




6 
1973 

J Ü N I U S 

HÍD 
IRODALMI 
MŰVÉSZETI 
ÉS 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
FOLYÓIRAT 
ALAPÍTÁSI ÉV: 1934 
XXXVII. ÉVFOLYAM 

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: 
ÁCS KAROLY 
(FO- ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ) 
BORI IMRE 
MAJOR NArrooR 
VUKOVICS GÉZA 

TECHNIKAI SZERKESZTŐ: 
KAPITÁNY LÁSZLÓ 





T A R T A L O M M U T A T O 

D O M O N K O S I S T V Á N 

509 E G Y É L E T A Z A K T I V I Z M U S 
S Z O L G Á L A T Á B A N 

L Ő R I N C P É T E R 

514 N E G Y V E N É V V E R S E I B Ő L 

527 L Ő R I N C P É T E R F O R D Í T Á S A I 

L Ő R I N C P É T E R 

535 M A R I U S 

L Ő R I N C P É T E R 

573 Z Á R Ó R A 

579 Z Á K Á N Y A N T A L V E R S E I 

H O L T I M A R I A 

585 N E M S Z Ü L E T T É L A M A G Á N Y R A 

U R B A N J A N O S 

587 H Á R O M V E R S 

B A R A N S Z K Y J O B L A S Z L Ö 

593 T E R E M T Ő É R T É K E L É S 

V A R G A Z O L T Á N 

617 P E R I S Z K Ó P 

635 A H Í D K I A D Ó I T A N Á C S Á N A K J E L E N T É S E 
A F O L Y Ó I R A T K R I T I K A I F E L M É R É S É R Ő L 





tisztelgés az írónak 





egy élet az aktivizmus szolgálatában 
B E S Z É L G E T É S L Ő R I N C P É T E R R E L 

Dr, Löbl Árpád professzor, az irodalomban: Lőrinc Péter, 75 éves az 
idén. Löbl Árpád, akinek igen széles körű tevékenysége a második világ
háború előtt és után jelen volt és van szellemi életünk majdnem min
den területén, aki költő, kritikus, tanulmányíró, műfordító, újságíró, 
tanár, drámaíró, mozgalmi munkás, történész egy személyben, több mint 
50 éves pályafutása során egyforma szeretettel, hozzáállással, alapos
sággal, jártassággal nyúlt az agrárpolitika, a magyar ellenállási mozga
lom, a pszichológia,, az esztétika stb. kérdéseihez. Voltaképpen nem is 
voltak külön korszakai, amikor csakis az egyik vagy a másik kérdéssel 
foglalkozott volna, az élet minden jelenségét a maga összetettségében 
szemlélte, s abban az esetben követelte csupán az entweder-oder-t, ha 
a passzivitás és a cselekvés közötti választásról volt szó. A siránkozást, 
a belenyugvást, a „beletörődést az idő küllőskerekébe" elítélte, a moz
gást, ritmust állítva szembe vele. Rögtön pályája kezdetén, 24 éves ko
rában a következőket írta le: „A holnapot nem várni kell, de mává 
kényszeríteni a tetten át!" „A mozgás, az idő, a tett, a kacaj kiküzdése 
a léha sírással szemben — ez a ma emberének élete!" S ez a fiatalem-
ember, aki ezeket a mondatokat leírta, egész későbbi életét hozzájuk 
igazította. Hyen mondatokat csak az az ember írhatott le 1922-ben, aki 
1916-ban, 18 éves korában, katonaruhában kényszerült kimenni az érett
ségi vizsgára, aki a Kommunista Kiáltvánnyal tizenéves korában ismer
kedik meg, akire Fényes Samu haladó szociológus és Vasa Stajié gon
dolatai hatattak. Vasa Stajiéé, aki a célját két lépéssel kívánta elérni, 
a nemzeti és szociális forradalommal, és akiről később egy 1500 oldalas 
könyvet is írt. 

Az újságírónak ahhoz az emberhez kellett elmennie beszélgetésre, aki 
a húszas években dlyen mondatokat írt le: „Ha nincs lázadás, nincs vé
resen komoly forradalom! Csak véres konzervativizmus." 

Ahhoz az emberhez, aki már 18 éves korában az ukrajnai fronton ha
ladó eszméket hirdetett a katonáknak. Ahhoz az emberhez, aki már 



azokban az időkben így írt: „Csak a hit c s e l e k s z i k . . „ A z útra hit 
nélkül indulni nem lehet!" De „az örökös hit: dogma és ezáltal termé
ketlen!". 

Ahhoz az emberhez, akit osztrák—magyar hadbíróság elé állítottak 
háborúellenes versei miatt Pancsován, aki az olasz fronton 1918-ban 
részt vett a Hadüzenet a háborúnak nevezett felkelésben, melynek ered
ménye az lett, hogy a 33. aradi és a 29. bánáti brigád katonái elhagyták 
a csatateret, és hazamentek. 

Aki 1918 óta aktívan részt vett a munkásmozgalomban. 
Aki tanfolyamokat szervezett az agitátoroknak Pancsován, közben 

iskolában tanított, s mint SKOJ-vezetö személyes kapcsolatban volt 
Mo§a Pijadéval. 

Akinek 193B-ban Zágrábban Pszichoanalízis és szürrealizmus címen 
brosúrája látott napvilágot. 

Akit Bitolába a hatóság helyeztetett át büntetésből (1936—1939). 
Aki egész idő alatt, Láng Árpád, Lőrinc Péter, Zarko Plamenac és 

más neveken, horvát, szerb, magyar lapok munkatársa volt (Ék, Híd, 
Stozer, Pregled, Nova Jugoslavija, Knjizevnik, Luí, Almanah savreme-
nih probléma). 

Aki 1941-ben bevonult katonának, és a fasizmus ellen agitált 
Aki 1941-től 1945-ig megjárta a német gyűjtőtáboroikat (Warburg, 

Nürnberg, Osnabrück, Stryj, Strasbourg, Barkenbrügge, Hammerstein), 
ahol pártsejteket, antifasiszta csoportokat alakított. 

Aki a felszabadulás után az oktatásügy egyik első szervezője, a vaj
dasági tudományosság fontos alakja és a jugoszláviai magyar irodalom 
kiváló művelője. 

Akiről Bori Imre így ír: „A magyar avantgarde-nak vannak nagyobb 
formátumú esztétikai írói, konzekvensebbek aligha. Különösen, ha arra 
gondolunk, hogy Láng Árpád (Löbl Árpád) esztétikai jellegű írásainak 
időrendje szinte hibátlanul rajzolja ki a nézeteknek azt az ívét, amelye
ken a szerző 1918 és 1922 között haladt s tovább a ,szociális irodalom' 
Szervezett Munkásban képviselt formájáig, anélkül, hogy ihletének 
eredeti expresszionizmusban fogant köréből kilépett volna." 

Az ajtóban jutott eszébe az újságírónak, hogy többedmagával kellett 
volna előkészülnie a beszélgetésre. Legalább négy kollégájával: az egyik 
Láng Árpádot interjúvolta volna meg, a másik Lőrinc Pétert, a. harma
dik Löbl Árpádot, a negyedik Zarko Plamenacot. 

A csöngetésre az ajtó azonban már ki is nyílott, s az újságíró a követ
kező pillanatban egy kényelmes karosszékben találta magát, Löbl Ár
pád dolgozószobájában, konyakos pohárral a kezében. Délután öt óra 
volt, s a tanár elvtárs kevéssel öt óra előtt ért haza az egyetemről, ahol 
húsz egyetemistát vizsgáztatott le aznap szociológiából. A fáradtság leg
kisebb jele nélkül ült székén, és gyermekkoráról beszélt. 

„Apám kortes volt. Ugyanakkor esküdt is. Az esküdtszék évente egy
szer-kétszer ült össze. Azokon a napokon apám mesékkel tele tért haza. 
Részletesen beszámolt a tárgyalásokról, s mi gyerekek érdeklődve hall
gattuk. Anyám sokat olvasott, méghozzá hangosan. A német szöveget 
nyomban fordította magyarra. A skandináv írókat szerette. Björnson, 
Ibsen nevére emlékszem. 

Elsős elemista lehettem, amikor egy vándormozis sátrában filmképe-







ket láttam az orosz—japán háborúból. A felvételek az ún. rókaverem
ről készülték. Még a mai napig is magam előtt látom a hatalmas ver
mekben felállított vasnyársakat a rajtuk lógó emberekkel." 

Szülőfaluját, Kovaöicát szlovákok lakták, Orsovát románok. Be
szélt-e és beszéli-e ezeket a nyelveket? 

„Mindkettőt. A román nyelv fogott meg legjobban. Bánátban azokban 
az időkben udvariassági szabály volt, hogy mindenki mind a három 
nyelvet beszélje. Hangsúlyozom: udvariassági szabály volt. 

Most az egyetemen az indexekbe Löbl Árpádként írom alá magam, a 
bejelentőlapokra viszont Lebl-t írok, mert az egyetemen sem tudják, 
hogy ki az a Löbl Árpád. 

Az említett két nyelven kívül még olaszul, lengyelül, ukránul be
szélek. Macedónul úgy olvasok, mint szerbül." 

Hatott-e önre a szlovák és a román kultúra? 

„Nem vettem észre." 

Két világháborúban részt vett, fogolytáborban volt négy éven át, 
mozgalmi munkás volt, tanár stb, A legkülönbözőbb területeken 
megalkotott müveinek bibliográfiája oldalakra rúg. Hogyan futotta 
mindezek ellenére idejéből és erejéből, hogy egy ilyen impozáns 
életművet megalkosson? 

„Mtmkával. Napi tíz-tizenkét órás munkaidővel. És sok minden érde
kelt. Márpedig ha engem valami érdekel, akkor képes is vagyok rá. 
Mindig bíztam az intuíciómban. Éjjel gyakran felriadtam álmomból, 
hogy egy-egy ötletemet lejegyezzem. Munkámban nagy segítségemre 
volt feleségem, aki a nyugalmamról gondoskodott. Míg én reggelente 
megmosakszom, ő addigra rendbe teszi a szobát. S még valamit: az em
ber sose elégítse ki a vágyát a maga teljességében. Az evést mindig a 
jóllakás előtt kell abbahagyni. 

A lusta ember pszichológiája c. tanulmányomban írtam ezekről a dol
gokról. Az aktivitásról, dinamizmusról. (Ez is elveszett, egy novellás 
kötetem is a megszállás alatt.) Tulajdonképpen saját passzivizmusom 
ellen küzdöttem. Az említett tanulmány alcíme ez volt: Passzivitásból 
dolgozom, önmagamat analizáltam, és ezen keresztül túl is jutottam a 
lustaságon." 

TudóS'énje és költő-énje milyen viszonyban vannak egymással? 
Szoktak-e perlekedni? 

„Nem tudom elkülöníteni őket magamban. Előadásaimat gyakran 
lírai részletekkel tarkítom." 

A pszichológus és a történész? 

„A gyakorlatban sohasem voltam freudista. Adlerista vagyok, hiszem, 
hogy az embereket a társadalom hasznos tagjává lehet tenni." 



Mozgalmi életének voltak-e olyan periódusai vagy pillanatai, 
melyekben akár szubjektív vagy objektív okok kétkedésre kény-
szeritették? 

„Én a mozgalmat egyszer sem hagytam cserben. Akkor sem, amikor 
Belacrkván két évre elveszítettem a hitemet. Dadaázmusom tulajdon
képpen a hitért való harc volt. Míg a belső válság tartott bennem, Be
lacrkván SKOJ-'ista szervezetet alakítottam, Mo§a Pijadéval voltam di
rekt kapcsolatban. 

Gyermekkorától kezdve számtalanszor változtatón környezetet, 
legtöbbször, mert kényszerítve volt rá (Kovaöica, Orsova, Gornji 
Milanovac, Becskerek, Bitola, Szabadka stb.). Milyen nehézségei 
származtak ebből kifolyólag? 

„Az élet alapjában véve mindenütt egyforma. A problémáim Macedó
niában is ugyanazok voltak, mint itthon. Mielőtt Bitolába indultam 
volna, figyelmeztettek, hogy a macedón elvtársak nagyon bizalmatlanok 
mindenkivel szemben, hogy senkit sem fogadnak be maguk közé. En
gem egy hónap alatt befogadtak." 

A németországi gyűjtőtáborokban a pártszekciók munkáját irányi-
totta, a tábor párUitkára Oto Bihalji-Merin volt 

„Soha sehol azelőtt olyan szabadok nem voltunk, mint ott, a gyűjtő
táborban. A dohányról, élelemről, szerelemről, igaz, le kellett mondani, 
de az 500, sőt 800 ember előtt tartott marxista előadások mindenért 
kárpótoltak bennünket. Antifasiszta előadásokat tartottunk nyíltan, ba
rakkból barakkba járva. Vég nélküli szoba vitákat folytattunk. Persze, 
mindegyikünk tisztában volt azzal, hogy bármely pillanatban kivégez
hetik. A barakklakók zöme entellektüel volt, az uralkodó osztály tagjai, 
akik csak a fogolytáborban, miután más választásuk nem volt, kezdtek 
érdeklődni a marxizmus iránt. 

Emlékszem, egy előadásom előtt óvatosságból fogolyszámot cseréltem 
Jakovljeviá Stevo biológussal, ö mögöttem állt, amikor jelentették, 
hogy jön az ABWEHR. Stevo barátom erre elébem lépett, és folytatta 
a beszédet, mintha mi sem történt volna, de egészen másról, természe
tesen. A növényvilág asszimilációjáról-disszimilációjáról. 

Oto Bihalji-Merinnel egy szobában aludtunk, egy háromemeletes ágy
ban, ö aludt fölöttem. Az ágyunkon ült össze rendszerint a központi 
bizottság. S ott aztán nem volt bürokrácia. Egy éjjel az az ötletem szü
letett, hogy egységesíteni kellene a tábori életet. Reggelre készen volt 
a tervem. Elmondtam Oto Bihalji-Merinnék, és reggel 9 órára már meg 
is született a határozat. Nyomban munkához láthattunk. 

Közöttünk volt Stanislav Vinaver is. Óriási kultúrája volt. Három
négy óra hosszát is képes volt beszélni, ha belekezdett, érdekesen, szi
porkázva. Nem volt párttag, de ellenség sem. Oto Bihalji-Merin és én 
vitacsoportot szerveztünk, és egy előadást akartunk tartani művészeti 
kérdésekről. Megkértük Vinavert egy ellenbeszámolóra, hogy a vita 
kialakulhasson. De 6 nem jött el. Másnap el akartam mesélni neki, hogy 
miről tartottunk előállást, de leintett: ,Tudom, hogy miről beszélt', 



mondta, és két tenyeréből szemellenzőt formálva mutatta: ,így beszélt.* 
L'art pour Tart bátor ember volt. Az első világháborúban, bátorságát 

bizonyítandó, kimászott a lövészárokból, nem törődve a körülötte röp
ködő golyókkal. 

Strasbourban történt a következő eset: egy Pantié nevezetű ezredes 
vette át a táborparancsnokságot, azzal a céllal, hogy a népfelszabadító 
háború tagjait különválassza a csetnikektől. Erről a Pantic ezredesről 
mesélték, hogy Szerbiában az első világháború alatt megerőszakolt egy 
parasztlányt. Mivelhogy feljelentették, bírósági tárgyalásra került sor, 
amelyen rámutatott a saját tiszti szolgájára, hogy az volt a bűnös. A 
szegény embert halálra ítélték. Erről beszélgettünk Vinaverrel. A tör
ténet .megtetszett' neki, és megénekelte. Miután Pantic ezredes elválasz
tott bennünket a csetnikeiktöl, Vinaver a csetnikek között maradt. Egy 
pillanatban hangosan elkezdte énekelni saját dalát az ezredesről. (Ki
váló zongorista volt.) A rendőrök kiverték minden fogát. Egyik foga a 
torkán akadt, és hajszálon múlott, hogy meg nem fulladt. Ráadásul 
szívbajos volt. 

így mégis közénk került, és az erődben egy előadást tartott a ,Danda-
rizmusrór. Előadás után gratuláltam neki: Ez az első dolog, melyet 
fenntartás nélkül én is aláírnék, mondtam neki. Erre gondolatokba me
rült. ,Azon gondolkodom, mondta kisvártatva, hogy hol követhettem el 
a hibát.' Vinaver nem tartozott közénk, de később elfogadta a Nép
frontot. Kommunista nem akart lenni." 

Figyelemmel kiséri-e az újabb, a mai vajdasági irodalmat? 

„Nem túlságosan. Gion Nándor regényét olvastam annak idején, kéz
iratban. Bányai János regényét, Deák Ferenc drámáit és történelmi 
regényét." 

Mi a véleménye a mai fiatalokról? 

„A fiatalokat nem tartom rosszaknak; más a divatjuk, más az élet
módjuk. Éppen úgy jóban tudok lenni velük, mint a hajdani fiatalság
gal." 

Lejegyezte Domo7ikos István 



negyven év verseihői 
L Ő R I N C P É T E R 

SOROZÁSKOR 

Besoroztak katonának . . . 
S célja ez lesz életemnek, 
Hogy öljek, míg meg nem ölnek., 
Természetes . . . ! 

Mert hát miért élek másra 
S célom mi vőn, ha nem az csak, 
Más halálán fáradozzak! 
Természetes . . . ! 

Fáradozzak más halálán! 
Ki azt hittem éltem célja 
Magam s más boldogítása, 
Oh én bolond , . . ! 

S ha boldoggá nem tehetem: 
Élni hagyjam^ élni talán 
S verejtéke a homlokán, 
Hadd száradjon. 

De nem, oh nem! Azért élek, 
Hogy könny és vér folyjon léptem 
Nyomán s öljek, míg megölnek. 
Természetes . . . ! 

(Pancsova. 1915) 

SZERETEM 

Szeretem a révedezve bámuló tekinteteket az üresbe csodálkozva, 
Szeretem! 
Szeretném őket felcsókolni ajkam lángoló tüzével . . . 



Hogy megtudnák, mi a tűz és mi az Élet! 
Hogy van Élet és szeretet és szerelem ós tűz és láng, 
Hogy van virág, bájos piros és szőke rózsaszál! 
Benne az Élet méze, a szerelem nektárja ragyog 
Mint tüzes kristály harm^atcsepp . . . 
Szeretem a révedezve bámuló tekinteteket az üresbe csodálkozva, 
Szeretem 
Szeretném őket új életre csókolni ajkam lángoló tüzével. 

Mert szép az Élet ezernyi tarkasága, sebes könnyes boldogsága 
Vígság és dal és véres felhördülések. 
Tengernyi bánat, de sziget oázis benne milliónyi 
Szép az Élet: durva ütlegek nyomában könny és vér serked 
És mellette virágzik mézes illatú akácvirág. 
Mert szép az Élet ezernyi tarkasága, sebes könnyes boldogsága 
Vígság és szerelem és véres felhördülések. 

Mert nem jó az Élet és nem rossz. Az élet küzdelem 
Egyik hörög egyet s az útszélre bukik 
Más dalolva küzdi végig az é le te t . . . 
S tarka az élet. Felkél az elesett 
S dalolva küzdi végig az utat 
S a dalolva küzdő később tán lebágyad. 
Szeretem a bágyadt sírba vágyó tekinteteket az üresbe csodálkozva, 
Szeretem 
Szeretem őket új életre csókolni ajkam lángoló tüzével. 

(Pancsova. 1916) 

JOGOK 

Ha most orosz volnék, <akkor Lenin lennék. 
Ha most civil volnék de másképp beszélnék. 
Torkot köszörülnék, ordítva ordítnék, 
Hogy a régi bástyák, hogy a kínai fal 
Ügy megrepedezne, mint rianáskor a jég. 
Ropogva omlana. összedűlve minden 
Ha egyet ordítnék, hogy „az ember: ember!" 

Üj világ készül most 
A nagy világ forrong, 
Mint a méhkas zsong-bong. 
Ha most orosz volnék, akkor Lenin lennék 
Ha most civil volnék, de nagyot ordítnék 
Hogy „az ember: ember!" 

Volt egy háború: vallásjogot hozott! 
Bár soká lesz ez teljes! 
Volt egy más háború: szabadságot hozott! 
Szomorú szabadság! 
S most van a harmadik 
Emberi jogot hoz! 
Soká fog tartani, tán sohse lesz teljes 
De egyszer igaz lesz! 
Ha most orosz volnék, akkor Lenin lennék 
Ha most civil volnék, ordítva ordítnék 
Hogy „az ember: ember!" 

(Vlsk. 1917) 



MÁMOR 

Rózsákkal bohintve a mámor út ja . . . 
(Ne mondd, hogy Kukul termésköve ez) 
Angyalfcjck bűvös szemének kristály kútja, 
Kibontott égszínhaj, szakadt bi-bor csuhaj! 
(Ne mondd, hogy Kukul felett az ég az) 
Zenélő harmatcsepp, fekete szörnyeteg 
A levegőt futja. 

Tüzparázs, szédülés . . . vágott lábak, karok 
. . . A lábam ne fűrészelje . . . árérek , . . idő van . . . 
. . . Gyerünk a drótokba . . . gyerünk . . . akarok 
Ha volna érte b é k e . . . mit, hogy én szöknék-e? 
Át moskal batyékhoz.. . át én szappanosan 
Kopogtat a ha lá l . . . Kifent kaszával áll 
Srapnel . . . a karod . . . 

Áttört . . . (Tarnopolnál... ?) a bíbor angyalfej 
Kacag ezüst csengő (ne mondd, hogy eroplán) 
Akácillat. . . r i g í , . . véresen fordul fel! 
Búzavilág mosoly . . . mit jajgatsz? . . . ne bomolj! 
Csók csattan ruganyos . . . drótsövény . , . bársonyán 
ölelés . . . Kristály k é j . . . vérvörös gyilkos éj 
Mámor. . . v é r . . . vörös bor! 

(Kukul. 1917) 

RÉGEN 

Czardaki, Czardaki, bár már ne látnálak! 
Vagy fáid szöghajú lánnyá változnának, 
Vagy csak béke volna s e szép zöld alkonyban 
Sétálnék karöltve fáid homályában! 

Czardaki, Czardaki, hogy is lehetsz még zöld? 
Hogy nem vérvörös itt az embertől a föld? 
Hej augusztus kilenc, hej szeptember három! 
Hej csak ott lehetnék, hol az elmúlt nyáron! 

Hol az elmúlt nyáron, ahol januárban 
Nem! még sokkal visszább, ahol tizennégyben 
A drága örökmúlt bíboros békében 
Szép csendes leányos holdas éjszakában. 

(Czardaki. 1917) 

CANAILLE 

I. 

Föld alatti folyosók vakondokja volt 
szeme elszokott a napvüágtól 
de ágyában villanyos reflektorok a jövő útját fénnyel söprik át. 
Kanálisok vándorpatkánya: 
„Canaille" — ezen a néven ismerik 
és ott lakik, ahol összefut a szenny: keményítő-, bőr- és gumigyárak 



ázott szemétdombjairól, meg bordélyházak, tébolydák, börtönök, kórházak 
piszoksürítö telepeiről és a villanegyedek, bankpaloták, Wall-Streetek már-
ványklozelteiről 

élet ízét rég elfeledte 
s ha esténként végiglopózik a sötét verembe esett külvárosokon: 
virág és asszony iUata át nem hatol bűzökkel eltömött orrlikain. 
Mégis tudja: nem belőle 
de a városból árad a rothadtság ammóniák ja. 
ö , — a „Canaille", az üldözött bestia, 
mégis feszülő derékkal áll ki a placcra, — nem is paríümözi magát . . . 

Emlékezik az emberre, akit megoperáltak, hogy 
lenyelt iratait gyomrából kihalásszák. 

Valamikor hetenként inget váltott s naponta volt kenyér a szájában, 
most csak járja vándoí*patkány útját, vakondok folyosóit. . . 
itt is, ott is társakra bukkan 
s útjuk elé vetíti agyának villamos reflektorát... 

II. 

A földből született 
s kemény matériából állt össze a teste^ 
trágyáié volt illata s étele verejtékével puhított göröngyök, 
első szava elnyújtott vonítás — 
csak azután tanulta a káromkodást. 
De voltak, akik szelídre vasalták benne és simára az istenszavát.., 

AZ ÉLET ÁLLATI TERHE GÖRBEDT LE VÁLLÁRÓL 

de megfésülték csomósodott haját 
s göröngyeit — hazává, 
bőgését — idillé 
nemesítették benne. 
Megtanították az „enyém" szavára, 
de ebből csak a „tiédet" ismerte, 
mert ekkorra már a földet alóla kirántották 
s a bánya tátongó vermébe szakadt. . . 

III. 

Utolsó tulajdonát: a napfényt s levegőt itt vesztette el. 
Újraépítette testét, 
mit sokan a szellem templomának csúfoltak előtte, 
de csak széndarabokat emésztő pöcegödör bús foglalata volt. 
Voltak olyanok is, akik embernek nevezték, 
de csak zavaros fogalma volt erről, 
mert mindeddig emberrel nem találkozott. 
Látott: 
tört lábú bénát szénnel bevont sebbel. 
Látott: 
kalapács- és csákányfüggeléket, 
elevátoron lógó kísértetet. 
Pocsolyaszívó széntömeg volt maga! 

Látott fehér bőrű humanistákat is, 
az EMBERT imádkoztak nappal és éjjel, 



de soha — őt az emberrel nem azonosították 
s egyszerűen tökebefektetésként kezelték. 
Habzó szájukon arany és szitok gőzölgött, mint éleshangú 

lokomobilok sípján... 

Azt hitte az EMBER nem létező fogalom csupán... 
— de 
akkor megjelent: 

Kis emberke volt csak: 
kopasz, 
mert a kazán leforrázta 
és egykarú, 
mert papírvágó gép húsát megkívánta, 
görbe hátú emberke, de 

Egyik izzó szemet lámpásnak akasztotta agyába! 

IV. 

Kenyér illata ekkor csapta meg először orrát, 
derékaljnak megkívánta ruganyos nőstény húsát 
fenyők gyantájával telítette tüdejét... 

., .volt úgy is, hogy az élettől megbódult — 
megismerte az igaz örömöt. 

Hat napig nyelte a ködöket, emésztette a szénhulladékot, 
testéből gőzölgő folyamok szakadtak és hatszögesen kikristályosodtak 
és várta a hetedik, a becr.ületes napot, amit eljegyzett magának és 

az életörömnek! 

És megtudta: 
vasárnap is a bánya táplálója, mert jóllakottságát a bánya kívánja! 
A bánya kívánja tüdeje tisztaságát, 
a bánya izmai játékosságát. 
A bánya gyűri alája megkedvelt asszonyát, mert a bánya testükből 

sarjadzott öklömnyi örömük izét áhítozta: 
rásandított nősténye hasára, hogy kivájja belőle újabb táplálóját! 

Ekkor történt, hogy a kis, kopasz emberkét a bánya felfalta és 
szívből elsiratta . . . 

Kis emberke volt csak: 
kopasz, hogy a kazán leforrázta 
és egykarú, hogy papírvágó gép húsát megkívánta, 
görbe hátú, lámpás-szemű emberke. 
A bánya felfalta és szívből elsiratta, 
mint kifacsart citromot, 
mit nem lehet újból kifacsarni... 

(1926) 

HOZZÁTOK 

akik csak bolyongtok, úttalanul, iránytű nélkül. 
Görcsbe fullad a karunk mozgása. 



Befagyott tüdőnkből torkunkig el nem 
ér a hang. 
Csak rángunk, mint bús marionettek 
és vitustáncba idegzett hisztériás 
dervisek. 
Jaj, jaj, jaj, jaj! 
Minden szó felismerhetetlenné 
rángva kavarog anyunk síkos lejtőjén és — 
nem tudunk ráhibázni sem 
A MEGVÁLTÓ IGÉRE. 
Rokkantak mankói kopognak 
szívünk verésében, 
vak énekesek vásári kínja 
lidércesen eltömi fülünk, 
autószirénák búgnak vesénkben 
és ringlispilesen szédült a bokánk. 

TESTVÉR! 
Megvakult-e csillogó szemed tükre?! 
Hogy megcsuklott térdeddel 
nem felém emeled érdes kezed? 
Főúri bálteremként-síkos utaid 
mért nem villázod oszlopos lábaimhoz?! 

TESTVÉR! 
Kiesett-e tükrös szemed csillaga, 
hogy engem nem látsz?! 

Kezem ÖTÁGÚ CSILLAGNAK ágazom 
feléd, hogy téged s minden világrészt 
rajta egy ökölbe formázzak! 

TESTVÉR! Látod-e kezem ötágú csillagát?! 
Biztos ököl és meleg ujjak közös anyját?! 

Akaszd belé érdes tenyered: 

egy az utunk — 

Együtt 
minden rángáson át 
célba érünk. 

KARÁCSONYI ÉNEK 

Krisztus született 
ma 1927 éve 
és ki tudja hányszor, mily sorsra, 
mikor?! 
1926 éve 
él 
a kereszten 
átütött tagokkal 

(1920 



MOZDULATLANRA 
feszítve 
lebegve 
alóla kiszakított föld és ég között 
hogy: 
feszülő inú lábá nem lendítheti 
az energiás földnek, 
szétfeszített ujjait 
nem dobhatja ökölbe, 
dacos nyakáról lecsukló fejét 
nem szegheti az égnek, 
egyenesbe petyhüdt combját 
nem vághatja acélos szögbe! 

Mégis 
világfogytiglani tehetetlenségre 
ítélt, kínzó 
energiák 

csurognak nyitott sebeiből. 

VIGYÁZZ! 
A feszített emberre rosszabb sors nem várhat, 
a feszített embernek meghagyták szavát! 
VIGYÁZZ! 
fenyveseken táplált tüdejéből 
tüzeket szító 
szavak 
süvöltenek. 
Figyelj! 
Közeleg az óra, 
mikor az alólunk kirántott föld 
önmaga 
magasodik fel talpunk alá 
hajrás 
nekirugaszkodásra! 

(1927) 

SZERELEM 

I. 

Mint Krisztus 
és minden keresztrefeszítettek 
feszülök 
a ki nem törő sikoly keresztjén. 
Jobbról-balra asszonyok, 
de köztük a gonosztevő 
én vagyok: 
elvetélt, megfeszült kiállás 
megfeneklett harckocsi, 
mi magával porba ránt mindent, 
hogy együtt fetrengjen 
örült dervises kavargásban 
a krisztusi jósággal önként feszülőkkel, 
átszíjja jóságuk, örömük, erejük 



s erőtlen, gálád fájdalomban 
juttassa őket a ki nem törő sikoly keresztjére 
önmagával együtt: 
megváltatlanul. 
Mint Krisztus 
és minden keresztrefeszítettek 
feszülök 
a lefojtott fájdalmak keresztjén 
a hiába — egoista 
elvetélt kiáltás 
megfeneklett harckocsi. 

III. 

Keménykötésű egész emberré, 
acélgéppé kovácsoltál, 
búzakék tüzes tavaid 
napraforgója lettem. 
Állandóan kiszíttan 
minden kínzó szexualitástól 
örömmel úsztunk az életfolyóban. 
Ráborítottad szoknyád 
a kínok önzésében fetrengő világra, 
hogy jöhessek én: az új ember örömének szárbaszökkentöje. 
Haladtunk 
az egyenesben, a véglegesen kijelölt úton, 
zökkenők csak újabb lendületet adtak, 
felráztunk, ébresztettünk 
megfújt harsonánkkal, 
csatasorba állítottuk a fájókat, 
a hit gerincét fűztük át rajtuk 
és hittük: együtt érkezünk be 
a közös célba, 
az öröm társadalmába. 
Voltál anyám és voltál leányom, 
nekem termett máglyás szeretőm, 
pajtásom és hites munkatársam 
a felébresztett és az ébresztő, 
felélesztett és kovászos élesztő 
: Az új, harcos asszony, 
sallang nélküli bátor új ember. 
Ráborítottad szoknyád a világra. 
És jöttünk az új ember örömének szárbaszökkentői, 
a magvetők. 
Kacagva ugrottunk át akadályokon 
közös-egy ritmussal 
árkon-bokron, tűzön-vízen, 
börtönön-bitón, száműzetésen 
barikádokra, tribünökre 
a szuronyok hegyén táncoló világban. 
Voltunk az élet, 
voltunk a hit, 
a diadalmámoros-józan öröm, 
számító él-telem, 
túljutott szabadultak 
minden nihilista-dadaista 



isten-ködökön: 
a harc tudatos bódultjai 
és egyetlen 
boldog emberek 
a kín-kutakba csömörlött világban , . . 
Oh asszony testvérem, 
kalácsszagú máglyás szeretöm.. . 

XI. 

De vagyok, állok, 
vállalom s vallom 
egyéni és tömegsors egyazonosságát 
az energiák örök egymásba folyását, 
az aktív akarat sorsváltoztató diadalát. 
Érzem a milliókból átömlö erőt, 
amely nem hagy alélt pihegő madárként 
szárnyaszegett hullásba sorvadni, 
hallom a harcok dübörgő zaját, 
vulkánok föld alatti moraját, 
a klnkutakba esett világ jaját 
: Asszonyaim! mellettem vagytok-e, 
láttok-e engem, 
láttok-e bennem, 
önmagatokban, 
felnagyított önnön sorsotokban, 
felnagyított lelkiismeretben, 
látjátok-e 
vergődésem, 
vergődéstek 
egyazonosságát 
a vajúdó világ vergődésével, 
tudjátok-e, 
hogy anyának 
és bábának jöttünk? 
A nagy Gyermek megszületésében 
megszületik önnön gyermekünk. 
Egyéni buzgásunk energiái 
bábás buzgalom energiái is. 
Asszonyaim, 
pihegő, kalácsszagú, vérmáglyás szeretőm, 
perzselő és perzselt húsillatú anyám^ 
örök dinamómotorom, 
távoli délibábos betlehemes csillagom: leányom! 
Láttok-e engem 
s a pupillámon lerögződött vajúdó világot? 
Látjátok-e a vajúdó világot 
s fájdalma párázatán úszó magamat? 
Jöttök-e velem 

minden labirintusok egy ki-útjára? 

XII. 

£n nem önmagamért, 
de minden keresztre feszített társamért 
imádkozom ököllé a kezem, 
mert önzésemben is tudom: 



megváltásukkal 
leszek megváltva.
Asszonyaim!
Jöttök-e velem
minden összebogozottságunk
gordiuszi kardmetszésére?!
Itt a kezem,
fogózkodjatok meg benne,
ha ti fogjátok: meg nem csuklik az,
biztos támasz még,
útmutatás — s ököl is ha kell.
Nyújtsátok kezetek.
Ketten vagytok 
és kettő a kezem
s hárman feszítettek átfestjük a világot.
Együtt vagyunk rettenetesen, 
de Napot-nyelt szívünk, 
ha kitűzzük lámpásnak a horizontra, 
az érzelmek suta zűrzavarában 
sohasem tévedhetünk el.
Adjátok hát kezetek, 
asszonyom, perzselő fergeteges szeretőm, 
leányom, mágneses motoros munkatársam, 
és már látom 
a tisztást,
mit világnyira tágítunk ki
a milliókkal
hárman

(1932)

LÉGY RÉSEN

Farkasok báránybőrbe öltöznek — 
nyisd ki a szemed — 
krétával édessé puhítják a hangjuk — 
hegyezd füled —
liszttel bárányfehérre kenik barnakarmos lábuk — 
nyisd ki bugylibicskád —:
faragd le róluk anya tej re váró, szelíd, gida-köntösük: 
ragadozó farkast találsz alatta 
és véredszopó tigrisfaj zatót.
Légy szilárd!
Zubatovok és Gaponok szólnak most hozzád — 
észrevegye füled, ha néha kibicsaklik a hangjuk, 
mit hibásan kapcsoltak be a szív vezetékébe. 
Gerendázd fel látásra szemed, 
meglásd:
szívek helyett wertheimkasszákba fut a vezeték.

Légy résen! —
a tisztás, hova vezetnek,
nem Télipaloták előtti ágyúk elé visz-e?
Apád, ki emberi életre vágyott —
tegnap megölték,
bátyád is rég gályához láncolták.
Vigyázz! —



neked korbácsot fonnak kezedbe, 
saját bátyád korbácsolására — 
Légy szilárd! — 
el ne hagyd a posztot, 
háborúban vagyunk, 
szökevény ne légy! — 
Tarts ki — 
A kezedbe font korbácsot el ne engedd! — 
apád szelleme vezesse 
kezedben! 

(1938) 

MI FÜGGŐLEGES? 

Függőleges a fa. Az élő fa sudáran égnek tör. 
Mi vízszintes? 
Vízszintes a fa. A kivágott fa vízszintesen hever 
s nem fogja el előled a napot, 
de balzsamos levegőt sem termel légéhes tüdődnek. 
Mi függőleges? 
Az élő, harcoló, járó, dolgos és ágáló ember. 
Függőleges — 'az emberi 
a felkiáltójel és a vessző, ami után még felemeljük a hangunk K el nem 

pihenünk, 
míg a nemző férfi, a megtermékenyülő, meg a szülő asszony a vízsziaitesbe 

feszül — és úgy is megveti a sarkát! 
Mert vízsziintes az ágy! 
És nem csupán leajzott testet nyújtóztat magán 
és víziszintes a bölcső 
és vízszintes — a koporsó. 
Meg a gondolatjel, ami szünetet tartat 
és vízszintes a pont, ami elpihentet. 
Mi függőleges: 
Függőleges a szifclatermö hegység 
és vízszintesen feszül a partok közé a híd, mert vízszintes a nyugvó 

víz színe, 
de függőleges a part és a karcsú torony 
és függőleges a vízesés, amint dübörögve a turbinára huU. 
Vízszintes a folyó tükre, ha hátán hordja a sikló hajót, 
függőleges a vízszintes tengert fodroztató világítótorony. 

Én ember vagyok: élő, dolgos embeo: 
és függőlegesen feszülök terbe és időbe. 
És egyre hajtogatom: Légy résen. Feszült figyelemmel legyen szemed 

\az úton, az útnak hajlásán, 
az út vízszintes, 
de te függőlegesen, derékszögbe hajol tan az úttal 
állj rajta és figyeld hová kanyarodik. 
Jó úton haladsz? 
(Jó volna leemyedve elfeküdni, idegeket leajzani, 
vízszintesbe beleveszni: 
A föld vízszintes. Még a folyó vize, amire fáradt hátad fekteted. 

A hullám és a seljnnesfüvű pázsit 
és vízszintes a fekvő asszony teste, 
és — valld be, igen vízszintes a koporsó is.) 
Én járó-kelő, dolgos, harcoló ember, én ágáló futóbolond: Ember vagyok! 
Szemem a vízszintes horizontot keresi, belevesz a távol kutatásába 



és függőlegesen, állva, járva, feléje haladok és kérdem önmagamtól: 
„Elég energikus voltál: kifelé és befelé? önmagáddal, jaj, másokkal 

szemben? Gondoltál mindenre?" 
Van benned gerinc, függőleges tartás? Függőleges gerinc, bátorság, 

kitartás? 
(Csak egy napot megpihenni, 
raí *avaron elnyújtózni, 
nem gondolni semmire. 
Tótlenkednti, senrimit-tenni, 
ráhullani sárga füre, 
szünet jelző gondolatjel 
vízszintesbe hullva hűlni, 
nem akarva és nem marva, belefalni az avarba. 
Nem törtetve, törekedve, 
nem muszáj-herkuleskedve. 
Jó volna kicsit nem „élni" — 
tűrni h/agyva, hagyni tűrni, 
hogy csak úgy mibennünk „éljen" 
s hogy ki vagy mi — másra bízva, 
— tudatosság, idő aiélkül. 
Az ádő függőleges, 
a ritmus függőleges, 
és függőleges a hang, hanang, 
de — vÍ23zán,tes a betű! 
A gondolat függőleges: 
nem akarok gondolkodni, 
csak tűrni, zajló goaidolatom: 
legyek késő képek síkja, 
hullám-^vízió talaj.) 

Mi függőleges? 
Függőleges az árboc, gyárkémény és nafbatorony, a gerinc és a — 

föld vonzása, 
de víisainles minden árnyék, a iszél s nekifeszülő vitorla! 
s vízszintes a nyugodt mérleg. 

Bajtárs, mért vagy nyugtalan?! 
Vízszintes a drótsövóny! De — 
Vannak, kik vízszintesben alkotnak 
s függőlegesen dőlnek sírba! 

Mi függőleges? 
Függőleges a felhőkarcoló, függőleges a villámhárító 
és vízszintes az antenna és minden hírvivő huzal, 
meg a vágtató vonat a végtelen hívó pusztán. 
Függőleges az akarat és a tett 
és vízszintes a méla vágy lila síkja. 
Függőleges az ágaskodó ló, a nemző csődör, 
de vízszintes a befogadó kanoa s a magva váró szántóföld! 
Függőleges az ércolvasztó kohó, a víztorony, a gáztorony — 
víziszintes a s ^ e s horizont s a távoli hegyek gerince. . . 

(Jaj, jó volna boldog lenni, 
egy-két kis napot örülni, 
elheverni, mit sem tennii, 
csak bámiilni, csak elülni. 



Bajtárs, mért vagy nyugtalan? 
Vízsziintes a drótsövény! 
— de vannak, kik vízszintesben aQkotnak 
és függőlegesen dőlnek sírba!) 

Mi függőleges? 
— függőleges a kereszt, és jaj, minden akasztófa! 
Ünneprontás? 
Víziszintes a horizont, 
vízszintes a fekvő asszony. 

Egy-két kis napot örülj! 
Végy nagy erős lendületet, 
mint aki az égbe ugrik! 
Az ugrás függőleges — 
S maradj közöttünk a földön! ! 

(Osnabrück, 1944) 







lőrinc péter forditásaV 

1917 KATOLIKUS HÜSVÉT 
Miroslav Krleia 

Egész nap Va-Laki-Tisztátalan túr lelkemen 
Oh most 
mikor a nekiőrült Európa átkozott üstjei emberszívet főznek 
s éhes kislányok az esőn kenyeret siránkoznak 
és minden önmagát zabálja, szedi ízekre és káromkodik 
Feltámadáskor 
ma 
mikor templomszerte tojást s kalácsot ajándékozgatnak 
és folyik a vér 
s a szél felhohuUámokat seper és költőket 
kik egyensúly, gerinc és vonal nélkül forognak a széllel 
forognak s jajgatnak 
íme, m'a, feltámadáskor 
én — sírok a Vásáron. 
Minden le van döntve. 
A panorámák is lazért ordí'tnak s a farkasok is azért ugatnak 
az olaszok is a ptiemonti csillagokkal 
a magyarok is a magyar átokkal 
az oroszok ás a szláv hazugsággal 
s földijeink a 25-ösöktől 
és az asszonyok... 
És mindez 
az 1917-iki római katolikus húsvét. 
És hull a vér az ^asszony miatt. 
. . . És akkor valiaki' a panorámába 
vörös zászlós fakrisztust hozott 
és hulltak a farkiaskönnyek 
— s az emberek mészárolták egymást 
Feltámadáskor, feltámadáskor! 



1917 KARÁCSONYI DAL 
Miroslav Krleia 

„Egyszerű jászolban fekszik a gyermek" 

Szomorú a tél, már amilyenek a ködös városban a telek 
a jó kék hegyekben s a tiszitáson, hol nem fújnak a szelek 
az ezüsthabos vizeken, mi évszázadok óta láthatatlamul sugárzik 
szomorú a tél és esik a szentesten 
zongoraszó csepeg az est halk sárga testén 
Beszívom nedves illatát a fenyőnek 
s alatta hallgatom a papírembereket 
pásztordalt énekelnek, ahogy a mohából felnőnek 
az égi angyalok meg íátylasan röpködnek 
a tudatlan pásztorok feje felett 
Lányok kezében gyümölcs 
s a három keleti bölcs 
a három szerecsen és a gyerekek 
körülállják a jáscalban fekvő meztelen gyereket. 
Megzörren az aranycsillag az illatos fenyőn 
a pásztorok halkan kántálnak, karban s ünneplőn 
vörös lampionokból a karácsonyíényt kortyozzák 
és felettük s a fenyő felett, a ház felett, a város felett, a mészárló 

földgolyó felett 
a karok a „jó embert" himnuszozzák. 

És beszél az első keleti bölcs, az el'ső szerecsen: 
Oh Galilei! 
Harminc tüzéven át fogod vérizzadságban ácsolni eszmetemplomod 
Harminc éven át fog 'lelkedben táncolni a osillag és kék csendhonod 
Oh Galilei! 

És halkan énekel a másik szerecsen keleti ibölcs; 
Felépíted templomod kupoláját 
de az őrült vihar, amelynek ellen <nem áll erdő, se lomb, se törzs 
eszméid lombsátrát ledönti 
fehér álmaid fekete szurokkal leönitó. 
Oh te jó ács, te szent, te csoda 
lesújt, oh Galilei, a szomorú szélvész a porba. 
Hallom: szárny jár és ront-tör a formán 
templomodra tüz hull, szurok és homály. 

S a harmadik szerecsen nevetve dalol: 
Kétezer tűzellipszis 
felizzasztja újból a kihűlt sötét földgolyót 
és kikelnek az új ácsok, az északi nyers golyhók 
és fény márványából kupolát emelnek. 
Hallom, hogy zúg-harsan a vörös őstűz-elem 
üdvözlöm észak mocsarain az üstököst 
s a szent hajnal dalát énekelem. 

Tin Vjevié 
Idők homályuszályát vonszolja korunk maga után 
mint aki a kín vizébe buMk, ha néha visszatekintek 
kísértet-árnyak kara fogad, mit kerülök sután 
ha elsüllyedt tengerben őshal-ősömnek kínmorzsát hintek 



Évek múlása, haladás, számíthat-e korunk rátok? 
Van-e változásod, járásod, új idő? 
Nem akasztja-e meg ugrásod igazságát az átok 
ha az ék a r/iotoros-árny melléből kidöf? 

Tudom: vannak, kiknek kárhozatcsíllaga el nem forog 
rabszolgák, foglyok és fegyencek 
kiknek az élet-tej forrása sohasem csorog: 
mint bélpoklos garabonciáslegények éhségének 

Van, hogy nem merészkedik rá a határra a száműzött 
s irgalmai nem ismer a — legyőzött 
mert édesebb a tőr QB, a melledbe tűzött 
s nincs választás közte s a nagylelkűség között. 

Ily múltak árnyától hízott korunk 
Ha rátapintok, ujjam kormos-zsírmos'lékos 
Emlékfaggyú rétegen át szűrődik szánkba borunk 
s ha mélyen bőre alá leszántunk, a homály százszázalékos. 

TESTVÉREK A VILÁGEGYETEMBEN 
Tin Ujevié 

Ne félj! Nem vagy magad! Mások ás vannak, 
a te életed élik, ha nincsenek is közel 
ós mindennek, ami téged ver és átkoz, annak 
bennük is ég parazsa egyazon szépséggel, tisztasággal, tűzzel. 

Ne feszíts! Gondolatod nemcsak a tied, másokban is tüzel. 
Mindannyian egy úton topogtunk, hol fényjel nem intett, 
egyként tévedezitünk árkon-bokron, szűzen 
a kutatás jegyében — és egyként csodálnak is minket. 

Mindenkiben van valami belőled. Többen vagytok „egyek"! 
És emlékeink is közösek, mióta csak a vdJágot futják. 
Mind megismétlődünk: nagyok és kicsik, völgyek és hegyek 
akár a kisdedek, akik anyjuk nevét még nem tudják, 

Erőnket-bűnünket megosztják testvérek vélünk 
és álmunk, vágyunk mind közös forrásból ered. 
Lelkitáplálékot egy közös tálból merünk 
és homlokunkra az önzés egyként égetett jelet. 

Állunk: ember ember ellen, úgy tudva: 
különbek vagyunk — hát álljon a tusa, 
pedig ömlő vérünk a zűrös öldöklésben újra 
csak EGY közös történelmi folyamat ritmusa. 

Ezt zúgni, tr-ombitálni a gőgös fülébe? Hallatlan! 
De szent a szó az üldözött előtt, ott, hol linog az ereszték, 
hogy mind-mind egyek vagyunk örömben, fájdalomban 
s egyként cepeljük vállimkon a szenvedés keresztjét. 



Én ott valahol egy dsmeretlenben rejtőzöm, 
vagy távoli csillagon, vékony fonalon, ódon 
házban, kókadt virágban . . . vagy rejt forgó-hulló csUlagözö.1... 
De valaha mégis egységbe pántozódom! 

Mert mégiscsak én vagyok ón: akkor is, ha már nem élek: 
A szerszám egészének áldozatul olvadt: anyagrész! 
Oh világmindenség! A mindenben élek-halok és nem félek 
mert névtelenül is továbbviszd életem a testvér-egész! 

AZ UTCA ÉNEKESEI 
Tin Ujevié 

Üres gyomroknak fájó bánatával 
égig érő csúcsok magasából szálltam 
az esti piacterek szürke gondasztaJával — 
versenyt ugatunk megszálltán. 
Szaggatjuk a csendet 
tépjük a sötét rendet. 

Az éjnek mesélünk eszme^egendákat 
a bűzös perifériát festjük a város elé. 
Sárban, csatornában találunk gyöngyös porcelán babákat 
és tisztes reményt útban az összeomlás felé. 
És daloljuk a város.nak 
dalát a fájdalomnak, 

A vihart elrekesztik a lokálok pódiumától. 
Fergeteg vagyunk és így mi is kívül rekedünk. 
Horizontunk a holnapot láttatja, elkülönítve a mától: 
ma iszomjazunk. Holnap hajnali harmat lesz nedűnk. 
Miránk hallgat a halott nép 
és forró szívünk dalára lép. 

Éhezünk kenyérre, húsra, ruhára, 
éhezünk levesre, hogy fűtse fázó testünk. 
Éhezünk ruhára, ölbeli tűzifára 
míg a szívek elé holnapi terített asztalokat festünk, 
mert írva van: ne lopj! 
De dolgozz és kínlódj! 

Vet-e az ablakból valaki marék ezüstöt? 
Alamizsnát a tépett énekesnek? 
Vagy csak ütéseket raktároz el az üstök, 
amely lobog szélén az úttestnek? 
Lesz-e aranylíra? 
KeU-e ma valóságlíra? 

Mi hús vagyunk, amiből a sötétség eszik. 
Számoljuk filléreinket egy félreeső padon 
a liget mélyén, hol rezedaillatba veszik 
el tompa eszméletünk s az álom halál-adón 
fojtogat, szűzanyánk, az ifjú föld ölén 
és keringő paosárták: tanítónk dala borul fölénk. 



VISSZAFOJTOTT ERÖK 
Tin Ujevié 

Munkás kezeik dolgosak, lássanak bár feketének, fehérnek. 
Kérges kezeik: sebesültjei kaszának és varrótűnek. 
Szívük gondolatvemhes, szemeik távlatot kérnek 
megtört és fájó a testük: velünk járnak, velünk tűnnek. 

Elhaladnak temetők, templomok, házak, tanácstermek mellett 
mezőn, erdőn, tengeren és égi magasságokba érn^k. 
Mindenüvé elültetik vág3aik, miit hordoz, kihord emelet
forró szívük: álmát igazság, szabadság s kenyérnek. 

Habár kicsinyek, a számuk tenger, mérhetetlen 
és nem csupán vágynak, várnak, hisznek, epednek, 
de dolgoznak, építenek, alikotnak szüntelen, 
míg szívükben vágyak fakadnak-apadnak ébrednek 

És énekelnek: 
„Oh mit akarnánk, ha tehetnénk 
oh mit tehetnénk, ha akarnánk, mernénk!" 

Keblükben sűrűsödik a sok-százados sóhaj 
(szent reményeiket csatlósok mocskolják) 
bátor tekintetük visszafojtott óhaj: 
szelíd és lágy. Ete amazok csizmáikat acéllal patkolják. 

Tudják: erőnk lesz a küszöb, a ház alapköve. 
És bíznak: izmaink az oszlop lendülete. 
De mi marad szent, emberhitünk mentőöve 
földi éLetünk öröme, szent élvezete 
ha végzetes kést villant tépő fogunk töve?! 

Mondják: „Mi vagyunk a valóság lelke, anyaga, 
kastélyt emelünk és basztilyokat döntünk. 
Belőlünk áramlik anyagba buzgó szívünk vér-aranya. 
Testvérünk látjuk az acélgépben, mit lángolva mi öntünk 
csak mi is erőt fizippanthassunk át, mint ők mibelőlünk 
a fényes igazság mérlegén állva. Nem kérünk kösöntyűt." 

Haladnak az úton (temető meUett halad?) 
Anyák szeretete, anyák buzgó tej forrása 
enges2rteli itt-ott a kérges szívüket: „AUunk 
és hisszük, egy napon a rabszolganép összeszalad 
a munka felszentelt zászlai alatt 
és nekifeszítjük akkor a vállunk!" 

És mindenütt nyomukban, sarkukban áll, várva 
rájuk, az emberfaló bika: Minotaurus árnya. 
Hova tűnik e tenger e r ő . . . kortyosan homokba merül? 
Vagy belőle új hitek temploma kerül? 

Munkáskezeik dolgosak, lássanak fékelének, fehérnek. 
Kérges kezeik: sebesültjei kaszának, vésőnek, tűnek. 
Szívük gondolatvemhes, szemeik távlatot kérnek, 
megtört fájó a testük: velünk járnak, velünk tűnnek. 



Mélységek népe, betege magasabb szépségideálnak 
betege mezőnek, aratás, szüretelésnek, 
lázadója szívben-vérben a vágyott vetésnek 
epés keseredettje -a dalnak, mit bánat-parázzsal kántálnak. 

Kis .kínok kínzottjait, ilyennek látom őket, 
akaratuk erejében lágynak, keménynek 
erejük akaratában mezők magvetőjének: 
az egyedüli építőket — ós rombadöntöket. 

Súlyos árnyukkal alkonyok elé gázolnak, mint ösmén 
(hallgatom soká): lábaik úgy dobognak, 
felseregletten csak robognak, robognak 
léptük ritmusára cseng-zeng-reng az ösvény. 

FELJEGYZÉSEK EGY BALKÁNI LEGENDÁRÓL 
Pavle Popovic 

Ma és itt, mikor az ész elégedett, békességbe 
és történelmi könyvek eleganciájába olvadt 
(ö császári Felsége ez és ez, a legnagyobb felkelő) 
s nükor szerte a világon sötétség, éhség is titkos hatalmak hozta halál 

uralkodik 
Mindenható Erő, mi nagyságod emlékoszlopai vagyunk! 

Tört bordák — a szabadság érmei 
szíjjáhasílott hátak — balkáni virágcsokrok 
kiszakított körmök, elfojtott jajsikolyok — 
homokpámák — az emberi szenvedés fejealja 
Mindenható Erő, te tudod, mi fáj nekünk: 
hogy édes tejjel itathass, vetkőztess le előbb: 
oh ezer számtalanjaink 
füléből, melléből, izmából, agyából, fekete beleiből 
a boldogság vére folyik . . . 
sikoly szakad k i . . . 
Oh hogy csorog szakadt szörnyű szépségben a vérünk 
Oh védelmezőnk, „oh emberjogvédő liga" 
legfőbb szellemprotektorunk 
kiben ezrek feje talál nyugodt vánkosra! 

„Ismeretlen hulla", balkáni legenda „dicső" fénye történelmünknek 
tele sikollyal, kiáltással, messzi szóion gátassal! — 
Oh hívnak, szólongatnak — 
lelküsmeret visszhangja, írástudók és farizeusok erkölcse 
sajtó vérgyöngye 
lelkesítő történet, hogy rohantak az emberek 
a Duna-partról 
a rámpán át 
a halálba 
önmaguk, önként . . . Csak a hoUó károg, 
te meg kegyelmesen összefontad kezed 
simogattad az új nemzedék húsát 
csontját simogattad, hogy könnyítsd jogtalanságát, 
hogy enyhítsd az általános sikolyban hangját — 



Oh láthatatlan erő, balkáni századok misztikája! 

Ma és litt csak elsuttogva 
írjuk ezt a legendát. . . 

HORDÁROK 
CedomiT Minderovié 

Hordjuk a terhet. Emberfeletti súly alatt görbed hátgerincünk. 
Cipekedünk. Marja testünk izzadságunk sója. 
A szíj nyomát hordja meztelen vállperecünk. 
Számok vagyunk. Kikötök páiszkos igavonója. 

Hordjuk a másét. Másé gerincünk és másé örök roggyanásunk 
bűzben, izzadságban. Kék habja fölött a folyónak. 
Döng-reng az uszály, ahogy lépteinkkel deszkáit vássuk 
és messzi ország horogkeresztes zászlaja alatt megrónak. 

Mennek és érkeznek új hajók. Idegen a nevük. Uszályok. 
Messziről jöttén kikötnek a híd alatt. 
— Hordár, szedd a lábad, rajta! — hangzik náciajkról az idegen átok. 
Csak a melyből tör fel ködösen egy: elég! Az idő halad! 

Mert mi mind-mind megéltünk egy éjt ezen éjjel 
a pálinkásfityókok és olcsó szajhák száján, 
egy éjt, amikor átvillant világos tiszta fénnyel: 
az Üjkor nem jön, ha csak roskadozunk és tűrünk némán 

s nem tudjuk: az egész világon, Sanghajban is, Hamburgban is társ él. 
Holnap új hajó jön. Üj teher hasogat váUunkon. 
De: szívünk dinamómotor, a testünk acél, 
dallal hordjuk a vajúdó világ sorsát ajkunkon. 

„DÉLIBÁB A SÍKSÁG FÖLÖTT" CIKLUSBÓL 
Jovan Popovié 

II. 

Meleg párát liheg a kanca 
mint tömjén füstölög friss izzadságának illata 
a hűvös éji légbe. 

Hasán fekszem, beleveszve illatába 
A ménes lovai, képzelt füvet ropogtatnak, 
Egy-egy csikó néha felnyihog anyja emlőjét kutatva 
és a gémeskút, mint ki hiába nyög segélyért, nyikorog. 

A messzi távolban a sátor sötét vászna fölött — 
a puszta sík fölött csiillagok hunyorognak, 
a vörös hold szelíden pislant a messze szállás mögül 
s a pásztor tüzek füstje áldozatosan csigázik a magasba. 

„Hát így volt akkoron" — emlékezik az öreg Atyim 
és Novak hozzáfűzi: „Akkor is lelketlenek voltak a gazdák 
és mi, béresek, tűrtünk, ki-ki tudja a magáét," 



Atyám pipázott, körültekintve köpködött 
és mesélt révedten a messzi homályba tekintve: 
„Az akkor volt, amikor a Nagy Lázadást kezdték." 

S mintha földből itámadt figurák kelnének. 
De árnyak, elsikkadt életük számadását kérik 
hallgatják csendben, zárt ajkakkal, a tűz körül 
és Péter mondta: „A kicsi erről nem tehet 
nem közülük való még." 

Nagyon kedvemre volt e szó, meleg borított el 
s a kanca párnás hasa is oly melegen lágy volt 
a tücskök évszázados sirámuk hegedülték. 
Mint szájtátó növény kortyoltam a sík évszázados álmát. 

Ezek a versfordítások 1929—1938 között készültek, és Jórészt a korabeli munkás- és 
haladó sajtóban kerültek közlésre. 



marius 
(Dráma) 

L Ő R I N C P É T E R 

1. kép 

Szicília. Kr. e. 100 körül. Nagy rabszolgalázadás leverése 
után. Egy allé: a színpad elején kezdődik, s belevész a ho
rizontba. Minden egyes fán egy-egy felfeszitett rabszolga. 
Előtérben néhány kereszt a rajta függő hullával. Aratás. Rek
kenő hőség. Gabona aranylik. Szőlő és olajíaerdök. Mindez 
belevész a távolba. Dolgozó rabszolgák. Felettük felügyelő 
korbácsa. Körben felfegyverzett banda-tagok, őrségen. Né
hány fegyveres az előtérben pihen. Villa teraszán előkelő tár
saság római módon körülfekszi az alacsony asztalt. Hűvös, 
árnyékos, kellemes hely. Rikító a különbség a hűs terasz s 
a rekkenő ültetvény között. Római öltözék: tóga stb. Míg 
a rabszolgák, sőt a felügyelő sem tógás: felszabadított. Sze
mélyek: az ültetvény bérlője, cinikus, hellenisztikus művelt
ségű, de erőskezű úr, CAIUS PUBLIUS HORTENSIUS MAG-
NUS, 35 éves, OCTAVIA, hetéra, szintén entellektüel, eman
cipált, jó testű nő, 30 év körüli; CENTURIO, fiatal, 20 éves, 
tiszt, eladósodott arisztokrata családból. Biztos fellépés, szép 
termet; MARIUS, a banda parancsnoka, condottieri-jellem, 30 
körüli, erős és erőszakos, paraszti származású, nyers. 

HORTENSIUS: Igyunk. A legszebb hetéra, Octavia barátságára. Igyál, 
Marius! (Rabszolgák töltenek,) 

OCTAVIA: Marius és Centurio egészségére, a rabszolgalázadás sze
rencsés leverésére. És házigazdánk, Hortensius hosszú életére. Neki kö
szönhetjük a szicíliai fasorok ötletét, Szicília kertvárossá alakítását, s 
mit ért volna Marius győzelme, ha nem lettek volna itt ez árnyas fák, 
alkalmasak új gyümölccsel való díszítésre! (Mosolyogva mutat a hori
zontba vesző fasorra,) Hágy fa is van ültetvényeid útjain, Hortensius? 



HORTENSIUS: Húszezer fa, húszezer rabszolga-gyümölccsel. 
CENTURIO: Kár a nemes fákért. Ha én volnék a fa, leborzongnám 

magamról a méltatlan terhet. 
MARIUS: Hol vetted volna a húszezer ácsot a húszezer kereszt meg-

ácsolására, Centurio? Bár így megszépül haláluk e dögöknek. Ha ugyan 
lehet halála annak, aminek neve és feje nem volt. A faárnyékot sajná
lom tőlük. Nem is látszanak így el olyan messzire, egész Szicília méltó 
elrettentésére. Hortensiusra iszom, a dicső győzőre. 

HORTENSIUS: Nehéz győzelem, aggodalmat keltő győzelem volt, Ma
rius. Te tudod legjobban. A te csapataid harcoltak ellenük. És hol van 
az athéni, a vezér? A legszebb, legnagyobb kereszt még üresen áll, 
vágyva tárja ki karjait tápláléka után. (Rámutat egy üresen álló ke
resztre.) De vol van az athéni, Marius? Centurio, hol van Athénion? 

CENTURIO: Az athéni bujdosik, és előbb-utóbb csapataim hálójába 
kerül. Ne törődj vele, Hortensius. Az athéni csak egy rabszolga, és het
venezer lázadó a kezünkben van. Húszezer elesett a harcokban, húszezer 
fáinkat díszíti és a megmaradt harmincezer csapataim láncával övezve 
dolgozik újból. És te az egy athéniért aggódsz. Mit ér a tábornok had
sereg nélkül, és mit ér a vezér, aki szolga? 

HORTENSIUS: Az athénit mielőbb el kell fogni. Nem tudom ez üres 
keresztet látni. Te még nem tudod, Centurio, mily rettentő bestiáilis erőt 
képvisel a rabszolgák tömege, ha akad vezérük. Vadállatok ezek, ame
lyeket semmi erő sem tud letörni. Százfejű hidra, mely egyre újra fel
támad halottaiból, amíg csak utolsó, századik fejét is le nem ütöttük. 
Nincs esztendő, hogy fel ne ütné fejét Szicíliában vagy másutt ez álla
tok ketrectörő lázadása. Mint az Etna kitörése, úgy megrázzák a biro
dalom alapjait, s állati morajuk túlharsogja ez Etnát, a földrengések és 
mennydörgések viharát. S ha akad közöttük egy-egy vezér, aki céltu
datosan tör előre és tudja, hogy mit akar, akkor a birodalom minden 
ereje is kevésnek bizonyul ellenük. Néha szinte azt gondolom, hogy e 
névtelen rabszolga vezérek: emberek! Ne ítéljetek meg e szóért, de én 
ismerem e robbanó lefojtott erőt. Vagy nem tudjátok-e, hogy látott már 
Szicília húszezer keresztet? Most 30 éve Kleón is hetvenezer rabszolgát 
gyűjtött maga köré. Három évig nem bírt vele a világbíró Róma had
serege. Rettenetes volt a megtorlás. De használt-e? Tíz év múlva Flaccus 
fegyverezte fel, szabad római polgár létére, a rabszolgákat ellenünk. 
Fegyvert adott ez alvilági állatok kezébe. Legyűrtük, lefojtottuk ezt a 
megmozdulást is. Háromezer kereszt hirdette a szabadság diadalát, de 
használt? Hát most a minap nem követte-e Flaccus példáját Vettius, 
nem a rabszolgák királya akart lenni? 

MARIUS: Vettiust ismertem. Elszánt, ragyogó kalandor volt. 
CENTURIO: Barátok voltunk. 
OCTAVIA: Aranyifjú. Atlétatermetű, magas homlokú, mint arany

folyam, ömlött a szava. Húszéves volt, még alig saját maga ura, de 
hatvanmilliót már elvert a tivornyákon. Egyre kereste a szenzációt, és 
semmi újat neki a lovagi élet nem tudott már nyújtani. A hitelezők 
szorongatták, s ő a filozófusoknál keresett enyhülést. Aspasiához hason
lított engem; görög verseket szavaltam neki, de nem, én sem tudtam 
kielégíteni. Vér és arany kellett neki. A hatalom mámoros bódultja 
volt. 



CENTURIO: Király akart lenni, azt még nem kóstolta mindent hab
zsoló szája. Király akart lenni, hogy eltörölje az adósságokat. Hogy meg
szabaduljon hitelezőitől. 

HORTENSIUS: Húszmillió sestertiusom vitte az alvilágba. És ötezer 
rabszolgám hozta a nyakamra. Ötezer rabszolgám vesztettem el, és 
Nerva helytartó ültetvényein a termés elveszett. Én vállaltam rabszol-
gáinamal Nerva ültetvényeinek megmunkálását. Elvesztettem rabszolgai 
leltárom, s a vesztett termést nekem kellett a szerződés értelmében pó
tolnom Nervának. És bírt-e vele Nerva hadserege? És lebírta-e a konzuli 
hadsereg? Győzelmesen tartotta egész Szicíliát; én Karthágóba mene
kültem, s onnan irányítottam Lucullus légióit. Nem a hadsereg, nem az 
én pénzem, az én ötletem verte le Vettiust. A belső rabszolgákat (rámutat 
a háttérben álló lakájokra), a városd rabszolgákat vetettem ellene harcba. 
Csaik árulás adta őt kezünkre. Koronát viselt fején a kereszten. Itt állt 
a kereszt, ahol most az athénié. Százmilliómba volt az a koronázott 
kereszt. 

MARIUS: De Nerva kárpótolt téged, anűnt hallottam. Azóta béreled 
Szicília adószedési jogát. 

OCTAVIA: És azóta vagyok itt: elhagytam a koronázott kereszt má
morvilágát, hogy Hortensius gondredőit simítsam ki. 

HORTENSIUS: (mosolyog Octavia felé) Igen. Nerva az ültetvényesek-
nek és bérlőknek kedvezett. Mindent megtett, amire kértem. Adóbér
letem ki is használtam a megapadt rabszolgaállomány kiegészítésére. 

CENTURIO: S ma Szicíliában nincs középosztály. Csak bérlő és rab
szolga. 

HORTENSIUS: De alighogy kissé rendbe jöttek a dolgok, Trifon kelt 
fel rabszolgái élén Nerva bérlőpolitikája ellen, rabszolgaszerző adósze
désem ellen. És hol volt a világ ura, hol volt Róma hadserege? 

CENTURIO: Megszűnt a római hadsereg. Római hadsereg nincs. Aki 
benne bízva űzi játékait, az régen levitézlett. 

MARIUS: Róma hadserege, szabad parasztok serege volt. Hol van ma 
a szabad római parasztság? Szicíliában egyetlen parasztudvar sincs. 
Etrúriában most ütötték dobra az utolsót. Sempronius és Gracchus meg 
akarták menteni a polgári hadsereget, és mit értek vele? A világ ura 
fegyvertelen: rabszolgák és barbár gyarmatok martaléka — Marius nél
kül. Én vagyok Róma. Az én privát hadseregem a világ ura. Róma: 
Marius! 

HORTENSIUS: Igaz, Marius. A te bérelt sereged nélkül ma nem volna 
Hortensius, nem volna Szicília és nem volna Róma. Lucullus légiói öt 
éve harcoltak már Trifon és az athéni bandái ellen. Minden eredmény 
nélkül. Igazad van, Marius. Te győzted le őket. Te vagy Róma ura. 
De kinek a pénzéből lettél hadsereg-vállalkozó? Miből bérelted embe
reid? Talán a dobra vert utolsó parasztudvarból? Nem az én pénzem 
adtad ki vidékre uzsorakamatra? Nem én előlegeztem a hadsereggyűj
tésre? Nem vagy-e még mindig adósom? És Centurio nem eladósodott 
aranyifjú lenne nélkülem? Te vagy, Marius, a kar, a fegyver, te vagy 
Róma ura a tömegek felé, de Róma én vagyok, habár meg is húzódok 
csöndben, a háttérben. 

MARIUS: S ha holnap másnak adom el kardom? 
HORTENSIUS: Centurio örömmel lép öröködbe. De ne hidd, hogy 



fegyvered korlátlan úr, hogy egyedül fegyvereddel bírtad le Trifont és 
az athénit. Hát a városi és ipari rabszolgák és a.proletárok nem csatla
koztak talán az athéni szolabandájához?! Nem találtuk-e a millidkat 
ellenünk, ezrek ellen? S ki ígért a városi raboknak szabadságot, hogy 
ne forduljanak az ültetvény esek ellen? S ki tudta, hogy ez az ígéret al
kotmányellenes, hogy a bíróság nem fogja elismerni? Hogy az ígéret 
semmire sem kötelez. S vajon Gracchus óta nem a birtokosok-e a bí
rák is egyúttal? S nem vagyok-e magam is a bírótestület elnöke? 

OCTAVIA: Marius nyers katona, de hatalom. Centurio drága arany
ifjú, aki szavaival elbolondítja a tömegeket és asszonyokat, de te vagy, 
Hortensius, a pénz és hatalom, az ész, te vagy az úr és Octavia barátja. 

HORTENSIUS: (megsimogatja Octaviát, lágyan, hellenisztikusán) Az 
athénit tehát mielőbb el kell fogni, mielőtt új lángra lobbantja a lázadás 
parazsát. 

OCTAVIA: Nem gondolod, nagy Hortensius, hogy előnyös színben tűn
nél fel a rabszolgák előtt, ha bírói ítéleted dacára felszabadítanád né
hány rabszolgád? 

HORTENSIUS: (nagyúri gesztussal, Octaviára mosolyogva, a lakájok 
felé mutat) Belső rabszolgáim szabadoknak nyilvánítom! Centurio, ke
ress a rabszolgapiacon megfelelő házi cselédséget. Ne felejtsd: egy in
téző, egy orvos, egy tanár, egy könyvelő, három levelező s megfelelő 
számú olajozó, borbély és masszőr legyen közöttük. De most térjünk át 
egy fontos kérdés megtárgyalására. A harcokban, a kereszteken rabszol
gaállományon felét elveszítettem. Hogy gondoskodunk utánpótlásról? 
Megbízható utánpótlásról. 

CENTURIO: Elmegyek a deJoszi rabszolga vásárra, adj megbízást, Hor
tensius. És írj levelet Bythinia ikirályához, parancsolj rá, magam viszem 
el, jó haszonmegosztás fejében szállítja ezerszám alattvalóit. A magam 
hasznáról magam gondoskodom. 

HORTENSIUS: Bythinia királyát említed? Ma kaptam levelét. Nem 
adhat rabszolgát. Bythiniában nincs már egyetlen munkaképes ember. 
Lucullus ott az adóbérlő, azt hiszem, többet nem kell mondanom. 

OCTAVIA: Lucullus egy kortya milliókat ér. Nemes gyöngyöt olvaszt 
italába. Ahol Lucullus veri fel márványsátrát, ott jövedelem, ífeákmány 
nem jut másnak. Bythiniát már lelegelte; jövőre bizonyára új tartományt 
kér a néptől. 

HORTENSIUS: Aranybányáim üzemét már beszüntettem. Túlságosan 
együtt vannak sok ezerén a rabszolgák, könnyen megközelíthetik a Tri-
fonok és athéniek. Törvényt hozattam, hogy aranybányában ne lehes
sen ötezernél több rabszolgát foglalkoztatni. A lázadás ezeket is elvitte. 
Aranybányáim nem dolgoznak. Róma arany nélkül marad. A drágaság 
már oly mértékű, hogy mindennap attól félek, kirobbanásra ébredek. 
Marius, tudsz-e szerezni rabszolgát aranybányáimba? 

MARIUS: Nekem kardom van. Míg Rómának volt paraszthadserege, 
tudott rabszolgát szerezni. Most a hadsereg én vagyok. Add Róma ural
mát, és szerzek rabszolgát. 

HORTENSIUS: Honnan? Ázsiában konkurrensünk támadt, ott Mithra-
datesz az úr, a pontusiak királya. Meghódította egész Ázsiát. Övé a 
Fekete-tenger északi partja, övé a szkíták egész a Duna torkolatáig. 
Afrikában Ingurtha az úr, neveti Róma erőlködését. Európában? A vad 



kimber pásztorok már magát Itáliát fenyegetik, örökös konzullá teszlek, 
Marius, örökös diktátorrá, csak szerezz rabszolgát. Mentsd meg Rómát 
— nekem! 

2. kép 

Utcarészlet Róma Subura-negyedében. Rokkant, magas bér
házak és alacsony kunyhók meg nyilvánosházak. Szűk, kes
keny utcák, szenny, piszok mindenfelé. Kisiparosok düledező 
műhelyei. Piszkos, rongyos, de tógás emberek a lakók. Egyik 
műhely előtt ócska bútor és szandálkészítő szerszámok ki
rakva az utcára. A forgalom megakad a szűk utcában. Kéz
műves, családja és négy rabszolgája a bútoroknál. Később 
arra halad egy falusi szekér: messze költözők cókmókjával. 
Megakad a bútorok miatt. Megáll. Rajta egy etrúriai paraszt
család egy rabszolgával: beköltöznek Rómában. Egy AEDILIS 
PLEBIS: rendőrőrmester. Két filozófus. Az egyik, SZTOI
KUS, szegényesen öltözve, a másik, CINIKUS, félmeztelen, 
rongyokban. Később egy atlétatermetű, nagyon intelligens 
arcú rabszolga, tógában, s egy suburai nyilvánosházbeli nő: 
frivol öltözék, kikészített arc, hónalj szőrök eltávolítva stb. 
Arca intelligenciát, elszántságot és jóságot sugárzik. Egykép
pen képes gyűlölni és szeretni. E tulajdonságok kirívó ellen
tétben állnak sminkelt frivolságával. A kézműves öreges, kín
zott arcú, 35 éves, neve SARTO; FELESÉG; a paraszt, egész
séges, de görnyedt, kora meg nem állapítható: AGRICOLA; 
az intelligens rabszolga, fiatal, 25 éves, ő az athéni:, ATHÉ
NION; a prostituált 20 éves. neve CORNELIA. 

SARTO: Még jó, hogy el nem ered az eső. Mert mért ne vehetnék el 
a napot is tőlünk, ahogy elvették bútorom és szerszámom? 

FELESÉG: Csak siránkozz, máshoz sincs tehetséged. Magad vagy az 
oka. Eleget intettelek. De te naphosszat csak lustálkodtál. Mintha nem 
volna családod: feleséged, gyermekeid, akikről gondoskodnod kell. Hogy 
minek nősül az ilyen ember?! Minek ad neki Junó családot? 

SARTO: Lustálkodtam?! A Styx vizére és Cerberusra, álljon be már 
a szád. Mit dolgoztam volna, mikor két éve nem akadt három ember, 
aki szandálrendelésre dugta be a pofáját műhelyembe. Kinek dolgoztam 
volna? Kinek? Azt mondd meg! Kinek dolgozzak? Mikor egész Róma 
mezítláb jár! Hát kinek van ma Eómában pénze szandálra? Két éve nem 
láttam pénzt egyetlen ember markában sem. Neked csináltam volna szan
dált vagy a gyerekeknek? Hát megfizettétek volna ti, vagy kifizethettem 
volna belőle a vén Hortensiusnak a házbért? Asszonylocsogás! 

FELESÉG: Nincs pénz, nincs pénz! Mást se tudtok, pipogya férfiak. 
Más ember tud szerezni. Hát Curius, a felszabadított, honnan szerezte a 
pénzt? Nem ötven rabszolgával dolgozik ma? Az ö vevői nem törik ma
gukat mezítláb Subxxra piszkában. Egy kis élelmesség, egy kis szorga
lom, Sarto mester. Pénzt nem adtál á konyhára, de négy rabszolgád oda
ültetted az asztalhoz. Miből, Sarto, miből, te gyáva, te „férfi", azt nem 
kérdezted, ugye? T^ lógattad a lábad, mint most is az asztal tetejéről, 
az asszony, a jó házibarom, meg gondoskodjon ételről-italról, járja le a 



lábát, dolgozza le a bőrt a tenyeréről, teremtse elő az ebédet. Miből, te 
férfi, te római polgár! 

SARTO: Elhallgass, asszony! Hát ki szerezte a pénzt uzsorakamatra, 
mióta be nem tette lábát rendelő a műhelyembe? Nem én jártam le a 
lábam kölcsönök után? Hát két éve nem én irtam alá az adóslevelet 
Mariusnak? Hát Centuriótól nem én könyörögtem ki a házbérrevalót? 
És honnan tudtam volna, hogy Centurio mögött s Marius mögött a házi
gazda áll; hogy egyik zsebéből átteszi a pénzt a másikba, és kamatot 
szed utána. Hát a te felszabadítottad nem Hortensius ügynöke talán? 
Ki csinál ma szandált Rómában? Hortensius! És ki jár szandálban? Hor
tensius vevői. 

FELESÉG: Mert Hortensius nem oly teddide-teddoda bábférfi, aki csak 
az asszonyt tudja markában tartani. Mert Hortensius meg tudja fogni a 
dolog végét. És Hortensius tudott lefelé menni az árakkal, mikor fogyott 
a pénz Rómában. Csak te tartottad nagy büszkén az árakat. 

SARTO: Könnyű Hortensiusnak. ö nem fizet házbért és nem fizet 
kamatokat. Ezer rabszolgát dolgoztat, akik fölött ott a felügyelő kor
bácsa. Próbáltam én is haladni az ő áraival. De hiába dolgozták rab
szolgáim éjt nappá téve: a házbér, a kamat, az adó, a bőr, a fonál, a 
cserzőanyag. . . 

FELESÉG: Mert Hortensius szandáljaihoz persze nem kell bőr és fo
nál és cserzőanyag. 

SAiRTO: övé a nyáj és övé a cserjés és övé az erdő s az ő hajói hoz
zák az anyagokat. Semmiért sem fizet. 

FELESÉG: És Hortensius talán nem fizet adót. 
SARTO: Hortensixis adóbérlő s a censor az apósa. (Legyint, A rabszol

gákhoz,) Titeket pedig ezennel szabadoknak nyilvánítlak. Nem tudok 
továbbra is gondoskodni rólatok. Gondoskodjatok magatokról, és ne fe
ledkezzetek meg a köteles háláról volt tulajdonosotokkal szemben. Mert 
ha hálátlanságtok miatt visszakerülnétek hozzám mint rabszolgák, Ju 
piterre, nem tudom, mit kezdenék veletek. 

VULPES (1, rabszolga): Szabadosok leszünk, a magunk gazdája, és 
mégsem saját jogú szabad polgárok. Ezt is köszönjük, Sarto. Hová for
dulsz, mit csinálsz majd ezután? 

SARTO: Római polgár vagyok. Szavazati jogom van. Eladom, Majd 
eltengődöm belőle. Ti is igyekezzetek polgárokká válni. 

VULPES: Polgárokká? Ha sikerül meggazdagodnunk. Ezt már kita
nultam. Hatvantonnás hajó, vagy bérház, vagy malom tulajdonosaivá 
kell felvergődnünk, hogy elfelejtsék nekünk, hogy rabszolgák voltunk. 

ATHÉNION: (hirtelen felbukkan, tógában) Vagy feladóvá, Róka! Itt 
jön éppen az aldilis, ints neki, hogy tegye rám kezét, s te szabad római 
polgár vagy. Római polgár, mint Sarto; a világ ura, Róka, a világ ura, 
aki maga is szolga. A világbíró Róma tagja, akinek semmije sincs; aki 
szavazatát adja el, hogy megéljen, más eladnivaló híján. 

CORNELIA: (megjelenik, szeme Athenionon.) 
VULPES: Lehet, hogy egyszer, ha minden kötél szakad, arra is ráfa-

nyalodok, hogy feladóvá, besúgóvá alacsonyodjam, hogy római polgárrá 
magasodhassak. Talán szabados maradok, pénzhajtó, s magam is meg
gazdagszom. Talán katonának állok be, s ha élő veterán leszek tizenhat 
év múlva, mint római polgár halhatok meg. 



ATHÉNION: Katonának?! Rabszolga létedre, hogy rabszolgát szerezz 
Róma uralnak. Ne menj, Róka! Ne szerezz rabszolgát. Velem tarts! 
Szabadítsd fel a rabszolgákat. Mert itt csak két út van: vagy velem, 
vagy Hortensiusszal. Légy katona, Vulpes! De ne a Mariusé, ne a rab
szolgaszer zoé! A felszabadító sereg katonája légy! 

CORNELIA: (minden szavát heissza.) 
AEDILIS: (megjelenik) Sarto! Hortensius rendeletére és Róma nevé

ben! Hátralékos házbéred, adósságod és a kamatok fejében ezennel le
foglalom minden ingó tulajdonod. (A rabszolgákhoz lép, hogy kézráte-
véssel jelezze a birtokba vevést Közben megjelenik a két filozófus,) 

SARTO: Az emberek már szabadok. Tanúk előtt, a szóbeli törvényes 
forma betartásával szabadoknak nyilvánítottam őket. 

AEDILIS: Törvényes forma? A törvény így szól, Sarto mester: Aki
nek két rabszolgája van, az mind a kettőt felszabadíthatja. Három közül 
csak kettő szabadítható fel. Négytől tíz rabszolgáig az ingó leltár fele, 
tíztől harmincig egyharmada, harminctól százig egynegyede, száztól öt
százig egyötöde, de azon túl is semmi esetre sem szabadítható fel több 
száz Tabszolgánál. így szól a törvény, Sarto. A magántulajdon, az élő
ingó leltár magántulajdona Róma alapköve, és Róma nem tűrheti, hogy 
könnyelmű, pazarló polgárai elfecséreljék vagyonukat. Neked négy rab
szolgád van: a felét felszabadíthatod a törvény szerint. Kettő rabszolga 
marad. 

SARTO: Melyiket szabadítsam fel?! Egyformán kedvesek előttem. Me-
lyi)ket tartsam meg? És mondd, te törvényőr, hogy tartsam el, miből 
tartsam el két rabszolgám, mikor semmim sem maradt? 

VULPES: Én maradok, Sarto. 
AEDILIS: Add kölcsönbe őket, vagy bérbe, vagy zálogba; vidd a rab

szolgavásárra. A vételár a tied. Ma kicsi a kínálat, jó árt érhetsz el 
értük — ha ez a kérdés izgat, tudatlan naiv lélek. Hát nem ismered 
a törvényt, Sarto?! Nem tudod, hogy adós sem csődben, sem csődön 
kívül nem adhat el és nem szabadíthat fel rabszolgát! Nem csökkent
heti a csődvagyont, amelyre a hitelezőnek joga van. Vagy te becsap
nád Hortensiust? A rabszolgák Hortensiusé. (Rájuk teszi kezét.) És le
foglalom a bútorokat és szerszámokat (kézmozdulat), amelyek a leg
többet ígérő tulajdonát fogják képezni. (El a rabszolgákkal, akik cipelik 
a bútort stb,) 

ATHÉNION: Róka! Találkozunk még! (Kocsi beáll,) 
SARTO: (kétségbeesetten néz) Nincs hajlékom, nincs bútorom, nincs 

rabszolgám. Csak szájas feleségem maradt meg. 
AGRICOLA: Rómában vagyunk. A városban. Ahonnan uralkodnak a 

vdlág fölött. 
ATHÉNION: S ahol összegyűlnek a föld kisemmizettjei — s a föld 

aranya. 
AGRICOLA: Jut majd talán nefkem is belőle. 
ATHÉNION: Kérdezd Sartót! A kisemmizettek és az arany tátongó 

szakadékkal vannak elválasztva. Kérdezd Sartót! Hol az arany, Sarto? 
SARTO: Az arany Hortensiusé! Minden arany, a nagy római biroda

lom minden aranya Hortensius kezébe ömlik. 
AGRICOLA: Hortensiust emlegetitek? Ismeritek Hortensiust? 
SARTO: Ö tett koldussá, proletárrá. 
ATHÉNION: Ö tett földönfutóvá. 



AGRICOLA: Miatta vettem vándorbotot kezembe. 
SARTO: Honnan? 
AGRICOLA: Etrúriából. Az Amo partjáról. Szép húszholdas birtokom 

volt. 
CINIKUS: örül j , Agricola! Mért sírsz? És mért sírsz, Sarto, és mért 

panaszkodsz, te ismeretlen? örüljetek és vigadozzon a ti szívetek, hogy 
koldussá levétek! (Megütközve néznek rá; Athénion gúnyos, fölényes 
mosollyal nézi.) 

SARTO: (legyint) Hadd a bolondot, mondd tovább! 
AGRICOLA: Nincs sok mondanivalóm: Én voltam az utolsó szabad 

paraszt Etrúriában. Jól bírtam magam. Míg meg nem vetette a lábát 
Etrúriában Hortensius. Kibérelte Publius Spurius Montanus birtokát, 
és egyre terjesztette. Parkká, vadaskertté alakította, meg legelővé a zsí
ros televényt, és felvásárolta mind a földeket. Sextus földjét csatlósai
val szállta meg, és Sextust elkergette. Én megmaradtam. Egyedül ma
radtam. A föld, amely egykor ezreket táplált, most egyeüen ültetvény 
egy gazdag ember tulajdonában. Birtokának határai minden irányban 
kitolódtak: a parasztudvarokat a földdel tette egyenlővé, az atyák szent
élyét szétrombolta. Sivárság uralkodik a nagy lapályokon. Engem meg 
minden oldalról körülfogott a gazdaság, mint valami fal: erről a gaz
dag kertje, amarra szőlője, amott parkja, vadászterülete, erdeje, lege
lője. Láttam, ennek a terjeszkedésnek nincs határa — míg két gazdag 
birtoka egymás határába nem ér. A gabona ára egyre esett. Azt me
sélik, Hortensius Szicíliából hozat olcsó gabonát. Az enyém senkinek 

' sem kellett. Kinevettek, mikor megkértem az árát. A rendes árát, iz
zadságom és családom izzadságának árát. Kinevették véres verítékem. 
Aztán elvittek katonának. Afrikában harcoltam Montanus vezérsége 
alatt. Földem parlagon hevert. Családom eladósodott. Hortensius mar
kában voltam. A Terminus, a határkő a jelzáloggal ott volt már földe
men. Most Hortensius halastava van ott, ahol valamikor hullámzó ga
bonám sárgállott. Szerettem a földet. Hozzá voltam nőve. Nem tudtam 
elszakadni tőle. Felajánlkoztam Hortensius munkásának. Az intéző ki
nevetett. 

ATHÉNION: Fizessen? A rabszolga ingyen dolgozik. 
AGRICOLA: Azt mondta, én katonaköteles vagyok, Montanus pedig 

újból Afrikába készül. A rabszolga nem katonaköteles. 
ATHÉNION: A szabad polgár katonaköteles, és rabszolgát szerez mint 

katona. Rabszolgát szerez, aki aztán kitúrja vagyonából és munkalehe
tőségéből. Magatok vagytok sírásótok, Agricola, Sarto! Érzitek, mily fo
nákul használ ki benneteket Hortensius. 

CINIKUS: Igazad van, ismeretlen szónok, bölcs filozófus. így volt ez, 
és így van, s ezen nem lehet változtatni. És mért is változtatnák rajta? 
Lelkünkben hordjuk a boldogságot és szülőanyját, az erényt, örüljetek, 
hogy megszabadultatok a földi salaktól, a vagyon, az anyagiasság kö
tésétől. Öljétek meg magatokban a vágyat. Emelkedjetek felül, nézzétek 
le a pénzt, a vagyont, minden kötést és bilincset vessetek le magatok
ról. Élvezzétek szabad lelketeket. 

CORNELIA: A vágyat öljem meg magamban? A vágyat a tisztaság, 
a tiszta öröm után? 

ATHÉNION: A vágyat akarod megölni, Diogenész tanítványa, kutyák 
követője, cinikus bölcs?! És élvezni tanítod a szenvedőket?! A lehetőséget 



teremtsd meg hozzá, ha bölcs vagy! Szüntesd meg a fájdalmat! És szün
tesd meg a lenézett arany uralmát! Te aranyat-lenéző aranyimádó, te 
Hortensius szolgája, arany-bérenc. 

CINIKUS: Változtatni nem lehet. Csak lélekben lehet megtisztulni, 
felülemelkedni. Tényleg megtisztítani a társadalmat, a menthetetlenül 
pusztuló, a menthetetlenül bűnös civilizációt, szökj el a pusztába, a 
magányba. Szállj magadba, ne szorulj másokra, ne vedd igénybe e rom
lott társadalom szolgálatait. Ha egyedül leszel — erős leszel! Az egye
düllétben van az erő, az erény, a lélek boldogsága. 

ATHÉNION: Az erő a közösségben van! Az összefogásban. Az egy
másra szorulásban, az összeboronáltságban. Az erőt és közösséget pré
dikálom én, és társak után kiált bennem az egyedüllét fájdalma és a 
vágy az ember után. Testvérek! Közös sorsúak! Ide mellém, és kivet
jük sarkából, megváltoztatjuk a világot. Átformáljuk a magunk képére 
— és nem vonulunk vissza a magányosság pusztájába, mert a magányos
ság pusztáját is megvásárolta már Hortensius. Megszabadulsz-e vajon 
civilizációtól, aranytól, államtól, ha el nem ismered?! Vagy Hortensius 
vajon a te elismerésedre vár, Diogenész követője?! 

CORNELIA: (feléje repes.) 
SZTOIKUS: Nyugodj meg, ismeretlen esszeus, vagy minek tartsalak, 

mily iskola hívének, ismeretlen. Nyugodj meg. Nincs semmi a földön, 
ami megérné idegeid egyensúlyainak kibillenését. Van változás. Nem 
mond igazat a cinikus, az utca csavargóinak prédikátora; én, csarnok 
filozófusa, a sztoikus, Zenon követője, mutatom meg neked a helyes 
utat. Van változás, ismeretlen, aki a békés esszeizmust és az erőszak 
hirdetését egyesíted csodálatosképpen magadban, van változás, és van
nak társadalmi harcok. A cinikus kutya elvonatkozik a világtól, le
hunyja szemét, hogy meg ne lássa a megvetett, lenéíett társadalmat, és 
magányos pusztájában csak az állandóságot és saját köldökét látja. He
lyet változtat minden, változik minden részeiben, csak az egész marad 
változatlan. 

ATHÉNION: Amíg meg nem változtatjuk. Az egészet változtatjuk 
meg: mi kisemmizettek, kiebrudalt kézművesek és talajvesztett parasz
tok, római proletárok, rabszolgák és gyarmati kiszipolyozottak. Velünk 
az erő, a sokaság, a szám hatalma! 

SZTOIKUS: A sokaság? A szám hatalma? Püthagoraszra esküszöl? De 
Püthagorasz a számban harmóniát látott, Püthagorasz nem akart vál
toztatni, Püthagorasz minden világ legjobbikának tartotta a meglevőt, 
ö szükségesnek tartotta a társadalmi különbözőségeket, ellentéteket, osz
tályokat és szakadékokat, mert a sokaság, a különbözőség egy nagy egy
ségbe olvadt az 6, csak szépet, megnyugtatót látó szeme előtt. És te, 
aki változtatni akarsz, Püthagoraszra esküszöl? 

ATHÉNION: Gyűlölöm Püthagoraszt. Az anyagban hiszek, a testben, 
amely kihat a szellemre is. És a szellemben hiszek, az erőben, amely 
kihat az anyagra. Gyűlölöm Püthagoraszt, aki a testet, akár e cinikus 
bölcs itt, megvetendőnek, a lélek börtönéinek tartja. A testi és szellemi 
erőt hirdetem egyként. 

SZTOIKUS: Helyesen beszélsz, ismeretlen bölcs, minden anyag! Anyag 
és szellem az érem két oldala csaipán. Isten is anyag. És minden szük
ségszerűen ilyen, és minden szükségszerűen következik be. És te vál
toztatni akarsz? A részek változnak. Az egész megújul, és újból elöl-



röl kezdődik minden. Te változtatni akarsz? Hogy rövidesen szükség
szerűen újra minden visszatérjen. Értsd meg! Csak a részek változnak! 
Az egész megmarad! És nem mindegy a világnak, hogy Sartónak hív
ják-e Hortensiust és Hortensiusnak Sartót, vagy Sarto marad meg Sar
tónak és Hortensius Hortensiusnak?! Nézd ezt a golyót! A részek hely
zete megváltozhat. Ami felül volt, alul kerülhet és ami alul volt, feljut 
most. De az egész: a fent és a lent megmaradnak változatlanul, szük
ségszerűen fentnek és lentnek! Nem tudsz változtatni — csak elfogadni 
és alkalmazkodni! 

ATHÉNION: Alkalmazkodni? Elfogadni? Tudod-e, sztoikus bölcs, hogy 
hatvanmillió ember él a római birodalom területén és ebből csak négy
százezer a római polgár?! És kik e polgárok? Sartók és Agrioolák és csa
vargó cinikusok, és erényes sztoikusok: kisemmizettek és hajléktalanok 
e négyszázezrek, és kétezer polgár teszi ki a Hortensiusok táborát. Két
ezer Hortensius ura Rómának és ura hatvanmillió elnyomottnak. És én 
a milliók erejével megszüntetem a püthagoraszi harmóniát, megszünte
tem a fennt és lennt, és egyetlen szabad közösségbe egyesítem Rómát. 
Szükségszerűen ilyen a világ, mondod. Igen! Én hiszek a szükségszerű
ségben! De most a fennt és lennt megszüntetése szükségszerű! 

SZTOIKUS: Megpróbálhatod! De nincs a földön oly nagy érték, oly 
fenséges bolond nekikeseredés, amely megérné a lelki nyugalom egyen
súlyának kibillentését. 

ATHÉNION: És te nyugodtan, kiegyensúlyozottan tudod látni a milliók 
éhezését, a milliók hajléktalanságát, a verejtéket, a vért, a kereszt kín
jait?! Te félreállasz? Nem hallod a milliók hívó sikolyát?! 

SZTOIKUS: Hallottam egykor. De a fájdalom rossz, és az öröm is 
rossz. 

CORNELIA: Az öröm? A tiszta lélek tiszta öröme?! 
SZTOIKUS: Minden közömbös. Én, az egyén, vagyok a fontos. Változ

tatni nem lehet. Jobb félreállni. Jó volna, ha megvalósulna a te közös
séged, ha ledőlnének minden terminusok és minden határok, de én hinni 
nem tudok az egész változásban. Menjen minden a maga útján — én 
félreállok. A milliók is legokosabban tennék, ha félreállnának! 

ATHÉNION: De hiszen te is a cinikus következtetésére jutottál. Te az 
öngyilkosság tanát hirdeted! Az egyén lehet öngyilkos, de a milliók.nem 
ugorhatnak fejest a szakadékba. Nem a halált, az életet vágyjuk, és az 
életet hozom én a millióknak. 

CINIKUS: Állj félre! Szabadulj meg minden bilincstől. Rajtad lehet a 
bilincs, ha csak lélekben nem veszel tudomást róla. (Athénion legyint,) 
Ne végy magadra új kötést, a tömegért való harc kötését, de szabadulj 
meg minden meglévő kötéstől: a hit, a lelkesedés, az erkölcs, a család 
kötésétől! 

FELESÉG: És mit csináljunk mi, asszonyok, és mit tegyünk gyereke
inkkel, ha urunk félrelök, mint használt mosogatórongyot? Nincs annyi 
ágy Subura nyilvánosházaiban, amely mind magára fogadhatna ben
nünket. 

ATHÉNION: Megszüntetjük a családi kötést, de nem szórjuk árok
szélre asszonyainkat. Megszüntetjük a családi kötést, de leromboljuk 
Subura nyilvánosházait is. Űjjá, barátivá, egyenrangúvá, kötés nélkülivé 
tesszük férfi és nő együttélését. Felszabadítjuk a nőt a férfi kezéből és 



hatalmából, szabaddá tesszük, emancipáljuk, s a megértő vággyal és élet
örömmel helyettesítjük a kötést. 

FELESÉG: (órteílejiül bámul) 
CORNELIA: Emberem, barátom! Megtisztítom, felszabadítóm! (Rá

borul.) 
SZTOIKUS: Félre az útból! fMéreí7po/iár megvillan, lerogy; Athénion 

és Cornelia jöléjc hajolnak, majd összeölelkezve tovább mennek. 

3. kép 

Rabszolgavásár Delosz szigetén. Görög stílű csarnok. Nem 
az a sablonos „rabszolgavásár" hangulat, amit olcsó metszete
ken szeret a kispolgár. Tulajdonképpen nem is vásár, hanem 
átmenet a vásár és a börze között. Amolyan modern áru
mintavásár, ahol még esetleg maga az áru is látható és meg
tapintható, de inkább nagyobb kötéseket eszközölnek: azo.i-
nalra — ez esetben ott a minta — vagy terminusra is, itt 
csak a minőség és mennyiség lesz megjelölve és feljegyezve. 
Ezért üzletkötők mögött rabszolgák. Ezek jegyzik a kötése
ket. Semmi esetre sem szabad a hangulatnak olcsó romanti
kába süllyednie, annyiban sem, hogy szép testű hárem-rab
szolganők kiállítását ábrázoljuk. Lehetőleg csak férfi rabszol
gák legyenek. Lehet egy-két nő is, de itt is főleg a munkagépet, 
az „ingó élő leltárt" kell kihangsúlyozni, esetleg a szülőgépet, 
a rabszolgatermelőt, nem pedig a luxuscikket és kéjtárgyat. 
Éppen így a vevők magatartása és szemevillanása se a kéjt, 
hanem az üzletember szakértését ábrázolja. Börzehangulat. 
A kiállított rabok nyakában tábla felírással, mint ez az áru
mintavásárokon szokásos. Ráírva a rabszolga neve: nem 
valódi, de valami tulajdonságot jelző állatnév, hasonlóan pl. 
az indiánus „medveölő" stb. elnevezésekhez, vagy a falusi 
emberek csúfneveihez, mint pl. Görbe, Fekete stb. Esetleg 
hazájuk neve, pl.: Afrikai, Ázsiai, Spártai stb. Azonkívül fel 
legyen tüntetve az életkor s valami szembeszökő jó tulajdon
ság, amely príma áruvá teszi viselőjét egy bizonyos szakmá
ban. Alatta az ármegjelölés római valutában. Ügynökök: ró
mai polgárok, esetleg szabadosok, akik patrónusuk megbí
zottjai. Itt van CENTURIO és MARIUS, meg ATHÉNION is, 
akit állandóan kísér CORNELIA. 

1. ÜGYNÖK: Veszek bányarabot, bányarabot veszek! 
2. ÜGYNÖK: Ültetvényrabot veszek, veszek ültetvény rabot! 
3. ÜGYNÖK: Városi rabot veszek, veszek ipari rabot! 
4. ÜGYNÖK: Eladok ültetvényrabot, eladok, eladok . . . 
2. ÜGYNÖK: (4.-hez lép) Mennyiség? 
1. és 3. ÜGYNÖK: (tovább ordít,) 
4. ÜGYNÖK: Ezer. (Közben a kiállított rabok körül azonnali vásár.) 
2. ÜGYNÖK: Kevés. Ár? 
4. ÜGYNÖK: Tízezer. Száz darabjáért. 
2. ÜGYNÖK: Lekötve. (Rabszolga jegyzi.) Szállítás Szicíliába. 



4 . ÜGYNÖK: Szicília? Kalózokkal tele a tenger. Kisérőhajót ki állít? 
Rabok őrzésére ötven katona, kalózok ellen száz katonát elbíró gyors ha
dihajó szükséges. Van? 

2. ÜGYNÖK: Nincs. Katona nincs. Hadihajó nincs. 
4 . ÜGYNÖK: Tudok szerezni. Százezer sestértius. Vagy ugyanannyi 

kalózkapitány leszerelése. Ha megalkuszik. A kalózok egyre harciasab-
bak. Megalkuvó kapitány ellen gyakran lázadnak. Nem hagynak a há
tuk mögött alkudozni. Nem engedik magukat kisemmizni. Kicsi a tengeri 
forgalom. Kicsi a zsákmány. A kockázat nagy, az evezős és katonai 
munka megerőltető, ötvenezer sestertiusért vállalom a kapitány meg
szerzését. 

CENTURIO: (megjelenik) A kapitányokat mind meg kell nyerni Róma 
részére, vagy megtisztítani tőlük a tengert. (4. Ügynökhöz) Kicsi a kí
nálat! Azelőtt napi húszezer darab volt a forgalom. (Egyre hallani: „Vc-
szek, veszek*\ eladók nincsenek.) Húszezerre van szükségem! Tudsz 
szállítani? 

4 . ÜGYNÖK: Azonnalra ki van zárva. 
CENTURIO: Határidő-üzlet. Hat hónapra húszezret veszek. A'̂ r? 
4 . ÜGYNÖK: Vadászok! (2—3 embervadász — kalózíormájú emberek, 

de jelenleg legális kalózok — megjelenik.) 
1. VADÁSZ: Húzezer hat hónapra? Lehetetlen. Ázsiában Mithradatesz 

az úr. Szkitióban is ő toboroz és vadászik. Athénben Arisztion, a tanító 
az úr. Maga köré gyűjtötte és felfegyverezte a rabszolgákat és proletá
rokat. Most Mithradatesszal tárgyal, aki felszabadítást és adósság
elengedést ígér. Csak Etiópia áll még nyitva Róma részére. Archelaosz, 
a görög, Mithradatesz hadvezére, tizenötezer rabszolgát vett fel sere
gébe. Csak Etiópia szabad terület. 

4. ÜGYNÖK: Szállíthatsz? 
1. VADÁSZ: A tengeren a kalózok az urak. Húszezer rabszolga Ró

mába szállításához egész hajóhad kell. Egész hadsereg. Rossz világban 
élünk. Egyedül nem vállalhatom. 

CENTURIO: Vedd meg a kalózokat. Legyenek a római patríciusok 
ügynökei. Rövidesen meggazdagodhatnak. 

1. VADÁSZ: Lehetetlen. Ha az egyik kapitányt veszem meg, rám tá
mad a másik. A kalózok felét kellene felbérelnem, hogy kisérjenek s 
védjenek meg a másik fél ellen. És Mithradatesz is tárgyal velük. 

CENTURIO: Vedd meg őket. Róma hálája el nem marad. (Egyre hall
ható még: „Veszek, veszek!") Az ár mellékes. 

MARIUS: (fellép) Nem pazaroljuk kalózokra a pénzt. Nagy árt szab
nának. Mithradatesz már alkudozik velük. Nem licitálunk. Vadászok, ide! 
(Köré gyűlnek.) Megindítom a rabszolgaszállítmányokat! Álljatok mel
lém csapataitokkal, álljatok szolgálatomba. Kiirtjuk a kalózokat. Lever
jük Mithradateszt, és leverjük Ingurthát és leverjük a vándor barbár 
germánokat. Lesz rabszolga Afrikából és lesz rabszolga Ázsiából, és a 
birodalomhoz csatoljuk Skythiát és Germániát, a barbár erő képvise
lőit. Urakká teszlek titeket, vadászok, és a megtért kalózokat. Nektek 
lesznek ezentúl vadászaitok. Gyertek Rómába! Nem osztjuk meg többé 
a hasznot. Nem alkudozunk. Róma az úr. És én vagyok Róma. 

CENTURIO: És Hortensius? 
MARIUS: Én vagyok Róma és — ő Róma ura! Gyere velem! Hozzá! 

Gyerünk, vadászok! Egyesítenünk kell a kisüzemeket! A szétforgácsolt 



erőt. így lesz Róma hatalmas — és vele Marius! (El mind. Közben hal
latszik a börzezaj még, de egyre inkább lanyhul a kínálat híján. Itt-ott 
egy-egy ügynök a kiállított rabszolgákhoz is lép, szemlél, tapogat, alku 
nélkül fizet. — Athénion és Cornelia fellépnek. Athenionon most is tóga,) 

ATHÉNION: Elmentek, Marius és Centurio is. Más itt minket nem 
ismer. Centurio szállítmányát, az ezer szicíliai rabot útközben vesszük 
munkába. Űtban Szicília felé. Szicília felé, ahol még állnak a keresztek, 
ahol még vár rám Vettius keresztje. 

CORNELIA: Szicília! A gabonatermő Szicília! És a kereszttermő Szi
cília! Még nem voltam Szicíliában, és nem voltam Athénben, szülővá
rosodban, hazádban! Szeretnék minden helyet megismerni, amely egykor 
kedves volt előtted. Szeretném megismerni Athént, a hazádat! 

ATHÉNION: Én is, Cornelia! A hazát! Még eddig nem volt hazám! 
Neked sem, Cornelia! Serikinek széles e föld kerekén. Csak a kétezernek 
Rómában és Ingurthának Afrikában, Mithradatesznek Ázsiában. Nekik 
van hazájuk, mindenütt, ameddig pénzük és kardjuk elér. Széles e vilá
gon. Ezért nincs hazánk nekünk, Cornelia. Szolgák vagyaink, tárgyak, 
ingó inventár. 

CORNELIA: És én. Athénion, mi asszonyok! Jaj annak, aki asszony
nak született és nem a kétezer hetérája. Az asszony kétszeresen rab
szolga. Mint dolgozó és mint asszony: urak munkabarma és férfiak ki
szolgáltatottja. És én gyarmati is vagyok: háromszorosan kiszipolyozott, 
háromszorosan ketrecbetört, háromszorosan gályarab. De én hiszek ben
ned, Athénion, hiszek a jövőbeli hazánkban: legyen bár Szíriában, 
Egyiptomban, Athénben, Rómában vagy Hispániában. A mi hazánkban, 
a hazában, amit te építsz fel nekünk. (Prózaian.) Ott két asszony van. 
Athénion. Beszélek velük. Az asszony nagy erő, ha hisz, ha szeret! Mint 
a fergeteg, olyan lendülettel támad, mint a párduc védi kölykeit. 

ATHÉNION: Menj! Én a házicselédséghez fordulok. Delosz az egész 
világba szórja a rabszolgát, ha Delosz a tied, megmozdul Róma alatt a 
föld. (Elválnak, Mindegyik kiválasztott csoportjához. A csoporthoz szól.) 
Még veszteg? Hirdesd társaidnak: a harc újra indul. Az athéni él s meg 
fogja adni a jelt. Te tanító vagy!? Hirdesd: megteremtjük a mi hazán
kat, hazát teremtünk, ahol mindenki szabad és szabad közösségben 
testvériesül. Hirdesd az erőt és a közösséget. A fent és lent megszünte
tését. A nagy változást. Utazzatok s. vigyétek el mindenfelé a jó hírt: 
megjött a mi időnk, a mi birodalmunk. Átvesszük a világ kormány-
rúdját Erő és közösség! Tanítsatok és szervezzetek és várjatok a jelre. 
És üzenj Arisztionnak Athénbe: ne adja el magát Mithradatesznek. 
Csatlakozzék az athénihez, aki Szicüiából megadja a jelt. Kardot hoz, 
hogy meghozza a békét. 

ÜGYNÖK: (megjelenik) Rabszolgával beszélgetsz?! Oh psztelen! Ember 
volna a rabszolga, hogy társalogni tudsz vele?! „O demens, uti servus 
homo est?** 

4. kép 

Róma. Hortensius palotája. Pazar palota fürdőcsarnoka. A 
medencében HORTENSIUS, OCTAVIA, MARIUS, CENTU-
RIO, TITUS SPURIUS MONTANUS, optimata földbirtokos, 



senator: szigorú optimata erkölcsű férfi. Az erkölcs nem ab
szolút, de intranzigens szenátori értelmében: pl. inkább a pusz
tulás, mint oly engedmény, amely csorbítaná kiváltságait. 
Idősebb férfi, lehet 45 éves. PUBLIUS SULPICIUS LEN-
TULUS, ügjrvéd, hol ide, hol oda hajlik, gerinctelen, ko
njunktúra-vadász. Mindenre talál tetszetős érvet, filozófiával 
kacérkodik, itt is mindent összehord: eklektikus. Gyáva és 
kegyetlen. Adósa Hortensiusnak, akár Montanus is. Népi 
származású, ambiciózus, kb. 55 éves. Látszik rajta a kor, 
hajlott, tört termet. Egyesek a vízben, a medence szélén 
köpenybe burkolva mások. Egyesek átengedik magukat a 
kozmetikai rabszolgaszemélyzet művészetének: masszőrök, 
borbélyok, olajozok. Háttérben egy muzsikus rabszolga fúvós 
hangszerrel. Egy rabszolga viasztáblával és stylusszal kezében 
várakozik: jegyzőkönyvvezető. A rabszolgák előtt szabadon 
beszélnek és vetkőznek — Octavia is —: tárgyak, nem embe
rek. Függöny felvonásakor még hallatszik valami görög sze
relmi dal zenéje, Hortensius átölelve tartja Octaviát. Ez így 
maradhat is. 

HORTENSIUS: (int a fuvolásnak, megszűnik a zene) Elég volt a für
dőtréfákból, barátsdm! Komoly megbeszélésre hívtalak meg benneteket, 
komoly tanácskozásra, méltóra a komoly időkhöz. De a szónoklás nem 
kenyerem, azt átengedem Lentulusnak. Röviden: közeledik az idő, hogy 
jelölteket kell állítanunk a következő év tisztségeire. Kik legyenek már-
oiustól kezdve az új oonsulok, praetorok, censorok, az új néptribunok, 
mily megbízatást adjunk nekik és mily hatalmat? 

LENTULUS: A jelszó: Gondoskodjanak róla a consulok, hogy az állam 
kárt ne szenvedjen. Videant consules! Ki kell mondani: az állam veszély
ben van. És ennek megfelelő hatalmat kell adni a consuloknak. Erős
kezű ember legyen a consul, aki tud is élni a ráhárult hatalommal. Ne
héz alkalmas embert találni a nagy felelősségű tisztségre, az állam kor
mánya vaskezekben kell, hogy nyugodjon, mikor soha nem látott viharok 
toronymagas hullámai söpörnek át a fedélzeten. Akármerre nézek is, 
sehol egy kimagaslóbb férfi, egy egész férfi, erőskezű és tehetséges. A 
nagy emberek kora elmúlt; hol vannak a Scipiók, a Claudiusok, a Fa-
biusok, a Gracchusok? Csak kis Saturninusok és Glauoiák teremnek ma 
Rómában. Ha nem tudtok különb emberben megegyezni, én felajánlha
tom szerény tehetségemet az állam szolgálatába. Nagy a felelősség, de 
én merném vállalni, s nem riadnék vissza áldozatok hozásától sem. 

HORTENSIUS: Hagyjad, Lentulus, ne pazarold szónoki erőd. Nem 
marad a népgyűlésre belőlük. Centurio, vázold először a helyzetet, az
után majd a szükséges intézkedésekre térünk rá. Nem szavakra, tettekre 
van szükség. Nem a vezérek, a tömegek hiányzanak. 

LENTULUS: A tettek hímes mezejére keU lépnünk, ezt hangoztattam 
én is mindenkor. Én . . . 

CENTURIO: (utánozva) Én szívesen lennék proconsul Ázsiában, ha 
előbb más visszaszerezné Rómának. (Csak Octavia nevet, a helyzet kezd 
komollyá válni.) De komolyan: Róma uralma veszélyben van. A parasz
tot, a szabad római polgárt optimata és lovag, birtokos és bérlő közös 
erővel Rómába telepítették. Nincs több kisbirtokos római polgár. Nincs 



középosztály és nincs katona. Gracchus menteni akarta Róma gazdag
jainak uralmát, vissza akarta tartani a középosztály, a katonát, a 
hatalmat adó kisbirtokos osztály romlását. Nem sikerült. A terv meg
bukott. 

MONTANUS; Nagyon helyesen. A magántulajdon szent, és Róma talp
köve. A földosztás, megbocsáss, Hortensius, azonkívül, hogy gazdagabbá 
tette a bérlők osztályát, semmi jót nem hozhatott volna. Törvénytelen 
volt. Alkotmányellenes. Helyesen cselekedtek Scipio és Claudius és Cato, 
hogy ellene szegültek. (Lentulus helyesel, Marius sötéten néz.) 

HORTENSIUS: (legyint) Folytasd, Centurio! 
CENTURIO: És ma az a helyzet, hogy Rómának nincs katonája. Afri

kát elragadta Ingurtha, Ázsiát Mithradatesz, Északról vad germán hor
dák veszélyeztetik Hispániát, Galliát! Már Itáliát fenyegetik! (Egyre 
hevesebben.) Hannibál ante portás! Hannibál Róma előtt. Hannibált 
gyerekjáték volt sakkban tartani. Volt akkor kire támaszkodni, most 
kihúztuk magunk alól a gyékényt. Elvágtuk magunk alatt a fát. Nincs 
katonánk! Etrúria és Szicília lázad, a rabszolgák uraik ellen törnek, 
Róma zúgó méhkas: a kézművesek és proletárok nem megbízhatók 
többé. A tengert elvesztettük. Kis egzisztenciák, kalózok veszett csapa
tai megbénítják minden kereskedelmünk, minden hajózásunk. Megszűnt 
a rabszolga-utánpótlás. Megszűnt a gabonabehozatal, és Itália éhezik. A 
proletár éhezik, a kézműves éhezik, az optimata nagybirtokosok eladó
sodtak. Nincs arany, nincs pénz, nincs gabona, nincs munkaerő és nincs 
hadsereg és nincs hajóhad. A i>usztulástól, a végveszélytől kell meg
menteni Rómát. Az állam, a rendszer, a kétszer birtokos uralnia forog 
kockán. Róma a tét!! Egyedül vagyunk! Kétezren a zúgó, harsogó mil
liók ellen! A világ ellen! Az elemek tomboló vihara ellen! Senki velünk 
— csaik Hortensius! (Szörnyülködés, Lentulus helyesel) 

MONTANUS: (hidegen, élesen) És mi a terve a nagy Hortensiusnak? 
HORTENSIUS: (könnyedén, egyszerűen) Róma megmentése. Tömeg

bázis teremtése. Tömegek szerzése politikánk alá. A lázongók leszere
lése, kettéválasztása, egymás ellen kijátszása. A gyarmatok, a provin
ciák visszaszerzése. (Erosebben, méltósággal). A rend heljrreállítása. A 
rend, a béke, a munka, a tulajdon biztosítása. Az állam megmentése! 
Róma! Mi! 

MONTANUS: S az esrfcözök? 
HORTENSIUS: Majd Marius és Centurio elmondják. 
MARIUS: Nincs rabszolga, mert nincs katona. S mert nincs rabszolga, 

a végveszély fenyeget. A kard menti meg Rómát. Rómának nincs kardja. 
Én, Marius, hozom a kardot. Megtisztítom a tengereket, visszahozom a 
provinciákat. Köteleztem magam, hogy hat hónap alatt szerzek rab
szolgát. Eladtam százezer rabszolgát hat hónapra. Itt a kötlevél. Adjá
tok meg a hatalmat, a törvényes módot, a consuli, hadvezéri megbízatást, 
és én eleget teszek szállítási kötelezettségemnek. Ha nem? Katonáim 
bevonulnak Rómába, és én leszek a helyzet ura! 

LENTULUS: Rád szavazok, Marius, s én leszek a második consul. 
De honnan veszed a katonákat? 

MARIUS: Proletárok, gyarmatiak, szabadosok, kalózok, útonállók, szö
kött (rabszolgák ezrével csavarognak Rómában és a birodalomban. Ha
tályon kívül helyezzük az ősi törvényt. Megszüntetjük a polgári hadse
reget, amely már úgyis megszüntette önmagát. A birtoktalanok ellenünk 



törő hadát használjuk fel, belőlük szervezzük meg az új hadsereget a 
birtoktalanok, a lázadók ellen. 

MONTANUS: És miből tartja el magát e mezítlábasok hada? 
MARIUS: Zsoldból, zsákmányból. Leszállítjuk a szolgálati időt, s a 

veteránoknak földet osztunk. 
MONTANUS: (felszisszen) Földosztás? Agrárreform? 
HORTENSIUS: (felpattan) Én fizetem a zsoldot. Én mentem meg Ró

mát. Az üzletbe befektetés ds kell. Ezt így tanulta minden római. Illő, 
hogy a befektetés egy részét te viseld. 

MONTANUS: (düJiödten; Nincs földosztás! Inkább pusztuljon Róma. 
És te (ironikusan) eltartod Róma hadseregét. Te?! Egymagad? 

HORTENSIUS: (nyugodt erő) Nem gazdag ember az, Montanus, aki 
jövedelméből nem tud eltartani egy hadsereget. Egykor a Fabiusok 
magukra vállalták Róma háborúját. Most Hortensius vállalja! 

OCTAVIA: Hortensiusom! Róma mentőangyala! Űj Fabius' 
HORTENSIUS: És te, Montanus, ti földbirtokosok, senator urak, ki

vonjátok magatokat?! 
MONTANUS: Ha a te hadsereged győz — úgy tied Róma. És meg

halt a köztársaság. Üjra akad valaki, aki a tirannisra, a diktatúrára 
tör?! Oh, Jupiter!! És még rám hengerítenéd vállalkozásod költségeit? 

LENTULUS: (kiegyenlítőén) Harminc hold, fejenként és a gyarmato
kon! Nem Itáliában! Nem sértené meg a magántulajdon elvét. 

MARIUS: A hadseregre, a veteránokra is Róma körül van szükségem! 
MONTANUS: Róma eUen? A senatus ellen? Oj Gracchus!? 
MARIUS: Ha kell — a senatiis ellen! Itáliai földosztást akarok ki

szolgált katonáim részére. Fejenként száz holdat. Megbízható katonákra 
van szükség! 

HORTENSIUS: Az optímaták eladósodtak. Levitézlettek. Meg tudod 
te menteni Rómát? El tudod tartani a hadsereget? Ne felejtsd, a kama-
toíkat a folyó évre még nem fizetted — légy csendestárs Róma meg
mentésében. Hortensius csendestársának lenni — 

OCTAVIA: — megtiszteltetés. Csapj fel, Montanus (női eszközökkel 
igyekszik hatni), lépj a demokraták közé! A demokráciának dly nagy 
férfiakra van szüksége. És — Octavia a demokratáké! 

CENTURIO: És ha a gyarmatokon, a provinciákban adjuk a földet, 
Montanus?! Ne feledd, mint Hortensius csendestársa kereshetsz .te is a 
földosztáson. És ne feledd, a proletárok Rómából való kitelepítése, ka
tonává tevése, eltartása és birtokossá tevése hozzánk, érdekeinkhez lán
colja őket és elveszi a lázadók mozgalmának átütő erejét. Leszereli. Jó 
szelep és levezető csatorna. 

MONTANUS: És a hódítás, a gyarmati gabona?! A föld megmarad. 
D e ' tudok-e konkurrálni a gyarmati gabonával? Ne legyen Rómának 
katonája, ne legyen gyarmata, — tudjak én gabonát eladni! 

HORTENSIUS: És ki veszi meg gabonád, Montanus? Kinek van pénze 
ma kenyérre? 

MONTANUS: És ki veszi meg a gyarmati gabonát? 
HORTENSIUS: Folytasd, Centurio. 
CENTURIO: A proletárok megnyerésére ingyen gabonát osztunk a 

gyarmatokról. Ingyen gabonát, ingyen disznóhúst és ingyen cirkuszi 
játékokat. Panem et circenses, Montane! És miénk a nép! 



MONTANUS: És így tőled függ. Hortensius, Itália jóllakottsága? A 
demokrácia kiéhezteti Rómát, ha akarja!?! 

MARIUS: És a kalózok nem éheztetik ki Itáliát? Hiszen éhezünk! Hal-
doklunk! 

MONTANUS: És ha a gyarmatok elszakadnak? Akkoo: Róma éhen 
hal!? 

MARIUS: Győzni fogunk. És győz a demokrácia. 
LENTULUS: A birtokosok! Már Arisztotelész megmondta: az ember 

társadalmi lény, zoon politikon. Változók az erkölcsei: osztályok és nem
zetek és idők, korszakok szerint. Minden osztálynak más az erkölcse és 
minden korszaknak is más az erkölcse. Nekünk sem kell hát változatlan 
csökönyösséggel ragaszkodnunk az ősi erkölcsökhöz, az ősi törvények
hez. Egy a fontos, ahogy Arisztotelész már megmondotta: a tulajdonosok 
erkölcse a legkülönb erkölcs! A birtokosok összessége uralkodjon. Arisz
tokrácia vagy demokrácia! Egyre megy! Csak biztosítsa a birtokos osz
tály uralmát! Róma uralmát. 

CENTURIO: És ezt ily módon akarod terjeszteni a birtoktalanok kö
zött? Arisztotelészt akarod megemésztetni a tömegekkel?! Hogy aláve
tettségük tudatára ébredjenek? Oktalan volna. Nem demokratikus! 

LENTULUS: Nem fontos a demokrácia és nem fontos az arisztokrácia, 
összebékítés. Egyeztetés. Harmónia, osztály- és pártbéke. Meg kell szün
tetni az osztály- és pártharcot, meg kell szűnni a versengésnek a birto
kos osztályok között is. A versengésnek akörül, hogy kinek vállára hen
gerítsük a békéltetés költségeit. Béke, harmónia; Nem mondom, ma
radjon meg a luxus, a fényűzés, a birtokos élet esztétikai nívója, hi
szen már a kirenaikus iskola és Epikurosz is az élvezeteket, a gyönyö
röket hirdették. Gyönyör nélkül nincs e r é n y . . . 

CENTURIO: (belevág) És ezt akarod hirdetni azoknak, akik csak a 
kínokat ismerik?! A gyönyört? Az élvezetet? A kínokban vergődőknek? 
A fetrengőknek? 

LENTULUS: Kenyéren és vízen is erezhetni gyönyört. A kínpadon 
vonagló, a kereszten vérző; az átütött szívű is érezhet gyönyört. De ki 
tudja, mi az igazság? Minden igaz és igaz mindennek az ellentéte is. 
Igaz az igaz és igaz a nem igaz is. Nincs biztos igazság! Az igazság 
fehér. Az igazságok vegyülete az igazság. Ha ugyan ez is igazság!? Meg
tartjuk a luxust, de megtartjuk az ősi családi erkölcsöt is. Segítjük a 
népet, adunk neki, de senkitől el nem veszünk. Elengedjük az adósságo
kat, de megvédjük a hitelezők jogait is. Szabaddá tesszük a rabszolgá
kat, de a rabszolgatartóknak korlátlan jogot adunk a rabszolga felett 
a kereszt árnyékában. A gyönyört hirdetjük — és hirdetjük a vágyak 
keresztre feszítését. Cirkuszt adunk a népnek és ingyen disznókarajt, de 
kibeszéljük agyából az uralom vágyát, a márványpaloták vágyát. Gyö
nyört adunk a népnek, ingyen mámort adunk neki, és magunk alá nye-
regeljük őt, prédikálva nekik a hatalom megvetését, a mindenbe bele
nyugvást, a sztoikus apátiát, a nem érdemes hitetlen szkepticizmusát, a 
cinizmus életmegvetését. Elhisszük neki és elhitetjük vele, hogy meg 
kell váltani a világot, de elringatjuk az isteni megváltás, isteni kinyilat
koztatás megváltó szózatának megvárásába, mint az újplatonisták hir
detik. A szkeptikusokat, epikuristákat, cinikusokat, sztoikusokat, újpla-
tonistákat szabadítjuk rá a népre. Megvesszük testét az ingyen gabona-



val, lelkét a cirkusz, a filozófia és vallás mákonyával, és biztosítjuk a 
birtokosok uralmát. Jó lesz így, Centurio? Jó lesz így, Hortensius? 

HORTENSIUS: Ha ez sikerül neked, második consul vagy Marius 
mellett. Mariusé a harctér, a tied Róma. És Centurio lesz a néptribun. 
Az övé az utca; a kézművesek, a proletárok átszervezése. 

CENTURIO: És társaim? 
HORTENSIUS: Rád bízom. Válassz magadnak az eladósodott arany-

ifjak közül. Esetleg egy megbízható proletárt, aki nem gondolja komo
lyan, amit a tömeg mondat vele — és főkönyvemben van még részükre 
néhány üres lap. És te, Montanus? Te hallgatsz? Megegyeztünk a jelöl
tekben, a programban? 

MONTANUS: (erélyesen) Nem! Vesszen Róma! Vesszen minden! Egy 
tapodtat sem engedek az ősi elvből! Az abszolút erkölcsből. A földbir
tokosok sértetlenségéből. 

HORTENSIUS: Ha nem velem — hát ellenem! Elválnak útjaink. Jön 
Marius, jön az új hadsereg! A proscriptio, Montanus, nem félsz a 
proscriptiótól? Az arisztokrácia élete és vagyona forog kockán! 

MONTANUS: Vér nem válik vízzé. Jöjjön a polgárháború, jöjjön a 
terror! Testemen át nyúlhatsz csak tulajdonomhoz! (El.) 

HORTENSIUS: Marius! Fél év múlva Róma sorsa kezedben lesz. Ké
szülj a harcra! Talán átmennénk az étkezőbe. (Előrebocsátja őket. Atról 
felhangzik újból a zene. Hátramarad Centnrióval.) Centurio! Mint kilá
tásba helyeztem: lányom, Júlia a tied. Még fiatal, alig tizenhárom éves, 
de végtére: hetéra van elég. Az esküvő lenne talán minél előbb. Még 
mielőtt hozzáfognál az utca mgeszervezéséhez. (Előrebocsátja Centuriót, 
pár pillanatig egyedül Octaviával.) És most Róma a zsebemben van. 
(Zene — győzelmi dal.) A kormány és mindkét párt főemberei adósaim 
és ügynökeim. Uralkodjanak! Kormányozzanak! Szerepeljenek! Vérezze
nek! Én meghúzódom csendesen a háttérben, hálóm közepén, jó szorgal
mas pók módjára. S aratom, amit ők vetnek nekem. 

OCTAVIA: (átöleli) És szereted hű Octaviádat! 

5. kép 

Ázsiai görög város. Mondjuk, Szmima. A fórum. Görög 
stílű oszlopsorok, törvényszék, senatusi palota és piactér egy
úttal, a bankárok asztalaival. Ünnepi hangulat: nagy, tén
fergő tömegek a téren, mint falvakban és kisvárosokban szo
kásos vasárnap: a periféria elvegyül a fónmi népével. Nagy 
tarkaság. Csupa mozgás, lendület. Izgalom. A tömeg legna
gyobb része görög, de van köztük szíriai, zsidó, örmény, per
zsa, arab, egyiptomi, szerencsén, berber, numídiai, szkíta és 
persze római polgár is. Kisebb csoportok alakulnak, amelyek 
állandó mozgásban vannak: könnyen olvadnak össze homo
gén tömeggé, és könnyen válnak szét ismét. Perifériák népe, 
rabszolgák, zsidók, görög polgárok és római polgárok cso
portjait lehet világosan megkülönböztetni, mint oly csopor
tokat, amelyek nehezebben vegyülnek el a többiekkel: külön 
fajsúlyuk, megkülönböztető öntudatuk van, és ezt csak nagy, 
közös, felrázó élmény feledteti el velük. Ismert személyek 



közül csak a Déloszban látott tanító-rabszolga van jelen, aki 
már átvette Athénion ideológiáját. Neve mondjuk a Déloszi 
tanító, vagy egyszerűen tanító: DASZKALOSZ. Itt van 
ARISZTION, az athéni tanító, aki Athén rabszolgáit már 
szállította Mithradetesznek. ARCHELAOSZ, Mithradatesz 
hadvezére, 

1. KÉZMŰVES: Le az idegenekkel! 
2. KÉZMŰVES: A római negyedbe! Füstöljük ki az idegeneket! (Nagy 

zaj, helyeslés, forradalmi hangulat,) Rombolni! Törni! 
ARISZTION: (egy emelvényre pattan) Polgártársak! (Gazdag görög 

kereskedők és hajótulajdonosok arcjátékán és testtartásán már látszik, 
hogy lélekben különváltak a tömegtől, Arisztion első szavára, habár az 
idegengyűlölet az ő jelszavuk volt.) Polgártársak! 

GÖRÖG POLGÁG: Polgártárs?! Szolga! 
ARISZTION: Éhezők! Testvéreim a szenvedésben! Kik tűritek Róma 

uralmát, az idegen barbár kizsákmányolását! Ki az oka szenvedéseitek
nek? Mért nyomorogtok? Mért nincs munkátok? Hol az egykor virágzó 
ázsiai ipar, ázsiai jólét? Hova lettek a rendelések, a pénz, a bőség? Hova 
tűntek olajtól csorgó bőséges esztendeink? Idegen betolakodók rabolták 
el. A pénz, a jólét, a vagyon Rómába vándorolt! Hova lettek fiaink, 
bátyáink, apáink?! Róma korbácsa szelte fel testüket! (A polgárok he
lyeslőleg bólongatnak, A tömeg féktelen zsivajgása egyre crősebb,) 

GÖRÖG POLGÁR: Le Rómával! Le az idegen uralommal! (Viharos 
helyeslés.) 

ARISZTION: Le Rómával! Le az idegen uralommal! Emeljük magasra 
az ázsiai hellenizmus zászlaját! A hellenizmus Róma ellen! Az adóbér
lők ellen! A rabszolgavadászok ellen! A bankárok ellen! A hajótulaj
donosok ellen! Az áruházak konkurrenciája ellen! Fegyverbe, kézmű
vesek! Fegyverbe rabszolga társaim! Róma ellen! A hellenizmus védel
mére! Ázsia megvédésére! Mithradatesz köré! A szabadságért! Rabszol
gák, Mithradatesz a szabadságot hozza! Az életet! Az emberi méltó
ságot! Kézművesek! Perifériák nyomorgói! Mithradatesz adósságelenge
dést hirdet. Letörjük a bankárok uralmát! Testvérek! Napállamot ala
pítunk! Mithradatesz oltalma alatt! Álljatok be Mithradatesz hadsere
gébe! A gyűlölt Róma, a bérlők, a lovagok ellea! A tulajdonosok ellen! 
A római negyedbe! Utánam, testvérek! 

GÖRÖG POLGÁR: Állj! Hol van Archelaosz? Hol a hadsereg? 
ARCHELAOSZ: (előlép.) 
GÖRÖG POLGÁR: Archelaosz! Hallod a rabszolgát?! Nem tesz kü

lönbséget bankár és bankár, római és hellén bankár közö t t . . . (Szavát 
elnyomja a tömeg elemi kitörése és rombolása, A római polgárok már 
veszélyben vannak,) 

ARCHELAOSZ: Csak ígéret! Győzzük le Rómát, helyreállítjuk a rend 
uralmát, A törvénytiszteletet. A tulajdon tiszteletét. Az adószedést. 

GÖRÖG POLGÁR: Halott bankár nem sír kamat után! Utánam az 
özönvíz! (A tömeg fékevesztett. Megkezdte egy bankár kirablását,) Most 
segíts! 

ARCHELAOSZ: Polgártársak! Halál a rómaiakra! Esküdjetek fel Róma 
ellen! Mithradateszre, az ázsiai háborúra! (A tömeg esküszik,) 

HANGOK: (a polgárok csoportjából) Vezess, Archelaosz! 



ARCHELAOSZ: Polgártársak! Mithradatesz esküdt katonái! Parancs
nokságom alatt álltok! Katonákhoz nem illo a zavargás! Felesküdtetek! 
Bízzatok Mithradateszben. ö megteremti a Napállamot. Csak előbb győz
zük le a gyűlölt Rómát. A győzelem meghozza a szabadságot. A jólétet, 
a szabadságot! A napállamot! Utánam! A csatatérre! Győzelemre visz
lek! És győzelmi-torra. Halál Rómára! Üdv Mithradatesznek! 

'TÖMEG: Üdv! Üdv! 
DASZKALOSZ: (hirtelen magasba lendül) Rómában a rabszolgák azt 

kiáltják, hogy Üdv a hadvezérnek, mielőtt a vadállatok halálra marcan
golják meztelen testüket! Üdv Mitharadetesznek, kiáltjátok ti is. Test
vérek! Rabszolgatársaim! A halál vár rátok is! A szétmarcangoltatás. 
Vadállatok feneketlen torka tátong rátok! És ti: Üdv Mithradatesznek! 
kiáltjátok! Róma és Ázsia egy. Római adószedők markából Archelaosz 
markába kerültök. Csak Szmirna tartományában hetvenöt védett kas
tély áll adótok őrzésére. A kastélyok állnak még! Archelaosz fegyveresei 
őrzik. Nem szabadultok az adószedőktől, míg a kastélyokban Mithra
datesz az úr! Ne Róma ellen harcoljatok, testvérek! Ne a római adó
szedők ellen! Az adószedők ellen! Minden adószedő ellen! Ne a római 
bankárok ellen, a hellén bankáros védelmében! A bankárok ellen! Ne 
Mithradatesztől várjátok a Napállamot! Magatok teremtsétek meg. Ak
kor lesz a tiétek. Már Arisztonikosz alapított Napállamot Ázsiában. Tej-
jel-mézzel folyó paradicsomot. Az aranykorszakot hozta vissza! A víz
özön előtti időket! Évekig tartotta magá t Róma bankárai, Róma urai 
évekig harcoltak ellene. Győzedelmes volt. Tartotta magát. Az erő és 
közösség, a közösség, a tömeg ereje tartotta. És tartotta volna mind
máig. De Ázsia ura csatlakozott Rómához! Ázsia ura eladta a sokat 
hirdetett hazát Rómának. Eladta magát, eladott titetek Rómának, és 
közös erővel győzték le Arisztonikoszt. Rómában végezték ki. Rómában 
állt keresztje, de Ázsia ura szolgáltatta ki Rómának! És ti tőle várjá
tok az új Napállamot?! Testvérek! Ti Mithradatesztől várjátok a hazát? 
A szabadságot? A jólétet? Az emberi életet és méltóságot? Magatokban 
bízzatok! Az erőben. És a közösségben! Testvérek! Róma forrong. Rómá
ban is élnek testvérek. A római testvérek fegyvert fogtak. Nem a saját 
Mithradateszük, nem a saját Archelaoszuk védelmére és nem Ázsia el
len! Nem! ö k tudják, hogy a Mithradateszek mindenütt egyformák és 
tudják, hogy a nép mindenütt egyformán testvér. Önmagukért fogtak 
fegyvert! Nekik mindegy, hogy Hortensius vagy Mithradatesz-e az úr. 
Hacsak vannak a világon urak! Fegyvert fogtak a Napállam megterem
tésére. Minden Hortensiusok és minden Mithradateszek ellen. A közös
ségért. Az életért. A szabadságért. A békéért. (A tömeg feléje fordul 
hitével) 

POLGÁR: (magából kikelve, a rettegés veszettségével) Archelaosz! 
Hol a hadsereg? Hol az ígéret?! 

ARCHELAOSZ: Késő. A tömeg kicsúszott kezemből. Most egyelőre, 
míg a háború tart, kénytelenek leszünk megadni a népnek mindent. 
Adósság- és kamatelengedést. Rabszolga-felszabadítást. A győzelem tíz
szeresen hoz vissza mindent. 

POLGÁR: Kiszolgáltatsz a veszett sakálok romboló dühének!? Ügy 
elhagylak! Róma mellett a helyem! 

MÁSIK POLGÁR: Érzem, a hellén műveltség új központja Keletről 
Nyugatra tevődött át. Athén örököse Róma. (Római polgárok felé hú-



zódnak, és velük együtt menekülnek a kikötő felé. A tömeg rombol. 
Daszkalosz csendesíti őket.) 

ARCHELAOSZ: (egy-két csatlósához) Elfogni a tanítót, a déloszit! 
Arisztion, légy ura a tömegnek! (Emelvényre lép, a tömeghez.) Nincs 
többé adósság! A rabszolgák mától szabadok! Senki sem köteles urához 
visszatérni, aki belép a hadseregbe! Egy óra rombolást engedélyezek. 
Egy óra zsákmányolást. Le a bankárokkal! (Kiáltások, rombolás. Dasz
kalosz eltűnt a tömegben, amely rombolva tovavonul.) 

Szünet. Csend. Romok, Peszta tér. Sehol senki. Azután elő
bújik egy békés, szakállas zsidó: állatbőr vetve át rajta. A 
természetes, mezei életmód s a belső lelki béke és harmónia 
tükröződik arcáról. Esszeus. Neve mondjuk: JÁNOS. Később 
DASZKALOSZ. 

DASZKALOSZ: (előmerészkedik) Kicsúszott kezemből a tömeg, és meg 
van ásva sírja. 

JÁNOS: Mert a tömeghez fordultál. Az egyeseket nyerd meg, és tiéd 
a tömeg. 

DASZKALOSZ: A helyzet hozta magával. Beszéltem egyesekkel a 
meggyőzés eszközeivel, és szóltam tömegekhez a belőlük áramló szug-
gesztió visszafordításával. 

JÁNOS: A meggyőzés az értelemhez szól. Maradandó és békés har
móniában pihenteti el a lelket. A szuggesztió az Ösztönöket korbácsolja 
fel, a szenvedélyeket. Felforraszt és a rombolás vadállatiságába zúdít. 
A harc a háború eszköze. Békét akarunk, építeni akarunk. A szuggesztió, 
a tömeg rombol, tör-zúz és öl, garázdálkodik. 

DASZKALOSZ: Te esszeus vagy?! A viharban galambokat eregetsz?! 
Olajjal csendesíted a zúgó, viharzó tengert? Először a szenvedély, az
után a békés harmónia. Előbb a harc, a düh, azután a béke, az elsimí
tás. Előbb a rombolás, azután az építés. Hová akarasz építeni, hol 
akarsz építkezni a vér- és könnytarajos kráterek tüzében?! A béke a 
harc gyümölcse! Az építés csak az eltakarított romok helyén kezdőd
het meg. Aki ma a békét prédikálja, a zúgó harc viharában, az lefegy-
verzi a szenvedőt, és a fegyvert a dühöngő ellenség kezében hagyja. 
Az nem elpihentet, hanem kiszolgáltat. Hazát akarunk teremteni a 
hazátlannak. A Napállamot akarjuk életre hívni! De hová? És kivel? 
Amíg a sokhazásoké a tér, nem juthat haza a hazátlanoknak. 

JÁNOS: Hazát teremteni?! A haza ellenségeinek jelszava! Államot és 
nemzetet foglal magában. Az állam erőszak, nem a béke eszköze. Amíg 
állam van, van erőszak, van törvény, van bíróság és van elnyomott, aki 
tűri az erőszakot. Amíg van nemzet, a kizsákmányolók eszköze lesz 
mindig az elnyomottakkal szemben. Vajon Mithradatesz nem a haza, a 
nemzet, az idegenek elleni gyűlölet felszításával próbálkozik, hogy ural
mát, vagyonát s a tulajdonosok osztályának uralmát visszabűvészkedje? 
És Arisztiont, a rabok vezérét, nem a görög haza, a hellenizmus vakí
totta Mithradatesz szolgálatába?! Egy akol és egy pásztor. Egy nemzet 
vagyunk széles e világ minden népe. Testvérem minden elnyomott. Le
gyen bár Róma, Ázsia vagy a zsidó Makkabeusok kisemmizettje. 

DASZKALOSZ: Nem értettél meg, testvér. Nem a római, nem a gö-



rög és nem a zsidó hazát akarom én felkínlódtatni. A hazát! A minden 
elnyomottak testvéri békés hazáját, az emberi közösséget prédikálom én. 

JÁNOS: Én is a békés közösséget prédikálom és a mindenki testvéri
ségét. De te harc útján akarod elérni. Az erőt hirdeted, s nem veszed 
észre, hogy az erő erőszakot jelent. S ahol erőszak van, ott van erősza
koskodó, és van, aki tűri az erőszakot. Nem változást hirdetsz te, nem 
az uralom megszűntét, csak az uralom átjátszását egy új, egy más el
nyomó kezébe. Csak a szereplők cserélődnek fel, a szerep marad a régi! 
Hát a zsidó Makkabeusok nem az elnyomók elleni harcot hirdették talán 
és nem a békés közösséget mint a harc gyümölcsét?! És új nemzeti el
nyomást teremtettek, és életre hozták az új osztályokat és új pártokat. 
Van hellén főpapi párt, és van az írástudók zsidó középosztálya, és mind 
a kettő ráfekszik és szíja a nép sorvadó nedveit az isten, a haza, a hellén 
kultúra nevében. És a zelóták, a külvárosok nyomorgó fiai nem a Róma 

^ elleni nemzeti harcot hirdetik talán — és nem készek bármikor Róma 
örökébe oigrani?! Minden erő erőszak, és minden erőszak és minden 
hatalom forrása a gonoszság! Fürödj meg a hűs Jordán vizében, hogy 
lehűtsd gonosz szenvedélyed. 

DASZKALOSZ: Az erőszak az elnyomás eszköze, de lehet az erőszak 
a jóság teremtő forrása is. Ha látod testvéredet a gonosz fejszéje alá 
bukni! Te habozni fogsz, nem fogod akár a rád kényszerített erőszak 
árán is megmenteni az életnek?! Ha te nem ütsz, téged ütnek le! S ha 
leütöttek, megteremtheted-e a békés esszeusi közösséget? Erkölcsösebb-e: 
hagyni élni, virulni, hagyná működni a gonoszt, a jó, a szelíd pusztulá
sára, vagy leütni és megmenteni ezzel a jóságot?! Mi az erkölcsösebb, 
földre kényszeríteni a pár ezer erőszakos, gonosz elnyomót és véget vetni 
a gonoszságnak, vagy békés szívvel, ölbe tett kézzel elnézni, hogy nyo
morítja el a milliókat a pár ezer gonosz?! Nem tőled függ, Jordánban 
hűsölő esszeus, nem tőled függ, János, hogy békés maradsz-e vagy 
kardot rántasz! Ránk kényszerítik az erőszakot, s ha Marius vagy 
Archelaosz vagy a Makkabi kalapácsa zuhan fejedre, nem tűrheted, hogy 
agyadban összezúzza a Napállam tervét, mielőtt bele is kezdtél volna 
megvalósításába! Ha bűn (egyre emeltebb hangon) az erőszak, a ránk 
kényszerítet erőszak formájában is, úgy én magamra veszem a bűnt, 
a világ bűnét, magamra veszem az eljövendő nemzedékek bűnét, hogy 
ők bűntelenek lehessenek. Én gonosz leszek, hogy ők jók lehessenek! 
Szenvedek, harcolok, hogy ők boldog békét élhessenek meg. 

JÁNOS: Én nem veszek tudomást a harcról, mert írva vagyon: Aki 
kardot ragad, kard által vész az el! Mi a Jordán völgyében különvál
tunk az egymást ölő pártoktól, megteremtettük békés közösségünket, 
és minden előzetes harc nélkül éljük a magunk önzetlen, tiszta, boldog 
életünket. 

DASZKALOSZ: S ha rátok törnek, ha békés csöndetek feldúlja Arche
laosz vagy Marius zsoldos bandája, ha a banditák keresztre vonják a 
jóságos közösség tagjait? Mondom néked, János, amíg zúg a tenger, 
nem lehet boldog, zavartalanul békés sziget benne! 

JÁNOS: Mi a belső erkölcsi zavartalanságot élvezzük, túl minden 
. hatalmi tényezőn. 

DASZKALOSZ: És én mondom néked, János, aki élni hagyja a go
noszt, a gonosz által vész az el. Aki a hatalmat le nem küzdi, hanem 
félrevonul előle, az a hatalom eszközévé válik! Jönni fog majd, János, 



közétek egy írástudó, egy köpönyegforgató önző farizeus, aki hatalmi 
tényezővé fogja tenni közösségiek, és felhasználja uralmi céljai eszkö
zéül, és az elnyomottak közösségét elnyomó közösséggé változtatja át! 
(EL) 

JÁNOS: (megbűvölve áll, mint aki víziókat lát, aztán lassú, letört 
léptekkel indul a Jordán vize felé,) 

6, kép 

Cirkusz Rómában. Körül a lépcsőzetes üléseken a jóllakott 
nép, kezükben még esetleg a kapott kenyér és hús, és fala
toznak. Középen az aréna: rabszolgákkal és vadállatokkal. 
Az előadás megkezdésekor ezeket visszavezetik. A cirkusz 
előtti téren ingyen gabona- és disznókarajosztás a fővárosi 
proletárok részére. CENTURIO intézkedik: a nép kedvence. 
Körülötte aranyifjak. Vagy felfutnak hozzá jelentésekkel. Itt-
ott fegyveres desperádók állanak: banditák, az egyes arany
ifjak bandáiból. A cirkusz főhelye üres, később LENTULUS 
és MARIUS oonsulok a lictorok kíséretében. A lictorok ke
zében a fasces a bárddal. Üdvözlések előre emelt kézzel: ró
mai üdvözlés. Közöttük HORTENSIUS s néhány más előke
lőség. Nők nincsenek jelen. Legfeljebb hetérák az előkelő 
páholyokban, utcai nők a proletárok között s a gabonaosztás 
körül, vagy a banditák felé alázkodva. Itt-ott feltűnik VUL
PES ismert alakja. A falakon táblák, elolvasható rajtuk: 
Proscriptio. Itt-ott a téren hullák és a fosztogatás elhullajtott 
tárgyai. 

CENTURIO: (a tér egy emelvényén ellenőrzi az osztást Egy proletár
hoz, akibe egy szajha kapaszkodik) Szép a babád! Dupla porciót érde
melsz! (Kiosztóhoz,) Dupla porciót a szép Publiusnak! Nagyobb legyen 
a potenciája! (Durva kacaj, amelyből kiérzik Centurio népszerűsége, A 
szajha köszönetképpen durván — mondjuk szoknyafelhajtással — felkí
nálkozik. Ujabb kacaj. Megjegyzések,) Köszönöm. Hússal el vagyok látva! 
(Kacaj,) Következő! Aki megkapta mai porcióját, be a cirkuszba! Cen
turio új meglepetésről gondoskodott. (Fölfénylő arcok,) 

ARANYIFJÜ: (fellép az emelvényre, A kiosztás és a cirkuszba áram
lás tovább tart) Megjöttem, Centurio! Mai eredmény húsz arisztokrata
fej. Közbecsúszott, sajnos, egypár lovagi is. De ki tudja visszatartani 
e banditákat! Nem baj. Kövér falatok. És kisebb lesz a konkurrensek 
száma. Az árverésnél remélem nem feledkezel meg rólam sem. Az ingó
ságot kiosztottam zsákmányképpen embereimnek. Annál buzgóbbak lesz
nek holnap. 

CENTURIO: Montanust meglelted? 
ARANYIFJÚ: Olyan a szimatom, mint Romulus farkasának volt. Ha

juknál fogva cibálom elő az embereket. Montanust sehol sem találom. 
Campania mocsaraiban vesztettük el a nyomát. Pedig szeretném rátenni 
kezem vastag nyakára. A vérdíjból szanálnám magam. Minden adóssá
gom kifizethetném. 

CENTURIO: Igyekezz! Talán megvásárolhatod birtokait. Az államnak 



mindegy, kinek adja. Talán biztosítani tudom részedre Lentulus jóindu
latát, s ha elérjük, hogy más licitáló ne akadjon, a vérdíjból kifizet
heted. 

ARANYIFJÚ: Montanus fejéért Montanus birtoka! Nem volna rossz. 
Senatorrá lennék. Úrrá! Csak félek, Hortensiusnak ne fájjon a birtokra 
a foga. 

CENTURIO: Bízd rám! Hortensius már megkapta nevét a proletárok
tól. A Nagy Bezsebelové lépett elő. Tegnap láttam egy képet, holnap 
már minden falon rajta lesz: Hortensius Itália m.ellett. Itália nagy zsák. 
Hortensius épp a vállára akarja emelni, hogy hazavigye. A tengerben 
áll, s a tenger vérszínű. Hortensiusszal elintézem az ügyet. 

ARANYIFJÚ: Ha megteszed, jövőre te vagy a consul. Suburát szál
lítom. (El) 

CENTURIO: (a cirkuszba vonul) A consulok érkeznek. (Belép Marius 
és Lentulus a lictorok kíséretében, A tömeg: római üdvözléssel, üdvrival
gással üdvözli őket.) Felséges nép! Római polgárok! Centurio nagy újítás
sal kedveskedik a népnek! Mától kezdve a felséges nép átveszi az imperá
tor, a diadalmas hadvezér jogát. A nép a felség, a népé legyen élet és halál 
joga! Mától kezdve ti adjátok meg a jelet a győztes gladiátoroknak. 
Kegyelmet oszthattok vagy halált, élet és halál uraivá teszlek meg. Üdv 
a felséges népnek! (Tomboló üdvrivalgás. Centurio megadja a jelt, az 
ajtók megnyílnak, s két gladiátor lép be. Megkezdődik a cirkuszi játék. 
Ezalatt Hortensius páholyában.) 

HORTENSIUS: Kívánj valamit, Octavia! Ma jó napom volt! A sena
tusi párt szétrobbantva. A külön senatus, amit én állítottam össze, jól 
végezte dolgát. A senatus az enyém, az utca az enyém. Csak ma húsz 
ellenség rövidült meg egy fejjel. Darabszám vállalták Centurio banda-
vezérei, darabja tízezer sestertius. Birtokuk megér kétszázmilliót. A 
consul Marius. Megveszem ötvenezerért. Negyedmillió befektetés kétszáz
millió jövedelem ellen. Megkerestem a magam kis hasznát ma is Mon
tanus nyakasságán. 

OCTAVIA: Montanus még bujdosik. A villáját szeretném a Tiberis 
partján, és ajándékozol, úgye, egy gyors tengeri vitorlást? Szép utakat 
teszünk majd rajta Szicíliába, Karthágóba, Alexandriába. (Hízeleg.) 

HORTENSIUS: Ha szabad lesz a tenger. Marius nemsokára indul. Csak 
Atheniont kell még levernie. Az optimatákkal elkészült. Montanus nya
kas volt. Befektetés nélkül akart keresethez jutni. Befektetés nélkül 
nincs üzlet. Most az enyém az optimaták birtoka, és optimata vagyont 
fektetünk be mégis a felszabadítás üzletébe. Montanus villája a tied, 
Octavia! De birtoka, rabszolgái Sextus Júliusé, az aranyifjúé. Nem nagy 
ár. Az ő bandája dolgozott legjobban, ötven senatort, három tüntetést 
szállított. Megnyerte egész Suburát az optimaták ellen. Jó, kezes sena-
tor lesz. Jókora birtokkal — készpénz nélkül. A kezemben lesz. Elszánt 
és merész. Semmitől sem riad vissza. A jövő embere. 

OCTAVIA: De ha Montanus sereget gyűjt maga köré? És sereg élén 
tér vissza Rómába? És visszafordítja a proscriptiót? 

HORTENSIUS: Montanus csak egy ember! Nincs senki a háta mögött. 
A senatusi párt le van verve. A tömeghangulat ellenük fordult. És pénze 
sincs Montanusnak. Miből gyűjtene hadsereget? Az optimaták levitéz-
lettek. Nincs pénzük. A mi adósainkká, ügynökeinkké degradálódtak. 
Földet osztani nem akarnak. így még ígérgetni sem tudnak. Nincs mit 



tartanunk MontanustóL Rómában vagy Campania mocsaraiban: élőn 
is halott, s utóda és örököse a senatusban az én emberem. Sextus Július. 

OCTAVIA: És a gabonaosztás, Hortensius? A disznókarajok? A cir
kuszi játékok? Nem megy rá minden jövedelmed? Nem fecséreled el 
minden készpénzedet? 

HORTENSIUS: (kacagva) Róma a Nagy Bezsebelőnek nevezett el. 
Hortensius nem véti el a számítást. Az én gabonámat osztják ki, és az 
én disznaimat szeletelik fel a piacokon. De nem én osztom: az állami 
tisztviselők! Az állam gondoskodik polgárairól! Videant consules! Meg
veszi tőlem készpénzen, kiváltságokon, minden gabonafeleslegem. Jól 
keresek rajta. Ki venné meg ma gabonám, ha az áll?im nem venné 
meg?i Így tudok eladni. Lentulus megveszi. Kifizeti az államkasszából. 
Zsebre vágja persze a maga részét. Ingyen osztja ki a gabonát. És meg
nyeri nekem Róma polgárainak rokonszenvét. Nyerek pénzben és hata
lomban. 

A párviadal még egyre tart. A. tömeg türelmetlenkedik. 
Zajongás. Terrorizálják a gladiátorokat. Tovább küzdenek. 
Mindenki figyelme feléjük fordul. Hirtelen, mintha adott 
jelre történne, az egyik térdre bukik. Hatalmas zaj. Tetszés
nyilvánítás. A győztes a tömeg felé fordul. A tömeg kis ki
vétellel hüvelykmozdulattal a halál jelét adja meg. Erre hir
telen, indokolatlanul a legyőzött is talpra ugrik. Közben az 
őrök a tribünök alatti terembe mennek, amely az arénából 
nyílik, hogy új gladiátorokat vezessenek elő. A tömeg egyre 
hevesebben zajong, mert a győztes gladiátor még mindig ha
bozik. Az őrök arcán meglepetés, megrökönyödés látható. El
hagyják helyüket, és Centurio felé sietnek. Az ajtót nyitva 
hagyják. Féktelen zaj. Centurio Marius felé igyekszik. E pil
lanatban: 

GLADIÁTOR: Visszafordítjuk a kardot azok ellen, akik kezünkbe 
adták egymás elleni harcra! (Átkarolva gyors iramban a nyitva maradt 
ajtón át el.) 

MARIUS: Hagyjátok a kettőt! Tisztek, hozzám! (Bandavezérek és 
praetorianusok, meg lictorok köréje gyűlnek.) A gladiátorok teljes fegy
verzettel megszöktek a cirkuszból. Azonnal utánuk! Riadó! Felkutatni 
Rómát és környékét. Elfogni őket, mielőtt a hegyekbe veszik magukat! 
(EL) 

OCTAVIA: A gladiátorok! Éhii akarnak! Pedig nülyen szépen tudtak 
meghalni! 

HORTENSIUS: Athénion! Athénion hatalma elér Rómába! 

7. kép 

A Vezúv krátere. A lázadó rabszolgák tábora. Különböző 
nemzetiségű: gall, germán, afrikai, ázsiai, balkáni, görög rab
szolgák. Vannak köztük földmunkás, ipari, bányász rabszol
gák és gladiátorok. Fegyveresen gyakorlatoznak a gladiátorok 
vezetése alatt. Van köztük egynéhány nő is: leginkább ger-



mánok. Középen a vezérkar: ATHÉNION, DASZKALOSZ, 
VULPES, az előző kép győztes gladiátora, neve: ILLIRICUS, 
erős, izmos, fiatal, intelligens arcú; CORNELIA s egy ger
mán, kimber nő, neve, mondjuk, KIMBRIA. Előbb maguk
ban, aztán a gyakorlatozók köréjük gyűlnek. 

ILLIRICUS: (egészséges nevetéssel) Sikerült! Az őröket könnyű volt 
meggyőzni. Marius rossz taktikus! A légiókat hozza ellenünk, szétszórt 
egyesek ellen! Azt hitte, zárt csapatot talál maga ellen. A banditák ve
szélyesebbek lehettek volna. Portyázó martolócok! Különösen Sextus Jú
lius banditái. Az erős nápolyi bor szerencsére levette őket a lábukról. 
Mámorosak voltak: bortól, vértől, vásárolt szerelemtől. 

ATHÉNION: Fegyver volna és volnának tisztjeink is most már. Mégis 
kevés a fegyver. 

ILLIRICUS: Portyázásra elegendő. A felfegyverzett rész megütközik 
a szétszórt római csapatokkal. Elszedi fegyvereiket, s igy lassan felfegy
verezzük az összes csapatokat. Addig a légiókkal való harcról le kell 
mondani. 

VULPES: Csak tudjuk visszatartani addig embereinket. Gyors siker 
tarthatja csak őket együtt. 

DASZKALOSZ: A portyázás élelmet is juttat embereinknek. De teg
nap ismét rajtakaptam egy csoportot, amint aranyat, drágaságokat, bort 
zsákmányoltak. Szétszélednek, és ott akarják folytatni, ahol volt uraik 
abbahagyták. 

ATHÉNION: Iskolázni, nevelni kell őket. Megadni neikik a magasabb 
élet felfogását. Világnézetet kell alájuk emelni, hogy emelkedettebb 
szempontból lássák a mozgalmat. Annak jelentőségét. Válasszátok ki az 
értelmesebbeket, akiket a szolgasors nem alázott lélekben is szolgává. 
Akiket a nyomor, munka, kiszolgáltatottság nem nyomorított lélekben 
is állattá, akik megőrizték rugalmasságukat, erkölcsüket, nem lihegnek 
csak bosszút, és nem vették át uraik pocsolyaerkölcsét. Adjatok ezeknek 
világnézetet, magyarázzátok meg a szabadság értelmét, a további mun
kakötelezettség szükségességét, a Napállam szervezetét. Ezek iskoláztas
sák tovább altisztjeiket, s ezek tovább: mindenki a maga csoportját. 
Nem maradhat tiszta, aki pocsolyában fetrengeni kényszerült. Le kell 
mosni őket. Lefaragná róluk a mocskot: a munkátlanság, rablás, tivor
nyázás, úri semmittevés, más nyakán élősködés vágyát. 

DASZKALOSZ: Ezt mondta az esszeus János is. A lelkifürdőt aján
lotta, a lehűlést, letisztulást a Jordán hűs hullámaiban. Eldobott magá
tól engem, eldobta a harc, az erőszak vonalát magától. Mégiscsak sze
retni tudom. Sajnálom. Tőle sokat tanulhatunk. 

CORNELIA: Nehéz lesz kibékíteni a két végletet. János a békét hir
deti: az út végét az út elején. De aki lemond az útról, sohasem fut 
célba. Durva embereink csak az erőszakot látják, a bosszút, a kardot 
és cél nélkül, szándék nélkül, ha győznének is, csak ott folytatnák, 
ahol uraik abbahagyták, összeegyeztetni a két végletet: először a harc, 
azután a béke! Először az út, de amely végül célba fut. Rombolva épí
teni, és építve rombolni! Athénion! Hiszel-e erődben, hogy meg tudod ezt 
láttatni csak sárba vagy csak égbe néző emberekkel! 

ATHÉNION: Hitem nem kezdheti ki semmiféle tapasztalat-rozsda. El
kezdtem volna e hit nélkül? Elkezdtem volna-e, ha nem látnám az utat 



és nem látnám a célt? Az esszeus János mesélte, ugye, hogy Mózes 
egykor negyven évig járatta népét a pusztában, míg új emberekké ne
velte őket a szabadság, a természetes élet segítségével. Ez a tábor a sza
badság nevelő isíkolája kell legyen! A szolidaritás, a Napállam gladiátor, 
harcos iskolája. Kettős lesz a harcunk: az urak ellen Rómában és az 
urak ellen, akik bennünk la'knak. De csak a Róma urai elleni harcban 
győzhetjük le a bennünk lakó úr-embereket! Ez a meggondolás vezes- ' 
sen a harcban! Ezt terjesszétek az emberek, az egyek és a milliók kö
zött. De mondd, Ilhrious, hogy találtál Kimbriára. Hogy kerül ő kö
zénk?! 

ILLIRICUS: Azt Kimbria jobban elmondja nálam. 
KIMBRIA: Az Alpok tövében volt a nagy csata Róma légiói és szabad 

törzsünk között. Hallom, hogy Rómában a nő tárgy, játékszer: nem em
ber. Nálunk, germánoknál az asszony ember. Részt vesz a munkában és 
tanácskozásokban, és részt vesz a harcokban is. Nálunk nincsenek rab
szolgák, mi mindannyian egyformák és szabadok vagyunk. Én is ott 
voltam, végignéztem az ütközetet, és bátorítottam a törzs harcosait. De 
egy római osztag körülfogott a harc hevében, és fogság fenyegetett. 
Asszonyaink, akik észrevették a veszélyt és látták, hogy itt már nincs 
kiút, szívükbe döfték késüket. Mert mi, germánok inkább a halált vá
lasztjuk, mint a szolgaságot. Én küzdöttem, és nem jutott már időm az 
öngyilkosságra. Rabszolga lettem. Megszöktem, és találkoztam Illiricius-
szal. Most itt vagyok. És ajánlom nektek a közös harcot a világ egyet
len szabad nemzetségével, a germán szabad törzsekkel, összekötjük a 
délt az északkal, és elszakíthatatlan láncot alkotunk. A mi törzsünk 
hatalma Hispániába ér el. A Rajnától Afrikáig, az Atlanti-óceántól a 
Tigrisig és Eufráteszig terjedne Napállamotok uralma. 

ATHÉNION: Nem uralomra törünk. A ti germán törzsetek pedig el
hagyta az ősi közösséget, és uralkodni akar. Aki pedig uralkodik, az 
előbb-utóbb szolgává válik, mint Róma polgársága, s mint a gall tör
zsek szövetsége. Nem sokáig kell várnunk, s törzsetek harcosai a le
igázott néppel együtt le fogják igázni saját népüket is. Lesznek közöt
tetek is urak és szolgák. S ahol urak és szolgák vannak, ott az asszony 
csak szolga lehet. A néppel szövetségre lépek: férfiakkal és asszonyok
kal, de nem a vezérekkel. Illiricus majd megcsinálja a hadjárat tervét, 
hogy északon találkozhassunk. Pár gall rabszolgát küldünk veled az 
előkészületek megbeszélésére. Azok értik a nyelvet. Vállalod a megbí
zatást ilyen értelemben? 

KIMBRIA: Véneink beszélik, hogy apáik életében még nem voltak 
vezérek, Kuningok, nem voltak harci vállalkozások, nem voltak hadifog
lyok és nem volt zsákmány, se hódolt terület. Az asszonyoknak is na
gyobb jogaik voltak s a törzs hozta a határozatokat. Most csak tudomá
sul veszi, mikor a vezér, a Tingen, kihirdeti akaratát. Ök sem csináltak 
még rabszolgát, a foglyokat leölték. Mostani vezérünk életben hagyja a 
foglyokat és leigázza őket. És hatalma egyre nő. S a fegyvenkészítő 
kovácsok hatalma is. Tőlük függ a győzelem, és ők kihasználják ezt. 
Igazad lehet. Athénion. Felcsapok. A régi közösség helyreállítására. A 
vezér és a fegyverkovácsok ellen! Adj embereket mellém! Indulok! Az 
utat, amit egyszer megjártam, nem feledem el. És nem felejtlek el 
téged s a Napállamot. (El.) 

MIND: Üdv! 



ATHÉNION: S hogy állunk a városi rabokkal? Kézmüvesekkel, pro
letárokkal? Mi jót hozol, Vulpes? 

VULPES: Proletár, kézműves alig akad közöttünk. Centurio Róma ut
cáin az úr. Megvette testüket és lelküket. Körülöttük forog a harc. Aki 
őket megnyeri, ura a helyzetnek. Tulajdonosok akarnak lenni, és Ma
rius birtokot ígér nekik. Külön praetorianus testőrséget alakított, az
után a bandák, a hadsereg, az ingyen eltartás, a cirkusz, a filozófia, a 
költészet, mind Róma mellé, Róma alá kötik őket. Embereim dolgoznak. 
Egy részüket sikerül talán áthozni közénk. 

ATHÉNION: S a városi rabok? 
VULPES: Az ipariak velünk vannak. A házi rabszolgák, a lakájok 

viaszlelkek, uruk erkölcseit formázták magukra. Többnek tartják ma
gukat. Szinte magukénak tartják a villát, mert fesztelenül mozoghatnak 
benne. És pecunia felett rendelkeznek. Egyre nagyobbak az összegek, mi
ket hűségük jutalmául kapnak. Egydk^násik már ügynökké lépett elő. 
A többi vágyik rá. Ne remélj tőlük semmi jót, és ne búsulj értük. Csak 
oda tartanak, ahová tartoznak. 

ATHÉNION: Vagyunk hatvenezren. Táborunk egyre nő majd — si
kereinkkel. Megkezdhetjük a harcot. Csak tudjuk kezünkben tartani, 
csak ki ne csússzon kezünkből a vezetés. Oly emberek kezébe, akik csak 
szereplőcserére gondolnak. Meg kell kezdenünk a nevelő munkát. Gyűjt
sétek körénk az értelmesebbeket, szilárdabbakat, tisztább erkölcsűeket. 
Be kell jelentenem a harc kezdetét. (Az emberek szétmennek, s rövid 
idő múlva nagyobb tömeg verődik össze Athénion körül,) 

CORNELIA: Nekem is beszélnem kell hozzájuk. Vadállatok ezek az 
asszonyokkal szemben. Meg kell ismerniük férfi és nő igaz, pajtási, ba
ráti viszonyát. 

ATHÉNION: Testvérek! A Vezúv kráterében ülünk, a Vezúv kráteré
ben, amely időnként romboló lávatüzeket lövell a környékre, és el
pusztít minden életet maga körül, de amely láva a lehűlés és rombolás 
után életadó, építő termékenységgé változik. A Vezúv lávája vagyunk 
mi, testvérek. Nagy küldetésben! Hogy tűzlánggá égessünk minden elé
getni valót, kardélen törjünk meg minden ellenállást, leromboljunk min
den várakat és széttörjünk minden láncokat. De a Vezúv lávája va
gyunk, testvérek, amely a rombolás befejeztével újraépít. Érdemes 
volna-e rombolni, ha újra a régit építenénk fel? Üj világ felépítésére 
készülünk! Üj világ felépítésére! Ahol nincsenek láncok, és nincsenek 
várak, nincsenek kardforgatók, és nincsenek, akiken kipróbálnák a kar
dot! Nincsenek bakók, és nincsenek lefejezendők. Megszüntetjük, test
vérek, a fennt és a lennt. Napállamot alapítunk, ahol nem lesznek rab
szolgatartók, mert nem lesznek rabszolgák, és nem lesznek rabszolgák, 
mert nem lesznek rabszolgatartók. Egy nagy testvéri szabad közösségbe 
foglaljuk a világot. Államok, határok és népek irigysége és harca nél
küli közösségbe. Ahol közösen termeljük a javakat és közösen fogyaszt
juk el őket, ahol megszűnt az enyém és tied. Mert ahol van enyém és 
van tied, ott lehet az ember is enyém és tied, ott vannak rabszolgák, 
és vannak here élősködők. Megszüntetjük a pénzt, és spártai egyszerű
séggel élünk, és a szolgálatok szerint részesül ki-ki a közösség termelte 
javakban. Közös termelés és közös fogyasztás! Nem a rabszolgatartó 
Plató közössége lesz ez, nem a spártai urak harci közössége! Nem a 
fogyasztás, hanem a termelés közössége! Nem a fogyasztás, nem az urak 



közössége, akik a termeléssel nem törődnek, akik részére a közös fo
gyasztásból kizárt rabszolgák termelnek. Nem a harcosok közössége, 
akik azt fogyasztják közös étkezéseiken, amit más, a fogyasztásból ki
zárt dolgozóktól elraboltak. A termelök, a szabad munkás dolgos em
berek testvéri közösségét építjük fel! Nem a dolgok megfordítása, ha
nem megváltoztatása a célunk, testvérek. Nem az urak leváltása, de 
az uraság megszüntetése. A Napállamot építjük fel, az Aranykort tá
masztjuk új életre! Előbb a harc, azután a béke! Vannak közöttetek 
Keletről, Szíriából, Palesztinából jöttek, akik talán esszeus közösségben 
éltek valamikor. Akiket a nép egykor a „föld fia" egyszerű gúnynevé
vel illetett. Aki tagadta az erőt, erőszakot és harcot, aki hitte, hogy 
„Senki sem lesz a földön sóter, bakó, akit az égben nem bélyegeztek 
gazemberré"! Az asszeus közösség a célunk, testvérek: a föld fiai aka
runk lenni mindannyian. De nem egy elzárt szűk folyóvölgyben — az 
egész világra terjesztjük ki az esszeus közösséget. Mert amíg rabszolga
tartó szomszédaink vannak, állandóan fenyeget az újabb rabszolgává 
levés veszélye. A kardot hirdetem, a harcot, a rombolást, az erő győzel
mét. De a kardok összetörését is! Nem akarunk volt uraink örökébe 
lépni! Nem rablunk, nem garázdálkodunk, nem gyilkolunk, nem ke
gyetlenkedünk. A harcot megindítom! Bejelentem a harc megkezdését, 
de fegyelmet követelek és kegyelmet a hadifoglyok részére! Mi nagyon 
jól ismerjük a keresztet. És nem kívánjuk azt senkinek. A harc gyil
kolás. De kényszerű gyilkolás. Csata után, fegyvertelen foglyokkal szem
ben nincs helye a kardnak, nincs helye a keresztnek. Nem zsákmányo
lunk, és nem tivornyázunk. Nem váltjuk le a dőzsölőket, de megszün
tetjük a dőzsölést. Mért tivornyáznak, mért dőzsölnek Róma urai?! Mert 
nagy munka nélküli jövedelmeiket nincs mibe befektetniök. Mert a 
nincstelenség megakasztotta a termelést. Mert a proletár és rabszolga 
nem fogyasztó! S már régen kiszélesítették volna a termelést, új és 
jobb szerszámokat, masinákat állítottak volna be a termelésbe, ha nem 
féltek volna az álattá tett testvérek gépromboló bosszújától. Ezért dő
zsölnek, ezért tivornyáznak! Mert a termelésük megakadt. Mi megte
remtjük a befektetés lehetőségét, mi szeretni fogjuk saját masináinkat 
és fogyasztóvá tesszük az összemberiséget. Ne utánozzátok uraitokat! 
Mert újból szolgává változtok! Ne utánozzátok volt uraitokat, mert új
ból leigáznak benneteket! Ezt hirdessétek embereiteknek, és ennek be
tartására vigyázzatok. Jelentsétek be, hogy Athénion megadta a jelt. 
A harc megkezdődöt. A Napállam nevében! 

TÖMEG: Üdv a harcnak a Napállam nevében! 
CORNELIA: Ne széledjetek még szét, testvérek. Szólni akarok hoz

zátok: asszony embertársaihoz. Most búcsúztattuk egy asszonytársunkat, 
aki asszony létére férfiveszélyeket vállalt magára, hogy a közösség sor
sán, mindannyiunk sorsán, névtelen gyermekeink sorsán előrelendítsen. 
Ö az utolsó szabad asszony az ismert világon. Az utolsó, aki szabad asz-
szonynak nevelődött: szabadnak, szabad egyenlő jogú társnak a meg
értő, szerető férfi mellé, munkatársnak, bajtársnak, küzdőtársnak, 
egyenlő jogú tagnak a szabadok közösségébe. Az utolsó, aki ennek neve
lődött ősi tradíciók szerint — minden meggondolás nélkül! És, testvérek, 
talán én vagyok az első asszony, aki egy új közösség szabad tagja va
gyok, küzdőtárs, bajtárs és szerető társ a férfi oldalán: nem megszo
kó ttságból, de tradíció ellenére! Nem azzá neveltségböl, de a nevelés 



dacára! Akd önmagát nevelte azzá. Testvérek, láttok engem Athénion 
oldalán, s látjátok, hogy az asszony, aki lefürdötte magáról a beléne-
veltség szolgaerkölcseit, tud méltó társa lenni a férfineik, méltó tagja 
a szabadok közösségének! Ezt a társat lássátok, testvérek, minden asz-
szonyban, aki felétek repes, ezt a társat neveljétek bele minden asz-
szonyba, aki szolgaságban is szabadságra született. Nehéz az asszonyi 
sors. Testvérek! Nemcsak a rabszolgatartó, de a férfi is szolgaságba nyo
morítja. Tárgynak, szülögépnek vagy játékszernek tekinti. Az embert 
lássátok benne, testvérek, s e látástok emberré is teszi. Neveljétek fel ma
gatokhoz, s méltó lesz hozzátok. Csökkentsétek terheit: a rabszolga
munka mellett a házimunka, a gyereknevelő munka több terhe nyomja 
vállát. Vegyétek le róla! A közösségé legyen az. Ne tekintsétek tulaj
donotoknak az asszonyt, hanem embernek, mert mondom néktek, ahol 
lehet az asszony tulajdon, ott lehet tulajdon a férfi is — és visszaesünk 
a rabszolgatartásba. A harc közben ne tekintsétek prédának az asz-
szonyt. Mint emberhez közeledjetek hozzá. A vágyak összecsengése adja 
meg a szabad ember szerelméhez méltó összhangot. Ezt neveljétek bele 
embereitekbe, és ezt láttassátok meg asszonyaitokkal. Üdv az emberré 
vált asszonynak! 

MIND: Üdv Corneliának! (Mind cl. Csak Athénion és Cornelia marad
nak.) 

ATHÉNION: Köszönöm, Cornelia! Köszönöm szavaid: szerelmünk him
nuszát. (Átöleli.) 

CORNELIA: És köszönöm szabad gyerekeink nevében is, hogy az 
első ember-asszonnyá tettél. (Visszaöleli.) 

8. kép 

Hortensius római palotájának női lakosztálya. Fényűző be
rendezés, de kalitkaszerű. A zártságot ki kell érezni a beren
dezésből. Kereveteken: LÍVIA, Hortensius felesége, kb. 33 
éves, de idősebbnek látszik. Római matróna: az ősi catói 
erkölcsök és hagyományok őrzője; JÚLIA, leánya, nincs még 
14 éves, de már asszony. Ideges modem nő, lélekben eman
cipált, szeszélyes, hiszterika. Sok meggyőző erő van úgy sza
vaiban, mint mozdulataiban. Nyugtalan, állandóan mozog. 
Egyesíti magában a kamaszkor és felnőtt hölgy tulajdonsá
gait, aki boldogtalan. Röved időre megjelennek HORTEN
SIUS és SEXTUS JÚLIUS, az aranyifjú. Különben belső 
cselédség. 

LÍVIA: Csendesedj, lányom! Asszonysors! Meg kell tanulnod, hogy 
némán, nyugodt méltósággal tűrd el, 

JÚLIA: Eltűrni?! Belenyugodni?! Hogy úgy játsszanak velerh, mint a 
labdával? Hogy dobáljanak, előre-hátra, jobbra-balra, mint a sajkát a 
hullámok?! Nem vagyok türelemre teremtve. Fiatal vagyok (nem szabad, 
hogy groteszken hasson, habár 14 éves gyerehasszony stájából is!), élni 
akarok! Élni! Hallod, anyám? Élni akarok! Az éíethez való jussom aka
rom! Nem akarok játékszer lenni! Csak azért, mert asszonynak szület
tem. A magam ura! A magam ura akarok lenni. Akarok! Akarok!! És 
tiszteljék az akaratom! (Az egész nem groteszken, de felemeiden hat. 



Szimpatikus, feltétlenül szimpatikusabh kell legyen, mint Lívia. Ideges 
erő!) 

LÍVIA: Csendesedj! Magad sem tudod, milyen nagy szavakat ejtsz ki 
könnyelműen. Asszony nem lehet a maga ura! (Csendes méltóság.) Csak 
a férfi! Asszony mindig valakinek hatalmában van. In manu! Valaki 
markában! Így tanultam anyámtól, ez az erkölcs. Ez a törvény. A tra
díció. Ennek hatalma alól asszony nem vonhatja ki magát. És ne vonja 
ki magát. 

JÚLIA: De én kivonom magam! Én nem leszek senki markában. Én 
széttépem a pórázt! (Hiszterika.) 

LÍVIA: Egy asszony sem tépheti szét. Egy asszony sem lehet önjogú, 
önhatalmú. Soha. Míg lány, apja akarata a törvény felette. Apja birtoka, 
mit kézrátevéssel birtokol. Azután átmegy férje hatalmába. Ha mind
kettő meghal: fia birtokába jut el. Fia rendelkezik vele akarata szerint! 
Nyugodj bele! Éppen te vonnád ki magad?! Vagy nekem talán könnyű 
volt?! És anyámnak, őseinknek! Tűrtünk. Némán. Római asszonyhoz 
méltóan. 

JÚLIA: Hát én nem! Én feldöntöm a korlátokat. Én kiugrok a még
oly jól szoruló marokból is. Én ki!! Engem ne dobáljon senki fia! Sem
milyen Centurio! (Hirtelen ellágyulva.) Milyen sejtésekkel feküdtem 
asszonyi ágyába. Először féltem, szörnyetegnek képzeltem. És aztán meg
jelent. Fiatal, életerős, lobogó szemű, mézszavú. Ahogy elképzeltem ál
maimban. És hogy vártam, hogy vágytam. Nem jött. Hetérák közt töl
tötte idejét. Hetérákkal szórakozott. Itt-ott ha bejött hozzám, csak fel
korbácsolta vágyam, felajzotta szenvedélyem. Pattanásig feszítette ide
geim. Aztán ott hagyott. Felém sem nézett. A házhoz hozta a hetérákat. 
Ott mulatott velük. És én nem jelenhettem meg. Én ültem zárt szo
bámban. Vártam, ültem rabszolgák között. Vártam, vágytam. Ültem. 
Unatkoztam. Vártam. Azt hittem, felíeszülök! És akkor megjelent. Csók
kal ugrottam neki. Párducöleléssel. Hidegen leborzongott magáról. Haza
küldött. Elkergetett. Hidegen! Udvariasan. Mikor én tűzben égtem. É n . . . 

LÍVIA: Csendesedj, lányom! Ezrek sorsa! Ezrek végzete. Ezrek tűrik 
el hangtalanul! 

JÚLIA: Mit nekem az ezrek! Hát én nem! Én nem tűröm! Én . . . fFél-
heszakítja Hortensius megjelenése.) 

HORTENSIUS: (nyugodt eréllyel) Csendesen, Júlia! Ösi tradícióink 
megkívánják, hogy az asszony férjnél legyen! Nem lehet sokáig özvegyi 
sorsban! Mire a köteles tíz hónap letelik, férjhez adlak Lentulushoz. 
így kívánják az állam érdekei! (Ellenkezést be sem várva, mint aki 
biztos a dolgában, el.) 

Csend. Szünet. Lefojtottság. Érezhető a levegő súlyosodása, 
sűrűsödése, cseppfolyósodása. 

JÚLIA: (robban) Hát nem! Vége a labdázásnak! Anyám! Hallottad? 
Cenlurio hozzám illő volt, fiatal, sudár! Politikát látott bennem! Ugró
deszkát! Lépcsőt. Amelyen felhághat. Akin felhintázhatja magát. De férfi 
volt. Nem kellettem neki. De élt! De most már aggastyánok magasba 
lendítő hágcsója legyek?! Anyám! 

LÍVIA: (hallgat. Magába roskadt. Küzd benne az ősi erkölcs a nővel, 
az anyával.) 



JÚLIA: Anyám! Te hozzámennél?! (Szíven találja Líviát, akinek 
ugyanez volt a gondolata. Ez látható. Érezhető.) Te!? Hiszen neked is 
apád lehetne?! Te megcsókolnád?! Te odafeküdnél noki?! Az apádnak? 
(Elhatározott.) Hát nem! Nem versenyzek Kháronnal! Én nem tornáz
tatok fel senkit Róma uralásába! Vége! 

LÍVIA: Lányom! Ne hamarkodj el semmit! Igazad van. Én anyád va
gyok. És nekem is apám lehetne. Csak borzongó utálkozással feküdnék 
nászágyába. De Júlia! Én azért lefeküdnék. Gondoltál-e rá, Júlia: én az 
anyád vagyok. De gondoltál-e rá: asszony vagyok én is! Hús-vér asz-
szony, fiatal még, életerős, tele ki nem élt, fonnyadó vággyal. Évek óta 
nem láttam apádat nászágyamban. Magad láthattad itt hetéráit. Mindent 
eltűrtem. Soha egy hang, egy sikoly el nem hagyta ajkam! Asszonyi 
sors! 

JÚLIA: Amíg hiszel benne! Anyám! Törjük ki együtt a ketrec falát! 
Meneküljünk. Vessük magunk az életbe! Fürödjünk meg benne! (Víziós.) 

LÍVIA: Nem lehet! Ez a sorsunk! Én hiszek az ősi erkölcsben! Nem 
lehet! Nem lehet itt tenni semmit! Mit tehetsz?! 

JÚLIA: (kitörve) Akár egy rabszolgával szököm meg! Csak éljen! Erő 
legyen benne! Fiatalság! Mohó vágy! 

LÍVIA: És magad is rabszolgává válsz. Munka- és szülőgéppé! És kép
telen a házasságra! Nehéz a szabadulás, lányom. Valamikor az asszony 
munkabarom volt és szülőgép, mint ma is a kézműveseknél. Aztán já
tékszer lett, macska, akit doromboltattak, ha megkívánták muzsikáját. 
Ma innen is kiszorítottak a hetérák. Politikusok labdája, ugródeszkája 
lettünk, és fonnyadásra ítéltettünk. Beleszáradunk ki nem csorgó vá
gyunk nedvébe. És nincs szabadulás, nincs kiút. Nincs rés, amelyet asz-
szonyivá szélesíthetnél! (Elmerengve.) öngyilkosság? 

JÚLIA: Nem leszek öngyilkos! Élni akarok! (Ellágyul) Tudod, hogy 
szeretem Sextust! (Elragadtatva,) Az övé leszek. Ledöntöm a korlátokat! 

LÍVIA: És elveszted vagyonod! Elveszted kényelmed, a fényűző puha
ságot. A puha fészket. így szól a törvény! 

JÚLIA: (hirtelen jellohhanó kegyetlenséggel) A kényelmet! A puha
ságot! (Korbácsot ragad.) Elveszteni! Csak szenvedni! Csak tűrni! Más 
is szenvedjen! Fájjon másnak is, ha nekem fáj! (Korbácsolja a rabszol
gákat. Őrjöng. Ha eddig szimpatikus volt, itt hirtelen, felvillanásszerüen 
antipatikussá kell váljon.) Fáj?! Ugye, fáj?! Most érzem, hogy élek! 
Visszatér az élet ereimbe! (Egyre üt.) Csak fájjon! Allatok! Canis! (A 
felügyelő-cselédhez,) Fojtsátok őket a medencébe! (őrjöng.) Ne bámulj! 
Vidd az üveges szemedet! Vidd őket! (Rávág.) Még megm.erevíti szívem! 
(A felügyelő tereli a rabszolgákat és el.) Ügy! A tóba! Most élek! Üjra 
én vagyok! Visszatértem az életbe! (A kihívó ragyogás szobra. Gyűlö
letes.) 

LÍVIA: Júlia! Térj magadhoz! Ha csak kitombolod magad! Ha le
csendesedtél! (Csak anya. Látni kell, hogy egész természetesnek és he
lyesnek találja az indulatlevezetés ilyen módját. Átöleli Júliát. Babus
gatja. Hirtelen megjelenik Sextus Július.) 

SEXTUS: Júlia! 
LÍVIA: Jupiterre! Nem látott senkit?! Az életünkkel játszunk. A jó

módunkkal! 
SEXTUS: Senki sem látott: Júlia! (Ölelkezés.) 
JÚLIA: Nem lehet. Sextus! A törvény! A vagyon! A puha fészek! 



SEXTUS: Jó ötletem támadt. Azért jöUem. 
JÚLIA: (kérdőn pillant rá.) 
SEXTUS: Váltsd ki az igazolványt az aedilisnél. Én megszerzem ne

ked! A Suburában találkozhatunk! És megmarad vagyonod. A tekinté
lyed! Lentulus felesége leszel! A consul feleségei Elsö asszony Rómában! 

JÚLIA: És nyilvántartott hölgy?! Ezt ajánlod? Nekem! 
SEXTUS: (cinikusan) Minden előkelő asszony megtette! És minden 

aranyifjú. Én is kiváltottam! (Felmutatja.) Rendelkezésére állok asszony
nak és férfinek! És soron kívül consul leszek! Csak te vagy nebánls-
virág!? Te kényeskedsz? Hiszen megmarad vagyonod. (Zaj hallatszik, 
Sextus eltűnik.) 

JÚLIA: (leroskad.) 
LÍVIA: (magába süpped. Megbotránkozik. Halk, siri komolysággal.) 

Csak két módon szabadulhat fel a nő. Csak két módon lehet a maga 
ura. Csak két asszony lehet ember, maga embere. Vesta papnője; a 
Vesta-szűz és a prostituált! Választottál, Júlia? 

JÚLIA: fhatározottan; Hozzámegyek Lentulushoz. És kiváltom a bárcát. 

9. kép 

Hortensius ismert palotája Rómában a fórumon. Ablak 
nyitva. Behallatszik a fórumi zaj. Kínt a fórumon Centurio 
ágál: beszédjének egyes részei behallatszanak és riadalmat 
keltenek a bent levők között. Bent: HORTENSIUS, MARIUS, 
LENTULUS, SEXTUS, később CENTURIO és TITUS CLAU
DIUS, megmenekült optimata, kb. 40 éves. 

MARIUS: Tárgyaltam az optimatákkal. Nincs mit tagadnom, s ha ti 
Centurio elvetemültségét takarjátok és köpenynek használjátok — fel
ajánlom kardom ellenetek az optimatáknak! És akkor a ti fejetek kerül 
sorra! 

HORTENSIUS: Ha szabad érdeklődnöm: mennyiért? Mennyit aján
lott fel kardodért Titus Claudius? 

MARIUS: (üzleti hangon, mint aki zsarolni akar) örökös consulság, 
Gallia meghódítása s egy új proletártörvény végrehajtása. Esetleg 
(cinikusan) Hortensius birtokának árverési joga. Gondolkozz rajta, Hor
tensius! Én megyek csapataimhoz. Szétverem Centurio hordáját. (El) 

Kintről egyre erősebb zaj. Aztán tisztán behallatszik: 

CENTURIO: És ti tovább hallgatnátok az urakra?! Az ő uszályhor
dozói akartok lenni!? Hogy besározzátok magatok!? Egy húron pendül
nek ma már lovagok és optimaták! Mit sem várhattok a tulajdonosok
tól. Üj törvényt, új szót hoz nektek Centurio. Magatokban bízzatok! 
Üj igét termettek a megváltozott új, válságos idők. Szegényen csak 
szegény segíthet! A szegényt csak a szegény értheti meg. (Lelkesült he
lyeslés, amely elnyeli az egyes szavakat. Érthetetlen zajongás.) 

SEXTUS: (belép) Lentulus, Hortensius! Szomorú gyászhírt hozok. A 
rabszolgákkal vívott egyik ütközetben elesett Daszkalosz: Athénion 
jobb keze. 

MIND: (izgalom, helyváltoztatás, örömkifejezés) Ez a te gyászhíred??! 



(Mint amikor az izgalom, íeszültség örömnek ad helyet, felszabadult ka
cagás.) Daszkalosz nincs! A kutya! (Különféle hasonló megjegyzések.) 

SEXTUS: Hagyjátok végigmondanom! A rabszolgák erősen tartják 
magukat. Eddig két légiót szétvertek. Sok foglyot ejtettek. 

LENTULUS: Római polgárokat? A rabszolgák. 
SEXTUS: Daszkalosz temetésén gyászünnepélyt rendeztek. Három

száz római polgárt gladiátorharcra kényszerítettek. A rabszolgák gau-
diumára. 

MIND: (elhűlnek. Magukba roskadnak,) 
LENTULUS: A rabszolgák! Athénion! Akit ötvened magával tóba 

kellett volna fojtani, ha egy római úrnak eszébe jut, hogy ezzel ked
veskedjék hetérájának, vagy — halott nénje emlékének. 

HORTENSIUS: Visszájára fordítják Centurio újítását. Urakká dobják 
magukat! A dögök! És Centurio ellenünk lázít. 

SEXTUS: És Mariust láttam Claudiusszal. 

Csend. Szünet. Sápadt hullák. Kívülről zaj, majd: 

CENTURIO: Törvényt hozunk, és hatályon kívül helyezzük az utcai 
klubok megszüntetését tartalmazó törvényt. Visszaállítjuk a kézműves 
kollégiumokat! Utcák szerinti fegyveres csapatokba szervezzük meg 
újra a perifériákat. Marius ellenünk tör! Egyszerre paktál lovagokkal 
és optimatákkal. ö a legújabb Nagy Bezsebelő! Külön szervezkedünk! 
Szegények a szegényekért! És eltöröljük az adósságokat! Elengedjük a 
házbóreket! Kilakoltatjuk az urakat! (Helyeslő zajongás,) 
MIND: (lesújtva magukba süppednek.) 

HORTENSIUS: (Sextushoz) Hidd el Mariust! Jöjjön közénk. A légiók, 
a praetoranusok végezzenek Centurióval. És hidd el Claudiust! 

Izgatott várakozás. Csend. Szünet. Behallatszik újból: 

CENTURIO: (hangja) Veget vetünk a rabszolgatartók uralmának! Lesz 
munka! Jut üzlet, jut munka a szabad római polgárnak is! Nagy ter
vekkel vajúdik Centurio agya. A felséges nép, a kollégiumokba szerve
zett perifériák jóvoltára. Üjból termőfölddé varázsoljuk Itáliát. 
Megszabadítjuk a gyarmati versenytől. És földet osztunk: az optimaták 
földjeit felosztjuk! Itáliában kaptok földet! Adómentes optimata- és 
adómentes lovagi földeket! Itáliában kaptok földet, és tovább is Róma 
közelében maradhattok! Nem kell előbb, mint Marius veteránjainak, 
idegen országokért, úri érdekekért véreznetek, hogy rabszolgát szerezze
tek, aki kidob a munkából, hogy gyarmati termőföldet szerezzetek s 
tönkretegyétek Itália parasztját. Itáliát kertté varázsoljuk. Lecsapoljuk 
a mocsarakat, szabályozzuk a folyókat, szőlőt termelünk és bort! Diadal
masan.) Átvágjuk a korinthoszi földszorost! összekötjük a Jón- és Égei-
tengert, megássuk a korinthoszi csatornát. Munkát és üzletet hoz nektek 
Centurio, és kizárjuk a versenyből a birtokosokat. 

Heves helyeslés. Üdvkiáltások. Bent egyre nagyobb érdek
lődés. Hortensius felfigyel az üzleti tervekre. Egyre optimisz-
tikusabb derű ömlik el arcán. Aztán lovasok dübörgése. Ma
rius s a praetorianusok érkezése. 



HORTENSIUS: Mentsétek meg Centuriót! Ide hozzátok! (Belép Ma
rius.) 

MARIUS: Megjöttem. A praetorianusok a ház előtt parancsomra vár
nak. 

LENTULUS: Olajágat hozunk eléd, Marius, nem kardot. Megteremtjük 
a belső békét. A nagy harmóniát. (Belép Claudius.) Üdv, Claudius! El
érkezett a nagy pillanat. Amire egész életemen át készültem. Vagy med
dig tűrjük még, hogy az utca türelmünkkel visszaéljen?! Quousque 
tandem!? Megteremtjük az osztálybékét. Vagy ellenünk harcolnál-e, 
Claudius, ellenünk, Marius, mikor Centurio ellenünk lázítja a hajlék
talanokat, a rongyosokat, kócosokat, mikor Athénion szövetségesévé 
szegődik, Athenionévé, aki római polgárok gladiátorharcával gyönyör
ködteti lázadó rabszolgáit. Egyesült erővel, Claudius! Az optimataföl-
dek megmentéséről van szó! 

MARIUS: És a házbérekről. A kamatokról. A gyarmatokról. 
CLAUDIUS: A gyarmatok nem érdekelnek. 
HORTENSIUS: Borod eladatlan hever, Claudius! Marius szétszórta a 

germán hordákat. Gallia újra a miénk. És Marius már megkóstoltatta a 
gallokkal a Vezúv borát. Együtt vonulunk be Galliába, Claudius! Most 
sem érdekelnek a gyarmatok? 

MARIUS: És a kimberek leverője? Itália megmentője? 
HORTENSIUS: Ujabb consulságod és a Mithradatesz elleni megbízás 

biztosítva lesz, Marius. 
MARIUS: S a diadalmenet? A haza megmentőjének!? Vagy ki verte 

szét a germán hordákat? Talán Claudius, aki magának tartotta meg a 
katonák zsoldját, és éveken át szégyent hozott a római légiókra. Akivel 
Ingurtha addig játszhatott, amíg volt aranya, hogy feneketlen zsebét 
tömködje?! 

CLAUDIUS: (nyugodt fölénnyel) Gyarmati háborúk nem érdekelnek. 
Amíg van Ingurtha és vannak kimberek, földjeim virágzanak. 

HORTENSIUS: De most már érdekelnek a gyarmatok, Claudius!? 
Nagy építkezésekbe fogunk. Lecsapoljuk a mocsarakat (önkéntelen a 
Centurio hanghordozása, úgyhogy rögtön megérezni az ötlet eredetét), 
szabályozzuk a folyókat. Áttérünk a bortermelésre! Földet osztunk a 
gyarmatokon! Kitelepítjük a birodalom perifériáira a lázongó Rómát! 
Érdekel, Claudius?! A gyarmati kérdés — Marius örökös consulsága 
alatt! 

MIND: (meglepve, aztán cinkos módra összemosolyognak és kezet 
fognak.) 

CENTURIO: (megjelenik Sextusszal. Meglepődik. Aztán mint aki ha
mar feltalálja magát: előbb gúnyos fölénnyel, aztán belemelegedve) Fo
gadjátok be e díszes triumvirátusba negyediknek! A pénz, a föld, a kard 
szövetségébe. Az utcát szállítom. A tömegbázist: a pénz, a föld, a kard, a 
jog hatalma mellé (sorban rámutat e felsorolásnál Hortensiusra, Claudi-
usra, Mariusra és Lentulusra) az utca hatalmát, (önmagára mutat). Vagy 
vegyem magam talán Etrúriába? Most ott állnak Athénion csapatai! 

LENTULUS: Az aranykorszakot imádkozzuk vissza Rómára. Megte
remtjük a békét! Becsukjuk Janus templomát. Száműzzük Marsot, Qui-
rinust és Jupiter Tonanst. Mercur jegyében csatlakozol?! 

CENTURIO: Mercur és Vulcanus karöltve járnak Marssal. 
HORTENSIUS: Van pénzed a korinthoszi csatorna megépítéséhez? A 



mocsarak lecsapolásához? Van hozzá rabszolgád? Én megadom neked. 
Teremtsd meg Kert-Itáliát! Hortensius nevében! Mint társam! És His
pánia a tied! Felcsapsz így negyediknek? Az utca képviselőjeként?! 

CENTURIO: (belecsap Hortensius tenyerébe,) Megyek az utcára. Meg
szervezem a klubokat. (Mariushoz) Te azért támadj meg! Hadd lássa a 
tömeg fontosságát! Csapj rájuk. Hadd érezzék, mintha a hatalom elle
nük volna. Csak ne nagyon! Ne túlságosan! Valahogy meg ne félemlítsd 
őket! (Gúnyos mosollyal el.) 

10. kép 

A Via Appia egy része. Erős, jó műút. Nagy forgalom. Ke
reszteket ácsolnak a rabszolgák. Az út két szélén fákon vagy 
kereszteken 6000 rabszolga. Praetorianusok lezárják a for
galmat, mellékutakra terelik, megtisztítják a teret. Üres ke
resztekkel szemben tribünök és páholyok: cirkuszi látványos
ság. Páholyokban HORTENSIUS, consulok és más méltóságok 
és OCTAVIA. A középső keresztre ATHENIONT feszítük fel, 
jobbról-balról ILLIRICUST és VULPEST. Egy csoport elfo
gott rabszolga értéktárgyakat cipel még, erősen dülöngél
nek. Látszik rajtuk a Vezúv borának hatása. Visszataszító, 
fájdalmas látvány. 

ATHÉNON: (a még rézsút álló kereszten) Dobjátok el az uraság jelvé
nyeit! Tisztítsátok meg agyatok a mámor borgőzétől. Tiszta aggyal fe
küdjetek a keresztre! Hogy érezzétek sorsotok jelentőségét! Hogy lás
sátok hibátok! (Közben felemelik a keresztet, és függőlegesbe lendül, 
hogy mindenfelé láthatóvá válik. Nyugodt, átszellemült, tisztánlátó sze
mek.) 

HORTENSIUS: Most már beszélhet a kutya. Az athéni. 
CENTURIO: Tudod, Hortensius, hogy Itália asszonyai már két éve 

nem Hannibállal, hanem az athéni nevével ijesztgetik kisdedeiket?! 
i»Légy jó, mert elvisz az athéni!" 

LENTULUS: Most már nem visz el senkit. De jó nevelési eszköz. Éb
ren kell tartani. 

OCTAVIA: Cseppet sem félelmetes a kereszten. (Mindannyian felsza
badultan kacagnak.) Mily nemes, fennkölt az arca. Ha nem az athéni 
volna és nem rabszolga, szeretni tudnám. Marius mondta, hogy táborá
ban az összes római foglyokat életben találták. Némelyiket már két éve 
táplálták, őrizték. Életben hagyták őket. 

MARIUS: ötezer élő fogoly volt vezúvkráteri táborában. Csak a há
romszáz hiányzott, akik Daszkalosz temetésén gladiátorharcon hullottak 
el. 

OCTAVIA: Nem nemeslelkűség?! Szinte embernek tartanám, ha nem 
tudnám, hogy rabszolga. 

MARIUS: Aki nem öl, megöleHk. 
HORTENSIUS: Megbűnhődik a háromszázért! 
LENTULUS: A háromszáz halála vértanúhalál. Áldozat, amely meg

hozta gyümölcsét. Ök teremtették meg az osztálybékét, és most e kereszt 



(rámutat Athenionra) hozza az aranykort Rómára. A háromszáz s e ke
reszt az aranykor kezdete. 

HORTENSIUS: (Centurióhoz) Faragtasd ki a háromszáz szobrát az 
athéni keresztjével. Arannyal fizet Hortensius. A bányaüzem tegnap 
újból megindult. És ma befutottak első hajóim. Már csak Mithradatesz 
van hátra. 

MARIUS: Légióim készen állnak. Holnap indulok Sextus Juliusszal. 
LENTULUS: (nevetve) És én vetélytárs nélkül maradok. Marius és 

Sextus nélkül. Mint consul és mint férj. 
CENTURIO: Akadhat más is. Marius és Sextus helyére is. (Mosolyogva 
elmennek.) 

A tribünök kiürülnek. Alkonyat. Csak néhány praetoriánus 
őr a keresztek előtt. És a három kereszt az előtérben. Látha
tóan sötétedik. A praetorianusok isznak, duhajkodnak, bök
dösik fegyvereikkel a keresztre feszítetteket. Aztán elálmo
sodnak. Távolabb lehevei'nek. Elalszanak. Megjelenik COR
NELIA. Árnyékszerű. 

CORNELIA: A praetorianusok alszanak. Athénion, utolsó viszont
látás! Illiricus, Vulpes! Oh, hogy csorog a vér. A véretek! Testvérek! 
A véred. Athénion! Hogy száll el az élet. Az erő! ölő és ölelő karodból. 
A gondolat. Elvérzik agyadból. Athénion! Mindennek vége! Az akará
sunknak! Az eszmének! Az életnek! Emberi mivoltunknak! Üjból hat
ezer kereszt. Hányadszor? Mindennek vége! Meghal Athénion, és meg
halt a Napállam! Meghal Athénion, és meghal a szerelem. A tiszta, a 
napszerelem! Az egyenrangúság! A barátság! Mindenki meghalt, és 
mindennek vége. Nincs Kimbria, és nincs Daszkalosz, és nincs Athénion. 
Nincs a hatvanezer! Csak a hatezer kereszt. A millió kereszt! A meg
feszített ember. A megfeszített emberiség. Ez van! A mérleg. A vég. 
A haldoklás, az agónia. Athénion! Én sem élek tovább! Veled halok és 
a Napállammal. 

ATHÉNION: (igyekszik az egészséges, egész ember hangján beszélni. 
De hangja halk és egyre erőtlenebb) Nincs halál, Comelia. Csak agónia 
van. Haldoklás és vajúdás. Az egyik haldoklása a másik vajúdása. Min
den halál születés egyúttal. Ne halj meg, Cornelia! Meghalni könnyű. 
Az élet folyik tovább. Meghalok, hogy élhessen az Ember! A napállam! 
Élj, Comelia! Harcolj tovább! Nem veszett el semmi! (Cornelia felma
gasodik. Látható: emelkedő keblébe visszatér az élet. A hit) Látom: 
lesznek utódaim. Akik felemelik a kiejtett zászlót. Viszik tovább. Egyik 
átadja a másiknak. (Egyre viziósabb és halkabb.) Üdv a stafétának! 
Amelynek utolsó tagja célba fut. Cornelia! Légy összekötő köztem s a 
staféta következő tagja között. Tartsd ébren az eszmét. Tégy gallyat a 
parázsra. Éleszd! Éleszd a hitet! A bizakodást. Tartsd ébren a gondola
tot. Taníts, Comelia! Szűrd le a tanulságot! A gyarmati jelszavak, a 
gyarmati nyomorultak átpártolása, az esszeus békevágy, a lakájok és 
proletárok leszerelhetősége, narkotizálhatósága: ezek a vereség okai. 
Talán győzhettünk volna. Ha embereink megértették volna, hogy em
berek, nem urak kell legyenek! Ha nem uraskodnak! Nem garázdálkod
nak. Nem dőzsölnek! A fegyelemhiány, Comelia! Fegyelmet, hitet nevelj 
beléjük. Láttasd meg velük a Napállamot! 



CORNELIA: Igyekszem, Athénion! 
ATHÉNION: (viziós haldoklás) Látom a stafétafutók hosszú sorát. Az 

utolsó átlépi a szalagot. Még soká győznek a Mariusok. De látom. Le
bukik az utolsó Marius, az utolsó Hortensius átadja a kulcsokat. Meg
alakul a Napállam! A vér jegyében! Az erő és közösség jegyében! Cor
nelia (egyre szaggatottabhan), ne felejtsd. Hirdesd. Erő és közösség! Hit 
és fegyelem! Itt a zászló! (Lassan, víziósan.) Vidd! Add át a következő
nek! (Feje lehanyatlik, kiszenved,) 

CORNELIA: (mintha átszállt volna belé Athénion élete és ereje, hite) 
Erő és közösség! Viszem a zászlót. Hogy adhassam. Nemzedékek sorá
nak! 

(Függöny) 
(1934) 



záróra 
L Ő R I N C P É T E R 

Napról napra, estéről estére leszáll az alkonyat és vele a záróra ideje. 
A nagy záróra? Még várathat magára. Most szép csak az élet, még al
konyatkor is. Habár, nem tagadom, szeretem a hajnalt, a hajnalpírt is. 
Igaz, ez túlontúl közönségesnek tűnik sok oly ember előtt, aki szeretne 
modernnek, dekadensnek mutatkozni a világ előtt, mint azok is, akik 
nem gyönyörű nyári, májusi éjszakákon, de szitáló esőben, záporban 
járnak ki a tengerpartra vagy a városi korzóra. De ezek többnyire még 
messze vannak az alkony órájától, még ráérnek kivárni a klasszikus 
szépségek örömeit. És talán még azt sem tudják: hogy az élet minden
kor, minden formájában és egyképpen szép. Különösen olyankor, ami
kor búcsú előtt állunk. Amikor az emlékek rajzása megindul. Persze, 
nem oly módon, ahogy azt az egykori bergsoni dureé imádói elgon
dolják. Nem úgy, hogy egy pillanat törtrészébe tömörüljön az egész 
elmúlt élet. De azért úgy is. És másképp is. Úgy is, hogy napról napra, 
óráról órára kísért a múlt, és ezerszeresen élünk meg minden volt-pilla
natot. Mert valóban benne van az élet minden pillanatban a maga egé
szében is, de sorjára elédelgünk egy-egy elmúlt perc mellett akár órák 
hosszáig is. 

Hogy tulajdonképpen nem sok az édelegnivaló a múlton, hogy több 
volt a rút a szépnél?! Ez is igaz. de a rút is nagyvonalú volt, történe
lem volt és — főleg elmúlt! És ezért lehet rá visszaemlékezni anélkül, 
hogy elfogna az undor — mint akkoriban fogott el, vagy a félelem, a 
rettenet; sőt a gyűlölet is oly ritka szőttessé vált, hogy nem nagyon 
rezegteti már meg beteg szívemet, beteg agyamat! Pedig egykoron — 
ezek az élmények tették beteggé szívemet, agyamat. De hiszen a mai 
életfelfogások értelmében még fiatal vagyok. Lélekben, szellemben, sőt 
testi erőben is még az is vagyok, a valóságban is. Csak — túlzottan 
örülni már nem tudok, és talán túlontúl lelkesedni sem. És túlságosan, 
gyilkosan gyűlölni sem már. 



Mindamellett is és mégis: erősebbek az örömeim még ma is — mások, 
hasonló korúak örömeinél, sőt erősebben tudok lelkesedni még ma is, 
mint sok-sok fiatal; szeretni és gyűlölni is tudok — ezt már nem merem 
állítani, nem merem mondani, hogy jobban a fiataloknál — és dolgozni?! 
Még ma is annyit, mint három átlagos fiatal! Hát elkínlódhatok még 
egypár esztendeig ezen a sártekén, amit mért ne neveznék így, amikor 
a sárteke olyigen ismer és tudja, hogy még mindig szeretem, igen na
gyon szeretem, és azt is, hogy mindig erősek a hiteim és hiszem, hogy 
megszárad a talaj rajta — szárad talán már az én időmben ds és azt is, 
hogy akárhogy is, valami kis részem nekem is csak volt benne, hogy 
halad a világ, szépül az élet. És akárhogy álljon is a dolog, bárminő 
csúnya volna is ez az átmeneti állapot — szép benne már az is, hogy 
nem áll, hogy átmeneti, hogy mozog és váltakozik, mert annyi bizonyos, 
ha nem is lesz mindjárt minden csudaszép, de oly rút már nem lehet 
soha, mint volt, mert oly rút az élet sohasem lehet, mint volt az én 
mégis gyönyörűségesen szép életemben! 

így éldegélek, dolgozgatva, pihengélve záróráig és azon is túl. És sok
szor, mint már annyiszor mondottam: szégyellem magam. Szégyellem 
magam — hogy még mindig élek. Mert igazság szerint, a természetes 
halál szempontjából még soká van jogom ez élethez, de ha magamba 
tekintek — roppant nagy temetőmre, a halottak nagy tömegére, akik 
már csak bennem élnek, mert elfelejtve rég meghaltak másodszor is, ha 
erre a nagy-nagy temetőre tekintek, úgy érzem: jobbak voltak nálam és 
ideje volna, hogy én, a gyöngébb, a rútabb is kövessem őket végre-va
lahára. Hiszen Dánó, aki írónak, harcosnak is különb volt nálam, már 
éppen negyven éve halott, hogy mint Vajdaság első kommunista vér
tanúját halálra kínozták a pancsovai rendőrségen. Oszi még előbb távo
zott az élők közül, hogy a srapnel elvitte, leválasztotta törzséről fejét, s 
hogy amikor ezt anyjának jelentettem — anyja azt válaszolja: „Majd 
más alkalommal beszél róla, ugye, most az autó már előállott, mennem 
ke l l . . Vajon kívülem ki emlékezik hát még rájuk!? 

Itt, ez írásomban is, megemlékeztem egynéhány halottamról, és félek, 
ők is csak az én temetőmben élnek még. És vajon meddig? Vagy most 
már mindörökké élnem kell, hogy valamiképpen meg ne haljanak azok, 
akik rég távoztak az életből és már csak bennem porladnak tudatosan?! 
Negyven év egy temető hivatalos élete. Azután már csak a nagyembe
rek emlékművei állhatnak benne tovább. És vajon sokan vannak-e 
bennem a nagyemberek, az ismert harcosok: a Dánok, a Mikes Flórisok, 
a Flamm Józsefek és Doktor Sándorok, a Vásza Sztájicsok, a Gyúrók, 
Mitek, a Jovan Popovicsok, az Ottmárok és Dócik, Köves Lajosok és 
Hedrich Karcsik, a Bonyhádiak, Harasztiak, Vukicsevics Lázárok és 
Hermái Jóskák, és isten tudja, még kik, hogy kedvükért örökké kelljen 
már élnem ezen a földön?! Talán-talán egyszer mégis hozzá kell fog-
nom-látnom: megírni mindezek életét, életregényét, emlékirat formájá
ban vagy akárhogy is; kiírjam magamból temetőmet, hogy végre-vala
hára majd magam is távozhassam. Mert akkor már az életregény lesz rá 
kötelezve, hogy őrizze a belém hullt életeket. Én megnyerem a felmen
tést minden kötelesség és kötelezettség alól. Ez lesz azután az igazi 
pihenő; délben vagy az alkony óráiban akár. 

Voltak sok-sok érettségi találkozóim. A magam érettségije is kísért 
néha ily egyre gyérülő találkozásokon, kísértenek az egykori diákérett-



ségik, egykori diákok találkozói is, akik meghívják egykori tanáraikat 
is. De, istenem, én mindig élek, ők egyre ritkulnak, gyérülnek maguk is. 
Olyik már unokáját hozza a találkozóra, és az unoka sem gyermekem
ber már idestova. Én, én még élek. Pedig hol van már az igazi nagy
ember — Divna férje? Több húsz événél, hogy a rendőrség agyonütötte 
és utána autószerencsétlenséget rendezett, hogy annak áldozatául tün
tesse fel a doktort. És hol van Emil és hol Hartmann, a Sztári? Meg kell 
talán írnom a nem-werfeli érettségi találkozót, ahol filmszerűen állnak 
elénk azok mind és filmszerűen játszódik le azok élete, akiket az osz
tályfőnök felolvas a végtelen listáról és akik már soha többé nem mond
ják: „Jelen!" 

Ez itt kis ízelítő csupán. Hiszen folytathatnám ezt a végtelenségig: az 
ily kis emlékriportokat. Expresszionista festő barátaim nem modell 
után dolgoztak, csak megnézték az életben típusaikat, megélték, ma
gukba szippantották őket, és magukból, megélten, vetették ki azután 
ezeket az alakokat — figurális kompozícióba éretten — a vászonra, a 
mások életének nyugtalanítására! Expresszionista voltam világéletemben 
magam is. Mert soha senkinek nem volt a valóságban oly intenzív élete, 
mint halottaimnak — belém hullottan! Ott kavarognak mindmáig, és 
nyugtalanítanak, betegítenek, új életre keltenek. Rosszmájú vagyok?! 
Ha azt mondom most már: Nyugtalanítsanak most már másokat. És ha 
ezt a célt elérem — többet egy riporter nem is kívánhat magának. 

Persze, persze; éveken át tanítottam magam is: Életből fakad a halál, 
de halálból fakad minden élet! Nincs halál, csak meghalás, amely szü
letés is egyúttal. Agónia és vajúdás egy és ugyanaz. Ennyiben igaz a 
dalai láma esete. Mert az lesz a mindenkori dalai láma, aki abban a pil
lanatban született, amelyben meghalt az előző, a kivénhedt uralkodó 
főpap. És akárhogy is vegyük: nagy temetőm teremtette meg mai éle
tünket: Suoi és Gyúró, Mite és Dánó, Ángya és Nojé, Krum és Kócsa és 
mind a többiek halálából fakadt a mi életünk és a jövő generáció élete 
is. Hány életet éltünk, istenem, magunkba, nem csoda, hogy oly felfoko
zott életet élünk. Mert megélednek bennünk a nagy temetők, és egyre 
új életet gyümölcsöznek bennünk. 

Persze, nem mondom, vagjrunk sokan, akik még ma is tovább szen
vedjük egykori halálok életét, az egykor-voltakat, egykori korok életét, 
rebroi klinikákon is, másutt is, és még mindig majdani, jövőbeli nem
zedékek kipompásodott életéért. Az igaz életért. Ezt mutatja be klini
kai riportsorozatom is. Isten, bocsásd meg vétkemet, már kezdek fele
dékeny lenni, s most nem tudom: Heine volt az, vagy talán mégis 
Böme, aki azt sírta el nagy bánatában, hogy minden korunkat, minden 
életszakaszunkat a jövőnek áldozzuk fel: A gyermek nem örvendezhet 
napos, verőfényes gyermekségének, mert az ifjúkorra kell felkészülnie, 
az ifjúkort a férfikornak áldozzuk fel, és így tovább, hogy mikor már 
nem volna mire felkészülni és élhetnők a ma, a most életét — akkorra 
már el is jön a halál, és véget vet mindennek, minden előkészületnek, 
így vagyunk a korokkal is. És talán ezt érzi a mai fiatalság, amikor jó 
része annyira igyekszik élni a ma, a most, a maga életét. Vagy reak
ciója ez a múltnak, amikor elfelejtettünk élni, mert a jövőt ágyaztuk 
— a mai generáció életét, hogy ez joggal mondhassa: nekünk készítet
ték, hagyjátok hát, hadd élvezzük most már! Persze, nincs is ez egészen 
így, de mi, öreg emberek, sajnos, sokszor így látjuk ezt már, és most 



talán azt szeretnők, ha ők is a jövő, a jövő nemzedék életét készítenék 
elő, annak áldoznák a magukét?! Mégis, nincs igaza Heine-Börnének — 
úgy volt szép az életünk, amilyen volt. Mi akartuk annak és olyannak, 
és oly szép nézni, elnézni — vén kandúrok számára is — az apró, ke
cses, rugalmas cicakölykök játékát. Ez maga egész élet, ez maga egész 
öröm, amint egész élet és egész öröm volt az alkotás, a munka, az áldo
zat élete, a harc izomjátéka; hiszen mindig úgy vallottam, mégis rövid, 
életemben: az alkotó munka adja az egyedüli igaz örömet! Tekintet nél
kül arra — elismerik-e munkásságunkat, harcainkat, vagy akár átkoz
nak is a jövendők. 

De még ha igaza volna is Börnének, akkor is ez az Üt az egyedüli út 
és ez volt és ez is lesz az egyedüli jövőteremtő út, az élet útja! És re
méljük: az egyre inkább kipompásodó Élet felé ring apró hajókánk, 
reméljük: nem az atombombák mindent kipusztító végső alkonyába. 

1958, július 14. 



költők és versek 





zákány antal versei 

VERS AZ ELHAGYOTT EMBERRŐL. 

Az elhagyott embert cn 
régóta ismerem. 
Utoljára öt a nagy, 
metszett tükörben láttam . . . 
Utált és száműzött istenen 
látni csak ennyi bajt, 
néma haláltusában , . . 

Az elhagyott ember ma 
bús és megsemmisült, 
összedőlt benne, a világ, 
megkövül a vére . . . 
De mielőtt utolsót kiált, 
még betér egy feketére ... 

Az elhagyott ember, ma, 
eleven virágot vett^ 
és én őt emiatt 
végtelenül szánom . . . 
Mintha elegendő lenne egy 
csokor ibolyát venni csak, 
hogy az élet visszaszálljon. 

Az elhagyott ember, ím, 
már csak a tükörben él, 
s alteregóját nézi vad, 
undorodó áhítattal — 
s egyedül ő érti csak, 
hogy a mélységes szakadék, 
amelynek túlsó peremén 
te vagy, — miért áthidalhatatlan?!... 



TÖRTÉNELEM... 
(Töredék) 

Dödölj meg nyomorékul, 
Dáriuskónt, gyerek 
ne csókoljon meg soha, 
üsse ki arany a szemed, 
kísérjen holtig a szégyen, 
mondta a szegénynek a gazdag. . . 
De az isten bölcs, 
jóságos, igaz és remek, 
és azonképpen 

és gyorsan igy ítélkezett, 
hogy a szegény alázatosan 
és szegényen éljen, 
mert az isten az úrnál is tapasztaltabb. 

Az úrnál is tapasztaltabb âz isten. 
Az örökléthez járt iskolába, 
korbácsnál meg pisztolynál is 
halálosabb kozmikus rögök 
között rohanvást már 

e trágyadombon járva, 
egykor úri bűzt szagolt. — 
Ismerte az isten az urat, aki 
(olyan volt, mint máma) 
arab volt talán, 
germán vagy görög . . .? 
s az volt a legnagyobb tudománya, 
hogy saját phallosában 
gyönyörködött, 
és tüzes szekérnek nézte az űrhajót! 
Az úrnak már akkor 
szent volt az ostobasága, 
s a vére kék, 
a származása nemes! 

Vérszomja, a szolidaritása 
erős és egyetemes, 
s hatalma korlátlan, és örök! 
És volt az úrnak temploma, 
rendőrsége és besúgója akkor, 
rabszolga-légiója, 
hadserege és stratégiája, 
s gazembernek is apostol volt az úr 
még mumifikálva 
is, — a világ hulladékai között! . . . 

A GONOSZ SZEMEK . . . 

A klubban láttam a 
gonosz szemeket először. . . 
A klubban, 
ahol a színészek pihennek, 
s naphosszat fecsegve dőzsöl 
egy sereg más 
értelem vüágából idesereglett 
alkalom-vadász. 



Itt járt útja a közelemben, 
a gonosz szemek örököse. 
A klubban. 
Az ajkai úgy szorulnak össze, 
mint két vékony vaslemez . . . 
Imbolyog az asztalok között, 
megáll, — valakit keres . . . 
Ügy érzem, millió más 
gonosz szempárból sem 
telne ki ennyi tagadás . . . 

Itt van újra a 
gonosz szemek örököse . . . 
Talán azért, hogy sorsát 
az emberével összekösse? 
Vagy azért, mert a kivert 
kuvasz alázatával szeretetet keres? 

Bizonyos, hogy nincs a zsebében 
pisztoly, bomba, se tor, 
s mégis úgy érzem, N 
hogy az életemre t ö r . . . 

KÍN 

Anyám kínja 
hogy milyen volt, 
amikor engem 
a világra hozott? . . . 
Tudom, tudom. . . 
De most, 
e pillanatban éppen, 
űrszonda mászik 
végig az Égen . . . 
S el van foglalva 
nagyon a kezem, 
amivel kicsi, 
távoli dolgokra emlékezem. 
Megmondom, — 
a kezem roppant fontos 
föladatot végez — 
nincs ideje holmi 
érzelmi protokollhoz, 
emlékfejtő, oktalan diszebédhez 
reménykedve várakozó 
gondolatbolyhoz!... 
Nincs ideje a kezemnek, 
mert valaki 
lett-zsoldos! 
És e pillanatban, 
egy istennél is többet 
kell tennie: 
hogy öljön, mert 
trágya kell a földnek . . . 
Tudom, nagy volt 
az én anyám kínja. 
Nagy és végtelen, 



villámló, sötét, 
szent, átkozott, 
robaj OS, tüneményes. 
Hasonlatos a lét 
megváltó, 
borzalmas menetéhez, 
mert velem szült meg 
egyszerre mindent, 
velem, 
ami bennem, a világban 
oly hitvány, 
csúnya, szép, 
és embertelen . . . 
Velem jött minden 
a vüágra, 
minden, mi szárnyaló, 
fennkölt és magasztos 
és ami egyedül a sárra 
méltó csupán, 
nem illik lélekemberi ranghoz. 
Minden, mi most 
a torzulva nyitott 
száj üvöltésével az ocsmány 
élet mélyéről kijajdul, 
gyilkos szitok 
robajával és szelíd 
gyermekeinkbe rímel, 
minden, mi sohase volt talány, 
amiben a mindenség 
magára talál, 
az angyal és a, 
szörnyeteg magára ismer . . . 
Azért, ki nem ismered 
lelkemen a millió sebhelyet. 
te, aki elküldesz oda 
ahonnan jöttem 
nem átkozlak meg, lásd, 
de kívánj még nekem anyám 
borzalmas kínjába szerencsés utazást. 

A VAS NEM KENYÉR 

A vas nem kenyér, 
és nem is kalács, 
amelyben koldus gyerek 
lelke alszik, lopva, 
röpke idején az éjnek. 
Ha éhes vagy, ne hajtsd a fejed 
kőkemény aggodalomra, — 
zabálj ellenséget! 

Pokol volt a nap, 
amikor én megszülettem. 
Ha rágondolok, 
most is fázom . . . 
Bölcs és szögletes volt a lelkem, 



e kőkemény, butító világosságon 
mire átkóborolt, 
és szidtam a kurva égi megyét, 
mert ökörnek kellett magyaráznom, 
miért gömbölyded anyám melle, 
a jóisten, a hóhér, az álom, 
a csoda, és más egyéb. 

A vas nem kenyér. 
És nem is kalács, 
de gépfegyverré sátánult kalász, 
mely halálos magvakat hullat, 
megdermeszti a kerekded 
kisjézuskák leheletét . . . 
Azt mondtam akkor az értelemnek: 
Fenség, ön nem való úrnak! 
Lélek marad . . . Ha netán szenved . . . 
Rejtett ezerjóságot egyék! . , . 
Igen. Emberré lehetne. . . 
De hol, mikor és hogyan?! 
Egy időben? Ma? Holnap? 
Egy bolyban, nőben, népben? 
Vagy az öröklétben valamiképpen, 
pénzzel? Ármánnyal? Ikonokkal? 
Aranyhegyen? Mélyén a nyomornak? 
Egy kukac vagy egy veréb 
szemében? Tonnányi gondolatrögök 
alján? Fenevadak között, 
hogy az emberek meg ne egyék?! 

DÜHÖS VAGYOK.. . 

Dühös vagyok. 
És szinte már beleveszek! 
Ügy kellene egy csodás^ 
végtelen, kerek 
és példátlanul eszeveszett, 
megváltó káromkodás!... 

Dühös vagyok. 
Marnak bizonyos ádáz, 
átok gondolatok, 
mint a mérges hangyák; 
példás, keserű 
paraszti virágnyelven 
szidom az élet édesanyját! 

A SZOBÁBAN... 

Megállt a szúnyog 
a háló másik felén. 
Szótlan. Nincs kedve 
most a zenéhez. 
Hűlő, beteg és szegény 
embervérre é h e s . . . 



A szobában ember ül, 
(fekve) és horpadt 
hasának mély 
medrében, mint 
kátyúban a víz, 
úgy csillog a f é n y . . . 

BETON ÉS VIRÁG . . . 

A betonból, bizony 
nem hajt ki rózsa, 
a csíra ösztöneivel dacol, 
türelmet parancsol magára, 
és elalszik be lü l . . . 
A virágnak nem lehet sorsa, 
csak ára — 
pár száz dinárba kerül . . . 
Sorsa van a fajkutyának, 
az autónak és 
a gyilkosoknak, száz 
sorsa és élete a variólának 
s a szépségkirálynőnek — 
sorsa van, aki merész, 
sorsa van annak, aki más 
oktalan életéért lázad — 
és holtan, aki megcsókolja a földet . . . 

REQUIEM 

Üdvöz légy, fájdalom. 
Ez lesz a te neved mától 
örökre, asszony, és 
áldjon kérges kezével az élet. 
Egyszer még beszéljünk 
arról, hogy kőből és fából 
faragott lénynek 
a szép, tiszta szó — isten verés! . . . 
Üdvöz légy, fájdalom.. . 
Lelkemből, az égő házból 
egyszer, ha belépsz, 
egy másik pokolba, sátán fiát 
szeretni, én már halott leszek 
és neked halva magyarázom, 
hogy vannak szent és gyötrelmes komédiák 
és van igaz, halálos szeretés . . . 



nem születtél a magányra 
H O L T I M A R I A 

Nem a mélytengeri algák sorsa a dolgod 
kövek, moszatok közt — 

Nem születtél a magányra 
nem születtél a szervezett nyugalomra 
nem születtél az egyedülségre 
a társas társkeresésre 
a sötéttől rettegésre 
a zajoktól rettegésre 

rettegésre az esödobolástól 
a szélmotozástól 
a magány humuszából indázó fáktól — 

nem születtél társtalanul foganó gondolatokra 
nem születtél az egyedülségre 
az egyedülségböl születő kmszenvedcsre 

Nem születtél visszhangos szobákra 
a visszhangos szobák kongó magányára 

nem születtél magányos utakra 
mikor kezedet csak a semmi szorítja 
nem születtél fülledt nyugalomra 
nem születtél lomha békére a békétlenségben 

Nem születtél az egyedülségre 
az egyedülség televényéből sarjadzó őrületre 
a képzelgésre, a gyötrelmekre 
a már-már elhibázott életedre 
— mikor cél és lehetőség majdnem azonos 

Nem születtél a sírásra 
sem a mélytengeri algák sorsára 



a gyöngynek csukódó kagylók magányára 
a halálnál is rettenetesebb magányra 
a magadban átaludt éjszakákra 

Nem születtél te a magányra 
se az alázásra, se a megaláztatásra 
a magányban rejlő megalázottságra 
a szervezett unalomra 
a társas nyugalomra 
— a békétlenségre se 

Nem születtél te a magányra 
mert ember vagy 
nem fü, fa, bokor, se nem csillag 
se alga, se kagyló 
hanem ember 

Nem születtél te a magányra 
a járványnál, háborúnál is pusztítóbb magányra 
az egyedülségböl burjánzó életedre 
a felfokozott szcdületekre 
elharapott jajokra-szavakra 
félig szítt cigarettákra 
mosatlan poharak légiójára — 

Nem születtél te a magányra 
a könyveket poroló magányra 
az örökös éjszakára 
tengermoraj -hallgatásra 
az elemek zajára 
a sziklába vesző utak magányára 

Nem születtél te a tűrésre 
de: hogy fogat hangosan csikoríts 
akkor is, ha 
zsúfolt századunk ellen tiltakozol 

ENGESZTELÖDÉS 

Nem kínlódni születtél 
hanem örülni 
nem tévedni születtél 
de megbizonyosodni 
nem születtél fülledt nyugalomra 
a békétlenségben lomha békére sem 



három vers 
U R B A N J A N O S 

HALÁSZOK NAPJA 

Merül a háíó, 
a megtérések foglya 
tartja hullámverés idején, 
s lassan folyóba merül az éj. 

A titkok hínárja 
igaztalan türelemre int. 
Kiáltasz. Szétfolyik a hang: 
a csönd ércéből kiolvad a harag. 

Fenn. a ködökkel 
lengnek a részeg csillagok, 
az évszakok ritmusra úsznak, 
s a történelem tavaszt kutat. — 

A föld vizének 
tükörképén a domb, a lomb 
a köznapi szó tiszta ünnepe, 
az ágak színeiben szenvedély 
s a végbúcsú hálóján reng a tél. 

RÉVNÉL 

örvénylésre 
evezett, 
holdvilággal 
elveszett. 

Révészálom, 
kompkötél, 
napról vízen 
földig ér. 



Darázsdongás, 
hajókürt, 
komor időnk 
kompra ült. 

Felkelő nap 
fényt kötött 
ébredező 
rév fölött. 

Verdes a szél 
égtelen, 
fényesedik 
két szemem. 

Látomás leng? 
Értelem: 
csönd, virradás 
véremen. 

MOZDULATOD ÖRE 

Hazatértél, 
hullik a hó, 
őszinteség 
tűzaltató. 

Megpihennél 
földdel, éggel, 
összeomlás 
ne beszéljen. 

Visszatértél, 
ma még itt vagy, 
arcuk örök, 
nem ők hívtak. 

Mégis jöttél, 
sírni egy szót, 
anyád, apád 
szép tanítók. 

Búval, dallal 
hulló hóban, 
gyászkeretes 
rím a szóban. 

Szóban, rímben, 
hívás nélkül 
magad maradsz 
itt emlékül. — 

Hazatértél? 
Kikhez, mihez? 
Mozdulatod 
őre ki lesz? 



Ismeretlen 
ismerősöd 
angyal lehet, 
vagy az ördög. 

így is, úgy is 
rád köszönhet, 
csak ők többet 
nem köszönnek. 

Csak a folyónk 
marad örök, 
gyermektested 
benne fürdött. 

Megfürösztött 
bajtól, vértől; 
szívem védj meg 
az örökléttől. 





a szép keresése 





teremtő értékelés 
B A R A N S Z K Y J Ö B L A S Z L Ó 

I. 

TEREMTŐ ÉRTÉKELÉS ÉS ÉRTÉKINDIVIDUALIZACIÓ 

J- A teremtő értékelés és a jelen problémái. 

Az emberi létezésforma az értékelve teremtés. Az ember világa az 
értékelve alakított világ. Az ember „kezébe tett sorsával zuhan", s csak 
önmagából magasodhatik önmaga fölé — emberfölötti emberré. — Ez az 
értékfilozófia problémája Nietzsche óta. Az értékindividualizáció törvé
nye és parancsa. S a relativizmus és szubjektivizmus veszélye. 

Nietzsche ott áll annál a vízválasztónál, ahol lét és érték a kor tuda
tában kettéválik. Ott áll mint nagy korszerűtlen, hogy megkísérelje még 
utoljára összefogásukat. Külön tragikuma az, hogy tanai, amelyek ma
gasan felette járnak a napi politikának, politikai síkon hatnak, a gyakor
latban, az elméletben pedig, szételemezve, hatástalanná válnak a kulturá
lis életre. A költőfilozófus életmozdító próféciáit szételemzi a 
szakfilozófia; a módszerek prizmáján izzófehérsége ezer árnyalatra 
bomlik. — Az érték fogalommá, fogalmi problémává válik Rickert 
nyelvén. — S az élet filozófiájában tűzi játékszerűen széthulló az életlen
dület (Bergson). Vagy a szellemi értékekkel küzdő ösztönélet biologiz-
musába torkollik. (Klages) — A kultúrfilozófiában pedig az emberfölötti 
ember végtelen távlatai helyett zárt körök rendszerévé (Spengler). S 
Nietzsche irracionalizmusa! Amelynek jegyében éppen beteg zsenik he
lyett „egészséges fickók" tenyésztését tűzték ki célul: az átlagembert! 
— S könnyűnek tűnik azután az irracionalizmussal leszámolva jogaiba 
juttatni a rációt, hogy parancsszót váró „egészséges fickók" helyébe 
helyzetük tudatával bíró szabad emberek lépjenek, s ne történhessék meg 
újra meg újra, hogy kezébe tett sorsával zuhanjon az ember. De mint 



Mannheim helyesen jegyzi meg: az az általános racionalizálási folyamat, 
amely felé a modern nevelés irányítja sorsunkat, az eredetileg érzel
mekben, világnézetben gyökerező értékelés tényét is problémává tette. 
Propagandán keresztül megvalósított értékelés lép helyére, és mecha
nizált barbarizmus fenyeget. — Ügy látszik, hogy a vér és a mechaniz
mus, az érzelem és a ráció között kell választanunk. 

Megint felvetődhetik, hogy az ilyen kiélezetten dialektikus probléma
felvetésből nem marad-e ki éppen az ember, akinek sorsáról szó lenne. 
Az ember, aki vitális és értékfunkciók szerves szövevénye, az a váltó, 
amelyen a jövő felé futnak a fejlődés szálai. 

Valóság és értékek: ez az a probléma, amelyet a fogalmi elvonás olyan 
módon intellektualizált el, hogy az összetett emberi lét számára a spe-
kulációi hasznavehetetlenné váltak. 

2. Érték és valóság. 

Érték és valóság problémafeltevésben végzetesnek bizonyult egyetlen 
„érték"-fogalom konstituálása. — A különféle értékélmények tanúsága 
szerint az egyes értékterületeken más és más az érték és valóság viszo
nya. — S ehhez hozzátehetjük: az elmélet számára is különbözőképpen 
közelíthetők meg az egyes értékterületek, azzal különböző viszonyban 
vannak. 

A valóságkérdést illetően az értékélmény három fő válfaját más és 
más jellemzi: 

a) A m e g i s m e r é s a valóságnak a megismerésére törekszik, s az 
érték itt az ismeret helyessége, módszeressége, igazoltsága: az ellentmon
dás-nélküliség és a törvényszerűség, a minél szervesebb összefüggés az 
ellenőrző mérték. Itt tehát a „valóság" olyan valami, amit megismerni 
törekszünk, s az úgynevezett „érték" regulatív tényező, amely a hibát, 
a tévedést gátolja meg. 

b ) A z e r k ö l c s i cselekvésben már nem arról van szó, hogy a kész 
valóságot ismerjük meg, hanem arról, hogy bizonyos erkölcsi követel
ményt megvalósítsunk. Itt nem regulatív elvről van szó, hanem katego
rikusról. 

c) S ha e két terület egyikén az érvényesség szabályozó jellegű s a 
valóság úgy áll előtérben, mint megismerendő, a másikon pedig mint 
megvalósítandó — érték és valóság viszonya egész sajátságos az e s z 
t é t i k a i területen. Ez mintegy maga az értékvalóság, azaz, míg ama
zokon örökös a törekvés az ideál felé, ez szimbóluma az ideálnak (Jonas 
Cohn). — Ez az értékvalóság a lehetőség és követelmény megnyugtató 
megoldása. — Kant zsenifogalma és a belőle származó Schiller-esztétika 
a művészi érték entelechikus funkoiójának felismerését jelenti. 

3. Értékindividualizáció és létfokozatok. 

Ha most már ebből a szimbolikus értékélményből visszakövetkezte
tünk az értékes létezésre általában, a létezés és érték kapcsolata átt is az 
entelechikus elvben kereshető: a lehetőség és megvalósítandó egyéni, 
esetenként más és más viszonyában. Ennek a viszonynak a megoldását 
minden létező önmagában hordja. Szabadsáp és kötöttség más bensősége 
jellemzi az ásványi, a növényi, az állati létezést és a szellemit. 



Az á s v á n y i lét minden tekintetben kötött. Kristályai mechaniz
musában legapróbb részletekig hasítható annak sérelme nélkül. S ugyan
így mozdulatlan, helyhez kötött, kiszolgáltatott rabja helyzetének: ener
giája pusztán potenciális, a virtuális energiává átváltozás külső körül
ményváltozásoktól függ. 

A n ö v é n y i lét már egyénibb organizáltságú. Kényesebb a csonkí
tásokra, mennyiségileg nem kezelhető, nem osztható, viszont osztódik 
maga is belső indokokból, s ha helyhez kötött is, kilövelli jövő önmagát 
a messze terekbe. Együtt él az évszakokkal. Védekezik, változik, elzárkó
zik, mozog, ha a maga körében is: megindította a lét harcát a szabadság 
felé. Megjelenésében is magán viselve az egyedivé válás szeszélyesen 
egyéni, hullámzó vonalritmusát. 

Következő fokozatként ennek a létnek mintegy magasabb rendű mozgó 
tükre, ösztöneiben ehhez kötve, a r o v a r o k , a l e p k é k világa. Mint
egy szárnyra kelt színtenger, lebegő virágok, az egymáshoz és a létfoko
zatok sorozatához kötöttség jellemző formájában. 

S amint fölfelé haladunk az á l l a t o k világában, egyre szabadabb s 
egyben annál érzékenyebben organizált létezésformákhoz jutunk. Az 
egyedi lét egyre individualizáltabb formái pái-osulnak a külvilággal 
való kapcsolat egyre szabadabb formáival, míg végre eljutnak az em
berhez. 

S a z e m b e r a gyermeki lét kötött, amorf, diffúz jellegű létezésfor
májából, világképéből, ebből a természeti, indulati esetlegességtől meg
határozott létből emelkedik a belsőleg szerveződő, bontatlan személyiség 
létfokára, amelyben a belső megszerveződés kiegyensúlyozottsága bátor 
nyitottságot biztosit kifelé: s épp ebben, az értékindividualizáció finom
ságában, rejlik annak megbonthatatlan ereje, — Ez önmaga megvalósí
tásában — legjobb értelemben: nem elzárkózva a világtól, hanem milcro-
kozmoszként végre megszületve és megjelenve — válik a tárgyi megér
tésre, befogadásra képessé. 

A létezők körében a fejlődés, valamint a létfokozatok fogalmai utalnak 
érték és valóság kapcsolatára, jelölnek értékvalóságot s nem célérték, 
eszközérték, hanem önérték értelmében. A fejlődés elve éppen az, hogy 
minden létező törekszik egy lényegének megfelelő belső forma megvaló
sítására, s ha ezt elérte — a növény a virágban, a gyümölcsben, a népiség 
a kultúrában —, ez bizonyos megnyugvást jelent, megnyugtató megol
dást. Ehhez képest az előző állapotok mintegy előkészületek, s a rákövet
kezők már hányatlásjellegűek: a bensőleg meghatározott rend helyett a 
létező a környezet mechanizmusának hatása alá kerül, annak áldozata, 
prédája lesz. 

Ami a l é t f o k o z a t o k a t illeti, ezek éppen a benső meghatározott
ságon alapulnak: minél bensőbb a rend és szabadság viszonya, minél 
szabadabban, egyénibben meghatározott valamely létező, annál inkább 
érték, s igy a szellemi inkább értékindividualitás, mint a növényi vagy 
ásványi entelecheia. Az értékvalóság problémája így válik egyrészt az 
értékindividualizáció, az önmeghatározás problémájává, másrészt az ön
meghatározás problémája, a belső szerveződés értelmében, a személyiség 
magasabb fokon való kibontakozásának problémájává. Az eredetileg 
érzelmekben, világnézetben gyökerező értékelés tényének problema
tikussá válása, s az érzület érték-becslésének helyére a propagandán ke
resztül megvalósított értékelés beiktatása, valóban az eltömegesedés, a 



mechanizált barbarizmus uralmának beköszöntését jelentené. — Az indi
vidualista önkiélés és a tömegrabszolgaság értékidegen világa között kell 
választani. A vér és a mechanizmus, az érzelem és a ráció között. 

4, A „hangulat** új jelentése. 

Felvetődik a kérdés: nincs-e a vér organizmusa és a racionális civilizá
ció mechanizmusa között olyan megoldás, amely emberi s a mai kultu
rális helyzet értelmében az. Aki figyelemmel kísérte a közelmúlt filozó
fiájának, a modem lélektannak és az embert formálva kifejező és 
meghatározó művészetnek a módszereit, eredményeit, meglepetve kel
lett, hogy megállapítsa: valamennyiüknek van egy közös érintkező 
pontjuk: a h a n g u l a t . A hangulat lelki ténye központi jelentőségének 
felismerése és elismerése az, amiben találkoznak. A hangulat lelki — 
jobban mondva egzisztenciális — tényében, amely korántsem az a lelki 
tény, amellyel a régebbi mechanikus elemző lélektan nem tudott mit 
kezdeni, s amit éppen azért, mert a puszta lelki mechanizmuson túl
mutató egzisztenciális jelentőség rejlik benne, ki akarta küszöbölni. 
Még Müller-Freienfels esztétikai formákon gyakorolt szeme is úgy látta, 
hogy a hangulat passzív, hedonisztikus, s az ösztönös egészségű, töretlen 
erejű ember nem kapható és nem is képes arra, hogy „hangulatban 
ringatódzék". A hangulati művészet, a hangulati festészet, a hangulati 
tájérzék és a zenei kultúra csak bonyolult életformák között fejlődhetik 
ki. De lehetetlen épp ebben a bonyolultságban, amit Müller-Freienfels 
a hangulati életfelfogás dekadens jellegének jellemzésére említ, fel nem 
fedezni, meg nem látni, hogy a hangulatokban bizonyos szituációt meg
oldani képes jelentőség kell, hogy legyen. 

S itt értünk el a hangulatnak, a hangoltságnak ahhoz az értelmezé
séhez, méltánylásához, amit a modern egzisztenoiálfilozófia, az értékeszté
tika és a struktúrlélektan neki juttat, és aminél fogva az emberalakító 
nevelésben — épp most, amikor ennek az érzelem és a ráció között kell 
választania — nem hanyagolható el, nem látszik figyelmen kívül hagy-
hatónak. A hangulat egyéni létmeghatározó jelentősége — amit Lersch 
hangoztat — s viszont az egyes szinguláris érzelmek körét mindenkor 
túlhaladó jellege — ami a romantika óta nyilvánvaló — középhelyet 
biztosit neki az érzelem szenvedélyessége és a ráció tárgyias hűvössége 
között. Shaftesbury „belső formája" ez, amelyet a romantika a maga 
alaktalanul gomolygó hangulatfogalmában nem találhatott meg, de ame
lyet a modern művészet a maga forma hangulataival segített kikristályo
sítani, megvalósítani. 

Itt azután az „ember" nem sikkad el, nagyon is kifejezésre jut és éppen 
mint szituációtudat. 

5. Az egzisztenciálfilozófia hangulatfogalma. 

Kierkegaard volt az első, aki a hangulat ontológiai, létfeltáró jelentő
ségére figyelmeztetett, amikor az embert olyanként határozta meg, mint 
amely egy bizonyos meghatározott létben a létezést annak problémájává 
teszi, aki „Én" vagyok. Ezt nem lehet tárgyi élményként gondolkodás 
által megismerni, hanem csupán állapotélményként? Nem tárgyként lelem 
itt magamat, hanem egyszerűen „így" és „úgy" találom magamat. így 



tehát az éni létezés lényegmeghatározója, hogy ilyen és olyan meghatáro
zottság és nem ilyennek és olyannak látszó ideális lényeg. Annak szá
mára tehát, aki az emberről és a világról ki akar valamit mondani, a 
hangulat eredetibb tapasztalásmód, mint az elvont gondolkozás. így 
megvan a szubjektívon túli általános jelentősége. Kierkegaard szerint a 
létben akkor vagyok csupán, ha magamat meghatározom, abban azonban, 
amit ő hangulatnak nevez, van valami nem-én általi meghatározottság. 
A hangulat szerinte olyan, mint Afrika Néger-folyói: senki sem ismeri 
eredetüket és eltűnésüket, csak folyásuk ismeretes. Szerinte a hangulat
nak az lenne épp a létfel táró, megvilágító funkciója, hogy az emberrel 
megtapasztaltatja a sötétbe, a megmagyarázhatatlanba vetettséget. Han
gulatnak kiszolgáltatva lenni annyit jelent, mint saját létföltételeit nem 
tartani többé kézben: „Nem vagyok ura többé az életemnek, csupán 
egyike vagyok a sok fonálnak, amelyből az élet szövődött." Ez a Kierke-
gaard-féle „hangulat" teljesen megegyezik Heidegger létbevetettséget 
jelentő hangulatfogalmával. Meg kell jegyeznünk, hogy amint Kierge-
gaard a hangulatot létbevetettség érzésének kifejezésére tartja alkalmas
nak, a személyiség is csupán mint a pillanat élvező én-je jelentkezik 
benne. 

Kierkegaard és Heidegger is a lét végső adottságaként említi a totális 
érzést, a bizonyos módon hangoltságot. Ezt a nálunk nem énszerü, ha
nem valahonnan meghatározottságot, amely hangulatban jelentkezik, 
saját meghatározottsághoz kell segíteni, csupán akkor lesz a létbevetett
ség tehetetlenségéből a létmeghatározás teljesítménye, képessége. Ezt a 
kívülről meghatározottságot, amelynek lényege még nem más, mint a 
tárgyi érzést körülömlő egyéni életérzés, határozatlan hangulati színe-
zettségből teremtő szintézissel alakításához kell segíteni, így lesz ebben 
az élet önmaga urává. 

6. Az egzisztenciálfilozófia és a müvészetbölcselet hangulatjogalma. 

Heidegger egész filozófiáját egyetlen hangulat, a „szorongás" elemzé
sére építi. Ennek megfelelője azután a gond, amelyből kiindulólag a vi
lág praktikus egyéni érdek kutatási anyagaként, s nem önmagából értő
dik meg. A hiedeggeri pontszerű, pillanatok egyikéből a másikába nem 
vezet híd, kizárják az időbeli hordozottság állandóságát. — Bollnow a 
hangulat vizsgálatában önkénytelenül is kiegészítve és megerősítve 
Willi Perpeetnek az egzisztenciálfilozófia és értékesztétika hangulatfo
galmainak egybevetésével elért eredményeit, a maga részéről a hangulat 
modern elemzőire, Nietzschére és Proustra, támaszkodva, kifejezi, hogy 
van a valóságnak egy más élménye és ezzel az időnek más struktúrája, 
amelyen nem a pillanat pontszerűségét éljük meg: a boldog pillanat, ahol 
az idő eltűnni látszik a mozdulatlan jelenben. Nietzsche „nagy delé"-nek, 
Proust „elveszett és megtalált" idejének kiváltságos vallomásait hasz
nálja föl, utalva arra, hogy a művészileg megformált vallomások, a ma
guk határozott értelmével, felette állanak a mindennapi élet bizonytalan 
megfigyelésű és megfogalmazású vallomásainak. 

Ha a struktúrlélektan azt hangsúlyozta, hogy épp fájdalmas polaritás
ban alakítják a szétfolyó hangulati én-t az értékélmények, a szellemi 
kutatómunka, az erkölcsi válságok s a művészi élmény mindmegannyi 
ilyen polarizált fájdalmas feszültség — a Spranger által említett „boldog-



talán boldogság" élménye formájában —, most Bollnow azt hangsú
lyozza, hogy épp az ilyen emelkedett pillanatok, mint amilyen a bol
dogság időtlen érzései, az egész élet számára jelentősek akkor, ha ez 
visszasüllyed a mindennapok szintjére. Tehát Spranger „boldogtalan 
boldogságá"-nak nem a fájdalmas, negatív, hanem a pozitív részére, 
mozzanatára esik a hangsúly. 

7. A hangulat fejlődéslélektani jelentősége. 

A hangulat új értékelésével fokozottan számolnunk kell a nevelésben, 
amelynek főcélja a személyiség kibontakoztatása. S ez a kibontakoztatás 
a serdülőkorban meginduló hangulati elmélyülésnek biztosítása. Hogy ne 
rekedjen meg a szentimentalizmus sekélyességében, ne maradjon szét
folyó alaktalan hangulatiság. De ne szikkadjon az utilizmus vagy hedo
nizmus felszínességévé, hanem a belső szervesség hangulati egységére 
jusson, amelyben a személyiség minden mozzanatában árnyalásnyira 
meghatározódik, s amely meghatározottságban lehet önmagához hű. így 
jut ahhoz az egyéni léthez, amely annyira szerves, annyira felbonthatat
lan, annyira egyéni, hogy hangulatként közvetlenül érzékelhető. — Hogy 
példával éljünk: aki hangulathullámzások rabja, nem tudjuk, mi baja, 
sem azt, hogy mit várhatunk tőle, mennyiben számíthatunk rá, de a 
végső formáltságú hangulat félreérthetetlenül vall a vele azonosítható 
személyiségről. Az alkatlélektan, a struktúrlélektan, a perszonalizmus 
hangulati egészként jellemzi a személyiséget. Fejlődéslélektani szem
pontból még szembeszökőbb, milyen jellemző tünete az én ébredezésé-
nek a hangulati elmélyülés. Azt mondhatnánk, a hangulatok iránti 
fogékonyság jelenti a személyiség kibontakozásáért meginduló küzdel
met. A félreértések elkerülésére meg kell jegyeznünk: hangulaton ebben 
az életszakaszban sem annyira indulati kedélyhullámzást, hanem Lersch 
értelmében egyetemesebb életérzésszerű lelki jelenséget kell értenünk. 
Tudjuk, hogy a gyermek egy darab természet csupán. Az ifjú nem áll 
többé egészen a természetben, de keresi, hogy újra megtalálja és megér
tesse magát vele. Ügy, hogy saját hangulatait és lelkét költői módon ki-
érzi. Ez a természet — állapítja meg Spranger — erősen hangulati, de 
nem érzelmi, hanem indulati; érzelgős és erősen szubjektivisztikus. Ezek 
a hangulatok inkább a belsőben gyökereznek, a bensőségben, semmint 
hogy a szabad objektív természet vonulna a lélekbe a maga életével, 
mint az egész érett, ismét naivvá lett szellemnél, akinek naivitása, köz
vetlen és objektív természetérzékelése a gyermekétől erősen különböző. 
A nevelés feladata nem a naiv indulatiságnak, természetes valóságnak 
visszaszerzése, hanem a serdülőkor szubjektív romantikus hangulatának 
objektívvá kiérlelése. Tehát a hangulati én-nel számolás, annak meg
ragadása, ilyen kiteljesítése, mely nyitottság és zártság sajátos egyen-

-súlya: a maga totaHtásában objektív átélésre képes, bátran megnyüó 
egyéni világ. 

S. Hangulat és önalakítás. 

A személyiség ez új felfogása egyrészt nem engedi meg, hogy azt 
pusztán külsőséges értékrend parancsai jegyében kíséreljük meg alakí
tani, s a hangulat ez új felfogása egész új belátást nyújt a hangulati 



hullámzással jelentkező egyéniség kibontakozására, személyiségfokra, 
annak formáltságához segítésére. A személyiségprobléma elválaszthatat
lan az egész problémájától, az pedig csupán hangulati jellegű élmény
egészben, az érzelmileg színezett élményegészben élhető meg, természeti
szellemi formáitságban. 

Nem a pindaroszi, klasszikus életérzés parancsáról van szó: Az légy, 
aki vagy! — Hanem a későbbi humanitás-eszményben annyira termé
kenynek bizonyult entelecheiáról, amely az emberben nem pusztán bizo
nyos biológiai fejlődési folyamat lejátszódását jelenti, hanem olyasmi, 
amit szabad önalakítással végbe kell vinni. Erkölcsi jellegét, rangját 
csupán az adhatja, ha önmagához hű szabad alakítás. 

Innen az idősebb barát, a vezető, az eszménykép jelentősége: kilőtt 
nyílnak kell lennie, amely irányt mutat, fölébreszti az igényt, a vágyat 
az önmaga fölülmúlására. De egyben szabadítónak, aki önmagunkhoz 
való hűségre int. — Az ifjú önalakításában személyhez köti magát — 
állapítja meg Spranger. Nem elég az etikai megéréshez egyetlen esz
mény, vagy kategorikus imperativus, vagy állandó figyelem magára a 
jóra. Filozófus-tévedés — feleli rá —, csak személyileg formátlan juthat 
a személyiség a formáitsághoz. Túlzás, ha ezt az elemezhetetlen, elemeire 
nem bontható rokonszenvet ráhangolódásnak nevezzük? S az általa nyert 
lelkületet annak a hangoltságnak, amely más természetű, mint az indu
latok ébresztette futó hangulathullámzás? Ez állandó és tartós és inkább 
belülről meghatározó, semmint kívülről meghatározott: saját belső forma 
kibontása. 

9. A művészet mint az egyéni beleérzés orgánuma. 
Az individualitás és perfekció, az individualitás és totalitás humanista 

eszményeinek megvalósítása. Nem elérhetetlen eszményként célul kitű
zése, hanem természetes életállapotként megélése. Azáltal, hogy az élet
mozzanatok, élmények az élményegész egységes hangulatában kapják 
meg igazi értelmüket, ez az állandó — hangulati — egység személyisé
günk megélése — tanítja a struktúrlélektan. William Stern perszonaliz-
musának egyik kiváló képviselője, Friedrich Kainz, szerint viszont az 
esztétikai tárgy, azáltal, hogy egységes jelentés által áthatott organizmus: 
analógon personalitatis. Az egész, az alkat, az organizmus gondolata az 
esztétika számára annyira fontos, hogy nála talált figyelemre és meg
értésre. Előbb, mint bárhol. Ügyhogy régebben az „egység a sokféleség
ben" jelleget szükségképinek mondták a műalkotásban. Ezzel a szemé
lyiség kritériuma, az unitas multiplex elve, megsejtődött, és az ehhez 
járuló alkatiság többlete is hamarosan jelentkezett mint megfigyelés és 
követelmény. — Elmondhatjuk Nicolai Hartmannal, hogy minden mű
vészet önformálás, az élő szellem önkifejezése. S ha Müller-Freienfels a 
hangulati művészeteket a dekadencia korával együtt járóknak tartja, 
nem nevezhetjük-e őket az individualizáció kora jellegzete.^í kifejezés
módjának, alakításeszközének. Azénak a korénak, amelyeknek zenéjében, 
a rokokótól kezdve, eluralkodnak a hangszínek, s amelynek képei is 
egyre inkább színálmok lesznek. A szín a hangulat eleme a zenében, 
festészetben egyaránt, és a zenei-festői kor az individualizáció kora, az 
új fejlődéslélektani stádium, amelynek hangulati érzékeléséről egyik nagy 
kritikusa volt kénytelen elismerni, hogy finom, mint a denevér szárnyá
nak érzékelése. — „Én denevérszárnyakon járatom a lelket" — jelentette 
ki a beleérzés és megérzés, a komplikált élethelyzet szituációtudatának 



jellemzésére. A lelkiismeret, az ízlés, a beleérző képesség nem ilyen ter
mészetű szervek-e? Kifinomításuk nem elsőrendű feladata, nem végső 
eredménye-e a nevelésnek? S ezeknek az érzékeknek a fogyatékossága 
nem jelenti-e a tájékozódási ösztön elkorcsosodását, hiányát? Világban 
és társadalomban. A részletismereteknek éppúgy egy bizonyos tájékozó
dási ösztönné kell szervezödniök, amint az etikai normák nem igazíthat
nak el az erkölcsi kötelesség eseteként változó problémái közölt. Hangu
lati szeizmográffá kell átalakulnia az egyéniségnek, hogy megfelelőkép
pen eligazodhasson, reagálhasson, s hogy erkölcsi személyiségként 
viselkedjék. Legnagyobb tévedés azt hinni, hogy az individualitás, az 
erkölcsi személyiség hangulatvilágának figyelmen kívül hagyásával, jel
szavak, parancsok, intellektuális tételek közös nevezőre hozásával 
összhangot lehet teremteni az emberek között. Miután a semlegesítés 
semmiképp sem lehetséges, a személyi árnyalatok figyelmen kívül ha
gyása szükségképpen diszharmóniát eredményez. Az érzék a személyiség 
iránt adja meg a lehetőséget, hogy vele szemben megfelelőképpen állí-
t:dhassunk be: a megérzés az előfeltétele a megértésnek személyi vonat
kozásban, egyébként hiába a magyarázkodás, örökös a félreértés. 

A tudományos és etikai problémák személyiségsíkon hangulati szinté
zis formáját öltve jelenthetnek személyi lényeggé vált világfelfogást és 
nem formalista etikát, hanem erkölcsi habitust. 

10. A műalkotás mint a személyiség jelképe. 

A hangulat tehát tulajdonképpen a lelki és testi funkciók és energiák 
olyan élő szerveződése, amely egyrészt állandóságot biztosít, másrészt 
energiák élő hatékonyságát. Dinamikus egyensúlyi helyzet, amelyen 
belül az erők játéka szabad, csupán az egység által, azon belül meghatá
rozott. Ez a személyiséghangulat inkább potencialitás, semmint puszta 
lenyomata valamely pillanatnyi helyzetnek. 

Kant a megismerés, majd az erkölcsi cselekvés normáinak vizsgála
táról hátrált az ízlés vagy az ítélőerő bírálatában — egyre mélyebb 
szintetizáló pontot keresve — a produktív személyiség felé, annak funk
cióját a proporcionált hangulatban, a kedélyerök arányosságában, játé
kosságában látva. — Schiller azután ebből a lelkierők tanán alapuló elv
ből fejti ki a maga metafizikává mélyített elméletét az esztétikai 
nevelésről, a szabadság és kötöttség ellentétét oldva fel az élö alak és az 
alakított élet játékosságában. Problematika, amely végső soron az angol 
újplatonizmusban, Shaftesburyben gyökerezik, a belső forma, az inne-
ward form, a morál teste tanában, s abban a felfogásban, hogy a művé
szet igazi feladata nem annyira a külső ábrázolás, hanem a személyiség 
műalkotássá fejlesztése. 

Talán első pillanatra esztétizmusként hat az a felfogás, amely az er
kölcsi személyiség kibontásában egyre döntőbb szerepet tulajdonít a 
művészi értékalakításnak. De gondoljuk csak meg, nem az-e az esztétiz-
mus, amely a műalkotásokat puszta díszként, fölös fényűzés, meddő 
gyönyör tárgyaként, forrásaként kívánja elismertetni, és idegenkedik 
attól, hogy mint kultúrértéket a maga tulajdonképpeni jelentőségében 
használja fel és gyümölcsöztesse. Pedig így jutna túl az esztétaság 
sterilitásán, és áthatná az egész létet, nem ugyan, hogy a maga hamis 
színébe vonja, hanem mint sugalló, analógon personalitatis, amelyben 



„a formáló élet az élet formájává lett, formált élet" (Fritz Kaufmann). 
Mint például a szabadság és kötöttség játékos egységének, mint az egyéni 
struktúrának megvalósítója és kiéreztetője. Hangulati egységekké vált 
életek, korok és kultúrák megéléseként. 

11, Az egyéniség és a világkép egysége a teremtő értékelésben, 

A legkülönbözőbb — térbeli és időbeli eszközökkel dolgozó — művé
szetek csupán az értékindividualizáció közös értékmozzanatában von
hatók egy fogalom alá, rendkívül különbözőségük ellenére is csupán 
ebben a közös jegyben lehetnek „művészetek", egymásnak lényegében 
rokonai: az értékindividualizáció hangulati egységében. Ez a lényegük, 
értékstruktúrájuk és lényegstruktúrájuk, ez az, ami azzá teszi őket, amik. 

A szépség mindenkor létezésrangot jelent az ízlésben. Az ízlés min
denkor létezésrang, létezésjegy, a létfokozatokhoz van kötve, azok során 
halad a mechanikus geometriai formációktól, a biológiai szenzuális 
kombinációk összhangképletein át, a szellemi egyéni felé. Fokozatonként 
más és más beállítódást igényelve, teremtve. — Ha a szépség bizonyos 
arányok rejtelmes megfelelése, a dolgokon mindenkor csupán akkor 
jelentkezik, ha megvan rá a rezonancia. Megfelelő beállítódást jelent és 
ekként mindenkor bizonyos fajta kultúra gyümölcse. 

A természetélmény és a művészi alkotás kapcsolata és nem a termé
szeti szép és a művészi szépségé az, ami a természeti formák és a mű
vészi formák viszonyára fényt vet. A szépséget csak úgy átplántálni nem 
lehet a természeti valóságból a művészi lét területére, mert különböző 
létezéssíkok és létezésformák. Az, ami a természeti szépben életmegnyil
vánulás és aminek behízelgő volta ott jogosult, mert bizonyos életérték 
nyilvánul meg benne és általa és aminek ebben a körben természetes 
velejárója, hogy az érzékileg kellemes határán minden akadály nélkül, 
simán és behízelgöen hasson, művészetben semmitmondó, indokolatlan 
és hamis lenne. Ott ezek a formák pusztán felszíniek lennének, s ameny-
nyiben a giccses, dilettáns festő, a színes porcelánszobrok készítője a be
hízelgő színek és formák eszközeihez folyamodik, gyermekded naivitásra 
kell találnia, amely ezt értékként, jelentésként elfogadja. Ami a termé
szeti szépnél szükségképi és érdem, hogy akadálytalanul, első pillanatra, 
kritikátlanul elragadjon és hasson, a művészi alkotás alaptermészeténél 
fogva, amely lényegénél teremtő formahangulat és alakítás, gyanús 
lenne. Annál az a természetes, hogy nehezen, küzdelem útján hódítsa 
meg a lelket. Épp, mert új formahangulaton keresztül van, ha van egy
általán, mondanivalója. Érvényesül ez Michelangelo Dávidjának fogad
tatásán, sorsán kezdve végig Wagneren, Berliozon. Bartókon, Adyn ke
resztül; tapasztalhatjuk, hogy lassan lehet és kell meghódítani a mű
vésznek a lelket, és ez a hódítás éppen nem a gyors, behízelgő, de 
felszínes hatás, hanem a küzdelemben egyre mélyülő: az a formahangu
lat, amelyben valóban új kozmosz és az emberi létezés új módja születik 
meg. — Az emberi formáló erő akkor teremt méltón, a példakép, a ter
mészet szellemében, ha maga is eleven, élő formát teremt. Akkor, amikor 
a természeti tárgy formahangulatát beteljesíti kaotikus hangulatiságá-
nak végső, egyéni formához segítésével. Ugyanakkor önmagában is 
egyéni formához segíti az ösztönök és indulatok természeti hangu
latvilágát, — Az ábrázolt tárgy nem a természet részletekbe szét-



eső, holt, esetleges létezője. Megszűnt számára az, amit a sors véletlen
ként, „szép" avagy „rút" formájaként neki ajándékozott, végzetként: itt 
szabadság lesz. Velazqueznél a gnómszerű törpeség bambasága tragikus 
szépség. Rembrandt öregkori arcképeinek ráncaiban, színeiben, távlatai
ban s e színek, vonalak és távlatok viszonylataiban olyan kozmikus 
zenéje zúg a természetbe vetett emberi sorsnak, amely többé már nem 
a rab mechanikus kozmosz része, hanem a szabadság, az önalakítás etikai 
kozmoszának, a világ lényegének, a formált életnek és az élő formának 
gyermeke. 

A természeti szép az organizmus világának delelőpontja, a felszín 
összhangjában megjelent célszerűség. Délpont a művészi szép is, de napja 
mögött ott csillog a kozmosz egész erőrendszere, láthatatlanul talán, de 
érezhetően. 

A mű tökéletes zártsága és önmagát leplezetlenül feltáró nyitottsága 
megfelel az alkotó és az alkotást átélő végleges formához jutott hangula
tának, amely épp a nagy fogékonyság, a kifelé fordulás teremtő aktusá
ban teljesedett ki — az értékelve teremtésben, amely teremtő értékelés. 

II. 

A TRAGIKUM 

az értékesztétika műfajelméleti megvilágításában. 

1 

A művészi alkotás a személyiség értékindividualizációjának eszköze és 
formája. A művészi alkotás átélésben a kusza, kaotikus, bizonytalan, 
szétfolyó élethangulatok egyértelmű individuális értékzónába rendeződ
nek, evidens jelentést nyernek. 

Egyéniség és művészi érték szükségképp! egybekapcsoltságára nincs 
jobb bizonyíték, mint hogy az egyéni értékjelleg az, amiben a művészi 
érték hitelesítődik. — A puszta technikai bravúr ilyenként-technikai 
készségként — lepleződik le egy-egy művészi életmű egészében, annak 
egységében. Egy-egy életmű egészéből kiszakított műben, műalkotás
ban megnyilvánuló ilyen pusztán csak technikai készség még megtévesz
tőén hathat — Szabolcska Mihály, Endrődi Sándor egy-egy könnyed, 
csiszolt, hangulatos költeménye, kitűnő technikával készült csendélet, 
portré, fülbemászó dallam — de az életműben, az életmű egészében 
ezeknek az eszközöknek személyiséget kellene tolmácsolniok, s maguknak 
is megismételhetetlen művi egyediséggel kellene rendelkezniök, s ehe
lyett az derül ki, hogy mechanikus eljárás reprodukciói, rutintermékek 
— nem funkcionálnak életkibontakoztatás részhangsúlyaiként — s ezzel 
egyszersmind megszűnik érték jellegük, érték jelentésük. Viszont első lá-
tásra-hallásra problematikusnak tűnő művek értelmet nyerhetnek az 
életmű egészéből — Ady — Egry — Bartók egyes művei — mint a sze
mélyiség-megnyilvánulás részaktusai kibontakoztathatják dinamikus ér
tékstruktúrájukat. 

Művészi érték és egyéniség szétválaszthatatlanul kapcsolódik egybe. 
Ez a magyarázata annak is, hogy egy-egy műben csak egy művészi egyé-



niség és egy művészi értékstruktúra uralkodhatik, fejeződhetik ki. — 
így például az operában csupán a zenéé és a zeneszerzőé. S a szöveg 
érték és egyéniség szempontjából egyaránt semleges, még ha volt is 
egyéni karaktere, operaszöveggé válva, teljesen elvesziti azt — pl. a 
Faust —, puszta nyersanyaggá, puszta lehetőséggé változik, alappá, 
amelyből a zenei értékstruktúra kibontakozik szuggesztív egyéni karak
terrel. Éppen ezért az értékslruktúra kibontakoztatásában mindaz, ami 
zenei vonalba esik, egyéni értékhangsúlyú kell, hogy legyen: az énekes
nek énekhangja, a karnagy vezénylése akkor tolmácsolja a zenemű és 
zeneszerző élethangulatát, ha maga is egyéni interpretáció. — Áll ez 
természetesen a műfordító tolmácsoló munkájára is. Irodalmi, költői 
értékstruktúrák közvetítője csupán ilyen egyéni értékstruktúrával ren
delkező alkotó vagy értő lehet. Minden műértés tulajdonképpen újra
alkotó műfordítás. — Az egyéniség szerves világában járunk, amelyben 
jelentést, értelmet, életet csak ennek jegyében nyernek a dolgok, jelen
ségek. A léiezésforma és haiásforma dinamikus feszültségében lehetősé
get kapunk a magunk empirikus szubjektivitásának egyértelmű, indivi
duális, hangulati zónává rendezésére. — A művészi létezésforma 
labilitása, kockázatossága ilyen egyensúly- és megoldás-keresés, küzde
lem az egyszeri, egyéni, végleges formastruktúráért, amely hatékony 
és dinamikus is egyben: az „élő formáért." Változatlanul őrzi és közve
títi ezt a kockázatos szellemerkölcsi küzdelmet. 

Ezért lehet azután a morális „lenni vagy nem lenni" tipikus orgánuma, 
műfaja, a tragédia. A romantikus Hebbel a maga pántragizmusában csu
pán ezt a művészi lelki szituációt fogalmazza meg; természetszerűen 
csupán, sejtelemszerűen, homályosan. Hogy azután Oscar Becker már a 
fenomenológiai egzisztencializmus nyelvén és módszerével szólhasson „a 
szép esendő voltáról, törékenységéről, valamint a művészi lét kalandos-
ságáról."* 

Ebbe a szemléletmódba meglepő egyértelműséggel illeszkednek bele 
az egyes esztétikai kategóriák: a tragikum, komikum, az irónia és humor, 
s egyben legjobb igazolásai ennek a felfogásnak. A tragédia az érték
individualitás sajátos műfaja — a komikum és az irónia negatíve, köz
vetve, az értéktelent és az egyénietlen gépiest leleplezve revelálja az 
értékindividualitást. 

A tragikum az értékes egyéniség, az értékmegvalósítás fanatizmusá
nak, egyoldalúságának, szkizotim tökéletességének sugártörése a „való
ság", azaz a környezet, prizmáján. Mindenesetre az értékindividualizáció 
egzempláris példája, amelyben maradéktalanul megélhető. — Kelleténél 
jobban kiélezett szituáció is egyben, csúcs-hegy törékenységéről vall a 
tragikum. 

A balsors csupán akkor tragikus, ha értéket sújt, éspedig saját öntör-
vényűsége alapján sutja a z t . . . így tragikus például, ha a prímabaleri
nát egy hibás lépés, mozdulat bénasággal sújtja. — A balettkar átlag 
tagja, a kis „balettpatkány", egyenesen szerencsésen járhat általa, az 
által, ha gyakorlati pálya menedékébe vagy jó házasság révébe evezhet 
így jókor, s megkímélődik attól, hogy kiöregedve kopjon ki majdan a 
statisztálásból. Nem így a prímabalerina, aki költői zenei álomképek 



egyéni megtestesítésére hivatott. Mennél kényelmesebb, anyagiakban 
sikeresebb életpálya várna rá, annál jobban ott kísértenének abban a 
meg nem született remekmüvek tragikus árnyai. — A tragikumban ott 
kell kísértenie az önárulás és önmegvalósítás kiélezett szituációjának. S 
ha a költészet, a művészet mindenkor az önalakítás, az érték jegyében 
történő önmegvalósítás folyamata, eszköze — a tragédia a költői mű
fajok koronája. — Ezért lehet Shakespeare a költők királya. — Nemcsak 
a Faust-ban van sok Goethéből, a Peer Gynt-ben, Ibsenből, de kevés 
költőről tudunk annyit, mint az ismeretlen Shakespeare-ről. Tragédiái
ban benne lüktet a szonettek álarcos költőjének egyénisége a maga fé
lelmes mélységeivel és pazar gazdagságával. Egész hasonlíthatatlan 
egyéni világa: a „Hamlet" százféle változatban és alakban. — S „Én 
vagyok Bánk, a XIII, századi n a g y ú r . . . " — mondhatta a legjelesebb ma
gyar tragédia írója. Ha ez a Bánk — épp mert XIII. századi nagyúr — a 
lovagi becsület betege is, s ekként ez az a sebezhető pont, amelyen kora 
— a romantizált középkor — szellemében kell a halálos döfést kapnia. 
A sebezhető Achilles-sarok mindenkor is az a pont, amelyen a sebezhe
tetlen félistent az istenség megragadta, amikor sorsára indította. Másutt 
sebezhető Shylock és másutt Bánk. Mindenki léte értelmén, azon a pon
ton, amely bizonyos tekintetben isteni vagy legalábbis démoni bennük. 
A tragikus hős némileg mindenkor démonikus megszállott. Nemcsak 
Macbeth és III. Richárd, de Hamlet és Otelló is. Mindenik a maga mód
ján, épp azon a vonalon sebezhető, ami legkülönb bennük, amire gőgösek, 
büszkék, aminek a megszállottjai, féltékeny rajongói, ami kiváltja ben
nük a dacot, kihívja a sorsot — sorsukat. Azt a sorsot, amely az övék 
és csupán az övék, senki másé. — A tragikumban ekként ott kísért a 
„saját halál" rilkei költői igénye. — Magukévá pecsételik sorsukat azáltal, 
hogy „akaratukba veszik fel sorsuk kényszerűségét" — mint azt Péterfy 
Jenő Kemény-tanulmányában, némileg Schelling nyomán, olyan szépen 
megfogalmazta. Meglepő, hogy a vele és Keménnyel is oly rokon érzületű 
nagy angol moralista regényíró, Joseph Conrad, Lord Jim-jében narrá
torával milyen szabatosan megfogalmaztatja ugyanezt, a regény tragikus 
hőséről szólva: „Legyőzte az, amit nem hírt megérteni, legyőzte önnön 
jelleme — annak a sorsnak az ajándéka, amelyen minden erejével úrrá 
akart lenni."^ 

A tragikumnak a létmegvalósítás értékstruktúrájába kell esnie. A festő 
sorsa akkor tragikus, ha megvakul, a muzsikusé, ha megsiketül. A vak 
zongorista és a nagyothalló, a „siket" piktor a mindennapok szinte ter
mészetes, megszokott figurái — az utóbbi egyenesen már a komikum 
némi árnyalatával. 

A modern, a nyugat-európai tragédia az egyéniség felszabadulásának 
— a barokkba hajló reneszánsznak a gyermeke. A görög, az antik tragé
diában még a sorstragikum uralkodik. — Bár Oidipusz, Prométheusz, 
Antigoné, Phaedra már a kultikus kötelékek elleni lázadás, a szabadság 
létmeghatározó értékstruktúráinak jegyében történő én-megvalósítás 
tragikus hősei. A személyiség kibontakozó lázadása, jelentkezése már a 
görögöknél is a tragédiában kezdődik. S Nietzsche szerint: „A plátói 
drámának Szókratész a dialektikus hőse."^ A közösségi sors ellen lázad
nak, az ellen a kötelezettség ellen, amely a szívük mélyén számukra már 
idegen, olyan közösségi érzéshez hűen, amely bennük változatlanul isteni. 
Ennélfogva végzetes sorsuk egyszerre közösségi s ugyanakkor vétek és 



bűnhődés jellegű is. Lázadás és bűntudat egyszerre kell, hogy jellemezze 
őket. S a kórus ezért hajlik — mint szélfúlta nádas — hol erre, hol 
arra. 

A tragédia virágzásának kora mindenkor és mindenütt a régi érték
tábla széttörésének és az új értékrend születésének korszaka, az úgyne
vezett átmeneti kor, válságkor. — Amint a görög kultúrában az i.e. V. 
század, a keresztény kultúrában is a válság, a társadalmi-világnézeti 
feszültség kiéleződésének, az ellentéteknek a kora — a protestantizmus 
és a katolikus visszahatás küzdelmeié, a vallási küzdelmekben bomló 
feudalizmusé — Shakespeare-é. Hatalmas egyéniségek kerülnek szembe 
egymással, a társadalommal, saját magukkal, mint akik már nem férnek 
bele az értékrendbe, amit a kor halálra ítélt s amelynek ők az utolsó 
nagy képviselői. Paradox belső ellentmondások csataterévé válik a lelkük 
az értékek átértékelésében. A reneszánsz felvilágosodott Hamlet király
fia mennyire középkori még. S ugyanez elmondható Macbethről, Cori-
olanusról. Otellóról, Hl. Richárdról, Rómeóról egyaránt. Középkori ter
hel tségű reneszánsz-hősök ezek: tragikus hősök, mert önmagukat 
képviselik az összeütköző két világ határán. — Max Scheler szerint: 
„Értékidegen világegyetemben nem létezik tragédia . . . a tragikus érték 
értékvonatkozás által megalapozott. Hogy megjelenhessék, olyan korra 
Vém szükség, amikor valami új jelenik meg és valami elmúlóban van." 
— „Tér nélküli világban lehetséges lenne tragédia, időtlenben nem."^ 
Paradox módon bármennyire is vall keletkezési koráról a tragédia, a tra
gikus hősök maguk otthontalanok korukban, épp az a jellemzőjük, hogy 
nem érzik magukat otthon benne: „Kizökkent az idő; — ó, kárhozat! 
Hogy én születtem helyre tolni azt." — sóhajt fel Hamlet valamennyi 
tragikus hős nevében. — Éppen azért lehetnek aztán a tragikus hősök 
változatlanul hősei késői koroknak. És amennyire korhoz kötött a re
gény s gyorsan avuló egész anyagában, annyira halhatatlanok, időtlen 
érvényességűek az igazi tragédiák, mert a korszituáció csupán alkalom, 
ürügy mindenkor a lényege szerint „örök" és egyben ugyancsak lényege, 
sorsa, szerint „történeti" emberi lét belső ellentmondásainak érzékelte
tésére. Nem véletlen, hogy majd minden tragédia történeti — a legkivá
lóbb tragédiák mindenesetre ilyen gyökerűek. A görög tragédia homé
roszi epikai hagyományban gyökerezik. Péterfy Jenő tragikumelméle
tének legjelentősebb mozzanata, amikor a tragikum kultúrköröktől 
függő, történeti korok szerint változó jelentését hangsúlyozza.*' Miután 
már előzőleg elment egészen az értékindividualizációs felfogásig: „A 
tragikum ereje annak nem formulázható részében, logikai elemeiben 
fekszik, hanem azon erős egyéni felfogásban és alakító erőben, mellyel 
egyes költők a tragikai tárgyat feldolgozzák."' Madách költői felfogása 
szerint az emberi történelem tragikus szituációk sorozata. Az ember tra
gédiája jelenetsorozatában szembeállítódnak a történeti ember különböző 
néven szereplő változatai az örök Emberrel, a különböző álarcok alatt 
tovább nyomozó Ádámmal, annak demonstrálására, hogy „Más név 
alatt a végzet ugyanaz". Arról lehet vitatkozni, hogy ez a drámai költe
mény „tragédia"-e a maga egészében (Lukács György ekként bírálja**), 
de hogy a tragikumelmélet egzempláris példatára lehetne ez a jelenet
sorozat, az kétségtelen. A mű egyik főerőssége azután ezeknek a tragikus 
szituációknak tragédiához méltó nyelvi megfogalmazása — Arany János 
segítségével. — Nem csoda, hogy jó ideig könyvdrámaként élt és hatott 



és hogy színpadon is megmaradt, minden látványos cselekmény szerűsége 
ellenére is, nyelvi műremeknek, amelynek aforisztikus csiszoltsága mon
datai jóformán a nemzeti műveltség közszájon forgó szállóigéi. — Az 
egyébként elméleti meditációra alkatánál fogva olyannyira fogékony 
Madáchnak különös érzéke volt a tragikumelmélet lényege iránt, s mint
egy ezt öltöztette konkrét történeti példázatokba. Történeti színei címéül 
személynevek kínálkoznak: Miltiades-jelenet, Tankréd-, Kepler-, Danton
jelenet néven szoktuk emlegetni őket. 

A tragédia, amellett hogy történelmi légkörű^, minden ízében mora
lista karakterű is egyben. Az erkölcsi „lenni vagy nem lenni" kérdése 
éleződik ki benne. De nem a konvencionális morál jegyében történik a 
könyörtelen ítélkezés, s éppen azért lehet tragikus jellegű. „A tragikus 
érzés az emberi osztó igazság mértékén túlemelkedő."**' Egyébként egy
szerűen moralitásokkal, iskoladrámákkal állnánk szemben. Éppen abban 
áll a tragikus élmény katartikus jellege, hogy a lét és nemlét jegyében 
— sub specie aeternitatis — örökkévaló, emelkedett szempontok szerint 
a hőst bűnében — épp bukása által — felmentve érezzük. Nemcsak 
Oidipuszt, Antigonét, Hamletet, de Otellót, sőt III. Richárdot is. — A 
naiv szemlélő riadtan döbben rá, hogy ha csak átmenetileg is, de helyen-
kint rokonszienvez ezzel a „szörnyeteggel". — „Nem bűnéért, vétségéért 
érezünk tragikus megindulást, hanem vétsége, bűne ellenére."** „A bün
tetés már ennek irgalom" — a tragikus vétség fölött való ítélkezés 
frappáns megfogalmazása. 

A tragédia az individuális értékstruktúrák megélése jegyében annak 
legtisztább és legtipikusabb formája, benne valóban mindenkinek igaza 
van a maga szempontjából. S a tragikus hős bukásának nem legutolsó
sorban az az oka, hogy egyedül ő az, akinek rá kell döbbennie, hogy ez 
így van. Előkelő erkölcsi magatartásával képes megérteni az ő kételke
désüket. Kipling szerint a gentleman-magatartás egyik előfeltétele: Ha 
kétkednek benned, s bízol magadban, De érted az ő kétkedésüket . . . 
( H a . . . Kosztolányi Dezső ford.) Hyen „gentleman" — lord — léte leg
mélyéig Joseph Conrad említett tragikus hőse, Lord Jim, s ebben rejlik 
tragikuma. De az még III. Richárd is a maga szörnyeteg voltában, a saját 
lénye parancsolta értékrend szerint: „Elhatároztam, hogy gazember 
leszek." Ez a hős előttünk nyílt sisakkal játszik. Nem kell leleplezni. 
Ilyen léte végső határáig. És úgy robban szét, meg nem tagadva léte 
alapjait. A tragikus hős sorsa változataiban átvilágítja, mintegy kibontja, 
egyénisége titkos lelki struktúráit. Olykor épp ez a „döbbenet" a teljes 
átvilágítás döbbenete — amelynek Oidipusz olyannyira prototípusa, a 
tragikumnak nemcsak születési pillanata, de forrása is. A tragédia az 
egyéni értékstruktúra jegyében megy végbe, ennek jegyében történik az 
értékelés és ítélkezés is. Ibsen értelmében: a költészet általában maga is 
ítélkezés — ítélkezés önmagunk felett —, némileg tehát tragikus ítélke
zés. — A tragédia tehát végső soron nem más, mint ennek legtipikusabb 
formája: legmagasabb rendű művészi élmény. Nem véletlen, hogy — 
mint azt már Schelling megállapítja — a tragédia a szabadság és szükség-
képpiség egységekén a Ura és az epika egysége.*^ — Szerinte a modern 



költészet már Shakespeare-nél keveri a kettőt, ami részben onnan szár
mazik, hogy erősen uralkodnak tragédiáiban a lírai mozzanatok. — A 
görög tragédia nemcsak erősen epikai gyökerű, de ilyen karakterű is — 
narrative dialogizált. A shakespeare-inek már erőszubjektív a gyökere, 
s egyre jobban szubjektivizálódik. Igy a modern tragédia már nála a 
drámai költemény felé tendál. Már a Hamlet, s azután a Vihar, az Athéni 
Timon. Majd végül is a Faust egész iskolája: a Manfréd, a Kain, Az em
ber tragédiája, a Peer Gynt, Brand. Az individuális értékeknek abban a 
polifóniájában, ami lényegében a modern tragédia, valóban mindenkinek 
igaza van a maga szempontjából, s a tragikus hős bukásának oka és mű
vészi formája, hogy ő az, akinek rá kell döbbennie, hogy ez így van, 
képes megérteni a vele szemben állók kétkedését, anélkül, hogy képes 
lenne elfogadni és magáévá tenni azt. A modern tragikus hősben mindig 
van valami hamleti. A katarzis a „ne ítélj, hogy ne ítéltessél" legma
gasabb rendű erkölcsi parancsának, az egyéni differenciálás ethoszának 
szférájába emel, az ilyen elfogultságoktól mentes, ezektől megtisztított 
szférába, abba a szférába, amelyben csupán önmagunk felett mondunk 
ítéletet. Ahol nemcsak félelem és részvét nincs már, de bosszú sem, és 
így a tiszta ideális művészi élmény szférája. Mint Max Scheler szé
pen mondja: „Maga az az egyszerű tény, hogy a Nap egyformán süt 
jókra és gonoszokra egyaránt, teszi a tragikumot mindenekelőtt lehe
tővé."*^ Innen a tragédia műfaji rangja. Már korán észrevették, hogy 
amiben a tragédia részesíti a nézőt, az nem egyszerűen „műélvezet". Hogy 
valamiféle megtisztulásban — katarzisban — részesít. S ugyanekkor 
ennek érdekében rendkívül tökéletes szerkezetet és nyelvi megformálást 
kíván. — Már a görögöknél tulajdonképpen nyelvi műremekként szüle
tett. S a grand siécle klasszikus francia tragédiája — Corneille és Racine 
— retorikai műremekként él mindmáig, s ezért jóformán csupán a Co-
medie Francaise színpadán. 

A tragédia szigorúan zárt szerkezetű és keményre csiszolt nyelvi ve
retű: mindenképpen megbonthatatlan, „mű". — Alapvető különbség van 
közkeletűen tragikusnak minősítette esemény, tény és a tragédia nyúj
totta tragikus élmény között. A tragikum, furcsa módon, ebben az inten-
ziválásban, amely egyszerre fokozza a valóságélményt és jár valótlaní-
tással, jut tisztán érvényre, válik lesújtó élményből fölemelővé. Igy 
szinte típusa a művészi élménynek." A félelemtől, szenvedélytől olyas
féle megtisztulást eredményez, amely ebből a létezésformából — az 
indulatok és szenvedélyek világából — egy emelkedett hangulati, érzelmi 
szférába emel, amelynek személyiségsíkon más az evidenciája. Meg
nyitja egyéniségünk mélységstruktúráját, éspedig nem pusztán azáltal, 
hogy megvilágítja, transzparenssé teszi, hanem azáltal, hogy egyértel
művé rendezi, bizonyos értékélmény jegyében, amely egyszerre morális 
és formai. Innen különleges kultúrtörténeti és műfaji rangja. Ha a tra
gédia ekként — költői módon — az emberi lét egzisztenciális mélységeibe 
világít be, nem véletlen, hogy formául szinte megkívánja, követeli a 
zenei-hangulati alaphangütés, krístallizáció, költői feltételét, a verses 
formát, a „költői" formát. — Balázs Béla Halálesztétikájának és Hugó 



von Hofmannsthal A Balga és a Halálának dekadens megfogalmazás, 
hogy az élet számára a halál jelenti a végső zárt formát: „Mint halat a 
háló, megöl a forma" — fordított előjellel igaz. A forma valójában 
„megváltó" jellegű, mert mint hatásforma és létezésforma dinamikus 
viszonyba lépve, megteremti azt a művi individualizációt, amelyre rá
hangolódva énünk végső meghatározottságú formáltságához jutunk a 
zavaros, szétfolyó, kaotikus élethangulatokból. Ez a „forma" nem kül
sőséges váz-keret — hanem dinamikus mozgásfolyamat a mű lényegét 
tevő strukturáltságok között. Akként, hogy minden egyes rétegben tör
ténő változás valamennyiben jelentésváltozással jár, ekként lehet nem 
pusztán narratív, hanem átélető közlés. (L. P. Valéry oxfordi előadását 
a költészetről*^, valamint Arany János Chladni-lemez hasonlatát.*") — 
Ugyanaz a viszony, mint az egzisztencializmus tragikus „1 étbe vetet tsé-
get" jelentő „hangoltsága" és a között a hangoltság között, amiben a 
fenomenológiai értékesztétika szerint a művészi élmény részesít bennün
ket. — Kierkegaard és Heidegger a lét első adottságaként említi a bizo
nyos módon hangoltság totális érzését. Ezt a náluk nem én-szerű, hanem 
valahonnan meghatározottságot, amely hangulatban jelentkezik, saját 
meghatározottsághoz kell segíteni. Csupán akkor lesz a létbe vetet tség 
tehetetlenségéből létmeghatározás teljesítménye, képessége. — Emellett 
Heidegger egész filozófiáját egyetlen hangulat, a szorongás, elemzésére 
építi. A művészi értékélmény hangulati zónája ezzel ellentétben feltéte
lezi, hogy ne legyenek kizárva egyéb hangulati zónák sem a maguk 
individualizáltságában és sajátos zóna jellegükben ne legyenek kizárólago
sak, így például a tragikus érzés hitelessége feltételezteti, hogy az irónia, 
humor, komikum is megvillanhasson mellette, s ha nem is villan meg, 
ne zárja ki fölmerülésük lehetőségét. — Ennek az élet teljességnek — a 
művészi életteljességnek — az erőrendszere hiányzik még a személyiség 
moralista metafizikusának, Schelernek, a fenomenológiai tragikumelmé
letéből. „A tragikumban — szerinte is — az ember eredeti nemessége válik 
nyilvánvalóvá." Éspedig azáltal, hogy egy konkrét történésben a dolgok 
oki összefüggésének függetlensége az értékek immanens követelményé
től tökéletesen láthatóvá válik. — A vétkesség alanya utáni kérdezőskö-
désből keletkezik azután a félelemkeltő átvitele arra a kozmoszra, amely 
éppen a tettek és folyamatok végességével, az abban részes egyes embe
rekkel és szándékokkal keletkezik. — A mi világunknak és minden vi
lágnak lényegével jár, hogy a dolgok oki lefolyása a benne meglevő 
értékekre nincs tekintettel s hogy a követelmények, amelyeket az érté
kek magukból kifolyóan állítanak az egyes képződményekkel szemben, 
avagy a történés kibontakozásának folyamatával szemben valamely 
„ideál" irányába az oki összefüggésekkel szemben — mintha nem is for
dulnának elő,*' 

Scheler tragikum-metafizikája újabb bizonysága annak, hogy a „tra
gikum" és a „tragédia" problematikája szinte ellentétpárhuzamot mutat. 
Az a jelentésváltozás, amit a dolgok a művészi alakításban tanúsítanak, 
talán itt a legszembeszökőbb. A természet közönyét a művészi alkotás
ban a költői újjáteremtés erörendszere váltja fel — s ebben a sors kény
szerűségét a morális szabadság princípiuma. A tragikum katartikus 
funkciója csupán annak művészi feldolgozásában, a tragédiában jelent
kezik: benne az értékindividualitás uralkodó szerephez jut, nyilvánvalóvá 
válik, s az egyéni lét ellobbanásának fényében hangsúlyozódik, diadal-



maskodi'k abszolút módon, mint Jeanne d'Arc a máglyán. A príncipium 
individuationis, amely a tragédia oka, egyben az emberi léttökéletesedés 
alapelve: a hős fizikai pusztulását is túléli törvényszerűségben. A tragé
dia nem intő, hanem fölemelő példa. — S a jelenség történetisége min
denkor a fejlődés magasabb fokon való érvényesítésére utal, arra, hogy 
„az ember olyasmi, amit felül kell múlni". Minden tragédiában a lét
tökéletesedésnek és nem a megalkuvásnak a parancsa szól hozzánk, az 
a parancs, amit Nietzsche így fogalmazott meg Zarathusztrájában: „A 
közeli szerelménél magasabb rendű a távoli és a jövendő szere lme. . . Az 
a kísértet, amely mögötted fut, testvérem, szebb, mint te vagy; miért 
nem adod át neki a húsod és a csontjaidat? . . . Nem tartotok ki eléggé 
önmagatok mellet t . . ."̂ ® 

Péterfy Jenő a maga páratlan problematika-érzékével rávilágít mind
erre: „ . . . a tragikai érzés elemeiben homályos, zilált, bonyolult, s ha 
alapjában aesthetikai is, sok másfajta benyomással és érzelemmel páro
sult: az élet tragikus eseménye is csak költői anyag.""* S azután vizsgálja, 
milyen változáson megy át ez a tragikai érzés, míg tisztán költőivé v::l = k. 

Ennek a filtrálásnak, kristályosításnak szükségképpi eszköze a tragé
dia, jelentkezésétől a feszített művészi forma: a ritmus és a nyelv foko
zott zeneisége. 

Jellemző, hogy a komikum és,irónia színpadi műfaja, a vígjáték, mi
lyen könnyen elvan minden ilyen formai kötöttség nélkül. Nem szólva a 
humor sajátos műfajáról, a regényről, amely szinte igényli a „pongyola
ságot", a terjedelmes, terjengős, kényelmes anekdotázó közlésmódot, a 
dickensi, Mikszáth Kálmán-i, krúdys, kötetlen, élőnyelvi előadásmódot. 
De mindez nem jelenti azt, hogy ha az előbbi kettő, a komikum és az 
iró?iía műfaja, a vígjáték a kor felszíni jelenségeihez tapadva leleplező 
szándékú, ez a leleplezés ne érintené az értékindividualitást, ne azt szol
gálná, ha a tragikum és a humor költőibb, közvetlenebb, emocionáLisabb 
módon egyenesebb kapcsolatban áll is az értékindividualitással. Az előbbi, 
a tragikum, a kiélezett, kihegyezett értékindividualitás szélsőséges eseteit 
mutatja fel az önemésztő izzás fényében, a humor a kiegyensúlyozottan 
kiteljesedett, az érett egyéniség fölényesen bölcs lelkivilágát, amelynek 
épp a tőle idegen lelkivilágok beleélő megértése a fő ismertetőjegye, 
jellemző alapja. 

A komikum és az irónia a hamis, az álstruktúrák leleplezője, közvetve 
szolgálja, őrai az értékindividualizáció parancsát, leleplezve annak külső
séges, hazug formáit s főleg annak elárulását a mechanikus, konvenci
onális értékrend szolgálatában. Míg a tragédia költője az értékrend 
képviselőinek vakbuzgó szent mártírjait ünnepli — bukásukban is in
kább csodálva, semmint siratva őket —, addig a vígjátékíró a társadalmi 
értékrend felszíni képviselőinek csupán egyéni hasznot ismerő, nagyon 
is szubjektív, konvencionális típusait leplezi le, a maguk minden előkelő 
egyéni értékstruktúrától idegen valójukban. Ekként a vígjáték szerzője 
tulajdonképpen mindenkor inkább szemfüles riporter, „író'* kell, hogy 
legyen, semmint „költő". — Jellemző, hogy mikor vérbeli költő vállal
kozik ilyen korfeladatokra, mint amilyen Moliére is, akkor ezek a ko-



mikus figurák könnyen átcsapnak a tragikumba — a tragikomikumba —, 
mint a Misanthrop vagy a Don Jüan, de némileg már tagadhatatlanul a 
hátborzongató Harpagon és Tartuffe is. A tragikomikum groteszkje — 
az értelmét és értékrendjét vesztett valóság — már az abszurd felé mu
tat. Az irónia és az önirónia a tragikumba torkollva fölülkerekedik azon, 
és az értékidegen valóság szétrobban — ez az abszurd. 

Míg a tragédiák rendesen egy-egy egyéni értékstruktúrát jelentő nevet, 
személyi nevet, kapnak jelentés-összefoglaló címül: Hamlet, Macbeth, 
Otelló, Bánk bán, Faust — a vígjátékok címe rendesen típusnév: Fös
vény, Botcsinálta doktor, Kényeskedök, Képzelt beteg, Dicsekvő katona. 
— Ha azonban ezek a főszereplők sorsukkal átcsapnak a tragikumba, a 
címek is — mint Tartuffe, Don Jüan — személynevek. A Fösvény, a 
Misanthrop helyébe is címadóként a Harpagon illetőleg Alcestc — a ko
mikum és tragikum határán mozgó inkább egyéniség, semmint típus neve 
— kínálkozik. — Viszont hogyan festene Hamlet helyett A tépelődő 
királyfi, Bánk bán helyett A féltékeny nádor? Érthető, hogy Hegel 
Shakespeare-ben s általában a modem tragédiaírókban egyenesen a 
portrétista jellemfestőt volt hajlandó elsősorban méltányolni.^^ A cím
adásnak ez a módja külsőséges jele a zártságnak is, annak, hogy a tra
gédiában minden szükségképpen a jellemből fakad, s hogy benne a nyelv, 
a versmérték belsőleg determinált, változtathatatlan. A tragédia sorai 
véglegessé formált igék, s ezek a tetőpontokon aforisztikus, epigramma-
tikus megformáltságúak; tragikus tiráda és epigrammatikus csattanó — 
Corneille, Racine — jellemzi dialógjait. Ilyen természetű nyelv dominál 
bennük, amint a próza egyik nagy mestere, Tolsztoj hírhedt Shakespeare-
pamfletjében — olyan tomboló ellenszenvvel megállapította. A tragédia 
hősei a költészet nyelvi síkján beszélnek, a költő színvonalán. Ez von
zotta a mi Vörösmartynkat ehhez a műfajhoz. így látszhatik a tragédia 
egylendületű rögtönzésnek (Shakespeare művei), vagy tündökölhet hosz-
szadalmas aprólékos gyémántcsiszolás eredményeként (Goethe Iphigéni-
ája, Schiller tragédiája). A tragédia kinyilatkoztatásszerű kell, hogy le
gyen: amilyennek a görögöknél született, szent szöveg. A görög tragédia 
éppolyan zárt formai kompozíció, mint egy görög templom, vagy istenszo
bor. De a modern tragédiának a maga polifonikusságában is (Shakes
peare, Goethe, Schiller, Katona, Vörösmarty, Madách) legfőbb varázsa a 
nyelv, a „szöveg" — a forma, a megformáltság. A tragédiafordító nem 
közönséges feladattal birkózik. Ez a műfaj azért olyan szuggesztív, elra
gadó, halhatatlan, mert minden ízében formára bízta a mondanivalóját, 
így egyrészt a sorsok káosza felett feszülő végzetes törvényszerűség: 
Katartikus rend — másrészt innen a tartalmi problémák időszerűtlenné 
válása ellenére, kortól független, megújuló her^/adhatatlan életük és 
hatásuk. 

A tragikus anyagot feldolgozó epikus mű, akár ha próza, de még ha 
regény terjedelmű is, a poéme en prose kötöttségeihez közeledik, foko
zott művi individualizáció parancsára zárt szerkezeti formát ölt. Részben 
már Flaubert ilyen jellegű regényei, Joseph Conrad Lord Jimje, Thomas 
Mann Halál Velencében, Camus Közöny, Zuhanás tragikus hangulatú és 
feszítettségű prózaremekei éppúgy a poéme en prose határán járó nyelvi 
műremekek, mint a m i Kemény Zsigmondunk Rajongókja és Zord 
idője. S a tragikum, a drámai epika reprezentatív lírai műfaja, a ballada, 
a legszigorúbb, legkötöttebb műfaji szerkezet, csupán így lehet „tragédia 



dalban elbeszélve". — Ez vonzotta a belső szerkezet ós a niű\^ individu-
alizálás nagymesterét, Arany Jánost, ehhez a műfajhoz. És valóban az 
Arany-formanyelvnek, a művi individualizálásnak, a balladák az egzemp-
láris remekei. S az Arany ballada-nyelvből születő tragikus lira, a „belső 
ballada lírája", Adyé. 

Ha a tragikum, a tragikus szituáció, megfogalmazása és feloldása min
den tekintetben feszített formanyelvi megoldást parancsol az értékindi
vidualizáció közvetlen szolgálata jegyében, a komikum és irónia műfaja, 
a vígjáték nagyon is tűri, sőt kívánja az ötletszerű esetlegességeket, a 
pongyolaságot. Szinte a rögtönzés látszatának kell uralkodnia a jó komé
dia előadásában, s nem is igazi komikus az, aki nem képes a rögtön
zésre. 

A tragédiát művi egyéniség jellemzi — a vígjátékot a szellemes ere
detiség, A tragédia nemcsak jól megbírja, hanem egyenesen megkívánja, 
hogy az anyag 'közismert, szinte hagyományszerü legyen. — A vígjáték 
végső soron jól megírt szatirikus riport. — A tragédiának megrendítő
nek kell lennie — a vígjátéknak csupán érdekesnek, szórakoztatónak. A 
„költészet" és az „irodalom" határmezsgyéje mutatkozik mindebben. A 
költőt a művi individualitás hangulati kötöttsége jellemzi a tragédiában 
— a vigjátékírót a jó tájékozottság, a riporteri szemfülesség, fürgeség, 
találékonyság és szellemesség, a józan megfigyelés — csupa olyan intel
lektuális készségek, amelyek társaságilag hasznosak, amelyek azonban 
nem alakítanak szubjektív életmozzanatokból szimbolikus egyéni hangu
lati zónát, A tragédiák nem torkollhatnak ugyan a humor békítő hangu
latába, de igen gyakran tündökölnek az ész, az irónia, az önirónia jeges 
fényében. Még a Faust és a Hamlet is, nemcsak Corneille, Racine, Schil
ler tragédiái, amelyek szinte elejétől végig dialógjaik hideg, jeges fé
nyében ragyognak, olyan jeges fényben persze, amelynek hidegsége süt 
és éget. Az irónia, az önirónia a megértés kíméletlen korrekciója — 
amely látszólagos beleérzéssel fordul az ellen, ami fogyatékos vagy ha
zug. 

Különös, már nem is annyira műfaji, mint inkább általános esztétikai 
kategória a humor. Puszta lehetőségével jelzi, hogy az értékindividu
alizáció művészi folyamata nem hajlott el az autisztikus, szkizotim irá
nyába. Nem tarthatjuk klasszikus hitelűnek azt a stílust, amely fenn
költen hamis pátoszával kizárja ennek a hangulatnak a lehetőségét. Az 
értékegyéniség sorsa mögül nem hiányozhatik az élet teljessége által 
történő kifejezés hitelesítő biztosítéka. Ezáltal szabadul meg a tragikus 
hős a tragédiában autista jellegétől s illeszkedik mintegy bele annak a 
polifonikus hangulati kozmosznak a légkörébe, amit a humor jelöl.** Eb
ben áll a „naiv" költő fölénye a pátosz költőivel szemben, ez helyezi 
Groethét Schiller fölé. S ennek a hangulati lehetőségnek a jegyében ma
rad a költők örökös fejedelme Shakespeare. Hegel Falstaffban látja az 
egyetemes sors kontemplatív költőjét, Shakespeare-ben azt, akitől idegen 
minden igazolás és elítélés.^^ Shakespeare nem véletlenül az egyéniség 
megszületésének korában válhatik a költő, a költészet reprezentánsává. 
Amikor Rembrandt önarckép-sorozatával a belső embert vászonra vetíti. 



Ekkor jelenik meg ugyancsak őnála az esztétikai kategóriák teljes ská
lája: a tragikum, a humor, az irónia, a komikum váltakozva villannak 
meg műveiben a maguk sajátos funkciójában. — Csakúgy, mint később 
nálunk lelkes tisztelője, Petőfi Sándor költeményeiben — kivéve nála 
az egy tragikumot. Ezért hiába küzdött, drámai müveiben, ez lényegében 
idegen volt a közösségi harcban vezérséget vállaló egyéniségétől. Ö azt 
érezte volna tragikusnak, ha nem eshetik el a „harc mezején". Az életet 
és a harcot fölébe helyezte a költészetnek. S talán épp azért lehetett en
nek egyik legnagyobb képviselője? A tragikum azonban valóban csupán 
költői feldolgozásaiban szép — amint azt Péterfy Jenő hangsúlyozta. Az 
életben bizony inkább leverő, semmint fölemelő — legfeljebb, ha meg
rendítő. Ez a tragikum és tragédia paradox viszonya, amelynél fogva oly 
sok vitára adott lehetőséget. Végső soron tehát nem az a tragikus, hogy 
az embernek meg kell halnia, mint azt Scheler állítja. Meghalhat akár 
fiatalon, s még akkor sem tragikus ez a halál, ha remekművek maradnak 
el miatta, és ha úgy tűnik is, hogy hasztalan volt az áldozat. A költő 
eleste a segesvári síkon nem tragikus, hanem hősi sorsot teljesített ki. 
— Annál inkább tragikus volt a nemzeti önmegvalósítás kísérletének, a 
szabadságharcnak a bukása. Ennek a tragédiának szimbolikus hőse lesz 
Döbling önkéntes foglya, valamint az örökös hallgatásba burkolódzó 
„tiprott hős", akinek sebzett homloka körül azután a nemzeti önvád 
kétes árnya borong. 

Arany megkísérli, hogy tragikomikummal jusson túl ezen a tragikus 
életérzésen: S oly küzdelemre, mely világcsoda, Kétségbeesett kacaj lön 
Nagyida . . . De hasztalan. Ez az érzés végül is a döbbenet lírájában, a 
tragikus epikában és a lírai ballada műfajában öltött testet. Valamint 
Kemény Zsigmond tragikus életérzésű történelmi regényeiben. Gyulai 
Pál és Péterfy Jenő esztétikai érzéke ezeket érezte hiteles korreprezen-
tatív műveknek Jókai optimista hangulatú epopeiáival szemben. — Ez 
a kor fogadta el Katona József tragédiáját saját érzésvilága kifejezéséül, 
s ugyancsak ez a tragikus hangulat sugallta Madách öngyilkossági kísér
lettel tetőződő történelmi jelenetsorozatát. Végső soron ebből az életér
zésből született Ady nemzeti'egzisztencialista lírája a „Mit ér az ember, 
ha magyar?" és az „eltévedt lovas" alaphangütésével, a magával verekedő 
költő belső balladái. 

Ha abban nincs is igaza Schelernek, hogy az emberi lét azért tragikus, 
mert véges, annál inkább igaza van, amikor megállapítja, hogy a tragi
kumban az ember eredeti nemessége válik nyilvánvalóvá — hozzátehet
jük Péterfyvel — a költői műalkotásban. 
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(Portyázó jegyzetek) 

V A R G A Z O L T A N 

(Három könyvről — avagy a „különbözőség" kérdéséről.) „Jelentós, 
hogy Mándy prózájának irányát ma sokan követik; ha az újabb magyar 
elbeszélések gyűjteménye kiadásait vizsgáljuk, nem nehéz az ö hatásá
nak, prózai világának s nyelvének nyomait felismerni, bár ő maga vissza
utasít minden irodalmi iskolát, nyilván elsősorban azért, mert a hatá
sokban legtöbbször önmaga karikatúráját láthatja meg." Mándy Iván 
Mi az, öreg? c. novellás kötetéről írja a fentieket Bányai János a Kilátó 
ez évi ápr. 21-i számában, s ha gondolatban tovább fűzöm ezt a Mándy 
hatásával kapcsolatos megállapítást, úgy tűnik, ez a Mándy-karikatúrákat 
eredményező hatás kétféleképpen is megnyilvánulhat. Legtettenérhe-
többen mindenesetre akkor, ha a „tanítvány", mesterének szűkszavúsága 
és felvillanó képekben megnyilvánuló filmszerűsége mellett, mindenek
előtt annak „kihagyásos" módszerét kívánja utánozni, gyakran és elő
szeretettel él az elhallgatás eszközével, éppen csak ott, ahol nem sza
badna, s ott nem, ahol szükség lenne rá — ilyenkor válhat aztán az 
alkotás elsősorban karikatúraszerűvé, s emellett még kaotikussá, érthe
tetlenné. Kevésbé közvetlen hatás viszont, ha a követő (vagy aki ennek 
látszik) megelégszik a kép- illetve filmszerűség, továbbá a mindenáron 
való tömörség átvételével, aminek eredménye legtöbb esetben egy bizo
nyos kilúgozottság felszínes riportszerűség. 

De persze eszemben sincs holmi Mándy-hatással megvádolni Jókai 
Annát, akinek A labda c , egy (a címadó) kisregényt és kilenc hosszabb-
rövidebb elbeszélést tartalmazó kötete kapcsán a fenti néhány gondolat 
felmerült. Valószínűbb, hogy esetében már nem is lehet szó egy megha
tározott alkotó befolyásáról, hanem csupán valami divattá vált, riport-
novellákat és „gyorsregényeket" eredményező, hibásan értelmezett tömör
ségre épülő, s könnyen népszerűsödö filmszerűségről. Na de nem is az 
ennek köszönhetően létrejött olvasmányosság ellen van kifogásom, ha
nem csakis az ellen, hogy ez a könnyed és látszólag frappáns tálalás 



komoly és jobb sorsra érdemes témák, mélyebben és árnyaltabban kibon
takoztatható koncepciók és mondanivalók temetőjévé válik. 

Ámde lássuk inkább elsőnek talán a címadó kisregényt, amely már 
terjedelme folytán is nagyobb pretencióra törekszik a többi kötetbe fog
lalt írással szemben, s voltaképpen egy Pestről a megtalált béke és az 
értelmes tevékenység reményében vidékre menekült kultúrházi gond-
noknő, több sikertelen házasság és kapcsolatteremtési kísérlet utáni 
újabb hajótörését mondja el, s ugyanakkor a magyar vidék bizonyos 
kulturális megrekedtségéről is bemutat néhány többé-kevésbé sikerült 
pillanatfelvételt. Ezek azonban inkább csak egy igazán sikerült mű le
hetőségeit villantják fel, anélkül, hogy valóban eleven és érzékletes képpé 
állnának össze — olyan sikeres és mélyebb rétegekbe is bevilágító mó
don, amilyen például Karinthy Ferenc kitűnő kisregénye, az Ősbemutató, 
amelyről alighanem külön is szólni kellene egyszer. Jó ellenpéldája le
hetne ugyanis az írónő kísérletének, aki — helyenként ugyan elevennek 
tűnő villanásokkal, de meglehetősen esetleges egymás mellé helyezéssel 
— lényegében megelégszik a provincializmus tüneteit magukon hordozó 
apró tények elmondásával, a „pletykavilág", a kisszerűség megnyilvá
nulásainak felszínes adagolásával, aminek folytán, amennyire ettől a 
tényanyagtól, pl. Rókáné fecsegő életvidámságától, a kezdeményező
alkotó adottságait cinizmusba fojtó Patkó Béla különcködő kallódásától 
vagy a helyi festő-csillag Gavallér Mihály bonvivános ömlengésétől, na 
meg egy Bánk bán-előadás, akár elszomorító vajdasági tényeket is emlé
kezetünkbe idéző sorsától kitelik, légkört is teremt. Mégis, az összkép 
szegényes, alighanem a vágásoknak, kihagyásoknak valahol mélyebben, 
„egy réteggel lejjebb" kellene lenniük, valahol ott hozva működésbe az 
olvasó képzeletét, ahol az már nem csupán a futólag említett vagy sejte
tett eseményeket egészíti ki, hanem a mögöttük meghúzódó rugók meg
látására válik képessé, s von le bizonyos konzekvenciákat általánosabb 
síkon. S persze a főhősnőről, Melindáról is többet kellene megtudnunk, 
mint hogy három férfi volt az életében, akár még több tényanyagot is, 
nem azok megismerése kedvéért, hanem mert a szerző szófukarsága így 
képtelen megteremteni azt a drámaiságot, ami az asszony kiábrándult
ságának, fásultságának, egész hajótöröttségének érzékeltetéséhez-elhite-
téséhez szükséges, aminek folytán aztán „bukása" Gavallérral, akit maga 
is nevetségesen kisszerű figurának érez, valamint félresikerült, tragiko
mikusnak szánt öngyilkossági kísérlete is, inkább csak a szerző szándé
kát érzékelteti. És elsikkad persze a lényeg is, ami pedig nem csupán 
benne rejlik a kisregényben, hanem aminek kifejezése nyilvánvalóan 
Jókai Anna szándékában is állt. Az ti., hogy a Patkó Béla által „rendes, 
jobb sorsra méltó kis teremtésnek" mondott Melinda éppen azért ér
demli meg ezt a meghatározást, mert akar változtatni, vannak elképze
lései, szeretne létrehozni valamit, munkáját nem csupán a fizetéséért 
végzi, é s . . . vagyis sorolhatnám tovább, de elég annyi, hogy több, más 
a többinél. És persze jaj annak, a k i . . . De ezt hagyjuk inkább. Mert a 
lényeg mindenképpen az, hogy Melinda regényhős lehetett volna, akár 
egy „nagy" regény hőse is. Valójában azonban egy kisregény hőse se 
lett igazán. És kicsit mégiscsak kár, hogy nem lett azzá. 

Mert természetesen arra gondolok itt, hogy regényhős, különösen egy 
központi figurára épülő társadalmi regény hőse, valójában csak az le
het, aki — akár adottságai, akár pusztán állásfogalása vagy törekvése 



folytán — valamiben különbözik a többiektől, s ilyenformán szembenéz, 
„szituációba kerül" környezetével. Nem véletlenül említettem hát re
gényhőst, kissé talán meglepő módon egy félig-meddig novella (kisre
gény), illetve novellás kötet kapcsán, arra gondolva, hogy növeliahös-
ként egy minden tekintetben átlagos s a többségtől magatartás dolgá
ban sem különböző figura is helyénvaló lehet, s maradéktalanul 
kitölthet egy pillanatképet, anélkül, hogy hiányérzetet keltene bennünk. 
Érdekes viszont, hogy Jókai Anna számos, a címadó kisregénynél sokkal 
sikerültebb rövid lélegzetű írásának hőseiből sem hiányzik ez a regény
hősvonás, úgyhogy a Melindára jellemző különbözést-szembenállást nem 
egy novellájában is megtalálhatjuk. Többnyire ezekben is a „világgal", 
a középszerűségre visszavezethető kispolgári magatartással való nyilt 
vagy burkolt összeütközés formájában, és rendszerint olyan kimenetellel, 
hogy a kiválóbb, a különbözőbb figura marad alul a küzdelemben, vagy 
csupán egy törekvés jut arra a sorsra, mint a Szép, kerek egész című 
egészen rövid novellában, amelyben egy hivatását komolyan vevő és 
igyekvő tanárnő magyaróráján Csokonai Kedv, r emények . . . című is
mert versének magyarázata fullad a diákok röhögő értetlenségébe, s lesz 
az agresszív antiintellektualizmus áldozatává, vagy ugyanígy a Rabló
ulti címűben, ahol viszont egy bizonyos „farkaserkölcsöt" ás jelképező, 
mindent elborító kártyadüh „zárja ki a napot" a külföldön nyaraló tár
saság életéből, és fojt meg minden tartalmasabb időtöltést is egyben. 
A fanyarul ironikus hangvételű Családi kör viszont már egy állandósult 
helyzetet ábrázol, a tartalmatlanság tartóssá válását, ahol csupán a férj 
és családapa figurája hordoz magában némi eleve halálra ítélt és törtető 
ambíciókká torzult lázadást az őt körülvevő kisszerűséggel szemben. 
Ugyanilyen állóvíz-állapotot tükröz a Mindenkinek is, amelyben egy 
képkiállítás látogatóiról kapunk apró villanásokból összeálló körképet, 
s így érzékeljük a lapos, „fővárosi vidékiesség' szimptómáit — legfő
képpen azáltal, hogy a festő alkotásai rendre a meg nem értés külön
böző vállfajaiba ütköznek, amelyek közül legszerencsésebbnek még a 
sznobizmus mondható. A Majd kialakul ellenben mintegy belülről és 
csírájában igyekszik megragadni ezt a fajta magatartásformát, lényegé
ben sikerrel, akkor is, ha a semmi iránt komolyan nem érdeklődő kis 
Surek — eléggé elcsépelt recept szerint — színes hazugságokkal próbálja 
kitölteni életének saját belső ürességéből származó vákuumát; e novella 
megkapósága leginkább annak 'köszönhető, hogy a középiskolából ki
hullott, s az állatkertben perecet áruló kislány alakjában van valami 
rokonszenvesen emberi, amiért szánni is tudjuk. Ezt a bíráló és ugyan
akkor szánakozó kettősséget tükrözi a kötet utolsó, hosszabb és feltét
lenül legsikerültebb elbeszélése a Téli esték is. Ez az írás mintha több 
korábbi novella számos elemének szintézise is lenne, mintegy a többi
nél sokkal összetettebb képletre épül, sőt a már említett különbözőség
átlagosság közötti küzdelem is sajátos, a különbözőség győzelmének és 
vereségének egyaránt felfogható eredménnyel ér véget. Szappanos Bélá
nak, a tévé pszichológiai előadás-sorozata népszerű előadójának ugyanis 
látszólag sikerül hatnia két hallgatójára, ennek eredménye azonban igen
csak groteszknak, sőt az egyik esetben tragikusnak is mondható. Hiába 
szónokol lakásán két volt osztálytársának tartalmas, kreatív életről, 
mindössze annyit ér el, hogy az eddig kizárólag családapai szerepének 
boldog langyosvizében lubickoló Kulcsár Gedeon egyszerre képességeit 



messze meghaladó tervekkel kezd foglalkozni, végül pedig egy gazdag 
gyufacímke-gyűjtemény tulajdonosa lesz, szépen példázva, hogyan válik 
minden értelmes és jó szándékú tanítás puszta „szöveggé" és alakul át 
önmaga ellentétévé, ha nem megfelelő talajban ver gyökeret, a szeren
csétlen Kovács Lreilában pedig Szappanos önismeretre késztető szavai 
csupán egy jótékony önámító mechanizmust hatástalanítanak és döbben
tik rá az asszonyt tulajdon életének holtpontjára, a „körülkerítettség" 
állapotára, aminek következtében végül is egy ideggyógyintézeti zárt 
osztály lakója lesz. És aminek folytán a Téli esték bizonyos értelemben 
A labda ellennovellájaként is említhető, mintegy azt sugallva, hogy 
nemcsak a kisszerűség képviselői tehetik tönkre a különbeket mindent 
ellaposító félreértéseikkel vagy puszta inerciájukkal, hanem az utóbbiak 
is megtehetik ezt az előbbiekkel, amennyiben azok túlságosan is komo
lyan veszik őket. 

Fanyar tanulságként foglalható össze tehát az író könyvének monda
nivalója. Annyira, hogy az, „akinek van, annak adatik, s akinek nincs, 
attól az is elvétetik, amije van" bibliai szentenciája is eszembe jut egy 
pillanatra. Vagy Flaubert álláspontja, aki szerint semmi sem segíthet 
azokon, akik középszerűnek születtek. És ez, akárhogy vesszük is, le
hangoló egy kicsit. Maga a nézet is, amire, mi tagadás, magam is haj
lamos vagyok, ám még inkább az a tény, hogy Jókai Anna kötetének 
alapkoncepciója ennyire tanulságként összegezhető. Pedig igazán nem 
holmi túlzott tételesség következményének tulajdonítható ez a mindent 
leegyszerűsítés veszélye nélküli összegezhetőség, hanem az eszközök egy
síkúságának inkább, annak a sajnos sejtetés dolgában is elégtelen fel-
színességnek, amiről korábban szó esett már. Ezért nem nyújt ez a no
vellás kötet elég lehetőséget az igazán izgalmas portyázásokra sem. 

Kertész Ákos Makra című regénye viszont annál inkább. 
Sok szépet olvastam róla előzetesen, mégsem mertem „másodkéz

ből" tudomásul venrú kvalitásait. Azért is talán, mert szívesen kérkedem 
vele, hogy nem tartozom a hiszékeny emberek közé, de egy kicsit a 
magyarországi kritika gyakori lelkesültségre való hajlama és túlzott 
tapintatossága miatt sem, aminek folytán sokszor jó és még jobb köny
vekről olvashatunk, ritkábban gyengékről, kimondottan csapnivalókról 
viszont úgyszólván sohasem. Más szóval, kevésnek érzem a magyar kri
tika „kilengését" a megbízható tájékozódáshoz. Főleg az elmarasztalás 
irányában. Ezért volt bennem egyfajta „na lássuk, miért ez a nagy 
felhajtás"-féle, csalódásra való felkészülés is. 

Elolvasása után viszont már csak az okokat kereshetem. Miért, milyan 
sajátosságaival szolgált rá Kertész Ákos regénye erre a mindenképpen 
megérdemelt elismerésre? 

Ezért talán? 
„Azon az éjszakán nem aludt. Elhatározta, hogy nem gondolkodik, 

nincs min gondolkodnia, eldöntötte már, fölösleges, ez az egész másnapi 
találkozás végtelenül fölösleges (persze hogy lemegy azért, muszáj le
mennie, enyivel tartozik), de minden húzódozása, belső tiltakozása elle
nére végig kellett gondolnia mindent; gyerekkorát, inaséveit, a katona
ságot, a rövidre sikerült legényéveket, a nőket, akikkel lefeküdt, és 



akiket nem sikerült lefektetnie, és akik őt akarták és neki nem volt 
rájuk gusztusa, Szanyi Zsuzsát, a húsvéti veszekedést és Valit, a mene
külését, házasságát, betegségét, és nem lett tőle okosabb; verejtékezve 
hánykolódott az ágyán, és hallgatta az alvók szuszogását és horkanásait, 
a roncsolt tüdőket át- meg átmosó, hűvös levegő sípolását a hörgőkön, 
orrnyílásokban, garatokon, és konokul hessegette el magától a félelmes 
lehetőséget, a végső döntés, a nyitva hagyott ajtó fenyegetését, mert 
holnap még választhat, még megfordíthat mindent, még itt hagyhatja 
ezt az egész nyomasztó, áporodott, de reális, megfogható életét, és neki
indulhat az ismeretlen jövőnek Valival; mindent itt hagyhat, csak a 
múltját nem, és biztos volt benne, hogy a múltjával nem tud mit kez
deni odakinn. Kettőkor fölkelt, reszkető kézzel cigarettát kutatott a 
Safrankó éjjeliszekrénye fiókjában, s mikor megtalálta, megriadt a 
gyöngeségétől és mégse gyújtott rá, beburkolózott a takarójába s az áll-
hatatosságába, s kerek szemmel bámult a mennyezetre hajnalig, akkor 
fölkelt a többiekkel, megreggelizett, ahogy szokott, a délelőtti fekvő
kúrára engedelmesen kifeküdt, háromnegyed tizenegykor összehajto
gatta a pokrócát, s lement a bacilukhoz, ahol Vali már várta." 

Ezért is kétségtelenül. Ennyit máris leírhatok az idézett részlet után, 
amelyben Makra Ferenc géplakatos, Kertész Ákos regényének száznyolc
vanhat centis, robusztus hőse utoljára találkozik az ötvenhatos esemé
nyekbe keveredett szerelmével, hogy aztán véglegesen elutasítsa a lány 
hívását a külföldre távozásra, mellékesen szúrva közbe, hogy az értel
metlennek tűnő „baciluk" szó, egy, a tüdőszanatórium falkerítésén lévő 
nyílást jelöl, amelyen át az „illegális" beteglátogatók szoktak a szana
tórium kertjébe lépni. Mert feltétlenül ez az igazi „regénypróza", ez az 
összetett, el-elkanyaradó és visszatérő hang, ez a szikrázó feszültség, ez 
a zihálás, ez teszi lehetővé az igazi, nem egyszerűsítő valóságábrázolást, 
a totalitás igényének megvalósítását — minden többnyire elszegényítö, 
áltömör „filmszerűség" divatja ellenére is. Az a nem visszariadás a bő-
beszédüségtől, ami akkor is erénye Kertész regényének, ha helyenként 
talán csakugyan beszélhetünk bizonyos túlírtságról, vagy éppen szük
ségtelen magyarázatokról, pl. a lelki motiváltság helyenkénti túlrészle-
tezéséről, ami ugyan néha még bosszantó is lehet kicsit, mivel Kertész 
nemegyszer „lövi le" a „kritikusi felfedezések" lehetőségeit, azáltal, hogy 
miután már regisztráltuk magunkban Makra vagy valamely más regény
alak egyik-másik gesztusának lelki rugóit, pár sorral vagy oldallal ké
sőbb annak részletes indoklásába ütközünk, ám szerencsére sohasem 
szájbarágón, még kevésbé unalmasan, olyképpen tehát, hogy mit sem 
von le a regény ér tékeiből . . . Persze az is lehet, hogy „hazabeszélek". 
Mindegy, vállalom. Mindenképpen vizet prédikáló borivó lennék ugyanis, 
ha ezt kifogásolnám, amikor mégiscsak tapasztalatból tudom, mit ered
ményez, ha olyan mondanivaló torlódik föl bennünk, amit feltétlenül 
meg akarunk érteni, lehetőleg úgy, hogy félre ne értsék. Roppant feladat, 
sokszor reménytelen is. Ezért látom úgy, hogy Kertész azok „hibáiban" 
osztozik, akinek mondanivalójuk van. De persze eszközeinek, stílusá
nak értékei szorosan mondanivalójához kapcsolódnak. 

Mindjárt az alapképlethez is. Ahhoz a nem mindennapi egyenlethez, 
amelynek megoldását a Makra szerzője feladatként maga elé tűzte, ah
hoz az alapálláshoz, amelyből regényében a „különbözőség kérdéséhez" 
közelít, mintegy feje tetejére állítva a megszokott irodalmi konvenciót. 



Kertész Ákos ugyanis, ahelyett, hogy a „szokásos módon" egy minden
áron nagyot akaró tehetségtelen törtetöröl, dilettánsról vagy feltörni 
akaró, de arra képtelen tehetségről írna regényt, egy többre hivatott, 
de kiteljesedni nem akaró, a kisemberi, kispolgári életformához ragasz
kodó hős regényét írta meg, olyanét, aki visszariad a különbözőségtől, s 
ezáltal önmaga tragédiájának okozója lesz. További magyarázat helyett 
azonban jöjjön egy újabb bizonyító idézet inkább: 

„Az ember nem köpheti szemközt magát. A bőréből nem bújhat ki 
az ember. Amivé lett, azt vállalnia kell, mert azt maga csinálta, azért 
ö a felelős. Hogy ez és ez vagyok. És ez voltam. És nem voltam művész, 
és nem voltam szélhámos, és nem voltam forradalmár, és nem voltam 
betörő, és nem voltam miniszter, és nem én voltam a j a n i . . . pedig le
hettem volna. De én olyanforma állat voltam, aki olyan akart lenni, 
mint más, mint mindenki, szóval észrevétlen és boldog szürke pont, 
egy a tömegből, akit nem vesznek észre, aki nyugodtan alszik, békésen 
vegetál, kopaszodik és kerek pocakot ereszt, akit tisztel a házmester, 
akinek a közértes előre köszön, a cigarettáját és a zsiletjét mindig 
ugyanabban a trafikban veszi meg, aki vasárnap délelőtt sétáltatja a 
gyerekét, míg az asszony otthon megfőzi az aranykarikás húslevest, 
és Nagy úrral, Kovács úrral, Porempovics úrral egyetemben a sarki 
kricsmiben korsó sört iszik, és szenvedélyes vitát folytat velük arró), 
hogy a csapolt sör jobb vagy az üveges; én ezt akartam, Vali, ezért 
harcoltam, de nem akárhogy: keményen és kegyetlenül, van állásom, 
találmányom, némi pénzem is, lakásom, feleségem, gyerekem, szeretőm; 
tökéletes ember vagyok. És most meg fogok dögleni." — gondolja ön
magáról végső számvetésként Makra a regény utolsó oldalain, gondolat
ban Valihoz szólva, élete elhibázottságának okait magyarázva, annak a 
Valinak, akinek szerepe korábban legfőképpen abban állt, hogy Makrát 
mintegy megérintve, a „másság", a különbözőség szellemével, alkalmat
lanná tegye arra az életformára, amit az, önmagát félreismerve, kez
dettől fogva választott és vállalni akart. A Makra képlete ugyanis akár 
olyképpen is körvonalazható, hogy regény egy emberről, akit „meg
érintett valaki". Vagy talán „valami" inkább. Tekintve, hogy Vali nem
csak „valaki", de „valami" is, valóságos személyként, de egy bizonyos 
szellemiség emanációjaként is meghatározható. Az az ember, akit Makra 
barátja, az apolitikus és sokszor cinikus Zselényi, a feladatát gépiesen 
teljesítő, munkaidejét ledolgozó, „profi" kommunistával szemben, „hülye 
kommunistának" nevez, s aki „a napnak mind a huszonnégy órájában 
állandóan politikus, még az ágyban is, ráadásul azt hiszi magáról, hogy 
forradalmár". Olyan figura, aki Makra tragédiájának „kulcsa" szerepét 
töltá be a regényben, vagyis, ha őt nem értjük, nem érthetjük meg 
Makra utolsó, végzetes elhatározásának indítékait sem, s még kevésbé 
a regény izgalmas, többrétű, az egyéni tragédián messze túlmutató 
szimbolikáját. 

Ezért kell vele behatóbban is megismerkednünk: 
„Sajnálom, hogy elriasztottalak. Erőszakos voltam, egyszerre zúdítot

tam a nyakadba mindent. Megijedtél tőlem is, magadtól is. Berezeltél, 
Makra, és most vissza akarsz bújni a jó meleg csigaházadba, nem fog 
sikerülni, megnőttél, nem férsz már bele. Jobb is, hogy most elmész, ezt 
a meccset egyedül kell lejátszanod. De ne felejtsd el, be vagy már 
oltva, benned vannak a baktériumok. Egyszer kitör rajtad, és akkor ne-



hezebb dolgod lesz. Ezen nem tudok segíteni." — mondja Vali Makrá
nak, miután az, látszólag egy jelentéktelen esetből fakadó összezördülés 
után, valójában azonban azért, mert a lányt nőről, feleségről, anyáról 
kialaikult felfogásába nem tudja beilleszteni, szakít vele, s egyúttal az
zal a művésztársasággal is, ahová Vali révén került és ahol, bár képes
ségei folytán itt lenne a helye, képtelen feltalálni magát. Vali tehát 
nem mindennapi ember, nem véletlenül „beskatulyázhatatlan" Makra 
számára, akiben, figyelembe véve a környezetet, ahonnan érkezik, illetve 
az ennek hatására kialakult gondolkodásbeli sémákat, fokozottabban él 
a beskatulyázás igénye, az a követelmény, hogy a lányt is meggyöke
resedett fogalom- és előítélet-rendszerével hozza összhangba. És mert 
ez nem sikerül neki, ezért hat számára Vali idegennek, elfogadhatatlan
nak, már-már valószínűtlennek is, ahogyan egy kicsit még számunkra 
is az lehet, legalábbis egyfajta tapadós realizmus, „kikiriki-esztétika" 
(ha már „bedobtam" irodalmi köztudatunkba ezt a fogalmat, miért ne 
használjam?) szemszögéből közelítve hozzá. Főleg mert kissé nehezen 
hisszük el, hogy valaki huszonkét évesen ennyire tisztán látó és kímé
letlenül okos legyen. Efféle 'kifogásainkat azonban többnyire az érvény
teleníti, hogy Vali mindenekelőtt szimbólum, „múzsa", ha úgy tetszik, 
mintegy a modern értelmiségi, nonkonformista szellemiség, egyfajta mű
vész-forradalmár magatartásforma megtestesülése, akinek mindenekelőtt 
gondolatokat kell kifejeznie, de akit az tesz valóságossá és emberivé, 
nemegyszer tapinthatóan elevenné, hogy sokszor szinte filozófusi szintű 
dialektikus éleslátása, Kertész ábrázolásában, egyben gyerekesen póz
szerű is, hogy egész lényében ott rejlik valahol az egzaltált „kékharis
nya", hogy gyakran dühöngő frázásiszonya, előítélet- és konvencióelle-
nessége „anti-előítéleteket" és „an ti-konvenciókat" is takar, s hogy nem 
mentes bizonyos szenvedélyesen fiatalos anarchizmustól sem. Vagy ép
pen „ronda" beszéde, amivel „úrilány" mivoltát igyekszik mindenáron 
ellensúlyozni. „Naggyá" viszont azáltal lesz, hogy képes maradéktalanul 
azonosulni pózaival, vállalni azt a szerepet, ami abból következik, hogy 
egy jómódú és régi vágású orvos elkényeztetett leánykájából formáló
dott önmaga csinálta forradalmárrá. így lesz végül is a maga valósze
rűségében egy írói bravúr szülötte, regényalakként is felejthetetlen. 
Nemcsak Makra számára, aki a szakítás után valójában csak azt kér
dezhetné, hogy Vali után jöhet-e más. Ahogyan az is természetesnek 
látszik, hogy a regény második része csak azt ábrázolhatja, amikor 
Makrán tíz év múlva kitör a Vali megjósolta „betegség", nemcsak azért, 
mert Makra számára Vali után elviselhetetlen egy olyan feleség, aki 
férje tüdőbaja idején arról beszél, hogy „úgyis az lesz, ami meg van 
írva a Sors Könyvében", vagy akinek még mosógép sem kell, mert 
„rongálja a ruhát", hanem mert a Valival való szakítással egyszerre 
Makra azzal az alkotó életformával is szakított, amit művészi, elsősor
ban szobrászi képességei miatt vállalnia kellett volna. És ugyanígy az 
is szinte előre meghatározottnak látszik, hogy utolsó kétségbeesett me
nekülési kísérlete szeretőjével, „a Sztanekkal", aki Valit csupán szexuá
lis partnerként pótolhatja, kizárólag kudarccal végződhet, amire Makra, 
éppen mert a szerepjátszásra és megalkuvásra „organikusan" képtelenek 
fajtájából való, egyedül a végső következtetések levonásával válaszolhat, 
élete — és Kertész Ákos regénye — csakis a világítógázzal elárasztott 
konyha kövén fejeződhet be. 



Vali „oltása" tehát megfogan, „átka" beteljesedik, a lány által kép
viselt magatartásforma mintegy Makrára zuhan, és megsemmisíti. Nagy
fokú leegyszerűsítés lenne azonban azt hinni, hogy a regény mondani
valója a Valiban testet öltött szellemiség, az ún. művészi-forradalmi 
nonkonformizmus melletti állásfoglalással azonos. Az az igen, de nem 
egészen egyértelműen. 

Mert Makra reagálásait Vali nézeteire és általában a lány magatar
tására, vagy akár a vele való szakítást is, mégsem lehet egyszerűen 
elítélni vagy még inkább egyetlen legyintéssal elintézni. Főleg azért, 
mert nem csupán előítéletekből, a társadalmi konvenciókhoz, az otthon 
és család fogalmában kiteljesedő „kisemberi" életformához való ragasz
kodásból származik, hanem ennél mélyebb emberi tartalmat is magában 
rejt. Annyiban, amennyiben Makra ellenállása a Vali kínálta lehető
ségekkel szemben nyílt és becsületes, senkinek ártani nem akaró „ösz
tönösen humanista" lényéből fakad, válaszai a lánnyal folytatott viták 
során nemegyszer komoly érvek formájában csapódnak ki, mint pl. ak
kor, amikor becsületből felesége mellett marad, ahelyett, hogy a Vali
val való távozást választaná, amikor is azzal támasztja alá álláspontját, 
hogy „az ember nem hagyhatja cserben azt, akit úgy vállalt, hogy nem 
szerelmes, csak szereti, aki mellett józanul, tudatosan döntött, akivel 
szemben (épp ezért) fölényben van". De említhetném akár a regény 
nyitóepizódját is, aminek során Makra egy ismeretlen lányt véd meg 
barátai erőszakoskodásával szemben, annak ellenére, hogy sem különö
sebb rokonszenvet, sem részvétet nem érez iránta, egyszerűen, mert 
képtelen elviselni a gyengébbek megalázásának látványát, továbbá, hogy 
ugyané tulajdonságának van bizonyos szerepe a Valival való szakítás
ban is, ez pedig végeredményben olyan emberi sajátosság, ami Makrát 
nemcsak emberileg teszi rokonszenvessé, hanem etikai értelemben is az 
átlagfelettiek, a kiválóbbak közé sorolja, ami voltaképpen — ha alacso
nyabb szinten is — Valival rokonítja, sőt valójában nem is a szellemiek 
hiányoznak belőle, csupán hasonulási hajlama, a „normális" élethez való 
vonzódása akadályozza abban, hogy felzárkózva hozzá, etikáját általá
nossá, konvenciókon túlivá tegye, aminek folytán erkölcsisége mind
végig a hétköznapi erkölcs, a „kisetika" szintjén reked meg. Alakja 
ilyenformán még Németh László Gyász c. regényének hősnőjével. Kurá
tor Zsófival való összevetésre is alkalmat kínál. Abból adódóan, hogy 
mindkettőjük átlagfelettisége egyaránt a „kiserkölcs" szintjén mutatko
zik meg, s közös vonásuk az is, hogy mindketten szükségesnek tartják 
környezetük felfogásához alkalmazkodni, de éppen mert erkölcsileg át
lagfelettiek, olyképpen, hogy a rájuk (vagy magukra) kényszerített nor
mákat valóban be is tartják, E konvenciókhoz való viszonyuk azonban 
más-más szinten mutatkozik meg. Kurátor Zsófi ugyanis nem lát túl 
ezeken a normákon, paraszti mivoltából, ismereteinek szegényességéből 
fakadóan ezt nem is teheti, nem érzékeli ürességüket, gondolatban sem 
vonja kétségbe őket. Makra viszont, akit már Vali révén is megérintett 
a műveltség, az értelmiségi magatartás, a „kódex nélküli etika" szele, 
s később se lett htitlen az olvasáshoz, belül, „ideológiailag" nagyon is 
lebontja őket, épp csak az ebből származó gyakorlati következtetések 
levonását mulasztja el. Paradox módon aztán éppen ezáltal válik (min
den hajlama ellenére) képmutatóvá, méghozzá nem is a külvilághoz, 
hanem saját belső értékrendjéhez való viszonyában, kifelé alkalmazko-



dúsában voltaképpen saját fokozatosan kialakult etikáját árulja el, fő
leg azért, mert a Vali képviselte magatartást, mindenekelőtt a megalku
vás nélküli forradalmiságot, hajlamos irreálisnak tekinteni, holmi „dilit" 
látni benne, és csak későn ébred rá a magatartásában rejlő ellent
mondásra. 

Legtisztábban akkor mutatkozik ez meg, amikor Makra, tudatára éb
redve sajátos képmutatásának, így válaszol szeretőjének, miután az őt 
szabályokhoz ragaszkodó, begyulladt kispolgárnak nevezte: 

„Az eszed is csak arra való, hogy a szemétségedet igazold, hogy min
dent kiforgass, megkavarj; tudod te, mi a SZABÁLYOS? Persze, hogy 
tudod, csak lehazudod a fejed fölül az eget is; ez a szabályos, anyukám, 
ahogy most élünk, amit mindenki eltussol, elncz, megbocsát, mert amíg 
hazudunk, csalunk, alakoskodunk, addig nincs baj, addig tiszteljük a 
törvényeket; a törvény nem attól törvény, te szerencsétlen, hogy be
tartják, hanem attól, hogy nem vonják kétségbe, hogy csak titokban 
szegik meg; amíg NEM ROMBOLUNK SZÉT EGY CSALÁDI ÉLETET, 
addig azt tesszük, amit akarunk, mindegy, milyen az a család; ez a sza
bályos, Sztanek Edit, ahogy te élsz meg én, szabályos házasságban élsz, 
és én is szabályos házasságban élek, és szabályosan szétteszed a lábad 
az uradnak, ha nagyon dilizik, és én szabályosan megtömöm az asszonyt 
otthon, ha már a levegőben lóg a balhé, és közben rád gondolok, hogy 
beindítsam a verklit valahogy (...) és szabályosan hazudunk, és meg
játsszuk a derék kispolgárt, hogy meg ne szólják a ház elejét, úgy 
élünk, ahogy körülöttünk mindenki él (vagy legalábbis szeretne élni, 
csak nem jön össze mindenkinek), látod, kis Sztanek, így néz ki közel
ről, meztelenül a SZABÁLY, a mi életünk szabálya, tudod te jól, csak 
még a forradalmárt is meg akarod játszani, nem áll jól ahhoz a pikáns 
kis pofádhoz, hagyd a fenébe, nem megy n e k e d . . . — olvashatjuk a re
gény vége felé, amikor is Makra, miután egy ideig maga is részese volt, 
mintegy a „korszerű képmutatás" leleplezője lesz. Számomra legalábbis 
a képmutatásnak az a fajtája látszik „korszerűnek", amikor a konven
ciókat kialakító mítosz tartalmilag értéktelen az egyén szemében, mi
után az magában már leszámolt vele, kifelé viszont, mint realitáshoz, 
az egyén — azért is, mert nem bízik eléggé a saját gondolataiban, de 
nem utolsósorban kényelemből — továbbra is szükségesnek véli tartani 
magát hozzá. Ahogyan Makra is, bár ateistának tartja magát, felesége és 
a család kedvéért végigszenvedi az egyházi házasságkötés számára tar
talmatlan rituáléját. Indítékait különben leginkább ott ismerhetjük meg, 
ahol, bár könyörtelen diagnosztikával állapítja meg apósa „megfellebbez
hetetlen butaságát", nem minden irónia nélkül, de ténylegesen irigyli is 
érte, úgy érzi, „fél életét is odaadná, ha olyan lehetne, mint ő: olyan 
szentül és nagyszerűen ostoba, olyan zömök és kérek fejű és kék szemű, 
akinek saját háza és saját hízója van, és az udvarában a saját kutyája 
ugat, és ha becsukja a saját kapuját, a saját portáján azt tesz, amit akar, 
és minden dologról a saját véleménye van, és nyugodtan alszik és vidá
man ébred és tiszta a tüdeje meg a le lküsmerete . . . egyszóval: TÖKÉ
LETES . . . " , amihez ha hozzátesszük, hogy a szó igazi értelmében saját 
(autentikus) véleménye sokkal inkább neki. Makrának, van, akkor Ker
tész Ákos regénye olyan ember tragédiájának is felfogható, aki nem 
merte vállalni annak következményeit, hogy a gondolkodó emberek 
fajtájából való. Vagy akár olyan ember tragédiájának, aki bátortalannak 



bizonyult a hétköznapok realitásán túli realitás vállalására, amiből, ha 
Makra magatartását a Vali képviselte forradalmi-nonkonformista maga
tartásforma totális vállalásával helyezzük szembe, messze a regény for
mális keretein túlmutatón is rendkívül érdekes probléma bontakozik ki, 
a földhözragadt hétköznapi és az inkább csak lehetőségeiben megmutat
kozó forradalmi-utópikus realitás szembenállásának sajátos paradoxona, 
az a keserű szájízt maga után hagyó ellentmondás, amelynek lényege, 
hogy az utóbbi, a „transzreális realitás" azért válik irreálissá, s marad 
meg utópiának, mert a „reálisan" gondolkodók szemében eleve irreális
nak látszik, s ily módon megvalósulása mindig újra és újra a jövőbe to
lódik ki, merő transzcendenciává alakul át. 

Ez azonban így túl elvont és általános. Több is, kevesebb is mindannál, 
amit Kertész Ákos regénye magában foglal. 

Elsősorban azért, mert Makra alakjáról eddig vagy mint egyénről 
vagy, általános értelemben, mint egy emberi magatartásforma képvise
lőjéről esett szó. Holott Makrának mint munkásnak vagy éppen mint a 
munkásosztály (egy része) megtestesülésének szemügyre vétele mégin-
kább gondolatébresztőnek látszik. Különösen, ha figyelembe vesszük, 
hogy a jelek szerint Makrának maga a szerző is ilyen szerepet szánt, s 
nem mulasztja el ezt különböző eszközökkel hangsúlyozni is. Akár még 
Makra ateizmusa révén is, ami a maga deklaratív jellegével, s a külön
böző vallási eredetű és egyéb konvenciókkal való békés egymás mellett 
élésével is jellegzetesen munkás tudatformának tekinthető. Még inkább 
hangsúlyt kap azonban akkor, amikor a regényben bizonyos iróniával 
esik szó arról, hogy a Salgó-féle művészkörökben, ahová Vali vezeti be, 
Makra szavát a „legilletékesebb", „az egyszerű dolgozó ember", a mun
kásosztály megnyilatkozásának tekintik, ami Makrából bizonyos ellen
szenvet vált ki, és sokban hozzájárul a Valival és a művész-értelmiségi 
körökkel való szakításhoz is, sőt Makra nézetei, bármennyire viszolyog 
is a Salgóék által rátukmált szereptől, valóban munkás-nézetek, vagy 
inkább egyfajta munkás-életérzés kipcsapódásai. Például egy Valival 
való összecsapás során, ekkor olvashatjuk a következőket: ,,Szóval a 
melós nem hatalmat akar, folytatta Makra, hanem csak kaját, és fütyül 
a politikára, és eszébe sincs a világot megváltani, és megteremteni vala
miféle osztály nélküli társadalmat (ilyen csak Vali álmaiban -létez-ik), 
ahol majd megvalósul az a szabadság, amiben (megint csak a Vali naiv 
elképzelése szerint) már gyereket szülni is érdemes." Mire Vali dühös 
válasza: „élt egyszer Oroszországban egy Lenin nevű pofa, és képzeld, 
mire jött rá! Arra, hogy a melós csak zabálni akar! (Úgyhogy nem te 
vagy az első ezzel a felfedezéseddel.) Minthogy azonban, kedves bará
tom, a melós és a zabálnivaló között ott volt az a bizonyos hatalom, úgy 
vélte, hogy ha tetsziik a melósnak, ha nem, először meg kell szereznie a 
hatalmat, hogy a zabáinivalóhoz hozzájusson. Hát ilyen pofonegyszerű 
dolog ez." Ez pedig nemcsak arra figyelmeztet, hogy ideológiai szem
pontból a lánynak van igaza, hanem e szóváltás tükrében az „utópia 
transzcendenssé válásának" fentebb említett paradox problematikája is 
sokkal konkrétabb tartalmat kap, vagyis általa Vali és Makra viszonya 
mintegy a forradalmi értelmiség és a munkásosztály kapcsolatának 
modelljévé ús válik. Nem véletlen ugyanis Vali fölénye. Kettejük külön
böző származásának elkerülhetetlen következménye ez, olyannyira, hogy 
Makra „győzelme", de még inkább egy munkásszármazású Vali (minden 



tulajdonságával együtt, olyannak, amilyennek a regényben megmutat
kozik) egyszerűen elképzelhetetlennek látszik. E származási előny és fö
lény okaira részletesebben itt csak annyiban érdemes kitérni, amennyi
ben a legkézenfekvőbb ok mellett, vagyis hogy Vali már az „anyatejjel" 
is összehasonlíthatatlanul több műveltséget szívhato-tt magába, mint 
Makra, arra is gondolnunk kell, hogy Makra nemcsak „ingerszegényebb" 
környezetbe született, ahol szükségszerűen primitívebbek a konvenciók 
(aminek önmagában inkább azt kellene jelentenie, hogy könnyebb le
rázni őket), hanem „melegebb" és „kötődésre késztetöbb" környezetbe 
is, olyaniba, amelynek tagjait a nélkülözés, az egymásrautaltság cemen
tezte össze, s ez bizonyos akadálya a személyes érzelmektől függetle
nebb, autonóm gondolkodás kifejlődésének. Emellett pedig Val-inak sok
kal inkább lehetősége van a környezetével szembeni lázadásra (ami 
mindig sokkal gondolkodásra serkentőbb emocionális hatóerő a környe
zettel való azonosulásnál), arra, hogy úgy szakítson osztályának mítoszá
val és konvencióival, hogy azok hordozóival is szakít, míg Makra számára 
a szakításnak ez a módja nem létezik, neki ehhez külön kellene választa
nia a konvenciókat az emberektől, szakítani az előbbiekkel és hű maradni 
az utóbbia=khoz. Erre pedig Makra — bármennyire környezete fölött 
álljon is „vele született" adottságainál és (később) szerzett ismereteinél 
fogva egyaránt — mégse bizonyul elég erősnek, ezért képtelen a cselek
vés szintjén is idejében levonni a szükséges konzekvenciákat mindabból, 
amihez a gondolkodás síkján már többé-kevésbé eljutott. Kertész regé
nyében különben ezekről az egyéni fejlődést serkentő vagy gátló okokról 
nem sok szó esik, én azonban azért tartottam szükségesnek ezt a kis 
kitérőt, mivel, ha Vali és Makra viszonyát a még napjainkban is (külö
nösen Nyugaton) jobbára polgári származású, „deklasszált" forradalmi 
értelmiség és a munkásosztály kapcsolatának modelljeként értelmezzük, 
úgy a két regényalak kapcsolatának alakulása, mintegy e forradalmi 
értelmiség — munkásosztály viszony alakulásának társadalmi-lélektani 
okait is magában hordozza, jóllehet a forradalmi értelmiségi elit és a 
munkásosztály között időnként bekövetkező rövidzárlatok sokkal nagyobb 
szintkülönbségre vezethetők vissza, mint ahogy az a modellben tükrö
ződik, mivel a forradalmi értelmiség tulajdonképpen egyfajta „váloga
tottját" jelenti az értelmiségnek, míg a munkásosztály természetesen 
túlnyomórészt „normális", tehát Makra adottságaival nem rendelkező 
ejnberek tömegét jelenti, amelyet mindenekelőtt a társadalomban elfog
lalt helye tesz egy történelmi feladat hordozójává. Annak a feladatnak a 
letéteményesévé, amit e feladat tulajdonképpeni ielismerője, a forra
dalmi értelmiség elvár a munkásosztálytól, de amely feladat teljesítésé
ben a munkásosztály nem mindig kész eleget tenni ennek az elvárásnak. 
Ennek tükrében aztán — a problémát niintegy az elvárások realitása 
felől közelítve meg — voltaképpen Vali fentebb említett fölénye is sok 
tekintetben vitathatóvá válik. Elsősorban annak a xoppant súlynak a 
figyelembevételével, amit Makra, vagy még inkább az őt fogva tartó 
környezet, a konformizmust elősegítő konvenciók tömege a mérleg másik 
serpenyőjében jelent. És ezzel összefüggésben feltétlenül szimbolikusnak 
is kell tekinteni azt, hogy a regényben Makra magára hagyja Valit, el
marad mellőle, méghozzá azért, mert a lány kínálta lehetőségeket kö
dösnek, bizonytalan kimenetelűnek, kockázatosnak érzi, s helyette inkább 
a kisszerűbb, de elérhetőbbnek látszó életformát választja, sőt ugyanígy 



a szimbólum erejével bír Makra öngyilkossága is, mivel a munkásosz
tály általános konformizálódásának veszélye, ha nem is annak fizikai, de 
jelképes, lényegbeli halálát jelentheti, esetleges alkalmatlanná válását 
annak a történelmi szerepnek a végigjátszására, ami helyzeténél fogva 
csakis a munkásosztályra hárul. Arra a konformizálódásra gondolok itt, 
ami anyagi létfeltételeinek javulásával a mai fogyasztói kapitalizmus 
munkásosztályát egyre inkább hatalmába keríti, s aminek „népszerűsí
tése" bizonyos köröknek a szocializmusban is érdekében áll. Ennek a 
veszélynek, nagyságának, tényleges vagy fiktív voltának elemzése egyéb
ként igen érdekes és hasznos lehet, ez azonban messze meghaladná a 
regény kereteit, sot nemcsak az író, hanem a magam szándékát. Tagadha
tatlan ugyanis, hogy látszólag több vonatkozásban máris elszakadtam a 
regénytől — ámbár egyebek mellett az is nagyszerűvé tehet egy regényt, 
hogy nemcsak szerzőjének gondolatait fejezi ki, hanem azokat a gondo
latokat is, amelyeket másokban ébreszt. 

Részben ilyen, de részben konkrétan is kifejezett gondolatnak tekint
hető a regény mondanivalójának egy másik vetülete is. Makra tragédiájá
ban ugyanis egy olyan kérdésfeltevés is benne rejlik, ami legtömöreb
ben talán így fogalmazható meg: mit ér az ember, ha munkás? Vagy 
inkább: mit ér az ember, ha átlagon feletti adottságokkal, alkotói hajla-

. mokkái, de munkáskörnyezetbe születik, s körülményei arra kényszerí
tik, hogy munkásnak maradjon meg, amire Kertész Ákos regényében 
leginkább ott kapunk választ, ahol arról esik szó, hogy Makra, akinek 
szobrászi képességei Valival való kapcsolata idején ígéretesen kezdtek 
bontakozni, később már csak kislányának készít eredeti és ötletes játék
szereket (mellesleg egy műszaki találmánya is van), ebben élve ki hajla
mait, ami voltaképpen adottságainak bagatellizálását jelenti, ez pedig, 
általános szintre emelve, a munkásosztály alkotóereje kérdésének felve
tését és bizonyos fokú megválaszolását is jelenti egyben. Nem a kollek
tív, munkaeredményekben megnyilvánuló alkotóerőre gondolok itt, ami 
végeredményben egy vasúti hídban éppúgy megvan, mint egy doboz 
mosóporban vagy egy golyóstollban, anélkül azonban, hogy közvetlen 
kivitelezőinek egyéniségéhez bármi köze is lenne, hanem arra, hogy 
korunk termelési formái egy egész társadalmi osztály tagjainak túlnyomó 
többségét olyan munka végzésére kényszerítik, amely elkerülhetetlenül 
az emberi alkotókészség elsorvadását, legjobb esetben a különböző hob-
bykban való kifejezésre jutását eredményezi. És hát ki tudná megmon
dani, hány Makra vész el, marad meg az ismeretlenség homályában, a 
fenti társadalmi feltételek következtében. Kertész regényét olvasva úgy 
tűnik, még Makra hatalmas alakjának, testi erejének is van egy ilyen, 
alkotóerőt jelképező szerepe, ki nem bontakoztatva ugyan, de az emlí
tett alkotóerő felszabadításának kérdését vetve föl, ami megint csak a 
mű sokrétűségére hívja föl a figyelmet, arra a rendkívül gazdag több
szólamúságra, amit itt korántsem merítettem ki. 

Hiszen szólni lehetne még a Makra egyéb, a fentieket nem kizáró, 
hanem kiegészítő tolmácsolási lehetőségeiről is. Ezek említésénél vagy 
akár a kitűnően megformált mellékszereplők felsorolásánál íontosabbnak 
látszik, hogy ez a sokrétűség egy, a valóságot sohasem leegyszerűsítő, és 
az áttételes mondanivalót sohasem valószínűtlen szimbólumokba préselő, 
az idősíkokat sokszor észrevétlenül egybemosó, de sohasem zavaros, 
modem regényben fejeződik ki, s hogy szerzője soha egy pillanatra se 



mond le a teljesség igényéről. Mert végeredményben ez a teljesség teszi 
Kertész Ákos regényét az utóbbi évek magyar prózairodalmának kiemel
kedő alkotásává. 

És Csaplár Vilmos kisregénye? 
Két nap, amikor összevesztünk, vagyis a történetírás nehézségei, 

hangzik a címe, úgyhogy ennek kapcsán azzal is kezdhetem, hogy nem 
tartom éppen célszerűnek az efféle maratoni címeket. Azért sem, mert 
inkább a „puritán" egyszavas címek vonzanak, de pusztán gyakorlati 
szempontból sem. Jó példa erre Péter Weiss Marat-drámája, amelyet 
ugyancsak tengerikígyó-címe ellenére is, többnyire csak a „Marat ha-
lála"-ként, vagy egyszerűen „a Marat"-ként emlegetünk. De persze ez 
aligha fontos. Lényegesebb, hogy talán nem volt a legszerencsésebb egy 
egészen kezdő fiatal író útkereső, tétovaságát mindenáron való „rend
hagyósággal" ellensúlyozó kisregényét közvetlenül Kertész Ákos kímé
letlen következetességgel végigvitt írói elgondolást megvalósító alkotása 
után „műsorra tűzni". Mindenekelőtt az alaposan „felsrófolódott" igé
nyek miatt. Más szempontból viszont ez a lényegében véletlenül alakult 
sorrend akár szerencsésnek is mondható. Ismét csak a „különbözőség 
kérdése" miatt, amely, egészen más formában ugyan, mint a Makrában, 
Csaplár kisregényében is megtalálható. 

„Legelőször is ki akarom jelenteni — olvashatjuk egy helyen a könyv
ben —, hogy könnyű azoknak, akiket jelentéktelen, ronda vagy éppen
séggel visszataszító külsejük miatt vetnek meg a többiek, bár különben 
okosak, szorgalmasak, érzékeny lelkűek, sőt tehetségesek is. Az ő esetük 
tiszta, mint a nyomorékoké. Tehát áttekinthető. Környezetük idejében 
megérteti velük, hogy mire nincs joguk, így gyűlölettől vagy félelemtől 
eltelve behúzódhatnak a barlangjukba, onnan senki nem akarja kicsá
bítani őket. Akár életük végéig is ott maradhatnak nyugodtan. Igenis 
nyugodtan! Mert amit úgysem érhetnek el, arról eleve tudják, hogy nem 
elérhető. Mondom: eleve. És ez mégiscsak megnyugtató, még akkor is, 
ha néha szinte elviselhetetlen." És így tovább, és így tovább. No de alig
hanem ennyiből is kiviláglik, hogy Csaplár önmagáról valló, soknevű 
egyetemista hőse (aki Kotró, Beke, Tulok stb. néven emlegeti magát és 
társai is mindig másképp szólítják) szintén a különbözők vagy inkább 
a különbözni akarók fajtájából való. Azok közé tartozik, akik szüntele
nül egyéniségük kialakításáért, megőrzéséért és kifejezéséért küzdenek, 
amiből természetszerűleg következik az a tulajdonságuk, hogy szakadat
lanul saját hasonulási, utánzási és alkalmazkodási hajlamuk ellen foly
tatnak harcot, ami Csaplár regény figura ját ily módon mintegy Makra 
ellentétévé, de egyúttal rokonává is teszi. Ellentétévé annyiban, hogy 
Beke (maradjunk talán ennél a névnél) igenis különbözni akar, továbbá, 
hogy különbözni akarásának nincs igazán adottságfedezete, rokonává vi
szont éppen az teszi, hogy ellenkező előjellel ugyan, de Makrához ha
sonlóan ő is félreismeri önmagát. Szüntelenül kárhoztatott hasonulási 
hajlama azonban egészen más környezethez köti. Bölcsőjével, az újpesti 
munkásnegyeddel ugyanis „sikerrel" szakít, nem ezen belül kötik a ki
alakult életvitel sémái, hanem azon a csoporton belül, ahová innen el-



kerülve sodródik, jobbára egyetemi polgárókból összeverődött, többé-
kevésbé müvészi-írói terveket melengető, hol cinikus, hol „világmeg
váltó" társaságon belül (amely a maga csellengő alakjaival érdekes mó
don Végei László Egy makró emlékiratai c. regényét is eszünkbe jut
tatja, talán nem is egészen véletlenül), ennek a csoportnak normáival 
azonosul akarata ellenére is, olyképpen, hogy különbözősége ezáltal sem-
legesedik, érvényét veszti. Ügy is mondhatnánk, Bekének csupán annyira 
sikerül a különbözés, amennyire elszakad a „normálisok" világától, a 
tőlük különbözők világán belül azonban elkerülhetetlenül a norinák 
rabjává válik. Ilyenformán tehát Csaplár kisregénye a különbözőség pa-
radoxonának rajzaként is meghatározható. És amikor az ilyenfajta kü
lönbözés sajátos tüneteit mutatja be, mintegy annak bizonyos veszélyeire 
is felhívja a figyelmet egyben. 

De talán érdekesebb annak módja, ahogyan ezt teszi. Csaplár könyve 
ugyanis nem szabályos „magatartásregény", s nem minősíthető holmi 
lélekrajznak sem. Annak ellenére, hogy megtalálhatók benne az önelem
zés bizonyos vonásai is, méghozzá annak sajátos, a tulajdonképpeni tör
ténettől élesen elkülönített rétegeként. 

Ennek kapcsán azonban ki kell térni még egyszer a rövid könyv hosz-
gzú címére is, megemlítve, hogy a „történetírás nehézségei", ami konk
rétan egy kissé nehézkes „formabontásként" mutatkozik meg a műben, 
nem valamiféle „történelemírásra" vonatkozik, hanem szó szerint értve 
egy bizonyos történet megírásának nehézségeire, tehát az írói kifejezés 
nehézségei megjelölésének tekinthető. Csaplár meglehetősen nehézkes 
előszóval kezdi regényét, kissé fölöslegesen is töpreng őszinteségen és 
álöszinteségen, na meg azon, hogy nem akar író lenni, viszont igenis fon
tosnak tartja, hogy könyve megjelenjen, hogy az olvasó ne higgyen a 
sorok „látszólagos értelmének" stb., majd a továbbiakban is meg-meg-
szakítja a sztori fonalát, újabb önelemzésekkel, „irodalomelméleti" fejte
getésekkel, valamint a gyerekkor sajnos elég szűken mért, nem igazán 
kiteljesedő illusztráló emlékképeivel tűzdeli meg, mintegy darabokra 
szabdalva a címben is szereplő két nap csavargásait, a megszokott élet
módtól való szabadulni nem tudást érzékeltető történetet, kissé ironi
kusan megkérdőjelezve is azt, ami minden „tervszerűség" ellenére bizo
nyos tapasztalatlanságról árulkodik, annak a képességnek hiányáról, hogy 
a visszapillantásokat és a különböző reflexiókat mintegy folyamatosan, 
szinte észrevétlenül építse be történetének menetébe, sőt vitathatatlanul 
kissé nehézkessé is teszi a szöveget — de legalább ennyire érdekessé is. 
Csakhogy Csaplár nem csupán feldarabolja történetét, hanem meglehe
tősen rejtélyessé is teszi, utólagos bogozásra kényszerítve az olvasót. 
Főleg azáltal, hogy mintegy csalétket vetve neki, furcsa módon félre
vezeti. Beke ugyanis három ízben is egyre drámaibb hangú táviratot 
kap egy Anikó nevű lánytól, aki mind sürgetőbben magához hívja, a 
fiú azonban nem megy el hozzá, nem is válaszol, érezhetően azon van, 
hogy a lány ne zökkentse ki nyugalmából, úgyhogy a regényben előre
haladva, mindinkább ezen a vonalon várnánk valami háttérbeld tragé
dia bekövetkeztét, aminek Beke közönyével, meg nem értésével, oko-
^'ója lesz. Am a szerző egyszerre csak elejti ezt a szálat, és egy rövid 
párbeszéd révén mindössze azt közli, amint amúgy is sejtünk, ti., hogy 
Beke egy ideig ezzel az Anikóval „járt", aztán szakított vele, majd a tra
gédiát nem várt módon egy másik lány, Livi „vonalán" robbantja ki, 



ág-encsa'k ködösen, mivel valójában semmit sem tudunk meg arról, mi is 
történik a konyhában kávét főző Livi és udvarlója között (gyilkosságra 
vagy öngyilkosságra éppúgy gondolhatunk, mint mindenkettőre), azután, 
hogy Beke egy íéltékenykedésre okot adó látszatgesztus után magukra 
hagyja őket, mindössze a szomszédos helyiségben klubalakítási terveket 
szövögető társaság egy, a konyhába tévedt tagjának ijedt kiáltását hall
juk: „Ketten jöjjenek!" És maga a történet ezzel tulajdonképpen véget 
is ér, utána csak egy rövid befejező elmélkedés következik a leírt tör
ténet „valószerűtlenségéről" és egyebekről, anélkül, hogy a történtekről 
bármiféle fölvilágosítást kapnánk. 

Nem szeretem a homályosságot, tiltakoznék tehát. Ezúttal azonban 
mégsem teszem, mivel a regénykét végi[\gondolva egyszer csak káderül, 
hogy a homályfedte tragikus esemény mibenléte és körülményei való
jában nem „súlypontosak", s hogy Csaplár, elismerésre méltó ügyesség
gel szövögetve szálait, különféle mellékútjai segítségével tulajdonképpen 
azt világította meg, hogy különbözni akaró hőse nem is különbözik a 
többiektől, akikre tudatosan nem akar hasonlítani, hogy azok végered
ményben ugyanolyanok, mint ő, bennük is éppúgy megvan az a kitörési 
szándék, ami Bekében munkál. Számos apró epizód elmondásával teszi 
ezt, vagy akár „Beke" soknevüségének szimbólumával is. Egy helyen 
azonban nyíltan is szükségesnek tartja kimondani: „— Livi — mondtam, 
mert már egyáltalán nem voltam rá dühös, és megint elkapott a gyön
geség. — Van egy író, akinek az a véleménye, hogy a választás neki 
sose válogatást jelentett, hanem, ha választott, mindig úgy érezte, hogy 
az összes többiről lemond. Én is igy vagyok. Mindennel. És ráadásul 
nem is tudok lemondani az ,összes többirőr. Mert nincs tervem, elméle
tem. Nekem most az a legfontosabb, hogy legyen elméletem, de ehhez 
teljesen egyedül kell maradnom. El kell tűnnöm, hogy aztán majd elő
jöhessek. Nekik niinos, mutattam befelé. — Csak ők ezt még nem tud
ják". Mert hát Beke nyilván téved, amikor azt hiszi, hogy társai még 
nem tudják, amit ő, vagy ha csakugyan nem tudják, hát a hangsúly 
mindenképpen a „még" szócskán van, ami arra vonatkozik, hogy hama
rosan a többiek is tudni fogják. Vagyis Beke csak egy a sok közül, 
végső fokon tehát Csaplár könyvében egy egyedi állapot rajza helyett, 
tulajdonképpen egy kollektív állapot rajzát kapjuk, egy bizonyos kór
képet, látszólag egy csoportról, de valójában az értelmiségi, főleg a 
társadalomtudományok és a művészetek felé orientálódó fiatalok egy 
sajátos közérzetéről és magatartásformájáról, ha úgy tetszik az „álmodo
zások korához" fűződő életérzésről, amit szakadatlanul meddő viták kí
sérnek, s valamiféle „privát" ön- és világmegváltási láz jellemez — 
mintegy idültté válna, rutinná alakulva át. És a koníormizmiis egy vál
fajává is természetesen. 

Ilyenformán tehát Csaplár történetének homályosságát illetőleg nem 
indokolt igazán a hiányérzetünk. E homályt feledtető mondanivaló ki
bontakoztatásával viszont mégsem lehetünk elégedettek. Csaplár legfőbb 
mulasztásának ugyanis az látszik, hogy nem konkretizálja a sokat emle
getett örökös viták tartalmát, többnyire csak beszél róluk, ahelyett, hogy 
elénk vetítené őket, holott azok, bármennyire terméketlenek legyenek is, 
mégiscsak szólnak valamiről. Igazán célravezető így csakis az lett volna, 
ha a viták témáit ds megismerhetjük és meddőségüket mintegy ezek ösz-
szességeként érzékeljük, és persze azáltal, hogy sohasem képesek tet-



tekké válni. Olyképpen tehát, hogy a meddőségnek ez a diagnózisa az 
agyunkban álljon össze, ami nélkül arra kényszerülünk, hogy egysze
rűen elhiggyük a szerzőnek a regénybeli viták sterilitását, amit igy 
persze kétségbevonni is módunkban áll. Hasonlóképpen tisztázatlanok 
e terméketlenség okai is, azazhogy mivel magyarázható, hogy a kétség
telenül meglévő akarások képtelenek valósággá is válni, bár el kell is
merni, hogy e téren a szerző igen ügyesen, mégiscsak sejtet valamit. 
Egy ideig ugyanis azt hihetnénk, hogy a tárgyalt magatartás okai egye
dül a fiatalokban rejlenek, ám ahogy a regény végén olvasható klub-
alakítási kísérlethez érkezünk, egyszerre érezni kezdjük, hogy léteznek 
külső okok is, sőt talán nagyon is azok az elősdlegesek. Legfőképpen a 
Pintérék lakásán megjelenő kultúrházi igazgatóhelyettes vállveregetöen 
joviális figurájának köszönhetően, aki szavakban kész ugyan a klub
alakítást támogatni, de csakis az általa elképzelt keretek között, sőt a 
klubot egy ízben még „az én klubom"-nak emlegeti, de ugyanígy a 
bürokrácia kisajátító törekvéseit jelképezi az aktatáska is, amelyet az 
igazgatóhelyettes egyetlen pillanatra sem hajlandó kiengedni a kezéből, 
s amelynek tartalmát is csupán Beke meglehetősen provokatív fellépé
sére mutatja meg. Félreérthetetlen tehát, hogy a sajnos csak az általá
nosság szintjén jelzett, üres szalmacséplésként jellemezhető „vitapangás
nak", külső, gyámkodásra visszavezethető okai is vannak, s hogy vég
eredményben ez teszi lehetetlenné azt a termékeny önkezdeményezést, 
ami a fiatalok bizonyos autonómiája nélkül nehezen képzelhető el. Ezért 
tesszük le végül is Csaplár könyvét azzal az összegező megállapítással, 
hogy a szerző látszólag ugyan elég súlyos vádakkal illete. a fiatalok egy 
rétegét, ezek a vádak azonban egyszersmind magunkban hordozzák a 
felmentés elemeit is. 



a szerkesztőség hírei 





a HÍD kiadói tanácsának jelentése 
a folyóirat kritikai felméréséről 

A Híd Kiadói Tanácsa 1973. január 5-i, május 24HÍ és május 29-i ülé
sén bírálóan elemezte a Híd utóbbi két évfolyamát és a szerkesztőség, 
valamint a maga munkáját a Pártlevél és a társadalmunkban végbe
menő mozgások tükrében. 

Az elemzések során megállapítást nyert, hogy a JKSZ Elnökségének 
XXI. ülése előtti időszakban, azaz a folyóirat 1971-es évfolyamában a 

Híd sem volt teljesen mentes a közéletünkben kiütköző negatív eszmei 
áramlásoktól, s a szerkesztőd éberség lazulása folytán társadalmi való
ságunktól idegen nézetek is előfordultak egyik-másik írásban. Ennek 
eklatáns példája az 1971. októberi számban megjelent Garai-versek, to
vábbá néhány nemzetiségi kérdéssel foglalkozó oikk, amelyek túlnyomó
részt nemzeti és nem osztályszempontból vizsgálták a tényeket. Ezenkívül 
társadalmi helyzetünket a több ízben közölt hétköznapi naplójegyzetek 
egysíkúan, rögtönzésszerüen tükrözték, leszűkített meglátással, hozzá
vetőleges utalással. 

Ezeket a problémákat megvizsgálta és felelősségének tudatában szigo
rúan elbírálta a Híd szerkesztő bizottsága 1971, december 20-̂ 1 és a Kiadói 
Tanács 1972. január 4-i ülésén, s ugyanakkor azt is leszögezte, hogy a 
folyóirat alapvető esztétikai, ideológiai irányvonala egészében helyes volt. 
Egyúttal mind a szerkesztő bizottság, mind a Kiadói Tanács előtérbe 
helyezte a kollektív szerkesztés, irányítás, felelősség fokozásának szük
ségét, az önigazgatású szocializmus ideológiájának maradéktalan érvé
nyesítését, és ebben maga is tevékeny szerepet vállalt. 

A Híd szerkesztési gyakorlata az azóta eltelt egyéves időszakban, a 
kellő eszmei éberség lazulásából eredő korábbi mulasztásokon okulva, 
különös tekdntettel a JKSZ XXI. elnökségi ülése után érvényesített 
szigorúbb és következetesebb eszmei-politikai követelményekre, össz
hangban volt az elfogadott kiadói politikával és egészében eredményesen 
alkalmazta a leszögezett szerkesztési elveket és elképzeléseket. 



Az 1972-es évfolyam műfaji és tartalmi elemzése kimutatja, hogy va
lójában teret kapott valamennyi jelentős jugoszláviai magyar író. Né
hány publikáció, elsősorban Varga Zoltán folytatásos regénye, Juhász 
Géza tanulmánya a jugoszláv—magyar lirodalmi kapcsolatokról, Bori 
Imre vitaírása irodalmi hagyományaink kérdéséről sajátosságában is 
megmutatta irodalmunk, illetve a Híd fő orientációját. A szociográfiai 
írások bizonyos mérvű társadalmi érdeklődést fejeztek ki. Helyet kapott 
a jugoszláv irodalom is, bár a válogatás olykor magán viselte a véletlen
szerűség jegyeit. Ha nem is kellően, de érezhetően felfejlődött az ún. 
társadalmi jellegű írásműfaj. Mondhatni, hogy nagy vonalakban megva
lósult az a koncepció, amelyet a Híd Kiadói Tanácsa 1971 októberében 
tartott ülésén elfogadott, illetve megerősített: a jugoszláviai magyarok 
szellemi termésének javát adni, nyíltnak lenni, nem elzárkózni, mellőzni 
az ún. irodalomközpontúságot, nem szűkíteni le a tartalmat a szépiroda
lomra, kitekinteni az egyetemes magyar irodalomra, a jugoszláv irodal
makra, a világirodalom felé, nagyobb szerepet adni a társadalmi jellegű 
írásoknak, szociológiának elsősorban. Ennek megvalósításában külön 
kiemelhető, aktualitását, értékét tekintve, a jól komponált Lukács-szám. 

A megjelent írások a legkülönbözőbb esztétikai felfogások, stílusmeg
oldások széles skáláján mozogtak, sőt kimutathatók nyilvánvaló érték
ingadozások is, de megállapítható, hogy ideológiai szempontból nem volt 
kardinális melléfogás, tévelygés, illetve abban, ami helyet kapott, szigorú 
mérce alapján sem lehet társadalmi valóságunktól idegen, szocialista
ellenes, nacionalista, anarcholiberalista, kispolgári eszméket, irányzato
kat kimutatni. A problémák inkább abban nyilvánultak meg, amit nem 
sikerült a koncepcióból maradéktalanul megvalósítani. Először is szem
betűnő a jugoszláviai társadalmi mozgások vizsgálatának hiánya. Ez 
bizonyos űrt hagyott az évfolyamon, beleértve a Híd ilyen jellegű aktivi
zálásának kérdését, ami nyilván kapcsolatban áll az ún. szerepvállalás
sal, ideológiai állásfoglalással, kiállással. Hiba az anyagi és szellemi éle
tünket átformáló, társadalomalakító mozgások regisztrálásának hiánya. 
A Híd mindenképpen tevékenyebb feladatot vállalhatott volna a Vajda
ságban is megjelölt művelődési, művészeti jelenségek, mozgolódások 
nyilvánvaló elhajlásainak megmutatásában, feltérképezésében s persze 
értékelésében. Ennek illusztrálására szolgálhat, hogy úgyszólván kihalt 
A kritika futószalagán és a Disputa rovat. Nem futotta az erőből még a 
vajdasági magyar irodalom folyó termésének rendszeres elbírálására sem, 
nem beszélve más művészeti vonatkozású (zenei, képzőművészeti stb.) 
értékelésekről. Biztos, hogy a további folyóiratformálás, szellemi erő
feszítés fokmérője lesz ezeknek a sarkalatos igényeknek mielőbbi kielé
gítése, éppen az eszmei aktivizálás szempontjából. 

Fogyatékosságként jelentkezett az akaratlan elzárkózás a vajdasági 
népek irodalmától. Ez az igény ugyanis nemcsak formál-is, hanem a már 
kinyilatkoztatott koncepció tartozéka, megkövetelt része is. 

Ebben a vonatkozásban jelentkezik az ún. törzsgárda kialakításának 
kérdése, mert éppen így lehetne eleget tenni az említett követelmények
nek. Annál inkább, mert kimutatható, hogy csak egy olyan szerző van, 
aki mind a 11 számban szerepelt. Ez nyilván nem a munkatársi tábor 
leszűkítésére utal, hanem inkább olyan vonatkozásban vetődik fel, hogy 
meg kell szilárdítani a tevékeny hozzáállás támpontját. 

Ezzel kapcsolatban felvetődik az ún. n3rugati magyar írók s általában 



a külföldi munkatársak szerepeltetésének kérdése is. Jelenlétük a Híd
ban nyilvánvaló, s nagyjából megfelel az elfogadott koncepciónak, de 
éppen az ideológiai mércék szintjén vetődik fel a szerkesztés, megválo-
gatás, irányítás szigorúbb szempontja. Ez nem a nyíltság, a kitárulkozás 
korlátozásának kérdése, hanem a saját erővel, illetve a saját eszmeiség
gel való reagálás követelménye. 

A Tanács megállapította, hogy csoportmonopólium a Hídnál nem volt 
jelen, épp ellenkezőleg, hiányzott a szilárdabb és egységesebb munka
társi gárda, amely a megkívánt kritikai szellemet érvényesíteni hivatott 
a folyóiratnál. Ebben a vonatkozásban konformizmus és renyheség je
lentkezett a szerkesztő bizottság tagjainál, és a főszerkesztő sem volt elég 
erélyes, hogy összefogja és működésre serkentse az erőket, így aztán az 
operatív szerkesztés mellett a szerkesztési koncepció megvalósítását is 
egyedül igyekezett érvényesíteni, ami a felsorolt mulasztások jó részét 
is magyarázza. A Kiadói Tanács a maga xészéről is önbírálóan mérte fel 
a saját tevékenységét, és feladatául tűzte ki — az önigazgatási formák, 
illetve a társadalmi befolyás és ellenőrzés fokozása érdekében — szer
vezeti megszilárdítását, az operatív szerkesztés felerősítését és mozgósí
tását, valamint az alkotók közvetlen önigazgatásának gyakorlati valóra 
váltását. Különösen szorgalmazza a következőket: az időszerű társadalmi, 
illetve szellemi áramlások, jelenségek, főleg a művészeti vonatkozású 
történések figyelemmel kísérését és értékelését, a Híd munkatársi tábo
rának felerősítését, a vajdasági népek irodalmának, szellemi megmoz
dulásainak szemléltetését, a határon túli külmunkatársak szigorúbb 
megválogatását, a marxista szempontú kritika érvényesítését, a társa
dalmi rovatok állandósítását és bővítését, de legfőképpen a szerkesztő 
bizottság és a Kiadói Tanács sokkal tevékenyebb működését, kapcsola
tát, gyakoribb megmozdulását. 
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