 
az ellenük küzd ők sorába, csakhogy az igazságtalansággal szemben érzett 
(különben teljesen jogos) gyűlöleted jóval er ősebb az igazság szereteténél, 
s úgy hiszem, ezzel magyarázható, hogy még ma is sokkal fontosabb szá-
modra az ellenség (vagy annak, amit Te ennek hiszel) megsemmisítése, mint 
az, hogy Amalgámiéban végre csakugyan igazságos állapotokat hozz létre. 
És ez a beállítottságod tökéletesen összehangolódott egocentrikusságoddal, 
hatalmi vágyaddal, „ideológiai" alapot biztosít hozzájuk, s lehet ővé teszi 
számodra, hogy soha ki nem elégülő  hatalmi  törekvéseidet, önmagadról 
formált elképzeléseidet, „elhivatottságod" tudatát a kikerülhetetlen szük-
ségszerűség mezébe öltöztesd. Egyszerűsítési hajlamod szintén agresszív ter-
mészeted lecsapódásának tekinthet ő : az egyszer űsítésre hajlamos ember 
ugyanis mindig vonzódik az er őszakos megoldásokhoz, illet őleg azért egy-
szerűsít, hogy erőszakhoz nyúlhasson, nem is beszélve arról, hogy az er ő -
szakos tett maga is egyszer űséget jelent, mivel törvényszer űségei viszony-
lag könnyen megérthetők, és alkalmazásának „technikája" gyorsan elsajátít-
ható. Ezzel magyarázható többek között fekete-fehér szemléleted is, az éles 
határvonal, amellyel két részre tudod osztani az embereket és a jelen-
ségeket, s hogy irtózol minden „habozásra késztet ő", több árnyalatot meg-
különböztető  csoportosítástól, mert attól tartasz, ez esetben több türelmet 
kellene tanúsítanod, ami — talán nem túlozok, ha ezt mondom — rémülettel 
tölt el. Mert tetteid végs ő  rugója mindenképpen a félelem. Hogy mit ő l 
félsz, illetőleg mit féltesz elsősorban, személyes hatalmadat-e vagy pedig 
mindazt, amit keserves küzdelemben kiharcoltunk, azt szinte lehetetlen 
eldönteni, merte kett ő  benned már rég szétválaszthatatlanul összeforrt egy-
mással... De talán fölösleges is tovább folytatnom, mert Te mindezt csakis 
abban az esetben érthetnéd meg, ha valamiféle szellemi periszkóppal ren-
delkeznél, amellyel saját szellemi szféráid fölé pillanthatnál, azaz, egy-
szerűbben szólva, okosabbnak kellene lenned önmagadnál. De már csak 
azért is hiábavaló a további boncolgatás és magyarázat, mivel soraimat 
úgysem olvashatod el soha. Levelemet valójában nem hozzád írom, hanem 
inkább önmagamhoz, hogy minél jobban tisztázzam a dolgokat, vagy leg-
feljebb dokumentumként a „szent utókor" számára (amint látod, nekem is 
megvan a magam becsvágyszülte mítosza), és amennyiben szavaimmal mégis 
hozzád fordulok, úgy ezt csakis hosszú és viharos barátságunk emlékére 
teszem, valami ostoba, még ma is bennem él ő  ragaszkodásból. Végs ő  fokon 
pedig levelem vádirat és halálos ítélet is, márpedig a vádiratot és az ítéletet 
rendszerint ismertetni szokás az elítélttel, s őt általában nyilvánosságra is 
szokás hozni. Úgy hiszem, igazán csak apró ügyviteli hibának számít, hogy 
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az előbbi, esetünkben, csupán jelképes, az utóbbira pedig valószín űleg csak 
jóval az ítélet végrehajtása után kerülhet sor. 

De talán ne fussunk el őre túlságosan, és térjünk vissza inkább arra, hogy 
Te egy idő  után mind többször makacsoltad meg magad, vonakodtál javas-
lataim szerint eljárni, és egyre gyakrabban fordultál szembe velem. Mind 
hevesebb szócsatákat vívtunk, melyeknek során nemegyszer voltál igazság-
talan velem. Sohasem követeltem, hogy minden elképzelésemet magadévá 
tedd és mindenben az én tanácsaim szerint járj el, mégis, ha csak egy 
kičsit is kitartóbban igyekeztelek rábeszélni valamire, mindig ilyenféle 
állítólagos igényeket vetettél a szememre. Türelmetlenül letorkoltál, majdhogy 
ki nem mondtad, nem vagy kíváncsi a véleményemre, s ha ilyenkor meg-
jegyeztem, hogy én csak a rám kiosztott feladatnak szeretnék eleget tenni, 
rendesen azt vágtad a fejemhez, hogy visszaélek a helyzetemmel és csalhatat-
lannak hiszem magam, vagyis főleg olyan hibákat vetettél a szememre, ame-
lyek -- noha talán magam sem voltam egészen mentes t ő lük — elsősorban rád 
jellemzők. Azt is észrevettem továbbá, hogy nem vagy már egészen őszinte 
hozzám: arcodon nemegyszer jelent meg olyan kifejezés, ami azt sugallta, 
hogy valamit magadban tartasz, s mind gyakrabban értek váratlan hírek 
olyan lépéseidről, melyeket előbb mindenképpen „illett volna" velem megbe-
szélned. Kezdtél úgy viselkedni, mint egy gyerek, aki eléggé feln őttnek érzi 
magát ahhoz, hogy dolgait szül ői segítség nélkül intézze. Mindenáron nagy-
korúnak igyekeztél látszani, s éppen ezért kiskorúságod mind veszedelmesebb 
formában mutatkozott. Ezzel párhuzamosan pedig újfajta követelményekkel 
léptél fel velem szemben: azt kívántad t őlem, hogy önkényes lépéseidet külön-
böző  elméleti írásokkal igyekezzem igazolni, vagyis hogy tetteid tudományos 
felkészültségű  alátámasztójává, hibáid és b űneid szentesítőjévé váljak. És ami 
a legszörnyűbb az egészben, én, olyasféle meggondolásoktól vezérélve, hogy 
mozgalmunk egységét mindenképpen meg kell őriznünk vagy legalábbis kifelé 
fenn kell tartanunk kett őnk tökéletes egyetértésének látszatát, hosszú id őn át 
eleget is tettem e kívánságodnak, annak ellenére, hogy mindig is tisztában 
voltam vele, feladatom így tulajdonképpen elvesztette eredeti értelmét, és 
munkatársi kapcsolatunk valójában a feje tetejére állt. Fokozatos prostituá-
lódásom ezáltal vette kezdetét. 

Helyzetem tehát mind fonákabbá és kérdésesebbé vált. Ennek ellenére for-
málisan továbbra is elláttam tisztemet: meglehet ősen ködös és nehezen körül-
írható okokból ezután is ragaszkodtam hozzád, s ami még különösebb, Te is 
úgy viselkedtél, mintha fontos lennék a számodra. Egy ízben például, mikor 
egyik heves szóváltásunk alkalmával indulatosan kif akadtam és feltettem 
a kérdést „Van-e még egyáltalán értelme, hogy idejöjjek, ha nemcsak, hogy 
nem hallgatsz rám, de még csak nem is érdekel, amit mondok?", legnagyobb 
meglepetésemre, Te erre szokatlanul érzékenyen reagáltál, és ami ez id őben 
már csak kivételes esetben fordult el ő , váratlanul érzelmi húrokat kezdtél 
pengetni. Kijelentetted, hogy én vagyok az egyedüli barátod, az egyetlen 
ember, aki iránt még szeretetet érzel, aztán hosszú tirádába kezdtél arról, 
mennyire csalódtál az emberekben, hogy hozzád senki sem őszinte, s hízel-
gőkkel vagy körülvéve, akik egyt ől egyig tántoríthatatlan hívednek tüntetik 
fel magukat, de valójában csakis saját érdekeiket tartják szem el őtt, és közü-
lük nem egy akár egy kanál vízben is képes lenne megfojtani. Noha ennek 
jeleit korábban is tapasztaltam már nálad, szavaidból most minden eddigi 
megnyilatkozásodnál világosabban kit űnt, hogy akár az ügyhöz, akár a szemé-
lyedhez fűződő  hűségről beszélsz, a kett őn valójában ugyanazt érted. Majd-
nem hisztérikusan viselkedtél, úgyhogy, bár elégszer megfigyeltein már nálad 
ezt a fajta „zsarnok-érzékenykedést", ezúttal komolyan megdöbbentem: nem 
mertem kimondani a kitörésed közben nyelvemre szök ő  válasгt, hogy a hely-
zetért, ami látszólag oly nagy elkeseredéssel tölt el, mindenekel őtt Te magad 
vagy felelős. Sőt arról sem mertem tovább beszélni, amit el őbb még elszán-
tan ki akartam mondani, hogy szerepem további betöltésének nem látom már 
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semmi értelmét és hogy kett őnk között a kenyértörés ezáltal elkerülhetetlenné 
vált. Ismét hallgattam tehát, s nem csupán ekkor, hanem jó ideig ezután is 
még. Súlyos hiba volt ez, s őt talán több is ennél: bűn. Természetesen nem 
arra gondolok, hogy szakításommal, vagy annak kilátásba helyezésével, mint 
valami rakoncátlan kisfiút a fenyeget ő  virgáccsal, „jobb útra téríthettelek" 
volna — nem, ez a feltevés kimondottan nevetséges lenne —, mégis, meggy ő-
ződésem szerint, ezt kellett volna tennem: ha másért nem, hát pusztán azért, 
hogy tetteidre ne üssem rá továbbra is jóváhagyásom pecsétjét, és a cinkosoddá 
ne váljak. Egyelőre azonban tovább áltattam magam: úgy gondoltam, ha mel-
letted maradok, egy és mástól talán visszatarthatlak még, mérsékelhetlek, 
ellenben ha magadra hagylak, végleg veszedelmes hajlamaid és az azokat 
kihasználó környezeted martalékául doblak, ami által Amalgámig egész jö-
vőjét is mérhetetlen veszélynek teszem ki. Ami pedig téged illet, nagyon 
valószínűnek tartom, hogy valamiképpen szükségét érezted, hogy én fémje-
lezzem a tetteidet, akkor is, ha négyszemköznt ki is fejtem neked, hogy nem 
értek velük egyet, annál is inkább, mert nevem mindenképpen nyomott 
annyit a latban, hogy nyilvánosan növelje tekintélyedet. 

Kénytelen voltam tehát megalkudnia helyzettel. Nem mondtam ki min-
dent, amit szerettem volna, hanem igyekeztem lelkiismeretem és a lehet ősé-
gek között egyfajta egyensúlyt találni. Alakoskodó man őverezésekbe kezdtem: 
olyan dolgokról, amelyeket eleve reménytelennek láttam komoly formában 
szóvá tenni, csupán tréfásan, cinkos szemhunyorítások, csíp ős megjegyzések 
kíséretében beszéltem, nem is „gyakorlati eredmények' reményében, csak 
éppen, hogy lásd, továbbra is látlak és megítéllek. Ráébredtein, hogy ebben 
a formában sokkal többet vagy hajlandó elt űrni tőlem, mint különben, nem 
egy olyan gesztust is, amit senki másnak meg nem bocsátottál volna. A sem-
minél Persze ez is jobb volt, csakhogy szerepem így, hatásosságán túl, ko-
molyságát is elveszítette, és egyfajta komédiázó játékká fajult: szinte észre-
vétlenül fejembe került a csörg ősipka, udvari bolonddá váltam. Nemcsak 
én éreztem ezt így, hanem mintha Te is annak tartottál volna: valami joviá-
lisan patronáló, vállvereget ő  modort vettél fel velem szemben, olyan vala-
kinek tekintettél, akit érdemes ugyan meghallgatni, mert vitathatatlanul 
okos, szellemes, mulattató dolgokat mond, ám végs ő  fokon szükségtelen, s őt 
káros is lenne komolyan venni. És e mögül még valami más is sugárzott 
felém: a megvetésed. Megvetettél, ahogyan az er ősek általában megvetik 
a gyengéket; hiszen tudtad, hogy mindent látok, mindent észreveszek, cse-
lekedni mégis képtelen vagyok. Tulajdonképpen ebben az id őben kezdtelek 
el gyűlölni, s ugyancsak ekkor merült fel bennem a gondolat, ki kellene 
mondanom rád a halálos ítéletet. S őt egyre jobban kezdtem úgy érezni, ez 
kötelességem is lenne. Rég nem hittem már, hogy bármi hasznosat is tehetsz 
még, azért, amiért egykor harcba szálltunk: káros szörnynek láttalak csupán, 
akitől ajánlatos lenne minél el őbb megszabadítani a világot. De még arra 
is gondoltam, hogy az ítéletet legkönnyebben én személyesen hajthatnám 
végre, mivel ekkor már alig járulhatott eléd valaki, akit el őzőleg alaposan 
meg ne motoztak volna — én viszont még mindig ezek közé a kevesek közé 
tartoztam. Mondanom sem kell . persze, hogy semmit sem tettem, annak el-
lenére, hogy sokszor bűnnek éreztem ezt a lehet őséget nem kihasználni. 
És _ ami meglehet ősen különös, úgy érzem, nemcsak azért maradtam tétlen, 
mert ellenkező  esetben saját életemet is fel kellett volna áldoznom (hogy 
erre igenis képes vagyok, az különben hamarosan bebizonyosodik majd), 
hanem azért is, mert képtelen voltam figyelmen kívül hagyni, hogy nem 
mindenért kizárólag Te vagy a hibás, hanem — mint minden b űnös — egy-
ben áldozat is vagy. Annyit azonban mindenképpen éreztem, ez így nem 
mehet tovább, s e nagyon is nagyszabású elképzelés mellett persze más, 
természetemnek jobban megfelel ő, „tisztakezűbb" lépésekre is gondoltam, 
mindenekelőtt arra, hogy visszavonhatatlanul kijelentem, tetteiddel többé 
semminemű  szolidaritást nem vállalatok és végérvényesen szakítok veled. 

89 



Jó ideig azonban még erre a lépésre sem tudtam elszánni magam. Nem 
tudom, talán valami csodára vártam. 

Végső  szakításunkra így aztán csak szegény D. esetével kapcsolatban került 
sor. Sőt még így is kétséges, ekkor is én voltam-e az, aki közülünk az utolsó 
szál elvágására szánta magát. 

De előbb szóljunk egypár szólt D. ügyér ől. 
Mindig is világos volta szememben, hogy van közöttetelc bizonyos rivali-

tás. Mindenekelőtt talán azért, mert a jellemetek, vérmérsékletetek közötti 
hasonlóság nagyon is szembetűnő  volt, sőt D. még külsejében, testi felépíté-
sében is sokban emlékeztetett rád, és már csak ezek a kett őtök közt meg-
lévő  közös vonások is azt sugallták, nem lesztek képesek sokáig megférni 
egymással, s mintegy előrevetítették annak árnyékát, hogy elóbb-utóbb ke-
nyértörésre kerül sor köztetek. Ahogy visszagondolok rátok, sokszor úgy 
érzem, pusztán a körülményeken múlott, hogy ki-ki éppen a neki jutott 
szerepet töltötte be, mert az egész eset akár fordítva is végbemehetett volna; 
talán még az sem túlzás, ha azt mondom, ebben az esetben D. sem mutat 
több kíméletet irántad, mint amit Te tanúsítottál vele szemben. Csakhogy 
ez mit sem változtat azon, hogy mégiscsak ő  volt az áldozat. És azon sem, 
hogy — amint utóbb magad is kénytelen voltál belátni — nem volt áruló. 
Ellenfeled volt, „bels ő  ellenzéked" vezet őjének számított, gyakran bírált, 
okkal és ok nélkül is, s őt feltehető , hogy ezzel kapcsolatos indítékai nem 
mindig lelkiismereti okokból eredtek, ez azonban még nagyon messze volt 
az árulástól, hacsak azt nem vesszük figyelembe, hogy Te ebben az id őben 
már minden ellenvetést árulásnak tekintettél. Mindezzel már akkor ugyanígy 
tisztában voltam, amikor letartóztatásának és az ellene felhozott vádaknak 
hírét véve felkerestelek. Ezúttal komolyan kívántam velem beszélni. El őször 
kifejezem kételyeimet a bizonyítékok hitelességét illet őleg, óvatosságra in-
tettelek, majd látva, hogy vakon hiszel biztonsági szolgálatodnak, amely, 
mintha csak a lelkedben olvasott volna, igyekezett még talán önmagadnak sem 
bevallott óhajaidat is ellesni, arra kértelek, legalább a kegyelem fény űzésé-
vel élj. De Te ragaszkodtál a halálos ítélethez: attól tartottál, a börtönben 
ülő  „áruló" könnyen legendássá válhat. „Ha valaki a holta után válik le-
gendássá, az legalább ennyire veszélyér lehet", mondtam erre, de természe-
tesen minden eredmény nélkül. „Meggy őződésem szerint hamarosan bebizo-
nyosodik", jegyeztem meg ekkor, „hogy ezúttal végzetes tévedés áldozatává 
váltál." Te azonban csak fölényesen mosolyogtál; úgy néztél rám, mintha 
valami elképzelhetetlen dolgot állítanék. A végs őkig kiábrándulva, remény-
vesztetten távoztam t ő led. 

Ettől kezdve hosszabb időn át nem mentem fel hozzád. Nem mondtam, 
hogy nem jövök többé, egyszer űen elmaradtam. S őt még csak magamban 
sem hatásoztam el, hogy végérvényesen megszakítok veled minden kapcso-
latot: lépésemet inkábba csendes tüntetés egy fajtájának szántain. rJgy gon-
doltam, ha szükséged lesz rám, hívni fogsz, azt azonban, hogy elmegyek-e, 
nem döntöttem el határozottan. De inkább szerettem volna nem elmenni: 
amint már említettem, feladtam minden veled kapcsolatos reményt, s őt gyű -
löltelek és undort éreztem irántad. Mégis vártam, hogy üzenj értem: minde-
nekelőtt talán hiúságból, szerettelek volna megleckéztetni. És szerettelek 
volna összeroppantan, önmagaddal meghasonlottan látni. Ahogy pedig múlt 
az idő, mindinkább megvertnek, reménytelennek éreztem magam: a tehe-
tetlenség érzete töltött el, a felismerés, hogy teljesen mellékes vagyok már 
számodra, kicsúsztam a kezedb ől, és semmilyen formában sem lehetek már 
képes hatni rád. Bénultnak, cselekvésképtelennek éreztem magam. És vár-
tam, egyre vártam. 

Amikor aztán végre mégis magadhoz kérettél, félreismerhetetlenül és lep-
lezetlenül az elégtétel érzete töltött el. Mert jól tudtam, mir ől kívánsz szólni: 
a belső  berkekből bizonyos hírek már kiszivárogtak hozzám: tudtam, hogy 
D. ügyében sokan megmozdultak, olyanok is, akiknek állásfoglalását semmi- 
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képpen sem hagyhattad figyelmen kívül. 
Mint mindig, ezúttal is régi, megszokott helyiségünkbQn, négyszemközt fo-

gadtál. Dúltnak és összetörtnek t űntél. Halk, rekedtes, fakó hangon kezdtél 
beszélni. Látszólag nyugodtan, magadra er őszakolt higgadtsággal közölted 
velem, olyan adatok kerültek a kezedbe, amelyekb ől kétségbevonhatatlanul 
világossá vált előtted, hogy a D. elleni vádak koholtak voltak. Megköny-
nyebbülten lélegeztem fel — pedig D. ekkor több mint másfél éve halott 
volt már. Valójában egyidej űleg éreztem iszonyatot és megkönnyebbülést: 
az elsőt, amiért már késő , minden hiába, a másodikat viszont azért, mert 
így legalább az nyilvánvalónak t űnt a szememben, hogy Te „csak" elhitted 
a vádakat, s őt talán örömmel hitted el őket, kiagyalásukban azonban nem 
vettél részt. Err ől különben Te semmit sem mondtál: csak a puszta ténye-
ket közölted velem. Azután elhallgattál, és fénytelen, átvirrasztott éjszakák-
ról árulkodó tekinteteddel várakozásteljesen néztél rám. 

„És most?", kérdeztem ekkor t őled hosszabb szünet után. „Mit szándékozol 
tenni?" E pillanatban fölényben éreztem magam, és meglehet ős erőfeszíté-
sembe került, hogy arcomon ne tükröz ődjék semmiféle diadalmas kifejezés, 
Te viszont keserűen elmosolyodtál. Fájdalmad akkor őszintének tetszett, most 
azonban, ahogy magam elé idézlek, szinte kétségbevonhatatlannak t űnik, 
hogy vonásaid alakulásában sokkal több szerepe volta tudatos irányításnak, 
semhogy az egész igazán spontán lehetett volna. Hangod ironikusan sajnál-
kozó volt: „Mit tehetnék mást?", mondtad megtörten, „D.-t rehabilitáltatom, 
és a bűnösöket megbüntetem". — „Nagyon helyes", mondtam erre, „ez a leg-
kevesebb, amit tehetsz." Ez mintha kissé ingerelt volna: valahol a lelked 
mélyén, úgy látszik, teljes felmentést vártál t őlem, vigasztalást, valami 
olyasmit, hogy ne bánkódj, mással is megesik az ilyesmi, s hogy ezt nem 
kaptad meg t őlem, érezhet ő  csalódással töltött el. „De ugyanakkor alighanem 
a legtöbb is", vágtad rá hirtelen. Válaszoddal mintha túlságosan is siettél 
volna. 

Láttam, hogy kibúvót keresel, és ez engem is felingerelt. „Nem bizonyos", 
mondtam attól a szilárd elhatározástól f űtve, hogy ezúttal következetes 
maradok. „Én a te helyedben komolyabb lépéseket is fontolóra vennék." 
Tekinteted megélénkült: „Mire gondolsz?", kérdezted gyanakodva. Mély léleg-
zetet vettem; sikerült ugyanolyan színtelen hangon kimondanom, ahogyan 
Te beszéltél: „Be kellene nyújtanod a lemondásodat. Minél el őbb, annál 
jobb." Nem hittem komolyan, hogy erre csakugyan rávehetlek, úgy határoz-
tam azonban, ezúttal ugyanolyan őszinte leszek, mint valamikor régen, 
s kertelés nélkül kimondom, mit várok t őled. 

Feszült csend nehezedett ránk. Az a fajta csend, melyre azt szokás mon-
dani, hogy a szú percegését is 9meg lehet hallani. Aztán halkan dobolni kezd-
tél az íróasztalod lapján. „Magam is gondoltam erre", mondtad végül is 
lassan. „Csak hát nem valószín ű , hogy a Nemzetgyűlés elfogadná ..." Sze-
medben mintha megint valami ravaszságot vettem volna észre. „Az csak 
tőled függ", feleltem. „Éppen elégszer kényszerítetted már rá az akaratodat. 
Még egyszer utoljára igazán megteheted." Azután ismét csend következett. 
Látszott rajtad, hogy továbbra is kiút után kutatsz, mégis, ezekben a pilla-
natokban úgy éreztem, hatni tudok rád; eltökéltem, hacsak lehetséges, nem 
engedem meg, hogy kicsússza kezemb ől. „Azt hiszem, egy lemondás ezúttal 
csakugyan hasznos lehetne", szólaltál meg aztán tétován. „Mivel a közvéle-
mény szemében így világos lenne, hogy, ha kell, képes vagyok levonni az 
összes szükséges konzekvenciákat." 

Hirtelen olyan lettél szememben, mint a legtisztább kristályüveg; rögtön 
tisztában voltam vele, mire gondolsz.. Ezen túl pedig még egy távolabbra 
mutató, ködösebb gyanú is életre kelt bennem: nem, cseppet sem bizonyos, 
hogy te csak hiszékeny voltál D. ügyében; nagyon is lehetséges, hogy Te 
eszelted ki a D. elleni vádakat, amelyekért most másokat vonsz felel ősségre, 
hogy így az ő  részükről fenyegető  veszéllyel is leszámolhass; úgy van, el őre, 
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pontosan kiterveltél mindent. Váratlanul cinkos kedélyességet színleltem: „A 
közvélemény viszont továbbra is teljes bizalmáról biztosítana. Nem is rossz. 
Határozottan ügyes húzás." 

Úgy látszik, annyira jól játszottam, hogy eszedbe sem jutott, szavaimat 
gúnynak is felfoghatod. Vagy pedig éppen ezt szeretted volna tisztázni, ami-
kor megkérdezted: „Ugye? Te is így gondolod?". Bármit is gondoltál azon-
ban, látszott rajtad valami gyerekes öröm, ami mindig er őt vett rajtad, ha 
valamely lépésedhez sikerült az én helyeslésemet is megkapnód. Persze szám-
talanszor cselekedtél tanácsaim ellenére, valójában többször is, mint szerin-
tük, de ilyenkor mindig valami dühös, elkeseredett makacsság vezérelt. Né-
hány másodpercen át alig álltam meg, hogy hangosan a szemed közé ne 
nevessek, de mindennek ellenére mégsem tévesztettem szem el ől, milyén 
rendkívül komoly dologról van szó. „Persze, ez régi fogás", jegyeztem meg 
egyelőre az el őbbi hangon, " majd ledobva "álarcomat, teljes komolysággal, 
sőt szigorral tettem hozzá : „Csakhogy ezúttal mell őzni kell a fogásokat. És 
minden kéréssel szemben hajthatatlannak kell maradnod." Elképedtnek lát-
szottál: „Szóval egészen komolyan azt tanácsolod, hogy vonuljak vissza?" 
kérdezted döbbent hangon. „Azt", feleltem nagyon határozottan. „Méghozzá 
minden hátsó gondolat nélkül." 

Tekintetedben riadalom látszott. Még sohasem láttalak énnyire tanácsta-
lannak. Annyira nyilvánvalónak t űnt arcodon e pillanatban ez a kifejezés, 
hogy ekkor komolyan remélni kezdtem. S őt szinte győzelemittas mámort 
éreztem. Ostoba, nevetséges diadalérzet volt, ami mérhetetlen náivitásból 
fakadt: megfeledkeztem róla, hogy mi valójában két különböz ő  koordináta-
rendszerben mozgunk, ami azt jelenti, rád lehetetlen szellemi fegyverekkel, 
érvekkel hatni. „ l✓s ha ezzel kockára teszem mindazt, amiért valaha harcot 
indítottunk?", vetetted ellen. Vártam a kérdést, és készen álltam a fele-
lettel: „Ha hatalmon maradsz, legalább annyira kockára teszed." 

„Megdöbbent, hogy ezt éppen te mondod nekem", mondtad erre halkan. 
Hangod cseppet sem tetszett támadónak, inkább csak mélységesen megbán-
tottnak hatott. „Engem is", válaszoltam: „Amiért odáig fejl ődtek a dolgok, 
hogy erre kényszerültem. Az igazság viszont az, hogy ezt már rég meg 
kellett volna mondanom neked." — „ És tudsz valakit, aki nálam alkalma-
sabb erre a tisztségre?", kérdezted erre; gyerekes és önleleplez ő  kérdés volt, 
amit nyilván a görcsös kapaszkodás váltott ki bel őled. De kihívó is egyben: 
alkalmasint Te is annak szántad, mert utána fürkész őn néztél rám, bal 
szemöldöködet többször egymásután ékbe ugrasztottad; izgalmadat azonban 
csak nehezen voltál képes leplezni: néhányszor a szád sarka is megrándult. 
Ami engem illet, néhány pillanatig komoly kísértést éreztem, hogy valami 
olyasmit válaszoljak, inkább azt kérdeznéd, van-e olyan valaki, aki nem 
alkalmasabb nálad, de mert nem szerettem volna mindent elrontani, inkább 
igyekeztem elkerülni az egyenes választ: „Nem hiszem, hogy ez a kérdés 
most döntő  fontosságú lenne. A lényeg az, hogy, szerintem, ezek után te nem 
töltheted be többé ezt a hivatalt. A többi majd magától megoldódik." 

Megint nem válaszoltál mindjárt; fénytelen szemmel, némán, mereven 
néztél rám. Tekintetedben azonban roppant tömeg ű  felgyülemlett indulat 
feszült, úgyhogy voltaképpen türelmedet csodáltam, azt, hogy nem követke-
zett be már ekkora robbanás. Szinte emberfölötti önuralmad azonban nyil-
ván annak tudható be, hogy ezúttal valószín űleg eltökélted, türelemmel vé-
gighallgatsz, s okulva a múlton, igyekszel a tanácsaimhoz tartani magad. 
Ilyen tanácsra azonban bizonyára nem számítottál. Arcod sápadt volt, ki-
fejezéstelen szemekkel bámúltál rám. Alakod, áhogy görnyedten ültél az író-
asztalnál, szinte kicsinek, összeesettnek t űnt fel. Betegnek látszottál, annyira, 
hogy szinte sajnáltalak; különösen; ha arra gondoltam, micsoda nagyszer ű  
ember voltál valaha. És volt valami emberfeletti abban, ahógy mindenáron 
magadra akartál kényszeríteni egy elhatározást, ami egész lényeddel, mond-
hatnám, biológiai adottságaiddal . ellenkezett. De ezzel egy id őben gúnyolódni 
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is kedvem lett volna rajtad, valami olyasmit mondani, hogy „ugyan öregem, 
ne vedd ennyire a szívedre a dolgot, az emberek túlnyomó többsége nagyon 
jól megvan anélkül, hogy államf ő  lenne", de természetesen hallgattam, vár-
tam, hogy határozz végre. Aztán mégiscsak megszólaltál, de még mindig 
anélkül, hogy véglegesen döntöttél volna. „De hát végeredményben mégiscsak 
én vagyok Amalgámig nagy vezére." Lassan szótagolva mondtad, mint va-
lami kinyilatkoztatást. 

Elképedve néztem rád. Aztán elveszítettem a nyugalmamat, s azt hiszem, 
ezzel rontottam el mindent. „Az isten szerelmére, csak nem veszed komo-
lyan Te magad is ezt a személyed körül kialakult mítoszt?", kiáltottam inge-
rülten. 

Erre felugrottál, az asztalt ütötted, és ordítani kezdtél. Els ő  pár monda-
tod közben még arra gondoltam, ha befejezed, megkísérlem megmagyarázni, 
hogy a „nagy vezér" fogalma a nagyközönség használatára született, amelyre 
az elmaradott néptömegek miatt taktikailag lehet ugyan szükség, alapjában 
véve azonban az egész fogalom sokkal inkább káros, mint hasznos, tudomá-
nyos értéke pedig éppenséggel a nullával egyenl ő, arról pedig talán ne is be-
széljünk, micsoda veszélyt jelent, ha valaki nemcsak játssza a nagy vezért, 
hanem komolyan annak is hiszi magát, de aztán be kellett látnom, hogy 
semmit sem mondhatok már. Egyszer űen nem engedtél szóhoz jutni. Mind 
hangosabb monológban fejtetted ki, hogy ezt nem vártad t őlem, mivel eddig 
őszinte, igaz barátodnak hittél, most azonban megismerted az igazi arcomat, 
s kiderült, hogy mindig is legalattomosabb ellenséged voltam, aki azt a célt 
tűzte maga elé, hogy szüntelen kételyeket támasztva benned, aláássa ön-
bizalmadat és akarater ődet., s így akadályozza meg történelmi feladatod vég-
rehajtását. Végül pedig közölted velem, ne merészeljek többé a szemed elé 
kerülni, és hogy csakis egykori érdemeimnek köszönhetem, hogy ennyivel 
megúsztam. Riadtan menekültem. 

Szakításunk ekkor vált véglegessé: soha többé nem léptem át a palotád 
küszöbét. És ekkor vált végleg nyilvánvalóvá a szememben, hogy többé nem 
működhetek együtt veled, semmilyen formában sem támogathatlak többé. 
Magam is arra a következtetésre jutottam, amit Te vetettél a szememre: 
ellenségemmé váltál, s őt — nem szándékaidból kifolyólag, de alkatodból 
eredően — mindig is az voltál, nem is annyira személy szerint nekem, ha-
nem mindannak, amit teóriáimban hirdettem, és ami egész harcunk célját 
jelenti. Újra és újra szemrehányást tettem magamnak, amiért elveim gy ő -
zelemrevitelét a Te kezedre bíztam. Erkölcsi bukásod az én cs ődöm is volt. 

Magamra maradtam tehát, és mondhatom, nem volt éppen könny ű  meg-
szokni a gondolatot, hogy az események alakulására semmiféle befolyást 
sem gyakorolhatok többé. Magányom annyira teljes volt, hogy gyakran úgy 
éreztem, mintha légüres térbe kerültem volna. Sehová sem tartoztam, pedig 
kívántam, hogy tartozzam valahova. Megdöbbenve kellett azonban tapasztal-
nom, hogy azoktól, akikhez adottságaim folytán tartoztam volna, úgy lát-
szik, végleg elszakadtam. Az úgynevezett elit-értelmiségi réteg tagjai, közöt-
tük nem egy régi jó barátom, s őt munka- és harcostársam, kivetettek maguk 
közül. Szánalommal vegyes megvetéssel tekintettek rám, olyan valakit láttak 
bennem, akinek valamikori önmagából csupán az árnyéka maradt meg, s aki-
nek egykori szellemi termékeit lehetetlen úgyan nem elismerni, de ugyan-
akkor arról sem lehet megfeledkezni, hogy kés őbb egy mindinkább eltor-
zuló és önmaga ellentétévé váló hatalom cinkostársává lett. Nyíltan ugyan 
senki sem mondott ilyet, ezt túlságosan is veszélyesnek ítélték volna, tar-
tózkodó viselkedésükből azonban, amit, valahányszor régi kapcsolatok fel-
elevenítése vagy újak teremtése reményében ilyen jelleg ű  társaságban meg-
fordultam, rendszerint azonnal észrevettem, nagyon is nyilvánvaló volt. És 
még csak nem is csodálkozhattam ezen: hiszen írásaimat, melyekben a Te 
lépéseidet igyekeztem igazolni, felemás, megalkuvásra kényszertelt helyze-
temben nemegyszer takargatva vagy er őszakoltan kedvez ő  megvilágítás- 
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bon tűntetve fel bizonyos dolgokat, valamennyien ismerték, míg veled foly-
tatott küzdelmemr ől senki semmit sem tudott. Ez pedig olyan valami volt, 
amit már csupán hiúságból vagy inkább önmagammal szemben finnyásság-
ból sem tudtam elviselni. Mert, ha nem tudnád, hát bennem is él egy bi-
zonyos kényesség a rólam kialakult képet illet őleg, amely kép mindenek-
előtt a meg nem alkuvást, az emberért való harcot tételezi föl, s ett ől az 
ideáltól, mialatt a Te uszályodba gabalyodva verg ődtem, fokozatosan nagyon is 
messzire sodródtam. Persze, annak idején, mikor sajátos kapcsolatunk kez-
detét vette, nagyon is tudatosan dobtam oda e kép egy részét a cselekvés, 
a realitás követelményeinek, most azonban, hogy ez az áldozat hiábavalónak 
bizonyult, többé nem vagyok képes ezt neked megbocsátani. Halálos ítéle-
temben tehát, amit kimondottam rád, talán van valami a bosszúból is, amiért 
miattad nem lehettem az, ami lenni szerettem volna, els ő  számú indítóoko-
mat azonban mégis az teszi, hogy szeretném valamennyire jóvátenni azt a 
végzetes tévedésemet, hogy valaha is azt hittem, lehetséges a kett őnk közötti 
együttműködés. Ezenfelül azonban tettem tiltakozást is jelent: valamennyire 
talán kifejezi afeletti elkeseredésemet, hogy a velem egy kategóriába tartozó 
emberek. számára a történelemben csak a jámbor tanácsadó feladata jut, 
vagy még gyakrabban a „kés őn okos" szerepe, aki utólag nagy bölcsen mind-
össze azt állapíthatja meg, hogyan kellett volna eljárni, vagy mit nem kel-
lett volna tenni. Mert a gyakorlati cselekvés lehet őségétől mindig elmarnak 
a veled egyívásúak farkasfogai. 

Különben „megnyugtatlak", az, hogy az ellened készül ő  merénylet meg-
szervezésében aktív részt vállaltam (hogy szerepem miben állt, azt ügybuzgó 
nyomozószerveid majd kiderítik), nem jelent árulást. Nem ügyünk, csak sze-
mélyed ellen irányul, személyedben viszont csakis azt pusztíthatom el, ami 
ügyünk ártalmára van: egykori értékes tulajdonságaid rég halottak már, 
úgyhogy valójában csak visszamardt porhüvelyedet segítek átadni az enyé-
szetnek. Igaz ugyan, hogy kényszerültségemben egy olyan csoporttal voltam 
kénytelen szövetkezni, amely ellensége mindannak, amiért egykor harcot 
kezdtünk, gondoskodtam azonban róla, hogy tagjai ne menekülhessenek meg, 
s így ne léphessék túl azt a szerepkört, amit nekik szántam. A rájuk vonat-
kozó feljegyzéseket embereid ott találják majd e levél egyik példányának 
társaságában (a másikat, hogy valamivel mégis igazolhassam magam az 
utókor előtt, külföldre juttatom), közvetlenül a holttestem mellett. Feltehet ő-
leg még előbb rábukkannak, semhogy számban a szétrágott ciánkális am-
pulla üvegszilánkjait felfedeznék. 

Végezetül mintegy zárószóként még csak annyit jegyzek meg, eljárásom 
semmiképpen sem jelenti azt, mintha túlértékelném az egyén szerepét a tör-
ténelemben, vagy ha mégis, hát semmi esetre sem teszem ezt olyan mér-
tékben, mint amennyire ez minden gesztusodból nyilvánvalónak tetszik, s 
így természetesen azt sem hiszem, hogy elt űnéseddel egy csapásra minden 
megoldódik. Arra számítok csupán, hogy távozásod nyomán támad majd 
annyi zavar, amennyi ahhoz szükséges, hogy a színre lép ő  új erőknek —
amelyekhez utolsó reményeimet f űzöm — sikerüljön a fejl ődést egészségesebb 
irányba terelni. Olyan folyamat ez, amihez eltávolításod elkerülhetetlen és 
amihez az én személyemre sincs szükség többé. 

Még egyszer utoljára üdvözöl, 

régi barátod  
S. .. 

Amikor befejezte az olvasást, s az íróaszt гΡalna, dobta a neves  
író és fiІozófus levelét, is dvktátor pár másodpercig szótlanul  

maga alé rneredt. Ha valaki megfigyelheti e percekben, el őazör ta-
lán a dúltság halvány árnyékáat fedezhette volna fel vonásain. Ez  

94  



azonban nem tartott sokáig: rövid id ő  alatt sikerült rendbe szed-
nie sarckifejezését; hosszú esztend ők során elsajátított képessége 
volt ez, melyet még ha egyedül volt is, nem mulasztott el gyako-
nalni. Tökéletesen megzabolázott arca, amely ,а  követelmények sze-
rint, akaratától függ ően bármely pillanatban kész volt fenyeget ő  
mindenre elszántság t mutatni, vagy pedig szélesen „demokrati-
kus" mosolyba olvadni, most mintegy semleges volt; egyik irányba 
sem tolódott el túlságosan, és valójában semmit sem fejezett ki. 
A .győzelemdttas elégedettségb ől, amit érzett, éppúgy nem árult 
e1 semunit, mint a megkönnyebbülésből, iami azért szakadt fel 
benne szinte egyfajta kielégülést kísér ő  belső  sóhajként, hogy 
végre azzal az emberrel is leszámolhat, ;akivel szemben valamikor 
a szükségesnél :nagyobb őszinteséget engedett meg magának, s aki 
ezáltial gyengéinek, sebezhető  pontjainak első  számú ismerőjévé 
vált. 

Azutáni feiá1lt, és az ,ablakhoz ment. A palota el őtti teret mind-
inkább az alkony hanyatlóan barnás fénye sz őtte be; a várasra 
lényegében már árnyék borult, csak néhány magasabb tornyon 
meg a látkép hátterét képez ő  hegyeken maradt még mintegy utó-
védként néhány tűnőben levő  fényfolyt. Egyébként úgy látszott,  

minden •rendben van: azórt álló gárdisták a helyükön voltak.  A 
majd két méter magas, de innen felülr ől szemlélve alig néhány  
centiméteresnek tetsz ő , feszes tartású, hivatásuk tudatában lév ő  
fiúk az előírásos elrendezés szerint álltak. Ez nyugalommal ,töl-
tötte el: szerette, ha a dolgok a maguk helyén vannak. Odalenn  
a téren, túl az őrtállók során egyébként minden egészen parányi-
nak tetszett: mind a gyalogosak, mind az egymást s űrűn követő  
járművek aprónak, jelentéktelen mozgó pontocskáknak hatottak;  

némák voltak, hangjukat elnyelte a távolság.  

Elkeriilhetetlen volt, mondta magában többször is egymás után,  
nem lehetett másként ... És ezenkívül a levélb ől a napnál világo-
sabban kitűnik, hogy mindenre kész volt ellene. Képes volt az  

élete ellen törni. Az áruló! ... Rég nem tett már különbséget  
a személye és a hivatalosan benne megtestesül ő  politika árulói  
között; .ilyen finoman árnyalt megkülönböztetésekhez különben  

sem volt érzéke sohasem. Áruló!, csakugyan ,az, nуогхъогult  féreg.  
Hiszen nem tudta, hogy az állítólagos összeesküv őket mint pro-
vokátorokat ő  küldte hozzá. Az aljas gazember, habozás nélkül  
szitává lövette volna. A legjobb barátja ... Róla ezt igazán nem  
tételezte volna fel ... Néhány pillanatig mélységesen megbántott-
nak, kijátszottnak érezte magát, s ez az érzés szinte a mártírom-
ság tudatához járt közel: hát csakugyan nem bízhat senkiben .. .  
Aztán egyszerre nevetni tárriadt kedve: ez az őrült! Valóban azt  
hitte volna, hogy cselekedni is képes? ... Még néhány percig ott  
maradt álіwa. A sötétedő  várost nézte: a fényfaltak közben egé-
saen kicsivé zsugariadtak, és mindinkább valami vérz őn vöröses  
színt öltöttek.  

Aztán hirtelen megmozdult, és sietve újra az íróasztalhoz ment.  
Leült, felcsavarta gaz asztali lámpát, majd a telefonkagyló után  
nyúlt. A főügyészt vakarta magához kéretni, hagy az elkövetkez ő  
Per vádiratával kapcsolatban kiadja a szükséges utasításokat.  

95  



Keze azonban félwton megállt. Váratlanul kételyei támadtak: a fel-
hozható vádak ezúttal ugyan igazak — eltekintve attól, hagy 
ő  provokálta ki őket —, viszont túlságosan iás valószínűtlenül 
hangzanak, semhogy bárki is hitelt adjon nekik. Valami más 
megoldás talán jobban megfelelne? Esetleg egy elmegyógyinté-
zet ... Valóban. Hiszen az ilyen kategóriába tia т tozó emberek 
egy jelentós része amúgy is ott végzi. Ha pedig a levelére gon-
dol ... hát lehetséges, hagy nem is kizárólag óhajról van szó .. . 
És a történelmLileg szükségszer ű  hazugság k mindig sakkal ha-
tásosabbak, ha van bennük valami az igazságból Is... Ebben 
az esetben viszont ... Egyel đre még habozott, hagy a két lehet-
séges megoldás közül melyiket válassza. Eközben egy pillanatig 
arra gondolt, ki kellene kérnie barátja véleményét. 

Nem Gsadálkozatt különösebben gondolatainak ezen a buk-
fencén. Megszokta már, hagy ez id őként bekövetkezik, s bele 
is nyugodott, hogy soha nem lesz képes leszokni róla. 

96  



AMOKFUTOK  
Részlet  

DEÁK FERENC  

Örültem, nagyon örültem, hagy nem vettem készpénznek Gáldy  

ugrasztasát.  
Ticze kékesvörös színt öltött. A düh majd szétlökte az embert.  

Dániel valamivel jobban tartatta magát, szerinte a szégyen csupán  
Ticzét illeti, hisz ő  futott csőbe, ám viselje sоrsát.  

Ebben .a kínos pillanatban lépett be Hordó:  
Az urak eszik egymása? Tőlem... — és egy vállrándítá sа1 tud-

tunkra adta, hogy őt ez nem érdekli, a boros üveg viszont annál  
inkább. — Ebéd el őtt? Nem árt meg? Persze, hogy nem, ha jó.  
A rossz, az előtte, utána egyformán megárt — morfondírozott fenn-
hangon iaz öreg.  

Csak tessék, azt hiszem, nem lesz túl sok alkalmunk az úton  
balesetre... — tolta az öreg elé Dániel a nagy, meztelen üveget.  

Balesetre? Arra mindig van alkalom, még ha egy árva lélek sincs  

az úttesten, még ha röptér szélesség ű  műútara vezet is az ember  
egyes-egyedül, érti, balesetre mindig vau alkalom. Azért van az em-
ber .a kocsiban, hogy legyen alkalom karambolra.  

Persze, ezek puszta feltevések, Persze ezek csupán. hasznos hi-
potézisek? — kérdezte az öregt ől Ticze, aki nyilván egérutat lekere-
sett Gáldy előbbi maszlagából.  

Nem, unom, ezek nem feltevések, ezek :tények, ez a sors, mely  

előbb-utóbb eter.  
Úgy beszél ráta, mintha vágyakozna utána — dörmögte Dá-

niel.  
Nézze, az ember kerüli, menekül t őle, éveken, évtizedeken át  

szökiik előle, aztán egy pillanatban elkezd játszani vele, kihívóan 
kerülgeti, lesi, hívogatja, kokettál vele, mert jobb vele megbarát-
kozn , mint ... De kiilönben is ez mindenkire vonatkozik. Minden-
kire .. . 

Úgy beszél, mintha köztünk is lenne ilyen, aki valamilyen ok-
ból kifolyólag keringeti, hívogatja a sorsát, ,a, végzetét. 

Hát ezt én nem mondtam, hanem ön, ön, kedves Ticze úr .. . 
Igen, ezt én mondtam, mert lehet, hagy rám is vonatkozik. 
Nem, én azt sem állítоm. Lehet, hogy valaki manna, valaki egész 

másra sakkal Inkább vonatkozik .. . 
Valaki másra? — kapta fel fejét Dániel. 
Valaki másra? — -akadtam meg a nyitott kérdésen. 
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Igen., valaki másra, csakhogy ,az a valaki más mégis er ősebb 
lesz a végzetnél, én ismerem nagyon j ó1 ezt az illet őt, és azt is 
tudom, hogy a sors hibáaik vele szemben. — Hordó gyorsabban be-
szélt, mint gondoltuk volna, most már összevissza hebegett, meg-
ivott még egy pohárral, aztán mélyen meghajolt, és kitámolygott  

az ajtón.  
Ez má,r ivott, mielőtt hozzánk betévedt — mondta Gáldy.  

Ezt már valahol el őbb leitatták — mosolygott ködösen Dá-
n;iel.  

Ezt úgy küldték hozzánk egy pohárka tereferére — vicsorgott  

Ticze.  
Mária jött be, ,a kis :koravén asszony. Valami szárítaGt húst meg  

sajtot tett az ,asztalra, s közben intett tekintetével, hogy kövessem.  

Maga nem kér egypár falatot? — szólt utánam Ticze gúnyo-
san.  

Nini, nekem elég volt a borból, kivárom az ebédet. —Hátra  

se •néztem, csak mentem ,az asszony után. Megkerültük az épületet,  

és valami fészerbe nyitottunk be. Az asszony leült egy kereketlen  

cséza ülésére:  
Itt maradnak — mondta különös széles mosollyal.  
Igen? — lepődtem meg.  
Az az ember mondta, aki az urammal tárgyal.  
Miről tárgyal?  
Hülyeségiekről... Azt mondja, ő  nagy vadász, azt mondja, ő  

max gyerekkaráb a lőtt EGYET ÉS MÁST.  
Hogyan?  
Így mondta: EGYET ÉS MÁST.  

Nevetnem kellett. SzekuLa valószínűleg már részeg. Lehet, hagy  
már állni se tud a lábán.  

És mit mondott még?  
Hagy legjobb lesz maradni, mert itt a fegyverek közt bizton-

ságban van.  
= Ezt mondta a férjének?  

Igen, azt mondta, hagy a fegyver társaságában mindig bizton-
ságban vaдz. Azt mondja, hogy legjobban szeretne itt maradni, és se-
hova nem utazni tovább. A férjem, az a medve, meg szinte szerelmes  

az úrba, egyre marasztalja, már megittak néhány liter bort.  

A sofőr veliik volt?  
Igen. Valami kellemetlen dolgot mondott, mert az az úr le-

szidta, aztán meg beleöntött két liter bort, hagy ne tudjon fe-
csegni.  

Miről beszélt a,sofőr?  
Azt nem hallottam, kimentem valamiért.  

Hallgattunk.  
Mindjárt menni kell borért. Megitták.  
Én nem megyek ... — mondtam határozattan.  

Haragszik?  
Nem. Egyszerűen nem megyek.  
Nem esett jól  .. . 
Nem arról van szó.  
De igen.  
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Rendben van, megyek, de nem hempergünk  .. . 
Az ág még miaudig ott Van...  
Milyed ágról beszél?  
Az ág, mely helyettesíti az őszi szeleket.  
Mondtam, hogy nem hempergünk.  
Ha nem gondalja meg ... ha nem vonja vissza szavát, nagyon  

megjárja.  
Fenyegetőzzön csak!  
Ha nem gondalja meg, pórul jár.  
Miért ragaszkodik hozzá  .. . 
Mert ki tudja, mikor jön megint valaki.  
Van férje!  
A férjemnek nem kellek, csak néha  .. . 
Miért nem szökik el ,  ez a magány előbb-utóbb úgyis megsem-

misíti.  
Igen: meg fog ölni, de én nem tudok innen elszökni, egyszer űen  

nem tudok  .. . 
És csendesen sírni kezdett a kis koravén ,as.5zonyka, siratta ön-

rrLagát egy-két percig, aztán felállt, és indult a faszakás felé:  

Segítsen fát vinni.  
Nagy nyalábbal vittünk mind a ketten, s a konyhában a t űzhely  

mellé zúdítottuk.  
— Mi gaz isten van ott? -- ugrott ki a szobabál Bodnár, az er-

dőőr.  
Fáit hoztunk — mondta az asszony — ,  .most meg borért me-

gyünk, mert elfogyott.  
Csak 1e ne engedd az urat, míg ki nem szell őzik a pince, mert  

ott talál maradni... Jobb, ha ,te mégy le, érted úgyse kár ... — 
és Hagyat nevetett, aztán visszafordult, sietett Szekula Pál kiváló  

társaságába.  
A nap demerLőben volt. A ritka lombú akácok közt vörhenyes fény  

állt meg .egy félórára, hagy később kékesbe forduljon, mint az al-
vadt vér.  

Ni tatja, ilyen ember ő , neki én semmit se számítok, semmit  
az égvilágon. Ha egy szép nap megöl a magány, elás valahol a kö-
zelben, és kerít valahonnan egy másik asszonyt, hagy mosson és f őz-
zön rá. Néha azt hiszem, hogy ő  tudja azt is, hagy csalom.  Ha 
rajtakapna, mégis megölne, mert úgy illik. Igen, valószínul еg meg-
ölne, mert ő  olyan ember, aki az ilyesmit másként nem tudná el-
intéгдli. És az is biztos, hogy egy nla гp tetten ér, és én mégse félek.  
Most sem magamat féltem, hanem... — Rám nézett a h űséges nős-
tény aggádá tekintetével. A hűségnek itt egyszerű  indítékai voltak:  
a hím utáni olthatatlan vágy.  

Hogy - került ide, szerencsétlen asszony? — Már az erd őben  
botorkáltunk, s a zománcos vedreket hangosan végigsimítatta va-
lami csenevész vadhajtás. Az asszonyka úgy tett, mintha nem is hal-
.laná lszavaјв  аt, csak ment előreszegzett tekintettel, és nem tör ődött  
még azza:1  sem, ha néha lemaradtam pár lépésnyire.  

Amikor megérkeztiik a pincéhez, felnyitatta :a kis ajtócskát, és  
felém fordult:  
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Mindent eltűrök magától, még azt is, hagy utáljon gazért, amit 
követelek, de azt nem akarom, hagy szánalmaskod j on velem! 

Ígérеm, hogy nem fogom sajnálni ... — mondtam- csendben. 
Közelebb jött hozzam. 

Bármi is történjék velem .. . 
féérem.  
Tudom, hagy visszataszító, de így van, maga is érzi, és nincs 

sok időnk, sem türelmem .. . 
Értem. Már sahagy értem .. . 
Ha nem kíván, gondoljon valaki másra. Azt se bánom, ha an-

nak a nevén szólít.  
Azt hiszem, nehezen fog menni.  
Akkor gondoljon az erdőben barangoló vadakra, azoknál nincs  

szerelem, csak az ösztön. Azt hiszem, így nevezik: ösztön.  

Igen. Fedette érdekes példa.  
Nem annyira érdekes, mint amenmyire igaz.  
Biztos látott már nemes vadat párosulni.  

Láttam bőven.  
A nemes vad, azt mondjak, szerelmi játékkal el őzi meg az ak-

tust  
Csupán enyelgés, és a nemiség előzetes kimutatását szolgálja.  

Csak az ember szerelmtieskedik  .. . 
Igen, méghozzá megbatározott etikai és esztétikai normák ke-

retében ... Etiká és esztétika! ! !  

Tehát sehogyan sem sikerül étvágyát magamra irányítani.  

Egészem belémitta magát, sahagy megölelt. Lábai remegtek. Las-
san lerogytunk a harisokba. Úgy éreztem, hagy az asszany átválto-
zik homokká, úgy éreztem, hagy míg mellét tartom, ujjaim közt  

kiömlik ,a kis homokbucka, keze, arca, csíp ője mind meddő  homok  
volt. Néha-néha teljesem elt űnt, nem létezett, hangja se volt, csak  

az éjszaka meg a forró homok  .. . 
Később visszafelé menet megkértem, hogy az éjjel, ha valóban  

maradunk, hagyjon nyugton, mert fáradt vagyok. Az asszonyka nem  

szólt egy szót sem, s nekem nyugtáznom kellett, hagy nincs ment-
ség: ez vagy megöl, vagy felfal, elemészt. 

Kiabálást, civakodást hallattunk az erdészház fel ől. A vadászterem 
nyitott ajtajára, ablakán ömlött ki az erd ő  csendjébe a zagyva rep 
lika. 

Valami történik — mondta az asszony. 
Tladán verik egymást, vagy késre mentek, olyan mindegy. 

Hálás voltam ennek a kis árnyék asszonynak, mert kivont útitár-
saim fülledt, rоbbaalékony légköréből. 

Maga nem nagyon szereti őket? 
Nem — mondtam halkan. 
Akkor miért nem megy be a szobába, ahol .a férjem és az ,az úr 

üldögél? 
Kényelmetlen. Ott sem érezném jól magam. Mondanék valamit, 

ha nem érti félre. 
Nos? 
Eltekintve attál, ami közöttünk lejátszódott, most mégis leg-

inkább magával szeretnék maradni. 
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Az asszony letette a vedret, ;aztán az én kezemb ől is kivette a bor-
ral telt edényt, és már gaz ablakon kisz űrődő  fényben erősen magához  
ölelt. Úgy, mint anya a gyermekét: 

Tehát mégiscsak hasonlítok valakire .. . 
Igen — mondtam —, nagyon, de sajna e falka, az én fajtám 

falkája visszaparancsol, ezért mégiscsak berrLegyek a civakodókhoz. 
Amikor beléptem a vadászterembe, már csend volt. Dániel az asz-

taalan állt egy széken, és a mennyezetet ,szemlélte egész közelr ől. 
Jobbjában egy zsebkés, a bal kezében pedig a tánto гgó cilinderű  
petróleumlámpa. 

Ez nem szú, ezek sörétek, ezeket a lywkakat sörétek lyukasz-
tották, r ъomdtam én, hogy ez nem szúette gerenda, sejtettem én ezt, 
értik-e uraim, tudtam biztosan, hagy ez lövések nyoma .. . 

Ticze izzadó homlokát tö.röl,gette: 
Akkor kérnék azokból a sörétekb ől, kaparjon ki legalább egyet. 

Dániel ügyetlenül p ~iiszkálgiatta a mennyezetet, farigcsálta a ge-
rendát, aztán egyszer csak diadalmasam felkiáltott. 

Itt van, megvan! Tessék csak fogni! 
Apró, torz fémdarab hullott Gáldy tenyerébe. 

Ez nem sörét — ordított fel Ticze, és az öklét rázta. 
De igen, az sörét — visongott a magasban Dániel, és gyöngy-

ház nyelű  zsebkésével egyre bökdöste a mennyezetet. 
Ez egy ólorndarаb, egy kis ólomlap, nem sörét — ordítatta 

Ticze a magasba, és közben kikapta Gáldy tenyeréb ől a corpus de-
hetit, és dühösen földhöz vágta. Úgy táncalt rajta, mintha nem egy 
parányi kis tárgy, hanem legalábbis egy féltonnás áLoml;tömb lenne. 
Akkor Dániel leadta Gáldynak a lámpást, s úgy guggolja, vörösre 
izzott arccal bömbölt le a táncoló Ticzére: 

Ha megengedi, feLkeressiik a háziasszonyt, és elkérjük t őle 
a fácánokból kioperált söréteket, biztos vagyok benne, hogy nagy 
részük eltorzul még abban a puha testben is, err ől a gerendáról 
meg ne is beszéljwnrk. Itt min;gen sörét szétlapul, mint a palacsinta. 

Tény az, hagy ezt a házat is kikezdte valami — kiabált Gáldy, 
és grimaszolva utánozta a vitatokozók mozdulatait. 

Hallgasson, Gáldy! 
Fogja be a száját, Gáldy! — fordultak ellene a vitatkozók. 
Dögöljön meg, Gáldy! — sipítozott önmagára a gyermekarcú 

útitárs, közben menteni próbálta egyetlen megmaradt uborkáját a 
székről Lelépő  Dániel talpa alól, s a kis, vékony kéz is ott maradt 
a hatalmas cipőtalp alatt. 

A leirhatatLan fájdalom egy hörgést Lökött, préselt ki a fiatalem-
bertorkán. A ékevés horzsolást borral mostam le neki, de a gyer-
mekarcú Gáldy hársam ujja nem hallgatott az agyból jöv ő  paran-
csokra, csak rángott ügyetlenül, határozatlanul ... 

Ez alighanem eltört ... — mondtam neki, de a szoba másik 
felébe vonult Ticze és Dániel is meghallotta. 

Egye meg a fene, az utolsó uborkámat taposta össze! — kiabált 
Gáldy, és taklntetébбl ítélve, mely minduntalan az asztalra tévedt, 
valóban az uborkát sajnálta jobban. 

Mit mond, eltört? — kérdezte Dániel, és közelebb jött. 
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Azt hiszem, eltört — mondtam, és újból Lelocsoltam a lassan  

duzzadó kezet borral.  
A fenébe is, ne öntsön rám ionnyit, ezt azért hozták, hagy meg-

igyuk — kapta el Gáldy a poharat a kezemb ől .sérült ujjaival, ez  
azonban hatánozottan nagy fájdalmat oikozhatatt neki, mart újból  

felnyögött, a pohár ;meg az én utána nyúló kezembe hullott.  
Valóban nem láttam... — dünnyögte Dániel, és még egy lé- 

pést tett felémé.  
Semmi baj, apróság az egész, az a fontos, hagy ezt a házat  

mégis kikezdte valamii! Kikezdték a vadászati, az emberek! Ha ön  

maradna itt, Dániel, egy hét alatt szétfaragná aranyas kis zsebkésé-
vel az egész épületet.  

Meg van áldva ez a világ mindenféle fajta rovarral — mo-
solygatt rá a tehetetlenül ide-oda topogó Dánielre Ticze, a göndör  

hajú útitárs.  
Hagy érti ezt?! — horkant fal Dániel veszedelmesen elfúló  

hangon.  
Kérdezze meg Gáldytál, az ő  fejéhein is akad néhány bagánka.  

Ticze végtelenül boldog volt, hagy a délutáni vereséget végre meg-
tarolhatta. A gyeгmekarcú csak ide-oda szédelgett, dédelgette kezét,  

és úgy tett, mintha nem is hallaná az álcázatlan sértést.  

Hordó nagyon rosszkor toppant be. Mindenkinek volt valami le-
vezetni való sérelme.  

Maradunk! — mondta lemondóan, és leült .a pad végére.  

Tehát a balesetet elhalasztatták. Igazán nagylelk ű  főnöke van  
ntiagiбn k, bácsјkáдn — mondta Dániel, és odahúzódott az öreg mellé.  

Hogy nagylelkű? Nem mondhatnám, az egy disznó. Évek óta, s őt . . . 

uraim, évtimedek dta ,koCsiztatoim, ismerem, mint a tenye-
rentiet, ismerem, uraim, minden sötét és világos zugát múltjának.  

Tudom én azt is, hagy miért szereti, ha ta шаdjáik, ha utálják, ha  
megvetik. Tudok én mindent róla, de most már ő  az én szememben  
csak egy aesanány disznó, nem más, higgyék el nekem... 

Halárlos csend lett a teremben. 
Hordó elővonta fekete szegélyű  zsebkendőjét, és törölgetni kezdte 

vele könnyeit. Az öreg alasposan felöntött a garatra, mert lassan rá-
borult az asztalra, és teljesem elernyedt. A szövegtelen gyászjelentés, 
a fekete szeagélyű  zsebkendő  ott lógott a nagy fekete-barna ujjai kö-
zött. Hordó, bár szaggatottan lélegzett, úgy hatott, mint egy halott, 
akдből az élet társalgába közbeni röppent el. Ticze összecsücsörített  

szájjal állta somiéban, és nem mozdult. Arcvonásaiból ítélve, minden  

eme j ét összeszedte, hagy j ózainul gondalkud j an, hogy j ózanwl ítélj e  

meg a helyzetet.  
Dániel az ajtóhoz -tántorgott, és kilesett az éjszakába. 
Gáldy ,sérült jobb kezét körülményesen nadrágzsebébe süllyesz-

tett, bal. j óval meg a boros poharat tologatta. 
Leültem az öreg mellé: 

Tehát mégiscsak gazember — sóhajtottam fel egy csepp megelégs-
désisel. 

Mily boldogság egy magadnál elvetemiiltebb gonosztev őre akadni 
— toldatta meg Gáldy. 
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Eszembe jutott első  találkozásunk a Raj szalonjában, eszembe ju-
tott Dániel, a kövér, elveszett hánykolódása, egyetlen barátságos  
szó, vagy Ismerős illat meghozta volna önbizalmát, de kénytelen  
volt az elveszettségében felmagasztosulni, hagy a beszámithhatók kö-
zött rr дΡaradhassan. Eszembe jutott Ticze alvó arca, Gáldy flegma  
arakifejezése, ezeket akkor még nem jellemezte semmi. Imaginárius  
egyéniek voltak, és maradtak annak ellenére, hogy Láttam ókét, és  
jelenlétemről véleményüket nyilváaztatták. A baj azonban most ab-
ban rejlett, hagy még ,ebben a pill anatban se láttam őket, még most  
sem sikerült őket közönségességükből, színtelenségilkből valami erős,  
megdöatithetetlen érvvel, jellemvоná,ssal kiemelni. Csak azt tudtam,  
hogy itt vannak, beszélnek, házsárto&kadnak, és az is biztos, hagy  
egуikőjükkel sem tudok valami komolyabb kapcsolatot teremteni.  

Az is különös, hagy egyikőjük f aglalkazását sem ismerem, egyik ő -
j ük szociális hovatartozásával sem vagyok tisztában, csupán Dáni-
elről feltételezean, hagy parasztivadék.  

Amikor végre sommáztam észrevételeimet, egyszerre tisztában let-
tem azzal is, hagy ez az út nagyon veszélyes lehet számomra. Attól  
kezdtem félni, hagy Izabella önzetlen szorgoskodása felépülésem kö-
rül az elkövetkező  húsz nap alat kárba vész. Nem juthatok sem em-
berközelbe, sem... s lassan kialszom, mint a lidércfény. A mene-
külés kíméletlen harcban villant felém. Az ok nélkül mindent letipró,  
felperzselő , megsemmisítő  harcban.  

%F 

Eszmefuttatásom valamivel kés őbb igen kedvezőtlen fényben tűnt 
fel. Amikor Ticze és Szekula .között fellobbanta fenyeget ő  tűz, akkor 
is a harc mellett voltam, akkor is acéltudatos harcért lelkesedtem, 
sőt magamban azt is eltö!kéltern, hagy Ticzét végig taxnogatni fogom. 

Most éjszarka volt. Fülledt erdei éjszaka. Mégsem tudtam megér-
teni, hogyan csatlakozhattam olyan ügyhöz, ,ahol senki sem kérte 
segítségemet. Utálatos poltron szellem — állapítattam meg, és tíz 
ára tájt a feltálalt fejedelmi vacsora-ebéd fagyasztása közben telje-
sen elvesztem gandalataimban. Szolgalelk űség, fokoztam tovább, és a 
fácánpecsenyénél sikerült teljesen elhitetni magammal... 

És mi is az tulajdonképpen, ami engem érdekel útitársaim szemé-
lyiségét 'illetően? Ha tudatosan elemzem őket, bizonyosan sikerül is 
megtudnom valamit róluk. Must egyszerre megrettentem hanyagsá-
gomon, éreztem, hogy Ismereteim híján csak a vakmer őség menthet 
meg a teljes elkallódástól. De meg: mit vártam egy nyári naptál? 
Azt-e, hagy a nem egészen tizenkét óra alatt mindent megismerik, min-
dent megoldok? 

Felgyógyulásom óta legnagyobb fogyatékosságaim közé emelkedett 
az állaгLdó rendszerkeresés. Nem tudtam egy percig szabadon, fel-
szabadultan élni, mindent felmértem, mindenben a nem létez ő  szer-
kezetet, konstrukciát lestem, s az egész feszültség a betegség fel-
újulásátál való rettegésből eredt. A vacsora utáni intenzív borozga-
tás meg is tette a hatást: é j féltá jut elaludtam a padon, s csak j ó 
másfél ára múlva cipelt fel a padlásszobába az asszonyka, de meg 
kellett nyugodnia, hogy belőlem több haszna nem lesz. Almomban, 

103  



amit még a bénult agy megengedhetett muagának: Izabellávial a vá-
rs környéki hegyekben barangoltunk, s bár volt is valami folyto-
nosság a torzképek sorozatában, teljesen elvesztem, irámyt vesztve  
tapostam a hal köves, hol sáxas utat. A távalcágak, dimenziók egy-
szerre vesztek e1, megszakadt kölcsönviszonyuk, elveszett logikus  
arányuk, egy síkba tömörúlt az egész hatalmas táj, de volt olyan  
pillanat, amikor a fák, a bokrok, a kövek oly hatalmas méreteket 
öltöttek, hagy a legkisebb kavicson is csak nagy nehezen jutottunk 
át. Szenvedés volt minden lépés, de Izabella nem hagyott magamra, 
csak néha tűnt fel, hagy arca rohamosan öregszik, hagy szeme kö-
riil a szarkalábak elmélyülnek, hagy különben vékony dereka elne-
heezil, ijesztően megvastagszik. S amikor kora reggel kimerülten 
felébredtem, Izabella 'ott feküdt mellettem úgy, ahogy álmodtam, 
vastagon, megöregedett arccal. 

A kis háziasszony valószínűleg sokáig virrasztott mellettem, és min-
dent xnгegpróbált, hogy az eszгnélet legkisebb szikráját kipattantsa 
belelem a maga gyцwlékюny г Ρteistére. Nem tudom, de azt hiszem, a  
meddő  próbálkozások fáradalma segLtette álamba.  

A nуitбtt ablakon beáramló, hetek óta áhitatt kora reggeli h űvös- 
ség juttatta ácsorgó, ásító tudatomba azt a megmagyarázhatatlan tényt, 
hagy rajtam is csak a kellemes borzongás az egyetlen mez. 

Felöltöztem, és a keskeny grádicson leereszkedtem a tornácra. 
Csend volt.  
Az ajtók minden irányban tárva- ву  tva ... Az erdész lakása irá-

nyából m, ly horkolás gurult ki a kora reggeli csendbe, akár egy-egy 
j бl megláciított tekegolyó a rossz deszkapályán. 

Besétáltam a nyitott ajtón. Szekula egy román népi sz őtessel le-
teritett ágyon feküdt, szerelmesen ölelte magához az erdész egyik  
Remington pulskájá,t, Bodnár a padlón horkolt hasra fekve.  

Erről a képről tiszta fejjel valószínűleg több említésre méltó rész-
letet is megjegyezhettem volna.  

Dániel és Gá1dy a vadászterem padlóján fekiidt, Ticze meg Hordó  
a vén Ford rossz ülésein aludt nagy koQn бtosan.  

Néhányszor köxüljártam a házat, e1ba11agtam a pince irányába,  
a hűvös reggeli levegő  valahogy mégiscsak lelket rázott belém. No  
meg a tökélietets csend is hozzájárult, hagy a napkeltével étvágyam  
is egyszerre megjelent. Hiába igyekeztem Mával tartani magam az  
étkezés gondalatátбl, egyre kínosabb rohammal támadt rám . . . 

Kénytelen voltam visszatérni az erdészlakba és harapnivaló után  
nézni. A fácanokaiаk híre-hamva sem volt, nem maradt egy darabka 
pecsenye sem. Csupán nehány uborka virrasztott az asztalon, azt is  
mind megkezdte valami telhetetlen száj . Persze: Gáldy  

Az éléskamra felkutatása volt az egyetlen eredményt ígér ő  lehe-
tőség. Ahogy kiléptem a vadászteremb ől, ott állt a grádics hegyében  
Mária. 

Miért szökött el?  
Éhes vagyok, megöl az éhség.  

Duzzogva gombolkozott be és ereszkedett le a padlásszobából.  
Mint 'a sáskák, mindent felélnek, talán ez az egyetlen céljuk,  

minden ezzel kezdődik és ezzel végződik . . . 
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Kisadós reggelivel kedveskedett, hisz nem is az ételt sajnálta  ő  
tőlem, hanem az időt, amit evésre és nem rája pazarolok.  

Ki tudja, meddig alszanak — mondtam, amikor felálltam az  
asztaltál.  

A férjem legalább délig, de két nap csak a saját baja foglal-
koztatja majd, nagyon jól ismerem. Ilyenkor szinte haldoklik  .. . 

Azt hiszem, legjobb lenni egyet • sétálni, szeretnék beszélni ve-
led, Mária.  

Először tegeztem le, és ez, úgy látszik, nagyon jál esett az asszony-
kának, mert kapva kapott az ajánlatarnon.  

Egészen felvidult útközben, és csodáslatos dolgokról beszélt. Ez még  
inkább megerősített elhatározásomban, hogy kiléte fel ől érdeklődöm.  
Nagyon könnyű  volt vele társalogni. Már az első  szavak után észre-
vettem, hogy modora nem egyezik ezzel a környezettel, amelyben  
találtam. Dondolatmenete igen merész és határozott, beszéde egysze-
rűségében is választékos. A középintelligenciához lehetne soralmi  a 
legkevesebb koоkázattal, de a már elmondott és 'a számomra ért-
hetetlen extremitása zavarba hozott.  

Messze benn jártunk az erdőben, amikor végre alkalmas pillana-
tot találtam kíváncsiságom kielégítésére:  

Mióta vagy férjnél, Márga?  
- Kilenc éve.  

A férjed jóval idősebb nálad.  
Húsz évvel.  
Ennyire nem számítottam. Tragikus karkülönbség.  
A felfogásokban rejlik az igazi tragédia. Ötvenéves fejjel még  

a halál is sokkal természetesebb jelenség, mint huszonkilenc éves  
korodban. Mellette úgy érzem magam, mintha nem is léteznék. Mintha  
valaki csak kitalált volna engem, és kedvtelésb ől tavábbgon.dol ja éle-
temet. Ez a baj, hagy hónapokig csak gondolat vagyok, melyet testbe  
kényszerítették, hogy könnyebb Legyen velem bánni.  

Veszélyes elvonatkoztatás ez, Mária, hisz a tegnapi eseteink er ő -
sen megcáfolják, amit mondasz.  

Amikor egy zárdista felett megnyílik a mennyezet, el őbb azt  
gondolja, hogy az istenhez nyílt meg az út, végül is kénytelen me-
nekülniј  a földre zúduló faltörmelékt ől, mert élni kell, még akkor  
is, ha tisztában vagy vele, hagy a fejed felett dolgozó háború nem  
nagyon bőkezű  az .ilyesmivel. A hősök ideje 2a magamfajta zárdis-
tának a megadás, az alárendeltség kora lett. Azt hittem: az életem  
ér annyit, hagy valamelyik hős megmentse, és hagy erre tényLeg  
sor került, a történelem a ludas. f.gy  lettem Bodnár törzsőrmester  
felesége. fgy szökött velem el gaz erd őbe, amikor leszerelt, így un-
tuk meg egymást visszavonhatatlanul. Én álmaimba vonultam, s hogy  
ki ne sziikkadjon ez .a csodálatos vidék, ritka vendégeim által gon-
doskodom róla. Ehhez a két egymást követ ő  „intimitáshoz" egy  
háromhónapos heves udvarlás tartozik, gyönyör ű  fordulatokkal és  
rengeteg mellékszerepl ővel. Persze, maga erről mit sem tud, hisz  
morganak alig volt köze az egészhez, legfeljebb hagy statisztált a  
történet csattanójdnál. Látja, ez az én válaszom a természet, a sors  
minden kegyetlen rúgására. Remélem, nem fogjuk ezt a témát to-
vább feszegetni, ugyanis a történet még egy aktust látott el ő , hogy  
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utána mint haragosak váljunk el mindörökre. A sértéseket nem 
kell fennhangon elmondania arra már valóban nem lesz .szükség. 

Ámulva hallgattam az asszonykát, és sahagy sem hagyott békén 
az a mondata: mintha nem is léteznék, mintha valaki csak kitalált 
volna engem... 

Ez a mondat veszélyesen emlékeztetett az én helyzetemre, de flim 
mertem közelebb férk őzni a Lényegéhez, csak parázsló felületén fut-
kostam a sejtés gyerm еktalpaival. 

— Utálatos szaga van az akácnak, kesernyés, dohos szaga, az akác 
az egyetlen fafajta, melyben egy szemernyi baj, egy szemernyi lélek 
nincs, az akácot nem lehet semmilyen más él őlényhez hasonlítani, 
Legkevésbé az emberhez. Hagy t űröd Lelketlen társaságát? Még vi-
rágzása is hiányalja az ünnepi színpampát. Ez az erd ő  az átok 
erdeje, még a benne megtelepült vadak száma is elenyész ő , meg-
borzong a hátam a gondolattól, hagy fitt emberek élnek. Hallgass 
meg, Mária, hagyd itt, hagyd el ezt a kegyetlen vidéket, itt az al-
kalom, itt van a nagyszerű  alkarom, gyere velünk. Vagy ha visz-
szafelé jövünk húsz nap múlva, gyere, hagyd itt ezt az embert, és 
neked ez .a magány nem kell, te enélkül is emberré válhatsz még. 

Nem tudom, mi ütött belém, de valóban őszintén kívántam, hogy 
az +asszony elhagyja ezt az erd őt. Talán titkon ,irtóztam a taávább-
utazás gondilatától, talán az egyetlen szövetségest épp benne lat-
tar, vagy a homokrengetegb ől fölsejlő  primitív környezetet akartam 
vele a számomra kényelmesebbé tenni. Nemtudom. Az asszony 
azonban mosolyogva ingatta fejét: 

— Gyermekkaromban hatalmas búzatengerben barangoltam, nya-
ranként kerestem valamit. Fürjtojásokat találtam, menekülni még 
nem tudó kisnyulakat, labdává ránduló sünt, hajamba ugró szöcs-
két, béreslegények, szolgálólányok nászának véletlen nyoszolyáját .. . 
Kerestem varlamit:dúvadak irtását, villámok kormos lábnyomát, szö-
kött méhcsalád rejtett betyárfészkét, valamit kerestem, többet, mint 
amit az én szemrtíráshiz szoktatott agyam akkor elképzelni tudott. A 
vakációk teltek, elvitték ókét az augusztusi forgószelek, a L őrinces 
dinnye, .a magát ijesztő  madárijesztő , ezt azonban sohasem tudtam 
elképzelni, erről még álmidni is képtelenség volt, hát el kell fo-
gadnom úgy, ahogy van. Az, amivtбl az ember borzong, egy másik 
esetben egész twrhet б  lehet, ha el tudjuk magunkkal hitetni, hogy 
áldatlan helyzetünk valami fels őbbrendű  elvet szolgál. Nekem még 
meg sem kellett erőltetnem a fantáziámat, hagy egy ilyen elvet meg-
teremtsek, már megvolt. Ez az itt. Tehát amit mindenáron keres-
tem, s ha silánynak t űnik, ez csupán azért van, mert tudatlanságom, 
ismereteim egyоldalúsága nem ér fel a helyzet különlegességéb ől eredő  
értékekig. A - zárdista lány ennyi er ővel lehetett volna tisztes n ővér 
is, apáca. A sors keresése, nem pedig megteremtése az, iami szá-
momra gyermekkarom óta kizárta a választás Lehet бségét. Az adott 
helyzet módisítása az, amiben segített nekem, maga kedves ide-
gen.  

Szédültem. Most már láttam, tisztán láttam, mily gyermekes un-
szolassal próbáltam bevenni ezt a várat, melyet az asszony gyönge-
ségeinek legkeményebb ötvözeteib ől épített fel. Ahogy visszafelé bal-
lagtunk, nem tudtam, mit mondjak róla, err ől a koravén asszonyról. 
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Ördögi rrLоsalya, melyet beszéde zászlóként visz, a mozdulataiból  
és egész lényéből áradó szomorúság sehogy sem fér össze falánk-
ságával.  

Ez volt hát igazi küldetésem: eljátszani egy méladráma legpr ű-
debb jelenetét, akár egy műlovar, amikor a főszereplő  helyett a ló-
ról a mélybe zuhant, hagy onnan a sztár élje túl a sorsát.  

Mária hoгnlakán verejték gyöngyözött, hiába buktunk a gondola-
tati barzongatб  hullámai közé, a nap kérlelhetetlenül gyújtogatta kö-
rülöttünk a világot.  

Már rég visszafelé ballagtunk, többé nem volt mоndan:ivalónk. Az  
aАszonyka félig lehunyt szemmel lépegetett mellettem. Részér ől eb-
ben a pillanatban nem is vártam többet.  

Remélem, még ebéd el őtt útnak indulnak — mondta ridegen.  
Igen, elég ebéd előtt, ha nem halt meg időközben a kocsiveze-

tőnk.  
Azok általában útközben paukolnak el.  
Nálam jobban senki ,sem kívánja őt élve találni.  
Egyelőre ez a legjobb megoldás: távozni!  

Hogy érted ezt, Mária?  
Biztosan akad majd olyan pillanata, amikor a távozás lehet ősége  

ki lesz zárva, de ne felejtse el, hagy akkor viszont a maradást kell 
favomizáini önmaga el őtt, hagy változatlanul a helyzet magaslatán le-
gyІn 

 

Ne haragudj, de ez a te elved, és én ezt képtelen lennék vér-
mérséklсtemnél fogva huzamosabban gyakorolni. Én egyszer űen nem 
vagyok ilyen alkatú. 

Az utolsó pillanatban azonban mégis eszébe fog jutni, amit 
mondtam. Én maradok erd őmben, az én megvetett, átkozott akác-
erdőmben, annak ellenére, hagy az én vállamra nem szállnak fel 
a fácánok, annak ellenére, hagy maga egy másik és biztonságosabb 
világot akart nekem ajandékozni. De felejtse el, hagy az egyetlen bizo-
nyosság tulaj:danképpen az emberben lakozik, s amikor végül egy 
pillanatban megnyilaukozik, az emberb ől annyi marad, amennyit egy-
két méteres árakba dobnak és elföldelnek. 

Mária erről .a ntiombid dologról is oly könnyedén, oly közömbösen 
beszélt, mintha a fácánpácolásról tartana rövid értekezést. Nem akar-
tam feszegetni ezt a kérdést, egyrészt azért, mert már az erdészlak 
közelében jártwnk, másrészt mert féltem az egyszer ű  intelmek mögül 
előszüremlő  jóslástál. Sohasem szeretetem ezt a témát, örökké me-
nekültem a halál megfоgialmazásának gondolatától, meg a közhelyek 
és a sejtelmesség közös rítusától. 

A távozás lehetősége most úgy hatott rám, mint egy megváltó csoda, 
és ezt Máriа  észre is vette, .sátáni mos оllyral az arcán jegyezte meg: 

Mindig mulatѕá.gos kép az, amikor a siető, a menekül ő  gondo-
lataiban messze előre fut, közben az ideges keres ő  kéz semmit se 
tealál, az ember puszta testén kívül, semmit se visz magával, mindent 
itt felejt. 
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Azt hiszem, a gondolat a legfontosabb, a legnagyabb érték e 
pillanatban, s ha már az messze elfutott innen, a testen kívül akár 
semmi más ne kövasse, a menekülés sikeres! 

Az öreg Ford ekörül már mindnyájan összegy űltek; csupán Szekula 
Pál hianyzott. 

Lehet, hogy nem óhajt velünk jönni — duruzsolta Dániai, és 
egyre Gáldy megdagadt kezlét nézte. 

Nélküle nem megyünk! — vágta ki Ticze. 
Lehet, hagy reggelizik. — Gáldy agy pillanatra elhallgatott, az-

tán élénken érdekl ődött a háziasszonytól, mi lett a sorsa ;a fácánok 
májának, és hagy mennyire finom és értékes a fá ćánok ehető  belső  
része. 

Hordó arca ijesztően gyötört volt. A gyászkeretes zsebkend ő  
sűrűn előkerült, és felitta a megnyúlt homlokról a gyöngyöz ő  ve-
rejtéket. Ahogy ácsorogtunk az egyre farrásuló udvaron, az öreg ko-
csivezető  félrevont: 

Mondja, miféle marhaságokat meséltem én gaz éjjel? Ticze meg-
említett valamit, és rám parancsolt, hagy egyel őre hallgassak az esti 
esetről. Hát mi történt az este, ezt szeretném én tudni, mert így 
meg lehet őrülni .. . 

Az öreg valóban nem emlékezhetett semmire, és végtelenül kétségbe 
volt esve. Már előbb megfogadtam, hogy a Ticze és Sz еkula ügyébe 
nem fogok beleavatkozni, azért hát azzal húztam ki magam, hogy én 
nem voltam jelen, amikor ő  állítólag mondott valamit. 

Félek, hogy baj lesz a dologból, ha Szekulárál valamit beszél-
tem, akkor oda a fejem. Mert nagyongyanús ember ez a Ticze, igaz, 
hagy a többiek se valami szentek, de ez a Ticze... hogy mondjam, 
ez a, Ticze nagy bajt fog okozni nekünk az úton. Alig várom, hogy 
kimenjünk abba az átkozott faluba. Aztán teljes gázzal visszafelé! 

Valakinek külön élvezetet jelent másak problémáinak felkuta-
tása és megoldása, dé ismétlem, hagy én az égvilágon ,semmit sem 
tudok az estéli esetről, amikor ön állítóheg beszélt, én nem voltam 
jelen, de ha bizalmával ki akar tüntetni, tegye azt a sa j át magköny-
nyebbülésére, ami pedig Ticzét és Szekulát illeti, szeretnékt "ölük mi-
nél távolabb maradni. 

Ebben a pillanatban megjelent a tornácon Szekula. Magatartásá-
ról nem lehetett megállapítani, hagy az éjjel alaposan a pohár fe-
nekére nézett. Ahogy :a lépcs őn lefelé ballagott, megütközve láttuk, 
hogy jobb kezében puskát hoz. Az ajtóban falfehéren Bodnár. jelent 
meg, és elcsukló hangon utánaszólt a felénk tartó Szekulának: 

Nagyon kérem, ügyeljen rá ... a fegyverlopás halálos bíin itt 
errefelé ... azért mondom, hagy visszafelé jövet ne felejtse elho .. . 

A hőség újra elfoglalta tegnapi biтodalmát ;a kocsiban, s utálkozva 
néztünk egymásra: el őttünk volta kép, hogyan fogunk egymáshoz 
ragadni, egymásba izzadni, agymásba savanyodni ebben a naftaszagú 
dobozban.  

Kedves wtitársaima:t megnyugtatom: az anyagiak miatt ne le-
gyen gondjuk, én elintéztem. Indulhlatunk. 

Lassan dünnyögve bekászálódtunk a kocsiba. Szekula körüljárta 
az izzó járművet, aztán visszanézett a ház felé, hagy búcsút intsen,  
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de távozásunkra úgy látszik senki se volt kíváncsi. Mária a. maga 
nyomós oka miatt, Bodnár pedig mert „haldoklott"... 

A motor suhogva indult, a gép megrázta az öreg „t űzhelyet", s las-
san, óvatosan kikanyarodtunk az udvarból, mint valami megszégye-
nült bajnokok. Gondolataink messze előre futottak a forró homokon, 
izzadótesteink pedig őrjítő  lassúsággal haladtak a hatalmas síksá-
gon, az átkozott, szikár akácerd őben. 

Annikor kijutottunk a suhari útra, Ticze boldogan felsóhajtott. 
Gáldy panaszosian szűkölt, ha szétgázolt kezével valamit megfogni 

próbált. A gyermekarcú útitárs jobb keze megkékült, és csúnyán meg-
dagadt az é j folyamán. 

Dániel az ajikát rágta, és minduntalan odasandított Gáldy sebesülé-
sére. 

Ebben a pillanatban egy vaddisznócsapat futott át az úton a ko-
csitál úgy száz щéternyire. 

— Bele kell lőni — szisszent fel Szekula, és az irattáskája után 
nyúlt. Néhány töltényt vett el ő . Nézegette egy pillanatig őket, aztán 
rátöltötte mind ra két csövet. Kihajolt a nyitott ablakon, 
és célzott. Amikor azonban mutatóujja megfeszült a ravaszon, Hordó 
hirtelen lefékezett, s a .két lövés a jobb els ő  kereket érte. Az id ő-
közben felfakazóddott rohanás, száguldás döcögve lelassult, sántítva 
megállt, s ahogy a fék rászorul a kerékagyra, mintha torkunkon 
kötél szorult volna össze, hurok ... mindnyájan éreztük, hogy .egymás 
elől szívjuk el a levegőt, s hagy mielőbb fel kell falnunk egymást .. . 

Szekula kölcsön kért puskájának csövéb ől a füst lustán, szenvte-
lenül folyt ki. 

Így valahogy távozik az ember lelke is... ha létezik. 
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AZ ŰJЁPоLET  
Részlet az Elnök úr című  regényből 

MIGUEL ANGEL ASTURIAS  

La Casa-Nueva, így nevezték a kopott falu, félelQnetes házszörnye-
teget, mely naponta nyelte magába a Zsarnok igazságán аk áldоza-
tai,t. Reggel nyolc órára ugrott az órák mutatója (ó, szép régi víz-
órák, akkor miég nem szöcskeként ugrált az id ő, nem kattanva per -
diilt az óramutató! ), amikor Fedinát bezárták az egyik föld alatti  

tömlöcbe. Valóságas kripta volt ez, gitár farmájú sírüreg. El őzőleg  
felvették személyi adatait, és :tüzetesen átvizsgálták ruháit. Teste va-
lamennyi zugát aprólékosan átkutatták — felháborító m űvelet volt  
—, feje búbjától a lábujja hegyéig. S amikor megtalálták inge alatt  

a cédulát, Canlales tábornok ismert betíLivel, a vizsgálatot még per-
verzebb módon folytatták.  

Míg mindezt átgondolta, elfáradt az állástál az alig két lépésnyi  

odúban; nagy kínnal a földre kuporodott, de kisvártatva ismét csak  

felállt. A talaj nyirkos hidege felkúszabt tomparára, aztán lábszár-
csontjaiba, onnan +a karjába, majd a nyakán át a fülébe és az ar-
cába — ó, az emberi test hamar kih űl! néhány percig így ma-
radt, de hamarasan újra lekuporodott, majd megint csak feltápász- 
kodott  .. . 

Az udvarokon női rabok énekeltek, kiterelték őket a zárkákból le-
v gőzni. Nyers zöl+dségsгдagú dalok voltaik ezek, pedig énekükbe szí-
vük minden forró heviiletét beleöntötték. Némelyik dal álamsító  

dúdolással szűrődöt гt át, és kegyetlenül egyhangú volt; olykar az ének  

leverő , mázsás súlyát hirtelen kétségbeesett kiáltasak szakítatták  

meg ... káromkodás ... szitoközön ... átkozódás  .. . 
Fediлát az első  pillanattál jeges rémülettel töltötte el az egyik  

ilyen egyhangú dal: durva volt, fülsért ő , s a zsoltárok egyhangúság--
vad ismételgette:  

Az Újépületből 
a rossz házakig, 
hej, csillagocskám, 
egy lépés csupán .. . 
Most, hogy magunk vagyunk, 
hej, csillagocskám, 
ölelj meg, babám! 

Jaj, jaj, jaj, jaj! 
ölelj meg, babám, 
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hiszen innét a  
hírhedt házakig,  
hej, csillagocskám,  
egy lépés csupán  . . 

A két első  sor elütött a dal többi részét ől; ám ez a kis arányta-
lanság még jobban kiemelte az Újépület és a rossz házak közeli ro-
konágát. A ritmus áldozatul esett a valóságnak, széttöredezett, s így 
még elviselhetetlenebbé tette a gyötr ő  helyzétet, még nagyabb féle-
lеmmel töltötte el Fedinát; az asszony minden ízében rerr еgett, s 
a rettegés egyre fokozta kibírhatatlan allapotát. Kés őbb, amikor ez 
az agyonha jszalt lemezre emlékeztet ő  hang, mely minden b "untény-
nél több titkot sejtetett, csontja velejéig átjárta, rettegése az őrüle-
tig fоkazбdott. Szörnyű  volt ezt a mogorva és keserű  dalt hallani 
kara reggel. Egy nyúzott ember nem vonaglik úgy kínjában, ahogy 
6 vonaglott ebben a, föld alatti patkánylyukban az ének hallatára. 
A többi fogoly meg — nem gondolva arra, hogy az örömleány ágya 
sokkal fagyosabb, mint a börtön padló ja — ~a szabаdság és a nap-
fény v+ szontLátásának Legmagasztosabb reményeként szívta magába 
ezt az énekszót. 

Kisfiára gondolt, s ez némileg megmyugtatta. Mintha még mindig a szíve 
alatt hardaaaá. Az anyák szüntelenül úgy érzik, hogy magzatuk nem 
hagyta cl teljesen a testüket.. Ha :kikerül a börtönb ől, első  dolga 
lesz, hagy megkereszteiteti. Hiszen már éppen .keresztelni akarták. 
Milyen szép is a kicsi ruha meg a fejköt ő , Garnila kisasszony aján-
déka. Eltervezte, hagy az ünnepséget reggel húsos kukoricatortával 
és csokoládéval kezdi, délre rizses aprálék meg szalonnás mandula, 
estére meg fahéjas szörp, mandulatej, meg fagylat ostyával! ... Az 
üvegszemű  nyomdásznál már előre megrendelte a baxátaiknak ado-
mányozandó ünnepi emléklapokat ... No és lesz a keresztes őn két 
Schumann-kocsi is: nagy, erős lovak húzzák a kocsikat, egészen 
olyanak, mint a rr оzdonyak, szép ezüst lánc Isireg-csörög rajtuk, a 
bakon pedig szalonkabátos, cilinderes kocsis ül! 

Aztán igyekezett kiverni a fejéb ől ezeket a gondolatokat... Nehogy 
még vele is az történjék, mint az egyszeri emberrel, aki a törté лet 
szerint esküvője előtt így dicsekedett: „No, Іaztáiz holnap ilyenkor .. . 
hej, majd meglátod, kicsikém! ..." Másnap, amint az esküv őjére ment, 
az wtcán egy téglával fejbe vágták. 

Ismét fiára, fordultak a gondolatai, s erre egész lényét olyan gyö-
nyörűség járna át, hagy tekintete önkéntelenül a szemközti falon ék-
telenkedő  nagy csomó illetlen rajzra fordult; ez a csúnya látvány 
megint csak megzavarta. Voltak ott keresztek, szent idézetek, férfi-
nevek, keltekezések, titokzatos számok békés szomszédságban min-
denféle méretű  nemi szervekkel. Isten neve egy ijeszt ő  arányú hím-
vesszőn nyugodott, egy here fölött pedig a 13-es szám trénalt; aztán 
csavart gyertyatartó formájú torz ördögök, virágszirmok, bírák és 
tisztviselők, kaják, horgony k, napok, és bölcs ők, palackok, össze-
kulcsolt kezek, szemek, tőrrel átdöfött szívek, rend őrarcokhoz ha-
sonló bajuszos napkorongok, vénkdsasszonyiarcú holdtányérok, há-
rom- és ötágú csillagok, órák, szirének, szárnyas gitárok, nyilak .. . 

Megrettent és menekülni akart e beteges őrültségektől, de bár-
merre fordult, ismét csak mocskos dolgokkal telerondított falakkal 
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találta szemközt magát. Félelemt ől reszketve hunyta le •a szemét; 
asszony volt, aki csúszós talajon járt, s léptedre nem ablakok, hanem 
szakadékok nyíltak meg, az ég is úgy tűnt csillagaival, mintha far-
kas vicsorogna feléje. 

A földön hangyák cipeltek valami bogár-dögöt: Fedina a rajzok 
hatására úgy látta, egy hatalmas nemiszerv kúszik a b űnös ágyak 
felé... 

Az Újépületb ől  
a rossz házakig,  
hej, csillagocskám  .. . 

S mintha a dal is apró, bizsergető , vékony üvegszilánkokat szúrt volna 
bőre alá és enyhén dörzsölgette volna n ői szemérmét. 

Kinta városban folytatódtak gaz Elnök Űr tiszteletére rendezett ün-
nepségek. A Fő  téren, mint valami vesztőhely pódiuma, hatalmas 
emelvény meredezett, egyik végében vetít ővászon fehérlett: erre ve-
títették a homályos filmrészleteket az áhítatos tömeg számára, mely 
mintha eгetnekégetést bámult volna. A középi-hetek ragyogó fényben 
emelkedtek ki a sötét háttérb ől. Hömpölygött ,a nép a kör alakú park 
körül, melyet hegyes vasrács határalt. A társadalom el őkelői hanyagul 
sétálgattak, a szegény néposztály gyermekei áhítatos csöndben figyel-
ték a filmelőadást és a tündökl ően kivilágLtott Guatemala Cityt. A 
park padjain öregemberek és öregasszonyok üldögéltek, de voltak 
ott betegek és . házastárs k is — ez utóbbiak szaporán ásítoztak, nem 
is leplezték unalmukat, s közben figyelték a sétálókat. Az arra ha-
ladó lányok mind kaptak tőlük egy-egy kedves bókot, minden ba 
rátra ráköszöntötték a jó estét. Id őről időre gazdag és szegény az 
égre emelte a tekmntetét : adaf önn nagy durrogással színes rakéták 
robbantak; szivárványosan bontották ki fényszálaikat, mintha csak 
valami szép, hímzett indián ingb ől húzták volna fel valamennyit a sö-
tét boltozatra.  

A föld alatti cellákban, ezekben a pokoli „calabozo"-kban az els ő  
éjszaka idegtép ő . A fogoly .a vaksötétben úgy érzi, mintha kiszakadt 
volna a világból és lidérces látomások között imbolyogna. A falak 
elmosódnak, a tető  eltűrik a feje felől, a talaj elsüllyed a lába alatt —, 
s mégis milyen messze van a szerencsétlen lélek a szabadságtól! 
Inkább kriptai halottnak érzi magát. 

Fedina imádkozásbia fogott. „Emlékezz rá, ó legirgalmasabb Sz űz 
Mária, még soha nem tetted meg, hogy bárkit, aki oltaloméri, támo-
gatásért, védelemért Hozzád fordult, meg ne hallgattad volna . . 
Ezen reménységtől indittatva fordulok Feléd, minden Szüzek Szüze, 
Szűz Еdesanya, eléd j árulak, és sírva vallom meg vétkeim, lábad 
elé vetve magam... Ne utasítsd e1 könyörgésem, ó, Sz űz Márka, in-
kább fogadd szívesen rimánko СlaјјІm és vedd magadhoz nyájasan a 
bánatoanat ... Amin .. ."  

Nem tudta folytatni. A sötétség kemény marokkal fojtogatta a tor-
kát. Erőtlenül a f öldme omlott, és ik ar j óval, melyeke гt a cella é j szaká-
j óbban sokkal hosszabbnak érzett, átölelte a jéghideg f öldet, a rabok 
földjét, minden ott szenvedett rab földjét, akik !ig аzságtalran üldöz-
tetést szenvedtek az igazságért, minden haldokló és vándor fagyos 
földjét .. . 
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Ora pro nobis... 
Ora pro nobis .. . 
Ora pro nobis... 
Ora pro nobis... 
Ora pro nobis... 
Ora pro nobis... 
Ora pro nobis... 
Ora pro nobis... 

Iаssanuként magához tért. Éhes volt. Ki szaptaat j a meg a gyer-
mekét ...? Négykézláb az ;ajtóhoz kúszott és kopogott ... Hiába .. . 
Hiába. 

Ora pro nobis  .. . 
Ora pro nobis ... 

Ora pro nobis  .. . 

Messziről tizenkét harangiités hallatszott .. . 

Ora pro nobis... 
Ora pro nobis .. . 

A gyermeke világából .. . 

Ora pro nobis ... 

A harang tizenkettőt vert, já1 megszámol,tia ... Hirtelen felél nkült; 
erőlködött, hogy szabadnak érezze magát, és sikerült. Otthon volt, 
a házukban, az ismert tárgyak és az ismer ős arcok között ... hal-
lotta, amint így szál Jwanitáhaz: „Isteni veled, örülök, hogy látta-
lak! ..." Kilépett az udvarra, és tapsolva hívta a kis Oabrielát, meg-
piszkálta a tüzet, és közbeni tisztelettel köszöntötte dan Timoteá бt  .. . 
Mindennapi élete most eleven valóságnak tűnt .. . 

Odakünt ünnepeltek. A veszt őhelyszerű  emelvényen csillogott a ve-
titővászan, a vízikerékhez láncalt rabszolgák parkja körül egyre ke-
ringtek a járókelők. 

Egyszerre csak, amikor :a legkevésbé várt а, kinyílat a cella ajtaja. 
A retesz csikordulására ijedten visszalépett, mintha szakadék nyílt 
volna meg előtte. Két ember tapogatózott utána a ,sötétben, s amint 
elérték, kilökdösték a szűk folyosóra, melyen sóhajtozva és panasz-
kodva futkosott a metsz ő  éjszakai szél. Áthaladtak kéjt sötét szo-
bán, majd feltűnt egy kivilágítatt helyiség ajtaja. 

Amikor ide belépett, a hadbíró éppen az írnokával bebszélgetett 
halk hangon. 

— Ez az az ember, aki játstiani szokatta Carmen Sz űz templomának 
az argonráján ... — gondolta Fedina, amint megpillantotta. — Már 
ott a Canales-fiáz előtt nаgyоn •ismerős volt nekem. Sokszor láttam 
a templomban. Nem lehet rassz ember... 

A hadbíró most feléje fordította :a tekintetét, és hosszan szem-
lélte, szinte azzal a bizonyos vetk őztető  fériipiLLantással. Aztán sorra 
feltette a szokásos kérdéseket: neve, kora, családi állapata, fog-
lalkozása, lakóhelye. Rodias felesége becsuletesen és fegyelmezetten 
válaszolgatott .a kérdésekre. Az írnak éppen utolsó feleletét jegyezte, 
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amikor az asszony is feltett egy kérdést, de hangját elnyomta a te- 
lefon csengése; a szomszéd szoba csöndjébe beiereccsent egy re- 
kedt női hang: — Igen! Hagy van a beteg?... Mennyire örülök! .. 	 
Ma reggel elküldtem Ganduchát, érdekl ődjék felőle ... A ruha? .. 	 
A ruha nagyon jó, kitűnő  •a szabása! ... Hogyan? ... Nem, nem túl 
hosszú! ... De ha, mondom, hagy nem... Igen, de okvetlenül 	 
Igen 	 igen, igen.... Jöjjenek okvetlenül! ... Isten vele ... Jó 
éjszakát! Isten vele 	 

A hadbíró iközben válaszalt Fedina kérdésére; hangja bizalmaskodó 
volt, mint a kegyetlen tréfákat kedvelő , alattomos embereké: 

Kérdezzen csak nyugodtan, mi azért vagyunk itt, hogy •olyan 
emberek kérdéseire válaszoljunk, akik, mint kegyed is, nem is sej-
tik, miért kerültek ide. 

Aztán egészen más hangon, kiszámított Lassúsággal mondta, s köz-
ben varangyos béka eszemét mereven a fiatalasszonyra függesztette: 

De előbb szíveskedjék elárulni nekem, mit tetszett m űvelni ma 
hajnalban Eusebi,o GanaLes tábornak házában ...? 

Meg ... meglátogattam a tábornokit... bizanyas ügyben .. . 
Nos ... beszéljünk világosan, mint baxátakhoz illik. Éppen ez 

a bizonyos ügy érdekelne engem... 
A magam ügyében voltam ott, uram ... a saját kis ügyem-

ben ... Hagy ... nézze csak.... elmondom én az egészet egy szuszra: 
meg akartain mondani néki, hogy hajnalban el fogják vinni, amiatt 
a gyilkоsság miatt... annak az ezredesnek, annak a Parrales S Đnri-
ente ezredesnek a meggyilkolasa miatt, akit ott ölteik meg a Kapu-
nál, nem messze a székesegyháztól ... hát csak ezért .. . 

És m-ég van bőr a képén kérdezni t őlem, miért van itt? Ban-
dita! Kerítőnő ! EZ semmi magának, mi? ... Bandita! Romlott per-
szánti! ... EZ semmi magának? e z semmi 	  ?! 

Minden egyes „semmi"-re láthatóan n őttön-nőtt a hadbíró felhábo-
rodása. 

Várjon, j ó uram ... — kuicsol.ta össze a kezét Fedina — .. kö-
nyörgöm, hadd mondom el, hadd mondom el végtére, hadd mondom 
végig ... Várjon egy kevéssé, nagy jó uram, hallgiasson meg, várjon 
egy kevéssé ... Az életére kérem ... Amikor én adaérkeztam a tá-
bornak házához, a tábarnak már nem volt ott ... sem őt, sem sen-
kit nem találtam a házban... .mindnyájan elmentek már, a ház tel-
jesen elhagyatott volt... csak a bolond dajka futkosott össze-vissza, 
a haját tépve és jajgatva... 

A hadbíró mint a bomlott óra kotyogott. 
Ez semmi magának, mi? Ez semmi magának? Hány órakor 

érkezett oda?  
A Merced katedrális órája éppen elütötte a hatat, uram! 
Ejnye, de jól emlékszik ! És azt honnan tudta meg, hagy Ca-

nales tábarnakot hajnalban le ;akarják tartóztatni? 
Én-e?  
Maga, maga! 
Én ... a férjemtől hallottam. 
És a férje ... hogy is hívják a férjét? 
Genaro Rodas. 
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S ő  vajon kitől hallotta? Honnan tudta meg? Ki mondta meg 
neki? 

Együk barátja ... Lucio Vásquez a neve ... a titkosrend őrség-
nél dolgozik ... 6 mesélte ;a férjemnek, ő  meg nekem... 

Maga meg a tábornoknak! — csapott le rá sziszegve a had-
bíró.  

Fedina némán megrázta a fejét, mintha azt mondaná: „Nem mond-
tam, hagy NEM?" 

És merre vette az útját a tisztelt tábornok úr ...? 
De mondom, az Úristenre mondom, nem is láttam a táborno-

kit! ... igy igaz, amint mondom! Nem érti, uram, amit mondok? .. . 
Nem láttam, nem láttam, a színét sem láttam! ... Miért hazudnám, 
hagy neon látnom, ha láttam volna, di nem láttam, nem láttam 	 
De az hazugság, amit most odaír a papírra az az úr! ... — az írnokra 
mutatott, aki erre hirtelen feléje fordította szepl ős arcát. Sápасdt 
volt ez az arc és olyan szepl ős, mintha több millió pontot itatott 
volna fel vele. 

M~аga ne törődjék azzal, hogy az az úr mit ír vagy mát nem 
ír! Maga az én kérdésemre válaszoljon! Merre menekült el a tábor-
nak...? 

Csönd ereszkedett a szabása. Aztán egy id ő  múlva ismét felcsat-
tant .a, hadbíró varjúhangja, keményen, mint a kalapácsütés: 

Merre menekült a tábornak? ! 
Nem tudom... ha mondom! Miért éppen tőlem vár választ 

erre a kérdésre? ... Nem tudom! Nem láttam, nem beszéltein ve-
le ... Miért nem hisz nekem?... 

Rosszul teszi, hagy megátiaLkodattan tagad. A hatóság mindent 
tud; többek között azt is, hogy maga hajnalban igenis beszélt a tá-
bornokkal! 

Nevetséges! 
Jól fűgyedje meg, amit mondok, és ne nevessen: a hatóság min-

dent tud, érti? A mi hatóságaink mindig mindent tudnak! M.n-
dent, érti? — Minden egyes „mindent"-nél az asztalra csapott. —  

Ha maga nem találkozatta tábormakkal, hogyan tett szert erre a le-
vélre ...? Mi? Csak úgy a levegőben szálldogált maga felé, aztán 
hopp! egy óvatlan pillanatban belebújt az ingecskéjébe ... ugye? 

Ezt a levelet véletlenül találtam a tábornak iires házában .. . 
az egyik ablak alóla padlóról csíptem fel, amint kifelé jöttem, mi-
vel senki emberfiát nem találtam benn... De jobb, ha nem kopta-
tom a szám, mert uraságod úgysem hisz nekem, mintha bizony 
valami hazug személy lennék ...! 

Felcsípte! ... Még beszélni sem 1tud tisztességesen ... — dör-
mögte a bajsza alatt az írnak, és szepl ői elvörösödtek a méltatlan-
kadástбl. 

No, must már aztán elég legyen a mesékb ől, asszonyság, mond-
ja meg végre az igazat ... — csapott Hagyat a hadbíró az asztalra, 
és hátradőlt kényelmes párnázott karosszékében. — Mert ha még 
sokáQg hazudozik és próbára teszi türelmemet és j óságoanat, olyan 
büntetést zúdít a fejére, hagy örök életében megemlegeti ...! De 
engem is! 
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De mikor az igazságot mondtam... a teljes igazságot! De hát 
ha nem akarja elhinni ...? Ön nem a fiam, hogy pálcával verjem 
a fej ébe az igazat! 

Drágán fog fizetni, ha nem beszél, elhiheti nekem... És még 
valamit: mi dolga volt rruagának ,a tábornokkal? Mije volt, vagy 
maga mije neki? A testvére? Vagy az ágyasa ...? Mit sütöttek ki? 

Én ... a tábarnaknak ...? Semmije sem vagyok! Még hogy az 
ágyasa! Mindössze kétszer láttam életemben ... Egyszer megkértem 
a lányát valaki részére ... egyszer meg arra, legyen a kicsi fiam ke-
resztanyja .. . 

Ez nem váltasz! 
Hiszen már csaknem a .kamaasszonyo гn volt, uram! 

A szeplős írnok ismét belekottyantott: 
Csupa hazudrozás! 
S ha én elszomorodtam és elvesztettem a fejem és oda futot-

tam, ahová futottam, csak azért történt, mert az is Lucio azt mond-
ta a férjemtinek, hagy egy illető  elakarja, rabolni a tábornak lá .. . 

Hagyja •már abba a hazudozást! ! Sakkal jobban tenné, ha el-
árulг á, a táborinak búvóhelyét, de sürg ősen! ! Nézze, én tudom, hagy 
maga ismeri, sőt egyedül maga ismeri, hol bujkál a vén disznó .. . 
ismeri és meg is fogja mondani nekünk, itt, most, azonnal, egyedül 
nekem... Ne bőgjön, inkább beszéljen ... hallgatom .. . 

Szelíd tónust vett fel, szinte bizalmaskodva suttogott, mint a jó 
papa gyóntatószékben. 

Fedina, édesem, ha megmondja nekem, hol van a tábornok .. . 
Nos, figyeljen ide: én tudom, hagy maga ismeri a rejtekhelyét, és 
azt is tudom, közölni fogja velem, ugye ...? Ha megmondja nekem, 
megbocsátok magáinak, érti? ... Megbocsátok magának, mintha mi 
sem törtemu volna, és azonnal elrendelem szabadan bocsátását .. . 
mehet nyugodtan, bántatlanul... Jól gondolja meg ... édesem .. . 
JŐL GONDOLJA MEG! 

Jaj, uram, ha én azt tudnám, meg ;is mondanám! De nem tu-
dom! Úgy szakadjon rám a szеrencsétlsmség, hagy nem tudom!  .. . 
Jaj, szentséges Szentháromság, mitév ő  legyek ...?! 

Miért tagad? Nem tudja felfogni, mekkora bajt zúdít magára? 
Ismét csönd támadt. Csak az írnak szívta odvas fagát. 

Jól van, ha nem hajlandó szépszervvel vallani, mert maga 
rosszfajta teremtés, most már látom — a hadbíró egészen könnyed 
hangon beszélt, de szavaiban a kitörni készül ő  vulkán diihe izott —, 
hát mlajd vallani fog csúnyán. Vegye tudomásul, hagy f őben-
járó vétséget követett el az állam biztonsága ellem: maga a felel ős, 
egyedül maga a felelős egy hazaáruló, lázadó és gyilkos, az Elnök 
Úr ádáz еllеnségének .a szökéséért. EZÉRT van most itt! Már éppen 
eleget beszéltem magának, már túl sokat is beszéltem, túl sokat! 

Rudas szerencsétlen felesége nem tudta, mitév ő  legyen. Ennek a 
démonian megszállott emberinek a szavai rettenetes, ma j dhagynem 
halálos fenyegetést rejtettek. Álla, ujja, lába reszketni kezdett .. . 
Akinek reszket az ujja, szinte a csont j át rázza ki bel őle, kezét úgy 
rázza, mint a kesztyűt. Akinek reszket gaz álla., képtelen beszélni, 
fájdalmrakat sürgönyöz. Akinek reszket a lába, mintha kocsin uta.z- 
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nék, mellyel két megbokrosodott ló száguld, mint ördög a kárhozott 
lélekkel. 

Uram... — rimánkodott. 
Lássa be, hagy ez nem játék. No, el ő  vele, de gyorsan ... HOL 

van a tábornok ...7 
Valahol messze kinyílt egy ia,jtó, s a láthatatlan nyíláson át gyer-

meksírás szíúrődött be a vallatászabába. Meleg, fájdalmas sírás .. . 
Nos, beszéljen .... A gyermekéért! 

Alighogy ezt kiejtette a hadbíró, Fedina megrökönyödve kapta fel 
a fejét, és körbetekintett a -zabában, honnan jön ;a .gyermeksírás. 

Már vagy két órája sír, de hiába is kutatja, úgysem talál j a 
ki, merre van. Az éhségt ől sír, és éhen is hal, ha azonnal meg nem 
mondja nekem, hol rejtőzik a tábornak .. . 

Az asszony eszelősen ugrott az egyik ajtóhoz, de három férfi vagy 
inkább feiketébe öltözött vadállat állta az útját. Játszva, fél kézzel 
gyűrték 1e kétségbeesett er őlködését. A késhegyre men ő  de hiába-
való küzdelemben haja szétbomlott, blúza kiold бdott a széles öv 
alól, s a gombok fele is lepattant róla annyira, hogy duzzadt keblét 
majdnem egészen meztelenül hagyta. Szaknyája is lesiklott dere-
káról, egy szá1 alsósziaknyában maradt a kopok el őtt. De mit törő -
dött ő  most mindezzel... szinte meztelenül esett térdre, és a föl-
dön esúszva.-mászva vonaglott a hadbíró lába elé, és őrjöngve kul-
csolta át a térdét:  

A kicsim.... engedje, hogy megszoptassam a kicsimet!! 
A hadbíró-bálvány a szikla érzéketlenségével nézett le rá. 

Minden kívánsága teljesül, mihelyt megmondja nekem őszintén, 
hol bujkál Ganales tábornok .. . 

A Kárm,elhegyi Szűzanyára, uram ... — nyöszörgött Fedina, és 
egyre ölelte, csókolta is hadbíró csizmájánaik a szárát -- ... a Kár-
melhegyi Szűzre könyörgöm, hadd szoptassam meg a gyermeke-
met! ' 	Nem hallja?! Már amnyi ereje sincs, hagy sírjon ... Nem 
hallja?!! Mindjárt meghal a kicsikém!! De akkor én is utána ha-
lak.... 

— Nekem hiába hivatkozik a Kármelhegyi Szűzre! Ha azonnal nem 
mondja meg, hol találjuk meg a tábornokot, itt maradunk akár íté-
letnapig is, s a kölyke is halálra b őgheti magát ...! 

A fiatalasszony őrült kétségbeeséssel vetette magát újra az ajtót 
őrző  fekete kopбkra, és vadul birkózni kezdett veliik. Amikor azok 
egykét durva ütéssel a padlóra dobták, megint csak a hadbíró elé 
mászott, és átölelte a lábszárát. 

Uram ... a fiamért ... irgalmazzon .. . 
Rendben van, magkegyelmezek magának is, a fiának Is... HOL 

van a tábornak? Hal van a tábornak? ... Szü,kségtelen, hogy itt tér-
del j en előttem és ezt a. komédiát eljátssza, mert ha nem mondja 
meg, nem is álmodhat arról, hogy megszoptatja a gyermekét ... Ak-
kor elpusztul .. . 

A hadbíró lustán felállt, mert már belefáradt az ülésbe. Egy rú-
gással lemázta magáról a csizmájára tapadó Fedinát, és sétálni kez-
dett a rosszul világított, síri szabóban. A szepl ős írnak tovább szítta 
odvas fogát, a tollát pedig készenlétben tartatta, hagy azonnal pa- 
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pírra vethesse a vallomást, mely sehogy sem akart kicsúsznia sze-
rencsétlen asszony száján.  

Hal van a tábornak? 
Té1i éjszakákan ,a, víz sír halk nyöszörgéssel a tartályokban: így 

hangzott most a gyenmкК  sírása is, el-elcswklán bugyborékalt. 
Hol van a tábornak? 

Fedina megsebzett állatként jártatta körbe a tekintetét, és az aj-
kát harapdálta. Nem tudta, mitév ő  legyen. Közel járt az őrület-
hez. 

Hal van a tábornak? 
Ot... tíz... tizenöt perc múlt el így. A hadbíró megtörölte az aj-

kát fekete szegélyes zsebkend őjével, aztán a kérdéshez hozzatette a 
fenyegetést is: 

Ha pedig továbbra sem hajírandó töredelmesen vallani, majd 
kap egy kis oltott meszet... attól aztán, fogadok, rögtön eszébe jut, 
merre inalt el a rrLéltáságos tábornak úr! 

Mindent megtewszek, amit akarnak ... de el őbb engedjék ... en-
gedjék meg... könyörgöm, engedjék meg, hogy megszoptassam a ki-
csimet! ... Uram, fi tegye ezt velem, lássa be, ez nem igazság .. . 
az a szerencsétlen kicsi élet nem vétkes semmiben ... hadd szop-
tatom meg ... aztan büntessen meg engem, ahogyan csak akar... 

Az egyik fekete fogdmeg egyetlen ütéssel a földre sújtatta a nyo-
morult fiatalasszonyt, a másik óriási csizmájának hegyével akkorát 
rúgott rajta, hogy Fedina valósággal végighemperg őzött az olajos 
padlón. Ütötték, rúgták, verték, ahol érték  

Hajnali egy ára volt, amikor ekét kezét belemélyesztette a mészbe, 
hagy legalább addig megmeneküljön a, kegyetlen ütlegekt ől. A mesz-
szeségből időmként felhangzott az egyre gyengül ő  gyermeksírás. Fe-
dimia már nem volt eszénél, tompa kábulatban dagasztotta a me-
szet  

Időnként felcsattant la hadbíró száraz ,kérdése: 
Hol van a tábornak? Hol van a tábornak? HOL VAN A TÁ-

BORNOK ...? Hol van? Hol van? Hol van...? 
Ezt ember e1 nem viselheti. Ez •a pokol... 
Egy óra  .. . 
Kettő  .. . 
Három .... A gyermek egyre sír-t .... A mész égette a kezét, mintha 

parazsat fogdosott vоlna ... . 
Négy óra 	A gyermek ... egyre .... sírt... Vagy már .... nem 

is 	 sír 	?  
Hol van a tábornak? Hol van a tábornok? Holvanatábornok? 

Hol аnаvamianatábakonakvanaholavanavanatábarnaktábarn юd tárboroл  ok-
barnok 	? 

Kezét m,egszárnlálhlatatlan mély repedés borítatta már; ezek minden 
muzdulra,tra szétnyíltak, elviselhetetlenül égtek; ujjai a heg ујјіktбl a 
töviiikig felhasadtak, ujjközei kisebesedtek, körmell vérben úsztak. Fe-
dina már csak álltati üvöltéssel tudta kezét a mészbe mélyeszteni, 
minden mozdulat szinte az eszét vette. De valahányszor abbahagyta 
a dagasztást és ajkán könyörg ő  szavak bugyborékoltak fel, azonnal  
ütlegalmi, tépni, rúgni kezdték. És közben a rettenetes szöveg  .. . 

Hol van a tábornok? Hol van a tábornok?  
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De már nem hallatta a hadbíró :szenvtelen hangját. Gyermeke egyre 
tompuló sírása mennydörgésként dörömbölt а  dоbhaгtујП  — — — 

Öt ára előtt húsz perccel a földön fekve, ájultan magára hagy-
ták. Ajka saéleiről ragadás nyál csorgott, sebesült kebléb ől szinte 
alig látható apró nyitásokon át a mesznél is fehérebb tej szivárgott. 
Bedagadt és gyulladt ,szeméb ől olykor kigördült egy-egy önkénte-
len könnycsepp. 

Később — már jócskán megvirradt — visszaszállították a cellába. 
Amint ott a, hűvösségtől lassan-lassan magához tért, maga mellett 
a földön észrevette alélt, merev, haldokló gyermekét; a csöppség 
már nem is volt emberi: olyannak tűnt, mint valami csenevész, rosz-
szul összetákolt rongybaba ... Fedina tébolyult sikollyal kapta meleg 
mellére. A puha, forró anyamell érintésétől a csöppség nagy sokára 
mintha magához tért volna, kicsi kezével tétován tapogatott, majd 
szájacskájával a bimbóra hajolt. De alig vette pici szájába, megérezte 
rajta a mész ízét, (kiejtette cserepes ajkai közül, és ismét halódó 
sírásba kezdett. Anyja hiába igyakezett a bimbót visszaer őltetni a 
szájába, többé nem volt hajlandó bevenni, csak szívet tép ően nyö-
szörgött, egyre halkabban. Fedina vadállat módjára felordított, az 
ajtóhoz ugrott, és dörömbölni kezdett. A gyermek h űlt... ....... 
mind jobban kiszállt belőle az élet .. . 

Jaj ! ! ! Meghal a kicsim!! Meghal a fiacskám! ! ! Meeeghaaal! ! ! 
Irgalmas Isten.... JAJ!!! Orvost!!!! A gyermekem ... a .gyerme-
keeeeem! ! ! ! Vége! Nyissák ,ki!!! OOOOORVOOOOST! ! ! ... Szentséges 
Szűz ...! Áldott Szűz!!! Áldott Szent Antal!!! Jajjajajajajajajj 	!! 

Odakint javában állt az ünnep, az Elnök LTr hódolatteljes tisztele-
tére rendezett valóban káprázlatos ünnep. A második nap éppoly hév-
vel és fénnyel, mint az elsőn. A vesztőhelyszerű  emelvényen a ve-
títés kifаgyhа tatlanul tartott, s a vízikerékhez láncolt rabszolgák gy ű -
rűje körül gondtalan aranyláncos polgárok sétálgattak kövér erejük-
kel, akik az elragadtatástól néha így sikoltottak fel:  

Jaj! de gyönyörű  ...!!  

Tavaszt' Sándor fordítása  
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LATIN-AMERIKA LELKIISMERETE  
Beszélgetés Miguel Angel Asturiasszal  

TAVASZY SANDOF  

Araikor 1958-ben .a budapesti Európa Kiadótál megbízást kaptam 
az akkor már világhírű  guaterrLalai író, Miguel Angel Asturias Elnök  
úr című  farradalntiian modern, sok :tekintetben szürrealista regényé-
nek lefordítására, alig hittem, ha egyáltalán ilyesmi eszembe jutott, 
hagy néhány év múltán otthonomban köszönthetem ezt a kissé excent-
rцkus, forradalmi tartású és lelkület ű  művészt, akiről korábban csak 
a világsajtó jelentéseiből tudtuk, hogy megjelent Indiában, felt űnt 
Mexikóban, börtönbe vetették Argentínában, felolvasó körutat tartott 
Qlaszarszágban, stb., stb. 

 életútja valóban „kriminek" is beillik. Guatemala hasonló 
nevű  fővárosában született 1899-ben maya-indián eredet ű  paraszt-
családból. Egyetemi tanulmányait Párizsban végezte, jogásznak ké-
szült. Később laptudósító lett, majd első  művei költőnek és népe fal-
klárjáat ápoló, az elnyomattak sorsáért aggódó szociológusnak mutat-
ják. Emberszeretét és haladó gondolkodását a gy аkarlati politika sík-
ján is bebizonyítatta, amikor elvállalta a külügyminiszteri tárcát 
a polgári-haladó A,rbenz-kormányban. Jacobo Arbenz Guzmán halladó 
rendszerének 1954-ben amerikai támogatással történt megdöntése után 
száműzetésbe kényszerült. Két ízben vetették börtönbe, kétszer szö-
kött meg, és csavargóként járta be Latin-Amerika hegyi falvait, élmé-
nyeket gyűjtve, agitálva a latin-amerikai szabadság eszméje mellett. 
Közben írta rvagyszerű  regényeit, melyek lassan világhír űvé itеttk 
dallamos nevét. Osztatlan örömet keltett a hír 1964-ben, hagy ő  kapta 
a Lenin Békedíjat; 1967 őszén pedig neki ítélte oda a Nobel Dí-
jat a svéd Nobel Bizottság, kiemelked ő  irodalmi munkásságáért 
és a béke ügyének fáхаdhatatlaxi szolgálatáért. 

Politikai síkon is rehabilitációt hozott számára, az 1966. év: Guate-
rrvalra polgári-hialadб  karmányinak elnöke, Dr. Mantenegro felaján-
lotta neki az ország párizsi nagyköveti tisztét. Asturias, örülve 
a hazájában végbement pozitív politikai fordulatnak s bízva abban, 
hogy személyével felzárkózhat a hatalomra került habadó er ők mellé, 
igent mondott. 

Nem sakkal később, 67 nyarán, Párizsban ia Guatemalaai Nagykö-
vetség Rue des Courcelles-en lévő  palotá j óban folytattuk a Buda-
pestem megkezdett beszélgetést. Mir ől? Mindenről. Politikáról, iroda-
lomrál, emberekr ől, háborúról és békéről, múltról és jövőről. 
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Első  kérdésem az volt, miként vélekedik áldalában a latin-amerikai 
irodalomról. 

Mire ... az én globális véleményem a latin-amerikai irodalomról 
mint társadalmi-kulturális jelenségr ől az, hogy ez az irodalom mindig 
harcosságot jelentett, aktív küzdelmet, soha nem zárkózott be semmi-
féle elefántcsonttoronyba ... Irodalmunk talán Bernal Diaz Ciastio 
Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva Espana (('j Spanyol-
ország meghódításának igaz története) cím ű  1560-bon megjelent pole-
mizáló-dokumentáló tanulmányával kezd ődött, s ez a mű  máx eléggé 
részletesen kitért az indiánokkal szemben elkövetett spanyol kegyet-
lenkedésekre ... 1700-bon látott napvilágot Rafael Landívar költ ő  
Rusticatio Mexicana című  hosszabb elbeszélő  költem.énye, mely el-
ragadtatottan dicsőítette az amerikai föld természeti csodáit és csoda-
latos gazdagságát, s egyben azon siránkozott, milyen szörny ű , ember-
telen élete van mindeme gazdagság ellenére is a szerencsétlen indián 
őslakóknak. Landívar az első  „modern" tiltakozó hang, mely egyen-
Yőséget követel Amerika valamennyi ,lakójának ... s ebben a tónusban 
alkotnak korunk latin-amerikai írástudói is .. . 

Valamit a romantikáról .. . 
A romantikusok igen érdekes módon és kihiatással jelentkeztek 

irodalmunkban: működésük indítatta el és bontakoztatta ki a sza-
badságért és a függetlenségért folytatott tudatos, politikai program-
szerű  harcot... Ebből a mozgalombál, különös módon, éppen a XX. 
század első  évtizedeinek költői nem vették ki a részüket, hanem kissé 
l'art pour fart-os . köldöknézőkké, a realitásoktól elszakadt rímfara-
gókká váltak .. . 

No és Neruda, Guillén ...? 
Ők tör гtёk meg ezt a bűvös kört. Velük vonult be a latin-ameri-

kai irodalomba a nemes értelemben vett politikai vers, mely kézzel-
fogható küzdőtársa a mind szélesebb népe arányokat ölt ő  szabadság-
mazgгalmaknak ... Nem titok, mekkora eszmei er ősítést jelentettek. 
pl. a kubai forradalmárok harcainak legnehezebb id őszakában, az 
1955-58-аs években, két kitűnő  forradalmár költő , „El indio Nabori" 
és Manuel Navarro Luna robbanó hangú, tiszta emberségt ől izzó, 
harcra serkentő  versei ... ezek azóta is kedves kincsei a kubai nép-
nek s dalokká váltan kísérik az építés hétköznap j аit. 

Ha jól ér гtettem, mindenekelőtt a regény az Latin-Amerikában, 
mely fenntаrtásak és ingadozások nélkül vállalta a tömegek vágy гainak 
hirdetését, а  .szociális igazságért való megalkuvás nélküli harcot... 

Töikéletesen így van. Akármelyik ország termését nézzük végig, 
akármelyik regénybe lapozunk bele, oldalain a kontinens nagy sors-
kérdései, népeinek gyötrő  problémái, közösségi és egyéni drámái bom-
lanak ki előttiink ... Hogy csak néhány kiemelked ő  szerzőt és művet 
említsek... A columbiai Jasé Eustasio Rivera La vorágine (Örvény), 
a venezuelai Rómulo Gallegas Dona Bárbora, a chilei Teitelboim Hijos  
de salitre (A .salétrom gyermekei), az argentin Ricardo Gúiraldes 
Don Segundo Sombra, a mexikói Carlos Fuentes La muerte de Arte-
mio Cruz (Artemio Cruz halála) című  regénye ... De sorolhatnám 
hosszan a „nagyokat", akik valóban világszínvomalna emelték a la-
tiniamerikai regényt: Jesus Lara, Jorge Luis Barges, Octavio Paz, 
Max Aub, Francisco Colaane, Iverna Cadina, Jorge Amado, Jasé 
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Mauro de Vascancelos, Lygia Fagundes Telis, Enrique Amorim, Guil-
herme Figueiredo, Alfredo Gravina ... stb., stb., stb. 

Következő  kérdéseim Asturias személyére és Guatemalára terelték 
a szót.  

— Igen, Guatemala... fájdalmas téma számomra. Ez a fájdalm 
talán az utóbbi időben enyhült némileg, amiikor értesültem a kedvez ő  
fordulatról és Dr. Montenegro kormányelnök döntésér ől velem kap-
csala+tban ... Örülök, de persze fenntartással. Lehet, hogy Dr. Monte-
negro ,szandékai tisztasségesek., demokráciát és szabadságot szándé-
kozik biztosítani sokat szenvedett hazámnak ... de vajon hagyják-e, 
hagy terveit valóra váltsa ...? Derék barátom, Jacobo Arbenz is hozzá-
fagatt az ország demokratizálásához, az emberi jogok visszaállitasá-
hoz, a szólás- és sajtásza+badság érvényesítéséhez ... Ezt még csak el-
nézték . neki az +amerikaiak, de amikor hozzáfogott a föld г Ρrefoгm 
végrehajtásághoz és ennek keretében kezdte kisajátítani +a, hírhedt 
„zöld pápa", is United Fruit, a Közép-Amerikát a markában tartó 
mrammutbanántröszt ültetvényeit, a washingtoni Pentagon katonai 
államcsínyt szervezett ellene, iamerikai tengerészgyalogságot küldött 
Guatemala Citybe egy pásztorbál latt renegát „táborn+ak", Gastillo 
Armas vezetésével... a f ővárost egy éjszaka rajtaütésszer űen meg-
szállták, magát Arbenzet pedig az akkori guatemalai nagykövet, 
Mr. Peurifoy +kezében revolverrel kényszerítette, hagy aláírja lemon-
dását ... Mit volt mit tennünk? Menekültünk, ki merre látott .. . 
Arbenz fantasztikus kalandok után, melyeiket egyszer még megírok, 
előbb Venezuelában és Urugwayban, majd Európában, Svájcban kö-
tött ki ... Magam Argentínába szöktem, s egy ideig a szó szoros értel-
mében bujkáltam és nyamoro+gtam ... Aztán jött Bianca az életembe, 
s vele a nyugodtabb évek ... Tudósító j ának hívott meg a caracasi 
El Nacional című  újság ... aztán írni kezdtem ... sorra megszülettek 
a .regényeim ... El Senor Presidente ... Hombres de maiz... Leyen-
das de Guatemala... Los ,ajos de las enterradias ... Mulata de tol .. . 
(Elnök úr, Kukoricaemberek, Guatemalai legendák, Az eltemetettek 
szeme, A mulatt n ő.) 

Aztán mi következett? 
Meghívás egykori Alma Materem részér ől: a rektor felkért, hogy 

tartsak előadássorozatot a latiniameri+kai regény fejl ődéséről a pá-
rizsi Sorbonne-on ... Ez igen nagy örömet jelentett számunkrra, vi-
szontláttam kedves Párizsomat ... De ezzel párhuzamosan sorra lefor-
dítatták említett regényeimet és másakat is több európai nyelvre, így 
aztán tetemes szerzői jogdíjak vártak rám Spanyolországban, Olasz-
országban, Fraлciaarszágban, Nyugat-Németországban ... és természe-
tesen nálatok, Magyarországon .. . 

Mondamál valamit kultúrátok gyökereir ől, jellegéről? 
A latin.+amerikai kultúra, ez köztudomású, indián múltban és 

hagyományokban gyökerezik. Ez a legf őbb jellemvonása irodalmunk-
nak is. Ez a karsakter még csak hangsúlyozódik alyaaп  országokban, 
mint Mexikó, Guatemala, Peru és Boliviia ... esőt Ecuador is . -. ahol 
hatalmas indián népi közösségik élnek és őrzik ma is híven a, maya-, 
inka-, azték-, kicsua-örökséget ... Ez az örökség +a legnemesebb emberi 
és .közösségi érzések összesége, a szabadság és az emberi jogok mély-
séges tiszteletben tartása és követ сlése a föld minden fia számvára .. . 
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Ez az örökség él tovább az általam má.r említett írók alkotásaiban, 
költőink legmardiandóbb verseiben, színházaink deszkáin, if júságunk-
ban, mualkásasztályunkban és a hatalmas déllamerikai paraszti ré-
tegekben ... Itt emlitem meg mindjárt azt is, hagy bár sokan kísé-
relték mag már valamilyen ismert európai „iskolába" skatulyázni 
Latin-Amerika irodalmát, ez szinte teljes lehetetlenség ... Nálunk sem 
az irodalomban, sem a képz őművészetekben nincsenek világosan el-
hatarolhatd irányz аtak, mint klasszicizmus, romanticizmus, szimbo-
lizmus, modernizmus stb., mint pl. a francia irodalomban... Nálunk 
irikabb valamiféle különös ,koegzisztenciáról, valami különös „átfedés-
ről", egymásbaalvadásrál lehetne beszélni, mindezeknek az irányz а-
taknak egy sajátos ,latin-amerikai m оzaikjáról... Ha mégis egy szó-
val akarnám jellemezni ezt a bonyolult keveréket, illetve azt a vala-
mit, ami megszületett az „izmusuk" ölelkezéséb ől, akkor azt mond-
hatnáгn, hogy irodalmunk egyre inkább realista, vagyis világosan látja 
és láttatja narpjaink kend őzetlen valóságát, az élet vala-nennyi sík-
ján ... És ez roppant biztatás és er ő  а, jövőre függesztett tekintet ű  
népi tömegek számára, hiszen .a nyomtatott bet ű  valóságos fegyver  
a kezünkben, mely de facto felhasználható a zsarnokok elleni harc-
ban... Ilyen fegyvert akartam adni én i.s népem kezébe minden 
egyes nyontitatásban megjelent regényemmel, cikkemmel, tanulmá-
nyammal, röpiratamnmal ... és .napról napra világosabban látom, hogy 
irodalmi harci programom hozza szép ,gyümölcseit ... Levelek ezrei-
ből cseridill ki, hagy könyveim élnek és hatnak egész Latin-Amerika-
ben... és tudom, látom, hagy Dél Keresztje gyönyörű  csillagképe 
mögött már pirkad :az ég alja... amint kitűnő  író barátom és harcos-
társam, Rivanadeyra egyik pompás regényének címe mondja: Ya está  
amaneciendo ... Hajnalodik már ... s ebben valami szerény szere-
pünk nekünk, felelős írástudóknak is van. 
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A  lÍD Ёѕ  A K(JLFÖLD*  

Amikor a Kiadód Tanács, talán most első  ízben, egy teljes ülését  
kívánja szentelni •a Híd, s ezáltal közvetve irodalmunk problémáinak,  
irodalompolitikai koncepcióinak és gyakorlatának, elöljáróban le kell  
szögeznünk egy tényt, amely némiképp :azt is miagyarázza, miért éppen  

ezt a témát, a Híd tágabb, szűkebb hazánkon és határainkon is túl-
mutató szerepének, törekvéseinek, akcióinak vizsgálatát választottuk  

a vita tárgyául. A folyóirat történetének utóbbi tíz éve ugyanis, a  

szerkesztői helycserék és a szerkeszt ői komcepciók szükségszer ű  mó-
dasulásai ellenére, kimutatható következetességgel és falyamatosság-
gal bizonyít egy igényt és tendenciát, amely — nem véletlenül —
egybeesik irodalmunk nagykorúsod ќsának szer гitünk döntő  stádi-
umával. Bori Imre pár évvel ezel őtt így fogalmazta meg ezt a jelen-
séget: „Ezek az évek sajátos pillanatai irodalmunknak; olyan ,kol-
lektív' magáraébredés kezd ődött, amely nemegyszer lejátszódott a  
múltban is, de most nem meneküléissel kapcsolódik össze. A múlt-
ban mind a magyar, mind a szerb író, mikor egyéni fejl ődésében  
eljutott eddig, riadtan menekülte tájról, hogy megvédje m űvét és  
művészetét. Ha Európa homlokáig ,akart elérni, vagy tágabb hori-
zontok csábítatták, Belgrád és Pest szellemi szintjére volt szüksége,  

itt csak az maradt, aki az elégedettséggel m űvészi és emberi ambí-
cióiról is lemondott, akinek nem volt kell ő  kezdősebessége, hagy  
elszakadhasson. Most, úgy látszik, ennek az ellenkez őjéről van szó :  
tudunk-e itt Európa nyelvén szólni, tudunk-e ,európai utasok' lenni  
saját hazánkban?" Körülbelül ugyanabban az id őben az akkor még  
gyér külföldi reagálások is felfigyeltek erre a változásra. Sükösd  

Mihály pl. így írt a pécsii Jelenkorban: „A jugoszláviai magyar nyelvű  
irodalom — az ún. vaj dasági irodalom — háza tá j án a provincializ-
mus nem először kísért. Jó néhány éve, ha ,olvasói emlékezetünk nem  
csal, a Híd írásos gyakorlatában is jócskán megvalósult. A provin-
cializmus akkor a hagyományos fogalmat jelentette, az inodalam  

egy földrajzšlag-néprajziliag zárt közösség világáról és világának szólt.  

Hangját, műfaját is megtalálta a tárca-novella, az életkép, a tájra-
családra-szerelemre-hazára tekint ő  lírai vers harmonikus alakzatai- 
; 

* Ez a beszámoló a Forum Lap- és Könyvkiadó Válallat Kiadói Tanácsának 1968.  

január 8-ai ülésére készüst. A Kiadói Tanács ezen az ülésén részletesen és sokoldalúan  

megvitatta a jelentésben érintett kérdéseket, es egyhangíuan elfogadta a szerkeszt őség  
által beterjesztett indítványokat.  
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bari. Azóta gyökeres és szerencsés fordulat következett be, ha jól 
emlékszünk, a szerzői névsor is alaposan kicserélődött: a Híd el-
múlt évfolyamain végigtekintve, efajta provincializmusnak nyomát 
sem találni. Ellenkezőleg, a folyóirat szépirodalmi anyagának, elmé-
leti írásaiтlalk és fordításainak tetemes része a modern világirodalom 
legújabb, legkiválóbb avantgarde-jónak szellemében fogant." 

További bizanyitás helyEtt, már az eddigiek alapján rámutathatunk 
I falvamat kettős irányára, belső  és külső  terjedésére: minél inkább 
magára talált irodalmunk, minél intenzívebben közelítette meg lé-
nyсges mondanivalóit és vált karszer ű  farmáiban is alkalmiassá a 
totális valóság kifejezésére, annál inkább b ővült kisugárzási és von-
zási köre, annál inkább bizonyítatta jelenlétét és önállóságát a ma-
gyar nyelvterületen művelt irodalmak között. A Híd szerkesztői kin-
cepciói ezt a folyamatot igyekéztek kibontakoztatni, gyorsítani, tu-
datosítani. A szerkesztőség legfőbb kritériuma: a teljes nyíltság, a 
szabad, bármilyen kötelmekt ől, meggondolásoktól mentes kitekintés 
és tájékazódás a világ és a magunk dolgaiban, a korszer űség, euró-
paiság wnivsrzális igénye, s a kutatás, felfedezés, kísérletezés jogának 
feltétlen biztosítása, még a tévedések, kudarcok vállalása árán is, —
egyszóval a jugoszláv szellemi légkört jellemz ő  szabadság, dogmát-
lanság, modern szenzibilitás érvényesítése folyóiratunkban, érzésünk 
szerint, a legjobb módja a jugoszláviai magyar irodalom önálló ér-
tékei .affiirmálásának és a legjobb hozzájárulás az egészséges szel-
lemi vérkeringés létrejöttéhez a magyar nyelvterületen. 

S hogy elöljáróban az igények és kancepcцók tíz évre (1957-ig) visz-
szarnenő  folytonosságát hangsúlyoztwk, tettük ezt azért, merte kon-
cepciók bizonyos eredrrvényei, tágabb vonatkozásban, csak most, az 
utóbbi egy-két évben értek be, a Híd és irodalmunk iránt tömeges-
nek nevezhető  érdeklődés nyilvánul meg külföldön, a Híd, szerényen 
szólva, bekerült az irodalmi köztudatba, mint .a legszámottev őbb 
magyar falyóira.tok egyike, másrészt pedig e nemzetközi szereplés bi-
zanyas problémái is most váltak -annyira felismerhet őkké, hogy kri-
tikai állásfoglalásra késztessenek, viszont semmiképpen sem szeret-
nénk, ha akár :az eredmények, akár a problémák a pillanatnyi kon-
stelláaiábál eredő  véletleneknek tűnnének fel. 

I. 

KÜLFÖLDI ÍRÓK A HÍDBAN 

Az alábbi táblázat .néhány számadata szemlélteti a külföldi szerz ők 
szereplését a Híd két legutóbbi (1966. és 1967.) évfolyamában. Az 
adatok kimutatják a szerkeszt őség állandó és fokozott érdekl ődését 
a magyarországi és külföldi (világiradal гni) művek közlése iránt, 
ami a fentebb elmodottak alapján egészen természetes. Megfigyel-
hetjük a magyarországi és külföldi szerz ők csaknem arányos képvi-
seltségét a folyóirat szépirodalmi rovataiban, a tanulmányvak, esszék 
között pedig a magyarországi szerz ők nagyobb arányú szereplését. 
Ez azzal magyarázható, hogy a tanulmány k, esszék közlése tekinte-
tében a magyarországi irodalmi (folyóiratbeli) gyakorlat meglehe- 
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tősen szűk kereteket biztosít, a Híd érdeklődésének homlokterében 
pedig épp gaz irodalmi tájékozódásnak ez a neme áll. A puszta szá-
madatok, persze, semmit sem árul аk el, a közlemények tartalmá-
ról, esztétikai beállitattságáról és m űvészi értékér ől. Nagy általános-
ságban аnnymt áLlapithatwnk meg, hagy a közlésnél legels ő  szempon-
tunk volt a szóban forgó írás beilleszthet ősége a Híd koncepcióiba, 
olvasóink tájékoztatása az új és legújabb m űvészeti törekvésekr ől, 
irányokról a magyar nyelvterületen és a nagyvilágban, és a közölt 
közlemények várható hatása irodalmi köztudatunk alakulására. Meg-
jegyzendő , hogy a fentebb említett nagyfokú külföldi érdekl ődés 
folyóiratunk és irodalmunk iránt a felkínált kéziratok szármában is 
magmutatkozott; az utóbbi id őben egyre több, különféle érték ű, de 
jobbára karvaly színvonalú kézirat érkezik szerkeszt őségünkbe ismert 
és még ismeretlen íróktól, de a Híd, természetesen, nem vállalkozhat 
mindezeknek az írásoknak megjelentetésére, minden érték prezen-
tálására, — ez eLs ősarban a magyarországi folyóiratoknak volna fel-
adata. Ezen a téren komoly problémája a folyóiratnak a kell ő  mérték 
betartása, a kritikai viszonyulás és legelsősorban a megfelel ő  tájé-
kozottság hiánya. Itt f őleg kritikusainkra vár nagy feladat; az ér-
tékelés, interpretálás, kritikai felmérés feladata. Újabban (lásd a 
II. táblázatоt) ezen a téren is komoly el őmenetelt tapasztalhatunk:  
két év alatt 47 tanulmány, esszé, mnterjú vagy szemlecikk foglalkozott  

(hazai kritikusak tollából) rvagyararszági alkotókkal, m űvekkel, iro-
dalmi jelenségekkel.  

Feltűnhet esetleg .a külföldi (nem magyarországi) magyar szerz ők  
nagyabb arányú szereplése a Hídban. Ez egyrészt arra mutat, hogy  

a Magyarországon kívüli szerves irodalmi élet (Romáaniában, Cseh-
szlovákiában) több művelője rokonulast és vonzódást érez a Híd  
törekvésemhez, másrészt pedig a Nyugatara él ő  magyar írók körében  
is észrevehető  bizonyos integrálódási folyamat, amely a magyaror-
szági és a Híd-beli szereplésben is érvényre jut. Ez ugyanakkor bi-
zonyítja az egészségesebb szellemi légkör k.malakulását a ntiagyar  
nyelvterületen, amihez a maga részér ől a Híd is hozzá kíván járulni.  
A Nyugaton élő  szerzők szolgálatait leginkább a világirodalmi mű-
vak fordításánál vettük mgénybe (lásd a III. táblázatot), s ezen  a 
téren, tájékozódásban, hitelességben stb: valóban nagy hasznunkra  
válik segíteségük.  

I. KtTLFÖLDI sZERZIK A HfDBAN, 1966-1967.  
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Költészet 16 4 14 34  
Széppróza, dráma 8 1 4 13  
Tanulmány 19 3 6 28  

đsszesen 43 8 24 75  
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II. HAZAI SZERZŐK KÜLFÖLDIEKRŐL  
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Tanulmány 17 2 8  
Szemle 30 2 14 

Összesen 47 4 22 

KÜLFÖLDI MTUVEK FORDfTÓI  

Magyarországi 10  
Jug. magyar 6  
Külföldi magyar 9  

Összesen 25  

KÜLFÖLDI MrtTMELLÉKLETEK  

Magyar 
	

Külföldi  

8 
	 1  

II. 

A HÍD KÜLFÖLDI .  KAPCSOLATAI  

Szerkesztőségünk az utóbbi időben igen jó kapcsolatukat építetat  
ki a külföldi (magyaгarszági és Magyarországon kívüli) magyar írók-
kal, fоlyóiratakkal, irodalmi közületekkel. Ez Ђa kapcsolat nemcsak 
kölcsönös látogatásokban, cserepéldányok megküldésében, levelezés-
ben (hozzávetőleg 55 magyarországi és 15 más magyar íróval áll a 
szerkesztőség levelezésben) , személyes érintkezésben merül ki, hanem 
konkrétabb, közös akciókat is kilátásba helyez. A magyarországi fo-
lyáiratak közül a budapesti Új írás és Valóság, a pécsi Jelenkor, 
Magyarországion kívül pedig .a pozsonyi Irodalmi Szemle, a kolozsvari 
Korunk, a párizsi Magyar Műhely szerkesztőségével va:lósítottúk meg 
az együttműködés különféle formáit. Ezáltal, a cserelótogatásakon 
kívül, Lehetővé válik a jugoszláviai magyar írók budapesti, pécsi, pá-
rizsi stb. vendégszereplése а  kdzeiebbi vagy távolabbi jövőben, s 
több éraékes kézinat közlését biztosítjuk a Híd számára. Ezen a té-
ren .talán csak szűkös anyagi lehatőségeink jelentenek komolyabb 
akadályt; a Hídnak ugyanis évek óta a kért dotáció alig 70 0/0-át si-
keгül biztosítania, s azonkívül a Farurasan belül bizonyos szervezeti 
nehézségek akadályozzák ,a szerkesztóség nagyabb mozgásszabadsá-
gát. 
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KÜ'LFÖLDI VÉLEMÉNYEK A HÍDR0L 

Már említettük, hagy folyóiratunk nyílt és szabad szelleme, vi-
lágirodalmi tájékozódása, közleményeinek, főleg kritikai hozzáállá-
sának minőségi jegyei mind több elismerést, kedvez ő  reagálást vál-
tanak aki mindenütt, ahol az egyetemes magyar irodalmat vizsgálják, 
értékelik. Ezek a reagálások nem szórványalak többé, s nem is puszta  
udvarias gesztusok csupán, hanem a Híd és a jugoszláviai magyar  
irodalom objektív helyét és szerepét jelzik, s annál nagyabb felel ős-
séget rónak a .szerkesztőségre. fzelítőül csak néhány véleményt idé-
zünk a. legfrissebbek közül . 

A lengyel Jerzy Rabert Nowak Új irányzatok a magyar irodalom-
ban 1957-1966 c. dolgozatában, melyet a varsói egyetem ,adott ki, 
a külföldi magyar irodalomról szólva, megállapítja: „Igen jelent ős 
a jugoszláviai magyar kisebbség irodalmi alkotó tevékenysége. Ott 
jelenik meg a legfontosabb határon túli magyar folyóirat — a Híd.  
Ez az ambiciózus havi folyóirat rendszeresen foglalkozik a legkant-
roverzebb és legfontosabb problémáikkal. Jól szerkesztett kritikai ro-
vata jelentős befolyást gyakorol a belföldi magyar kulturális vitákra  
is."  

Az illinois-i (USA) egyetem kiadásában megjelen ő  Tri-Quarterly  
legutóbbi számában a kelet-európai irodalmakkal foglalkozik. A Dep-
rofetizált irodalom c. bevezető  tanulmány (szerzője Gömöri György)  
egy helyütt így ir: „A mai magyar attitűd a modern tendenciák, pl. 
az absztrakt festészet vagy a szürrealizmus kérdésében még mindig 
meglehetősen konzervatív; egyedüli engedménye tendenciák külföldi 
megjelenési lehetőségére van, éspedig a Novi Sadyi Híd című  havi  
folyóirаtbam és a párizsi Magyar Műhelyben".  

És egy magyarországi méltatás, kapásból, a legújabbak közül:  
„ ... A Híd jelentőségét nem szépirodalmi anyaga, • hanem rendkívül 
izgalmas problémákat felvető  elméleti írásai biztosítják. A folyóirat 
elsősorban a marxista esztétika bizonyos, gyakran filozófiai igény ű  
problémáit szeretné új m еgvilágí,tásbra helyezni, vagy tisztezni. A  
Hídban megjelent elmeéleti-kritikai tanulmáanyak világnézetileg sok-
szor erősen kérdésesek, de rangjukat egy jól felkészült szerz ői gárda  
biztosítja, élükön a szívesen foglalkoztatott Lukács Györggyel és a  
helyi irodafám — Sinkó Ervin halála óta - talán legjelent ősebb  
egyéniségével, Bori Imrével. A Híd szépirodalmi anyagát elsősorban 
is az jellemzi, hagy költői és prózaírói egyaránt valamiféle, gyakran 
avántgarde-ízű  modern stílus megteremtésére törekszenek. Sak gro-
teszk, viaagy nálunk szokatlan megfarrnálású verset és néhány ilyen 
elbeszélést olvashatunk az igényesen szerkesztett lap hasáb jain. Ta-
lán itt is a versek művészi súlya jelentősebb, olyan érdekes költőket 
sorakoztat fel a Híd maga mögött, mint Tolnai O,ttó, Fehér Ferenc, 
Papp Tibor, Gál László vagy Gulyás József (aki ezt gaz igen jellemz ő  
vallonid.st teszi egyik kétsorоsában: „Nem hiszek a szavakban, de 
ma újra megkísérlem.") . De olvashatunk néhány figyelemreméltó el-
beszélést (mint Bányai Jánosét — Megállt az óra) , regényrészletet 
(mint Major Nándorét) , vagy hang j átéko;t (mint Kapeczky Lászlóét ) 
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is. Külön ki ke11 emelni itt is ,a, sok érdekes és rangos fordítást, va-
lamint a lap kitűnő  tájékoztató anyagát a mai jugoszláv iradalom-
rál." (TaxrLer Ernő : Magyar Birodalmi folyóiratok a szomszédos or-
szágоkban. — Jelenkor, 1967. 10. szám, Pécs. ) 

A rеaagálásak, persze, nem egyértelműek. Itt-ott érezhet őbb bizo-
nyos kötöttebb, sőt dogmatikusabb körök ellenállása; nem egy eset-
ben nyílt kirоhanást is olvashattunk a Híd irodalompolitikája ellen 
(E. Fehér Pál az Élet és Irodalomban), de szerkesztőségünk az ilyen  
esetekben is ragaszkodik a felmerül ő  problémák nyílt és egyenes 
megvitatásához, mert az a véleménye, hogy csak a nyílt nézetnyil-
vánítást és vita segítheti el ő  a kérdések tisztázását, a jobb megértést 
és az orszáagaink között okkal szorgalmazott kulturális cserét és 
együttműködést. Ezen a helyen említhetjük meg a Híd magyaror-
szági terjesztése előtt álló akadályokat, bár ennek a kérdésnek a 
rendezése nem lehet kizárólag a szerkeszt őség dolga, hanem már az 
áLlaarnrközi megállapodások domenjébe tartozik és társadalmi szerve-
ink akció ját igényli. 

ZÁRADÉK 
r 

Az elmondottak alapján kérjük a Kiadói Tanács hozzájárulását 
a következőkhöz : 

A Kiadói Tanács jóváhagyja és támogatja a Híd szerkesztősé-
gének eddigi erőfeszi,téseit a jugoszláviai magyar irodalom affirmá-
lása és külföldi kapcsolatainak ,kiterjesztése irányában. 

A Kiadói Tanács ,a maga részéről is elősegíti a folyóidat állandó 
és folyamatos pénzelésének megoldását, hogy ,a Híd nemzetközi ak-
ciói is sikerrel megvalósulhassanak. 

A Kiadói Tanács fontosnak tartja a Híd fokozottabb külföldi 
megjeLenésát, és mádat keres a rendszeres és egyenjogú külföldi 
terjesztés biztosítására. 
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S7.EMLЕ  

ALEKSANDAR POPOVI Ć :  
GYÖNGÉDSÉG ÉS GROTESZK  

Most már bizonyos: Aleksandar Popovid a mai jugoszláv szín-
ház és drárnairada,lom legérdekesebb, legkülönösebb, legeredetibb  
alakja. Hirtelen bukkant fel, mandha,tnánk, egy szempillantás  
alatt — bár a valóságban nem így van —, a szavak valósága%  
.tűzijátékával, burleszkek özönével árasztatta el ezt az irodalmat  
és közönséget, s íme, már hosszabb ideje egy pillanatra sem lép  
le az irodalom, a színház vagy a televízió parandjáról.  

Van valami különös ebben a felemelkedésben, mint ahogy  
egyébkénit is aramindig különösen hat egy tehetség hirtelen és buja  
kilambasadá,sa, egy ilyen hatalmas termékenység, amely könnye-
dén, bárnlyen látható er őfeszítés nélkül a szellem sziporkáival  
áraszt el bennünket. A mi környezetünkben, Fahal az alkotótevé-
kenység — még ha nem is ér valami sokat — folytonosan magán  
viseli az erőfeszítés patetikus tónusát, Popovid könnyedsége és  
látszólagos gondtalansága váratlan és mindenképpen kellemes je-
lenség.  

Ha néhánу  szóban akarnánk összefoglalni ennek az írónak és  

művének jellemző  jegyeit, lakkor éppen ezt kellene kiemelnünk  
— kecsességét, nyelvi felkorbácsoltságát és azt Ia végtelen gyön-
gédséget, .amellyel az élet forgatagát s ennek az életnek kissé hó-
bortos, gunyorosan keserű  hordozóit szemléli és bemutatja. Po-
povié hősei még az élet aljá ~n is valami köldnös bájt sugároznak,  
amely létük legлnélyéből fakadt, és kedvesen ártatlanaknak mu-
tatja őket, még ha visszataszítóak és brutálisak is. Ez a gyön-
gédség, mondhatnánk, Popavi ć  drámáinak legnagyabb költői kva-
Иtása — nem csoda, hogy például a gyerekeknek szánt tvaadásai  
a legnemesebb anyagúak. Valamennyi drámája ott lebeg az álom  
és a valóság, a jelképek és realitás, a lehetséges és a lehetetlen  
határán. Ugyanakkor ezek a drámák, költ ői farce-ok, burleszkek,  
bolondozósak — magam sem tudom, milyen neveket adhatnék  
még nekik — módszerükben, struktúrájukban komoly és eredeti  
eltolódásokat hoztak magukkal a dráamairodalam bizonyos régóta  
jelenlévő  és elfogadott vonzatait és vonzalmait illet ően.  
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A korszerű  drámaa ugyanis már hosszabb ideje azt a tenden-
ciát mutatja, hagy minél inkább eltávolozd j ék :a realitástól, akár 
elvont szimbólumuk és távoli allegóriák révén, akár pedig úgy, 
hagy !a reális vmszоnyoklatt koncíz és pontos rövidítések, összevo-
nások segítségével puszta sejtetéssé, lehet őséggé változtatja. A régi 
arisztotelészi elv, hogy a drama a valószín ű  és a lehetséges vo-
nalán mozog, karunkban a lehetséges javára billent. Ezért a kor-
szerű  dráma egyidejűleg miindinkább iabsztrakt és filozofikus —  

az egzisztencia problémáit nem annyira akcióval, nem annyira 
meghatározott viszonylatokkal oldja meg, hanem intellektuális el-
mráletek és álláspontok kifejtésével, bizonyos etikai, szociológiai, 
lélektani, pszichaanalitikai stb. kategóriák által kiváltott állapo-
tok elemzésével. 

Papovié viszont egészen .más úton indult el, és ebben leljük ere-
detiségét. Az ő  drámái La végsőkig realisztikusak és -ugyanakkor 
groteszkek; véresen ;igazak és hihetetlenek; lázálomszer űek és ba-
nálisak; költőiek és naturalisták. Ezeknek a felajzott ellentétek-
nek az összeütközésében kell keresnünk az iró eredetiségének 
és módszerbeli ú j ítása nаК  kulcsát. 

S abban, hogy Popovié miként viszonyul a nyelvhez. Egyetlen 
írót sem ismerek, aki drámai tevékenységét annyizna a nyelvi 
kifejezés területére összpontosítaná, hagy minden drámai árnya-
latot, jellemet, körülményt és szituációt voltaképpen h бseinek 
nyelve, beszédrniodorа  útján formálna meg. O уаn mértékig is-
meri az egyes társadalmi rétegek kifejezésbeli lehet őségeit és rчa-
játosságait, hogy hősei éppen azáltal, ahogyan beszélnek, válnak 
igazi drámai alakokká. Ennek az eljárásnak a rétegezettsége és 
rendkívüli pontoissága elénk varázsai mindent: a leírást, a leliki 
alkatot, az intellektuális . képességeket, az életkörülményeket. Po-
povié nyelvi specifikációja felölel minden réteget, a kisiparosok-
tól, rniankásaktól, külvárosi haziasszonyoktól, az eltévelyedett 
entellektüelekig, s a groteszk és oldott drámai szituációba ágyazva, 
szilárdan és pontosan megformált alakokat vetít elénk. 

Szóval, a nyelvi kifejezés az, ami realisztikus Papovié dránzá-
inál. S közben még az sem fontos, mit mondanak a hősei, hanem 
az, hagy hogyan mondják. Mert éppen ezáltal világítjuk meg drá-
mai eljárásának másik oldalát: az emberi viszonyok valószer űtlen, 
ironikus, fejtetőre állított bemutatását. fgy tehát Popavi ć  drámád 
két, látszólag ellentmondó elemb ől szövődnek: az egyik ipбlusan  
van az érzékletes, plasztikus frázis, .a beszélt nyelv közvetlen és 
erőteljes kifejezőereje, a másikon pedig a valódi értékek és vi-
szonyak szuperióris, álomszerű, ironikus felborítása, modern jel-
képekké alakítása. És ebb ől a szövevényből kibomlik Popovié szö-
vegeinek csodálatos szépsége: a gyors, ideges asszociációk és át-
menetek, a bohókás forte mögött ott a mély felismerés, hagy a 
világ végtelen jóság és bolondokháza, cinizmus és ártatlanság, 
ravlaszság és gyöngédség, és mindezt egy, sejtelmek és a valóság 
határán mozgó, nehezen meghatározható légkör foglalja egybe. 

Teгmészetes, hagy ez az eljárás sok veszélyt is rejt magában, 
ezért Popoviétyal nemegyszer megtörténik, hogy túlzásokba esik, 
hagy elszakítja a, lehetséges legvékonyabb fonalát is, hogy túl 
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nagy port ver fel szavaival, s olvasó j át vagy hallgatóját megold-
hatatlan rejtélyek elé állítja. A nehézséget az is fokozza, hagy 
drámái voltaképpen töredékek, melyekben a megrajzolt kis sar-
saktúlnövik önnön határaikat, és nyugtalan, bármilyen tampont 
és ,irányzék nélküli álomképekké dagadnak. 

De ez csak egy pillanatra látszik így. Az álomból hamarasan 
megint előbwkkan a gyöngédség és az irónia, és a m ű  visszanyeri 
eredendő  szépségét. 

Zoran Gavrilović  

A DIALÓGUS DILEMMAI 

Mihail Bahtin: Problemi poetike Dostojevskog, Nolit könyvkiadó, Beograd, 1967. 

A mű  1929-ben jelent meg először, s az akkor még működő  
orosz formalisták tö гrekvéseivel mutatott :rokonságot. Második ki-
adása 1963-bari látott napvilágot Moszkvában, s a szerz ő  hű  ma-
radt több évtizeddel korábbi koncepciójához, csak újabb kuta-
tásainak eredményeivel bővítette ki könyvét. 

Módszerbeli alapelve: egy mű  szociális, idealógi+ai, strukturális 
és mindem egyéb vi atk оzѓst csak az alkotásom bolti vizsgál-
hatjuk, s nem hívhatunk segítségül küls ő  elemeket, sem az író 
életrajzát, ,sem esetenkénti kijelentéseit. A m űvet csak a meg-
formálandó anyaguk a megformálás útján adódó immanens 
jelentése alapján vizsgálhatjuk. 

Bahtin szerint Dosztojevszkij egy új típusú regényt teremtett. 
Ellitte az írók nъanolagizáló regényeket írtak, mert ha a leg-
nagyabb hitelesség igényével is formálták meg h őseiket, azok 
csak az íranak az egész anyagra vetett nézőpontján belül mozog-
hattak. Ha lelklvilágwk, cselekedeteik, nézeteik, elveik ,saját egyé-
niségükhöz igazodva myilatkaztak is meg, egyéniségük határát az 
író nézőpontja mégiscsak mereven megszabta. Ha saját öntudat-
tal is ruházta fel őket a szerző , az csak tárgyi jellemvonásuk volt, 
kinyilváníthatták, de ez döntően nem befolyásolta a regényvi-
lág а laikwlгását, hiszem az iró azt már jó el őre eldöntötte. Zárt, 
befejezett világ volt ez, +a monista világfelfogás megfelel ője. Dosz-
tojevszkij regényében viszont a hősök maximálisan fel vannak 
ruházva öntudattal, nézőpontjuk egyenrangú az íróéval, s befo-
lyásuk is mindarra, amii törtémdk, ugyanaklk гΡara, mint az íróé. Az 
író tulajdonképpen egyenmamgú párbeszédet folytat a h ősökkel 
arról, ami a műben történik, amiről a mű  szál. Tehát több ön-
tudat egy:azan tárgyra, a történtekre egyenrangúan irányul. E 
műveikben nem egy nézőpont, az íróé szabja meg az összes töb-
biek keretét. Több .egyenrangú hang keletkezik, s ezért az ilyen 
re ~gémyeket Bahtin polifonikusnak nevezi. Miközben mindezt 
kifejti, sorra vesz egy tucat Dosztojevszkij-interpretációt, polemi-
zál velük, rámutat fo.gyatékasságaikna. 

Bahtin tézisének további fontos mozzanata: minthogy Doszto-
jevszkij hőseinek önm аgwkról, közvetlen környezetükr ől és a világ- 
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rál egyaránt van szavuk, ezek a h ősök voltaképpen ideológusok, 
mégpedig olyképpen, hogy világnézetlik magasabb rend ű  prncí-
piumfai és 1agkonkrétabb élményeik principiumnai azonosak, egy-
azon szinten nwzagnak, ezáltal pedig szermélyes életük és eszme-
iségük egybeforr. E személyes jelleg révén maguk az ide оlбglák 
а  regényábrázolás tárgyává válnak. Bahtin Dosztojevszkij-szöve-
gek idézésével mutatja ki a h ősök öntudatának és eszmeiségének 
egymás közti konkrét megnyilatkozását, azok számtalara for-
máit és viszonyait az író „szavához" képest is. Azután sorra 
veszi Dosztojevszkij műveűnek zsáner-jellegzetességeit s az ebb ő l 
fakadó kompozíciós vonásokat. Jó alkalom ez számára, hogy a 
kalandregényről hosszasan és aprólékosan elmélkedjen. Doszto-
jevszkijre nézve két antik zsánert, .a szókratészi dialógust és 
a мenipposz-szatírát tekinti dönt ő  fontosságúnak. мindkettő  jel-
legzetességeit ragyogó részletezésseltaglalja, nyomukat követi a 
vdlágirodalom nagyjainak műveiben egész Dosztojevszkijig. Ezzel 
kapcsolatban rámutat a karneváLos világfelfogás minden lehet ő  
összetevőjére, azok összefüggésére és következményedre, külön 
a nevetés és nevetséges megnyiliatkazási farmáira, a familiaritásra 
(társadalmi ,osztályok .között az érintkezés korlátai led őlnek) , 
a fantasztikusságra, a személyekbe, helyzetekbe szoruló végletes 
ellentétekre, e világ szabad és nyílt jellegére, befejezetleraségére. 

A könyv nagy része a prózai nyelvről szól. Bahtin kifejti, hogy 
ez a nyelv, az élő  nyelv mindig valamire irányul, jellegére nézve 
tehát dialógusszerű . „A nyelv életének igazi szférája valójában 
a dialógus jellegű  érintkezés." A dialógusra nézve azonban sze-
rinte semmire sem megyünk a közönséges ,stílusvizsgálattal, a táj-
nyely, a rétegnyelvek és a foglalkozásnyelvek fürkészésével. A 
prózai nyelv vizsgálatánál az a dönt ő , hagy a dialógus mire irá-
nyul. Bahtin ennek szellemében kidolgozza , а  prózai szó" tipolб -
giáját is. Háxom nagy csoportot különböztet m еg: a szó, amelyet 
a beszélő  ,személy közvetlenül a beszédtárgyra irányít, majd a be-
mutatott személy (tárgyi mivoltában) szava, végül pedig gaz ide-
gen szóra irányuló szó, vagyis a kéthangú szó. Legjobban az 
utolsó csoportot részletezi, fajok és válfajok bámulatos feLsoro-
lásával. Hogy csak néhányat említsünk: a stilizálás, az elbeszél ő  
haragja, az ún. ichеrzáhlung, a paródia öt válfaja, a rejtett bels ő  
palémиа, a polemikus önéletrajz vagy vallomás, a replika, a rejtett 
dialógus. Valóban nagyszerű  mindezeknek az eseteknek a beanu-
tatása, összefüggéseik érzékeltetése, szerkezetük vázolása, stilá-
ris következményeik kimutatása Dosztojevszkij konkrét szövegei-
ben. 

A könyv igazi értékei a szövegvizsgáDatak és .az elméleti részlet-
fejtegetések, .tekintet néđkül arra, hogy az alvasót gyakran ép-
penséggel kimeríti, az oroszokra olyannyira jellemz ő  bőbeszédű-
ség, fáradhatatlan ismételgetés, ,színtelenség és néhai már-már 
gyilkos pedantéria. Bahtin elméletének egésze viszont könnyen 
sebezhető , sőt meg is dönthető , akár a polifonikus regényre vo-
natkazólag, miként Nikola Nlilоšević  ugyancsak hosszú és aprálé-
kas bevezetőjéből kiderül, akár arra vonatkozóan, vajon a prózai 
nyelv elemzése csakugyan csupán dialógusjellegéb ől következük-e 
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elfogadható mádon. Mindenesetre a prózai nyelvnek ez a vizs-
gálata ott van a pillanatnyilag Nyugaton dívó prózaelemzés, ne-
vezetesen az „írói néz őponton" alapuló regényvizsgálat t őszom-
szédságában. E módszer ellen már volt alkalmunk néhány elvi 
ellenvetést tenni. Ami Dosztojevszkij egyedülálláságát, nagyságát 
illeti, eszerintiink nem művének a dráma felé eltolódó jegyeiben 
kell iazt keresni, hanem annak a hatalmas epikai anyagnak a fel-
tartóztа thata,tllan sadrásábian és hömpölygésében, amelynek hul-
lánnaai átcsapnak a mű  drámai jegyein is. Bahtin, halán akarat-
lanul is, az ellenkező  poszton áll. MindazomáLbal ellenvetésünkkel 
korántsem csatLtikozunk a régi és a mai realisták különféle szek-
táinak Dosztojevszkij-bírálatához; észrevételünk mindenekel őtt 
azokat a korunkbeli elméleti vizsgálódásaktit tartják szem el őtt, 
amelyek a drárnai és epikai dialógus különbségére utalnak. Bah-
tin nem tesz különbséget a kétféle dialógus között, s az epikához 
drámai jellegű  dialógust kapcsol: a pusztán a jeLlexnek ellentété-
ből fakadó ,dialógus félreérthetetlenшl drarnai. Az ilyen dialógus-
nak a felépítése is drámai, úgyhogy aki ezen keresztül kívánj a 
megragadni egy regény egészét, az a m űfajidegen mércék miatt 
éppen azt véti el, iami ;a regényben epikai lényeg. Ett ől elte-
kintve Bahtin műve sokkal izgalmasabb, mint a. realista Doszto-
jevszkij-bц•álatolk együttvéve, ІаmІІуекеt alkalmunk volt olvasni. 

Major Nándor  

TÚL A TÖRTÉNETEN  
R. M. Albérés: Istorija modernog romana, Svjetlost kiadó, Szarajevó, 1967.  

A barakk regénytől a realista és naturalista regényig vezet ő  út 
a műfaj roppant gazdagadását jelzi, ez az a korszak, amikor 
,a regény protan irományból uralkodó . irodalmi m űfajjá fejlő -
dik, s aligha érthetjük meg a modern regény törekvéseit és ered-
ményeit, ha nem követjiik nyomon, mikor mi képezte a regény 
alap ját, miként alakult benne a történet, a Leírás, az elemzés, 
a jeldernirajz, a rnagy аrázás, ia, felépítés és megannyi más aspektus 
szerepe és jelentése, mikor mire válltilkozatt tehát a regény, 
milyen eszközöket teremtett magárnak, természetesen nem 
a puszta törekvéseiket, hanem az eredményeket szemlélve. 

Albérésnek, aki a  modern európai regény történetének megírá-
sára vállalkozott — szinte napjainkig, a hatvanas évekig kíséri 
nyomon .a, műfajt —, bámulartos érzéke van egyazon jelenség nü-
anszbeli különbségeinek rögzítésére: ahol a tapasztalatlan szem -
páldául egyaránt puszta leírást vagy elemzést lát, frappáns kis 
idézeteken mutatja ki, hagy regénykancepcód tekintetében az 
egyik egészen más jellegű  és rendeltetésű  leírás vagy elemzés, 
mint a másik, s ezt nyomban összefüggésbe hozza a többi regény-
elem funkció- és jelentésváiltozásáv аl. is. A történész és teore-
tikus szerencsésen talál egymásra Albérésben: egyaránt elkerüli 
a fejetlen faktagráffiára meg .a fellegekben járó teóriára leselked ő  
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veszélyeket. A regényr ől alkotott felfogásunk különbözhet az övé-
től, döntő  érveket is felsorakoztathatunk ellene, de nem tagad-
hatjuk, hagy az általa rajzalt kép önmagában szilárd, nagyjából 
következetes és pontos is. 

Nem ,karszakosít mereven: párhuzanvos és diszkontinuált fo-
lyamataktit lát. Régi jelenségek taglalásakor utal mai, halványan 
felismerhető  nyomakna, követőkre, ú j törekvések számbavétele-
kor felidézi a különfél.e korokhoz és irányzatokhoz tartozó ere-
dőket, elődöket. A különbségek és átmenetek jól kitapinth зtók 
nála. Egy-egy író több fejezetben, más-más irányzat taglalásakor 
is szerepel, aszerint, hogy rrnunkássága, — akár egyazon alkotás, 
akár több mű  alapján — különféle törekvések megnyilatkozása-
ként is eredményt hozott-e. A modern regény születését megel őző  
jelenségek Albérés szerint a századvégen t űnnek fel, amikor a ha-
gyományos realista, ,naturalista és lélektani regényben a leírás, 

,a történet, az elemzés öncéllá válik, a regény artisztikus eszközei 
roppant ikifinomulnak, de eltűnik az a vízió, amely a nagy realis-
ták műveiből még kicsengett. Ebben a korban hirtelen felbuk-
kant a kérdés, vajon ebb ől ,a regényb ől, amelyben minden érthet ő  
és minden ki van szainitva, nem maradt-e ki maga az élet, hiszen 
az titokzatos is, közönséges is, bonyolult is, véletlenszer ű  is, és 
mindenekfelett átélt, nem pedig egyszerűen megtörtént. A regényt 
megelőző  valóságot, tehát a regényformia konvenciói közé be nem 
szorítható, eredend ő  valóságоt kellett felkutatni. 

A szцmbalisták voltak az újítás esttör ői, darabakra törték a cse-
lekményt, a mindentudó író pöza helyett bevezették a szerepl ők 
mögé rejtőző , váltakozó nézőpontú író újdonságát, a töretlen, 
drámai kontipozíciót felborítatták, helyette nyílt, hullámzó, befe-
jezetlenül ható felépítést szorgalmaztak, s m űveik az élet kiszá-
m!ítattsága helyett menten tstakzatosságáat, bonyolultságát, gaz-
dagságát ébresztették. Az impresszionisták felbanatták az id őt, 
és affirmálták az élményt. Mindazok az újítások, amelyeket 
a n gy, átf agб  modern regények alkotásnak tula j danítanak a lai-
kusak és a tájékozatlan szakemberek, tehát Praustnak, Musalnak, 
Kafikánа  ,Joyce-nak, Brochnak, már el őttiik megszülettek: nem-
csak Maursac (művében — miként Albérés sdézett példákkal, szö-
vegekkel bszonyítja —, hanem .a tradicionális utat járó lélektana 
regény megannyi művelőjének regényeiben is. A tudat kaland-
jait ntiár ők is követek, neon hivalkodva, de roppant raf háltan. 
A modern regény beteljesít ősnek nagyságát vízsбjuk átfogó vat-
tában, hangjuk egyedülállóságában, építményüknek az elmondott 
anyagon túlmutató vonatkozásodban látja Albérés. Joyce-,nál a 
klasszikus Odüsszeiával megegyező  szerkezetből kicsengő  tstok-
zatasság, Brochnál a négy elemre, a vízre, t űzre, földre és leve-
gőre utaló felépítésből áradó költői üzenet, Kafkánál a realstást 
átjáró megmagyarázhatatlan niisztikum. S közben Albérésben 
felmerül a dilemma, vajon I nagy művek némelyike regény-e még 
vagy már nem, hiszen nagymértékben beléjük áramlik az eposz 
megannyi félreismerhetetlen jegye. 

Albérés így határozza meg a modern regényt: alkotás, amely 
az elbeszélés ürügyén valami mást fejez ki. Természetesen ez elég- 
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telen meghatározás: ha képtelenek vagyunk kimondani, mi az 
a más, lakkor akárm гi lehet. Szemmel látható, hagy magának 
a regénynek a maghatározása hianyzik ahhoz, hagy a modern 
regényt azon belül külön elhatárolhassa. A regényr ől csak ezt 
mondja: eredeti intenciója szerint egy törtértet elmondása. Egy 
dologról azonban mit sem árulhat el intenciója. Ezzel toldja meg 
a hiányos mеghatáтΡоzást: a regény pratheuszi jellegű, mert mi-
helyt meglevő  farmájában kívanná megragadni az ember, újabb-
nál újabb alakot ölt, folytan átváltozik. Ez azonban csak tulaj-
donsága lehet, nem mivolta. Ragaszkodva azonban a modern 
regény fentebbi meghatáraaásához, Albérés kiemeli: a század ele-
jétől kezdve napjainkig két nagy árama van a regénynek, az, ame-
lyik megelégszik a történet - puszta elbeszélésével (tradicionális 
regény), meg az, amelyik .a történet által — feldarabolva azt —  

valami mást iКіvn kifejezni (modern regény). És Albérés ki-
mondja: a művészi regény ez az utóbbi. Ez a regény a százlad.-
fairdulб  táján született, Praust, Musil, Joyce, Broch, Faulkner, 
Kafka művei fémjelzik. Érdekes megyjegyezni, hagy Walfang 
Kayser a személyes elbeszél ő  megjelenésétől, tehát a XVII. szá-
zad derekától kezdve ismeri el művészinek a műfajt, s a regény 
halálának tekinti már Virginia Waalf kísérletét is, aki a szemé-
lyes elbeszélő  kiiktatásán fáradozott, :a személytelen elbeszél ő  
váltakozó álláspantját igyekezett érvényre juttatni. Albérés ugyan-
azt a nyomás érvet hangoztatja a modern regény el őtti ellen, 
mint Kayser іa XVII. század előtti regény ellen: zárt világot nyújt,  
mert a töriénet önmagában véve elegend ő  és mindent megma-
gyaráz, gaz ember pedig csupán a társadalom és a 1élektan tük-
rébe néz benne. Megftélésiink szerint ez a fázis оltalódás rnind-
kettőjiiknél azért következik be, mert képtelenek magát a re-
gényt egészében meghatározni.  

Albérés még azáltal is némiképp ellentmondásba kerül ön-
magával, hagy több helyütt elismeri: a nagy reali sták víziója  
is, kifejezett valamit a történeten túl = de ha nem is mondja ki,  
művészietlennek kellene tekintenie e m űveket, ha már a műfaj  
csak a modern regénnyel emelkedett m űvészi rangra. Ezzel szem-
ben a modem regény meghatározásrahоz tartva magát belátja, 
hagy annak cis több irányzatra van, s a történethez, egyenes voaval-
vezetéshez hű  Camus-t, Sar tre-t, Saint-Eкupéryt, aztán Malnauxlt, 
Jiingert, Mauriacot, Gгaham Greent is ennek művelői közé so-
ralja. Könyvének harmadik részében azonban, ahol a modern  
regénnyel párhuzamosan futó tradicionális regény megtaannyi áram-
latágnak, egyebek mellett a harmincas években inkamált neore-
alizmusnak az útjárt vázolja, hirtelen olyan koncepciójú regények-
ről is találunk több fejezetet, amelyeket a modern regény ára-
mába tartozóknak vélünk, s nem világos, mit keresnek itt. Vagy  
legalábbis a szerző  nem értette meg veliink az egész harmadik  
rész beosztását. Mégis, ha az ,olvasó járatos violamelyest a re-
gények világában, képzeletben a fejezeteket maga is átcsoporto-
síthatja, a meglevő  három rész helyett akár ötöt is teremthet,  
s Albérés műve akkor is jól megállja a helyét. 

Major Nándor  
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KALAND ÉS SZERELEM 

Lakits Pál: A kaland változásai, Akadémiai Kiadó, Modern Filológiai Füzetek, 
Budapest, 1967. 

A százvalahány lapos könyv vattaképpen egy nagyabb m ű  
egyetlen fejesete, az ófrancia udvari novella XII—XIII. századi 
törtenetét vázalja, s elöljárábran is elmondhatjuk: nyelуterüle- 
tönkön alighanem egykét évtizedig forrásmunka lesz, s a m ű-
fajelrnétetnek, nevezetesen a, széppróza- és regényelméletnek f ő  
támasza. S hagy csakugyan nem csupán a novella elránt erdek-
lődőket elégítheti ki, szépen szemléltetheti az is, hagy sok szak-
ember, közöttük olyan tekintélyek is, mint Sklovszkij, .az elbe-
szélést, novellát, regényt egy műfajnak tekinti. 

Az udvari novella és regény roppant fontos a regényelmélet 
és történet szempantjábál: némi folytonosságot jelent az ókori 
elbeszélő  irodalom utána középkari eposz karában, s ez a foly-
tonosság a kaland és a szerelem központi szerepében is meg-
mutatkozik. Természetesen a kaland jelentése is, funkciója is meg-
változatt az ókor óta; Lakits műve csak az udvari novella ka-
tandjának változásait kíséri nyomon, s azok az árnyalzati, de rop-
pant fontos különbségek, amelyekre Lakits rámutat, nyilván 
óvatosságra intik majd a kritikusokat, akik j árészt teljesen tá-
j ékozattanul és önkényosen használják ezt a fogalmat. 

Lakits helyesen állapítja meg: az udvari novella szellemét, 
prablema ~tikáját, „mondanivalóját" az udvari világ szerelem-tana, 
szerkezetét pedig a szerelmet el őkészítő  kaland jellege, helyzete 
és funkciója határozza meg. Ebb ől adódik, hagy egyrészt meg 
kell vizsgálni a kaland jelentését, majd pedig azt, hogy szer-
kezetszabб  mivoltában milyen a funkciója az agyas — természe-
tesen csoportasíitható — novellákban. Lakits az udvari novella 
fénykarában; nevezetesen 1VJiarie de Franca m űveiben vizsgálja 
meg a kaland jelentését (rendkívüli, különös, váratlan eset, il-
letve élmény) , tucatnyi árny ~atati .különbséggel ,gazdagítva azt (me-
sei, csodás jellegű , szerencsés, vigasztaló, boldoggá tev ő , szenve-
dést előidéző  merészség, kockázat, veszély, próbatétel, csapás, 
.sorsszerűség) . Ebből kiindulva a kaland funkciójának roppant 
sokoldalú, tizenkét pontba foglalt, de érzés űnk szerint nem 
eléggé rendezett — pontokban gyarapítható — meghatározása 
után jó strukturalista érzékkel megalkotja az udvari novella mo-
delljét, s aztan tartalmilag, szerkezetileg, jelentés tekintetében 
ehhez viszonyítja Marii de Franca követ őinaik műveit, valamint 
a komikus novellákat, nemkülönben Jean Rem аrt és társai no-
vellit, amelyekben a kalandot már az úgynevezett „grant aourtoi-
sie", a niesei isíkot az idill fikciója váltja fel, a felépítés pedig  
a befejezésre, a csattanóra sarkosodik. Természetesen a változás  

történelmi hátterér ől, a novellák köbtői fikció teremtette .társa-
dalmi hátteréről, a világgal való kapcsolatukkal, a szerkezetvál-
tozásak eszmei, szellemi és valósággal kapcsolatos jelentésér ő l 
is értesülünk oly mértékben, amennyire ez egy ilyen filológiai 
műben okvetlenül szükséges. 

A könyv lyobb értékei természetesen filológiai eredmé- 
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nyeiből, egy sereg mű  szövegelemzéséből, ragyogó kommentálá-
sukból fakadnak, de ismetelten ki kell emelnünk a m ű  el-
méleti értékét is. Ha például a kaland gondviselésjellegé лek kifej-
tésére, a novella és a legenda gondviselése közötti különbség meg-
vonására utalunk, máris érzékeltetjük, milyen elméleti pr оblémá-
kat érint és tisztáz a könyv. Értékéből semmit sem von le, hogy 
jókora listát készíthetnénk azokról a dilemmákról, amelyeket 
sajnos nem érint a mű . Így például •a gondvdseléssel van kap-
csolatban az írói „nézőpont" sajátossága: az udvari novellákban 
az író isteni magasságban Van h őse felett, hangja 'a távolból 
érkezik az alva;sбhaz, ezzel aztán meghatározott nyelvezet jár, 
az udvari ,kaland novellájának nyelvezete. A bevezető  portrékra 
csak halvány utalás történik Lakitsnál, strukturális szerepiiii 
megvilágítása :azonban elmaradt, azért aztán a j ellemábrá гalás 
sajátasságáró,l semolvashattunk, nevezetesen arról, hagy e no-
vellákban múlhatatlanul bevégezett, nem fejl ődő  jellemekkel Van 
dolgunk,. s mivel az élet az el őre megszabott követelmények 
szintjén mozog (a szerelemtan követelményei), a jellemek meg-
rekednek a típus szintjén, nem juthatnak e1 az egyéniség szint-
jéig. Érdemes arra is felfigyelnünk, hagy ,a kaland funkciójá-
nál fogva az udvari novella eleve zárt forma, a ,gondviselés által 
adva van ;a befejezése, s ezért sokan fej l ődőképtelennek tekintik. 
Viszont roppant érdekes volna elméletileg nyomon követni, mi-
ként „nyflik ki" mégis vlaliamelyest már Renart-nál az idill 
és a csattanó révén. Felvetett problémáink •termeszetesen álta-
lanosításоk, meghatározott modellre vonatkoznak, és sommás vol-
tukban durvának látszanak; a finom megkülönböztetést épp a fi-
lológiai munkáktól várhatnánk. Lehet, hagy meg is kapjuk rájuk 
a választ, hiszen Lakits Pál könyve csak egyetlen fejezet egy na-
gyobb munkából. Az előszóból azonban nem derül ki, vajon 
az egész könyv, vagy csak ez á fejezet foglalkozik az udvari no-
vellával, a kaland változásaival. 

Major Nándor  

SZÜKSZAV Ű  MODERN ESSZ É 
Hans Mayer: Pogledi na savremenu književnost, Veselin Masleša könvykiadó,  
Szarajevó, 1966.  

Mayer művében mindenekelőtt a tartózkodó, mérsékletes, de  
éles elmével párosuló szellemes hangnerrLre figyel fel az olvasó,  

s nyomban megérzi azt is, hogy ta roppant m űvelt, de az ál;tu-
damányas pedantériától viszolygó tudás sz űkszavú, belátó tar-
tózkodása ez. Aztán meglepődik az ;olvasó, milyen eltökéltség-
gel, szilárdan fejti ki ez a szelíd szavú ember mindig eredeti, meg-
lepő , új fényt hozó nézeteit rég elkönyveltnek hitt m űvészi prob-
lémákról, ,közm.egelégedésre „megoldottnak" vélt művészi alko-
tásоkrál.  

Kritikáiban, esszéiben, reflexióiban nem követ egyetlen meg-
határazott, szakálas módszert sem (biagráfi а it, lélektanit, szoci- 
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alógiait, fenomenológiait vagy mást) ; szintézis és analízis egy-
aránt fegyver (a .kezében. Van :ideje garmadával foglalkozni egy-
egy mű  egészen jelentéktelennek látszó mozzanataival, mígnean 
az olvasó egyszer csak azon veszi észre magánt, hagy Mayer máris 
a mű  központi problémáit feszegeti, s csodalatosnak találja, ho-
gyan lehet (tíz-húsz lapon eпnyi mindent feltárni. Mayer a szíúk-
szavú modern esszé legjobb mesterei közé tartozik. Leggyakoribb 
eljárása: konkrét példákból kiindulva felvázolja ,a vizsgált m ű  
általa fontosnak vélt vonásait, szintézis útján összef oglal ja a fel-
merülő  probléma magvát, iradalam,elméleti fejtegetéssel több 01-
dalrál megvilágítja azt, majd összegezi konklúzi бit. De közben 
társadalmi, lélektani, biográfiai fogódzókat egyaránt felhasznál, 
s nem hagyja, hogy a csalókra felszín megtévessze, akár a ha.-
gyamányas ítéletek, akár a modernség kánonának hin.ár ja f e-
nyegeti. Gyakran más művészetek rokon vanasaivlal világítja meg 
tárgyát; így Hafrnanstal és Richard Strauss, majd Paszternák és 
MarcChagall között von párhuzamot. De eljárását nem merevíti 
módszerré. 

Így megbízhatóan tájékoztaat benniinket például a Kafka-m űvek 
megítélésének egész bonyodalmas történetér ől, s miközben tömö-
ren sorra rámutat az ítéletek fogyatékosságaira, észrevétlenül 
kifejti ,a maga nézetét, s felhívja a figyelmet, milyen érdekes 
eredményre jutna a vizsgálat, ha csak azokat a m űveket venné 
figyelembe, amelyeket Kiafka szinte a halála napjáig közölt, sajtó 
alá rendezett, s egyúttal utalt az elégetésre szánt m űvek — kö-
zöttük a három regény — és a Kafka álhal közölt, tehát az utó-
karnak is szánt elbeszélések néhány érdekes összefüggésére. Ha-
sanlбképpen lucidul elemzi Lawrence Durrel nagy m űvét, s köz-
ben a tér és az idő  összefüggésének bokros ügyér ől értekezik, 
utal e probléma eddigi regénybeli megoldásainak sikereire és ki-
siklásaira, majd pedig ennek fényében Durrel nagy művében ez 
alkotóerő  hiányáról s már-már epigonságról beszél. Ha nem is 
értünk vele egyet, érvei mindenesetre elgandalkaztaták. Faszter-
nók Dr. Zsivágó című  regényéről szólva felveti, milyen problé-
mákkal jár a „mellérendelő" regényszerkesztés, nevezetesen az, 
ha a különféle korok (id ők) eseményei nem egymás alá, hanem 
mellé rendelve jelennek meg a műben, nemkülönben mivel jár 
az, ha az író egy önmagát elkötelezni nem tudó, tehát az ese-
ményeket pusztán viaszszerűen befogadó és reprodukáló h ős sze-
mével nézi és rendezi el a világot. Mayer hasonló jelenséget lát  
Morc Chagall festészetében is. Paszternák regényér ől alkotott  
véleménye különbözik mind a nyugati, mind a. keleti világban  
meghonosodott, merőben ellentétes ítéletektől; úgy érezzük, Mayer  
interpretációja áll legközelebb az igazsághoz: valóban a m ű  
központi kérdéseit balygatja, s feltárult el őttünk ,a regény valбdi  
nágysága és fogyatékossága is. Külön esszét szentel a „hétköz-
napi élet" regénybeli felidézésének és ábrázolásának, végigkíséri  
e probléma útját a regény fejl ődésében, s mind anyagszerűen,  
mind elméletileg kimutatja a hétköznapiság per definitianem  
történelemellenes mibenlétét. E körkép Wildert ől Böllig egy se-
reg író 'nővére egészen új fényt vet.  
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Kétségtelenül ezek a legjobb esszéi. Mintha Hessér ől és Girau-
doux-ról szóló irásaii fakóbbak, Sаrte-ról és Gombrowitzról szó-
lók meg fáгasztábbak, hogy ne mondjuk, unalmasa,.bbak volná-
nak. A többiben, a Kraussrál, Seghey-sről, Brechtről, Bernard 
Shaw-rál, Aragonról, Ianescóról szálákban mindig találunk ra-
gyogó észrevételeket, ha az ítéleteivel hellyé ,közzel nem is ér-
tünk egyet, ha egyik-másik írót többre vagy kevesebbre is tart-
juk nála. 

Major Nándor  

TUDOMÁNY AZ EMBERR Ő L 
VAGY AZ EMBERÉRT 

Prof. Jovan вorđević : Politički sistem. Kiadó: Savez udruženja pravnika  
Jugoslavije, Beograd, 1967.  

Egy évig hallgattam Jovan Đarđević  professzor előadásait a 
Belgrádi Egyetem Jogi Karán. A harmadik fokozaton a politikai  

rendszerről tartott előadásaktit. Tankönyveit már régebbr ől is•  
mertem, főleg az ,alkotmány jog, a szocialista demakracia elmé-
leti kérdéseivel foglalkozott. De a ,könyveken keresztül már ré-
gebben kialakult ismeretség ellenére újszer űen, meglepetésként 
hatottak iaz eláad:ásai, s nemcsak azért, mert a politikai rendszer-
ről alkotott fogalmaink, szerzett ismereteink, kialakitatt nézete-
ink, azt hiszem, még sokunk előtt igen homályosak. A mii politikai 
tudományunkban és gyakorlatunkban is egyel őre még meglehe-
tósen új ez a foglalom, Đorđević  professzor .könyve előtt nagyobb 
tudományos munka nem foglalkozott vele, s azokat a fogalmakat, 
amelyeknek az értelmében és értékében bizonytalanak vagyunk, 
a mindennapi gyakarltitban sem használjuk szívesen. 

Az első  ilyen könyv ez, s az alcíméből tiz is kitűnik, hogy 
az emberrel és az áni,gazgatássad foglalkozó tudamányhoz akar 
hozzájárulni, de mert els ő , mert a fejtegetést valóban elölr ő l 
kellett kezdeni, mert a nagyjából ismeretlen külföldi irodalmat 
és elméleteket Is részletesen kellett ismertetni, hát nem csoda, 
hagy a nagy formátumú könyv igen vaskosra, ezer oldalasnál 
is nagyabbra sikerült, s .szerz ő  j e a bevezető  j ében még kényte-
len megjegyezni, hogy ez a könyv csak vázlatos lehet, hiszen 
a politikai rendszer bizonyos kérdéseivel nem foglalkozik benne 
(így a forradalom és az átmeneti id őszak kérdésével) , továbbá 
azért, mert az összehasonlító rész csak az ismert világ politikai 
rendszerét tárgyalja. 

Azt az óriási ismeretanyagot, amelyet könyvében rendszerezve 
elénk tár, négy fejezetben tárgyalja a szerz ő . Az első  a politikai 
rendszer és a politika elméletével foglalkozik (A politikai rend-
szer és a társadalom politikai szerkezete; A politikai rendsze-
rek és klasszifikáclбik; A politikai rendszer és a társad,alam;  A 
szocializmus politikai rendszere; A demokrácia és a politikai  
rendszer jövője) , a második rész : A szocializmus és Jugoszlávia  
politikai rendszerének formája, a harmadik az összehasonlító p0- 
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litikаi цltézményekkel foglalkozik, a negyedik pedig Ia polgár  
és a polipbikai rendszer kérdésével. Ez, a legterjedelmesebb rész  
olyan fejezeteket tartalmaz, mint: A társadalmi szerkezet és a tár-
sadalmi-politikai rendszer; Ellentmondások, érdekcsoportok, és  
az integráció; A bürokrácia és is technokrácia; A politikai pártok  
és a polgárok társulásai; A politikai élet és az ember helyzete;  
A polgár a politikai folyamatokban.  

Nehéz ilyen könyvet néhány oldalon akár vázlatosan is ismer-
tetni, éppen így mehéz lenne kiemelni :egy-egy részt, mint al уat,  
ami a, legnagyobb figyelmet érdemli, hiszen az olvasó érdek-
lődésétől függ, hogy melyik résznek, fejezetnek, kérdescsaport-
naik, illetve ezek feldolgozásának tulajdonít nagyabb jelent őséget.  
Egy azonban bizonyos, ez a könyv, ez a nagyszabású munka nem-
csak a tárgyát képez ő  kérdésekről kialakult elméletek és tu-
dományos ismeretek összegezése, sokkal több ennél. Err ől a  
könyvről ezer oldalnyi terjedelme ellenére is állítani lehet, hogy  
izgalmas olvasmiány, hagy nemcsak a tudósak, a palitikalógusak  
számára érdekes, de minden olyan ember, minden olyan polgár  
számára is, aki bels ő  énjének kényszerét ől vezetve nyugtabonul  
és türelmetlenül kutatja, is társadalmi térfogat átlóinak milyen  
kereszteződési pontján, milyen. mozgási szabadsággal, korlátok-
kal és szabályokkal foglal helyet. Ne is mondjuk, milyen sokat  
jelentene ez ia könyv a politikai aktivisták számára, mennyire  
fontos lenne szá;mukra. ennek az anyagnak az ismerete a társa-
dalmi jelenségek, mozgások és összefüggések helyesebb meg-
értése szeQnpontjából, ami az adekvátabb, progresszívebb dönté-
sek előfeltétele. Különösen erőteljesed kellene, hogy kifejezésre  
jusson ez az igény nálunk, az önigazgató társadalomban, amely-
nek természeténél, leglényegibb tulajdonságánál fogva igyekeznie  
kell, hogy felhasználja a tudományt a társadalom, a társadalmi  
fejlődés irányításánál.  

Rengeteg tévhitet raktároztunk el magunkban, a háború után  
is (az előző  időkről ne is beszéljünk!) rengeteg, megemgedhe-
tetleniil leegyszerűsített társadalmi törvényszerűséget neveltek  
belénk, már az általános iskolában, ezeket aztán közép- és felső
fokon is csak még jobban „elmélyítettek". Ez a könyv most meg- 
próbál leszámolni ezekkel a megkövesedett tévhitekkel és leegy-
szerűsítésekkel. Az egyik ilyen kérdés a proletárdiktatúra szüksé-
gességére vonatkozott. Erre a kérdésre vonatkozóan lényegében  
kétféle dogmatikus válasz alakul ki — írja Đarđević  —, a szoci-
áldemokrata írók tagadták, hogy a szocializmusba való átmenet-
hez szwkség lenne a praletárdiktatúrár;a. Ezzel szemben állta má-
sik váliasz, amelyet sokáig egyedül helyesnek és marxistának tar-
tattak. Ez abból a többé-kevésbé kizárólagоs állításból állt, hogy  
a proletárdiktatúra az átmeneti id őszak egyetlen és szükség-
szerű  politikai rendszere és politikai formája is.  

Ida a proletárdiktatúrán annak a, politikai rendszernek a lénye-
gét értjük, amely rendszerint a forradalom alap j án és utána jön  
létre, :amelyet mint ennek alapvet ő  hordozója a munkásosztály  
valósít meg, a proletárdiktatúra ekkor mint szükséges és lehet-
séges valóság jelentkezik, mégpedig az illet ő  ország gazdasági  
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és társadalmi fejlettségnek :szintjét ől, valamint a társadalmi és 
politikai konfliktusok kiéle.zettségétől, meg az osztályellentétek 
helyzetétől függően. Ilyen értelemben nem lehet elvitatni ennek 
az elméletnek, ennek +a, felfogásnak az elméleti jelent őségét és 
kutatói értékét. A proletárdiktatúra azonban ebben az értelem-
ben sem mindig szükséges. 

„Később azonban — állapít ja meg a szerz ő  — a proletár-
diktatúra elmélete dogmává változott és ezzel a domináció egy 
meghatározott rendszerének az igazolásává, ami által meghatá-
rozta a saját korlátait, határait is, ezekem túl már nem volt 
képes arra, hogy felfedezze és kritikailag ellemezze a lehet ő , való 
ellentmondásokat, ,amelyek pedig már magából az elméleti kin-
cepciбjából következnek. Ahogy fokozatosan a domináció bü-
rokratikus farmájának, illetve ;a bürokratikus daminációnak a ra-
cianalizáci6jává változott, egyúttal identifikálta a politikai rend-
szert unnak formáival; ezzel viszont, végs ő  fokon, egy elméleti 
terminust a marxizmus arzenáljából arra használt fel, hagy 
igazalja vele a diktatúrát mint politikai formát." 

„A proletárdiktatúra olyan elv lett, amelynek transzcendens 
jelentőséget tulaj donitanak, hagy így igazoljanak egy gyakorlatot 
és a diktatúra intézményesítését, mint az emberek fölötti ural-
kodás technikáját ... A demokrácia ekkor elveszíti minden ér-
telmét és realitását, nemcsak mint politikai rendszer, hanem mint 
elhalásának szükséges és végre megtalált farmája is ..." 

Alig több, mint húsz oldal az a szöveg, amely a könyvben 
a proletárdiktatúra kérdéseivel foglalkozik, s ha az arányokat 
nézzük, mindenképpen túlságosan is sok ez az idézet, azonban 
úgy gondaljuk, hagy maga a kérdés, továbbá tárgyalásának a 
hangneme, a szerző  módszere, kutatói .temperamentuma, jelleg -
zetes módon kifejezésre jutnak ebben +a fejezetben, s így jellem-
zőek az egész könyvre. Ezért vegyünk innen még egy idézetet. 
Miután megállapítja, hogy a prоletá,rdiktatúrának okvetlenül 
ideiglenesnek és funkcionálisnak, nem pedig intézményesített jel-
legűnek kell lennie, így folytatja: 

„... +a proletárdiktatúra szükségességének kérdését gyakran ösz-
szetévesztik a politikai rendszer kialakuló els ő  formáinak kérdé-
sével, amelyek a diktatúra, s őt a despotizmus elemeivel jöttek 
létre az Qktáberi forradalom els ő  éveiben, és »reprodukálódtak« 
később más оrszágakban. Lenin ugyan rákényszerült a, demok-
rácita korlátozására, de sosem emelte ezt a politikai gyakorlatot 
elméleti szintre. Később azonban 5ztalin egy politikai pragma-
tizmust, amelyet Lenin gyorsan túl akart haladni, kiegyenlített, 
azonosítatta »leninizmussal« ..."  

Lényegében itt már eljutottunk a demokrácia szükségességé-
hez, aшely nélkül elképzelhetetlen a szocialista társadalom ki-
építése. Természetes, hagy ezt a szót: demokrácia, söntén több-
féleképpen lehet értelmezni, s hagy az épül ő  szocialista táarsada-
lom demokrácia-ideálja eltér a polgári társadalmak demokrati-
kus farmáitól. Külön új dimenziót jelent nálunk az önigazgaatás 
jelentkezése, amelyet peresze, elméleti és gyakorlati vonatkozásában 
is megint csak többféleképpen értelmeznek és értékelnek. „Az 
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önigazgatás — írja Đorđević  — .a, demokrácia ú j dirrienzió ja, 
aлІely kiszélesíti, konkretizálja és ú j módon teszi reálissá a de-
mоkráciát tágabb értelemben." Kúlönösen érdekes, amit a de-
mokráciа  továbbfejlődési lehetőségeiről, feltételeiről állít: 

„Ahhoz, hagy a közvetlen demokrácia szabad közösséggé vál-
tozzon, szükséges, hogy az emberek tudatában legyenek tannak 
hagy abból, ami létrejött, semmi sem végleges és tökéletes; hogy 
nincsenek előre megadott igazságok; hagy nincsenek állítások, 
amelyeket ne lehetne ellenőrizni; hogy nincsenek nézetek, ame-
lyeket nem lehetne vitatni; és hagy nincsenek határozatok, ame-
lyeket ne lehetne bírálni, változtam és kicserélni jobbal, valódib-
bal ...,, 

Ez a mondat akár 'a könyv mottója is lehetett volna, hogy út-
mutatóul, figyelmeztetőül szolgáljon az olvasónak, mert olvasás 
közben ,nem,egyszer van alkalmunk döhöngeni, látva, hogy milyen 
sok féligazságot tanítottak meg velünk tíz vagy húsz évvel ez-
előtt, ez az idézet azonban elvezet nemcsak ahhoz a megnyugtató 
gondolathoz, hagy íme, természeteчs, hogy az akkori vélt igazsá-
gokat ma már túlhaladjwk, hogy ma már valóság (lesz) és nem 
csak óhaj: nincsenek el őre megadott igazságok, hanem újonnan 
ahhoz a felismeréshez, nyugitalanító felismeréshez is, hogy en-
nek a könyvnek ,a megállapításai nem a végleges megoldások 
álamba szenderítő  erejével kellene, hagy hassanak, hanem a to-
vábbi kutatásokra serkentsék a politikai aktivistákat és a poli-
tikai tudomány művelőit egyaránt. 

Nem írtwnik arrál, mit jelent a politikalógia számára itt nálunk 
ennek a könyvnek a megjelenése, mit jelent egy fejlettnek még 
nem mondható tudomány számára egyik kapitális kategóriájá-
nak kimerítő  tárgyalása, meghatározása, a többi fogalmakkal való 
összefüggéseinek elemzése, vagy a gyakorlathoz, a társadalom-
hoz, ennek fejlődéséhez való viszonyulás bonQalgatas а. frtak 
már erről másak, s nincs kizárva, hagy éppen ezeknek a kérdé-
seknek .a tárgyalásában s éppen a palitikalógia számára van en-
nek a ,könyvnek a legnagyabb értéke, jelant őѕége, mégis — ta-
lán pusztán szemlélyes elfogultságból — inkább tartottuk fontos-
nak, hagy érzékeltessük azt a rendkívül megy esélyt, amell уе1 ez 
a könyv elindulhat a tévhitek és hazugság k felszámolására. 

Burány Nándor  
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EIGYELI  

Kulturális életünkben el őször történik meg, hogy egy lap olyan je-
lentős vállalkozásba kezd, mint a Képes Ifjúság, azzal, Hogy irodalmi 
alapítványt teremtett. Az alapítvány, melyet Szenteleky Kornélról, 
„a jugoszláviai magyar irodalom els ő  megszervez ő jéről" neveztek el, 
arról a Szentelekyr ől, aki „egész életét a jugoszláviai magyar iroda-
lom fejlesztésének szentelte", akinek neve „jelképessé n őtt: a magyar-
délszláv kapcsolatok legszebb hagyományát jelenti" — s nem gy őzzük 
hangsúlyozni: egy ilyen alapítványnak nem találhattak volna jobb 
nevet és jelképet —, azt t űzte ki céljául, hogy „a bontakozó tehetsé-
geknek — de nemcsak nekik: a beérkezett íróknak, m űvészeknek is — 
több támogatást" nyújtsanak, mint eddig. „A Szenteleky-alapítvány 
pénzén a Képes Ifjúság szerkeszt ősége a közeljövőben pályázatot fog 
hirdetni kisregényre, novelláskötetre és versgy űjteményre." A díjazott 
műveket könyv alakjában is kiadják. 

Dicséret és elismerés illeti a lap szerkeszt őségét és a köréje gyüle-
kező  fiatal írókat ezért a kezdeményezésért. Nincs olyan szervezetünk, 
mely nálunk az irodalmi életet megmozgatná: a könyvkiadó korlátozott 
anyagi lehetőségei miatt nem teheti meg, az Írószövetség nem teszi —
tehetetlensége, önelégültsége miatt-e, ki tudja. Kellett hát egy er ő  —  
s nem csoda, ha ezt az er őt a fiatalok találták meg és képezik — , amely 
lendületet ad, s megindítja a vérkeringést irodalmi életünk már-már 
elmeszesedett ereiben. 

Viszont meg kell mondanunk azt, hogy az irodalmi élet nem áll 
csupán pályázatokból és könyvkiadásból. Irodalmi estek, írói megbeszé-
lések, kerekasztalok, el őadássorozatok, körutazások, külföldi tanul-
mányutak biztosítása, a m űvek lefordíttatása a jugoszláviai népek nyel-
vére: azt hiszem, ezek olyan feladatok, melyeknek teljesítése nélkül 
el sem képzelhet ő  az irodalmi élet. Meg aztán novellás és verses-
kötetünk van elég, már-már regényírásunk is fellendül, de nincs még 
színdarabunk, rádió- és tv-játékunk, nincsenek néprajzi, szociológiai 
munkáink, nincs állandó irodalom- és művészettörténeti, tiirténelmi, 
társadalomtudományi kutatómunkánk; ezeknek a m űfajoknak az ápo-
lását, az elhanyagolt területek megmunkálását mindinkább el őtérbe 
kell helyeznünk. Irodalmunkat, múltunkat és jelenünket nem lehet 
három műfajjal bemutatni. 

És kérdésesnek tartom a „bontakozó tehetségek" felkarolásáról szóló 
kitételt is. Mert nem pontos az a megállapítás, hogy „fiatal íróinknak 
csak ritkán van lehet őségük könyvet kiadni, tehát nem kapnak ösz-
tönzést az alkotómunkára". Ez így nem felel meg a valóságnak. Régi 
— már el is felejtett — és új fiatal íróknak évente jelennek meg 
köteteik, mondhatnám azt is, nincš egy év, hogy a Forum Könyvkiadó 
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ne adna lehetőséget egy fiatal írónak els ő  kötete megjelentetésére. 
Bányai János, Deák Ferenc, Varga Zoltán, Tóth Ferenc, Torok Csaba, 
Tolnai Ottó, Gobby Fehér Gyula, Hornyik György, Gulyás József, 
Végei László és — sorolhatnánk még a neveket (a statisztikai kimuta-
tást, mely okvetlenül engem igazolna, tudatosan kerülöm, mert idegen-
kedem tőle) — megkapták els ő  kötetüket, s legtöbbjük nem is állt meg 
az elsőnél. Igaz, a legfiatalabbak, a most jelentkez ők, indulók nevét 
nem találjuk meg a fenti jegyzékben, de hát ők aligha írtak már egy 
kötetre valót. Viszont biztosra vesszük, hogy rövidesen — az idén vagy 
jövőre — rájuk is sor kerül. Nem a kiadón múlik, ha valakinek nem 
jelenik meg könyve. 

Végül: azt sem tartom helyénvaló állításnak, hogy az írói munkára 
könyvek megjelenése ösztönöz. Persze nagy a szerepe ennek is, de 
nem lehet döntő  jelentőséget tulajdonítani neki. A lapok, folyóiratok 
elég irodalmi anyagot közölnek (elég? sohasem elég! — de Persze, 
minden viszonylagos, s ami egyik írónak kevés, az másiknak elég, 
ami pedig az írónak kevés, az néha az olvasónak — sok), tehát a köz-
lés lehetősége igenis megvan. Valljuk be azonban, hogy a könyvkiadás 
— mely mint közlési forma természetesen egy magasabb fokot jelent —
megkövetel bizonyos színvonalat, különben az irodalom komolytalanná 
válna. 

Irtunk már ezen a helyen Mindrag Bulatovi ć  új regényének, a „H ős 
a szamáron"-nak fogadtatásáról, kritikai visszhangjáról. Nehogy fel-
boruljon az egyensúly — eddig többségben voltak azoka bírálók, akik 
elismeréssel szóltak róla —, Igor Mandi ć  a zágrábi Vjesnikben negatív 
véleményt mondott a műrő l. 

Mandić  — aki egyébként Bulatović  legtöbb régebbi művéről szépen 
nyilatkozik = a „Hős a szamáron"-t elhamarkodottnak, mest гrkéltnek, 
ízléstelennek tekinti. Ezzel a regényével a szerz ő  elárulta önmagát, 
tehetségét, hátat fordított múltjának, igazi m űveinek, s kritikátlanul, 
öntelten írta meg legújabb regényét — mondja a kritikus. Nincs ennek 
a könyvnek igazi művészeti megokoltsága, nyelve banális, száraz, mon-
datai csenevészek és sántítanak, a m ű  cselekménye unalmas, elnyúj-
tott — tehát semmilyen m űvészi értéke nincs. 

Mandić  eléggé felületesen, általánosítva ír Bulatović  könyvéről, azok 
a hibák, melyekért megrója, akármelyik m űre vonatkoztathatók, meg-
győző  példát, érvet egyet sem említ. Ezért — no meg általában, Igor 
Mandić  kritikai és publicisztikai munkásságát ismerve — igen tartóz-
kodóan kell fogadnunk, amit a Vjesnik kritikusa mond. 
Űgy tetszik, Bulatović  könyve valamiféle bűnbak, sok mindenért kell 

szenvednie. Lehet, hogy a „H ős a szamáron" nem zseniális irodalmi 
alkotás, az is lehet, hogy nagyon gyöngyén sikerült könyv. De az ed-
digi negatív véleményekb ől óhatatlanul arra a következtetésre jutunk, 
hogy az elmarasztaló bírálatok legkevésbé azért hangzanak el, mert 
a regény nem érdemel mást, hanem inkább azért, mert bizonyos véle-
mények szerint Bulatović  nem érdemel meg mást. 

* 

Nemcsak Bulatovi ć  könyve váltott ki ellentétes nézeteket, Dobrica 
Ćosić  új regénye, a Bajka körül is soka véleménykülönbség. Vannak 
heves ellenzői, akik tagadják eredetiségét, irodalmi értékeit, de van-
nak feltétlen hívei is, akik nemcsak Ćosić  legjobb művét látják benne, 
hanem a mai jugoszláv regényirodalom kiemelkedő , egyedülálló alko-
tását.  

Midhat Begić , akinek az elfogulatlanságához nem fér kétség, az Izraz 
1967. decemberi számában megjelent tanulmányában 1965 és 1966 négy 
legjobb jugoszláv regénye közé sorolja a Bajk őt, Ranko Marinkovi ć  
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Kiklopjával, Oskar Davi čo Bekstva és Meša Selimovi ć  Derviš i smrt 
című  regényeivel. A Bajka szerinti sorsunk és világunk regénye, s 
a jugoszláv irodalom számára különös megtiszteltetésnek tekinti, hogy 
ilyen könyve van. Egyben ezt a regényt nyilvánítja Dobrica čosić  
legmélyebb alkotásának. 

A szarajevói folyóiratnak ugyanabban a számában Slobodan Kalezi ć  
alapos, strukturális elemzésnek veti alá čosić  művét, s többek között 
a következőket állapítja meg: „A regény filozófiai alapja mindannak 
az elvetése, amit mások tapasztalata adott, a háború kísértete elleni 
erős tiltakozás, és az emberi szabadság kérdésének felvetése." Kalezi ć  
a Bajkőt, néhány tulajdonsága alapján, több nagy külföldi író alkotá-
sához hasonlítja. Els ősorban Kafkához (sok jelentés ű  allegóriái miatt), 
azután Sartre-hoz, éles iróniája miatt George Orwellhez és Aldous 
Huxleyhoz, valamint Camus-höz. 

Az ilyen elemzés bizonyára hozzájárul annak végleges tisztázásához, 
amihez ugyan szerintem nem fér kétség, de úgy látszik, vannak, akik-
nek semmilyen érv nem elegend ő , hogy ti. Ćosić  műve, a Bajka nemcsak 
a szerző  alkotásai között foglal el el őkelő  és mindenek felett jelent ős 
helyet, hanem a mai jugoszláv irodalomnak mérföldköve, az európai 
irodalomban pedig sok más nagy mű  méltó társa. 

Érdemes feljegyeznünk ezen a helyen, amit Fábry Zoltán üzent tavaly 
ősszel a kassai Kazinczy nyelvm űvelő  napok részvevőinek. Érdemes 
azért, mert nem egy megállapítása úgy hangzik, mintha nemcsak a 
szlovákiai magyarsághoz szólna, hanem mindazokhoz, akiknek hasonlók 
a gondjaik. 

„Kazinczy a magyar nyelv és nép sorsát az európai kultúrába, humá-
numba vetett hitbe ágyazta ... Ezt a nyelvet és népet Európától elvonat-
koztatni, kiparancsolni többé nem lehet. Egymást tükrözik immár: egy-
mást növelik és egymást kisebbítik. De minden kisebbítés és kisebbedés 
az egészen ránt egyet. A magyar nyelv árvaságát Európa szüntette. A 
magyar nyelv Európában és Európával oldódott a kultúra, az emberség, 
a haladás tényezőjévé és ügyévé" — mondta Fábry, majd tizennyolc 
évvel ezelőtti gondolatait idézte: „A nyelv az emberi létet jelenti: sza-
bad kötetlen lélegzést. A nyelv egy nép életének legfontosabb szervi: 
ideghálózata. Ha itt bénulás áll be, megérzi az egész szervezet. Népet 
csak nyelvében és nyelvével lehet felemelni, amib ől logikusan követ-
kezik, hogy nyelve megbénításával ki is lehet semmizni. Nyelv nélkül 
nincs szellem, nincs erkölcs. A nyelv maga az emberség: mi különböz-
teti meg az embert az állattól? ! Nyelv nélkül semmi sincsen ... A nyely-
megtartó magyar tájakon mindiga dolgozó nép volt ... nyelvével, nyel-
vében, nyelvének él a nemzet; emberségnek legf őbb eszköze és hordozója 
a nyelv, a szó az ige, a gondolat ... Munkás, paraszt, népfia: kezdetben, 
nyelveden a magyar szó jöv ője, a magyar emberség lehet ősége ..." 

A jelenlegi helyzetről szólva ezt állapítja meg Fábry: „Hajlamosak 
vagyunk, hogy nyelvi bajaink és sérelmeink okát kívülünk, másokban 
keressük. Merjünk egyszer magunkba nézni és bevallani: a legf őbb ok 
mi magunk vagyunk. Ahol a szülők a négy magyar alsó osztály után 
pontot tesznek, ott ne keressünk b űnbakot! Minden nyelvnek olyan 
a sorsa, amilyet megérdemel... A nyelvet mindennapja élteti, bizto-
sítja és fejleszti. A hétköznapok valóságán múlik minden, a hétközna-
pok szürke hősein, e legfőbb realitáson és biztosítékon ... A nyelv az 
üdvösségünk és megtartónk, de lehet kárhozatunk és elmarasztalónk is. 
Lehetünk hűségesei és lehetünk h űtlenjei, árulói. Választhatunk: sor-
sunkért igazában csak magunk felelünk. Minden nyelvnek olyan a sorsa, 
amilyet megérdemel!" Hozzátenném: amilyet az a nép érdemel, amely 
beszéli. 
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Fábry Zoltán szavai nekünk is okulásunkra szolgálhatnak. Látjuk, 
odafönt északon hasonló problémák gyötrik azokat, akik szívükön vi-
selik a nyelv ügyét, akik anyanyelvünk tisztaságát, meg őrzését a jöv ő  
zálogának tekintik. 

Ismét beigazolódott az a régi mondás, hogy senki sem lehet próféta 
a maga hazájában. Három könyve jelent meg eddig Varga Zoltánnak, 
de lakóhelyén, Kikindán nem tudnak róla. Nem tartják számon. Igaz, 
nincs módjában részt venni a közéletben, emberek közé járni, ami úgy lát-
szik, múlhatatlanul szükséges ahhoz, hogy tudomást szerezzenek az em-
berről, az író három könyve, több száz oldalnyi nyomtatott szövege, 
a róla írt cikkek, kritikák sora nem pótolhatja azt, amit a természet 
nem enged meg neki. 

„Varga az az író, akit kikindai polgártársai nem láttak, nem halot-
tak róla, és nem is olvastak. (Csak kevesen olvasták valamelyik magyar 
nyelven írt művét.) Ősszel, amikor szó esett az Đktóberi Díjról, Kikinda 
egyetlen jelenlegi írójának nevét senki sem említette. Kikinda hatá-
rain kívül ismertebben, mély magányában teremti meg csendes vilá-
gát, ami számára a létezést, az életet jelenti." 

Ezt írta a Kikindska komuna cím ű  kikindai helyi lap riportere, aki 
felkereste Varga Zoltánt — nem árt megemlíteni, hogy neve határain-
kon túl is ismert már —, s interjút készített vele. 

Lehet persze, hogy ismeretlenségének okát abban találjuk, amit a ri-
porternek arra a kérdésére válaszolt, hogy könyveinek témái mennyire 
fűződnek a városhoz, ahol él. 

— Történeteim nem kapcsolódnak meghatározott helyhez, öntudatla-
nul azonban mégis minden író hozzákapcsolódik munkásságával a hely-
hez, ahol él. 

Igen, lehet, hogy ez a baj. Ha az író falujának, városának életér ő l, 
embereiről ír, könnyen megtörténik, hogy a szerepl ők magukra ismer-
nek — vagy magukat vélik felismerni — az irodalmi művek alakjaiban, 
s akkor esetleg per lesz az ügyb ől. S Persze ebben az esetlen lakóhe-
lyének apraja-nagyja hall az íróról. Nem úgy, mint Varga Zoltánról, 
aki „a magányos, elidegenedett emberr ől" szól elbeszéléseiben, regényé-
ben, A méregkever őben pedig „a mai világ néhány sorsdönt ő  kérdésére" 
kereste a választ. Különben, ha a város pletykáit, botrányait foglalta 
volna írásaiba, biztosan nem történik meg, hogy az újságíró ezt a mon-
datot kénytelen leírni: „Városunkban, ahol él és dolgozik, el őször hal-
lunk önről." 

Ez bizony nem válik a város dics őségére. 

A könyvkiadás és -eladás válsága Magyarországon is érezteti hatását, 
pedig közismert, hogy ott mennyi könyv jelenik meg és milyen nagy 
mennyiségben fogynak a kiadványok. Most mégis nehezebben megy 
az eladás, csökken a forgalom — s talán az érdekl ődés is. Nem az okokat 
akarom itt vizsgálni — vannak ennek evidens, de vannak rejtett okai 
is —, hanem a tényt szeretném megállapítani és a könyv érdekében 
kifejtett propaganda egy jelenségére rámutatni. 

„Nem érek rá olvasni" — így kezd ődik egy plakát szövege, mellyel 
olvasási akciót indítanak. Tehát a modern élet rohanásában, az embe-
rek elfoglaltságában látják az illetékesek a könyv népszer űsége csökke-
nésének okát. S korunk emberének zsúfolt napjában tizenöt percet sze-
retnének találni az olvasásnak. Azt is kiszámították, hogy ez naponta 
háromezer szót jelent, tehát aki naponta csak tizenöt percet olvas, az 
havonta két könyvvel ismerkedik meg. S ez elég! Elég az olvasónak, de 
bizonyára elég a könyvkiadók és könyvterjeszt ők szempontjából is. 

Most már csak az a kérdés, jut-e az embernek pénze arra, hogy ha- 
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vonta két könyvet megvásároljon, és hogy mit ér az ,a napi tizenöt per-
ces olvasás. Kérdés azért, mert a könyvet akkor s annyi id őre veszi 
kezébe az ember, amikor és ameddig kedve van hozzá, mert a könyv 
nem breviárium, s az olvasók sem papok, hogy a napi el őírt adagot 
ledarálják. 

Szomorúnak tartom ezt az egész akciót, legalábbis azt, amit a plakáttal 
el akarnak érni. „Mától kezdve olvasson naponta legalább negyed órát" 
— mondja a falragasz. Vastag bet űkkel. Ám negyed óra hosszat az em-
ber legszívesebben egy ponyvát olvas vagy folytatásos regényt az új-
ságban. 

S akkor megmarad a kérdés : mi lesz a könyvvel? 

Tomán László 
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HID, IRODALMI, MUVESZETI ES TARSADALOMTUDOMANYI FOLYI-
IRAT. — 1968. J A N U A R — KIADJA A FORUM LAPKIAD б  
VALLAL•AT. — SZERKESZTŐSÉG ES KIADOHIVATAL: NÖVI SAD, VOJ-
VODE MIbICA UTCA 1. — SZERKESZTOSEGI FOGADIORÁK: MINDEN-
NAP 10-TOL 12 ORRIG. — KÉZIRATOKAT NEM óRZÜNK MEG ES NEM  
KÜLDÜNK VISSZA. — ELđFIZETHETO A FORUM CIMEN A 65?-1-255-ESS  
FOLYOSZAMLARA. BEFIZETÉSKOR KÉRJÜK FELTÜNTETNI A HID  
NEVET. — ELOFIZETESI DIJ: BELFOLDCSN EGY EVRE 20.—, FEL EVRE  
10.—, EGYES SZÁM ARA 2.— CTJ DINÁR; KÜLFÖLDRE EGY EVRE 31,25  
FEL EVRE 15,63 ÜJ DINÁR; KULFrSLDбN EGY EVRE 2,50 DOLLÁR, FEL  
EVRE 1,25 DOLLÁR. — KÉSZÜLT A FORUM NYOMDAJABAN NÖVI SADON.  












