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Öt kísérlet 

KÉTFÉLE EMLÉK 

Ezt sem kérdeztem meg soha senkitől, pedig 
mennyire érdekelt volna! A belső zárkózottság 
és külső elszigeteltség, amelyben élek, attól is meg- 
fosztott, hogy sok vagy legalább egynéhány ér- 
telmes embertől bizalmasan megtudakoljam: mi 
volt a legelső tapasztalatuk? Milyen korban rög- 
ződött bennük a legelső emlék? Ilona, az egyet- 
len, akivel még kommunikálok, azt mondja, egy 
operációjára emlékszik vissza féléves korából 
amikor valamilyen vele született visszértágulatot 
távolítottak el a nyakáról. Nem magára a műtét- 
re emlékszik, hanem csak egy csillogó nikkeldo- 
bozra, amelyben valószínűleg műszerek álltak, de 
őneki az volt a benyomása, hogy abba akarják 
elszállásolni. Tisztán emlékszik erre, pedig csak 
hathónapos lehetett. 

Én sokkal távolabbi időkre is visszaemlékszem. 
Memóriámmal egyébként nincs mit dicseked- 

nem. Igaz, a verseket (kivált a nagyon jókat vagy 
nagyon rosszakat) olykor első olvasásra megjegy- 
zem, de ez inkább, szakmai elferdülésnek tekint- 
hető. Életem adatait, külső történéseit már nehe- 
zen tudom felidézni, az elém kerülő emberi ar- 
cot pedig ott helyben el is felejtem. Bárki elgon- 
dolhatja, mekkora kellemetlenségeim származtak 
ebből, milyen hatalmas szívóhatással, járulhatott 
ez is hozzá a körülöttem tátongó űrhöz. 

S idővel, az öregedés törvénye szerint, még rom- 
lott is emlékezetem. Egy gyötrött, neuraszténiás 
pillanatomban nemrég már odáig jutottam, hogy 
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képtelen voltam felidézni Petőfi Sándor nevét. 
„Az a költő, az a nagy költő — magyaráztam 
kétségbeesve —, aki a Szeptember végént, az Egy 
gondolatot, a János vitézt írta; nahát, a legna- 
gyobb magyar költő, Arany János barátja, aki 
1823-ban született valószínűleg Kiskőrösön; ejnye, 
hiszen tudjátok, aki Fehéregyházán tűnt el, a csa- 
tatéren” . . . Minden eszembe jutott, arca is, műve 
is, élete is — dolgozatot tudtam volna írni róla 
azonnal —, csak a neve nem. 

Szóval memóriám általában nem különösen jó. 
De egyvalamiben felülmúlhatatlan, s erre váltig 
büszke és rátarti vagyok: hatalmas biztonsággal, 
részletességgel és elevenséggel emlékszem az élmé- 
nyeimre. Kitűnő az élménymemóriám. Legelső 
tudatos emlékem, amelyet bármelyik pillanatban 
tetszés szerint felidézek, nem több, mint öthóna- 
pos koromból való. De életem során kétszer-há- 
romszor előfordult, hogy visszaemlékeztem a szü- 
letésem előtti időkre is. Nem állítom, hogy ezt 
most is bármikor megtehetem; maga az ősélmény 
sohasem állt rendelkezésemre tetszés szerint; de 
azt ma is bármikor fel tudom idézni, hogy egy- 
kor spontánul felidéződött. Mondom: nem magá- 
ról a dologról maradt tudatos emlékem, hanem 
csak az emlékezés pillanatáról. Nem emlékszem 
már, de emlékszem még, hogy valamikor jól em- 
lékeztem. 

Kérdés most már, hogy a tudomány lehetséges- 
nek tartja-e mindezt. Tudja-e egyáltalán a tudo- 
mány, mi az, hogy tudatos emlék (szemben a 
spontán emlékezéssel), elfogadhatja-e azt, hogy a 
tapasztalatok tárolása, az asszociációs pályák ki- 
épülése olykor már az anyaméhben megindul? Va- 
lamikor lélektan szakos voltam, s ha eldönteni 
nem is, legalább utána tudtam volna nézni min- 
dennek az irodalomban. De most már régóta nem 
vagyok pszihológus. 

Úgy történt (mármint első élményem, melynek 
emlékét bármikor, tetszés szerint felidézem), úgy 
történt, hogy talán a hasam fájt vagy éppen fo- 
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gaztam vagy tán csak túlságosan elhagyatottnak 
éreztem magam — mi minden baj és bánat utol 
nem érhet egy csecsemőt! —, elég az hozzá, már 
régóta keservesen sírtam. Minálunk, Tordán, az 
iparkodók kisvárosában, mondások és szentenciák 
(afféle nyelvi klisék) szabályozták az élet vala- 
mennyi vonatkozását. Erre az esetre is készen ál- 
lott a jelszó: „nem kell felkapatni a gyereket, 
hadd sírjon, legalább tágul a melle”. Én viszont, 
minél kevésbé hederítették rám, annál jobban el- 
keseredtem. Valóságos háborúk támadtak így a 
családban, a szívós düh és kiváró türelem hadjá- 
ratai, amelyekben többnyire senki sem győzött, vi- 
szont mindenki vesztett. 

Apám a díványon hevert, nem messze a kicsi- 
ágytól, kellemes ebéd utáni szunyókálásban. Tü- 
relmetlen természetű, hirtelen felfortyanó emberke 
volt még akkoriban; örökké álmos, römiző-kár- 
tyázó, éjszakázó kicsi férfi; odahaza minden za- 
varó körülményt lázadásnak tekintett megszentelt 
nyugalma ellen. Tűrte hát, amíg tűrhette a bő- 
gést, de aztán Nagymama figyelmeztetésével mit 
sem törődve, sőt tán még uszítva is attól, felpat- 
tant, kiemelt a kicsiágyból, s dühösen ringatni 
kezdett. 

Én most már nagyon jól érzékeltem, hogy ki- 
vívott győzelmem nem az, amiért sírtam, amire 
vágytam, hogy ez az ölbevevés nem a szeretet, 
hanem az alig titkolt, a szinte már nem is tit- 
kolt gyűlölet mozdulata, hát annál inkább kitá- 
tottam a torkom. Ő viszont — a kölcsönös induk- 
ció törvénye szerint — csak annál dühösebben, 
mindegyre bőszebben nyargalt velem fel-alá a szo- 
bában, miközben (újabb nyelvi klisé): „a lelket is 
kirázta belőlem”. 

Ekkor Nagymama megelégelte a dolgot, s oda- 
lépett apámhoz, hogy elvegyen tőle. Csakhogy 
apám nem adott. Túlságosan dühös volt már 
ahhoz, hogy kudarcába beletörődjék. Apám így a 
lábaim fogta, nagyanyám a karjaimat, és húztak 
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és vontak, keményen, nekibúsulva, mint valami 
koncot, mint valami kötelet. 

Értsük meg egymást: minderre nem emlékszem 
még. Az előzményeket családi hagyományokból, 
legendákból, későbbi tapasztalatokból rekonstruál- 
tam. Ellenben ami ezután jött, arra már igenis em- 
lékszem, méghozzá világosan és elevenen, mintha 
csak ma történt volna: 

Apám a lábaim fogta, nyanyám karjaimat; ke- 
ményen, két kézzel markoltak, és húztak és von- 
tak; gyűlölködve rángattak ide-oda. Fájt a húzá- 
suk, fájt a szorításuk, de én már tudtam, hogy 
ennél is nagyobb a baj. Még csak egy kevés kell 
hozzá, épp csak valamicskével nagyobb erőfeszí- 
tés, s azonnal elszakadok. Tüstént abbahagytam a 
sírást, hogy viszályukat tárgytalanná tegyem, de 
énrám már nem figyelt senki. Úgy látszik, régebbi 
gyűlölködés fűtötte őket, anyós és vő hagyomá- 
nyos vetélkedése, s most ezzel a keserves kötél- 
húzással akarták eldönteni, ki legyen itthon (és 
anyámon) az úr. Talán már azt sem bánták vol- 
na, ha odalesz a kötél, csak megoldódjék végre 
a helyzet. 

Ekkor fogamzott meg bennem legelső gondola- 
tom, amelyre ma is világosan visszaemlékszem, s 
amelyet ugyanígy gondolok el azóta is, valahány- 
szor erőmet meghaladó hatalmak küzdenek értem. 
„Jól van — gondoltam magamban —, hiszen 
tán csakugyan javamat akarják. De nem veszik 
észre, hogy kettészakadok?” 

Fene ezt az én megértő, belátó, mindent meg- 
bocsátó lágyságomat! Még akkor is, ott is, tu- 
datos létem legelején is, a végső veszedelemben is 
felfogtam szempontjaikat! És ne higgye senki, 
hogy mindezt utólag vetítem emlékeimbe. Nem: 
ott helyben, a szituáció eleven szorításában gon- 
doltam el, oly szuggesztíven és tisztán, hogy már- 
már valamiféle kielégülést is adott. Könnyen el 
tudom képzelni, hogy mialatt ők ketten ádáz sze- 
retetükben kétfelé ráncigáltak, s már azon vol- 
tak, hogy elevenen széttépjenek, mint csirkék a 
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gilisztát, el tudom képzelni, mondom, hogy az 
agyamban megfogant gondolat boldogító frap- 
pánsságának örülve én közben elmosolyodtam. 

Akkor apám a düh tetőfokán iszonyú nagyot 
rándított rajtam, úgyhogy mindenestül magára bo- 
rította nagyanyámat. Nem szakadtam ketté. A 
kötélhúzás azonban eldőlt, fel lehetett tápászkod- 
ni a szégyenletes összeomlásból, s a megszeppent 
csecsemőt vissza lehetett dugni a kicsiágyba. 

A rácsos-hálós kicsiágy pedig bütüjével volt a 
falhoz állítva: körül a szobában sárga homály 
derengett, mert az ablakokat apám szunyókálásá- 
nak idejére elfüggönyözték; a sarokban egy tő 
filodendron hasított levelei fénylettek viaszoszöl- 
den; odakint pedig a szomszéd kutyája, Bodri 
ugatott. 

Ezeket a részleteket azért írom le, hogy nyil- 
vánvalóvá váljék, mennyire eleven bennem az em- 
lék. Ahogy édesanyámmal nemrég kiszámítottuk, 
öthónapos lehettem akkor. Anyám sehogy sem 
akar hitelt adni memóriámnak, makacsul állítja, 
biztosra veszi, hogy csak utólagos értesüléseket 
színeztem élményszerűvé képzeletemben. Holott a 
tegnapi napra korántsem emlékszem olyan jól, 
mint azokra a pillanatokra. 

Ettől kezdve szilárdan rögződött bennem éle- 
tem minden élményt adó mozzanata. Nemcsak 
Bodrira gondolok itt, aki néha átszökött hozzánk a 
kerítésen, s feketén tarkázott nagy, fehér bozont- 
jával maga a vonzó veszedelem volt; nemcsak a 
filodendronra, amelynek húsos lombjai közt (egy 
kör alakú asztalka négy esztergályozott lábába 
fogózva) járni tanultam; nemcsak Katinka néni- 
re, kedves háziasszonyunkra vagy Csetri Fráncira, 
hórihorgas, szemüveges, tréfás kedvű urára, noha 
persze ezekre is. De ők mindennapjaim megszo- 
kott társai voltak; érzelem fűzött hozzájuk, nem 
pedig élmény. Ellenben az az eset, amikor oda- 
kint, a gangon, kerekes járókámba fogózva meg- 
iramodtam, s egyszer csak ott tátongott előttem a 
lépcső, amely az udvarra vitt; váratlanul bukkant 
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elém, s én teljes lendülettel robogtam feléje, kép- 
telenül a lefékezésre — és akkor reccs és ropp és 
pudiribumm! —, reszkető önsajnálattal szívemben, 
hanyatt-homlok, járókástól bukfenceztem alá a 
lépcsőn, le egészen az aljba, az udvari macskakö- 
vekre — ez az élmény már megint bármikor ren- 
delkezésemre áll, újra meg újra átélhető. 

Mi lehetett az az öntudatlan kritérium, amely 
eldöntötte, melyik emlékem marad eleven, s me- 
lyik merül alá az öntudatlanba? Most, utólag már 
nem nehéz megmondani. Valahányszor egziszten- 
ciális helyzetbe, kínos szorultságba, vélt vagy va- 
lódi veszélybe kerültem, az énbennem mindig ma- 
radandó nyomot hagyott. Ez volt memóriám 
szelektív kritériuma. Minden egyéb csak általános 
benyomásként él bennem gyermekkoromról, ezek 
az esetek azonban konkrétan, egyediségükben, 
megtörténtségük soha el nem múló zamatával 
idézhetek fel. 

Csupán ezek? Nem, hanem egyebek is. Például 
a pillanatok, amelyekre céloztam már, a súlyos, 
nyomasztóan boldog, émelyítően zavaros pillana- 
tok, amikor az imént megidézett igen régi időknél 
is sokkal régebbi idők merültek fel emlékezetem- 
ben. 

A legelső ilyen eset három és fél éves korom- 
ban történt. Akkor már nem laktunk Katinka né- 
niéknél, pár házzal odébb költöztünk, Gál Mik- 
lósékhoz, egyazon telekre (sőt egyazon házba) 
nagyanyámékkal. Erről a viruló gesztenyefák mö- 
gé bújtatott, földbe süppedt, fehér falú, piros te- 
tejű meseházról, amelyet lóistállóból alakítottak át 
valamikor, s amely gyermekkorom igazi színtere 
lett, sokszor írtam már, s talán még ezután is írni 
fogok. Mindannak, ami életem során szóra érde- 
mesnek bizonyult, legalább fele ebben esett meg. 
Az utcára néző díszudvar meg a konyhakertek 
közt volt a teleknek egy gazdasági udvara is: szé- 
kely típusú boronapajta, cement mellvédes sze- 
métdomb (a maga elmaradhatatlan kakasával), 
kukoricakas, gabonás, szellős, dróthálós majorság- 
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ólak állottak négyszögben rajta. Az udvart maga 
a házigazda használta, aki nemcsak sikeres ügy- 
véd és képviselő, hanem mindenekelőtt földbirto- 
kos volt; kövendi, bágyoni tanyáinak termését 
ősszel, gesztenyehullás idején erre az udvarra hor- 
datta be. De azért nagyanyáméknak is szívesen 
megengedte, hogy ott állítsák fel a tyúkketrecü- 
ket. 

Én most már mindjárt odaköltözésünk után 
többször is ellátogattam Gál Miklós tyúkudvará- 
ra, bemásztam majorságólaiba, s mindannyiszor 
tyúktetűvel megrakodva kerültem elő, úgyhogy 
anyám „a hegyeknek szeretett volna futni” az 
idegességtől. Nagymamáék ketrecét viszont túlsá- 
gosan szűknek találtam, abba egyetlenegyszer sem 
másztam be még. 

Mindmáig azt hittem, hogy ezt a hulladékfából 
összerótt, keskeny, alacsony ketrecet, amelybe épp 
csak egy-két pár piacon vásárolt csirkét lehetett 
elszállásolni a vasárnapi feláldozásig, bármikor 
fel tudom idézni emlékezetemben. Most, amikor 
csakugyan megpróbálkozom vele, látom, hogy nem 
sikerül. Hiába hunyom le szemem, nem jelenik 
meg odabent az agyamban; nem emlékszem rá 
szemléletesen, hanem csak fogalmilag. Sejtelmem 
sincs például, mivel volt befedve, miből voltak az 
oldalai, lécekből-e, vagy inkább deszkából, azt sem 
tudom biztosan, az udvar melyik zugában állt. 
Kitűnően emlékszem viszont, hogy az alját vas- 
tag, lepréselődött, filc- és nemeztapintású tyúktrá- 
gya, afféle guanóréteg borította, napszítta lécei 
pedig gyalulatlanok Voltak, szálkásak, repedezet- 
tek. Talán épp a gané, a piszok, a bőrömet fenye- 
gető rengeteg szálka s anyám várható idegességé 
riasztott el olyan sokáig attól, hogy megpróbál- 
jak belemászni. 

Az eseménynek azonban végül is el kellett kö- 
vetkeznie, ez nyilvánvaló volt (hiszen világom fel- 
fedezése enélkül sehogy sem lehetett teljes), s egy 
napfényes, lágy délutánon csakugyan meg is esett.  
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A ketrec ajtaja szűk volt, rettentő nehezen pré- 
seltem át magam rajta. Emlékszem, oldalvást kel- 
lett fordulnom, hogy vállam átlóirányban illesz- 
kedjék az ajtókeretbe. Még így sem ment köny- 
nyen. Fél karomat előrenyújtottam, a fejem fölé, 
hogy vállam szélességét ezzel is csökkentsem va- 
lamicskét, odabent megkapaszkodtam egy kiálló 
lécben, s karom erejével húztam be magam az 
ajtón. Amint mellkasomat sikerült átvonnom a ré- 
sen, egyszerre már bent is voltam, rettentő külö- 
nös pozitúrában ugyan, de teljes terjedelmemben. 
Megpróbáltam tehát természetes helyzetbe hozni 
tagjaimat, mert valami okból úgy képzeltem, enél- 
kül vállalkozásomat nem tarthatom igazán sike- 
resnek. Hogyan mondhatnók el tiszta lelkiismeret- 
tel, hogy bejutottunk valahová, míg nem érezzük 
magunkat jól odabent? Keservesen küszködve, ka- 
pálózva, a tyúktrágyát mélyen feltúrva bal ol- 
dalamra fordultam tehát, térdemet felhúztam s 
szorosan átöleltem, fejem leszegtem, valósággal 
összecsomagoltam magam, így aztán elértem végre, 
hogy teljes kényelemben heverjek a trágyán, az ól 
fenekén. 

Nem tudom, sikerült-e szemléletesen leírnom a 
helyzetet, amelyet odabent, a ketrec-sötétben ki- 
vívtam. Magzatülés volt, az embriók szokásos 
testhelyzete — így kucorog oldalvást a magzat a 
hanyatt heverő anyatestben. Amint megállapodtam 
ebben a pozitúrában, s kissé ki is pihentem a be- 
mászás gyötrelmeit, egyszerre hátborzongató ele- 
venséggel merült fel bennem az emlék. Ne kép- 
zelje senki, hogy részletes, tüzetes emlékezés volt. 
Inkább csak sejtelem, inkább csak érzés, de olyan 
lenyűgöző, annyira zavaros-émelyítő., hogy máig 
is elszorul tőle a torkom. 

Úgy sejtettem, olyasmit éreztem, akkor, hogy 
nem először vagyok ebben a pózban. 

Hogy ismerős már ez a helyzet. 
Valamikor még feküdtem így. 
Mélyen leszegett fő; magasan felhúzott térdek; 

önmagával igen nagy felületen érintkező test (a 
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vele járó intenzív én-érzékeléssel); szűk, nagyon 
is szűk, de mondhatatlanul otthonos térség; lan- 
gyos nyugalom, csend és sötétség; ráadásul vala- 
miféle szorongás, hogy sikerül-e valaha innét ki- 
jutnom, s mindenekfölött a különös, sajgó kíván- 
ság, hogy nem is kellene kijutni soha — mindez 
egyetlen hatalmas érzelemörvény formájában ron- 
tott rám abban a percben. 

Nem állítom, hogy már akkor pontosan tud- 
tam: mire emlékszem. A démoni felismerés sok-sok 
esztendő múlva következett be. De abban, hogy 
amit teszek, az igenis emlékezés, hogy ami feltá- 
madt bennem, az nem más, mint éppen a múlt — 
abban már akkor is egészen bizonyos voltam. 

„Valamikor még feküdtem így.” 
„Voltam még így; ismerős már ez a helyzet.” 
A bármikor felidézhető élményen kívül mind- 

össze ez a két mondat fogant meg bennem ott, 
a nyugalmas ketrec-sötétben, ezt őrzöm mindmáig, 
mint emlékezésem fogalmi átiratát. De ez a két 
mondat bőségesen elegendő, hogy a csalódás koc- 
kázata nélkül mondhassam el ismét: nem emlék- 
szem már, de valamikor jól emlékeztem. 

Jól, jól, nagyon jól, forrón, megindultan és 
szuggesztíven — egy olyan időre, amikor nem is 
voltam még, legalábbis nem voltam önálló em- 
beri lény. Hát kérem, nézzék el nekem, ha mind- 
ezt legnagyobb, legféltettebb kincsemnek tartom, 
s mérhetetlenül büszke vagyok rá. A létnek olyan 
mély és kristálytiszta élményét idézi fel bennem, 
valahányszor rágondolok; különös, egyetlen, önál- 
ló ember voltomnak olyan biztos, sziklaszilárd 
bizonyítékát jelenti, amely a legnagyobb elhagya- 
tottság, az önbizalom legteljesebb elapadása idején 
is megvigasztalhat. Ebből az emlékből élek én úgy- 
szólván negyvenöt éve. 

Nem tudom most már, hogyan kászálódtam 
napfényre az ólból, hogyan úsztam meg anyám 
idegességét, amely a tetőtől talpig rám tapadó 
tyúktrágya láttán bizonyára úrrá lett rajta — s 
megúsztam-e egyáltalán. Élményem olyan fontos, 
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annyira jelentékeny volt, hogy mindent, ami utá- 
na történt, szükségképp elfelejtettem. Nyilván a 
verést is. Anyám akkoriban megint állapotos 
volt, húgomat hordozta (gyámoltalan magzatülés- 
ben) a szíve alatt, s ezért bizony ritkán tudott 
erőt venni idegességén. De hát mit is számított 
némi veres megemésztendő s teljesen soha meg nem 
emészthető belső kalandom, krőzusi kincsem, élet- 
re szóló, pompás, új játékszerem öröme mellett! 

(1977) 
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KÉT TELEK — KÉT HÁZ 

 
Az egyik 
Elöl, a gangos, rangos házban házinéniék lak- 

tak. 
Középütt fekete árnyú, fekete törzsű, hatal- 

mas gesztenyefák lakták a kertet. 
Hátul pedig, a gesztenyefák alól kisandító la- 

pos, mészfehér épületben, amelyet urasági lóistál- 
lóból alakítottak át valamikor (azáltal, hogy le- 
padolták s pompás, májvörös cseréptetővel csap- 
ták pofon), ebben a földbe roskadt, salétrom- és 
sültalma-szagú, kertvégi meseházban — ott lak- 
tak nagyapámék. 

Lépcső vezetett le a szobába. Kiadós, csapós 
esők alkalmával, a roppant széles eresz ellenére, 
át-átcsapott a küszöbön a víz. Az ajtó elé terített 
gyapjúszőnyeg éppen ezért afféle összehasonlító 
történelmi térképvázlathoz vált idővel hasonlatos- 
sá; harmadkori kontinensek, kalandos sorsú világ- 
birodalmak barnálltak rajta, messze előretolt, majd 
ismét hátravont limeszekkel aszerint, hogy ziva- 
taronként több vagy kevesebb esővizet szívott-e 
magába a szőnyeg. Elég ezt az egyetlen szagot, 
az ázott szőnyeg szagát felidéznem, hogy megele- 
venedjék gyermekkorom. 

Odabent, mint mondtam, salétrombűz és sült- 
alma-illat keveredett. De bolhairtó üröm s fűsze- 
rek jószaga is. Sellak és denaturált szesz, enyv és 
gyaluforgács szaga is: a konyhában a család té- 
kozló fia, Putyi bácsi ütötte fel asztalosműhelyét. 
Mélyen magukba szívtak, jól megőriztek minden 
szagot ezek a régi szobák, talán mert annyira 
sötétek voltak. Csakugyan, negyven év múltán 
eszmélek rá: nagymamáék lakása alacsony meny- 
nyezetének, öles téglafalának, apró ablakainak kö- 
szönhette langymeleg otthonszagát. 

Egyik ilyen miniatűr ablak éppen a kerti gesz- 
tenyefákra s azokon túl az utcára nézett. Illetve 
hát a deszkapalánkra, amely gyermekkorom biro- 
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dalmát Tordából kiszigetelte. Ez előtt az ablak 
előtt, valóságos kis ablakfülkében, üldögéltünk 
ketten nagymamával, főtt kukoricát kanalazgat- 
va, tél végi vasárnap délutánokon, miközben oda- 
kint didergő dolmányos varjak kuporogtak a gesz- 
tenyefiákon. (Talán azóta fűz engem olyan mély 
és szánalomteljes rokonszenv az állati léthez.) In- 
nét néztük a deszkapalánk fölött tovahullámzó 
kendőket, kalapokat, amelyek haladéktalanul vo- 
nulni kezdtek, mihelyt odatúl, a piaristáknál meg- 
kondult az esti harangszó. Ki tudná leírni, ki 
győzné ecsetelni azoknak a kettesben töltött órák- 
nak álmatag áhítatát? 

Odabent a szörnyeteg szecesszió formatervezé- 
sére valló bútorok, magasra vetett ágyak, vastag, 
zongoralátó ebédlőasztal, hajlított székek bűzlöt- 
tek a brunolintól. Lámcsak: nagymamáék otthon- 
szagához még örökös brunolinszag is keveredett. 
Igaz, volt ott egy politúrozott szekrény is, söté- 
tebb barna, kör alakú intarziával, amelynek finom 
erezetébe különbnél különb alakokat lehetett be- 
leképzelni, s nedvesen fénylett, akár a vadgesz- 
tenyék. Ezt különösen szerettem. Kivált, mert 
nagymama abban tartotta a kockacukrot, azon 
őrizte a télialmákat, s abban állt, míg megvolt, 
nagytata vadászpuskája is. A szekrényen kívül 
egy színes, íriszmintás majolika vázára, a nagy 
Brehm három kötetére s a legkülönbözőbb pasz- 
tellszínekkel csíkozott rongyszőnyegekre emlék- 
szem elevenen. És persze a fehér üvegernyős vil- 
lanylámpára, amelyet fel s alá lehetett tologatni 
az ellensúly mentén. És a faliszekrényre, amely a 
szobasarok örökös homályába burkolózva, ínyenc- 
ségeket rejtegetett. 

Ennyire emlékszem a régi szobából. 
A házikó, mögé kellemes tornácot ácsoltak egy- 

kor, családi nyelven ez volt a gang. Padlatát ér- 
dekes, hatszögű téglákból rakták, szarvazatán ki- 
száradt darázsfészkek zizegtek, szabadon álló ol- 
dalát felfuttatott bivalypaszullyal függönyözte el 
nagyapám. E mögött a növényi függöny mögött 
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gyűlt össze néha a család nagy, ünnepi, birka to- 
kányra. Ami persze már a szegénység idejére 
esett. Előbb, míg a látszatok tarthatók voltak, rán- 
tott csirke, töltött szegy, disznókaraj járta. Nagy- 
mamáék tulajdonképpen utálták a birkatokányt. 

A bivalypaszuly-függönyön túl pedig — ott 
volt a paradicsomkert. Valóban paradicsomkert: 
saját kezével palántázta, ültette, honaljazta, szü- 
retelte szegény nagyapám. A csiptetős, cipellős, 
rátarti úriembert, a hajdani k.u.k. tisztviselőt egy- 
szerre Iaşi-ba helyezték. Inkább lemondott, sem- 
hogy odaköltözzék, beteget jelentett, nyugdíjaz- 
tatta magát. De belerokkant, csakugyan belerok- 
kant; szó sem lehetett szimulálásról. Évekig ágy- 
ban fekvő beteg volt, aztán, mihelyt felépült, pa- 
radicsomot kezdett termelni hátul, a kertben. 

Istenem, micsoda kert volt! A paradicsomon 
kívül volt benne egy jókora málnás. Órákig lehe- 
tett abban időzni, érett szemekre vadászva, s ta- 
lálgatni: mezeipoloska-ízű lesz-e a szem. Két ha- 
talmas orgonabokor között korhadt disznóól feke- 
téllett, valódi süldők híján sündisznók költöztek a 
padlat alá. Esténként előmásztak malacostul, s 
megható hangon röfögtek. Ilyenkor bokszosska- 
tulya fedelében ajándéktejet vittünk nekik. 

Közvetlenül a tornác előtt nagymama foglalt 
magának virágoskertet. Rezedát ültetett, piros, ne- 
mes mákot, violát, liliomot. Évekig ápolt egy tő 
tearózsát; utóbb néhány tő digitáliszt is szerzett. 
Ezt mindig tisztelettel szemléltem, mert azt mond- 
ták: mérges. Az ágyások szélét kisasszonypapucs- 
csal ültette körül — de tulajdonképpen hol volt 
ott ágyás? Egymás felségterületére hatoltak, egy- 
más fölé nőttek, egymásba kapaszkodtak mind a 
növények, egyetlen illatos dzsungel volt az egész. 

Oldalt, a tűzfal tövében kőrakás húzódott: 
nagytata ide hajigálta az ágyasokból kiszedett 
kavicsot, téglákat, üvegeket. Tavasszal ezekre ül- 
tek ki sütkérezni a piros-fekete mintázatú, pápa- 
szemes bogarak, amelyeket többnyire potrohuk he- 
gyével egymáshoz ragadva lehetett látni. Tavasz 
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múltán nyomtalanul eltűntek, soha egyet sem lát- 
tam a következő tavaszig. 

Ellenben felcseperedtek a labodák, kaprok, sep- 
rűfüvek. Felmászott a fenyőlécekre a borsó. Gör- 
bén gömbölyödött kacsai közt az uborka; magba 
szökött a saláta; kinyíltak a tökvirág réztrombi- 
tái. Mindezt fehér virágú szulák markolta össze 
kiirthatatlan indáival. Zölden lángolt és lobogott 
nyár elején az egész kert, káposztalepkék táncol- 
tak fölötte, paradicsom volt, kétségkívül az volt a 
paradicsom. 

Elöl, a valódi házban nemigen jártam. Módos 
úri család élt ott disztingvált csendben, igazi úri 
család, birtokuk volt, ha jól emlékszem, Csapón 
vagy Kövenden, egyszerre három cselédet tartot- 
tak, sofőrt, autót. Valami boldogok azért mégsem 
lehettek. Házinéni fösvény s — hogy is mond- 
jam? — kissé bogaras volt; idősebbik fiuk húsz- 
éves korában megölte magát. Egyszer, egyetlen- 
egyszer hatoltam be a szalonba. Talán a Birica ne- 
vű szakácsnő, talán Susó, Susenkó, Susmandra, 
házinéni pokolfekete kandúrja csalogatott be, Üres 
volt a szalon és pompás; gyöngyházintarziás, tük- 
rös-tapétás; kellemes kölniszagú; négyéves tapasz- 
talatlanságom nem győzött betelni vele. Egyszer- 
re azonban belépett a házinéni. Szótlanul, egyál- 
talán nem durván, inkább kíméletesen vállon fo- 
gott, s kitolt az ajtón. Illedelmesen húztam be az 
ajtót magam után, természetesen nem kilincsénél, 
hanem élénél fogva, hiszen a kilincset fel sem ér- 
tem még akkor. Élénél fogva behúztam az ajtót 
magam után, s máris éreztem: fogva vagyok. Há- 
zinéni kezemre nyomta az ajtót. Előbb azt hit- 
tem, tévedésből teszi, nem tudja, hogy kezem még 
ott van az ajtónyílásban; lehetetlen, hogy tudja, 
hisz akkor tán nem nyomná olyan keservesen. De 
nyomta, de egyre jobban szorította odacsípett uj- 
jaimat, akár a diótörő, annyira, hogy végül kiál- 
tozni kezdtem: vigyázzon, mert becsípte kezem az 
ajtó, várjon egy pillanatig, kiszabadítom, s ak- 
kor majd beteheti. 
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Végül rájöttem: tudja, hogy ott a kezem. Szán- 
dékosan kínoz. Azonnal elhallgattam, nem kiabál- 
tam tovább. Roppant ámulat szállott meg, határ- 
talan csodálkozás (szinte ma is érzem) afölött, 
hogy embernek ember tudva s akarva fájdalmat 
okozhat. Hogy eleven ember gonosz lehet. Mért 
teszi, sírtam magamban, mért teszi, hogyan tehe- 
ti ezt? — miközben túlfelől testével nekidőlve, 
végevárhatatlanul nyomta kezemre az ajtót. 

Ma már tudom — s talán akkor is tudtam —: 
egyszerűen ki akart szoktatni a házból. Ha csak- 
ugyan így volt; elérte a célját, kondicionálható- 
nak bizonyultam, soha többé nem tettem be hoz- 
zájuk a lábam. 

Ma sem tenném be. Szegény Tita néni, ha él 
még, egészen nyugodt lehet. 

A másik 
Nem messze az Aranyos-hídtól, azon a meredek 

marton a liget s a szénapiac között, ott volt gyer- 
mekkorom másik birodalma. Ott, a városba ve- 
zető főutca szélén, emeletes polgárházak tövében 
gubbasztott az az igen alacsony, zsindelyes viskó, 
amelybe nem is egy, hanem mindjárt három lép- 
cső vezetett le, s amelynek homlokzatán öles cég- 
tábla hirdette: SZÉKELY IVÁN. 

Csak ennyi: Székely Iván, egy szóval sem több. 
Mégis mindenki tudta, mi van odabent: nagyapám 
neve Tordán fogalom volt. Hogy milyen körök- 
ben? Nos, persze nem a régi polgárok, birtoko- 
sok vagy éppen a gazdag tímárok körében. Beth- 
len Mária grófnőnek nyilván fogalma sem volt, 
ki az a Székely Iván. Tudták ellenben a Bágyon 
felől, Szind felől, Gyéres, sőt Várfalva felől be- 
járó falusiak, akiknek útjába cégtábláját szembe- 
ötlően odaplántálta, s akik csakugyan mind tőle 
szerezték be szerszámaikat. Csodálatos bolt, ahogy 
egyszer alliterálva-rímelve leírtam, „bolondos bolt 
volt” a nagyapámé. Kaszák és fenkőtokok, cso- 
roszlyák-ekevasak, hámok-istrángok, vedrek-sajtá- 
rok, ostorok-láncok, fenkövek s gyönyörű kasza- 
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nyelek, és seprű és irka és bicska és szóda és petró- 
leum; süveg-, majd kockacukor; de főleg gyapot, 
tízesével összekötözött kék, fekete, piros matrin- 
gok, a mennyezetig feltornyozva, hogy ámult és 
bámult, aki belépett! Amire egy városba behajtó 
falusi gazdának szüksége lehetett, mindent tartott 
nagyapám. Még savanyúcukrot is — vásárfiát a 
gyerekeknek. Ott álltak a hengeres bádogdobozok 
a polcon, a vásott fenyőpult mögött, s színes cím- 
kéken hirdették ragacsos tartalmukat. Nem taga- 
dom, valahányszor a petróleumszagú, vasszagú, 
egérszagú boltba beléptem, ahol a parányi ablakok 
miatt örökös este homálylott, nagyapám mindig 
megkínált selyemcukorral. De egyebet sosem adott. 
Pedig, istenem, mennyire megkívántam egyszer 
egy bicskát, láncostul lehetőleg! Máskor, pedig egy 
pepita notesznek, amely mellé hercig ceruzácska 
volt odatűzve, nem is tudtam ellenállni. Elloptam 
biz én, matrózblúzom buggyába süllyesztettem, saj- 
nos, már látogatásunk elején, s így az egész dél- 
utánt blúzomban a megtárgyiasult bűntudattal 
töltöttem el. Anyám nyilván azonnal észrevette 
szokatlan viselkedésem, s váltig firtatta, mi lelt, 
én azonban ártatlan szemmel néztem vissza reá, 
s mindvégig sikerült meggyőznöm, hogy semmi. 

De estefelé, éppen búcsúzkodáskor, amikor ün- 
nepélyesen körénk gyűltek nagyapámék, ugyanott, 
a boltban, ahol vétkemet végrehajtottam (mond- 
hatnám tehát: a tett színhelyén), anyám egyszer 
csak fölém hajolt, benyúlt matrózblúzomba, s 
mindenki szeme láttára előhúzta a noteszt. Rette- 
netes volt. Tagadni, magyarázkodni nem lehetett. 
Jól emlékszem, akkor ötlött először eszembe, hogy 
itt most már nem segíthetne semmi egyéb, mint 
ha megnyílnék a padló s kegyesen befogadna a 
föld. 

Azóta tudom, mi a szégyen. Későbbi életem 
során, valahányszor rám tört, jó ismerősként üd- 
vözölhettem. 

A megszégyenülésen kívül egyéb következménye 
nem lett az esetnek. Meg sem vertek, fel sem em- 
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legették soha többé. Hálás voltam enyéim tapin- 
tatáért, de csak annál jobban őrölt a szégyen, 
mert hiszen látnom kellett: szándékosan hallgat- 
nak róla. Idővel aztán elfelejtették. Sohasem fe- 
lejtem, el. 

A bolt hátsó ajtaján széles tornácra lehetett ki- 
jutni, onnét pedig hosszú falépcsőn (grádicsnak 
hívtuk) le a kertbe. Szegényes, nedves illatú kert 
volt, mert a szomszéd emeletes ház tűzfala örö- 
kös árnyékba vonta. Mindössze fű termett ben- 
ne, s néhány tő szálvia, flox, bazsarózsa. Egy 
ízben ugyan nagymamának sikerült meghonosíta- 
ni három őszibarackfát, s ezek szépen teremtek. 
Nagy, fehér gyümölcsöket hoztak, egyik felük ró- 
zsapiros volt, s ha beléjük haraptam, államon 
csorgott le a levük. De bársonyos héjuk miatt nem 
szívesen haraptam beléjük, s két-három év múlva 
el is pusztultak a fák. 

A kertből az alsó házba lehetett bejutni. Most, 
ahogy elgondolom, úgy látom: szabályos székely 
parasztház volt a nagyapámé. Alul lakóteremnek 
használt hatalmas konyha és földbe vájt kamra, 
felül két tisztaszoba. A felső szobákat, mióta 
eszem tudom, sohasem használták; mélyen meg- 
hajlott alattuk a mestergerenda; félős volt, hogy 
beszakad, Ödi nagybátyám sporttrófeái álltak ott 
egy poros vitrinben, színes üveghal, s rengeteg 
ponyvaregény. A család élete odalent zajlott, az 
alsó szobában. Ágyak, ágyak, ágyak — ágyakra 
emlékszem véges-végig a falak mentén —, barna, 
vásári paraszt-ágyak, vörös hárászterítővel leta- 
karva, közöttük esztergált lábú ebédlőasztal, egy- 
szerű székek. Az ajtó mellett, a falon, tornyos fa- 
lióra; másfelől tükör fakeretben. Szemben az aj- 
tóval — Krisztus. 

Agyak, ágyak, ágyak körös-körül — hogyan is 
fértek el annyian bennük? Lássuk csak: apám és 
hét öccse, nagytata, nagymama s eleinte még déd- 
mama is. Egyetlen ágyra átlag két egész két tized 
alvó jutott. Hogyan is tudtak aludni? Nem volt 
így mindig, nem szorongtak kezdettől fogva egyet- 
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len szobában nagyapámék! Hatalmas házuk volt 
Gerendkeresztúron, valóságos kúria, ahogy apám 
meséli, jól menő üzletük, földbirtokuk. De úgy 
látszik, már kezdetben fukar, kíméletlen kereske- 
dő volt az öreg, úgy látszik, magára haragította 
a népet, az pedig, mihelyt alkalom kínálkozott — 
s tizenkilencben csakugyan kínálkozott —, sietve 
felperzselte nagyapám egész vagyonát. Csak a föl- 
dek maradtak meg, a földek, meg egy összeol- 
vadt aranyrög. Nagyanyám ékszerei olvadtak egy- 
be, ott, a felgyújtott kúria kéményében, ahová 
meneküléskor rejtették őket — azokból lett az 
aranyrög. Úgy mondják, smaragdok, zafírok csil- 
logtak a sárga arany között, mint püspökkenyér- 
ben a mazsolák. 

Ekkor szegényedett el Iván nagyapa, ekkor köl- 
tözött Tordára, vásárolta meg nyomorú házát, 
nyitotta a vásáros parasztokra spekuláló minde- 
nes boltot. Ekkor kényszerült tizenegyedmagával 
egyetlen szobában lakni. Szinte megszánnám tör- 
ténetéért, ha nem emlékeznék kedélytelen tekinte- 
tére, szűken mért, mogorva szavára, egész rideg 
és parancsoló mivoltára, amellyel övéit is örökös 
félszre kényszerítette. Rettegve és pirulva vallom 
be: nagyapám élete során szívtelen, konok, boga- 
ras embernek bizonyult. De egyúttal ő volt a leg- 
körvonalazottabb, legnagyobbszerű emberi lény, 
akivel valaha találkoznom adatott, pedig hát iga- 
zán sok mindenkivel találkoztam azóta. Féltük és 
rettegtük mindannyian; nagymama, ez az apróra 
töpörödött, drága kis asszony, aki nyolc fiat s 
két korahalott lányt szült neki — „vagy kottás, 
vagy tojós” volt mindig —, nagymama tehát ha- 
lála előtt azt kérte fiaitól, ne temessék nagyapám 
mellé. Iván mellé ne temessék. Neki Ivánból elég 
volt. 

Az alsó házat s az árnyba borult virágoskertet 
drótkerítés választotta el a gazdasági udvartól, 
amelyet télen-nyáron göndör tollakkal hullattak 
tele a tyúkok. Nagymama túl a drótkerítésen sza- 
bályos, bár némileg züllött gazdaságot vezetett. 
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Meredeken lejtett az udvar, le egészen a ligetig, 
s az volt az érdekessége, hogy csermely fakadt 
benne. Ügyes kis csermely, valóságos medret vájt 
magának, kész csoda — mondtuk. Később aztán 
kiderült, hogy egyszerű csőrepedés. Galambház, ga- 
bonás, disznóól, szénacsűr, pajta — emlékezetem 
szerint így sorakoztak egymás mellé az épületek. 
Boronából épült valamennyi, valamennyit egyfor- 
ma vörösre pörkölte a nap. A disznóólban nem 
mindig sivított hízó, de alul, a pajtában mindig 
kérődzött legalább egy ganés tomporú, árva te- 
hén. Nagymama etette, fejte, ápolta; nagymama 
gondozta a disznót, ha épp volt; nagymama etet- 
te, eresztette ki hajnalban, zárta be este a tyúko- 
kat, gyűjtötte be a tojást; ő főzött a családra, ő 
hevített, dagasztotta, vetette be a friss kenyeret; 
egymaga végzett el mindent. Belecsúnyult szegény 
a rengeteg munkába, szülésbe, temetésbe, összetö- 
pörödött, de az orra, az mindvégig csodaszép, 
enyhén hajló, rózsaszín orrocska maradt. Élénken 
visszautalt leánykorára. 

Családi rege szerint valamikor a bolttól kezdve 
le a pajtáig, véges-végig patkányok lakták a tel- 
ket. Ott nyüzsögtek minden sarokban, pincét-hiút 
benépesítettek, fészket raktak mindenik padlat alá. 
Én szerencsére már nem találkozhattam velük, 
csak halottaik kiszáradt bőrét találtam meg néha, 
amikor hason csúszva bemásztam a deszkazugoly- 
ba, a tornác alá. Sokszor faggattam nagyanyámat, 
hogyan pusztultak ki-a telekről, hova lettek, mi 
történt velük. Mosolyogva mesélte ilyenkor, hogy 
Jancsi fia (az én apám) egy ízben megfogott 
egyet, s a farkára csengőt kötött. Amitől a töb- 
biek annyira zavarba jöttek, úgy felháborodtak, 
hogy inkább hajlandók voltak elvándorolni, sem- 
hogy tovább szenvedjék a csengettyűszót. A csen- 
gettyűs farkú még ott lakott egy darabig, gyak- 
ran hallották éjszakánként a csilingelését, de aztán 
annak is nyoma veszett. 

Megvallom: én akkor a szamár fejemmel el- 
hittem ezt a mesét. Bevonultam a pajtába, s a 
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kifényesedett jászolra ülve, a tehén részvevő tár- 
saságában próbáltam kitalálni: ugyan kicsoda mi- 
féle csengettyűt köthetett rám is, hogy ennyire 
magam vagyok. 

Két telek, két régi telek, mindkettő megvan még 
Tordán, mindkettő valódi, egyik sem kitalált. De 
a házakat rajtuk, kedves olvasóm, hiába keresnéd. 
Mindkettőt lebontották már, tán csak a harmadik, 
a Tita néniék hajdani úrilakása maradt meg épen. 
Odalett az istállóból átalakított, vén meseház, oda- 
lett Iván nagyapám portája is, boltostul, pajtás- 
tul, tehenestül. Emeletes háztömbök épültek he- 
lyükre: mindkettő helyére szinte egyforma két 
tömbház. Másfajta emberek költöztek azokba, más- 
hogyan élnek. Ám az a két ház pontosan úgy áll 
bennem, ahogy valaha állott. Gyermekeim már 
nem látták őket, azt is mondhatnám tehát (eléggé 
laposan, elismerem), hogy addig állnak, míg élek. 
Addig mindenesetre. De hátha tovább is? 

(1973) 
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TALÁLKOZÁSOK G. G.-VEL 

1. Gaál Gábor tanárom volt, de én nem vol- 
tam tanítványa. Az érdeklődési kötnek, gondolko- 
dásmódnak (s főleg a gyakorlati törekvésnek) az 
a közössége, amely a tanár-tanítvány viszonyt ér- 
telmessé és gyümölcsözővé teszi, mindvégig hiány- 
zott kapcsolatunkból. Kapcsolatot mondok, noha 
tudom, hogy ez a kifejezés nem egészen helytálló, 
és csak jobb híján fogadható el. A „kapcsolat” 
egyenlő vagy legalábbis összemérhető erőket fel- 
tételez, valamiféle egymásrahatást és kölcsönössé- 
get — márpedig hogyan beszélhetnénk kölcsönös- 
ségről a hátalma csúcsán tündöklő vezérideológus 
és a kamasztömeg jellegtelenségéből épp csak fel- 
bukkanó filozopter között? Én gyakran gondol- 
tam rá, hogyne, kritikusan figyeltem őt, örökösen 
ingerelt és foglalkoztatott, de alig hiszem, hogy 
neki is eszébe jutottam, kétlem, hogy valaha is 
tartósan foglalkoztattam volna. Hát ez bizony 
nem kapcsolat, vagy ha igen, a legrosszabb fajtá- 
ból való, tudniillik egyoldalú. Egyoldalú kapcso- 
lat fűzött Gaál Gáborhoz, kétszeresen is egyoldalú. 
Én szenvedélyesen figyeltem őt, anélkül hogy be- 
folyásának engedtem volna. Ő szenvedélyesen pró- 
bált befolyásolni, noha tulajdonképpen nem érde- 
keltem. 

Nem voltam tanítványa. Hallgattam a kurzusát 
és vizsgáztam nála (rendkívül nehézkes előadó, 
közismerten szeszélyes vizsgáztató volt, de irányza- 
tával percre sem azonosultam. Azért volt mindig 
feszült és kétértelmű a barátságom igazi tanítvá- 
nyaival is. Mert akadtak tanítványai, máig akad- 
nak, de hogy azokká lehessenek, előbb be kellett 
hódolniuk: magukévá kellett tenniük mesterük ak- 
koriban már dogmatizmusra hajló nézeteit. Én sem 
mestert, sem nézeteket nem tettem szívesen soha 
magamévá: idegen testként éltem Gaál Gábor sze- 
mináriumában, kedves tanítványai közt. 
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Nem voltam tanítványa. A kötelék, amely em- 
lékéhez fűz, nem tanítványi kötelék. 

2. Hanem miféle? Elképzelhető-e bensőbb és 
meghittebb kapcsolat annál, amely a tanítványt 
fűzi mesteréhez? Nos, lehet hogy tévedek, lehet, 
hogy csak az eltelt hosszú idő fénytörése kelti ben- 
nem az amúgy is ellenőrizhetetlen benyomást, de 
úgy érzem, volt ilyen kapocs közöttünk. Hogy 
hívjam, minek nevezzem? Pironkodva írom le a 
nevét, úgy hívják: szimpátia. 

Minden nyersesége, nyomasztó hatalma, mogor- 
vasága mellett, annak ellenére, hogy láttam őt ba- 
kafántosnak, elfogultnak, sőt gonosznak is, minden- 
nek ellenére szerettem Gaál Gábort. Nemcsak az 
eleven emlékezés igazolja ezt, nemcsak az elsüly- 
lyedt érzelmi élmény, amely néha hívatlanul is fel- 
színre bukkan, hanem a megdöbbent fájdalom és 
felháborodás, amellyel halála hírét fogadtam. Mert 
gondoljuk meg csakugyan: jól vagy rosszul, de 
minden képességét latba vetve, egyetlen ügyet szol- 
gált teljes életében. Ezért küzdött, ügyeskedett, 
nélkülözött, ezért vállalt mellőzöttséget, gyanak- 
vást, üldöztetést. Ahogy mondani szokás: életét 
tette fel erre az ügyre. Lehet aztán, hogy egyéb- 
ként komisz ember volt, biztos, hogy sokat hi- 
bázott, de ez az övé, ezt nem lehet elvitatni tőle. 
És amikor győzött az ügy (s ezzel élete visszame- 
nőleg is igazolódott), nos, akkor ugyanennek az 
ügynek nevében, ugyanezt az életet vétkesnek nyil- 
vánították, őt magát megalázták, elpusztították. 
Kicsodák? Ellenségei talán? Nem, dehogyis: va- 
lamely különös, de végső soron mégis logikus me- 
chanizmus; mondhatnók, a barátai. Az történt, 
hogy segített megalkotni egy malmot, amely azu- 
tán őt magát őrölte meg. Felháborító, hajmeresztő 
emberi sors csakugyan, példaszerűen jellemző a 
történelem mozgására, századunk történetére. Még- 
sem rendített volna meg olyan tartósan Gaál Gá- 
bor tragédiája, ha már előbb nem érzek iránta 
szimpátiát. Így azonban évekig foglalkoztatta fan- 
táziámat, s végül, tizenkét évvel halála után, be 
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is fejeztem a drámát, amelyhez története szolgált 
kiindulásul. 

3. „Története”, írtam, és „tragédiája”. Gaál Gá- 
bornak tragédiája, története volt. Nem tudom, 
másnak is olyan sokat és fontosat mond-e ez a 
két szó, mint énnekem. Egy jelentéktelen fickónak 
nem lehet története; egy senkiházinak nem lehet 
tragédiája. Sorsunk egyenesen és szervesen követ- 
kezik mivoltunkból, „annak szó szerinti fordítása 
az események nyelvére”. Sorsunk mi magunk va- 
gyunk. Gaál Gábor sorsából egy shakespeare-i mé- 
retű tragédia szele csap meg, ilyen sors csak shakes- 
peare-i méretű jellemből fakadhat. Azt aka- 
rom mondani, hogy Gaál Gábor egyike volt a 
legjelentékenyebb emberi lényeknek, akiket vala- 
ha láttam. Nem tudom, s a jövő ítéletére vár még, 
mennyire értékes a műve, mennyire maradandó ha- 
tású egykori tevékenysége. De hogy személyisége 
súlyos, hatalmas, jelentékeny volt, arról szívesen 
tanúskodom. Úgy hiszem, ez vonzott hozzá, ez 
kötöz máig is emlékéhez a szimpátia erős köte- 
lével. 

4.  Azonban a szimpátia is lehet egyoldalú. Szo- 
rongva, az érzelmileg angazsált ember aggodalmá- 
val kutatok emlékezetemben: ha már nem is érde- 
keltem túlságosan ővezérségét, nem bukkan-e fel 
mégis valami a múltból, egy gesztus, egy jelenet, 
ami arra utalna, hogy legalább rokonszenvemet 
viszonozta? Vezér volt, igaz, én pedig alkalmat- 
lan közkatonának — az ő szempontjából használ- 
hatatlan és fölösleges. De mégis, harcokon, néze- 
teken túl, nem történt-e köztünk valami, ami em- 
beri együttérzésre utalna? 

Az hiszem, történt. 
Már a felvételi vizsgán rám dörmögött. Egy- 

egy ív kéziratpapírt osztott ki köztünk vizsga 
előtt a tanársegédje, hogy ki-ki jegyezze fel rá fi- 
lozófiai olvasmányait. Amikor sorra kerültem, 
Gaál Gábor végigböngészte listámat, majd hom- 
lokára tolta elegáns, keret nélküli pápaszemét. 
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— Hát maga sok mindent olvasott, kérem. Itt 
látom A tiszta ész kritikáját. Tényleg olvasta? 

—  Igen. 
— Jól tud németül? 
— Megvan magyarul is. 
— Beszéljen róla valamit. 
— Nehéz feladat, mert rendkívül sokrétű mű. 

Ami a gondolkodás történetében azóta történt, 
minden belőle sarjad. A fenomenon—noumenon 
különbségtevésben például kézenfekvő lehetőség- 
ként már benne van Fichte és Schelling. Ugyan- 
ebből indul ki Hegel ... 

— És a modern materializmus, ugyebár. 
— Igen. A magábanvaló dolog objektív létét 

szintén Kant posztulálta. Csak az az érdekes, hogy 
mindezek a Kantból leszármazó filozófiák tulaj- 
donképpen állásfoglalások egy olyan kérdésben, 
amelyről éppen Kant bizonyította, hogy eldönthe- 
tetlen. Transzcendens problémákra adnak pozitív 
választ. 

— Hogy érti? 
— A Kant utáni ideológiák, akár szubjektív, 

akár objektív idealista, akár materialista konklú- 
zióra jutnak, azt az ellentétet állítják fel újra a 
világértelmezésben, amelyet Kant már feloldott. A 
tiszta ész antinómiáira gondolok. Csodálatos ötlet, 
a gondolkodás csúcsteljesítménye! Ezek az anti- 
nómiák tudniillik cáfolhatatlanul bizonyítják, hogy 
az idealista és materialista felfogás az értelem 
számára egyformán értelmetlen. 

— Egy elméletnek nem is az értelem, hanem a 
gyakorlat előtt kell helytállnia. Szóval maga kan- 
tiánus, kérem? 

— Nem, dehogyis. A kanti rendszer éppúgy 
előfeltevésként használja saját konklúzióit, mint 
bármelyik másik. Így aztán nem csoda, ha követ- 
keztetései során visszajut ugyanezekhez a konklu- 
ziókhoz. Mint bármelyik másik. 

Szerepeltem, persze, csillogni akartam, minél 
több kanti terminust összehordani válaszaimban, 
hogy meggyőzzem: igenis olvastam A tiszta ész 
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kritikáját. De ezenkívül provokálni is akartam, 
ingerelni, felborzolni türelmetlenségét, nehogy azt 
higgye, hogy valaha is hajlandó leszek a szája íze 
szerint beszélni. Nem tudom, mért cselekedtem 
így, hiszen, ha meggondolom, ez akkoriban kész 
veszedelem volt. A köztudottan türelmetlen Gaál 
Gábor azonban kiállta a próbát. Kíváncsian pil- 
lantott fel pápaszeme alól, megcsóválta fejét, s 
alig hallhatóan morogta: 

— No, kérném, maga aztán sommásan elinté- 
zett itt mindent két perc alatt. Feuerbachról mit 
tud? 

— Kapocs — mosolyodtam el, mert a kollé- 
gáktól már értesültem, hogy ha Feuerbachról kér- 
dez, erre a szóra kell kilyukadni. 

De Gaál Gábor ezúttal sem jött ki a béketűrés- 
ből. Egészen nyíltan visszamosolygott. 

5. Másik jelenet, ugyanott, az Arany János ut- 
cai intézetben. Dolgozatot olvasok fel Gaál Gá- 
bor szemináriumán. A dolgozat elejétől végéig 
ugyanolyan disszonáns, ingerlő, próbára tevő pro- 
vokálása Gaál Gábor türelmének, mint előbbi vizs- 
gaválaszaim. Ezt én pontosan tudom, hiszen el- 
lene írtam. Meglep, hogy nemcsak évfolyamtársaim 
vannak jelen a teremben, hanem mindenki, fel a 
negyedévig, az összes filozopter. Már olvasás köz- 
ben orrintom a bajt, de nincs, kibúvó: ha bele- 
kezdtem, végig kell csinálnom. Szilárdan, olykor 
el-elbizonytalanodva olvasom szövegemet, s még 
arra is képes vagyok, hogy megcsodáljam a mel- 
lettem gubbasztó Gaál Gábor angolszövet öltö- 
nyét, arany szárú pápaszemét. 

Alig fogy el szövegem, odalent a teremben már- 
is kitör a vilhar. Spontánul, egymás szavába vág- 
va ugrálnak fel a kollégák (csupa azóta ismertté 
vált név), figyelemreméltó éleslátással az utolsó 
szegletig szétszedik dolgozatom, s minden zugáról 
bebizonyítják, hogy eltér a kívánatostól, nem he- 
lyes, Gaál Gábor nem így tanítja. Mintha én azt 
nem tudnám úgyis! Már-már leleplezésbe, eszmei- 
politikai minősítésbe torkoll az ügy, sőt bele is 
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torkoll (szinte látom magam hazautazni, mint az 
egyetem botrányhősét és kitagadottját), amikor a 
szorongatottság tetőfokán, egészen váratlanul meg- 
zendül mellettem a gyönyörű basszus, Gaál Gábor 
hangja: 

— Megálljunk, kérném, azért nem kell túlzásba 
esni. A fiatalember gondolkodik. Előadta nekünk, 
mit gondol nézeteinkről. Mi elmondtuk neki, mit 
gondolunk kritikájáról. A lovagiasság szabályai 
szerint ezzel le is zárhatjuk az ügyet. Mondom: 
fiatalember, gondolja ő mindezt még másképpen 
is. A vita tanulságos volt, a szemináriumot bere- 
kesztem. 

Megmentett engem. Megvédett a saját tanítvá- 
nyai ellen. Még arra is volt szíve, hogy kifelé me- 
net vállon ragadjon: 

— Ne keseredjék el, kérem. Tudhatta, hogy ez 
lesz a vége. 

6. Harmadik jelenet, két évvel később, az Utunk 
szerkesztőségében. Én akkor már ötödik éve ir- 
káltam mániákus verseimet, s valamiféle türelmet- 
lenség, valami kellemetlen nyű mocorgott bennem, 
hogy lépjek már velük nyilvánosság elé. Arról, 
hogy magamnak írt, igazi verseimet közöljék, per- 
sze nem lehetett szó, Kiss Jenő gúnyos válaszlevele 
erről már meggyőzött egyszer. Igyekeztem hát kö- 
zös nevezőre jutni a körülményekkel: olyan té- 
mákat találni, amelyek a nyomdafestéket is meg- 
bírják, én is egyetértek velük. Egy hosszabb, népi 
(mondhatnám pentaton) intonációban írt poémám 
nemrég már eljutott Gaál Gáborhoz, s ő némelyik 
részét meg is dicsérte. 

— „Olyan volt a nap, akár a 
Jól megérett pónyikalma” — recitálta zen- 

gő, nazális cselló-hangján —, látja, kérném, ez jó, 
ezt a hangvételt folytatni lehet. — De a kéziratot 
mégis elsüllyesztette. 

Ezúttal egy gyászverset hoztam neki. Görögor- 
szágban kivégeztek valakit (Nikosz Belojanniszt), 
mert következetes maradt meggyőződéséhez. Ne- 
kem való téma, mindenestül át tudtam élni, mi- 
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közben szinte követelte a nyomdafestéket. Előző 
nap vittem a verset a szerkesztőségbe, most a 
válaszért jöttem. 

— Gratulálok a verséhez, kérném. Pompás stró- 
fákat találtam benne — fogadott Gaál Gábor a 
napfénnyel kitömött belső szobában. Azzal ismét 
recitálni kezdett, hangosan, szemmel látható él- 
vezettel, s olyan jól, hogy közlésre szánt verseimet 
később is Gaál Gábor basszusára hangszereltem 
olykor. Ezt a strófát idézte: 

Megölték őt, kopár görög 
Hazám legjobb fiát, 
Halálig hős, halálban is 
Hűséges harcosát, 
Porral keverték röpködő, 
Cédrus-sötét haját. 

Behívott valakit a szomszéd szobából. — Itt 
van a versünk az első oldalra — mondta, s ke- 
zébe nyomta a verset. 

Búcsúzáskor kikísért, és pusztán a szóhaszná- 
latban rejlő titkos utalással filozófiai kalandjaimra 
(de talán egyetemes eretnekségemre is) imigyen bo- 
csátott útra: 

— Rendben van, fiatalember. 
Szóval ő közölt engem először. Akinek valaha is  

elfogadták már kéziratát, tudja, hogy ez mennyit 
jelent. 

7. Rokonszenv fűzött hozzá; emlékeim azt ta- 
núsítják, hogy nem is egészen egyoldalú. Noha 
sem fogadtam el befolyását, és nem érdekeltem 
igazából. A szimpátia, úgy látszik, messzire hat, 
szakadékon is átível olykor. Szerettem őt, de azért 
emlékszem pillanatokra, amikor kétségbeejtett, 
amikor keservesen csalódtam benne. Nem profesz- 
szoros bogaraira gondolok itt, mint a tűzzél-vas- 
sal terjesztett Petőfi-kultusz vagy a mezeizők 
rendszeres lemészárlása, bár ezekre is nem egy 
tehetség mehetett rá. (A fiatal költő, aki nem 
Petőfi nyomában járt, ritkása számíthatott részé- 
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ről támogatásra; a jogász, aki látogatás nélküli 
tagozatra iratkozott be, biztosan elvérzett nála a 
vizsgán.) Mondom, nem ezekre gondolok. Hanem 
ott voltam például az írószövetségi gyűlésen, ami- 
kor Kiss Jenő új könyve került terítékre. Azt hi- 
szem, maga Gaál Gábor hívatott meg, hiszen raj- 
ta kívül akkor még a hírem sem hallotta senki. 

Érthetetlen volt, rettenetes volt. 
Az állóvízként gyűrűző diskurzus kettős köze- 

pén egyszer csak felpattant Gaál Gábor, és vil- 
lámolva és mennydörögve kimutatta, hogy Kiss 
Jenő fasiszta. Nem többet, nem kevesebbet. Ele- 
nyésző, kifejezésbeli, úgyszólván korrektúraváltoz- 
tatásokat kurkászott elő, Kiss Jenő újraközölt ver- 
seiből, és teljes súlyát latba vetve bizonyította, 
hogy a költő eredetileg reakciós irányzatú verseit 
ezekkel mintegy haladókká hamisította. Ami po- 
litikai terminusokra fordítva azt jelentette, hogy 
Kiss Jenő régi ellenség, aki szemérmetlenül s bi- 
zonyára ártó szándékkal sorainkba furakodott. 

Ezt még akkor sem lett volna szabad tennie, 
ha történetesen igaza van. Nem az ő dolga volt 
költőket főbenjáró bűnökben feljelentgetni. De 
nem volt igaza, egyáltalán nem. Mindnyájan tud- 
tuk, s tudnia kellett őneki is, hogy Kiss Jenő so- 
sem volt fasiszta költő. 

Zsibbadtan, a terrorhangulat lidércnyomásával 
agyamban támolyogtam ki a teremből, s erősen fel- 
fogadtam, hogy soha többé be nem teszem a lá- 
bam efféle helyre. 

Máig sem értem, mért tette ezt. Talán már ér- 
zékelte megrendült pozícióit? Így akarta helyre- 
ütni romló hitelét? Bosszankodott az átnyergelők 
átnyergelésén? Tönkre akarta tenni a költőt — 
mint ahogy hosszú időre tönkre is tette? Vagy 
egyszerűen nem mérte fel bírálata súlyát? Felfog- 
hatatlan, megfoghatatlan gesztus csakugyan, egy- 
magában elegendő ahhoz, hogy indokoljon egy 
minősítést, amelyet előbb, hosszú tusakodás után, 
végül mégis leírtam: gonosz ember. 
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Éppilyen fájdalmas, éppilyen érthetetlen volt ál- 
lásfoglalása Arany János pörében. Megrágalmazta, 
elmarasztalta, eszmeileg denunciálta, hogy egészen 
találó kifejezést használjak, exkommunikálta a 
költőt. Nem Szabolcskát, nem Pósa Lajost, nem 
Pityipalkót, hanem Arany Jánost, Petőfi egyet- 
len társát, aki A walesi bárdokat írta. Miért? Be- 
nedek Marcellen akart ütni azzal a cikkel? Vagy 
megint csak forradalmas Petőfi-kultuszát féltette 
a békésebb Arany János-i befolyástól? Vagy kész- 
pénznek vette Ady meggondolatlan oldalvágását: 

Egy emberöltőn folyt a dáridó 
S ékes meséje Toldi hűségének? 

Nem tudom, nem értem. A mai napig sem tu- 
dom azonosítani ezt az elfogult, balos, gonosz 
embert azzal a másikkal, aki a tolerancia pró- 
báit diadalmasan kiállva, visszamosolygott rám a 
felvételin, majd később, egy válságos percben, vál- 
lon ragadott. 

8. Megértő és gonosz, érzékeny és kedélytelen, 
balos és elfogulatlan, rideg és szimpatikus (de 
mindenképpen jelentékeny, súlyos, hatalmas) — 
ilyennek láttam őt belülről ismeretségünk idején. 
Dosztojevszkij hőseit juttatta eszembe: minden új 
alkalommal lényének másik oldala, váratlan voná- 
sa nyilatkozott meg. Merő ellentmondás volt: 
rendkívül emberi volt. 

Hát kívülről milyennek láttam? 
Több arcképe maradt ránk, közöttük remekek is, 

de a legjobb sem képes felidézni lényének súlyos 
varázsát. Ha egyetlen szóban kellene megfogal- 
maznom, mi volt ez a varázs, azt mondanám: ha- 
talom. Egész mivoltából (külsejéből is) lenyűgöző 
hatalom áradt. Nem tudom, hogyan öltözhetett 
azelőtt, a szűk esztendők idején — az én időmben 
már csak angolszövetet hordott, jól szabott, prec- 
kelt felöltőt, fényes, keret nélküli pápaszemet, 
mindig frissen borotvált, nagy karakter-arca lágy 
volt, világos, kissé már öreges, de megható anya- 
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jegyek pettyezték itt is, amott is, s ettől szinte 
gyermeki kifejezést öltött. Orra széles volt, húsos, 
kivált a nyerge táján, mint az Illyés Gyuláé. Erő- 
sen kopaszodott. De kopaszsága mintha csak ár- 
ra való lett volna, hogy eredeti szépségében tárja 
fel homlokát, az igazit, a magasat, széleset, ha- 
talmasat. Mindenkinek, az idegeneknek is, ez az 
értelmet sugárzó, hatalmas homlok tűnt fel rajta 
először. Arra szokta feltolni a pápaszemét. 

Mindez azonban még mindig nem magyarázza 
a szuggesztív légkört, amelyet magával hordott. 
Hanem a hangja! Ez a zengő-bongó, erőteljes, 
mélységes orrhang, ez a gyönyörű, brummogó 
basszus a maga számtalan (enyhe vagy félelmes) 
árnyalatával! Igen, ez a cselló-hang, ez a puzón- 
hang, amely szinte a falban, a bútorokban rezo- 
nált — ez volt tulajdonképpen, aminek szuggesz- 
tiója alól senki sem tudta kivonni magát! 

Látom őt a katedrán, Heideggert szidó, nehéz- 
kes mondataiba bonyolódva. Látom a szerkesz- 
tőségben, amint bosszankodik, utasít vagy recitál. 
De a legelevenebben egy koraőszi délutánban lá- 
tom, 1953-ban, Kolozsvárt, a Dózsa György ut- 
cán, a posta előtt. Kettesben megy Gáll Ernővel, 
a napsütött oldalon, mintegy öt-hat lépéssel előt- 
tem. Diskurálgatva mennek, egyforma könnyű fel- 
öltőben, egyformán hátrakulcsolt kézzel, egyfor- 
ma, gondterhelt testtartással, a főtér felé. Épp 
csak annyi a különbség köztük, hogy Gaál Gábor 
magabiztosan, súlyosan lépked, Gáll Ernő kissé 
kacsázik. Nem tudom, miért vetült épp ez a kép 
olyan élesen memóriámba, de most már örökké így 
jelenik meg előttem, valahányszor rágondolok: 
könnyű kabátban, hátrakulcsolt kézzel ballag Er- 
nővel a főtér felé. 

 
(1974) 
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MI A BOLDOGSÁG? 

Egyszer, amikor én már régóta s folyvást szo- 
rongtam, mert a legnagyobb bajban szorongott kö- 
rülöttem mindenki, akit szeretek; egyszer, nemré- 
gen, amikor már erkélyek, tornyok, vasúti sínek, 
padlásgerendák jelentek meg képzeletemben, mint 
az életprobléma radikális megoldásának eszközei; 
nemrégen, mondom, amikor már olyan boldogta- 
lannak tudtam magam, amilyen ember csak lehet, 
azt mondja nekem Schuller Rudi: 

— Azért milyen boldog ember vagy te, Já- 
nos! 

— Boldog, Rudi? Mért gondolod? 
— Hát ugye, csináltál ezt-azt, amit tudtál, 

gyermekeid vannak, unokáid. Itt a fiad: nemcsak 
hogy kivételes szobrásztehetség, még elvont gon- 
dolkodásra is képes. Mekkora boldogság lehet! 
Más alkalommal, amikor egyik depressziós ro- 
hamának mélypontján ütöttem be hozzá az or- 
rom, sápadt, kimarjult arccal, síri hangon jó ne- 
gyedóráig panaszkodott. 

— Borzasztó — mondta —, borzasztó. Itt va- 
gyok, megöregedtem, és semmit sem végeztem, sem- 
mit. Öreg vagyok, beteg és magányos vagyok, 
nincs senkim, semmim — gondold meg, mi lesz 
velem. Valamikor én írni akartam (hiszen tudod), 
de könyveim nem jelentek meg, többnyire be sem 
fejeztem őket. Semmit sem végeztem, semmit; hiá- 
ba születtem; semmi sem marad utánam. 

Amiből is nyilvánvaló, hogy Schullef Rudi meg- 
győződése szerint boldog élet: a termékeny élet. 
Teremve élni, maradandó nyomot, utódokat, mű- 
iket hagyni magunk után — íme a humánus 
eszmény, amely egyértelműen olvasható ki mind- 
két nyilatkozatából. Ennek az életeszménynek je- 
gyében minősíti életét eltékozoltnak, születését 
hiábavalónak, ebből fakad mindaz a meghasonlott- 
ság, amiről oly gyakran és kifejezően siránkozik. 
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Nem tudom most már, igaza van-e? Hogy mi- 
hozzánk, emberekhez, csakis a termékeny élet mél- 
tó, azt sosem vitatnám, de hogy a termékeny élet 
egyúttal szükségképp boldog is volna, azt bizony 
kétségbe vonom. Mért lenne boldog, aki terem? 
Sejtelmem szerint éppen hogy boldogtalan — kü- 
lönben nem is teremne. Sok kínos külső és belső 
feszültség, sok baj és bánat, rengeteg megoldha- 
tatlan életkonfliktus, szóval problematikus élet- 
helyzet szükséges ahhoz, hogy termékennyé vál- 
jék egy élet. Hogyan is tudna bepillantani a vi- 
lág valódi szerkezetébe az, aki nem hordozza ma- 
gában a világ valódi szerkezetét? Hiszen még a 
nagyok, a legnagyobbak is gyakran panaszolták, 
hogy életük boldogságát kellett feláldozniuk mű- 
veikért! 

— Nincs igazad, Rudi — próbáltam megvigasz- 
talni. — A te tehetséged, úgy látszik, nem ki- 
mondottan művészi természetű. Akármi, akárhogy 
történt: egy valódi, elementáris írói tehetség fél- 
század alatt talán mégiscsak érvényesülhetett vol- 
na. Például befejezhetted volna a könyveidet. 

—  Mért fejezzek be valamit, ami nem jelenik 
meg? 

—  Azért, hogy meglegyen, Rudi. Mi lesz a sor- 
sa, az majd elválik, de előbb legyen meg. Ez az 
ösztön, a „kész” ösztöne a művészi tehetség egyik 
nélkülözhetetlen alkotórésze; Kafkából, Musilból 
is csak ennyi hiányzott, hogy már életükben hat- 
hassanak. 

—  Tudom, tehetségtelen vagyok, tudom, kár ezt 
a szememre vetni. 

—  Ellenkezőleg, az egyik legnagyobb tehetség 
vagy, akivel valaha találkozhattam. Csakhogy 
nem írói tehetség. 

—  Hanem miféle? 
—  Nevelői. 

* 

Tényleg, ha elgondolom ezt a mi nyomorúsá- 
gos kis szellemi életünket, alig jut eszembe valaki, 
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aki igazi szerepet játszana benne, s akinek va- 
lamikor, legalább indulása idején, ne lett volna 
köze Schuller Rudolfhoz. Jöttek az új nemzedékek, 
egymás után többször is jöttek, fiatalemberek ér- 
keztek Kolozsvárra (az egyetemre), tele becsvágy- 
gyal, érdeklődéssel, s azok közül előbb-utóbb 
mindenki megfordult Rudinál. Vagy ha nem ép- 
mindenki: igen sokan. Ő pedig csakugyan 
mindenkit szívesen látott szalonnak, könyvtárszo- 
bának berendezett fényűző nyomortanyáján, hely- 
lyel (esetleg tejjel, teával) kínált mindenkit — és 
beszélgetett. 

Semmi mást nem tett, csak beszélgetett. Bal- 
zacról, Proustról, Gide-ről, Mauriacról — ifjú- 
ságának kedves és divatos szerzőiről —, de 
egyébről is: Adlerről, Jungról, zenéről, világ- 
ról; megejtő inventivitással, minden kis fennaka- 
dásnak elejét véve pergett szájáról a szó, miköz- 
ben igazi érdeklődéssel figyelt oda arra is, amit 
mondtak neki. Schuller Rudi világéletében párat- 
lan causeur volt. Így nevelt minket. 

Nem volt ez persze igazi nevelés, emberformá- 
lás, jellemalakítás — Schuller Rudi mindenkor ag- 
gályosan tisztelte mások mivoltát. Meg sem kí- 
sérelt manipulálni, igaz, nem is hagytuk volna 
magunkat. Inkább csak légkört teremtett, gátlá- 
sokat oldott fel, inkább csak elhitette mindenkivel, 
hogy amit mondani tud, az másnak is fontos le- 
het. Magam tanúsítom, voltak évek, amikor őraj- 
ta kívül senki sem akadt Kolozsvárt, aki érdek 
nélkül és teljes lélekkel odafigyelt volna az írá- 
sunkra. Megtisztelő figyelmével mintegy nagyra 
növelte az önbizalmunkat, előcsalogatta mondani- 
valónkat, erőfeszítést, teljesítményt csikart ki be- 
lőlünk: írni, sőt beszélni tanított — miközben 
hallgatni is. Úgy van, valamiféle légkört teremtett 
maga körül, légkört, amelyben a legelvetemültebb 
kéziratok is felolvashatók voltak, a legkülönckö- 
dőbb vélemények sem hatottak ostobaságnak; fel- 
szabadult, kedélyes baráti légkört, amelyben egyen- 
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jogú partnernek, sőt kissé már fölényben levőnek 
érezhette magát az ember. 

És ezzel az atmoszférával együtt — nem is 
együtt: ezáltal — teremtette meg a maga kis szi- 
getét. 

A fiatalemberek, akik Schuller Rudihoz eljártak 
olykor, eljártak persze máshova is. Egyetemre, iro- 
dalmi körökre, szerkesztőségbe. Ezek tulajdonkép- 
pen szintén mind irodalmi fórumok voltak, alap- 
tónusukat mégis inkább ideológiainak, mintsem iro- 
dalminak kellett érezni: szellemi életünk orientáció- 
ja akkoriban erőteljesen politikus volt. Hogy is lett 
volna elképzelhető, hogy például az Utunk szer- 
kesztőségében, Gaál Gábor vagy akár Sőni Pál tár- 
saságában ugyanolyan kedélyesen és felszabadultan 
folyhasson a szó költészetről, zenéről, irodalom- 
ról, mint Schuller Rudinál? Mindenütt mindenki 
befolyásolni (sőt ellenőrizni) akarta akkoriban a 
fiatalembert, mindenkinek mindig résen kellett len- 
nie, nehogy helytelent írjon, gonoszat mondjon, el- 
árulja, elszólja magát. Őnála nem. Neki sosem volt 
semmi hatalma, őtőle nem kellett félni, Rudinál 
bármiről bárki kedvére cseveghetett. Az ember- 
ben, úgy látszik, eredendő szükséglet él, hogy sza- 
badon eszmét cseréljen — kivált a mesterségéről! 
Ez a szükséglet tartotta életben annak idején az 
irodalmi kávéházakat, szalonokat, ez hozta létre 
Schuller Rudi nemzedékről nemzedékre öröklődő 
baráti körét is — vagy inkább magánszemináriu- 
mát, vagy tényleg: irodalmi szalonját —, amely 
valóságos kis szigetként állt helyt az ideológia 
óceánjában. Akinek hatalmi ambíciói voltak, an- 
nak persze nemigen akadt Rudinál keresnivalója: 
hasznos kapcsolatokat, összeköttetéseket itt bizony 
nem lehetett szövögetni. Ebbe a fontos szalonba 
fontos emberek sohasem jártak. Jártak ellenben 
— nos, kik is jártak ide? 

Mindenki, mondom, csaknem mindenki, aki szel- 
lemi életünkben azóta valódi rangot vívott ki ma- 
gának. A jövendő járt Rudihoz. Írók, képzőmű- 
vészek, zenészek, egytől egyig tehetségesek, fiata- 
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lok — Rudi társaságának egyetlen szelektív kri- 
tériuma volt: a tehetség. Akiben nem volt semmi 
tehetség, az valahogyan, ki tudja, hogyan, azonnal 
el is maradt, aki tehetséges volt, máskor is eljárt 
oda. Soha senkivel sem találkoztam, aki annyira 
vonzódott volna a tehetségekhez, mint ő, s aki- 
hez a tehetségek is annyira vonzódtak volna, mint 
hozzá. Azt hiszem, nem is kellett elolvasnia kézi- 
ratát, meghallgatnia felolvasását: Rudi már a fia- 
talember tekintetéből kiolvasta, mit ér — Osvát 
Ernőnek lehetett ilyen biztos szeme! És akit fel- 
fedezett magának, azt barátságába fogadta, di- 
csérte, pártolta, propagálta, hát persze csak a sa- 
ját körében, de ítéletének következményei, kisu- 
gárzásai támadtak: akit ő egyszer tehetségesnek 
mondott, azt megbecsülték már odakint is. Erős 
gyanúm: ha engem magamat nem téptek dara- 
bokra s faltak fel később az új nemzedékek, az 
Rudi halk propagandájának köszönhető. 

Mi ez a csendes és szívós vonzódás a tehetsé- 
gekhez, mi lehet, honnét fakad? Vannak emberek, 
akik életük értelmét találják meg a sznobériában. 
Kezdetben, megvallom, arra gondoltam, hogy ta- 
lán Schuller Rudi is az ellentétek vonzásánál fog- 
va érzi magát olyan jól az ifjú titánok körében, 
azért tiszteli mindmáig annyira a művészi tehet- 
séget, mert neki ilyesmi nem adatott. Ma már 
nem hiszem ezt. Úgy látom ellenben, hogy egy 
fölényes tehetség keres itt társaságot magának, 
egy olyan tehetség, amely mások tehetségét vá- 
lasztja nyersanyagul. Schuller Rudolfnak arra van 
tehetsége, hogy mások tehetségét felismerje, mél- 
tányolja, támogassa, szeresse, és aztán — okos be- 
szélgetések során — tőle telhetőleg ki is művelje. 
Tehetsége pedig rendkívüli, legalábbis egyenran- 
gú azokéval, akiket magának felfedezett! Ez ta- 
lán a viszontvonzódás oka is; ezért, nem másért 
sereglenek köréje mindmáig vének és fiatalok. 
Mert a tehetség olyasvalami, ami nem akar el- 
kallódni: igényli a jó társaságot, szereti, ha ki- 
művelik. 
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Látható: Schuller Rudolf született pedagógus. A 
legtapintatosabb, legbarátságosabb, legműveltebb, 
legszerényebb (és legfontosabb) művészpedagógus, 
akivel valaha találkozhattam. 

* 
Elmesélt nekem egyszer Rudi egy történetet. 
Egyetemi hallgató korában Zolnai Béla szemi- 

náriumába is eljárt. Megszólítja egy ízben a pro- 
fesszor: 

— Lenne szíves, Schiller kolléga . . . 
— Még csak Schuller — veti közbe Rudi, s 

ezzel már el is dőlt, hogy ő lesz a Zolnai tanár- 
segédje. 

Egyszer egy másik anekdotát is mesélt nekem: 
Templomavatás Erdőszentgyörgyön. A templo- 

mot maga az angol királyné (született Rhédey- 
lány) renováltatta, mindenféle előkelőségek jelen- 
nek meg az avatásán, köztük egy főherceg is. 
Bemutatják neki a helybeli intelligenciát. 

— Doktor Imecs — mutatkozik be a gyógy- 
szerész, amikor sorra kerül. 

— Doktor Habsburg — ráz vele kezet a her- 
ceg. 

Hát mondják meg, kérem, milyen jól leégette 
szegény, sznob patikust! És mégis, aki mostaná- 
ban (és már jó ideje) meg akarja látogatni Rudit, 
annak üveges verandaajtó állja az útját, s azon 
egy névjegy: 

Dr. phil. Schuller Rudolf 
Dr. phil. — hogyhogy doktor phil.? —, nem 

olyan ez éppen, mintha az erdőszentgyörgyi pati- 
kust hallanók bemutatkozni? Én már az új ruha 
gondolatát is azzal szoktam elhárítani, hogy hi- 
szen egyazon Székely János maradnék benne — 
nem maradna-e ő ugyanaz a Schuller Rudolf a 
„Dr. phil.” nélkül? Úgy vélem, Schuller Rudi 
rendkívüli szerénysége mutatkozik meg ezen a 
furcsa, idejétmúlt névjegyen is. Nem hiszi magá- 
ról, hogy ismerik, megbecsülik; lemondott arról, 
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hogy íróilag ismert, „közismert” neve legyen; más 
minőségében mutatkozik be; doktorságával pró- 
magának némi respektust szerezni. Pedig hát 
becsönget-e valaki azon az ajtón, aki ne tudná, 
az a Schuller Rudolf? Igaz, nem ismerjük ne- 
a könyvüzletek kirakatából, az életből (a szel- 
lemi életből) ellenben régen és igen jól ismerjük. 
Ime, a fennhéjázás álruhájába búvó lemondás, 
vagy éppen fordítva: az életkudarc fitogtatása, az 
életsiker lebecsülése — milyen különös lelki bo- 
nyodalmakról árulkodik egy ilyen névjegy! 

A valódi életsiker lebecsülése — úgy gondolom, 
erről van itt szó, ez keseríti meg igazából Rudi 
öregkorát, ez a tartalma vissza-visszatérő depresz- 
szióinak is. Alázatosan viseli az elsikkadt tehet- 
ség, a féltehetség, a tehetségekhez vonzódó mű- 
kedvelő kopott zakóját; nem hiszi, nem akarja el- 
hinni, hogy igenis végzett valamit. 

Pedig hát végzett. Egész tehetségápoló intéze- 
tek, kollégiumok, egyetemek feladatait vállalta ma- 
gára s végezte el. Mi, akik hajdan Rudihoz jár- 
tunk „rotyogni”, mindnyájan felpakolóztunk mű- 
veltségének és hozzáértésének kincseiből (ki-ki az- 
zal, amire szüksége volt), s így elmondhatjuk: az 
S hatása azóta is minden művünkben szükségképp 
jelen van — élettermésünk nem csekély része tu- 
lajdonképpen őt illeti. Többet is mondok: mi csak 
az irodalmat formálgatjuk, alakítgatjuk azóta úgy, 
hogy tudjuk, legjobb tudásunk és tehetségünk sze- 
rint — ő azonban magát az életet alakította! 
Meglehet, fontosabb, mélyebb nyomot hagy ma- 
ga után, mint bármelyikünk. Ha az emberi bol- 
dogság titka tényleg a termékeny élet: Rudi bol- 
dog. Mindig is boldog volt, épp csak nem tudta 
magáról. Azt hitte, mellőzöttségben, tétlenségben, 
nyomorúságban, magányban él, véges-végig az le- 
hetett a benyomása, hogy semmit sem sikerült 
megvalósítania magamagából. És közben mindvé- 
gig azt művelhette, amire való, amire a leginkább 
képes — a lehető legnagyobb mértékben megva- 
lósította magát. 
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Milyen különös is az emberi sors. A legképte- 
lenebb cethalakat találja ki, hogy rákényszerítsen 
a küldetésünkre. Gondoljuk csak el: valaki nem 
tudja érvényesíteni művészi ambícióit, kénytelen- 
kelletlen lemond választott hivatásáról, diskurál- 
gatni, trécselni kezd: pótcselekvéshez folyamodik. 
S aztán kitűnik: épp ez a pótcselekvés az igazi hi- 
vatása, éppen a frusztráció vezette el a valódi 
útra, az ő külön, sajátos területére, ahol jelen- 
tékenyet alkothatott. 

Sohasem tud annyira elhalmozni minket aján- 
dékaival az élet, hogy ne hiányozzék még valami. 
Nem is valódi boldogság az, amit megélésének pil- 
lanatában érzékelni lehet. A boldogság: vagy re- 
mény, vagy emlék — jelen időben nem élhető 
meg. 

Vajon mit szólna Schuller Rudi, ha legköze- 
lebb, amikor meglátogatom, pontosan ugyanazok- 
kal a szavakkal nyitnék rá, amelyekkel ő fogadott 
nemrég, életem egy nehéz szakaszában, amikor 
már végképp boldogtalannak tudtam magam? 

— Azért milyen boldog ember vagy te, Rudi! 

(1984) 
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MODUS VIVENDI 

Te éppen olyan férfi vagy, minővel 
Szerettem, hogy közöm volt valaha. 

Így, múlt időben, mintha a halálon túlról (szó- 
val a közeli vég eleven tudatában) mondja ezt 
valaki valakinek, megtisztelve azt barátságával, 
de — minek tagadnók — kissé bizony már hízel- 
gőre is fogva a szót. Ki mondja, kinek, miféle 
írói műben? Nos, Hamlet beszél így egyetlen jó- 
emberéhez, Horatióhoz, minden idők legmakulát- 
lanabb magyar irodalmi alkotásában, a Hamlet 
dán királyfiban. 

Tudott dolog: Babits Mihály, amikor megkér- 
dezték tőle, melyik szerinte a legszebb magyar 
vers, habozás nélkül (ám némileg provokatíve) 
Shelley Nyugati szelét nevezte meg — Tóth Ár- 
pád fordításában. Ha tőlem kérdeznék, melyik a 
legfontosabb írói mű magyarul, egyáltalán nem 
provokatíve, de éppoly határozottan szintén egy 
fordítást, Arany Hamletjét mondanám annak. 
Lehet, hogy valamiféle nemzeti alacsonyabbrendű- 
ségi érzés lappang választásomban, mégis azt mon- 
dom: nincs ennél tisztább, tökéletesebb. Még az a 
kis nehézkessége, az a kis népies íze, ami bizo- 
nyára eltér az eredetitől és sajátossá, egyedivé te- 
szi, mondhatni még a hibája is javára válik! Eb- 
ben a makulátlan munkában olvasható tehát a 
két sor, amelyet én most magára Aranyra vonat- 
koztatnék: épp olyan férfi ő, minővel szerettem, 
hogy közöm volt valaha. 

Mert közöm volt hozzá, kétségtelenül. Mint 
ahogy mindannyiunknak szoros és személyes kö- 
zünk van legalábbis a legnagyobbakhoz. Az a 
költészet különös hatalma, hogy belénk ülteti, szó 
szerint agyunkba sajtolja másvalaki gondolatát 
(mintha csak magunk gondolnók), már-már azo- 
nossá tesz minket egy idegen lénnyel. Arany Já- 
nos hibátlan pontossággal és plaszticitással meg- 
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fogalmazott költői gondolatait agyamban hordom, 
magaméinak érzem — akképpen van hozzá kö- 
zöm, mint saját magamhoz. 

Igen korán, már kamaszkoromban el-eljátszot- 
tam az ötlettel, hogy az írás és művészet nagyjai 
közül kivel tudnék igazán jól megférni, elbeszél- 
getni, ha még közöttünk élne. A Commediából 
tudom: olykor Dante is eljátszott ezzel. Mert a 
nagyok, épp azáltal, hogy közünk van hozzájuk, 
valamiféle illúzióba is ringatnak minket. Hogy 
talán mi értjük legjobban őket, sőt talán mi ért- 
jük egyáltalán, s így tehát mi lehetnénk az egyet- 
len megértő társuk. Ilyen hívatlan s mondhatni 
utólagos barátsereget toboroznak maguknak a na- 
gyok azzal, hogy válogatás nélkül mindenkit ma- 
gukhoz emelnek — így toboroznak maguknak 
utókort. 

Nos, életem különböző szakaszaiban más és más 
irodalmi nagyság társaságában képzeltem el magam 
a legszívesebben. Előbb a Petőfiében, később a 
Baudelaire-ében, Rimbaud-éban, aztán a Tolsztojé- 
ban, Thomas Mannéban, végül a Szabó Lőrincében 
(igaz, csak holta után). Uramisten, volt idő, ami- 
kor komolyan ábrándoztam arról, hogy milyen jól 
megférnék például Petőfivel! Holott hát ővele 
igazán senki sem fért meg — kivéve éppen Aranyt. 
Arany viszont megfért. Mert ő szegény minden- 
kivel megfért, semmi sem volt benne a géniuszok 
dominanciára törő agresszivitásából, önérvényesítő 
hajlamából, naiv és ízetlen küldetéstudatából, ami- 
vel olyan nehéz próbára teszik környezetüket és 
persze önmagukat (úgyhogy a zavart utód végül 
gondolkodóba esik, nincs-e igaza annak, aki a zse- 
nit mint a személyiség megbetegedését definiálja). 
Aranyban mindebből semmi sem volt. Bármihez 
inkább hasonlított, mint a modern Európa spontán 
kialakult zseni-képéhez. Az volt ő csakugyan, ami- 
nek Babits nevezte: zseni a nyárspolgár álarcában. 
A nyárspolgáréban? Mért volna nyárspolgár az, 
aki irtózik a feltűnő gesztusoktól, kerül minden- 
féle versengést, marakodást, ehelyett megül a kuc- 
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kójában, s elvégzi mindazt, amire képes — mi- 
közben az emberélet alapvető kötelességeit is tel- 
jesíti? Miért volna megvetendő, aki kitart a jóízlés 
mellett, s nem követel különleges bánásmódot ma- 
gának? „A költő más” — olvastam a múltkor 
nagy bosszúsággal egy versben, s azonnal felhor- 
gadt bennem a kérdés: mért volna más? „Akinek 
nehéz a dolga, annak jó dolga legyen” — olvas- 
tam másutt a költő-nyárspolgár igazi hangját, 
amint különleges igényeit igazolja. Kézenfekvő a 
kérdés: vajon nemcsak azért terjesztik magukról 
ezt a téveszmét a költők, hogy mások rovására ki- 
váltságokat szerezzenek? Előnyt, kiváltságot sze- 
rezni — ezt sejtem én a zseni-mítosz valódi (szub- 
jektív) indítékának, pedig hát mi árulkodnék job- 
ban csökkentértékűség tényéről és tudatáról, 
mint épp az, ha valaki kiváltságra szorul? A 
fausti típusú önérvényesítő zseni sejtelmem szerint 
túlkompenzált ember. Aki másokkal szemben előnyt 
igényel, az lénye legmélyén másoknál hitványabb- 
nak tudja magát. 

Mindig csodálkoztam az „előkelő” szón. Ez ere- 
detileg a kiváltságos társadalmi osztályt jelentet- 
te (a feudális főnemességet), s csak azután vette 
fel azt a jelentést, amit ma értünk rajta. A társa- 
dalmi rangról háramlott át a lelki habitusra. Mint- 
a kettő összeférhetne! Mintha bizony nemes és 
előkelő lehetne lélekben az, aki előnnyel indul az 
életversenyben s nem átall mások rovására előjo- 
gokat követelni magának! Előjogokkal élni, ez vé- 
leményém szerint bizony proccság és közönséges- 
ség; aki így tesz, az bizony bugris. Paradox mó- 
don azt is mondhatnám: minél előkelőbb valaki 
világi rangjában, annál közönségesebb morálisan. 

De a költőnek azonkívül is, már mesterségében 
is csak árthat minden kiváltság. „. . . Pokolra kell 
annak menni” — mondta a nép s a nép után sze- 
gény József Attila. A kiváltság mindenféle élet- 
és valóságismeret halála, olyan, mint valamely 
bádogdoboz: nem lehet kilátni belőle. Vagy mint 
Gottfried Keller versében a jéglap: nem lehet alá- 
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ja hatolni. Aki megkülönböztetett, kiváltságos 
helyzetben van, az végképp kizárta magát a lent- 
levők, a megalázottak és megszomorítottak közös- 
ségéből annak sosem lesz köze az emberélet való- 
di sodrához és nyomorúságához, megvakul mint- 
egy, nem látja azt sem, ami az orra előtt van. 
Még egy olyan független szellem, mint Tolsztoj, 
még ő is megsínylette íróvoltában, hogy társadalmi 
helyzetében kiváltságos volt — és ő tudta is ezt. 

Arany János sohasem engedett meg magának 
semmilyen feltűnő gesztust, sohasem követelt kü- 
lönleges elbánást, előjogot, lenézett minden kivált- 
ságot, nem bújt el semmilyen bádogdobozba, ahon- 
nét már nem is látszik az élet. Arany János elő- 
kelő volt. Nem nyárspolgár, hanem előkelő. En- 
nek a jobbágysarjnak minden becsvágya az volt, 
hogy megbújjon a jellegtelenben, a „kicsik és együ- 
gyűk” között, szóval hogy közönséges polgárnak 
lássák és tartsák. Gondolom, mindenki megérti, 
miféle fickó az, akinek erre külön törekednie kell! 

Úgyhogy a mai eszemmel bizony már Arany 
János társaságába képzelem magam a legszíveseb- 
ben. Nem mintha én is ilyennek tudnám magam, 
hanem mert az előkelővel jó együtt lenni. Éppolyan 
jó, amilyen kínos az önérvényesítővel. És akkor 
elképzelem, hogy életben van, s én levelet írok 
neki: fogadná el a látogatásom, mert szeretnék 
vele megismerkedni. Kisvártatva megérkezne a 
válasz: 

Így, ne óhajtsd látni szembe: 
Ember ő is, törpe, gyenge; 
S tán becsét is, ha csalódnál, 
Alább tennéd. . . a valónál. 

Bizony, kitérne kérésem elől, de elzárkózását 
megcukrozná egy önironikus szentenciával. Mint- 
ha nem akarna csalódást okozni, mintha saját ér- 
dekemben hárítaná el a találkozást. A gőgös! Az 
előkelő! Köztudomású, hogy a kiegyezéskor — bé- 
külés- és talán békítésképpen — magasan dekorál- 
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ták. Bárki elolvashatja olykor szerénykedő, oly- 
kor felháborodott bökverseit, amelyek belső — 
igaz, csak belső! — tiltakozását tanúsítják. Mert 
csakugyan, ki az, aki Arany Jánost kitüntethetné? 
Némelyik ember gazdagabb annál, semhogy bár- 
ki is megjutalmazhassa. Olyan férfi volt ő, aki 
saját, mindennél szigorúbb ítélőszéke előtt próbált 
helytállni, nem volt szüksége mások dicséretére, 
kivált az ellenséges hataloméra — egyáltalán nem! 
Igaz, a visszautasítást sem vállalta végül. Mond- 
hatnók: gyávaságból, civilkurázsi híján. De sokkal 
valószínűbb, hogy az igazi ok ismét csak az elő- 
kelő ember tapintata. Visszautasítani valamit: az 
már feltűnés, az már gesztus (sőt botrány, ami 
másokat is kompromittálhat), jóízlésű ember le- 
hetőleg elkerüli. 

Egyetlen dicséretre volt igazán érzékeny, a 
konzseniális kortárséra, Petőfiére. Csak a legki- 
válóbbat tartotta méltó társának, csak az ő elis- 
merése jelentett neki valamit. Sohasem tudom meg- 
hatódás nélkül olvasni hálás, csaknem alázatos 
verseit, sorait, célzásait, amelyekben barátját em- 
legeti. Versengésről, irigykedésről szó sincs; min- 
den megnyilatkozásában habozás nélkül helyezi az 
önérvényesítőt — fontosságban és költői rangban 
— maga fölé; eszébe sem jut, hogy ez talán 
,,jobbágytempónak” is minősülhetne. Hogy belül 
mit érzett, nem tudjuk, kifelé ekképpen viselke- 
dett. Mintha azt mondaná: járj csak te elöl sa- 
ját tudatodban meg a közvéleményben, nekem nem 
olyan fontos. Az előkelő! A gőgös! Bánatos szkep- 
szissel nézte élete minden dicsőségét, sikerét (mert 
végül ebből is bőségesen jutott neki), s oly egy- 
szerűen, hitelesen mondja, hogy lehetetlen kétség-; 
be vonnunk: 

Ada címet, bár nem kértem, 
S több a hírnév, mint az érdem: 

Nagyra vágyva 
Bételt volna szívem vágya. 

Nem, Arany nem volt nyárspolgár. Előkelő volt. 
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Ellentmond ennek, hogy pályázatokon vett 
részt (mint tudjuk, így is „futott be”). A pályá- 
zat: verseny és vetélkedés. Részt venni valamely 
pályázaton, ez bizony annak jele, hogy elismerjük 
mások jogát az ítélkezésre, ettől tesszük függővé 
magunkra vonatkozó legszigorúbb ítéletünket, sőt 
odabocsátjuk — mintegy felkínáljuk — művün- 
ket összehasonlításra mások, ki tudja, kicsodák mű- 
veivel. Részt venni egy pályázaton kész veszede- 
lem a szellemi szuverenitásra és költői önbecsülés- 
re; Katona József példája elég jól megvilágítja, 
micsoda kockázat ez! 

A pályázat: viszonyítás; a pályázó: viszonyí- 
tott — előkelő ember sosem pályázik. Azonban 
gondoljuk csak meg: mi módja lett volna Arany- 
nak kilábalni a vidéki ismeretlenség állóvizéből 
s magának és műveinek nyilvánosságot szerezni, 
ha finnyásan kihagy minden efféle lehetőséget? Az 
írás értelme végül is az olvasás. Aki annyira elő- 
kelő, hogy olvasókra sem számít, minek írna? Már 
magában az írás tényében valamiféle magamuto- 
gató pojácahajlam nyilatkozik meg; az igazán elő- 
kelő szellem nemcsak hogy nem pályázik: nem is 
ír. Ezzel az apró megszorítással mondom én 
Aranyt előkelőnek: előkelő volt, már amennyire 
művész lehet. 

Különben érdekes megfigyelni, hogy pályázati 
sikerei kapcsán (Petőfi barátságát leszámítva) min- 
dig csak az aranyakat emlegeti. Nem önbecsülé- 
sét hozta meg a siker — hozott ellenben aranya- 
kat. Ironikus fölény, annak érzékeltetése, hogy 
versenybe bocsátkozott ugyan, de nem a lényeget 
illetően, mások ítéletére bízta ugyan magát, de 
csak magára vonatkozó ítéletének hallgatólagos 
fenntartásával — íme, a lelki stratégia, amivel 
Arany mégiscsak megmenti művészileg kompromit- 
tált emberméltóságának maradékát. 

Azt is mondhatná valaki: aranyakra hivatkozni 
tán még közönségesebb, mint a kivívott elismerés- 
re. Ez nem igaz. Arany János magánemberként 
tényleg kupori volt, az aranyak azonban annyira 
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alatta maradtak színvonalban költői becsvágyának 
és teljesítményének, hogy nyugodtan elélcelődhe- 
tett rajtuk. Művei tényleges értékének szerénykedő 
lefitymálása, az aranyak ismételt, lelkendező fel- 
emlegetése — mi másnak nevezzem ezt a maga- 
tartást, mint éppen előkelőnek? 

Mindez rendben is van és tökéletesen beillik év- 
tizedek alatt kialakított Arany-képembe. Csak 
egyetlen vonása érthetetlen számomra: fájdalmas 
érzékenysége a jogos vagy jogtalan bírálat iránt. 
Tudjuk, a valóságos életben (az irodalmon kívül) 
sohasem fogadott el semmiféle kihívást. Előkelő 
ember nem vív rangján alul, az igazán előkelő 
egyáltalán nem, mert már a párbaj is rangján alul 
van. Arany János fölényesen megállta a próbát: 
szerény és szegényes életvitelében a lelhető legna- 
gyobb mértékben előkelőnek bizonyult. 

Ha egy úri lócsiszárral 
Találkoztam s bevert sárral: 

Nem pöröltem, — 
Félre álltam, letöröltem. 

Láthatjuk, nem is akárhogy: a sárral lefröcskölt 
útszéli jobbágy görnyedt pózában tűri a sértést, 
törölgeti magáról a sárt, szinte fitogtatja jobbágy- 
türelmét, tudva, hogy mindezt nem érintheti iga- 
zán. Az előkelőség netovábbja! Mihelyt azonban 
irodalomról (műveiről) van szó, rögtön odalesz a 
fölény. Mit szóljak például ahhoz, hogy öregko- 
rában hihetőleg több drága évét megkeserítette A 
tölgyek alatt kritikája? Nem átallt hosszú, jól 
megcsinált versben siránkozni a sérelem miatt, s 
ez bizony éppen nem előkelő. Amilyen közönyös 
volt az elismerésre, éppoly érzékeny bármely — 
illetékes vagy illetéktelen — kifogásra, ami per- 
sze még mindig jobb, mintha fordítva lenne, de 
elég rossz így is. Úgyhogy ha netán mégis elfo- 
gadná a látogatásom s én elbeszélgetnék vele, elég 
kényelmetlen helyzetbe jutnék. Ömlenek számból 
a szó, hogy milyen jó, milyen igazán pompás, 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   50 

nyelvünk lelkéből fakadó, lélegzetünkhöz igazodó, 
alliterációkkal, belső rímekkel terhes nyelvi és ké- 
pi remeklés — milyen igazi, sűrűn szövött keleti 
kelme — pédául ez a strófa: 

Királyasszony kertje 
Kivirult hajnalra: 

Fehér rózsa, piros rózsa ... 
Szőke leány, barna. 

Vagy hogy milyen kimondhatatlanul szépen fu- 
volázik u-betűivel ez a sor: 

Tuba Ferkó juhot őriz a tájon. 

Ömlenék számból az elismerő szó, de ő csak vál- 
lát vonogatná, szinte rám sem figyelne, mert hi- 
szen ki tudná őnála jobban, mi benne az érték? 
Az is lehet, megkérne: beszéljünk másról. Ám ha 
rögtön ezután megkérdezném, előadta-e valaha 
verseit saját lantkíséretével (és használt-e valaha 
egyáltalán lantot), már elcsodálkozna. 

—  Nem én, soha, legfeljebb gitárt vagy cite- 
rát. Mért kérdi, öcsém? 

—  Én csak azért, kedves és tisztelt bátyám- 
uram, mert számtalan helyen olvasok lantról lírai 
verseiben. „A lantot, a lantot szorítsd kebeledhez, 
ha jő a halál.” Mindig gyanakodtam, hogy az 
csak afféle, szólás, nincsen valóság mögötte. 

—  A lant a költészet jelképe — oktatna ki. 
—  De hiszen a költő dolga éppen az volna, hogy 

új, eredeti jelképeket teremtsen saját valóságos él- 
ményeiből, nem pedig az, hogy közhellyé kopta- 
tott, ráadásul anakronisztikus jelképeket vegyen 
kölcsön valamely korstílus kelléktárából! 

Felhorkanna, rettenetesen megharagudna, nem is 
beszélhetnénk már semmi egyébről, s nyilván még 
távozásom után is sokáig rágódna szavaimon. 

Mindezt előre látva én talán elő sem mernék 
hozakodni sok és nagy kifogásommal. Nem is tu- 
dom, eszerint miről beszélgethetnénk. Így hát 
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szent meggyőződésem, hogy a hajdani nagyok kö- 
zül épp az ő társaságában érezném magam leg- 
jobban, már a képzelt valóság próbakövén is illú- 
ziónak bizonyul. 

Mi ez az ingerlékenység, ez a türelmetlenség, ez 
a minden fölényt feladó, konok önvédelem, amely 
a költőkön — az előkelőn is — rögtön úrrá lesz, 
mihelyt saját művükről van szó? Ez a kicsinyes- 
ség, sértődékenység, aminek annyi kitűnő epigram- 
mát köszönhetünk például a kritika ellen? Egyet- 
mást talán tudok mondani erről. Mert képzeljük 
csak el az alaphelyzetet: adva van valaki, egy 
költő, aki megül a sutban, s igyekszik a legtöbbet, 
legjobbat kihozni magából. Nem pénzért (arról 
csak tréfálkozni szokott), nem kiváltságért, elis- 
merésért (az rangján alul van), hanem magáért 
a dologért, hogy „legyen” valami, ami eddig még 
nem volt. A teremtés terhét és felelősségét veszi 
magára, mivoltának mélyére nyúl anyagért, a meg- 
formálás során hétszer, hetvenszer meggondolja 
minden szavát; tőle telhetően semmit sem mulaszt, 
hogy műve érvényes legyen. És akkor jön más- 
valaki, a kritikus, s egyetlen felületes áttekintésre 
(vagy akár kettőre) véleményt mond az egészről; 
mindent jobban tud; alapeszmét, kompozíciót, 
hetvenhétszer meggondolt kifejezéseket kifogásol; 
kedvére „vág és akaszt”, vitázik, ítélkezik. Hogy 
a nyomtatvány árával megváltotta rá a jogot? 
Ez persze így van. De nem szép, hogy él is vele. 

Aki pénzért ír, jövedelmét látja veszélyeztetve 
a kritikától. Aki önérvényesítésért: hiúságát, 
presztízsét, érvényesülését. Aki rögeszméket ter- 
jeszt írásban: céljait látja veszélyben. Mindezek- 
nek könnyű elviselni a kritikát — vagy ha nem 
könnyű, azért viseljék csak el! 

De aki magáért a dologért ír s lényének vele- 
jét, úgyszólván önmagát adja, annak bizony ma- 
gát a létét vonja kétségbe a legcsekélyebb kifogás 
is. Mert próbáljuk csak szavakba foglalni, mi 
ilyenkor a tét. — Itt vagyok — mondja a költő 
—, itt van a mű, amely engem jelent. Neked 
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szántam, ajándékba adom, önként és kéretlenül 
megajándékozlak magammal, semmit sem kérek 
cserébe. Elfogadod-e? — Köszönöm, nem kell — 
válaszol a kritikus ítélkezési jogának tudatában, 
s tán nem is sejti, hogy adott kontextusban ez bi- 
zony annyit jelent: „köszönöm, nem kérek belő- 
led”. Megvetett ajándékról van itt szó, elhárított 
áldozatról, sőt ajánlkozásról, olyan ez éppen, mint 
a visszautasítás a szerelemben. Mondom, igazi köl- 
tőnek egész mivoltát, érvényét, magát a létét von- 
ja kétségbe minden kifogás. Mert a legcsekélyebb 
is azt tanúsítja: választottját nem tudta lenyű- 
gözni, teremtett világát (önmagát) nem tudta el- 
fogadtatni: csődbe ment, kudarcot vallott. 

Hát ezért nem sikerült megőriznie előkelő fölé- 
nyét Aranynak sem, mihelyt bírálat érte. Ezért 
emlegette mindjárt a költői elhallgatást, sőt a ha- 
lált. A dicsőséget könnyen, előkelően, semmibe vé- 
ve viselte el — a bírálatot sehogyan. 

Különben egész életművén a kezdet kezdetétől 
késő öregkoráig végighúzódik valami panaszos, 
siránkozó hang. Egyetlen szava sincs, amely hen- 
cegésnek, öndicséretnek minősülhetne, hacsak nem 
negatív módon. Ez a dúsgazdag ajándékosztó ki- 
zárólag nyomorúságával dicsekedett. Viszonylag 
szegényes élet adatott neki, mint tudjuk, de abból 
is csak a bajt és bánatot érzékelte, sosem volt más- 
ra szeme, s ezen még élcelődött is olykor; mély 
önismerettel fájvirágnak nevezte magát. Szemér- 
mesen hallgatott mindig a jóról, ami érte, a rosz- 
szat untig felemlegette, mintha nem is lettek vol- 
na sikerei, hanem csupa kudarca. A kudarcok 
életkincsének számontartása és megbecsülése; ku- 
darc és bánat intenzív költői kiaknázása — ez az, 
ami a leginkább jellemző Aranyra. Panaszkodott 
a világra, az emberekre, a reményeit megcsaló tör- 
ténelemre, a szegénységre, az öregségre, a sorscsa- 
pásokra, időrabló mindenkori hivatalára — néha 
még magára is. Sejtelmem szerint olykor csak 
azért panaszkodott, nehogy megirigyeljék dicső- 
ségében. Ez is előkelő vonás. 
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Panasz, panasz, csupa panasz, egyetlen siralom 
Arany egész lírája. Legvégül, öregkorában már 
költői terméséről is elégedetlenül nyilatkozott. 

Mily temérdek munka vár még, 
S mily kevés, amit beválték 

Félbe-szerbe. . . 

Képzelt látogatásom során hiába vonnám kér- 
dőre, hogy hiszen bírálói sem mondtak többet 
(ennyit sem mondtak), akkor hát minek horkant 
fel? — kézenfekvő volna a válasz. Nem mindegy, 
ki vágja szemünkbe életünk csődjét. Amit az em- 
ber megenged magának, másnak nem engedi meg. 
Hát ő megengedte magának: egyfolytában pana- 
szolt, lamentált, siránkozott, fitymálta, kicsinyí- 
tette magát. Nem mondom én, hogy mindezt csak 
szenvelegte, hiszen törékeny lényének alapvonása 
(a lelkiismeretesség és szemérem mellett) tényleg 
a sebezhetőség — márpedig aki sebezhető, azt meg 
is sebzik, efelől ne legyen kétség. Arany élete csak- 
ugyan lentről fakadó, válságoktól szabdalt, mé- 
lyen megszenvedett élet. De hát más is jött lent- 
ről, például Burns is, alaptónusa mégsem a pa- 
nasz és önvád, hanem ellenkezőleg, valamiféle 
egészséges, rusztikus hetvenkedés. A legtöbb, amit 
Arany a maga dicséretére valaha mondott, könyv- 
műveltségére vonatkozik. „Hisz forgattam a ja- 
vából én is egy párt valaha” — s még ezt is kirí- 
vónak érezzük megszokott hangvételéből. 

Az egyetlen erény, amit tudatosan, fennhangon 
vállalt, amivel mondhatni szemérmetlenül dicse- 
kedett: az alázat. Minden bajnak és bánatnak, 
magának az életnek alázatos elviselése. Jobbágy- 
erény? Nincs éppen jó füle annak, aki nem hall 
ki ebből egyebet is. Mert miféle világ az, amely 
alázatra szoktatja legjobbjait? Nem követelt ma- 
gának különleges elbánást, a kiváltságokat, előjo- 
gokat megvetette, a „kicsik és együgyűek” — a 
megalázottak és megszomorítottak életét élte, s 
bár szűkölködnie éppen nem kellett öregkorára, 
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még az a „kis független nyugalom” sem jutott ki 
soha neki. Mindez csak alázattal viselhető el. 
Arany János szinte már visszatetszően fitogtatott 
alázata ismét csak nagy lelki nemességéről tanús- 
kodik. Tudva vállalta a sorsot, amely másoknak 
kényszerűségből jut ki, így hát vállalnia kellett 
a muzsikerényt is, ami velejár. 

Akképpen válogattam meg itt a szavaimat, 
hogy bárkinek az oroszok, maga Tolsztoj juthas- 
son eszébe. Arany János úgy élt, ahogy Tolsztoj- 
nak nem sikerült; olyan alázatos volt, amilyen 
Tolsztoj lenni szeretett volna. Tolsztoj születésé- 
nél fogva, társadalmi rangjában is előkelő volt; 
kísérlete nem szolgált másra, mint hogy még iga- 
zabb, nemesebb, előkelőbb — igazán előkelő le- 
gyen! Az igazi előkelőség azonban a közös sors (a 
legnehezebb út) elvállalása. Nos, Arany igazán 
előkelő volt. Születésénél fogva, úgyszólván na- 
ívan örökölte az élethelyzetet s a velejáró erköl- 
csi rendet, amibe Tolsztoj hátrányos helyzetéből 
olyan hiába vágyakozott. Azt akarom mondani, 
hogy Arany örökös panasza, lamentáló siránko- 
zása (amely magában kevéssé előkelő) épp az a 
hang, amelyhez Tolsztoj is óhatatlanul eljutott 
volna, ha kísérlete sikerül. Hiszen már voltak is 
jelei ennek! Lent, a jellegtelenben, a sűrű sokaság 
közt, ahová méltóságának sugallatára kívánkozott, 
odalent, az élet legalján, úgy látszik — s tudjuk 
is ezt! —, semmi egyéb nem hallszik, csak tehetet- 
len panasz és siránkozás. 

Emellett persze Arany verseiben s főképpen 
egyéb megnyilatkozásaiban némi nehézkességet, 
pedantériát, sőt aggályoskodást, nevezzük csak ne- 
vén a dolgot: némi tudálékosságot is érzünk. Ez 
tagadhatatlan. Autodidakta volt, nem végezte el 
annak rendje és módja szerint még a kollégiumot 
sem; ami összegyűlt batyujában, mindent magá- 
nak köszönhetett. Óriási lehetett persze ez a ba- 
tyu, benne volt Homérosz, Shakespeare, Dante, 
Szophoklész, az oroszok (szóval a legfontosabbak), 
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benne volt a népélet és népnyelv páratlanul gaz- 
dag ismerete, de egynémely kortárs, például Baude- 
laire már nyilván hiányzott. Egy és más, mon- 
dom, mindig hiányzott Arany batyújából, talán 
csak a biztonság, az elegancia, bennfentesség a 
magaskultúra bizalmasabb és rejtettebb zugaiban, 
a jártasság a korszerű áramlatokban, az, amit úgy 
hívunk: à jour. A rendkívül művelt Arany János, 
noha egyrészt maga is a korszerű (realisztikus) 
epika képviselője, másrészt már környezetének 
történelmi megkésettsége folytán sem lehetett pon- 
tos szinkronban Európával. Balladát, eposzt írt 
Baudelaire korában! Azonkívül alkatában is tény- 
leg hozott magával valamiféle paraszti nehézkessé- 
get, s ezt maga is tudta: előbb már említett mély 
önismeretével vaskosnak mondta magát. „Vaskos”, 
„reális”, hát igen — én azonban a fogalmazás 
élessége végett inkább a tudálékosnál maradnék. 
Kérem, ne botránkozzanak meg, ne büntessenek 
érte: megítélésem szerint Arany János bizony tu- 
dálékos volt. Ez nehezítené meg leginkább együtt- 
létünket, ha netán mégis elfogadná a látogatá- 
som. Nem mintha bennfentesnek és elegánsnak 
tudnám magam, lehet, hogy éppolyan nehézkes, 
aggályos, tudálékos vagyok, sőt még olyanabb, 
ezt senki sem tudja magáról eldönteni. De akkor 
is: elképzelhető-e kínosabb jelenet, mint két tu- 
dálékos találkozása? Nem, őszinte kívánkozásom 
ellenére, hogy megfordítsam az időt és találkoz- 
zam vele; minden gilgamesi, odüsszeuszi indula- 
tom ellenére, hogy felkeressem ott, ahol most van 
vagy nincsen; minden dédelgetett illúzióm ellené- 
re, hogy a hajdani nagyok közül éppen vele, az 
alázatos előkelővel tudnék a legjobban megférni 
— mindezek ellenére sem hiszem, hogy együttlé- 
tünk zavartalan és boldog lehetne. Szerencsére el 
is hárítaná a látogatásom. Nagy és kicsiny — ma- 
radjon mindenki a maga körében. 

De azt az idézetet, amivel mondókám kezdtem, 
a végszorultságban vergődő Hamlet hízelkedését 
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egyetlen megmaradt jóemberének, Horatiónak (az 
ő makulátlan fordításában), még az orrom előtt 
becsapott ajtón keresztül is szívesen odasúgnám 
neki. 

Te éppen olyan férfi vagy, minővel 
Szerettem, hogy közöm volt valaha. 

(1982) 
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A mítosz értelme 

KÉTFÉLE ÉRTELMEZÉS 
A Cantata profana szövegéről 

A mítosz nyelve, amelyen hozzánk 
is szólhat: az értelmezés 

 
1 
 
Sokan és sokat foglalkoztak eddig a Cantata 

profanával, rengeteg oldalról szemügyre vették, 
szövegelemzésnek, zenei, folklorisztikai s ki tudja, 
még miféle vizsgálatoknak vetették alá; legutóbb 
prozódiájáról olvastam alapos értekezést. Ezekben 
a tudományos igényű dolgozatokban általában szó 
esik arról is, ami tényleg a legfontosabb, amire 
magának Bartóknak figyelme is nyilvánvalóan 
összpontosult — mert hiszen nem véletlenül vá- 
lasztotta ki s fordította le ő épp ezt a vadászko- 
lindát a rendelkezésére álló sok száz népi-epikus 
szöveg közül. De nem szenteltek még önálló muri- 
kát kimondottan ennek a legfontosabbnak: nem 
végezték el a kolindaszöveg mély értelmezését, az 
abban megjelenített mitikus cselekmény fogalmi 
dekódolását. Vagy amit mégis végeztek, annak mi- 
hozzánk, kívülállókhoz és laikusokhoz, a híre is: 
alig jutott el. 

A szarvasokká változott fiúk nem isznak többé 
pohárból, csak tiszta forrásból. No persze, ez így 
van, ezt mindenki észreveszi, lévén Bartók Béla 
emberi-művészi életprogramja, mégpedig átlátszó, 
csaknem explicit fogalmazásban. Azonban bármi- 
lyen szép és igaz, éppen csak ennyire aligha épí- 
tette volna Bartók egyik legfontosabb művét —  
mondanivalónak ez bizony eléggé sovány. Olyas- 
féle szerepe van, mint a „bemondásoknak” vala- 
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mely struktúrájával ható, mély dráma felületén: 
hadd értsenek belőle valamicskét a gyengébbek 
is. A felület alatt azonban félelmetes gondolati 
mélység, az emberi őstudás csodálatos bősége bu- 
zog és árad, már persze annak, aki fáradságot 
vesz megfejtésre. Meggyőződésem szerint a va- 
dászkolinda szövegének épp ez a jelentésbeli mély- 
sége-gazdagsága indokolta annak idején Bartók 
választását, s alighanem ez a kulcsa a hozzá írt 
zenének is. 

Ember és állat, állat és ember egyneműsége, egy- 
másba való átalakulása megtalálható majd min- 
den mítosz ősrétegében. A matriarchális társada- 
lom zoomorf világképe szerint minden nemzetség 
őse valamely állat; ez a klán totemje, védettje s 
egyúttal védelmezője: valamiképpen — mágikus 
módon — azonos a családdal. Nem tartozik ide, 
mi volt ennek a mitikus elképzelésnek eredeti er- 
kölcsi — pontosabban biológiai — szabályozó 
funkciója (például a rokonházasságokat gátolta 
meg). Az sem, miképpen váltak a hatalom kon- 
centrálódása folyamán ezek az állatősök az ural- 
kodó dinasztiák hatalmi jelvényeivé (az egyip- 
tomi fáraó például, mintegy kisajátítva az ősi 
nemzetségi totemeket, egyszerre formált jogot a 
keselyű, a sólyom, az ureuszkígyó, a sakál stb. 
jelvényszerű használatára, sőt ünnepélyes alkal- 
makkor, mint tudjuk, hiénafarkat viselt). 

Mindezek a mítoszok, mondom, azt az őstudást 
tartalmazzák, hogy az állati és az emberi szféra 
között nincs áthághatatlan szakadék, semmilyen 
szakadék sincs, tulajdonképpen egyneműek. Állat- 
faj vagyunk, állatoktól származunk, gyökerünk 
ott van az állatvilágban. A két világ áthat egy- 
másba, mondhatni közlekedik, de a legtöbb mítosz 
szerint csak egy irányban. A metamorfózis, mint 
valami szelep, az állatvilágból az emberi világba 
vezet át, nem pedig visszafelé. Nem biztos, hogy 
mindebben a fejlődéselmélet mitikus anticipációját 
kell látnunk — nem biztos, csak lehetséges. El sem 
hinné az ember, mi mindent tudtak már eleink, 
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hány modern elméletet, legeslegújabb felfedezést 
lenítettek meg mítoszaikban. 

Egyszóval állatból lehet ember, emberből állat 
soha. Illetve hát nagyon is lehet, csakhogy nem 
törvényszerűen, hanem kivételesen, mintegy isteni 
beavatkozásra, menekvés- vagy büntetésképpen. 
Ezeket a rendhagyó eseteket gyűjtötte össze Ovi- 
dius a görög-római hitvilág területéről (Meta- 
morphoses); kivételességüket már korlátozott szá- 
muk is bizonyítja. Prokné és Philomélé, hogy el- 
kerülje az üldöző Téreúszt, fecskévé, illetve csa- 
logánnyá változik át. Daphné egyenest babérfává. 
A szemérmében megsértett Artemisz — szintén a 
görögöknél — bosszújában szarvassá változtatja 
Aktaiont, akit azután saját kutyái marcangolnak 
halálra. Legbeszédesebb azonban a mi szempon- 
tunkból Arakhné története. Ez a csodálatos asz- 
szony olyan utolérhetetlen s ráadásul öntudatos 
mestere volt a szövésnek, hogy magával Athéné- 
vel is versenyre kelt, és csak a zsüri istenfélelme 
(magyarán részrehajlása) fosztotta meg a győze- 
lemtől. A bosszús istennő pedig — mi egyebet is 
tehetett volna? — pókká változtatta Arakhnét, 
úgyhogy most már az idők végezetéig szőhet és 
fonhat. 

Látnivaló: a póknemzetség eredetmondájával 
van itt dolgunk. A mítosz a pókfaj keletkezését 
afféle szakmai torzulásnak (a szövésre specializá- 
lódott ember elpókulásának) tulajdonítja, mégpe- 
dig úgy, hogy az átváltozást nem spontán, tör- 
vényszerű folyamatnak, hanem az istenség bün- 
tető, mondhatni regresszív-teremtő aktusának ál- 
lítja be. 

2. Az egyik értelmezés 
 
Annál érdekesebb a vadászkolinda szemlélete. Az 

öreg apó szép szál kilenc fia addig-addig jár ki 
vadászni, míg utat téveszt az erdőben, környeze- 
téhez hasonul, elszakad az emberi világtól, szar- 
vassá változik át. A szakmai torzulást jelképező 
metamorfózis mozzanata azonos, ámde a folya- 
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mat itt már természetes úton, úgy értem, spontá- 
nul, minden felsőbb beavatkozás nélkül megy 
végbe. 

Vajon igaz ez? Hiszen a szövegben bizonyos 
hídról, csodaszarvasnyomról is szó van — a fiúk 
csak azután válnak szarvasokká, miután ezen a 
hídon átmennek, s a csodaszarvas nyomát csapáz- 
va, végképp elbolondulnak az erdőn. Sőt az ap- 
juk is épp eddig a hídig követi őket, innét pil- 
lantja meg a csodaszarvas nyomát, amely azután, 
mint valami vezérfonal, elvezeti őt szarvasokká 
vált fiaihoz. Afféle határ ez a híd, az emberi vi- 
lág végső határa, s egyszersmind küszöbe az állat- 
világnak. Aki ezen átmegy, az már könnyen elté- 
ved, annak egyetlen kalauza már csak ez a két- 
értelmű, be- és egyúttal kivezető csodaszarvas- 
nyom. 

Szóval mégsem felsőbb beavatkozást jelképez 
mitikusan a híd. Hanem határhelyzetet, az átme- 
net pontját, a konfliktus színhelyét, ahol két vi- 
lág találkozik s mintegy farkasszemet nézhet egy- 
mással. Úgy kell elképzelni az emberi meg az ál- 
lati szférát, mint két szomszédos birodalmat. In- 
nét az ember, odatúl a csodaszarvas felségterülete; 
aki itt ember, az túlnan már állat, s minden bi- 
zonnyal fordítva is. Az öreg apó a lehető legna- 
gyobb kockázatot vállalja, amikor átmegy a hí- 
don. Hogy nem téved el s nem változik szarvassá 
ő is, az csakis annak köszönhető, hogy sohasem 
veszíti szem elől Ariadné fonalát (a csodaszarvas- 
nyomot), s még idejében rálel a bikacsapatra. Ván- 
dorútja eszerint Gilgames vagy Odüsszeusz, de le- 
gesleginkább Orpheusz pokoljárásához hasonló.* 

Visszatér ő is — szintén eredmény nélkül —: a köz- 
lekedés az emberi és állati szféra között itt, úgy 

 
* Tudok értelmezésről, amely szerint a fiúk valójában el- 

pusztultak az erdőn, a keresésükre indult öreg apó pedig 
a véletlenül megpillantott kilenc szép szarvasbikát véli a 
fiainak (akik így mintegy a nemlétből, a halálon túlról be- 
szélnek hozzá). Szellemes, mély hipotézis, nincs benne el- 
lentmondás — épp csak a szöveg nem igazolja. 
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látszik, nem egy, hanem kétirányú. A szarvasok- 
ká változott fiúk, miután apjuk meglelte őket, 
vele együtt akár maguk is visszatérhetnének a 
hídon, vissza az emberi létbe, a család köteléké- 
be. Csakhogy nincs kedvük erre. Nem kényszerű- 
ségből, hanem szabad elhatározásukból maradnak 
szarvasok, éppen azáltal, hogy nem jönnek* vissza 
a hídon. 

Ennek a ténynek pedig meghatározó jelentősége 
van a mitikus cselekmény értelmezésében. Mert 
minek vagyunk tanúi tulajdonképpen? Egy eman- 
cipációs folyamatnak, amely során a fiúk elsza- 
kadnak a szülői háztól. Ez máris fontos, de még 
csak általánosan emberi probléma volna, hiszen 
a szülőktől, mióta világ a világ, minden új nem- 
zedéknek többé-kevésbé el kellett szakadnia. Csak- 
hogy a fiúk itt ezáltal elszakadnak az emberi világ- 
tól is. Az emberi szférával szemben az állatit része- 
sítik előnyben, más szóval: miután egyszer már 
eltévelyedtek és szarvasokká váltak, a maguk új 
gondolkodásmódja, értékrendje alapján tovább is 
állatok kívánnak maradni. Miféle emancipáció ez? 
Semmiképpen sem civilizatorikus, hanem — mond- 
juk ki nyíltan — regresszív-romantikus. Mai fo- 
galmaink szerint a fiúk álláspontja a „vissza a 
természethez” jelszavában jelölhető meg. Ez a jel- 
szó Rousseau idején, úgy olvasom, progresszív-ci- 
vilizatorikus szerepet játszott; tiltakozást és non- 
konformizmust juttatott kifejezésre: a messzeme- 
nően természetellenessé (korszerűtlenné) vált hű- 
béri rend tagadását. De mit jelent a mítosz össze- 
függésében? Ehhez mindenekelőtt azt kellene tud- 
nunk, miféle emberi világból válnak ki a fiúk, mi- 
lyen ez a család. 

Volt egy öreg apó, s annak kilenc szép szál 
fia, foglalkozása szerint egytől egyig vadász. Az 
expozíció tényeiben és hangulatában messzeme- 
nően meseszerű és archaikus: ősállapotokra, afféle 
kezdetleges vadásztársadalomra utal. Óriási erdő- 
terület, rendkívül ritka népesség szükséges ahhoz, 
hogy egy ilyen klán puszta vadászatból fenntart- 
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hassa magát (mert hiszen félreérthetetlen szöveg 
zárja ki, hogy netán földműveléssel vagy állattar- 
tással is foglalkoznának). A vadászkolinda erdei 
háttere: primitív vadásztársadalom. 

Odahaza viszont a családi otthon egészen más 
képet mutat. Jómódú, gazdag, csaknem várszerű 
boronaház jelenik meg képzeletünkben, telis-tele 
egy fejlettebb termelési mód, sőt fejlett árucsere 
tanúságaival: puskák, ajtók, asztalok, fáklyák, 
bor, serlegek, poharak. Szinte el sem hinnők, hogy 
a magányosan útra kelő öreg apónak ilyen palo- 
tácskája van odahaza. Talán nem is az övé. Köny- 
nyen lehet, hogy a családi otthon az anya jogán 
a családé, aminthogy a család szilárd bázisa, ösz- 
szetartó ereje szövegszerűen is az anya személye: 

Jöjjetek ti vélem 
A jó anyátokhoz. 
A ti jó anyátok 
Várva vár magához . . . 

— — — — — — — — — 
Az asztalon serleg, 
Anyátok kesereg;— 
Serleg teli borral, 
Jó anyátok gonddal . . . 

Egyszóval könnyen lehet, hogy a cselekmény 
hátterében tapasztalt kettősség — az erdei-archai- 
kus, illetve otthoni-civilizált környezet ellentmon- 
dása — anyajogú társadalomra, matriarchális vi- 
szonyokra utal. 

A fiúk lázadásának értelme eszerint elszakadás 
a matriarchális családtól, az anyajogtól. De ha 
nem is az anyajogú világtól — ne menjünk ta- 
lán épp ennyire vissza a múltba —, adott környe- 
zetüktől, társadalmiasult viszonyaiktól, magától a 
civilizációtól mindenesetre. Elszakadás és emanci- 
páció — csakhogy merrefelé? Hát bizony hátra, 
visszafelé, a hajdani aranykorba, a szabadságba, 
az állatvilágba. A fiúk lázadása pontosan olyan 
természetű, mint a Rousseau-é. De nagyon jól 
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tudjuk, hogy maga Rousseau is csak akkor léphe- 
tett fel elméletileg az adott világrend ellen, ami- 
kor az de facto már válságban volt. A lázadás, 
még a regresszív is, csak az adott társadalom vál- 
sághelyzetén alapulhat — ezért játszhat regresszi- 
vitásában is progresszív szerepet. 

A fiúk lázadása a kolindában tehát valamely 
átfogó társadalmi válságról ad hírt. Talán a mat- 
riarchátus, talán valamelyik későbbi formáció fel- 
bomlásáról. Arról az állapotról, amelyben archai- 
kus módon, például vadászatból nem lehet megél- 
ni már (mert azt a világfejlődés rég meghaladta), 
de az új, fejlettebb állapotok sem bizonyulnak 
kívánatosaknak, s így a lélek vissza, a múltba, az 
állatősök zoomorf ősvilágába vágyakozik. A Can- 
tata szövege a maga mitikus nyelvén arról a rop- 
pant meghasonlásról ad hírt, amely úrrá lett va- 
lamely anakronisztikussá vált, válságba jutott 
(primitív) társadalom emberén, s valamiféle kitö- 
rési kísérletre, legalábbis elvágyakozásra kényszer 
rítette. 

Az emancipáció jelszava mindig a szabadság. A 
lázadó ember ritkán tudja, hogy milyen új emberi 
rendet készít elő' lázadásával, épp csak az adott 
rendet érzi már tűrhetetlennek, abból akar min- 
denáron kitörni. Hogy mivel támasztja alá láza- 
dását, regresszív, avagy progresszív utópiával-e, az 
szinte mindegy. Szabadságot akar, s ezért akár 
meg is küzd az adott világ fenntartó erőivel. A 
meglevőbe beilleszkedni tudó, azt mintegy drá- 
maian képviselő öreg apó fegyvert fog a fiaira 
(akiket fel sem ismer már), s azok végül már 
nyílt harccal, apagyilkossággal is fenyegetik: 

Kedves édes apánk, 
Ránk te sose célozz! 
Mert mi téged tüzünk 
A szarvunk hegyére . . . 
— — — — — — — — 
Izzé-porrá zúzódsz 
Kedves édes apánk! 
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Az adott rend konformista-konzervatív s az el- 
képzelt, ideális rend nonkonformista-lázadó erői 
csapnak össze a két szféra határán, a hídnál. Amit 
a Cantata profana szövege tartalmaz, az a világ 
általam ismert legrégibb (fejlődéstanilag legrégibb) 
romantikus utópiája. 

A megoldási javaslat — „vissza a természethez” 
— persze már akkor is illúziónak bizonyult. Tűr- 
hetetlen, anakronisztikus kötöttségeinket újfajta, 
még szigorúbb kötöttségek szokták felváltani. A 
matriarchátus felbomlása után például történelmi- 
leg nem az erdőbeli szabadság, hanem a pat- 
riarchális nagycsalád, a törzsszövetségek, majd a 
birodalmak kora következett el. Ebben a folya- 
matban jött létre a mai értelemben vett, tulajdon- 
képpeni társadalom, a hozzá tartozó egyenlőtlen- 
séggel, intézményekkel, koncentrálódó hatalom- 
mal. 

A kolindaszövegben ábrázolt lázadás így talán 
magát a kialakuló emberi társadalmat veszi célba. 
Az ősállapotban élő, pontosabban: oda visszakí- 
vánkozó ember tiltakozása ez a keletkező, őt mint- 
egy akarata ellenére bekebelező társadalmi lét el- 
len. 

Látnivaló: aki a Cantata profana szövegével 
foglalkozik, annak újra meg újra Rousseau-ra kell 
gondolnia. Ennek a csodálatos, ősi ihletésű szö- 
vegnek alaptémája a romantikus ember.* In statu 
nascendi. A romantika lényege a meghasonlottság. 
Az emberi lét eredendően romantikus, mert tu- 
datos: az ember a természet meghasonlása. De 
saját élménnyé, problémává, eszmélkedés tárgyává 
mindez csak a társadalmi lét során válik. A Can- 
tata szövege azt a pillanatot választja tárgyául, 
 

* Talán különös, hogy a zeneszerzőként kifejezetten an- 
tiromantikusnak ismert Bartókkal kapcsolatban annyiszor 
írom le a „romantikus” jelzőt. De hát én nem is őt, nem is 
a zenéjét, csak a Cantata-libretto eszmeiségét minősítem itt 
romantikusnak. Meggyőződésem szerint különben a Bartók- 
jelenség önmagában, alkatánál fogva is romantikus — ezt 
azonban most ne vitassuk. 
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amikor embervoltunk eredendő meghasonlottsága 
tudatosul, amikor az ember rádöbben: jobb lett 
volna állatnak maradnia. Folklór volta, mítosz 
volta, mese volta ezt az ábrándot lehetségesnek 
tételezi. Mai értelmezője viszont már csak az em- 
ber honvágyát látja benne, visszavágyódását va- 
lamely ember előtti, tudat előtti és főleg, társada- 
lom előtti, bűntelen, meghasonlásmentes, szabad 
állati létbe. 

3. A másik értelmezés 
 
Mindez persze csak akkor érvényes, ha feltevé- 

sem helytálló, és a szövegben tényleg archaikus, 
esetleg épp matriarchális állapotok tükröződnek. 
Ez azonban egyáltalán nem bizonyos, a zoomorf 
szemléleten kívül nincs reá bizonyíték. A rendel- 
kezésünkre álló egyetlen forrás — maga a szöveg, 
annak írásban rögzített jó néhány változata — 
meglehetősen fejlett viszonyokról ad hírt: föld- 
művelésről, pásztorkodásról, iparról, egyszóval 
munkamegosztásról és árucseréről. Ami a kolindá- 
ban szövegszerűen megjelenik, az nagyjából a 
XIX. század végének, a XX. század elejének ha- 
zai paraszti világa. Mi a kolinda jelentése ebben 
az összefüggésben, hogyan értelmezhető fogalmi- 
lag? 

Mítosz ez így is, jellegzetesen mítosz, csakhogy 
sokkal konkrétabb, mondhatni drámai megformá- 
lásban. A dráma igazi sajátossága — szerény kü- 
lönvéleményem szerint — ugyanis az, hogy szük- 
ségszerű, „nem történhetik másképp”. Miután 
cselekménye a legelső lépést megtette (és kiderült 
a szituáció), minden további lépése szigorúan meg- 
határozott, semmiféle teret nem nyit a szabad aka- 
ratnak. Ahol dráma van, ott nincsen választás, 
ahol választás van, ott nincsen dráma. A drámai 
összecsapás ezenfelül csak ott hiteles, ahol mind- 
két fél a maga igazának teljes tudatában cselek- 
szik. A dráma: magatartásformák, igaz ügyek, 
meggyőződések őszinte harca; a hitványság nem 
drámai téma; ahol valamelyik fél nem igazának 
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tudatában cselekszik, ott nemcsak a saját, hanem 
a másik fél győzelme (vagy veresége) is értéktelen. 

Nos, a vadászkolindában megjelenő cselekmény 
tökéletes drámai konstrukció. Az öreg apó nem 
nevelte fiait földművelésre, pásztorkodásra (hol- 
ott ez lett volna a korszerű életformájuk), ha- 
nem az archaikusra, a vadászatra nevelte. Ez a 
drámai vétek, az alaphelyzet, innét kezdve már 
minden abszolút szükségszerű. A fiúk kénytelenek 
reggeltől estig „hegyet-völgyet járni, szarvasra va- 
dászni”, mert különben a társadalmi fejlettség 
adott fokán már nem élhetne meg a család. A 
megrögzött erdei életmód, a folytonos barangolás 
 — és talán a vadhiány is — elvezeti őket az is- 
meretlen vidékre, a csodaszarvas nyomába, ahol 
is „utat tévesztettek, szarvasokká lettek”. Fogalmi 
nyelvre fordítva: eltévelyedtek, vadászatra speci- 
alizált életmódjuk következtében szakmai torzu- 
lást szenvedtek, elvadultak, elszarvasultak. Ugyan- 
az történt velük, mint Araknéval a görögöknél, 
csakhogy természetes úton, nem pedig isteni intéz- 
kedésre. Hát talán önként lettek szarvasok? Vagy 
legalább önként maradnak azok? Ha kedvük tar- 
taná, visszatérhetnének az emberi létbe? Ez egyál- 
talán nem bizonyos. Az első értelmezéssel ellentét- 
ben nagyon is lehetséges egy másik, hogy tudniil- 
lik a fiúk szakmai torzulása önkéntelen és végzet- 
szerű: ha akarnának sem tudnának rajta segíteni. 

Otthon, a szülők terített asztallal, étellel, borral- 
várják haza a fiaikat — és persze, hiába várják. 
Puskát ragad az öreg apó, keresésükre indul. Rá- 
bukkan a csodaszarvas nyomára — bocsánat: 
megpillant egy menekvő szarvast, nyomába sze- 
gődik, s valamely, forrás mellett utoléri a szarva- 
sokat. (Megjegyzem: nyáron a fiatal szarvasbikák 
tényleg csapatban járnak — ez a vadászkolinda 
szilárd valóságalapja, ettől olyan hiteles. Képzel- 
jük csak el: nagy, sűrű erdő, benne forrás, s akö- 
rül kilenc gyönyörű, fiatal szarvasbika — aki egy- 
szer ilyesmit látott, sohasem felejti a képet.) 
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Nem ismeri fel a fiait. Hiszen azok a maga drá- 
mai vétke miatt (amiatt, hogy archaikus életfor- 
mára nevelte őket) közben már szarvasokká vál- 
toztak át. Puskát fog rájuk: ha már odalettek a 
fiai, legalább zsákmánnyal térjen haza. A fiúk 
azonban felfedik kilétüket, és ellenszegülnek; sem- 
milyen érzelmi érvre, semmilyen kecsegtetésre nem 
képesek feladni új (emberi szempontból: elidegene- 
dett) életvitelüket. És akkor szólal meg a legked- 
vesebbik fiú, akkor mondja el elvadult nemzedé- 
kének hátborzongató himnuszát a szabad, állati 
léthez: 

De mi nem megyünk; 
Mert a mi szarvunk 
Ajtón be nem térhet, 
Csak betér a völgyekbe; 
A mi karcsú testünk 
Gúnyában nem járhat, 
Csak járhat az lombok közt; 
— — — — — — — — — — 
A mi szájunk többé 
Nem iszik pohárból, 
Csak tiszta forrásból. 

Himnusz ez, szinte az őszi szarvasbőgés orgo- 
nahangján szárnyaló himnusz, nagyszabású (s 
ugyanakkor rusztikusan evidens) költői képek so- 
rozata, de talán valami egyéb is. Tudniillik egy- 
szerű ténymegállapítás. A szarvasfiúk így adják 
tudtára teljes jóhiszeműséggel apjuknak, az öreg 
apónak, hogy nincs visszaútjuk; ők akár haza is 
térnének a családi otthonba (az emberi létbe), 
csakhogy ez lehetetlen: szarvuk nem fér be az 
ajtón, szájuk nem alkalmas már arra, hogy po- 
hárból igyék. Nem dacból, nem önként, nem sza- 
bad akaratukból maradnak, szarvasok, hanem 
kényszerűségből. És így az öreg apó erkölcsi vesz- 
tesként, egyedül kénytelen hazatérni: tulajdon vét- 
ke száll vissza a fejére, mint Oidipusznak vagy 
Kőműves Kelemennek. 
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Látható, a fiúk ebben a koncepcióban nem lá- 
zadók, hanem áldozatok. Minden új nemzedék az 
apák életmódjának, eszményeinek (nevelésének) az 
áldozata, akár úgy, hogy beleszokik és elidege- 
nül, akár úgy, hogy fellázad s ezáltal idegenül el. 
Az apák nemzedéke pedig minden esetben áldo- 
zata az új nemzedéknek már csak azért is, mert 
szükségképp vesztes marad. 

Van azonban az értelmezésnek egy kérdéses 
pontja. Mért változnak a fiúk épp szarvasokká? 
Hiszen világéletükben szarvasra vadásztak: hely- 
zetük, természetbeli szerepük szerint sokkal inkább 
farkasokká — farkasfalkává — kellene változ- 
niuk. Arakhné analógiája is ezt követelné, aki 
egyáltalán nem fátyolszövetté, hanem pókká lett 
szakmai torzulásában. Hogy a fiúk mégis éppen a 
szarvasokhoz hasonultak, azt egyebek között a 
vadásznak a vad iránt érzett mindenkori szerete- 
tével, szimpátiájával lehetne megmagyarázni. Kü- 
lönös, de így van, ősi varázsmondókák igazolják, 
tanúsítom magam is: minél többet vadásztam őz- 
re, annál jobban megszerettem az őzeket. 

De lehet ebben a sorsnak valamiféle iróniája, 
visszaütése, magyarán: lehet ebben büntető mozza- 
nat is. A fiúk azért változnak épp szarvasokká, 
mert világéletükben üldözték a szarvasokat, hadd 
ízleljék meg most ők is az üldöztetést. Rettenetes 
a szarvasok sorsa. Szabadok, igaz, de ezt csak a 
társadalmi ember érzi előnynek, szabadságuk csak 
kívülről (metaforikusan) kívánatos. Nincs jövő- 
tudatuk, igaz, nem tudják, hogy meg fognak hal- 
ni. Egyébként azonban egész életük egyetlen résen- 
lét, ínség és üldöztetés, egyetlen kilátástalan me- 
nekülés a ragadozók meg a terjeszkedő emberi vi- 
lág elől. A szarvasok élete az igazán kínos és ve- 
szélyes élet. Ez a sors rovatik a fiúkra büntetés- 
képpen archaikus életmódjukért — azért, mert 
neveltetésük folytán megátalkodtak az erdőjárás- 
ban. Az apa jóvátehetetlen magánnyal, magvasza- 
kadással, a fiúk jóvátehetetlen elidegenedéssel, 
„szarvassorssal” bűnhődik meg a kezdeti vétket, 
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amely egyetlen szóval: az anakronizmus. Tragé- 
dia, mondom, hibátlan tragédia. 

És talán figyelmeztetés is. Hindu hagyomány 
szerint a nagy eposzok versformája, a slóka, akkor 
jött létre, amikor a hajdani remete felindultságá- 
ban így szólt a vadászhoz: „átkozott légy, va- 
dász, amért a szerelemittas kócsagpár hímjét meg- 
ölted”. A hinduizmus és később a buddhizmus ál- 
lattisztelő szemlélete jut kifejezésre ebben a hagyo- 
mányban. Nos, a vadászkolindából is valami ha- 
sonló hinduisztikus, buddhisztikus figyelmeztetés 
árad: vigyázz, vadász, amikor szarvasra vagy 
bármilyen más állatra lősz, mert ki tudja, nem 
volt-e azelőtt ember. (Értsd: nem ártasz-e ezzel 
saját fajodnak.) Nem arról van itt szó, mintha 
a vadászkolindát a szarvasnemzetség eredetmon- 
dájának vélném (hiszen nem az), vagy mintha 
rokonságot, esetleg éppen kölcsönhatást tételez- 
nék fel a román és a lélekvándorlás-hivő hindu 
néplélek között. Hanem csak arról, hogy mindket- 
tő szemléletében ember és állat egyneműségének 
ugyanaz az őstudása nyilatkozik meg, amelyről 
fentebb már szóltam. 

Mondom: hibátlan drámai konstrukció. A va- 
dászkolindában mindenki jóhiszemű, mindenkinek 
igaza van, mindenki vesztes. A cselekmény min- 
den új fejleménye, lépése tökéletesen szükségszerű. 
Ha valami mégis zavaró ebben a második értel- 
mezésben, az a híd szerepe. Nincs benne funk- 
ciója a hídnak. Szükségtelen, sőt értelemzavaró 
mozzanatként, ráaggatott díszként lóg a konstruk- 
ció felületén, még környezetfestő elemként sem fo- 
gadható el. Mert ugyanbizony miféle rengeteg az, 
amelyben hidak (s így persze utak is) vannak, 
hogyan lehet abban elbolondulni? 

Ez az a motívum, a híd, ami a leginkább meg- 
kérdőjelezi a második (drámai) értelmezés hitelét, 
ez az, ami miatt inkább az első értelmezés elfoga- 
dására hajlik az ember. Mert egy ilyen szigorúan 
szerkesztett drámai cselekményben nincs helye fö- 
lösleges mozzanatoknak. Ha bármi is „kilóg” be- 
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lőle, az nem lehet más, csak valamely régebbi szö- 
vegváltozat elhomályosult maradványa, vagy vala- 
mely új, heterogén elem utólagos beszüremkedése, 
afféle kontamináció. Vagy pedig — ez is előfordul- 
hat — arra utal, hogy másfajta értelmezésre van 
szükség, amelyben a „kilógó” motívum is döntő sze- 
repet kap. A hídnak csak az első értelmezésben lá- 
tom döntő szerepét: a két világ közötti átjárást, 
a közlekedés kettős irányát jelképezi; az biztosít- 
ja a visszatérés lehetőségét, a szarvasokká válto- 
zott fiúk szabad akaratát. Emiatt hajlok inkább 
az első értelmezésre. A Cantata profana szövege 
nem annyira pedagogikus nemzedékdráma, mint 
inkább az emberi társadalom válsághelyzetére fe- 
lelő regresszív-romantikus utópia. 

4 
 
Két megfejtését, két egymástól radikálisan kü- 

lönböző értelmezését vázoltam fel a Cantata pro- 
fana szövegének. Vajon melyik helyes? Talán 
egyik sem, talán mindkettő, talán jó néhány más 
is: a mítoszoknak, mint minden cselekményes 
konstrukciónak, legfőbb előnyük, hogy igazán 
nyíltak, sokféleképpen értelmezhetők, minden új 
kor és helyzet (sőt minden egyén is) a maga igaz- 
ságát olvashatja ki belőlük. Mint ahogy ők maguk 
is önökké változnak, alkalmazkodnak az új viszo- 
nyokhoz, sosem szilárdak, sosem véglegesek: míg 
meg nem halnak, addig valóban élnek. Nyilván- 
való, hogy minden lényeges változás, ami a folk- 
lórhordozó népesség életében végbemegy, nyomot 
hagy a mítoszon is. Vajon nem az a helyzet, hogy 
a vadászkolinda szövegében régibb és újabb réte- 
gek vannak egyszerre jelen, s ez teszi lehetővé pél- 
dául a fent vázolt, két radikálisan különböző ér- 
telmezést is? 

És most jön a fordulat. A meglepetés, amelyet 
a szakmabeliek ezóta már nyilván többször is fel- 
emlegettek magukban, s amely egész eddigi okfej- 
tésemet fölöslegessé, illuzórikussá, afféle öncélú el- 
mejátékká teszi. Láttuk: a kétféle értelmezés ér- 
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vénye vagy érvénytelensége azon dől el, hogy a 
hídnak — annak az ominózus híd-motívumnak — 
az egyikben van, a másikban nincs szerepe. Emiatt 
vált kettőssé maga az értelmezés is, mert hiszen 
meglétén vagy hiányán múlik: szabad akaratukból 
maradnak-e szarvasok a fiúk vagy pedig kénysze- 
rűségből. Hogy úgy mondjam: minden a hídon for- 
dul meg. Nos, a vadászkolinda eredeti román szö- 
vegében, mint a szakmában köztudomású, semmi- 
féle hídról nincsen szó. Sem abban a kettőben, 
amelyet Bartók összevont és lefordított, sem egyet- 
len más variánsban, a legújabban sem, sehol, de 
sehol. A híd-motívum a szöveg magyar változatá- 
ban (Bartók fordításában) jelenik meg legelőször. 
Akár azért, mert kitűnő nyelvtudása ellenére fél- 
reértette a román szöveget*, akár mert új és más 
 — korunk emberi viszonylatainak, életérzésének 
jobban megfelelő — értelmet óhajtott adni a ma- 
ga variánsának: egyetlen motívum beiktatásával 
Bartók Béla a népi sorstragédiát romantikus utó- 
piává hangolta át. 

Volt-e erre joga? Azt is mondhatnók: a folklór 
egyik legnagyobb ismerője és hasznosítója, világ- 
viszonylatban is legelső rangú tudósa itt bizony 
meghamisította a folklórt: hidat pottyantott a 
rengeteg kellős közepébe.** Mondhatnók ezt, de 
aligha volna igazunk. Mert Bartók — akár szán- 
dékosan, akár szándéktalanul — egészen a folk- 
lórképződés szellemében tette, amit tett. A száj- 
hagyomány útján terjedő szövegeknek olykor bi- 
zony félreértés folytán is támadhat új variánsa, 
s azonkívül: mindenkinek, akinek megfordul a 
 

* Pîn-de vagy p’unde = punte. 
** Bartók a hídon és csodaszarvasnyomon kívül is be- 

toldott egyet-mást a (két román variánsból összeillesztett) 
szövegbe, ismétlésekkel stb. élt, de ezek nem érintik a tör- 
ténet alapstruktúráját. Legfontosabb a fáklyák és serlegek 
— szintén stílusidegen — bevezetése, meg az anya szere- 
pének feltűnő hangsúlyozása, amivel talán az erdei és ott- 
honi környezet kontraszthatását kívánta fokozni. Ezzel, mint 
láttuk, paradox módon megint csak archaikus irányba te- 
relte az értelmezést. 
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száján, joga van rajta fúrni-faragni, a maga el- 
képzelései szerint hangolni át. Adjuk meg Bartók 
Bélának azt a jogot, amely minden parasztember- 
nek megvolt és megvan, hogy a közös kincset a 
maga legbelső szükségletei szerint használja fel. 
Hiszen olyan új változatot hozott létre, amely a 
hozzá írt zenével együtt mélyen és hitelesen (és 
a lehető legmagasabb színvonalon) fejezi ki ko- 
runk életérzését. Például azt a nagy szorultságot, 
amelyről annyi szó esik épp napjainkban, hogy 
keresztül-kasul civilizált „posztindusztriális” vi- 
lágunk felfalja, elemészti saját természeti- alapjait, 
s ezzel önmagát is végveszélybe sodorja. Ezt és 
ennek minden elképzelhető emberi vetületét! Bar- 
tók Béla nem tett egyebet, éppen csak részt vett 
a folklórképzésben, miközben magát a folklórt is 
magaskultúrává képezte át. 

Látható tehát: nem egy szöveget próbáltam én 
értelmezni az előbbiekben, hanem kettőt. Egy né- 
pit és egy személyeset. Így hát mindkét értelme- 
zésem helyes lehet: egyik a népi, a másik a Bar- 
tók-variánsra vonatkozik. A népi szöveg: pedago- 
gikus nemzedékdráma. Bartók szövege: romanti- 
kus-utópisztikus mítosz. Csak az az érdekes az 
egészben, hogy a legújabb variáns — Bartók va- 
riánsa — sokkal régibbnek látszik, mint az ere- 
deti népi szöveg. Olyan ez az önkényesen beve- 
zetett legeslegújabb motívum (a híd), mintha egy 
legeslegősibb szövegváltozat elhomályosult marad- 
ványa volna. Archaikus, talán épp matriarchális 
viszonyokra, a társadalomképződés kezdeteire utal 
vissza, a társadalmi kötöttségekbe mindinkább be- 
fogott ember meghasonlását, tiltakozását, lázadá- 
sát, regresszív kitörési kísérletét segít megszólal- 
tatni. Új, ami ősinek látszik, ősi, ami újnak — 
nem mintaszerű-e ez, nem jellemző-e századunk 
művészetére? 

És most eltűnődöm, mi értelme volt, hogy mind- 
ezt leírtam? Hisz végeredményben egész okfejté- 
semből nem derült ki semmi egyéb, mint hogy a 
Cantata profana nem azonos a vadászkolindával 
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— mást jelent, egyebet mond. Ezenkívül még az 
is kiderült persze, hogy a valóban szerves költői 
konstrukcióban elég egy motívumot, egyetlen ki- 
csi szót kicserélni, és máris egész alkatát megvál- 
toztatja, merőben új értelme támad. De hát ezt 
amúgy is tudtuk. Tudtuk ezt is, amazt is. Nem 
tudjuk viszont, még mindig nem ismerjük a Can- 
tata profana valódi értelmét — már ha lehet 
ilyen. Mondjuk inkább így: senki sem végezte el 
még Bartók művének pontos, mély fogalmi dekó- 
dolását (amihez az előbbiekben éppen csak egy- 
két laikus szempontot kívántam adni). Aki ezt 
megtenné, értelmes dolgot cselekedne. 

(1981) 
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ENKIDU MÍTOSZA 

Vallomás a tisztaságról 

Mekkora, mekkora, mekkora öröm volt, sosem 
felejtem: Archimédész, Newton vagy talán Colum- 
bus ujjonghatott úgy a szívében! Csak a tények 
hű felismerése, a kétségbevonhatatlan örök igazság 
feltárulása, úgy van, csak a valódi felfedezések 
kelthetnek olyan határtalan s ráadásul makulát- 
lan örömöt! Mint amikor én felfedeztem kamasz- 
koromban, hogy erkölcs pedig nincs. Nincs, soha- 
sem volt, sohasem lesz, kár is beszélni róla. 

Meghalt az Isten, tehát meghalt az erkölcs; visz- 
szamenőleg is érvényét vesztette; nincsen, mert 
nincs aki megparancsolja. 

Az erkölcsnek a természetben semmi sem felel 
meg, gyökerei nem a valódi világba, hanem va- 
lahová máshová (sokak szerint a metafizikába) 
nyúlnak. Mindenki, aki az évszázadok során azon 
igyekezett, hogy az erkölcsi törvényt természeti té- 
nyekből vezesse le, vagyis hogy tudományos eti- 
kát hozzon létre, lehetetlenre vállalkozott. Az er- 
kölcsöt tudományosan nem lehet levezetni, egy- 
szerűen hiányoznak az objektívalapjai. Úgy is 
mondhatnám: nem immanens a világban, hanem 
kívülről került bele; mihelyt nem hiszünk többé 
egy mindenható lényben (istenben, világszellem- 
ben), aki szuverén törvénykezéssel az emberre rá- 
kényszerítse, máris talaját veszti. 

Mi tehát az erkölcs? Friss és alig megemésztett 
Nietzsche-élményem birtokában habozás nélkül 
meg tudtam adni a választ. Az bizony a gyengék 
fegyvere az erősek ellen, a tömegé a kiválók ön- 
érvényesítő becsvágya ellen (hogy azt leszerelje és 
kordában tartsa), szóval a tömegember önvédelmi 
stratégiája, amely annál károsabb, mert kikapcsol- 
ja az emberfaj természetes kiválasztódását, s így 
biológiai tökéletesedését is akadályozza. 

Vagy éppen fordítva? Az erősek stratégiája a 
gyengébbek ellen? Ezzel (az erkölccsel) tartanák 
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féken a hatalomra jutott kiválók a hatalmuk el- 
len lázadó tömegeket? Eszköznek használnák, ma- 
nipulatív szerepe volna? Mert hiszem a „kiválók”, 
akik az erkölcsöt kezdettől fogva alakították s 
úgyszólván intézményesítették, nagyon ritkán tar- 
tották magukra nézve is kötelezőnek; mindig csak 
mások (a tömegember) magatartását kívánták sza- 
bályozni vele. 

Akár így, akár úgy, az erkölcsöt sokáig önké- 
nyes találmánynak véltem-tartottam, manipulatív 
erőnek a hatalmi harcban, fegyvernek, amelyet 
mindenki a maga érdeke szerint használ, mégpe- 
dig oly módon, hogy becsempészi, elülteti az el- 
lenfél bensőségében. Ott fejti ki aztán bénító, cse- 
lekvésgátló hatását, mint valami titkos betegség, 
mint valami drog. 

Ilyennek tekintettem én az erkölcsöt általában, 
az aszkétikus keresztény valláserkölcsöt pedig kü- 
lönösképpen. Egyéni fejlődésemben annak rendje 
és módja szerint megismételtem a filogenetikusat, 
ráléptem az útra, amelyet a felvilágosodás óta 
Európa is megtett. Megszabadultam hagyományos 
értékrendemtől, szabaddá váltam magától az ér- 
ték fogalomtól: emancipálódtam. 

Úgyhogy. amikor hozzáférhettem végre Szabó 
Lőrinc költészetéhez, mosolygó egyetértéssel olvas- 
tam például az ilyen sorokat: 

Mért bűn? Ki őrült tette azzá? 

Mármint a szabad szerelmet. De ezenkívül is, 
hogyhogy bűn, miféle bűn, mi az, hogy bűn egy- 
általán? Egy középiskolás dolgozatomban kedves 
tanárom s talán az egész tantestület megbotrán- 
kozására azt fejtegettem, hogy a Bánk bán valódi 
hőse nem Bánk, még csak nem is Petur vagy Ti- 
borc, ahogy akkoriban tanították. Hanem Bibe- 
rach, a lézengő ritter, aki a dráma belső világá- 
ban egyedül függetlenítette magát a konvencioná- 
lis erkölcs normáitól, egymaga szabad (emancipált), 
így válhat aztán a cselekmény bátor és gátlásta- 
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lan mozgatójává. Mint ahogy a Hamlet igazi hő- 
se, sem maga az erkölcsileg sokszorosan gátolt ki- 
rályfi, hanem igenis Claudius, a testvérgyilkos bi- 
torló, aki gátlások nélkül cselekszik, s ezzel új 
(drámai) szituációt teremt a világban. 

Hős az, aki a világot mozgásba hozza. Hősök 
az intrikusok. Hiszen ha jobban meggondolom, van 
ebben némi gyötrelmes igazság; modern korunk 
nagy vívmányából (az emancipációból) legalábbis 
éppen ilyesmi következik. Hogy úgy mondjam, ez 
az erkölcsi felszabadulás végső és szükségszerű 
konklúziója. Ha nincsen erkölcs, akkor semmi sem 
tilos, minden szabad. Akkor érvénybe lép a ter- 
mészeti törvény. Akkor az az eszményi ember, aki 
jobban megállja helyét a hatalmi harcban, aki köz- 
vetlenebbül hat a világra, hatékonyabban érvé- 
nyesíti magát. Nietzschének lett igaza: hős az, aki 
úrrá tud lenni mások fölött. 

Az emancipáció vezetett erre az elgondolásra, 
az emancipáció, nem egyéb. Ugyanaz az emanci- 
páció, amelyet Rousseau-tól kezdve a modern kor 
legjobbjai annyi tehetséggel és jellemerővel, úgy 
van: annyi erkölcsi bátorsággal hirdettek. Ugyan- 
az, amelyet a „haladás” biztos zálogaként vívtak 
ki, s nyújtottak át ajándékul az emberiségnek. 
Mint én magam kamaszkoromban: ujjongó öröm- 
mel fedezték fel rendre az erkölcs történelmiséget 
— tehát relativitását —, tehát objektív érvényte- 
lenségét, s fosztottak meg ezzel cselekvésünk leg- 
fontosabb humánus szabályozójától, mondhatni 
lelkiismeretünktől. 

No persze, tudom én jól, hogy mindez kezdet- 
ben és tulajdonképpen a keresztény Európa leg- 
félelmesebb hatalmi formációja, a római egyház el- 
len irányult. Ideológiájában akarták megtörni a 
szervezetet. De miközben sikerrel törögették ideo- 
lógiáját, azt is sikerült megtörniük benne, ami nem 
sajátságosan csak az övé volt, amit a keresztény- 
ség is csak örökölt valahonnét, amit az emberi 
kultúra őshagyományából vett át és őrzött to- 
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vább. Közönséges szóképpel élve: emancipációnk a 
fürdővízzel együtt kiöntötte a gyermeket is. Ere- 
detileg csak a vallást (a feudális egyházat) kíván- 
ta eltörölni, s végeredményben erkölcsi köztuda- 
tunkat törölte el. 

Olyasmit persze csak a legelvetemültebb kalan- 
dorok hirdettek nyíltan, hogy ölj, ha utadat áll- 
ják, vedd el, amit kívánsz. Az efféle konzekvens 
emancipált magatartások mára már eléggé lelep- 
leződtek (úgy látszik, azért Hitler is jó volt va- 
lamire). De például azt a másik parancsot, hogy 
„ne paráználkodj”, még ma is nehezen lehetne ko- 
molyan venni, anélkül, hogy a legelmaradottabb 
obszkurantizmus vádját vonná magára az ember. 
Pedig lázadó kamaszkorom múltán, több évtized- 
nyi olvasás és töprengés után, valamiféle új láza- 
dóként éppen azt állítanám, hogy ez a parancs 
sem az aszkétikus krisztusi erkölcs specifikuma, ezt 
sem a keresztény vallás termelte ki, de még csak 
nem is a patriarchális zsidó közösség, amelyből a 
kereszténység egykor leszármazott. Az emberiség 
őshagyományának része ez is. Nagyon régen (nem- 
csak Krisztus, hanem már Mózes előtt) keletke- 
zett; azóta ismerjük, tudjuk; szerves és elidege- 
níthetetlen része az emberi kultúra értékrendjé- 
nek. „Légy tiszta” — egyike azoknak az ős-pa- 
rancsoknak, amiket emancipációnknak a fürdő- 
vízzel együtt sikerült kiöntenie. Amíg erkölcsről 
beszélünk, úgy vélem, erről sem hallgathatunk. 

Témánk tehát a tisztaság, a szüzesség, az ártat- 
lanság mint emberi érték. Azért ez, mert ennek 
a védelme látszik a legnehezebbnek. A szabad sze- 
relemnek világméretű propagandája, kitűnő s meg- 
lehet őszinte presztízse van, csaknem mindenütt el- 
fogadták már, jobb társaságban nem is illik be- 
szélni róla, mert régóta közhelynek számít. A tisz- 
taság parancsa viszont régóta avultnak, meghala- 
dottnak. Hithű, sőt ókonzervatív katolikus pap- 
tanár, a valláserkölcs bajnoka — hová fokozzam? 
—, Tóth Tihamér legyen a talpán, aki még kiáll 
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mellette. Mert csakugyan, miféle célszerűség in- 
dokolhatná? Ha már az emberi természet olyan- 
ná alakult, hogy nemcsak tavasszal vagy ősszel, 
hanem mindenkor és csaknem mindenkivel képes 
a szerelemre (akár a majmok), mért ne elégíthet- 
né ki bármikor, bárkivel természetes vágyát, ami 
ebből a biológiai adottságából fakad? A természe- 
tes vágyak nem arra valók, hogy elfojtsák őket. 
Az elfojtott ösztönből neurózisok származnak, de- 
vianciák, pszichózisok. A kivívott s még kivívandó 
emberi szabadsághoz igenis hozzátartozik, hogy 
ellenálljon a nemi frusztrációnak, hogy minden 
kínálkozó örömforrásból untig merítsen — mihelyt 
senkinek sem árt vele. Régi korokban (mondjuk 
a patriarchátus idején), amikor nagyon fontos volt 
a leszármazás, még csak indokolni lehetett vala- 
miképpen a szerelem normatív korlátozását. Min- 
den apa már biológiailag is érdekelt volt abban, 
hogy társadalmi helyzetét, nevét, vagyonát a sa- 
ját utódja örökölje — mondhatni az emberközös.- 
ség stabilitása múlott a dolgon. Mára azonban ez 
a szempont jócskán háttérbe szorult, azonkívül a 
modern farmakológia vívmányai folytán a szere- 
lemnek sincs meg már az a hátulütője, hogy betölt- 
se rendeltetését. A szerelem történetileg kialakult 
erkölcsét ma már sem társadalmi, sem biológiai 
szempont nem indokolja. Kézenfekvő tehát, hogy 
a tisztaság eszményének is ki kellett hullnia ér- 
tékrendünkből, amelyet az emancipáció már amúgy 
is (egészében is) anakronizmusként kompromittált. 
Az okfejtés hibátlan és racionális. Ezzel szem- 
ben olvastam valamikor s most újraolvastam egy 
régi mesét, egy őskori mítoszt, az emberfaj leg- 
régibb fennmaradt történetét, amely egészen más 
szempontból ítéli meg a dolgot. Nem eredetiben 
olvastam persze — az egész világon csak igen 
kevés szakértő akad, aki eredetiben hozzáférhet- 
ne —, mert apróra töredezett agyagtáblákon ma- 
radt fent, és hettita, óbabiloni meg újasszír nyel- 
ven kell tudnia annak, aki kíváncsi rá. Nem ere- 
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detiben ismerem, mondom, hanem fordításban*, 
nem is teljességében, csak afféle kompilációban, 
amely különböző variánsokból szerkeszti össze a 
történetet, valamiféle strukturális egészét alkotva 
meg, abban az értelemben, ahogy például Lévi- 
Strauss is rekonstruálta a mesék és mítoszok fe- 
notípusát. 

A mese, amelyről szó van, minden kétséget ki- 
záróan sumér eredetű, a világ legelső magaskultú- 
rája termelte ki, nem is jól mondom: az jegyezte 
le, őrizte meg, mert keletkezése alighanem még a 
sumér magaskultúráét is megelőzte — nyilván az 
ősidők homályából ered. A mű, amelyben fenn- 
maradt, a világ, első eposza: a Gilgames-eposz. 
Ezt olvastam én most újra harmadszor-negyedszer 
is, ebben csodálkoztam rá újból az egyetemes iro- 
dalom egyik legkülönösebb figurájára, Enkidura. 

Ki ez az Enkidu, mi a helyzet vele? 
Enkidu: a vadember. 
Ahol legelőször megpillantjuk, az mondhatni, 

maga a Paradicsomkert. Kies patakpart fákkal, fü- 
zekkel, homokpadokkal — az itatónál állatnyomok. 
Ide járnak le inni a vadállatok az egész vidék- 
ről (a hegységből meg a sztyeppről), s éppen ezért 
a környékbeli fiatal vadászember is itt helyezi 
el hurkait, csapdáit, ássa meg vermeit, mivelhogy 
itt a legnagyobb a várható zsákmány koncentrá- 
ciója. Egy idő múltán azonban sehogy sem sike- 
rül már a vadászat. Valaki felszedi a hurkokat, 
tönkreteszi a csapdákat, a vermeket betemeti, sőt 
az itatóhoz vonuló állatokat is messzire eltereli a 
leshely közeléből. 

A fiatal vadász végül megpillantja a tettest. 
Hatalmas, köpcös, vastag csontozató emberi 

lény; tetőtől talpig bozontos szőrzet borítja, nyí- 
ratlan haja dúsan omlik vállára, akár az asszo- 
nyoké. „A hegység szülötte, a pusztaság neveltje” 
 

* Rákos Sándor fordítása (Magyar Helikon, 1960). Ha 
ő netán torzította valahol a szöveget — én is torzítva 
idézem. 
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ő — a hegyi ember, a „yeti”, ahogy ma monda- 
nánk. 

Együtt jár le a patakra, együtt hajlik a vízre a 
vadállatokkal (miközben „a víz eleven nyüzsgésé- 
vel telik szíve az itatónál”), s aztán felüdülve ve- 
lük együtt tér vissza az erdőbe vagy a sztyeppre. 

És ami a legmegrendítőbb: a vadállatok nem fél- 
nek tőle. 

Nem félnek, sőt szívesen látják, vele tartanak, 
készséggel engedelmeskednek neki, hiszen pontosan 
úgy él, ahogy ők („füvet eszik, mint a gazellák, 
gyökéren él, bogyón, gyümölcsön”), minélfogva 
sohasem árt, hanem mindig csak használ, pártju- 
kat fogja, mondhatni közülük való: alig nőtt még 
ki, jóformán ki sem nőtt még az állati sorból. 

Van nekünk egy nagy karriert befutott jelké- 
pünk, a keresztény-európai kultúra legrokonszen- 
vesebb szimbóluma, a „jó pásztor” — ez jut 
eszünkbe Enkiduról. Szarvasok, gazellák pásztora, 
vízre tereli, elhajtja onnét a nyáját; tönkreteszi 
a vadváltókra kirakott csapdákat, s legvégül, ami- 
kor óhatatlanul szemben találja magát a zsák- 
mányát féltő vadászemberrel, arra is ráijeszt: nem 
bántja ugyan, de térdén töri össze a kezéből ki- 
csavart dárdát. Egyszóval a „jó pásztor” mellett 
még József Attila kedves, játékos ötlete, a „vada- 
kat terelő juhász” is óhatatlanul eszünkbe jut En- 
kiduról. 

De aki a leginkább eszünkbe jut róla, az minden 
bizonnyal Ádám, a legelső ember. 

Ádám a Paradicsomban, jó barátságban a vad- 
állatokkal; úgy van: a bozontos, tudatlan, ártat- 
lan Ádám, a teremtés hatodik napján, még Éva 
megjelenése előtt. 

A Paradicsomkertet általában fajunk ősi fész- 
kének, a keletkezés színterének szokás tekinteni, 
bölcsőhelynek, ahonnét az emberfaj szétrajzott a 
föld egész felületére. Úgy tartják az értelmezők, 
hogy egy ilyen őshaza emlékét őrzi a mítosz —  
mintha bizony eldöntött tény volna, hogy az em- 
berfaj a föld egyetlen pontján (valahol Közép- 
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Ázsiában) alakult ki. Nem értek egyet az értel- 
mezéssel, azt hiszem, a Paradicsomot más dimen- 
zióban kell lokalizálni. Nem térben, hanem inkább 
időben, de még inkább a lélek bensőségében. Leg- 
szebb, legősibb ábrándunk ez, visszakívánkozásunk 
az ember-előtti létbe, az állati ártatlanságba, ab- 
ba az állapotba, amikor nem voltunk még embe- 
rien meghasonlottak, s így igazán otthon érezhet- 
tük magunkat a földön. 

Nos, Enkidu-Ádám ebben az idők mélyén te- 
nyésző Paradicsomban kerül szembe a zsákmányát 
féltő fiatal vadászemberrel. Nem írom le a jele- 
netet, hiszen az elkeseredett ifjú vadász panaszá- 
nál úgysem fogalmazhatnék szemléletesebben: 

Atyám, láttam a hegyi embert. Mint oroszlán, 
olyan hatalmas. / Erős, mint Anu s veszedelmes, 
mint az ég tüze, ha lelobban. / Iramodik, mint 
gyors gazellák, szikláról sziklára szökellve, / nap- 
keltekor szarvasbikákkal hajlik vízre az itató- 
nál. / Lesben álltam a fák mögött és leshelyem- 
ről nyájára csaptam: / első, másod s harmadik 
reggel szándékosan kitért előlem. / Negyednapon 
végre fölgerjedt, dárdámat térdén összetörte, / 
hurkaimat, miket a völgyben vetettem ki, mind 
elszaggatta (...) / Elterelte négylábú népét, a föld 
nyüzsgését elterelte, / nem engedi, hogy egyet is 
bár közülük fegyverrel megöljek. 
A jó pásztor, a vadakat terelő juhász (az elő- 

ember) ily módon kerül baljós, konfliktusos kap- 
csolatba a „kerten” kívüli szférával, az emberi 
társadalommal. Más zoomorf mítoszok, például a 
Cantata profana alapkonfliktusára emlékeztet va- 
lamiképpen a helyzet, annál inkább, mert a tár- 
sadalmiasult világ legelső reflexe itt is a vadem- 
ber megszelídítése, beolvasztása, mondhatni szo- 
cializálása. A szarvasokká változott fiúkat apjuk, 
az öreg apó próbálja visszacsalogatni az emberi 
létbe. Enkidut sokkal furfangosabb eszközzel — és 
sokkal sikeresebben — civilizálják. 

Tudniillik asszonyt küldenek érte. 
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Nem Évát persze (ezt a nevet a Gilgames-eposz 
nem ismeri), hanem Istár szerelemistennő papnő- 
jét, egy mesterségéhez jól értő templomi szajhát. 
Annyira mindegy, kicsoda, annyira nincsen sze- 
mélyisége, hogy neve sincs.* Valaki, akárki ő, aki- 
nek nem értesülünk semmi más tulajdonságáról, 
csak arról, hogy nő és tetszeni, csábítani képes. 

Az esemény előzménye az, hogy a tapasztalat- 
lan ifjú vadász beszámol apjának sikertelen va- 
dászatáról s annak okáról, a nyáját védelmező 
Enkiduról (ezt a továbbiakban többször is elis- 
mételt panaszt idéztem én az előbb), mire tapasz- 
talt apja azonnal elküldi őt segítségért Uruk vá- 
rába, Uruk urához, Gilgameshez. Tapasztaltságá- 
ban azt is rögtön megmondja, mi a teendő: 

Mondd el neki, hogyan s mi történt, s kérj a 
templomból egy leányzót; 
azt a leányzót hozd magaddal — bűbája nagy 
hasznunkra lészen! 
Mikor a csorda Enkiduval az itató vizébe gázol, 
megoldja övét a leányzó, s úgy tesz, hogy 
Enkidunak tessék; 
kibontja magát a leányzó vállig, csípőig, com- 
big, térdig, 
s úgy tesz, hogy Enkidunak tessék, hogy Enkidu 
vére zubogjon! 
Enkidu majd összeforr véle, megismeri a nő 
szerelmét, 
s azután már nem ura többé az ártatlan föld 
erejének: 
megutálja tulajdon testét, s nyája is menekül 
előle! 

És ez szóról szóra így teljesedik be. 
A fiatal vadász elismétli panaszát a várbeli 

magaskultúra urának, Gilgamesnek; segítséget kér; 
Gilgames melléje adja a templomi szajhát; három 
nap és három éjjel, úttalan úton eljutnak ketten 
az itatóhoz; ott még egy-két napig hiába vára- 
 

* A ninivei akkád szöveg Samhatnak hívja. 
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koznak, de a harmadik napon csakugyan megjele- 
nik Enkidu — jószága élén. A vadász utasítására 

Az örömlány kibontja mellét, szeméremdombját 
föltakarja; 
Enkidu megkívánja érettségét, testével illeti 
közelről. 
Félredobja a lány a ruhát: pucéran, reszkető 
térddel simulnak össze. 
Tanítja a fekete kéjre, a nő ölének gyönyörére — 

Hat napon és hét éjen át tart a beavató nász, a 
hetedik napon aztán, amikor Enkidu kimerült 
testtel, megcsömörölt lélekkel végre nyája után 
néz, kétségbeesetten tapasztalja azt, amit az új- 
asszír szöveg, afféle visszatérő eposzi formulaként, 
háromszor-négyszer is szükségesnek tart elismé- 
telni: 

Hetednapon, megiszonyodván attól, amit 
testével művelt, 
kiszakad a leány öléből és a csorda nyomába 
indul. 
Lám, messziről szimatot fognak, elmenekülnek 
a gazellák, 
tekintetétől fél az állat, a föld jószága elkerüli 
(...) 

Úgy érzi, a lelke fagyott meg, tagjait rendre 
kicserélték; 
körbejár s kőfalként keríti a gonosz tudásának 
átka. 
Úgy bizony, beavatták, tudatos intrikával elvet- 

ték ártatlanságát, s ezzel idegenné tették az állat- 
világban, hontalanná a természetben — elidege- 
nítették, ahogy ma mondanánk. Szerelmi beava- 
tottsága folytán (amely itt is a „tudás” nevét veszi 
fel, akár Mózes könyvében), Enkidu-Ádám mint- 
egy kicserélődik, emberré válik: kiűzetik a Para- 
dicsomból. Amiből is egyenesen és félreérthetetle- 
nül következik Enkidu mítoszának tulajdonkép- 
peni mondanivalója, fogalmi átirata: a tisztaság 
pótolhatatlan erkölcsi érték. 
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Értsük meg egymást: nem a Bibliából, nem az 
aszkétikus keresztény valláserkölcsből idéztem 
mindezt, nem Tóth Tihamérból. Hanem az ember- 
faj legrégibb fennmaradt dokumentumából. Úgy 
látszik, ősidők óta sejtjük, hogy aki feladja tiszta- 
ságát, ezzel „a föld ártatlan erejétől” fosztja meg 
magamagát. Úgy látszik, valamiképpen már a 
kezdet kezdetén tudtuk, hogy tisztaságunkban 
eredendő erőt és értéket birtokolunk, feladásával 
viszont valami pótolhatatlant veszítünk el: ottho- 
nosságunkat a világegészben. 

Az ártatlanság eszerint: otthonosság a világegész- 
ben. 

Hiszem, ha akarom. 
Amiért eleink az ősmítoszok keletkezése idején 

úgy látták, azért még lehet másképpen is, Enkidu 
mítosza persze nagyon régi, de tanítása azért 
még lehet korhoz kötött. Hogy Enkidutól ártat- 
lan állapotában nem félnek a vadállatok, nemi 
beavatása után már félnek — ez lehet igen szép 
költői fordulat, de igazságtartalmát semmi sem bi- 
zonyítja. 

Mindenesetre nagyon meggondolkoztató, hogy 
a másik nagy ősmítosz, Ádám mítosza, szó sze- 
rint ugyanezt mondja. Megérkezik Éva a Paradi- 
csomba, vele együtt megjelenik a nemiség: az első 
emberpár eszik a „tudás” fájáról (elveszti ártatlan- 
ságát), s ezzel máris kiűzetett a Paradicsomból.* 

A Paradicsomból való kiűzetés nyilvánvalóan 
az embersors vállalását, a halandóságot jelenti-. 
Nos, ugyanez történik Enkiduval: a beavatáskor 
(az örömlány öléből) végső soron ő is halált sze- 
rez be. „Tudásáért”, tisztasága feladásáért Ádám 
és Enkidu egyaránt halállal lakol — vajon nem 
 

* A két nagy alapmítoszban lényegbevágó hasonlóságok 
mellett fontos eltérések is vannak. Ádám és Éva például elő- 
re tudja, hogy cselekedetük tilalom alá esik. Enkidu nem 
tudja ezt. Ádám mítosza szerint az erkölcs kívülről van 
az embernek megparancsolva (metafizikai származtatás), 
Enkidu mítosza az erkölcsöt immanens úton, magából az em- 
beri létből vezeti le. Ezért az utóbbi az érdekesebb. 
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fordítható ez fogalmilag úgy, hogy ártatlanságunk 
elvesztéséért mindnyájan halállal lakolunk meg? 

De hiszen a szűz is halandó. 
Csak talán nincs ennek tudatában. 
Tényleg: az a bizonyos otthonosság a világ- 

egészben, amely Enkidu mítosza szerint a szüzes- 
ség szinonimája, vajon nem abban áll-e, hogy az 
ártatlan híjával van a halál eleven tudatának? 
Van-e példa, van-e tanúság arra, hogy normális 
gyermeket komolyan foglalkoztatott volna halan- 
dósága? Én életem igen régi élményeire is visz- 
szaemlékszem, de nem tudok beszámolni ilyes- 
miről. 

Az ártatlanság eszerint a halál tudásának hiá- 
nya: Haláltudatunk az ártatlanság feladásából kö- 
vetkezik. Miért? Talán azért, mert a szerelmi él- 
mény: halálélmény és haláltapasztalat — miköz- 
ben persze életélmény és élettapasztalat is. 

Minden efféle fogalmi bizonytalanság feloldásá- 
nak meggyőződésem szerint az az útja, hogy egy 
fokkal magasabb absztrakciós szintre emeljük az 
értelmezést. Magasabb absztrakciós szinten a két 
nagy mítosz értelme így foglalható össze: a nemi- 
ség megjelenésével a halál szférájába lép a halan- 
dó. De hiszen ez csakugyan így van. Tényleg, 
csakis a kétnemű, párosodással szaporodó élőlé- 
nyek szenvednek szükségképp egyéni halált. Az 
amőba sohasem hal meg: szerelem és halál egy és 
ugyanaz a dolog. Még inkább világossá lesz En- 
kidu sorsának ilyenfajta értelmezése, ha Siegfried 
történetével is összevetjük. Siegfried szintén az er- 
dőből (egyfajta Paradicsomból) jön elő, s legfőbb 
jellemvonása, hogy nem ismer félelmet*. Milyen 
érdekes: Enkidutól az állatok nem félnek, Sieg- 
fried viszont maga nem fél — az ártatlansághoz, 
úgy látszik, valamiképpen a félelem hiánya társít- 
ható. Hanem aztán kibontja páncéljából az alvó 
Brünnhildet, s azonnal megretten a szíve. Mitől 
 

* Én itt a mítosz Wagner-féle variánsát emlegetem; a ni- 
belungi változat ilyen szempontból nem releváns. 
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retten meg? Kézenfekvő, hogy a szerelem s a sze- 
relemben a halál sejtelme rendíti meg. Ahogy az 
ártatlansághoz a felélem hiánya, éppúgy a szere- 
lemhez a félelem képzete társul* — márpedig mi 
mástól félünk igazán mi, halandók, mint épp. a ha- 
láltól? Ádám, Enkidu, Siegfried ugyanaz a sze- 
mély; együtt, egymást alátámasztva, mintegy, ma- 
gyarázva sugallják: a tisztaság azért a legfonto- 
sabb emberi érték, mert az ártatlan nem fél, tőle 
nem félnek, ő otthon van a világban. Az ártatlan 
ember az önmagát nemzedékenként reprodukáló 
halál szféráján mintegy kívül esik. 

Enkidu ártatlansága feladásával mindenesetre 
idegenné válik a természetben — most már sejt- 
jük, miért. Itt érkeztünk el történetének talán 
legfontosabb mozzanatához, ahhoz a ponthoz, 
ahonnét kezdve a mítosz már a következmények 
felőli érvel: cselekményesen mutatja be, hová ve- 
zet az, ha valaki feladja ártatlanságát. 

A megcsömörölt lelkű előember a hetedik na- 
pon tehát nyája után néz, s kétségbeesve tapasz- 
talja, hogy nincsen már nyája, az állatok félnek 
már tőle. Idegenné vált a világban: nemi beava- 
tása folytán az állati sorból emberi sorba jutott. 
Akkor hát mit tegyen, hová forduljon, hiszen 
hontalanul aligha tudna megélni a földön. 

Visszasompolyog s a leányzó lábához bújik 
nyöszörögve. 
Az meg — cirógatja, becézi, ily szavakat súgva 
fülébe; 
„Szép vagy Enkidu, istenekkel vetélkedik tested 
erőben; 
kár volna e hegyi bozótban elkallódnod vadak 
csapásán ...” 
Enkidu beismeri vereségét, s a meghódolás ősi 

mozdulatával búvik a lányhoz, mintha csak azt 
mondaná: most már nincs kívüled senkim. A 
 

* O Mutter! Mutter! / dein müthiges Kind! / Im Schlafe 
liegt eine Frau: — / die hat ihn das Fürchten gelehrt! — 
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leányzó pedig intrikusi feladatához híven, a csá- 
bítás intenzív ostromának veti őt alá: körmön- 
font eszközökkel, a hízelgés és kecsegtetés azóta 
is használt praktikáival hívja őt Uruk várába, az 
emberek közé. Enkidu — nos, mi egyebet tehetne 
Enkidu, mint hogy engedjen unszolásának? Aki a 
természetben idegenné lett, annak már csak az em- 
beri világ marad. Nem bánom, mondja (mintha 
bizony más választása is volna), 

Nem bánom, no, vigyél magaddal ama városba 
s amaz Istár 
tiszta házának pitvarába s a szent hajlék 
átellenében 
az erősfalú palotába, hol Gilgames, a 
győzhetetlen, 
kemény kézzel tartva a gyeplőt, uralkodik 
görnyedő népén! 
Enkidura a továbbiakban még a legcsodálato- 

sabb, legmélyebb értelmű kalandok várnak, de tör- 
ténete a mi szempontunkból itt befejeződik. A 
leányzó csakugyan elviszi őt a társadalomba, a 
magasan fejlett földműves civilizációba, Uruk vá- 
rába, ahol csakugyan Gilgames alattvalója (noha 
közben barátja is) lesz. 

Mi az értelme ezeknek a fejleményeknek, ho- 
gyan lehetne lefordítani őket fogalmilag? A leg- 
első gondolat, ami eszünkbe jut, mindenesetre az, 
hogy ártatlansága elvesztésével Enkidu tulajdon- 
képpen függetlenségét veszíti el. Nem marad 
egyéb kiútja: szocializálódnia kell. Az ártatlan 
elég magának; léte mástól nem függő, máséhoz 
nem kötött, mondhatni magába zárt lét. A nemi- 
ség viszont lényege szerint másba-vetettség és más- 
ra-utaltság, a magába-zártság feladása, annak 
gyakorlati elismerése, hogy egymagában nem ele- 
gendő magának az ember: csak a másikkal együtt 
válik egésszé, akár a kagyló két héja. Mihelyt 
elveszti ártatlanságát, csábíthatóvá válik az em- 
ber. A nemi beavatás így á szocializálódás első: lép- 
csőfokának látszik, eszköznek, amellyel az emberi 
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világ magába olvasztja, mintegy emberré avatja az 
embert. 

Páratlanul érdekes mindaz, amit a Gilgames- 
eposz a szocializálódásnak erről az útjáról-mód- 
jaról tud és megjelenít. A természetben való ár- 
tatlan otthonosság feladása ugyanis függővé, ki- 
szolgáltatottá teszi az embert. Kiszolgáltatottá, be- 
csaphatóvá, balekké — egészen pontos és korsze- 
rű kifejezéssel: manipulálhatóvá! Tényleg, a meg- 
rontott Enkidut ezentúl nemcsak az örömlány, ha- 
nem kivétel nélkül mindenki, némi küzdelem után 
maga Uruk zsarnoka, Gilgames is kedvére ma- 
nipulálja: saját céljaira, eszközként használja fel. 
A szocializálódás lényege az, hogy független lény- 
ből „kezessé”, autonóm személyiségből „eszközzé” 
teszi az embert. 

Hibátlanul következetes, hihetetlenül jelentés- 
gazdag logikai sor ez, hadd ismétlem meg: 

Aki elveszti ártatlanságát, az hontalanná lesz a 
természetben (a haláltudat szférájába kerül). 

Aki hontalan a természetben, az emberileg már 
függő. 

Aki függő, az csábítható. 
Aki csábítható, az manipulálható, természetesen, 

így áll elő a manipulált ember, a „kezes”, „ci- 
vilizált” ember, aki már csak tárgy, már csak esz- 
köz mások kezében. 

A logikai sor rövidre zárva a következő: az ár- 
tatlanság elvesztése végső soron alattvalóvá teszi 
az embert. Megfosztja szabadságától, rabbá teszi. 
Ez, mondjuk, még nem evidens, nyugodtan kétség- 
be lehetne vonni, de hát nem is ez itt a fontos, 
hanem a gondolat reciprokja, mondhatnám visszá- 
ja, amelyet kétségbe vonni már alig lehet. Rövi- 
den: az pártatlan ember nem csábítható, nem füg- 
gő, nem manipulálható. A tiszta ember nem tárgy, 
nem eszköz, nem alkalmas alattvalónak. Az ártat- 
lan ember szabad!* 

* Szabadságon itt és mindenütt a továbbiakban a szo- 
ciális függőség hiányát értem. 
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Értsük meg egymást, nem én állítom mindezt, 
Enkidu mítosza mondja. Még csak nem is mond- 
ja: jelenti. Valami nagyon hasonlót mond és jelent 
Ádám mítosza is. 

A bűnbe esett emberpár főbüntetése persze itt is 
a halál, de előbb még mellékbüntetéseket is el kell 
szenvedniük. Íme a szankciók, sorrendben, ahogy 
az Úr kiszabja őket: „Az asszonynak monda: 
Megsokasítom gyötrelmeidet és foganásaidat; fáj- 
dalommal szülsz gyermekeket, és a férjnek hatal- 
ma alatt leszesz ...” Így bűnhődik Éva a nemi- 
ségért. „Ádámnak pedig monda: (...) átkozott a 
föld a te munkádban (...) orcád verítékével eszed 
a kenyeret, míglen visszatérsz a földbe, melyből 
vétettél.”* 

Látható: az Úr Ádámot (a halálon kívül) mun- 
kára ítéli, ami nem azonos ugyan Enkidu bünteté- 
sével, de ahhoz nagyon hasonló. Ádámot mun- 
kára ítéli a nemiség, Enkidut alattvalói sorba jut- 
tatja, ami tulajdonképpen szintén munkát jelent 
(munkát :és szolgálatot), ahogy az eposz további 
cselekménye során valóban ki is derül. 

Mondhatni Ádám járt jobban. A hatalmi aláve- 
tettség, ami a szocializálódott Enkidut Urukban 
várja, itt nem Ádámnak, hanem szegény Évának 
jut ki — családi keretben. De kijut, de vaskö- 
vetkezetességgel bekövetkezik, ezt a két mítosz 
egyformán és teljes bizonyossággal tudja. Enkidu 
életkalandjával itt nem az Ádám, hanem az Éva 
életkalandja rokon: a nemiség folytán mindkette- 
jükből alattvaló lesz. A párkapcsolatból szociali- 
zálódás, a szocializálódásból alávetettség követ- 
kezik, úgy látszik, ez törvényszerű. Enkidu, Ádám 
és Éva — ők a bűnbeesettek, akiknek a mítoszok 
társadalmi talajától függően különböző lehet 
ugyan a további sorsa, de ártatlanságukkal együtt 
tulajdonképpen mindhárman szabadságukat veszí- 
tik el. Amiből — most már a következmények felől 
nézve — ugyanaz a tanítás olvasható ki, amit az 
 

* Káldi György fordítása. 
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előbb a helyzetanalízis során már leszögeztünk: a  
tisztaság pótolhatatlan emberi érték. 

Azért érték és eszmény a tisztaság, mert az ár- 
tatlan ember nem függő, nem csábítható, nem ma- 
nipulálható, nem bűntudatos, nem zsarolható (és 
így tovább: nem és nem a végtelenségig) — egy- 
szóval elegendő magának, szabad és magába zárt. 
Aki tiszta, az kívül esik a félelem, a halál, az er- 
kölcs szféráján. Otthon van a világban, akár az 
állat vagy a gyermek. 

Kívül esik az erkölcs szféráján — azt hiszem, 
ez itt a lényeg. Azt gondolhatná az ember, hogy' 
egy cselekedet, amilyen például a szüzesség fel- 
adása, csak akkor számíthat bűnnek, ha valamifé- 
le tilalom alá esik, és elkövetője tudja is ezt, szó- 
val ha az embernek már erkölcse van. Úgy lát- 
szik, éppen fordítva áll a dolog. Nem az erkölcs 
szüli a bűnt, hanem a bűn az erkölcsöt; amit 
Dosztojevszkij olyan jól tudott, azt úgy látszik, a 
mítosz is mindenkor tudta. Raszkolnyikov, az ab- 
szolút racionális, erkölcsnélküli ember, gyilkosság 
által válik erkölcsi lénnyé. A mítosz magányosnak 
tételezett előembere is csak akkor válik emberré 
(tudatos erkölcsi lénnyé), amikor már bűnbe esett 
és szocializálódott. Tényleg, tudjuk is azt, hogy 
az emberré válás folyamata eleve közösségi ke- 
retben (hordában, klánban) ment végbe — az em- 
berfaj differentia specificája, a tudat, már szociális 
keretek között alakult ki, egyszerre, egyidőben a 
bűnbeeséssel. 

Amiből is logikusan következik, hogy az er- 
kölcs a tudatos lét logikus következménye. Akkor 
válunk erkölcsi lényekké (emberekké), amikor 
egyébként közömbös cselekedeteinkben felismerjük 
a bűn-mozzanatot. 

A nemiségben, ebben az objektíven közömbös, 
az állatvilágból örökölt adottságban bűn-mozza- 
natot ismerni fel — hogyan lehetséges ez egyálta- 
lán? Csakis a következmények felől nézve, csakis 
úgy, ha szemügyre vesszük, mivel jár szükségképp 
az egyéni sorsra. Nos, ahogy a két nagy mítoszból 
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láttuk, haláltudattal jár, függéssel, személyes szo- 
cializálódással, hatalmi alávetettséggel. Azzal, 
hogy bekapcsolódunk a közös emberi nyomorúság- 
ba. És így elmondhatjuk: a bűn tudata bűnt ge- 
nerál, a bűn erkölcsöt generál, az erkölcs megint 
bűntudatot. Bűnünk a bűntudat tulajdonképpen, 
Mind e paradox bonyodalmaknak gyökérzetét pe- 
dig nembeli sajátosságunkban, a tudatos emberi 
létben, magában a tudatban pillanthatjuk meg, 
aminek lényege nem is egyéb, mint hogy kívülről 
ítéli meg magamagát.* 

Elgondolom, azért milyen különös, milyen pél- 
dátlanul érdekes eszmény is ez a szüzesség-esz- 
mény! Hiszen láttuk: tulajdonképpen a bűn az, 
ami az embert az erkölcsi szférába vonja — itt 
pedig egy olyan erkölcsi eszményre bukkanunk, 
amely éppen attól óvná meg eleve az embert, hogy 
bűnössé váljék. Mintha valamiféle ellentmondás 
feszülne itt, mintha az erkölcs ezúttal valamikép- 
pen önmaga ellen fordulna. 

Csakugyan: egy olyan eszményre bukkantunk, 
amely az erkölcs ellen dolgozik — miközben maga 
is erkölcs. A tisztaság: az erkölcsi világ önfelszá- 
molási kísérlete a bűntelenségben; az a páratlanul 
különös erkölcsi eszmény, amely épp az erkölcs 
köréből igyekszik kivonni az embert. Elejét pró- 
bálja venni, hogy egyáltalán oda juthasson. Erköl- 
csösnek lenni, úgy látszik, nem jó. Erkölcsösnek 
lenni annyi, mint bűnösnek lenni, sőt annyi, mint 
embernek lenni. Embernek lenni, úgy látszik, nem 
jó. Ártatlannak, ember-előtti embernek, gyermek- 
nek, állatnak jó lenni! A tisztaság eszménye oly 
módon venné elejét a bűnnek, hogy már beavatá- 
sunknak (ember-voltunknak) is elejét venné. „Bű- 
nünk a bűntudat tulajdonképpen” — írtam le az 
előbb. Nos, a tisztaság eszménye (a hatalmi aláve- 
tettségen kívül) épp ettől óvna meg minket: bűn- 
 

* Hogy miképpen következik a tudatos létből szükség- 
szerűen erkölcs, annak megtárgyalása túlságosan messze ve- 
zetne. Ez itt csak kulcsmondata a levezetésnek. 
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tudatunktól. Radikálisan elejét venné minden le- 
hetséges bűnnek: magának az erkölcsi világnak, sőt 
magának az emberi létnek. Élet és halál reprodu- 
kálásának, mondjuk ki nyíltan: a szaporodásnak 
venné elejét. Vajon csalódom-e, amikor megismét- 
lem: mindebben az embernek (a tudattal rendelke- 
ző állatnak) eredendő meghasonlása jut kifejezésre? 
Az ártatlan ember az erkölcsön kívül esik, sem- 
mi köze efféle paradox bonyodalmakhoz. A bűn- 
beesett azonban mindvégig a halál, a haláltudat, 
az erkölcs szférájában gyötrődik, onnét kívánko- 
zik vissza a Paradicsomba, s viaskodik „a másik- 
kal”, bűntársával, hajdani beavatójával, akit meg- 
rontójának, sőt rabságbavetőjének is érez. Talán 
az egész irodalomnak — Shakespeare-t, Doszto- 
jevszkijt, Kafkát beleértve —, mondom, az egész 
nagy világirodalomnak nincs még egy olyan meg- 
rendítő és mélységes értelmű jelenete, mint amikor 
Enkidu halálos ágyán, elmondhatatlan kínok kö- 
zött megátkozza a leányzót, akitől a halált annak 
idején beszerezte. És aztán mégis megáldja, mert 
hiszen az, amit beszerzett tőle — végeredményben 
az élete volt. 

Élet és halál egybeesése; a halál (s persze egyút- 
tal az élet) önreprodukálása a szerelemben; a ne- 
miség erkölcsgeneráló, szocializáló, függőségbe, 
alávetettségbe taszító hatása — íme az emberi té- 
nyek, amelyeket a nagy mítoszok az eredendő1 bűn 
fogalomkörébe vonnak. Mennyire másképp tekint- 
hetünk ebből a perspektívából például Szabó Lő- 
rinc híres sorára, amelynek jogossága, úgy látszott, 
kikezdhetetlen: 

Mért bűn? Ki őrült tette azzá? 
Mért bűn? Azért, mert halállal, erkölccsel, alá- 

vetettséggel, végzettel terhes. Mért eredendő? 
Azért, mert közös ember-voltunkból fakad, de 
mindannyiunknak egyenként is szembe kell néz- 
nünk vele. Ki tette bűnné? Mi tettük, ember-vol- 
tunk tette; maga a tudatos emberi lét. Amely vég- 
ső soron csakugyan nem más, mint a természet 
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meghasonlása és tudathasadása. Emberi tudatunk 
tette egyszóval, amelyet kollektív formájában, kul- 
túrának is nevezhetünk. 

Azt hiszem, itt az ideje visszatérnem a gondo- 
latsorra, amelynek kapcsán Enkidu története egyál- 
talán eszembe jutott. 

Történelmi jelenkorunk a felvilágosodás óta el- 
méletileg úgyszólván egyebet sem tett, mint hogy 
lépésről lépésre kimutatta hagyományos értékren- 
dünk relativitását, történetiségét, érvénytelenségét. 
Megszabadított minket erkölcseinktől: emancipált. 
Az erkölcsi emancipáció egyik legelső és leglátvá- 
nyosabb vívmánya éppen a tisztaság eszményének 
felszámolása volt: ezt valláserkölcsi babonaként 
denunciálta, eszménnyé téve helyette a szabad sze- 
relmet. 

Az emancipáció legfontosabb mindenkori érve 
az erkölcs (és különösképpen a nemi erkölcs) ob- 
jektív megalapozatlansága. Egész mélylélektani is- 
kola keletkezett, amely tudományosan mutatta ki, 
milyen neurózisokhoz, pszichózisokhoz, devianciák- 
hoz vezet az ösztönvilág (és különösképpen a ne- 
mi ösztön) kulturális eredetű elfojtódása. A tisz- 
taság eszménye ekképpen nemcsak anakronisztikus 
babonaként, hanem egyenesen káros vallási rögesz- 
meként, egyházi manipulációként lepleződött lé; 
nem is akadtak komolyabb védelmezői, mint pá- 
pák és Tóth Tihamérok. Primitív védelem volt ez, 
el kell ismerni, a kinyilatkoztatáson kívül legfel- 
jebb higiéniai érvekhez folyamodott, mint ahogy 
végső soron a tudomány érvei is higiéniaiak (men- 
tálhigiéniaiak) voltak — mondhatni mindkét fél 
egészségügyi szempontból ítélte meg a dolgot. 

Meg kell állapítani, hogy az erkölcsnek s ezen 
belül a nemi erkölcsnek a természetben csakugyan; 
semmi sem felel meg, azt tudományosan tényleg 
nem lehet megalapozni.* Az emberi erkölcs nem 
 

* Noha én tulajdonképpen még ezt sem hiszem. Az er- 
kölcs: az egyén humánus önkorlátozása, ami szükségképp 
hasznos a fajnak. Úgy értem: elősegíti a teljes génállomány 
fennmaradását. Egy ilyen szempontból kiépített etika azon- 
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a természetben, hanem az emberi tudatban és kul- 
túrában van megalapozva. De ott aztán tényle- 
gesen (mondhatni immanensen) és sziklaszilárdan! 
Enkidu mítoszával éppen azt próbáltam igazolni, 
hogy a tisztaság eszménye nem zsidó-keresztény 
találmány, nem korhoz kötött manipulatív életsza- 
bály, és főképpen nem babona. Már a kezdet kez- 
detén is érvényben volt; szerves és elidegeníthetet- 
len része mindenkori értékrendünknek. 

Mivelhogy magából a „condition humaine”-ből 
következik. 

Ugyanezek az alapmítoszok (Ádám, Enkidu 
mítosza) ki is fejtik, a maguk cselekményes mód- 
szerével alaposan el is magyarázzák, milyen kö- 
vetkezményekkel jár a tisztaság-eszmény feladása. 
Nem jó semmibe venni a mítoszokat; azok bizony 
korántsem dajkamesék; az emberfaj sok-sok évez- 
redes töprengése-tapasztalása ölt testet bennük. 

Nos, amire az ősmítoszok jóslatos formában oly 
nyomatékosan figyelmeztettek, az azóta hátbor- 
zongató pontossággal mind be is következett. Ha- 
gyományos értékrendünk (s ezen belül a tisztaság- 
eszmény) feladása egyéni létünk szilárdságától, 
mondhatni erkölcsi csontozatunktól fosztott meg 
minket. Kiszolgáltatottak lettünk és védtelenek. 
Mivel szemben? Nos, mindazzal szemben, amit a 
modern társadalom monstruózus hatalmi manipu- 
lációjának nevezhetünk. 

Hogy lehet ez? Hiszen azt is mondhatnók, hogy 
a modern erkölcsi felszabadulás pontosan oda vitt 
el bennünket, ahová a tisztaság-eszmény is mindig 
vinni akart: hajdani, bűntelen, ember-előtti álla- 
potunkba. Az emancipált ember nem gátolt, nem 
bűntudatos; léte roppant hasonló az áhított állati 
léthez; az emancipált ember szintén szabad. Az 
emancipáció eszerint legősibb ábrándjainkat vál- 
totta valóra: visszavitt minket a Paradicsomba. 

ban már tényleg alkalmas volna a manipulációra; azzal 
szemben már tényleg Nietzschének kellene igazat adni. 
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Csakhogy ez nincs így. Nem erkölcs-előtti bűn- 
telenség az, hanem már erkölcs utáni; nem ártat- 
lan embert hozott létre, hanem csak erköcs-nél- 
küli embert; az ily módon kivívott szabadság nem 
úgy békített ki a lelkiismeretünkkel, hogy össz- 
hangba hozott vele, hanem hogy megfosztott tőle; 
nem bűneinktől szabadított meg, csak bűntuda- 
tunktól; nem a természetben hagyott magunkra, 
hanem a jól szervezett ipari társadalomban. Az er- 
kölcs: pozitív érték- és eszményrendszer, amely 
mintegy kitölti az emberi bensőséget, nem nyitva 
teret semmilyen manipulatív befolyásnak. Az 
emancipáltság mindennek épp a hiánya, éppen 
hogy vákuumot hoz létre a bensőségben, ahova 
minden külső befolyás akadály nélkül behatolhat. 
Az erkölcsi felszabadulás mintegy kiürítette az 
embert immanens erkölcseitől, hogy helyet csi- 
náljon a beáramló hatalmi befolyásoknak. 

Röviden szólva: az emancipáció megfosztott 
minket az ellenállás képességétől, szociális szabad- 
ságunk egyetlen reális (belső) biztosítékától — és 
ezt szabadságnak nevezte el! Leépítette kulturális 
eszményeinket, értékeinket, mindig-volt belső tá- 
maszainkat, kicsontolt mintegy, úgyhogy most már 
alaktalanok vagyunk, puhák és képlékenyek. En- 
kidu feladta ártatlanságát — Enkiduból alatt- 
való lett. 

Az emancipáció végezte el mindezt, az emanci- 
páció, semmi egyéb. Felmerül a kérdés: vajon nem 
épp ez volt a célja? Korunk nagy elméleti vív- 
mánya, az objektív tudományos elfogulatlanság 
vajon nem éppen arravaló volt, hogy megteremtse 
az apokalipszissé fajuló történelem morális felté- 
teleit? Nos, ha célja eredetileg más is lett volna, 
funkciója már biztosan ez lett. Az emancipáció 
a modern ipari civilizáció kultúraellenes erkölcs- 
tana, a kulturálisan felbomlott emberközösség mo- 
rális csődtömege — nagyon vaknak vagy becsa- 
pottnak kell lennie annak, aki ebben még kétel- 
kedik. 
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A tiszta ember otthon van a világegészben, nem 
bűnös (mert nem bűntudatos), nem függő, nem al- 
kalmas alattvalónak. A tiszta ember szabad. 
Mondhat Friedrich Nietzsche, mondhat Siegmund 
Freud, beszélhet a többi „nagyon-nagyon szabad 
szellem”, amit akar: a tisztaság fontos — ha 
ugyan nem éppen a legfontosabb — emberi érték. 

Mi az erkölcs? A tudatos emberi lét logikus kö- 
vetkezménye. Annak következménye, hogy az em- 
beri tudat kívülről is képes megítélni magamagát. 
Hát még mi más? Az emberfaj belső érdekvédelme, 
a természeti törvény humánus megzabolázása. És 
még mi egyéb? Az emberi magatartás belülről mű- 
ködő (kulturálisan megalapozott) tudati szabályo- 
zója. Honnét fakad? Embervoltunkból. Hiába halt 
meg az Isten, hiába nincsen már fórum, amely kí- 
vülről megparancsolja: az erkölcs magából a tuda- 
tos emberi létből, magából az őskultúrából követ- 
kezik, onnét száll örökül mindannyiunkra; azt is 
mondhatnók: minden emberi lény ismét és önként 
megfogadja tulajdon színe előtt. Az ember attól 
ember, hogy tudata, kultúrája, erkölcse van. Aki- 
nek nincsen erkölcse; annak semmi sem tilos, an- 
nak minden szabad, ahogy Babits Mihály egykor 
meg is írta: 

minden vágyad az Isten szava benned 
mutatva, hogy merre rendelte menned. 

Szabad, szabad — mindenekelőtt és legfőképpen 
kényére-kedvére odaadni magát bármilyen manipu- 
lációnak. Nagy bátorsággal kivívott erkölcsi felsza- 
badulásunk mondhatni a manipuláció számára tett 
szabaddá minket. Vagy pedig — ezt a variánst 
sem hagyhatjuk figyelmen kívül — szabaddá 
tett arra, hogy másokat rabságba döntsünk. Ko- 
runk „drámai hősei”, ahogy a gyakorlatban is lát- 
juk: a minden skrupulus nélkül dominanciára tö- 
rő Claudiusok, Biberachok, Adolfok; a történelmet 
újra meg újra mozgásba lendítő lelkiismeretlen 
bandavezérek és intrikusok. Így hát Nietzsche evi- 
denseknek látszó, aranycsengésű tételei, amelyekért 
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lázadó kamaszkoromban úgy lelkesedtem, törté- 
nelmileg egytől egyig hamisaknak bizonyultak. 
Nem az erkölcs a manipuláció igazi eszköze, ha- 
sem éppen az erkölcs hiánya. Az erkölcs éppen- 
séggel nem eszköze, hanem egyetlen ellenszere a 
manipulatív hatalmi stratégiáknak. S kiváltkép- 
pen ez az ominózus tisztaság-eszmény, amely min- 
dig is a legproblematikusabb, mondhatni a leg- 
katolikusabb volt értékrendünkben, úgyhogy fel- 
fogni is nehéznek látszott, nemhogy megvédel- 
mezni! 

Az emancipáció felszabadított minket belülről, 
hogy kívülről annál nagyobb rabságba döntsön. 

Különös sors mindenesetre, eleve megjövendölt 
sors, emberi sors. Szegény megrontott, elcsábított, 
szegény szocializált Enkidu sorsa, akit becsalogat- 
tak alattvalónak a Várba, s akiben most már 
mindnyájan magunkra ismerhetünk. 
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MÉG EGYSZER ENKIDURÓL 

Írtam én nemrég egy kis eszmefuttatást a Gil- 
games-eposz legszebb, legmélyebb értelmű figurá- 
járól, az ártatlan előemberről, Enkiduról, akit 
szándékos mesterkedéssel megrontanak s becsalo- 
gatnak alattvalónak a Várba. Azt próbáltam de- 
monstrálni rajta, hogyan generál a tudatos emberi 
lét szükségképp erkölcsöt, s ezenfelül: hogyan ve- 
zet a tisztaság feladása függőséghez, szocializáló- 
dáshoz, hatalmi alávetettséghez. Kis eszmefuttatá- 
som konklúziója: a modern erkölcsi emancipáció 
által súlyosan diszkreditált szüzesség-eszmény kez- 
dettől fogva szerves alkatrésze volt értékrendünk- 
nek (őskultúránknak); leépítésével gonosz hatal- 
mi befolyások előtt nyílt meg az út; a tisztaság 
fontos emberi érték. Úgy is mondhatnám: Arte- 
misz istennő tényleges, isten-voltát próbáltam En- 
kiduval demonstrálni. 

Hozzá kell tennem: azért én Aphrodite istennő 
isten-voltát sem vontam soha kétségbe, éppen csak 
nem szóltam róla, mert nem fért el gondolatme- 
netemben. Ugyanezért nem szóltam Enkidu törté- 
netének egy másik igen-igen fontos mozzanatáról 
sem: megérkezéséről a Várba. Ezt szeretném most 
pótolni, futólag, afféle lábjegyzetként, a lehető 
legrövidebben. 

Enkidut tehát megrontja a civilizáció küldötte, 
Istár papnője, az a bizonyos templomi szajha. Az 
előember idegenné válik az állatvilágban, kényte- 
len az emberi világot választani. Kénytelen, mon- 
dom, más kiútja nincs — jó példázat ez válasz- 
tásaink szabadságáról; szemmel láthatóan (ti. 
cselekményesen) mutatja be, hogy a szabadság 
egyértelmű a kényszerűséggel, annak mintegy csak 
fedőneve. Nos, mihelyt kénytelen az emberi vilá- 
got választani, Enkidu máris függővé, csábítható- 
vá, „kezessé” válik: a szocializálódás útjára lép. 
Ezentúl mindenki kedvére manipulálja. Mindenek- 
előtt természetesen maga az örömlány, aki felöl- 
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tözteti és magával viszi Urukba. Azután a ven- 
déglátó pásztorok, akik útközben megtanítják a 
kenyér meg a bor élvezetére, cserébe viszont egész 
éjszaka vele őriztetik jószágukat. A jó pásztor, a 
vadakat terelő juhász ezúttal tehát domesztikált 
nyájakat őriz, egy sorban a juhászebekkel. El sem 
mondhatom, mennyire megsajnáljuk a hajdani 
roppant erejű, szabad és bátor vadembert, látva, 
amint ügyetlenül csetlik-botlik az emberi komédiá- 
ban (a balek szerepében) — mennyire megsajnál- 
juk és milyen jóízűeket nevetünk rajta! 

Enkidu ártatlansága elveszítése után, Urukba 
menet, végigjárja az emberfaj civilizálódásának út- 
ját, a vadságtól a városi magaskultúráig, miköz- 
ben mindenki arra veszi rá, amire éppen akarja. 
Kedvére manipulálja végül a vándor is, az Uruk- 
ból szembejövő utasember, aki jó előre — még 
megérkezése előtt — belekeveri őt Uruk társadal- 
mának belső hatalmi harcaiba. 

A dolognak az az előzménye, hogy Urukban ez 
idő tájt nagyszabású építkezés van folyamatban. 
Épül a város, úgy is, mondhatnám: keletkezik; Gil- 
games, az erős kezű zsarnok feszült ütemben falakat 
rakat, bástyákat épít, nyilván a körös-körül fene- 
kedő barbárok ellen, akik alig várják, hogy kira- 
bolhassák vagy beülhessenek úrnak a készbe. Hi- 
szen tudjuk is ezt, hiszen egyébről sem szól Me- 
zopotámia egész történetei A fejlett folyamközi 
földművelés talaján fejlett városi civilizáció ke- 
letkezett; a felépült városokat azután egymás után 
újabb meg újabb vándornépek (akkádok, asszírok, 
babilóniaiak) hódították meg, előbb csak átvéve, 
majd továbbfejlesztve a sumér kori magaskultúra 
anyagi és szellemi hagyatékát. Gilgames tehát fa- 
lakat épít a kincses városnak, látszólag egyéni 
ambícióból, valójában történelmi szükségszerűség 
folytán — csakhogy a kincses város ezt nem lát- 
ja be. Zsarnok és népe között így súlyos konflik- 
tus keletkezik; kivált az előkelők (a leggazdagab- 
bak) tiltakoznak, intrikálnak szüntelenül az erőn 
felüli építkezés ellen; még a felséges atyaúristen 
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(Anu) előtt is bepanaszolják zsarnokukat. Pana- 
szukban természetesen nem vagyoni érdeküket, 
hanem a szabadságjogok eltiprását, mondhatni a 
demokratikus párt jelszavait hozzák fel érvül: 

Puszta helyre hajtja ki népét, 
éjjel-nappal falakat épít; 

nem lágyítja meg panasz és jaj, 
éjjel-nappal falakat épít; 

anyától fiát elszakítja, 
éjjel-nappal falakat épít; 

asszonytól urát elszakítja, 
éjjel-nappal falakat épít; 

a jegykendőket elszakítja, 
éjjel-nappal falakat épít stb.* 

Önös intrika, oktalan panasz, rövidlátó tilta- 
kozás! Hiszen ha a város elbukik, maguk a gaz- 
dagok is mind vele buknak — az egyéni érdek 
(a tényleges magánérdek) a Gilgames-eposz kon- 
cepciója szerint tökéletesen egybeesik az államér- 
dekkel. A városiak azonban szokásos történelmi 
vakságuk folytán nem látják be valódi érdeküket, 
úgyhogy Gilgamesnek saját városa védőfalát 
mondhatni saját városa ellen kell felépítenie. 

Nos, egy ilyen városi tiltakozóval egy ilyen 
rövidlátó intrikussal (a városi demokratikus moz- 
galom ügynökével) találkozik Enkidu kultúrtörté- 
neti vándorútja során, Uruk várába menet. Meg- 
tudta a patrícius-párt, Gilgames ellenzéke, meg- 
tudta valahogyan, hogy messziről, ki tudja, hon- 
nét, tán éppen az állatvilágból, roppant erejű hős 
közeledik a város felé, s minden lehetőt megtesz, 
hogy még megérkezése előtt Gilgames ellen han- 
golja őt. Figyeljük csak meg, milyen körmönfon- 
tan manipulálja Uruk küldötte Enkidut, a szere- 
lembe csak nemrég beavatott, vadonatúj embert 
és házasembert! Őneki nem a szabadságmozgal- 
mak szokásos jelszavait tálalja fel (azok csak a 
 

* Anu tulajdonképpen erre a panaszra teremti Enkidut  
— eleve Gilgames ellenfelének. 
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népnek meg az istennek szólnak), nem, Enkidu- 
nak már egészen mást mond, mondhatni legérzé- 
kenyebb pontját érinti meg: 

Van most szörnyű sor, van most sírás-rívás 
a városban, akárha temetnének. 
Gilgames bennünket bemocskol: 
a messze-híres Uruk királyának 
varázsdob és erőszak többet ér 
a mennyegzői lakománál (. . .) 
Nincsen előtte tisztaság, szemérem: 
nászlepedőt, hej be sokat bemocskol! 
Ő a legelső: künn kushad a férj, 
míg az asszonyt Gis megnyomja az ágyon. 
S jaj annak, aki lázadni merészel . . . 

Az újdonsült házasembert, a vadonatúj erkölcsi 
lényt Uruk küldötte a ius primae noctisszal rémít- 
geti! 

Enkidu pedig — nos, mit tehet Enkidu ezek 
után? Gilgames létét már eddig is kihívásnak érez- 
hette maga ellen, hiszen ágyastársa és szerelmese, 
az a bizonyos templomi szajha, küldetéséhez hí- 
ven mindeddig egyebet sem tett, mint hogy fel- 
magasztalja előtte Uruk királyát. Most ez az újabb 
értesülés végképp visszájára fordítja a beléje táp- 
lált csodálatot, úgyhogy Enkidu ezek után csakis 
vetélytársat láthat már Gilgamesben. Így aztán 
csakugyan riválisaként (a demokratikus-patrícius 
párt szövetségeseként) érkezik Uruk alá. Úgy is 
mondhatjuk: átlátszó manipulációval előre beleso- 
dorják egy hatalmi viszályba; belevonják egy rö- 
vidlátó, igaztalan ügybe, amely az ő szegény, be- 
folyásolt tudatában mint zsarnokellenes szabad- 
ságmozgalom jelentkezik.* 

Álláspontja tehát: vagy-vagy. Vagy egyik, vagy 
másik; ezentúl vagy ő, vagy Gilgames él meg 
Urukban; ketten együtt nem férnek meg benne. 
 

* Érdekes tanulmányt lehetne írni A szabadságeszme mint 
manipulatív ideológia címen. Egyszer talán meg is írom. 
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A távoli, gondolati rivalizálás Uruk kapuja előtt 
biztos eltökéléssé szilárdul Enkiduban; elszánja 
magát, hogy megvív a zsarnokkal, szabályos pár- 
bajban megöli őt. 

A párbaj tétje pedig természetesen maga a ha- 
talom, semmi egyéb. Világosan kell látnunk: 
Enkidu trónkövetelőként lép be Urukba — lega- 
lábbis naiv elképzelése szerint. Mert ha, tegyük 
fel, sikerülne is legyőznie Gilgamest, hát akkor 
is: vajon az ő kezébe jutna-e tényleg az uralom? 
Szó sem lehet róla, azt valamely valóságos politi- 
kai erő (a demokrata-patrícius párt) ragadná rög- 
tön magához, amely Enkidut kifejezetten erre a 
célra manipulálta. Láthatjuk: Enkidun betelt a szo- 
cializálódott ember törvényszerű sorsa: eszköz lett, 
másokat szolgál, anélkül hogy tudná. Azt hiszi, 
párbajban az uralom kérdése dől el; ha legyőzi 
Gilgamest, ő lesz helyette az úr, holott a valóság- 
ban csak az ellenpárt gesztenyéjét hivatott kika- 
parni. 

Saját tudata szerint mindenesetre magáért a ha- 
talomért küzd — és itt érkeztünk el a Gilgames- 
eposz egyik legérdekesebb mozzanatához. 

Enkidu emberré lett, szocializálódott, ezentúl 
emberek közt kell élnie: városban, társadalomban. 
Amikor tehát valóságosan is belép a társadalom- 
ba, valami roppant fontosnak kell eldőlnie. An- 
nak, hogy úr lesz-e vagy alattvaló, üllő-e vagy 
kalapács. 

Azért folyamodtam itt Goethe két hírhedt ter- 
minusához, mert ő az, aki pontosan olyasmit tu- 
dott erről a helyzetről, mint a Gilgames-monda 
névtelen szerzői négyezer évvel előbb. A társadal- 
mi lét egyetlen igazán fontos kérdése a hatalom. 
Élj okosan — köti lelkünkre A nagykofta má- 
sodik dala —: 

Élj okosan, élj, ne álmodj, 
Jó, ha ezt korán megérted, 
íme, itt egy jótanács: 
ing a nagy szerencse-mérleg, 
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nincsen nyugtonmaradás, 
föl kell szállnod vagy leszállnod, 
nyerned kell és úrrá válnod, 
vagy szolgálni, hogyha vesztesz, 
döntened kell — győzz vagy reszkess, 
üllő légy vagy kalapács* 

Az emberi társadalom olyan struktúra, amely- 
ben dominancia érvényesül. Minden társadalmi 
cselekvés a dominanciáért folyik tulajdonképpen; 
bármely más hangoztatott érv: ürügy és álöltözet, 
a hatalmi igény erkölcsi-fogalmi igazolása. Amit 
az állatszociológia például egy majomhorda életén 
belül olyan pompásan leír, ugyanaz történik az 
emberi társadalomban. Folytonos, örökösen meg- 
újuló, mondhatni önmagát generáló küzdelem fo- 
lyik benne a domináns szerepekért; a kialakult 
egyensúlyi állapotot újabb aspirációk borítják fel, 
hogy az újonnan kialakult egyensúlyt ismét új as- 
pirációk tegyék próbára. Olyan folyamat ez, 
amely nélkül a társadalom alaktalan tömeg ma- 
radna, sőt talán létre sem jönne. A dominancia- 
elv a. társadalmi lét alaptörvénye: ez strukturálja 
a hordát. 

Amikor tehát Enkidu a maga szegény, manipu- 
lált tudatával belép Uruk kapuján és Gilgames 
elé toppan, a dominancia elvének tesz eleget. Azt 
szándékszik eldönteni, milyen helyet foglal el 
majd a társadalomban, úr lesz-e vagy alattvaló. 
A szocializálódás szükségképp választást követel; 
a szocializálódó ember kötelezően ez előtt az al- 
ternatíva előtt találja magát. És persze úrrá csak 
egy lesz, a többi mind. megmarad alattvalónak, 
ezért írtam le már, s írom le ismét: a szocializá- 
lódás törvényszerűen alattvalóvá teszi az embert, 
fgy tudta ezt Goethe, így tudja a Gilgames-eposz 
— és hát így tudjuk mi is. 

Gilgames pedig, nos, Gilgames a maga hatal- 
mi érzékenységében előre megsejti a bajt. Hiszen 
 

* Vas István fordítása 
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tény és való: ő maga küldött Enkiduért, csakhogy 
akit ő alattvalónak hívott, az vetélytársként is ér- 
kezhetik. Városával, ellenzékével még csak elbírt 
valahogyan, most azonban olyan gigászi erejű 
hőssel lesz dolga, aki a nehezen megőrzött ha- 
talmi egyensúlyt egykönnyen felboríthatja. Nyug- 
talansága két jósálomban jut kifejezésre, mindket- 
tő arról szól, hogy egész erejét megfeszítve sem 
lesz képes lebírni a jövevényt. Álmaival anyjához 
fordul, Ninszun istenasszony pedig (aki álomfej- 
tő okosságában túltesz a bibliai Józsefen is) álom- 
fejtés címén ilyen tanáccsal látja el őt: 

Fiam, megértettem az álmod. Örvendetes hírt 
jövendöl az. 
Támad egy hős, hozzád hasonló; támad egy 
bajnok, győzhetetlen! 
Testi-lelki jóbarátokként sok csoda-dolgot 
műveltek majd 
s mint tükörképben gyönyörködtök egymásban, 
kettős szeretettel: 
hatalmas lészen ama másik — és nem pártol el 
soha tőled. 
Vagy az óbabiloni szöveg szerint: 

Aki előbb még ellenség gyanánt 
állott előtted — szívbéli barátságban 
veled majd egyenlővé válik. 

Egyszóval Ninszun istennő azt tanácsolja fiának, 
Gilgamesnek*, hogy ne engedje kenyértörésig fej- 
lődni a harcot, nyerje meg inkább Enkidut szö- 
vetségesnek, akár azon az áron is, hogy „hatal- 
massá”, „magával egyenlővé”, afféle testvérré és 
kebelbaráttá teszi. 

* Ahogy Enkidu állati, Gilgames hangsúlyozottan isteni 
eredetű ember — kapcsolatuk ebből a szempontból is igen 
jelentésgazdag. 
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Nos, kezdetét veszi a párbaj: 

Enkidu elállja Gis útját, 
kapu küszöbén elédobban. 
Se előre, se hátralépni 
nem engedi, küzdeni hívja. 
Nekitüzesedve ölre mennek, 
öklelőznek veszett kosokként, 
birkóznak az utca porondján. 
Kiszakad az ajtótábla, 
megremeg a fal. 

A párbaj döntetlenül végződik, egyikük sem 
bír a másikával. Enkidu tehát meghódol, Gilga- 
mes pedig anyja tanácsa szerint szövetségre lép 
Enkiduval: egyetlen méltó társaként, jóbarátjaként 
fogadja be őt Urukba, vele együtt építi fel a vá- 
rat — saját városa ellen. Hanem a trón, az to- 
vábbra is az övé marad. Ami fogalmi nyelven  
annyit jelent, hogy minden hatalmi aspiráció, 
mondhatni minden darab vas, amely nem tudja 
kalapácsként igazolni magát, bele kell törődjék az 
üllő szerepébe. Szegény, gyámoltalan Enkidu még 
csak városi manipulálóinak reményét sem tudja 
beváltani, nemhogy domináns szerepbe jusson! 
Belőle bizony, bármilyen megbecsült alattvaló, 
mégiscsak alattvaló lesz. Úgy is mondhatnám: a 
városiak vak eszközéből Gilgames vak eszközévé 
változik át. 

Íme a törvény: a szocializálódás szükségképp 
alattvalóvá teszi az embert. Az ember mintegy 
„belenő”, „belefejlődik” a hatalmi viszonylatokba. 
De azt hiszem, egy másik fontos törvényről is ér- 
tesülünk itt. Egyenlő erejű hatalmi aspirációk, ese- 
tén mindig a status quo érvényesül; a birtokon 
belül levőnek már-már behozhatatlan előnye van. 
Legalábbis így tudja ezt a Gilgames-eposz. És hát 
így tudjuk mi is. 

„Fogalmi nyelven” — írtam le az előbb —, a 
Gilgames-eposz cselekménye fogalmi nyelven ezt 
s azt jelenti. Csakugyan, ez az őseposz, noha a 
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legrégibb a világon (vagy talán éppen ezért), olyan 
igaz és mély, olyan sokat tud az emberi létről, 
mint egyetlen más sem. Tökéletes és teljes világ- 
modelít nyújt; majdhogynem mindent ki lehet ol- 
vasni belőle, amit az emberi sorsról azóta jól-rosz- 
szul megtanulgattunk. Nemcsak a legelső irodalmi 
mű, hanem a legfontosabb is. Benne van csak- 
nem az összes, emberi alaphelyzet: Odüsszeusz, 
Dante pokoljárása, Macbeth és Hamlet hatalmi 
komplexusa, Faust csillapíthatatlan életéhsége és 
öröklét-szomja — s ki tudja még mi minden van 
benne, amit mi, nehézkes fogalmi gondolkodásunk- 
kal még csak ezután tanulunk meg! Ebben a moz- 
zanatában (Enkidu párbajában) például a társadal- 
mi lét alapelvéről nyújt nélkülözhetetlen felvilá- 
gosítást. Annyi manipulatív értékű filozófiai és tu- 
dományos elmélet mellett itt végre az igazságról 
is olvashatunk. A szociális lét alaptörvénye a do- 
mináncia; minden egyéb ennek eszköze, ennek van 
alárendelve, sőt ebből következik. A Gilgames- 
eposz pontosan azt tudja a világról, amit Shakes- 
peare* vagy Goethe tudott, s amit persze mi is 
mindig és mindnyájan tudtunk, de csak ritkán és 
csak a legjobbjainkban mertünk világosan ki- 
mondani. 

Ezt mondja a Gilgames-eposz — de persze csak  
annak, aki így érti. 

Mert nagyon jól el tudom képzelni Enkidu tör- 
ténetének egy egészen másfajta értelmezését. Nem 
lehetetlen, hogy valamely ténylegesen megtörtént 
történelmi esemény emlékét őrzi a mítosz. Épül 
Uruk vára, erőn felüli áldozatok árán, saját pol- 
gárainak rövidlátó intrikái ellenére is épül. Gilga- 
mes, a messzire látó zsarnok, nem győzve már le- 
szerelni az ellenpárt ellenállását, a cél érdekében 
idegenek segítségéhez folyamodik. Ott él a kor- 
nyéken valamely primitív ősnép, még a vadság 
ártatlan állapotában — „füvet eszik, mint a ga- 
 

* A Macbeth, a Hamlet, a Lear király mellett az összes 
királydrámákra is gondolok itt. 
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zellák, gyökéren él, bogyón, gyümölcsön” —, s ez 
bizonyára szintén, boldogan kirabolná a várost 
vagy beülne úrnak a készbe (akár a körös-körül 
fenekedő vándornomádok), csakhogy erre még 
semmi reménye. Gilgames tehát elküldi értük a 
papnőt, azt a bizonyos templomi szajhát — be- 
csábíttatja őket munkaerőnek Urukba. A megron- 
tott ősnépet azonban útközben ellenségesen ma- 
nipulálják, úgyhogy már nem szövetségesként, ha- 
nem vetélytársként (hatalmi aspiránsként) érkezik 
Uruk alá. Úgy is mondhatnám, megpróbálja ki- 
használni a pompás alkalmat: színleg engedelme- 
sen, valójában hódító szándékkal vonul be Urukba. 

Nos, a belső ellenzék azonnal csatlakozik; ki- 
tör a belháború (a frissen befogadott ősnép domi- 
nancia-harca, az ellenpárt forradalma), de nem 
visz sikerre, mert Gilgames királyi érzékenységé- 
ben előre „megálmodta” a dolgot, mondhatnám, 
felkészült reá. A rivális erők egyenlőknek bizo- 
nyulnak; a status quo érvényesül. Csábító és elcsá- 
bított tehát eredeti szándéka szerint barátságot 
köt; a, megrontott ősnép végeredményben mégis- 
csak alattvalóként illeszkedik be Uruk társadal- 
mába, hogy segítségével (például fakitermelő mun- 
kájával) tényleg felépülhessen végül a vár. 

Enkidu eszerint: a nép. Nem ember, hanem nép. 
A civilizálódás során eszerint nem egyetlen sze- 
mély, hanem egész nép válik alattvalóvá. De azzá 
válik, szükségképp azzá; az eszközzé válás folya- 
mata (a dominancia elve) az emberi társadalom- 
ban, akár személyekről, akár népekről van szó, 
úgy látszik, egyformán törvényszerű. 

Soha senki sem fogja biztosan eldönteni, micso- 
da Enkidu, ember-e, nép-e. Én azonban azt mon- 
danám: egyszerre ember is, nép is. Hiszen épp ez 
a mítosz óriási módszerbeli előnye (szemben pél- 
dául a realisztikus irodalommal), hogy sosem az 
esetlegesről, sosem konkrétumokról beszél, hanem 
mindig csak relációkról. A relációk pedig mindig 
mindenütt ugyanazok, olyanok, mint egy-egy ma- 
tematikai képlet: bármilyen konkrét értéket be le- 
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het azokba helyettesíteni — személyekre és népek- 
re (sőt kozmikus világerőkre) egyaránt érvényesek. 
A mitikus cselekményben maga a világműködés 
törvényszerűsége jelenik meg. 

Nem értek én a mítosztudományhoz, de minél 
többet olvasok mítoszokat, annál nagyobb csodá- 
lat tölt el irántuk. Gondoljuk csak meg: az em- 
bertörténet mai állása szerint fajunk fizikai al- 
katában mintegy százezer éve nem következett be 
lényeges mutáció. Mintegy százezer éve tudatos, 
gondolkodó lények vágyunk. Az uruki ember per- 
sze sokkal kevesebb fizikai, technikai stb. tényis- 
merettel rendelkezett, de azért éppen olyan okos 
volt, mint mi. Nem is képzelhető el, hogy száz- 
ezer esztendő töprengése és tapasztalása csupa 
téves következtetésre vezette volna a hajdani em- 
bert! A mítoszokban nem kell hinni akkor, ami- 
kor elvileg megoldhatatlan, transzcendens prob- 
lémákra adnak pozitív választ, például amikor a 
világ keletkezését feszegetik. De amikor emberi, 
társadalmi relációkról beszélnek, azokat modellál- 
ják, akkor igenis alaposan oda kell rájuk figyel- 
nünk, hiszen — ismétlem — az emberfaj sokezer 
éves eszmélkedése-tapasztalása jut kifejezésre ben- 
nük. 

Ha egy mítoszban tudatos, világteremtő atyais- 
tenről vagy kezdeti világtojásról olvasok, megvo- 
nom a vállam. Ha egy másik mítosz Uranoszról, 
Kronoszról beszél, megpróbálom fogalmilag átér- 
telmezni: ez nyilván a tér s az idő; a görögök 
valami okból úgy hitték, hogy az idő a térből 
következik. De ha egy harmadik mítosz pontosan 
ugyanazt mondja, mint Shakespeare, mint Goethe, 
ha ugyanúgy látja a dolgot, ahogy a legnagyob- 
bak, legtapasztaltabbak azóta is látják — ha tehát 
egy ősi szövegből azt olvasom ki, hogy az emberi 
társadalom szervező elve a dominancia-törvény —, 
akkor . . . nos, akkor hiába kívánom én teljes szo- 
rongó szívemmel, bárcsak másképpen lenne: kétel- 
kedni bizony már nemigen kételkedem. 
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Feljegyzések erről-arról 

(Testamentum) 
Huszonhét éves leszek, s noha a dolgok ter- 

mészetes rendjét tudomásul vettem, abba belenyu- 
godtam (mert ugyan mi mást is tehettem volna?), 
korántsem szeretnék meghalni még. Tulajdonkép- 
pen sosem szeretnék. Épp elég látni-, megérteni- és 
tennivaló akad még ezen a földön, ami mozgásra 
bírhatja szememet, agyamat és kezemet! A pusz- 
tulás a végső közöny kényszerűsége. 

Szóval a halál gondolata még nem. kísértett 
meg. Hogy most mégis végrendelkezem, tulajdo- 
nítsátok, kedves utódok, műfaji megfontolásnak. 
Abba a helyzetbe jutottam ugyanis, hogy életem 
során ilyen-olyan gondolataim, nézeteim támadtak 
a világról, amelyeket — mondanom sem kell — 
roppant érdekeseknek találok, s amelyeket követ- 
kezésképpen világgá szeretnék kürtölni. Az em- 
ber javíthatatlan lírikus fajta. 

Ahhoz, most már, hogy gondolataimat vala- 
mennyire is rendszeres s azonfelül tetszetős formá- 
ba öntsem, nincsen erőm, sem módom, sem elegen- 
dő felkészültségem. Filozófusnak készültem vala- 
mikor, magát a világot akartam megérteni, ezt 
véltem a legmagasabbrendű emberi feladatnak. 
De korán beláttam: a meztelen gondolatnak im- 
már semmi esélye — így aztán irodalomra adtam 
a fejemet. 

Végrendeletet írok tehát; ezt a bármire feljogo- 
sító, vigyori műfajt választottam magamnak — 
semmibevevését minden rendszerességnek, tudomá- 
nyosságnak, logikának —; ebben hagyom rátok, 
amit az évek során gondolataimból lejegyeztem s 
most végül egybeszerkesztek és lemásolok. Akad- 
nak hagyatékomban nagylélegzetű kísérletek a 
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világ értelmezésére, amelyek — fájdalom — egy- 
egy vékonyka közhelyben fulladnak el; akadnak 
mindenféle apró feljegyzések, észrevételek, töre- 
dékek; nagyrészt olyanok, amelyeket már fel is 
használtam itt-ott, de olyanok is, amelyek ennél 
szigorúbb keretben talán el sem férnének, mert 
igazából csak magamnak szólnak. Van itt egyszó- 
val minden — itt van minden, amim van. Afféle 
szecskát és csalamádét testálok rátok, kedves utó- 
dok, ezt hagyom, ezt eszitek — ha ugyan éhesek 
vagytok. Mint a papagáj a babkávét a mesében: 
eszi, nem eszi, egyebet nem kap. 

(1956) 

1. JÁTÉK AZ AXIÓMÁKKAL 
 
Kevés filozófust olvastam, de néhányat mégis. 

Milyen elmés, milyen „együgyű” népség! Minden 
rosszat higgyetek el, amit egymásról valaha 
mondtak.* 

 
* 
 
A tévedés mindig az alapokban van 
 
* 
 
A geometria tanulsága: az axiómákat nem lehet 

levezetni.  
 
* 
 
Amit le lehet vezetni: nem axióma. 
 
* 
 
Rengeteg ellentmondásmentes rendszer építhető 

fel aszerint, hogy milyen axiómákat fogadunk el. 
* Nagyon sok rosszat mondtak egymásról, érdemes vol- 

na összegyűjteni egyszer. 
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* 
 
Kant négy antinómiája: a filozófia négy „alap- 

kérdése”: minden lehetséges deduktív filozófia 
nyolc lehetséges „axiómája”. 

 
* 
 
Kant antinómiái a filozófia „axiómáinak” bi- 

zonyíthatatlanságát bizonyítják. Négy transzcen- 
dens probléma van. Az összes lehetséges deduk- 
tív filozófiák az ezekre adható válaszok kombi- 
nációira épülnek (logikusan). Bátorság kell, per- 
sze axiómának fogadni el valamely kijelentést, 
amelynek fogalmilag az ellenkezője is helytáll. 

 
* 
 
A filozófiák kimennek a divatból, de sohasem 

avulnak el. 
 
* 
 
Minden deduktív filozófia a fogalmi gondol- 

kodás egy-egy lehetőségét tárja fel. 
 
* 
 
Vallásban, hitben, filozófiában van valami pa~ 

radoxálisan aktuális, paradoxálisan maradandó, s 
ez abból következik, hogy — bármennyire képte- 
lenség is — transzcendens problémákra adnak po- 
zitív választ. 

 
* 

 
A deduktív filozófiák axiómákra építik rend- 

szerüket — miután axiómaként jelentették ki, 
hogy éppen csak ezek az (általuk választott) axi- 
ómák az érvényesek. 

 
* 
 
A bizonyítás merő időpocsékolás azokkal szem- 

ben, akik más axiómákat fogadtak el. 
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* 
 
Nem tudom, hogy a világban (amely minden- 

esetre létezik, mert megnyilvánul) az anyag-e az 
elsődleges vagy annak rendező elve, a „szellem”. 
Be lehet bizonyítani, hogy ez a kérdés logikailag 
eldönthetetlen. 

Látom azonban, hogy például az állatokat az 
önfenntartás csalhatatlan ösztöne arra az öntu- 
datlan „meggyőződésre” vezeti, mintha a világ 
anyagi természetű lenne. Valószínűtlen, hogy a 
filogenezis, az eleven szervezet-láncok alkalmaz- 
kodási folyamata hamis alapeszmékhez vezetett 
volna: ez ellentmondana az „alkalmazkodás” 
funkciójának. A hatékony viselkedés feltétele a 
„materializmus”. Ha a valóság ellentmondana en- 
nek, az állatvilágnak réges-rég ki kellett volna 
pusztulnia. 

Még egy érv: a világ így közvetlenebbül jelent- 
kezik. Amiről érzékeim, műszereim, tapasztala- 
taim tanúskodnak, annak magánvaló, objektív lé- 
tet tulajdonítok. Egyszerűbb így a dolog. (Ne tes- 
sék lebecsülni az érvet: a kopernikuszi világkép- 
nek is az az egyetlen előnye a ptolemaioszival 
szemben.) 

 

(Fichte) 
A szubjektív idealizmus a fogalmi gondolkodás 

objektív lehetősége. A hagyományos filozofálás 
hősies kísérlet arra, hogy a szembenézést saját kor 
látaival (csődjével) elkerülhesse. 

* 
 
A filozófiai rendszer érvényességi foka nagyban 

függ attól, mennyire sikerült eltávolodnia az ant- 
ropomorf gondolkodástól. 

 

(Explicitebben) 
1. A legelső kérdés, amelyet fel szokás tenni, 

a filozófia úgynevezett alapvető kérdése, hogy 
tudniillik a világ, amelyben élek, amelynek része 
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vagyok, anyagi vagy pedig szellemi természetű-e. 
Megpróbálok logikai eszközökkel dönteni, s belá- 
tom, hogy nem. sikerül. Régi filozófusok bebizo- 
nyították, hogy a kérdés — míg pusztán az érte- 
lemre van bízva — eldönthetetlen. Mégis, ha elég- 
gé őszintén nézek, magamba, azt látom, hogy 
könnyű bizonytalankodás nélkül állást foglalnom 
ebben az eldönthetetlen alapkérdésben. A világ 
valószínűleg anyagi természetű. Mozgásának-mű- 
ködésének törvényszerűségei annak a szubsztanciá- 
nak tulajdonságaiból következnek, amelyet emberi 
nyelven anyagnak hívunk. Logikailag bebizonyí- 
tani nem tudom, de a magam számára nagyon is 
jól meg tudom indokolni nézetemet. Mert azt ta- 
pasztalom, hogy állatok és emberek, akik körül- 
vesznek, sőt én magam is nap mint nap, biológiai 
életem minden vonatkozásában úgy viselkedem, 
mintha a környező világ valóságosan létező, „anya- 
gi” volna. Megfontolás nélkül, ösztönösen viselke- 
dem így, és ösztönösen viselkednek így körülöt- 
tem az állatok is. A materializmus ösztöneink- 
ben, sőt reflexeinkben van adva, és viszont: a ma- 
terializmus az, ami adva van ösztöneinkben. 

Márpedig ez elég sokatmondó tény. Az ösztön- 
világ a filogenetikus fejlődés folyamatában, a 
környezethez való folytonos akalmazkodás során 
alakult ki, mégpedig olyanná, hogy az egyed, 
amely hordozza, minél hatékonyabban viselked- 
hessek. Annak az állatfajnak, amelynek a való- 
sághoz képest inadekvát ösztönvilága alakul ki, 
a dolgok logikája szerint szükségképp pusztulnia 
kell. Nem alakulhat ki ösztönvilág, amely be 
akarná csapni az élőt. Nem valószínű, hogy az 
ösztönök félre akarnák vezetni hordozójukat a 
dolgok természetét illetőleg — ez funkciójukkal, 
genezisükkel (ha úgy tetszik, definíciójukkal) el- 
lenkezik. Így tehát ha azt látom: az állatok és 
a biológiai ember ösztönösen úgy viselkednek, 
mintha a világ „tudatuktól függetlenül létező ob- 
jektív valóság” lenne, akkor valószínűnek tartom, 
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hogy csakugyan az. Ez a természet tanítása, és a 
természet nem hazudik. 

2. Az ember tudatos lény. Környezete nem egy- 
szerű természeti környezet: társadalomban él. Vi- 
selkedését sem csak az ösztönök irányítják már: az 
új környezettel együtt új tájékozódási eszköze tá- 
madt, amely átvette a cselekvés hatékony megszer- 
vezésének feladatát. Ez az új eszköz az értelem. 
Tapasztalatai (vagy kísérletei) alapján fogalma- 
kat alkot, ezekből ítéleteket, az ítéletekből újabb 
ítéletekre következtet. Indukció útján természeti és 
társadalmi törvényeket állapít meg, és a legkülön- 
bözőbb logikai eljárásokat alkalmazza, hogy a vi- 
lágról való tudását teljesebbé tegye. 

Egyvalamire azonban ismét alkalmatlan a lo- 
gika. Semmilyen módon nem tudósít arról, vajon 
ez a tudás (már az érzékelés fokán is) megfelel-e 
a valóságnak, s így tehát megismerhető-e valójá- 
ban a világ vagy sem. Régi filozófusok bebizo- 
nyították, hogy ez a kérdés — míg pusztán az ér- 
telemre van bízva — logikailag eldönthetetlen. 
Mégis, ha eléggé őszintén nézek magamba, azt ta- 
pasztalom, hogy könnyű állást foglalnom ebben 
a második alapvető kérdésben is. 

Mert képtelenség elgondolni, hogy az értelem, 
a környezethez való alkalmazkodás legújabb, 
mintegy korszerű eszköze és produktuma csupa té- 
ves támpontot adjon az embernek a cselekvés meg- 
szervezésére. Ez funkciójával, keletkezésével, egész 
mivoltával ellenkezik. A viselkedés hatékonyságát 
csakis az információk hitelessége biztosíthatja. Az 
értelem pedig — ismétlem — az emberi, cselekvés 
hatékony megszervezésére jött létre a természeti- 
társadalmi környezetben, akárcsak előbb, pusztán 
természeti környezetében az ösztönvilág. 

Felteszem egy pillanatra, hogy a világ dolgai 
az értelem számára csakugyan hozzáférhetetlenek, 
s megpróbálom eldönteni gyakorlatilag, mi kö- 
vetkezik ebből. Arra az eredményre jutok, hogy 
ebben az esetben (az ismeretek érvénytelensége 
folytán) csaknem minden emberi cselekvésnek cél- 
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szerűtlennek kellene lennie, és így a társadalom- 
nak is régen el kellett volna pusztulnia már. Ez- 
zel szemben azt látom magam körül, hogy az 
emberiség megvan, tevékenysége általában célsze- 
rű, ha nem is mindig előrelátó. Ezek szerint a 
világnak megismerhetőnek kell lennie, és viszont: 
ismereteink valódiak, a világ tényleges természetét 
tárják fel. Az értelem, úgy látszik, alkalmas tá- 
jékozódási eszköz. Nem a formális logika: maga 
az érzelemre támaszkodó emberi gyakorlat bizo- 
nyítja, hogy csakugyan az. 

Tévedés ne essék: az érzékeléstől a hipotézisekig 
a megismerés lépcsősorán a csalódások és tévedé- 
sek egész légiói lehetségesek — nagyon jól tudom 
ezt. Itt azonban nem ezekről van szó. Nem az 
abszolút igazság birtoklásának, csak a megismerés 
elvi lehetőségének kérdését feszegetem. 

3. Miért állítják — kérdezte eleai Zénón idesto- 
va kétezer-ötszáz esztendeje —, miért állítják a 
kilőtt nyílról, hogy az mozog? Hogyan mozog- 
hat, mikor minden adott pillanatban egy bizo- 
nyos helyet foglal el a térben — tehát minden pil- 
lanatban áll? Miért áll, ha mozog? Miért mozog, 
ha áll? És mi az, hogy mozgás? Létezhetik-e egyál- 
talán, ha a fogalmi gondolkodás nem tudja meg- 
közelíteni? Amit az emberi értelem nem tud fel- 
fogni, nem is létezhet. 

Erről a Zénón-féle harmadik apóriáról még a 
modern dialektika megteremtője, Hegel is azt mon- 
dotta, hogy mindmáig megcáfolatlan. Vagyis: fo- 
galmilag eldönthetetlen, létezik-e a világon moz- 
gás, vagy nem létezik. Holott naponta mozgunk, 
és naponta végtelen számú mozgásnak vagyunk ta- 
núi: egyebet sem tapasztalunk magunk körül széles 
e világon, mint örökös mozgást és változást. Ha 
megkérdeném kétéves fiamtól, van-e mozgás a vi- 
lágon; habozás nélkül igennel felelne. Hogyne, hi- 
szen ő ösztönösen hisz tapasztalataiban, ösztönö- 
sen tudja, hogy azok nem becsapni, hanem igenis 
tájékoztatni akarják őt a világ természetéről. 
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Ha őszintén nézek magamba, énnekem sem ne- 
héz állást foglalnom ebben a kérdésben, noha tu- 
dom, hogy fogalmilag eldönthetetlen. Nem is lo- 
gikailag döntök, hanem titkolhatatlan benső meg- 
győződésem szerint. Igenis van mozgás és változás 
az anyagnak nevezett szubsztancia minden szer- 
veződési fokán. Mindezt nem logikailag, hanem 
tapasztalataim folytán tartom valószínűnek, ami- 
vel sem a logikát lebecsülni, sem a tapasztalat.fon- 
tosságát túlbecsülni nem akarom. 

4. Miféle kérdések ezek tehát: hogyan is állunk 
velük? 

Miféle ellentmondás az, hogy egyrészt meg va- 
gyunk győződve ismereteink hitelességéről, az em- 
beri értelem hatékonyságáról, másrészt egész sor 
alapvető kérdésről megállapítjuk logikai hozzáfér- 
hetetlenségét? Hogyan oldódik fel ez az ellentmon- 
dás és feloldódik-e egyáltalán? 

Kétségbe vonom Kant elméletének jó néhány 
konklúzióját, mégis Kanttal kell kezdenem. A 
„tiszta ész” korlátait kutatva ő állapította meg 
ugyanis azokat a problémákat, amelyekre vonat- 
kozóan a magára hagyott értelmi apparátus két- 
féle választ képes bebizonyítani. Hogy ti. lehet- 
séges ez a megoldás, és lehetséges az ellenkezője, 
A problémákat Kant transzcendentálisaknak ne- 
vezte el, ellentmondó megoldásaikat pedig antinó- 
miáknak. 

Ezek a problémák a filozófia úgynevezett alap- 
vető kérdései. 

Hasonlattal élek. A matematika vagy a geomet- 
ria axiomatikusan van megalapozva. Az axióma- 
rendszerek az emberi tapasztalat számára evidens 
igazságokat tartalmaznak, olyan tételeket, amelye- 
ket logikailag bizonyítani nem lehet, de nem is 
szükséges, és amelyekből pusztán logikai úton a 
matematika, illetve geometria egész épülete fel-, 
építhető. 

Így van ez valahogy a filozófiában is. Minden 
elgondolható deduktív filozófia bizonyos alaptéte- 
lekre épül, amelyekből aztán az illető filozófia 
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egész rendszere logikai úton levezethető. Maguk 
ezek az alaptételek azonban logikai úton bebizo- 
nyíthatatlanok, mivelhogy transzcendentális prob- 
lémákra adnak pozitív választ. 

Lehet állítani, hogy a világ anyagi természetű, 
és ez az állítás fogalmilag megindokolt. Lehet azt 
is, hogy szellemi, s ezt az állítást fogalmilag szin- 
tén, lehet igazolni. Ez a két ellentmondó állítás 
egyaránt helyet foglalhat egy-egy logikusan felé- 
pített filozófia axiómarendszerében: egyik filozó- 
fia materialista lesz, a másik idealista. Most már 
aszerint, hogy emellé az axióma mellé milyen más 
axiómákat veszünk fel: eszerint alakulnak ki a 

materialista, illetve idealista filozófiák különböző 
válfajai. Hegel a maga axiómarendszerébe felvette 
a világ szellemi természetét posztuláló tételt, és 
melléje a dialektika axiómáit. Rendszere idealista 
rendszer, amely koncepciójában (és módszerében) 
dialektikus. Leibniz a világ szellemi voltát posz- 
tuláló tételek mellé a metafizika axiómáit állí- 
totta, és rendszerét metafizikus módszerrel építet- 
te fel. Ez az idealista metafizika. Marx a világ 
anyagi voltát posztuláló tételt vette fel, s melléje 
a dialektika axiómáit. Rendszere: dialektikus ma- 
terializmus. 

5. Végül is azonban a filozófia az emberi meg- 
ismerés egyik formája: célja tehát nem az axio- 
matika lehetőségeivel való kombinációs játék, ha- 
nem, a világ értelmezése, megismerése kell hogy le- 
gyen. Márpedig hiába veszünk fel tetszőleges 
axiómarendszert s építünk rája ellentmondásmen- 
tes deduktív filozófiát: ezzel magukról a dolgok- 
ról (a. természetről és társadalomról) vajmi keve- 
set mondunk. 

Ahhoz, hogy érvényes, a dolgok természetének 
megfelelő, azt a mai tudásunk színvonalán feltáró 
filozófiát alakítsunk ki ,— ahhoz mindenekelőtt 
olyan axiómarendszer felvétele volna szükséges, 
amelyről valamilyen módon (ha nem is fogalmi- 
lag) kimutatható, hogy az emberi tapasztalat szá- 
mára evidens. Az a filozófia, amely valószínű, 
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plauzibilis* axiómákra következetes logikával 
épülne fel, tényleges filozófia lenne (szemben az 
önkényes axiómarendszerekre épített filozófiák- 
kal), tükrözné a valóságot, képes lenne megálla- 
pítani annak legáltalánosabb vonásait. 

Gondolatmenetem elején megpróbálkoztam né- 
hány ilyen axióma tapasztalati voltának igazolá- 
sával. Ha elég őszintén nézünk magunkba, csak- 
nem minden transzcendentális probléma két lehet- 
séges megoldása közül ki tudjuk választani azt, 
amely emberi ösztöneink, tapasztalataink számá- 
ra valószínű. Állást foglalhatunk, hogy biológiai 
és társadalmi létünk gyakorlatában melyiknek ér- 
telmében szoktunk eljárni, hogy tehát melyiket iga- 
zolja életgyakorlatunk. Ha most már ezeket a ta- 
pasztalataink által érvényeseknek ítélt válaszokat 
axiómáknak, összességüket pedig axiómarendszer- 
nek tekintjük, és logikailag következetes filozófiát 
építünk rájuk — ezt a filozófiát érvényesnek kell 
tartanunk. Annak is tartja a magáét minden be- 
csületes filozófus. 

(Canossa-járásom szövegéből, 1958) 
* 
 
Valamely axióma próbája a geometriában az 

evidencia. A filozófiában nincs ilyen próba. 
 
* 
 
A deduktív filozófia: olyan axiómák megválasz- 

tása és rendszerré való logikus kiépítése, amelyek 
a filozófus számára a legvalószínűbbek. Az a rend- 
szer válik hatékonnyá és népszerűvé, amelynek 
axiómái plauzibilisek valamely adott kor (társa- 
dalom, kultúra, érdek vagy réteg) számára is. 

 
* 
 
Recept az összes lehetséges deduktív filozófiák 

előállítására. 
 

* Valószínűségen itt és a továbbiakban természetesen 
nem matematikai valószínűséget értek. 
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Rp.) 
1. — Vedd Kanttól a tiszta ész antinómiáit. 

— Mindegyik antinómiát vágd három részre, 
úgymint: 

a) tézis (pl. a világ öröktől fogva létezik) 
b) antitézis (pl. a világnak kezdete volt) 
c) mindkettő hiánya (erről a kérdésről nem 

mondhatunk semmit). 
2. — Vedd ezekhez az összes már kidolgozott 

vagy még kidolgozható antinómiákat. 
— Ezeket is vágd három részre. 
Kapsz így egy tételhalmazt; számossága az an- 

tinómiák számának háromszorosa. Sok, de ta- 
lán nem végtelenül sok. 
3. — Vedd Hilbert geometriai axiomatikáját. 

— Ennek mintájára az összes előbb kapott té- 
tel összes lehetséges (ellentmondásmentes) kom- 
binációjából alkoss axiómarendszereket. 

4. — Végy egy elektronikus számítógépet. 
— Programozd be a logika műveleteivel, sza- 
bályaival. 
— Tápláld be adatokként a fentebb kapott 
ellentmondásmentes axiómarendszereket (per- 
sze egyenként). 

5. — Nyomd meg a gombot. 
Eredményképpen (sorra egymás után) megka- 
pod az összes lehetséges deduktív filozófiákat. 

Úgyhogy a deduktív filozófia története ezzel le- 
zárult; ne is foglalkozz többé vele. 

 
* 
 
A deduktív elméletek mellett vannak induktí- 

vak (tapasztalatelvűek) is. Ezek azonban az elem- 
zést mar alaptételeik ismeretében ejtik meg. Az 
induktív elméletek előfeltevésként használják a 
konklúziókat, nem csoda, ha végül visszajutnak 
azokhoz. Az induktív elméletek: deduktív elmé- 
letek. 
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* 
 
A ténylegesen induktív megismerés: az. egzakt 

tudományok. Hogy bizonyos előfeltevéseik ezek- 
nek is vannak, az persze kétségtelen. 

 
* 
 
Minden nélkülözhető tételt, feltevést, elvet el 

kell törölni. Attól, hogy tüskéi megszaporodnak, 
a fakírágy talán kényelmesebb lesz, az emberélet 
csak feszélyezettebb. 

 
* 
 
Mindaz, amit a filozófia mondani tud, definí- 

ció tulajdonképpen.* 

* Feltárni meglevő fogalmak tartalmát, sőt olykor egy egy 
újabb fogalmat alkotni — ezt a filozófia talán csakugyan  
tudja. Egyebet nem. 
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2. FOGALMAINK 
(a világ mint folyamat) 

Nem igaz, hogy minden összefügg mindennel. 
Minden összefügg: az egésszel, amelynek része —  
és ez egészen más! 

 
* 
A természet dolgai „élik” jelenüket, struktúrá- 

jukban hordozzák múltjukat, de jövőjükről (és 
egyáltalán semmiről) semmit sem tudnak. Az idő 
irányáról csak az ember alkot fogalmat. A jövő 
nincs, azért jövő — az emberi tudatban van ad- 
va csupán. 

 
* 
A jövő: az idő, ami még nem következett be. 
 
* 
Célja csak annak lehet, aki tud a jövőről. A jö- 

vőről csak az tud, akinek tudata van. 
 
* 
Az embernek van tudata — a világnak nincsen. 
 
* 
A világ nem előre halad, hanem hátulról épül. 

Nem cél felé tart, hanem múltjából összegeződik. 
(1954) 

* 
A világ saját múltjából összegeződik— ez min- 

dennek a veleje. A filozófia fogalmait mind ebből 
a szempontból kellene revideálni, hogy itt is. be- 
következhessék végre „Kopernikusz fordulata”. 

 
* 
Fejlődés, haladás, merre, mi végre, hová — 

mindezek a kifejezések a célszerűség képzetét rej- 
tik: a tudatos emberi cselekvéshez kötődnek. A 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   122 

célképzet igen sok filozófiai fogalomban megbú- 
vik; a naiv (antropocentrikus) szemlélet legmaka- 
csabb maradványa a gondolkodásban. 

 
* 
Helytelen egy jelenséget következményeiből meg- 

ítélni. Mindig az előzményeket kell felfejtenünk.* 
 
* 
Minden dolog csak egész múltjával és összefüg- 

gései Összességével határozható meg. 

* 
A legkisebb zárt rendszer, amelyet elgondolha- 

tunk: maga a kozmosz. A kozmoszon kívül (és 
belül) zárt rendszer nincsen. 

 
* 
Ha a perpetuum mobile nem lehetséges — a 

kozmosz sem lehetséges. 
 
* 
A természet sohasem szólaltatja meg a témát, 

mindig csak a variációkat. Nem produkál abszt- 
rakciókat, mindig csak egyedeket. 

 
* 
A világegészet mint folyamatot fogalmainkkal 

mintegy feldaraboljuk. 
 
* 
Némely fogalmunknak alig van realitása. A ter- 

mészetben nincs cél, ok, törvény, nincs hideg és 
meleg, nincs emberiség és társadalom — ott csak 
a világegészben részt vevő dolgok és egyedek van- 
nak (Demokritosz). 

 
* Természetesen nem a természettudományos analízisre 

gondolok itt. 
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* 
A fogalmak az emberi tájékozódás segédeszkö- 

zei. 
 
* 
Jól mondja Nietzsche, hogy ok, okozat, tör- 

vény, cél satöbbi: absztrakt jelek, a fogalmak „do- 
logiasításai” — a valóságban nincsen ilyesmi. De 
hogy mi van a valóságban, azt már nem mondja 
meg. 

 

(Hérakleitosz) 

A valóságban folyamatok vannak. Maga a va- 
lóság: folyamat. 

 
* 
Legbiztosabb felismerésünk: minden folyamat. 

A dolgok saját múltjukból (és a világegész múlt- 
jából) folyamatosan összegeződnek. 

 
* 
A „dolog”: a világegész viszonylag önálló rész- 

folyamata; saját előzményeinek folytonos időbeli 
összegeződése. 

 
* 

A „dolog”: folyamatban levő struktúra. 
 
* 

Szummálódással létrejött struktúra folytonos 
időbeli szummálódása — ezt nevezem folyamat- 
nak. 

 
* 
A világegész folyamata mindig belejátszik a 

részfolyamatokba. A részfolyamatok összefüggése, 
kölcsönhatása, szummálódása adja ki a világegész 
folyamatát. 
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* 
Valamely folyamat bizonyos szakaszaiban mu- 

tatkozhatnak közös jegyek. Ezt fordítjuk mi fo- 
galmilag ismétlődésnek. 

 
* 
Bizonyos folyamatok között is mutatkozhatnak 

közös jegyek. Ezt is ismétlődésnek fordítjuk. 
 
* 
Hasonló struktúra a dolgokat, hasonló „sorsra 

predesztinálja”. 
 
* 
Természeti törvény: hasonló struktúrák időbeli 

változásának szükségszerű hasonlósága. Ennek 
absztrakciója. 

 
* 
Hasonló folyamatoknak a kölcsönhatásai is ha- 

sonlók. 
 
* 
Hasonló stádiumokon csak hasonló természetű 

folyamatok haladnak át. Hasonló előzmények az 
időben hasonlóképpen összegeződnek. Az össze- 
geződés hasonlóságából született meg a „törvény” 
fogalma. 

 
* 
Nincs külön természeti és társadalmi törvény. 

Mihelyt törvény, már természeti. 
 
* 
Amit mi fogalmilag „oknak” nevezünk, az két 

folyamat kölcsönhatása — a következmények fe- 
lől nézve. 

 
* 
„Okozat”: kölcsönhatás során beállt változás 

valamely folyamatban. 
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* 
„Ok”: az a folyamat, amely (kölcsönhatás fel- 

tételei között) valamely más folyamatba beleját- 
szik, azzal összegeződik, abban változást, módo- 
sulást hoz létre. 

 
* 
„Okozat”: valamely folyamat módosulása egy 

vagy több egyidejű folyamat belejátszása foly- 
tán. 

 
* 
Persze beszélünk „belső” okról is. Ez éppen a 

folyamat immanens szummálódása. 
 
* 
A folyamatok nemcsak magukban: egymással is 

örökösen öszegeződnek. Pontosabban: a világegész 
folyamatával. Így adják ki aztán a világegész 
folyamatát. 

 
* 
A dolgok „részvétele”, belejátszása a világfo- 

lyamatba: a funkciójuk. 
 
* 
A dolgokban végbemenő változás, összegeződés 

— ez az, amit voltaképpen időnek nevezünk. 
 
* 
Egyidejű két (vagy több) folyamat, ha egymás- 

ra közvetlen hatást gyakorolhat. 
 
* 
Két egyidejű esemény ezért nem lehet egymás- 

nak közvetlen oka. 
 
* 
Amikor Descartes kimondta a mozgás megma- 

radásának elvét, Lavoisier az anyag megmaradá- 
sának elvét, a modern tudomány az energia meg- 
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maradásának és átalakulásának elvét — mindezek 
nem tettek mást, mint közvetve fogalmazták meg, 
hogy a kozmosz ideje abszolút és egyirányú.. 

 
* 
A világegész abszolút idején kívül minden idő 

relatív. 
 
* 
A világ egysége (egységes folyamat volta) az 

idő egyirányúságából következik. Az idő egyirá- 
nyúsága a világ egységes folyamatával függ össze. 

 
* 
Idő nélkül nincsen, világ. Világ nélkül nincsen 

idő. Idő és világ mondhatni egymást tételezik fel. 
 
* 
Az idő egyirányú, tehát a világ egységes folya- 

mat. Ezért nem beszélhetünk benne például ellen- 
tétről sem. 

(Részletesebben) 
Ahogy nincsen cél, ok, okozat a világban, épp- 

úgy ellentét sincsen. Ez a fogalmunk is antropo- 
morf. Mihelyt a világegészben felismertünk vala- 
mely egyirányú tényezőt (az időt), nem beszélhe- 
tünk többé ellentétekről, hanem csak egymásra 
ható, egymásba játszó folyamatokról. Szokás az 
ellentét illusztrálására felhozni például a pozitív 
és negatív elektromosságot. Holott csak arról van 
szó, hogy a kétféle elektromos töltés számunkra 
mint ellentét jelenik meg. Az „ellentét” képzete 
gondolkodásunk fogalmiságából, mondhatni antro- 
pomorfizmusából következik. 

(1950) 
 
* 
Vagy mért volnék én ellentéte két perccel előb- 

bi magamnak (Hegel)? Miért volnék tagadása? A 
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dolgok szummálódása mélységesen konzervatív — 
mindig többet őriz meg az előbbi állapotból, mint 
amennyi újat ad hozzá. Ami újat hoz, az tulaj- 
donképpen a régi összegezése a felvett (külső) ha- 
tással, aztán a régi összegeződése ezzel az új össze- 
geződéssel — és így tovább. Hol van itt ellentét, 
tagadás? A valóság mozgása, maga a mozgás, csak 
számunkra, hagyományos, fogalmi gondolkodá- 
sunk számára ellentmondásos — tudniillik felfog- 
hatatlan (Zénón). A dialektika hátránya ugyanaz, 
ami általában a fogalmi gondolkodásé: nem a va- 
lóság tényeivel, hanem a gondolkodás kategóriái- 
val operál. Hiszen erről mar a terminusok etimo- 
lógiája is árulkodik: „tagadás”, „ellentét”, „ellent- 
mondás”: emberi relációk.* 

(1950) 
 
* 
Bizonyos struktúrának (szerveződésnek, folya- 

matnak) belső összegeződés és kölcsönhatás során 
megváltozik valamely lényeges tulajdonsága. Mi- 
nek a számára lényeges, minek a számára változik 
meg? Fogalmiságunk számára. A folyamat megy 
tovább a maga útján, de számunkra új jelenség 
állott elő, a dologról alkotott fogalmunk átcsapott 
valamely más fogalomba. Fogalmi gondolkodá- 
sunk eredménye nemcsak a minőségi ugrás, hanem 
maga a „minőség” képzete is. 

 
* 
A filozófia által megállapított „legáltalánosabb 

törvényszerűségek”: a gondolkodás kategóriái. 
 
* 
A filozófiák világa: antropomorf világ. Ez 

logikus is, hiszen a filozófusok egész rendszerü- 
ket emberi fogalmakból, ítéletekből, axiómákból 
deduktív úton vezetik le. 

* Egymással vetélkedő, vitázó filozófusok relációi. 
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* 
Véletlennek látszik két; rendszerint nem együtt- 

járó, az egyetemes világfolyamaton belül rend- 
szerint közvetlen kapcsolatban nem álló, nem 
gyakran találkozó részfolyamat kölcsönhatása; a 
folyamatok menetében ennek következtében beálló 
összegezéses módosulás. „Véletlen” fogalmunk ere- 
dete: megfeledkezünk arról, hogy a lehető legki- 
sebb zárt rendszer a kozmosz. Véletlen nincsen. 

 
* 
Aminek szükségszerűségét mái ismereteink alap- 

ján nem tudjuk belátni, azt véletlennek nevez- 
zük el. 

 
* 
A szükségszerűség nem egyéb, mint a világ- 

egészben végbemenő folyamatos összegződés. 
Szükségszerű kapcsolat: a kozmosz folyamatában 

egymásra ható részfolyamatok kapcsolata. Szük- 
ségszerű a kozmosz belső összefüggése. Szükség- 
szerű minden, ami van. 

 
* 
Vagy véletlen van a világon, vagy tudomány. 

A kettő együtt nem fér meg rajta. 
 
* 
A filozófia absztrakciókkal dolgozik, a tudo- 

mány absztrakciókra törekszik, ezek tehát csak a 
dolgok közös tulajdonságait fejezhetik ki. Filozó- 
fia, tudomány mindig csak az általánosról beszél; 
az egyesről, a konkrétről soha semmit sem mond- 
hat.* 

 
* 
Tanulmányozni kell — hátulról előre — a vi- 

szonylag önálló részfolyamatok (dolgok, egyedek) 
 

* Kivétel, persze a Kozmosz vagy a Föld — szóval 
mindaz, amiből csak egy van. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   129 

alakulását; kimutatni a „múltakban” mutatkozó 
hasonló vagy eltérő mozzanatokat; ezeket szembe- 
síteni a folyamatok jelenlegi állapotával — fő- 
képpen strukturális különbségeivel. 

Megkapható így: miképpen alakítja a múlt a 
struktúrát, milyen hatással vannak a múlt eltérő 
mozzanatai magukra a folyamatokra. 

Megkapható: mi az a belső összegeződés; ho- 
gyan megy végbe a világegészből felvett („külső”) 
Ihatások integrálása; milyen következményekkel 
járnak az előzmények. 

Ugyanaz az út, amelyen például Darwin is járt, 
épp csak fordított irányban — a konkrét felé. 

A tudomány mindig az általánost, a közöst ku- 
tatja, így tán az egyesről is mondhatunk majd va- 
lamit. 

Csakhogy ez már a művészet. 
 
* 
Némely fogalmunk olyannak tünteti fel a vi- 

lágot, mintha annak tudata volna. 
 
* 
Hogyan állunk tehát a fogalmainkkal? 
Vannak fogalmak, amelyek absztrahálják ugyan, 

mégis kielégítően interpretálják a valóságot. Ilye- 
nek a konkrét fogalmak. A „folyó” fogalma Hé- 
rakleitosznál: folyamat, amely (viszonylag) állan- 
dó formában jelentkezik. 

Vannak fogalmak, amelyek feldarabolják, em- 
beriesítik: ugyan a világfolyamatot, mégis tükrö- 
zik valamiképpen, mert annak valamely tényleges 
vonását (szerkezetét, mennyiségi viszonylatát, mű- 
ködési elvét), illetve ennek tudati vetületét szö- 
gezik le. Az például, amit „törvénynek” neve- 
zünk, nincs ugyan a valóságban, mégis megfelel 
neki valami: hasonló struktúrák hasonló szummá- 
lódása hasonló feltételek közt. Ezek tudományos 
fogalmak, mondhatni a valóság nyelvére fordít- 
hatók. 
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Vannak végül fogalmaink, amelyek egészen biz- 
tosan meghamisítják a világot, mert emberi re- 
lációkat, célképzetet, szándékot, akaratot stb. visz- 
nek bele. Ezek a vallás, a filozófia, a metafizika 
s általában az elvont gondolkodás fogalmai. 

(Tomizmus) 
Abból, hogy valamiről fogalmunk van, még 

nem következik, hogy az csakugyan van. 
 
* 
Ha „istenről” beszélek, akkor a lét ostoba pa- 

radoxiáját értem ezen. Egy transzcendens problé- 
mát, hogy tudniillik van valami ahelyett, hogy 
semmi se lenne (Heidegger). Ennek a problémá- 
nak egy megoldási kísérletét. 

 
* 
Ha „gondviselésről”, „sorsról” beszélek, értem 

ezen a sokrétű meghatározottságot, amely alapján 
a „múlt” (az én) alakul. És értem az egyén tuda- 
tos törekvését is jövőjének alakítására. 

 
* 
Ahogy távolodunk a konkréttől, úgy válnak 

egyre antropomorfabbá a fogalmaink. 
 
* 
A fogalomrendszer, amelyben gondolkodunk, 

meghatározza: mit gondolhatunk el. A nyelv, 
amelyet (használunk, meghatározza: mit mondunk 
vele. 

 
* 
A fogalmi gondolkodás s ennek nyelvi kifeje- 

zése (maga a filozofálás) egészében antropomorf: 
a gondolkodás kategóriáit, sőt törvényeit vetíti rá 
a világra. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   131 

* 
Az emberek javíthatatlan lírikusok — „az 

euklideszi rendszerben élnek” (Dosztojevszkij). 
Sehogy sem képesek feladni saját (emberi) szem- 
szögüket. 

 
* 
A végtelenség minden pontja: középpont (Pas- 

cal). A világ az az egérfogó, amelynek közepéből 
sehogy sem tudunk kijutni. 

 
* 
Hiába tudunk Kopernikuszról, Einsteinról, Hei- 

senbergről — az ember mindmáig a ptolemaioszi 
világban él. 

 
* 
Azt mondhatnók: a valóságban szinte semmi 

sem felel meg a fogalmi gondolkodásnak. Ez 
azonban mégsem lehet így. A gondolkodás vég- 
eredményben mégiscsak hatékony viselkedést (al- 
kalmazkodást) tesz lehetővé a világban, valami- 
képpen mégiscsak tudósít róla — hisz arra való. 

 
* 
A gondolkodás biológiai szempontból: tájéko- 

zódás. Ez csak úgy lehet hiteles, ha a gondolko- 
dás törvényei a világ törvényeiből származtak le, 
azokhoz adaptálódtak, azoknak mintegy másola- 
tai, funkcionális megfelelői. Nagyon is helyénva- 
lónak látszik tehát, hogy a világra visszavetítsük 
gondolkodásunk törvényeit, hiszen a két szféra 
törvényei eszerint ugyanazok. Csakhogy ez nincs 
így. Gondolkodás és világ között a műszer és 
vizsgált tárgy viszonya áll fenn. Ezek törvényei 
végső soron persze azonosak — mégsem lehet ösz- 
szetéveszteni őket. Az optika törvényeit nem lehet 
levezetni a mikroszkóp szerkezetéből — éppen 
fordítva! Szóval azt is mondhatnók: az elvont 
gondolkodásban igenis a világ jelenik meg, csak- 
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hogy praktikus célszerűséggel: emberi szempontból 
nézve. 

 
* 
A feladat éppen az, hogy megszabadítsuk antro- 

pomorfizmusától a gondolkodást.* 

 
* 
A klasszikus szemlélet: „minden dolog mértéke 

az ember”. 
Az új szemlélet: „a mindenséggel mérd magad”. 
 
* 
Nyilvánvalóan nem a tényeket kell hozzáidomí- 

tani az elméletekhez, hanem a tényekhez az elmé- 
letet. 

* 
A bölcsesség: belátni a közhelyek igazságát. 
 
 
 
 
 
 

* A törekvés egyik, legelső s talán legmeghatóbb képvi- 
selője Francis Bacon — hódolat néki! 
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3. LÍRA A TÉRRŐL 

A kozmosz: az egyetlen lehetséges zárt rend- 
szer, önmagát összegező folyamat, egységes egész. 
Ami benne van: benne volt mindig (vagy benne 
jött létre). 

 
* 
A mítoszok, keletkezéselméletek főproblémája: 

honnét, mi módon csöppent az anyag a térbe? 
Egy biztos: nem lehet kívülről belevetett. 

 
* 
Az anyag: „tudatunktól független objektív va- 

lóság”. A naiv szemlélet számára többnyire kor- 
puszkulárisan (tömegként) jelenik meg, de tud- 
juk: van erőtér is, sugárzás (energia) is. 

 
* 
Így tanítja a tanító bácsi: 
Az elektron: a legkisebb elemi részecske, egyet- 

len elektromos töltés (1,60 · 10–19 coulomb); affé- 
le „kondenzált” energia. Pontosan meghatározott 
(0,9107 · 10–29 grammnyi) tömege van. 

A pozitronnak hasonlóképpen. 
Ha ezek kölcsönhatásba lépnek, óriási energiájú 

gamma-sugárzás keletkezik. 
A két tömeg nemhogy összeadódnék, hanem el- 

tűnik, kioltja egymást, elektromágneses térhullám- 
má (energiává) alakul át. 

Az antianyag-robbanás során a tömeggé kon- 
denzált energia mintegy felszabadul kondenzáltsá- 
gából, és megváltoztatja az elektromágneses tér 
szerkezetét. 

 
* 
A tömeg csakis akkor alakulhat át térszerke- 

zetté, ha eleve térszerkezet. 
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* 
Csakugyan: nem lehetséges egy olyan szemlélet, 

hogy az anyag minden kimutatható állapotában 
a komplex módon értelmezett tér bizonyosfajta 
strukturáltsága? Nem látják ezt már régóta így 
a fizikusok? 

 
* 
Nincs geometriai, gravitációs, elektromágneses 

stb. tér — ez csak fogalmiságunk számára jelent- 
kezik így. A világban egyetlen, egységes tér van. 

 
* 
Úgy képzelem, hogy az atom „építőkövei”, az 

elemi részecskék nem egyebek, mint a komplex 
módon értelmezett tér csomópontjai, gócai. Ahol 
elemi részecske van, ott a tér energetikai viszo- 
nyai (a térháló erővonalai) mintegy megsűrűsöd- 
tek, ott mintegy „sűrűbb” a tér.* A részecske 
helyzete, sebessége, perdülete, egyszóval egész ter- 
mészete a térnek (mint folyamatnak) természeté- 
ből következik. Nemcsak következik, hanem az, 
maga a tér, annak szerkezeti sajátossága. 

De hogyha így van, ezt a matematika nyelvén 
is ki lehet (ki kell) fejezni. Matematikailag is meg 
lehet formulázni az ily módon értelmezett tér ter- 
mészetét. 

És hogyha ez is így van: pusztán matematikai 
úton érvényes kozmogóniát lehet alkotni. 
(1955. III. 2) 

Olvasom, hogy Werner Heisenberg, a határo- 
zatlansági reláció felfedezője épp ezt a formulát 
kereste évtizedekig. A geometriai, gravitációs, 
elektromágneses, spinor stb. tér egységes matema- 
tikai egyenletét. Ez aztán a feladat! Egy ilyen 
formula magát a létet írná le; minden továbbit 
 

* A terminusok itt naivak, képletesek, de nem állanak 
rendelkezésemre megfelelőbbek. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   135 

le lehetne belőle vezetni; szó szerint: mindent. 
Miért is nem lettem inkább fizikus? 
(1979) 

 
* 
Az anyag a komplex módon értelmezett tér örö- 

kösen változó szerkezete, specifikus strukturáltsá- 
ga, amely fogalmiságunk számára mint új dolog 
jelentkezik. 

(1954 előtt) 
 
* 
A gravitációs tér — vajon nem azonos ez a 

kozmosz egyensúlyával? 
 
* 
Az elemi részecske: térszerkezet. Egy negatív 

meg egy pozitív töltésű részecske egymást mintegy 
kioltja. Ha tömeg és térszerkezet elvileg külön- 
böznek, ez sohasem mehetne végbe. 

 
* 
„A Tudományos Akadémia közli, hogy sikerült 

antianyag-részecskét tartósan tárolnia.” Ugye, 
kedves tudósok, ugye nem fabrikáltok belőle fegy- 
vert? 

 
* 
Az anyag a tér szerkezete. 
 
* 
Aminek szerkezete van, az persze nem homogén. 
 
* 
Az anyag a tér létezési formája; nem kívülről 

belevetett, hanem maga is tér; térképződmény; 
struktúrája a térnek. Ahol mi anyagot észlelünk, 
ott más a tér szerkezete. 
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* 
Nem a tér az anyag megjelenési formája, ha- 

nem fordítva: az anyag a téré. Nem az anyag ge- 
nerál tért, hanem a tér anyagot. Az anyag a tér 
tulajdonsága. Gondolatilag is így ésszerű. Nyil- 
vánvalóan mindig csak térről van szó, valahány- 
szor anyagot mondunk: strukturált, ráadásul fo- 
lyamatban levő (állandóan változó, szummálódó) 
világtérről, amelyet adott esetben tömegként vagy 
energiaként mutatnak ki a műszerek — és tükröz- 
nek a fogalmak. 

Úgy látszik, ez az egységesen értelmezett tér 
ahogy nem homogén, éppúgy nem is kontinuum. 
Úgy látszik, természetéhez tartozik például egy 
minimális elektromos töltés, egy bizonyos legki- 
sebb szerkezeti elváltozás, amit mi kvantumnak 
mondunk. Úgy látszik, a tér természetéhez tarto- 
zik a változások „tovagyűrűzésének” egy bizonyos 
legnagyobb sebessége is (a fénysebesség), s általá- 
ban a kísérleti fizika konsztánsai. Térből vagyunk, 
térszerkezet vagyunk mindenestül. Ez talán az 
egyetlen lehetséges monizmus. 

 
* 
Mi van a világban? Időben változó tér van. 
 
* 
Amit a filozófiák szubsztanciának neveztek, az 

tulajdonképpen a tér. 
 
* 
Tér van, és ennek szerkezete van, és ez időben 

változik, magamagából összegeződik. 
 
* 
Az idő a tér közege, a tér az időé. 
 
* 
Tudatunktól független objektív valóság: a tér 

és az idő. A lét: a tér-idő komplexum léte és sem- 
mi egyéb. 
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* 
Persze, hogy honnét csöppent a semmibe a tér- 

idő komplexum (hogyan lehetséges egyáltalán a 
lét) — az felfoghatatlan. 

 
* 
Ha csakugyan volt Big Bang: az a pillanat volt 

az, amikor tér és idő egymásra talált. 
 
* 
Mi tehát a világ? Idő a térben; tér az időben; 

tér mint folyamat; a tér struktúrájának időbeli 
szummálódása. 

 
* 
Borzong, örvénylik, lúdbőrzik a tér a komisz, 

komisz, komisz időben — és ez a világ. 

Lelhet, hogy mindez magától értetődik, és min- 
denki tudja. Az is lehet, hogy mindez naivság, 
csacsiság, ostobaság — hiszen nem értek hozzá. 
De lírának talán megjárja. 
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4. NYAKIG A TÖRTÉNELEMBEN 

Az ember tud a jövőről. Az emberi világtól 
a célképzet nem idegen. Emberi dolgokról lehet 
emberi nyelven beszélni. 

 
* 
Az emberi társadalom a természet része, annak 

sajátos formációja. 
 
* 
Természet és társadalom abban különbözik, 

hogy a természeti erők öntudatlanul hatnak, a tár- 
sadalom erői (többnyire) tudatosan. Ez persze 
igaz. Hozzá kell azonban tenni, hogy az erők csak 
vektormennyiségek — eredőjük szempontjából kö- 
zömbös, hogy eredetileg tudatosan hatottak-e. A 
végeredmény (a természeti vagy társadalmi moz- 
gás) elvileg egynemű, sohasem tudatos. 

 
* 
Ami van, szükségképpen van, ami elmúlt, szük- 

ségképp múlt el. 
 
* 
Minden történés szükségszerű; minden az előz- 

ményekből integrálódik; fogalmaink szerint min- 
denben „törvény” nyilatkozik meg (illetve teljese- 
dik). Aki elismeri a véletlent mint történelemala- 
kító tényezőt, máris lemondott a történelemtudo- 
mányról. 

 
* 
Egyszer már leírtam: vagy véletlen van a vilá- 

gon, vagy tudomány. 

(Részletesebben) 
Minden tudomány létrejöttének és művelésének 

legelső feltétele annak az alaptételnek nyílt vagy 
hallgatólagos elismerése, hogy a világ egységes 
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egész. Minden „dolog” (minden viszonylag önálló 
részfolyamat) integráns része a világegész folya- 
matának. Egységes folyamaton belül még csak 
lehetséges olyan kölcsönhatás, amely ritkán vagy 
sohasem következik be — de véletlen kölcsönha- 
tás egyáltalán nem lehetséges. 

Továbbá: minden „dolog” időben változó struk- 
túra, folyamat, vagyis Örökös összegeződés önma- 
gával és a világegésszel. Tehát minden dolog ma- 
gában hordozza tulajdon múltját, amely éppen 
csak ezt az egy dolgot hozhatta létre — egyebet 
semmit. 

Ami van, szükségképpen van. 
A tudományok a ténylegesen létező dolgoknak 

(a partikuláris struktúráknak, folyamatoknak) 
vagy közös vonásait, vagy kölcsönhatásait, vagy 
hatásmechanizmusait igyekszenek felfejteni, törvé- 
nyek megállapítására törekszenek. A tudományok 
anélkül az alapfeltevés nélkül, hogy minden szük- 
ségszerű, nem tarthatnának igényt érvényességre. 
Abba a paradox helyzetbe jutnának, mint az ag- 
nosztikus, aki kijelenti, hogy a világ megismerhe- 
tetlen, s aztán igényt tart arra, hogy állításait 
(például ezt a tételt is) megismerésként fogad- 
juk el. 

Ahhoz, hogy egy ítélet érvényességre tarthasson 
igényt, szükségszerűséget kell feltárnia. A világ- 
folyamat s azon belül minden részfolyamat (a 
történelem is) szükségszerű. Ez minden tudomá- 
nyosság nélkülözhetetlen feltétele. 

 
* 
Ha igaz az, hogy a szervetlen világon belül 

szükségszerűen szerveződik meg a szerves világ; a 
szervesen belül szükségszerűen az ember (vagyis 
a tudat); a tudatos lényekből pedig szükségsze- 
rűen szerveződik társadalom — akkor végső so- 
ron minden, ami van, a fizika törvényeire vezet- 
hető vissza, minden azokból következik. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   140 

* 
Leírtam már: nincsenek természeti és társadalmi 

törvények. Mihelyt törvény, már természeti. 
 
* 
Ha a természet törvényszerű folyamat, a törté- 

nelem is törvényszerű. Szükségszerű minden tör- 
ténés. 

 
* 
Emellett minden történés éppoly egyszeri, meg- 

ismételhetetlen, akár az ember. Előbb sem, utóbb 
sem eshetik meg ugyanaz. 

 
* 
A törvényszerű sem a természetben, sem a tár- 

sadalomban nem jelentkezik soha tisztán, min- 
dig a sajátosba burkolózik, ami logikus is, hiszen 
nem más, mint a sajátos absztrakciója. 

 
* 
A történelemírás (az epika) nagy nehézsége és 

ellentmondása: minden törvényszerű s ugyanakkor 
egyedi benne; minden sajátos s egyszersmind egye- 
temes. 

 
* 
A nagy kérdés: mit tekintsünk egy eseményben 

egyfelől törvényszerűnek, másfelől egyedinek, ho- 
gyan válasszuk szét egymástól a kettőt. Elfogulat- 
lanul szemlélve a dolgot, azt látjuk, hogy maguk- 
ban a dolgokban sohasem egyetlen törvényszerű- 
ség (hatásmechanizmus) érvényesül, nemcsak az, 
amelyre, épp figyelünk, hanem rengeteg más is 
(mondhatni az összes), méghozzá különböző arány- 
ban, erővel, különböző feltételek közt. Ezeknek 
bonyolult együttese adja ki aztán az eseményt. A 
törvények nem egyszerűen csak hatnak, hanem 
mindig és szükségképp együtthatnak, ráadásul 
mindig más és más struktúrán belül hatnak — eb- 
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ből következik aztán a történés örökös egyedi- 
sége. 

 
* 
Minden történelmi eseményben ki szokás mu- 

tatni egyrészt tipikus vonásokat (amelyek az ál- 
talánost képviselik), másrészt atipikusakat (ame- 
lyek az egyedit), ezek azonban valójában mind 
törvényszerűek. 

 
* 
Egyik esemény tisztábban, a másik kevésbé 

tisztán hordozza a „törvényszerűt”, az egyikben 
a közös vonások jutnak túlsúlyra, a másikban az 
egyediek. Mi szerint? Aszerint, hogy mi magunk 
mit tartunk fontosnak és egyetemesnek — melyik 
hatásmechanizmust próbáljuk felfejteni. 

 
* 
A „partikuláris” és a „törvényszerű”: egyazon 

világ két különböző szempontból nézve. Az egyik 
az immanens, a másik az emberi-fogalmi szem- 
pont. Ez annyira fontos, hogy szeretném még egy- 
szer leírni. 

 
* 
Intuíció—felismerés. Tudat alatti következtetés 

az „egész” globális ismeretéből a „részek” termé- 
szetére. Vagy fordítva: öntudatlan következtetés a, 
részek ismeretéből az egész természetére. 

 
* 
Az események előrelátását jóslatnak hívjuk. 

Alapja: a múlt és a struktúra ismerete.* 

 
* 
Vannak periodikus folyamatok — ezeknek 

vissza-visszatérő szakaszait előre meg lehet jósol- 
ni. Meg lehet jósolni, hogy hasonló struktúrák 
 

* Ezekből hámozható ki a „trend”. 
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hasonlóan fognak összegeződni. Meg lehet jósolni, 
hogy ami a történelem során keletkezett, el is mú- 
lik majd valamikor. 

 
* 
Sohasem teljesült be még azonban olyan törté- 

nelmi jóslat, amelynek teljesülésében maga a jósló 
(illetve az érdekelt embercsoport) cselekvően részt 
ne vett volna. A történelmi jóslat teljesülésének 
történelmi cselekvés a feltétele. 

 
* 
Ha kellő erővel látunk a cselekvéshez, jósla- 

taink rendre beteljesülnek. 
 
* 
A történelmi jóslatok: társadalmi elméletek. A 

társadalmi elméletek: cselekvő embercsoportok jós- 
latai a jövőre nézve. 

 
* 
A társadalmi elmélet tulajdonképpen politikai 

program. 
 
* 
Bármilyen képtelen társadalmi elmélet vezethet 

sikeres politikára, ha kellő erővel megvalósítják. 
 
* 
A történelmi mozgásra kellő erővel bármit rá- 

erőszakolhatunk — ha csak ideig-óráig is. 
 
* 
A történelem „vétkeseit” nem a vétkeik buktat- 

ják meg, még csak nem is a történelem objektív 
törvényei — hanem az ellenségeik (a rivális társa- 
dalmi erők). 

 
* 
A társadalmi erők: a történelmi folyamat vek- 

torai. A történelmi folyamat: a társadalmi erők 
eredője. 
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* 
Bármit remélünk (cselekvően) a történelemtől, 

idővel mindig meghozza. De soha sincs köszönet 
benne. 

 
* 
Szükségképp elérkezik a pillanat, amikor a cse- 

lekvő ember felsóhajt: nem ilyen lovat akartam.* 
 
* 
„Fejlődés”, „haladás” fogalmunk még a törté- 

nelemre nézve, is antropomorf, pedig azt tudatos 
lények alakítják! 

 
* 
A fejlődés fogalma alacsonyabb-, illetve maga- 

sabbrendűt feltételez. Más szóval rangkülönbséget. 
Meghiszem azt, hogy az emberek tudnak rang- 
különbségről! De vajon tud a világ is? 

 
* 
A fejlődés-fogalomnak Hegelnél volt még tar- 

talma. Az ő világában a szellem óhajtott megva- 
lósulni — ez volt a világcél. Mihelyt nem tudunk 
világszellemről, a világ sem fejlődik többé. Nincs 
amire törekedjék. 

 
* 
A „fejlődés” bizonyos szempontból a társadal- 

mi hierarchia kivetítése a világegészre. 
 
* 
A természeti környezet változása és az élő szer- 

vezet-láncok alkalmazkodása között örökös ver- 
senyfutás van. Ez a fejlődés (Darwin). 

 
* Mivelhogy a történelmi mozgást nem az egyes (tuda- 

tosan ható) társadalmi erők céljai határozzák meg; az az 
összes tudatos erők öntudatlan eredője. Mindenből valami 
más lesz. 
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* 
A haladás-fogalomnak csak úgy van értelme, ha 

azt is megmondhatjuk, mi felé történik (ti. a hala- 
dás). Célszerűséget, céltudatot — egyáltalán célt 
feltételez. Alig hihető, hogy akár a történelem- 
ben is meghatározhatunk valamely végleges álla- 
potot, amely felé a (történelmi) folyamat töre- 
kedne. 

 
* 
Céljai legfeljebb a politikai erőknek vannak. 

Saját céljukat egyúttal a történelem céljának te- 
kintik — effelé terelik azután a haladást. 

 
* 
Hegel világfejlődésének célja például az „esz- 

ményi”, az akkor éppen meglevő állam, vagyis „a 
szabadság” (saját szava). Hát istenem, mit is 
mondjak? 

 
* 
Az „eszme” genezise szerint valamely valósá- 

gos csoportérdek gondolati kifejeződése. Történel- 
mi funkciója szerint: ürügy a hatalomra. Szubjek- 
tív megjelenésében: hit. 

 
* 
A „hit”: interiorizált eszme; a gondolati mani- 

puláltság állapota; a hatalmi aspiráció megjelené- 
se a bensőségben. 

 
* 
Történelmi célszerűségről azok beszélnek, akik- 

nek tényleges céljuk a hatalom. 
 
* 
Nem az önfenntartás ösztöne tartozéka az ura- 

lom ösztönének („a hatalom akarásának”), hanem 
fordítva. Aki él, hatalomra tör — különben nem 
hagyják élni. 
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* 
A történelmi cselekvés célja: a dominancia. 
 
* 
A társadalom szerkezete megváltoztatható — 

törvényei nem. 
 
* 
A társadalmi elméletek konkrét prognózisai: 

utópiák. 
 
* 
Az utópia ugyanaz, mint a társadalmi elmélet, 

tudniillik politikai program. 
 
* 
A modern utópia történelmi funkciója a hata- 

lom koncentrálása. Utópiában minden hatalom 
(törvényhozó, végrehajtó, gazdasági, politikai, ka- 
tonai) egyetlen személy vagy testület kezébe jut. 
Üt az abszolút diktatúrához. 

 
* 
A hatalom az elosztás monopóliuma. 
 
* 
Mi a hatalom, Péter? 
Lehetőség, hogy visszaéljenek vele... 
 
* 
A feltörekvő politikai erő: „haladó”. A célba 

ért politikai erő: „konzervatív”. 
 
* 
Alighogy győzött a forradalom, Franciaország- 

ban császárság alakult ki. Ezt még az iskolás 
gyermek is tudja. 

 
* 
A társadalmi folyamat menete mindenesetre 

olyan politikai szervezettségi forma felé mutat, 
amelyet áttörni már lehetetlen. 
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* 
Beszélünk a társadalmi valóság részterületeiről. 

Mik ezek? Egyazon társadalmi valóság többféle 
szempontból nézve. Mindegyik részterületet lehet 
úgy tekinteni, mint alapvetőt (lényegeset), amely 
az egész mozgását meghatározza. A társadalomtu- 
dományokban van is ilyen törekvés. Saját szakte- 
rületük törvényeit alapvetőeknek, meghatározók- 
nak tekintik; az egész társadalmi folyamatot azok- 
ból akarják megmagyarázni. A szaktudományok 
nem maradnak meg a maguk érvényességi köré- 
ben, a világmagyarázat igényével lépnek fel, ab- 
szolutizálják önmagukat. Holott magukban sem a 
kultúrmorfológia, sem a mélylélektan, sem a szo- 
ciológia törvényei nem magyarázzák meg az egész 
társadalmi-történeti folyamatot. Abban mindezek 
együtt (többé vagy kevésbé hatékony hatásmecha- 
nizmusokként) érvényesülnek. 

 
(Beszéljünk konkréten) 

Itt van például a gazdaságtudomány fejlődésel- 
mélete. A haladásnak nevezett történelmi folya- 
maton belül ez meghatározó szerepet igényel saját 
törvényeinek, és öt egymást felváltó történelmi- 
gazdasági formációról beszél. Csakhogy nagyon 
kevés társadalom „haladt” át mind az ötön — ezek 
úgyszólván kivételek. 

A germán vagy ázsiai társadalmak történetéből 
hiányzik például a rabszolgaság. Az ősközösség 
bomlásfolyamatában, úgy látszik, két mozgásirány 
lehetséges: egyrészt a patriarchális nagycsalád, más- 
részt a faluközösség felé. A „barbárság felső fo- 
kából” eszerint — entweder—oder — vagy rab- 
szolgatartó társadalom, vagy feudalizmus keletke- 
zik. 

A rabszolgatartó társadalmak általában képtele- 
nek továbbfejlődni, még ha termelőerőik fejlett- 
sége ezt lehetővé is tenné. A rabszolgatartó biro- 
dalmakat (a rabszolgaság szükségszerű történelmi 
fejleményeit) vagy meghódítják, vagy maguktól 
degradálódnak (Amerika). Feudalizmus csak kivé- 
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telképpen, Európában váltotta fel a rabszolgasá- 
got, de itt sem magán a rabszolgaságon belül ala- 
kult ki (noha tudunk a colonatusról), hanem köl- 
csönhatásban a népvándorlás törzsi társadalmainak 
szervezetével. A feudalizmus itt mintegy rátelepe- 
dett a római rabszolgatartó társadalom romjaira. 
Polgári társadalom viszont immanensen tényleg 
csak a feudalizmusból alakulhat — de az sem min- 
denhol. Az ázsiai termelési mód évszázadokig 
egyazon szinten rekedt meg, képtelennek bizonyult 
tőkés termeléssé „fejlődni”. Maga a kapitalizmus 
is csak kevés európai típusú társadalomban ala- 
kult ki, onnét terjedt rá (exportálta magát sze- 
münk láttára) az egész világra — olykor bizony 
ősközösségi társadalmakra is! 

Nincs itt lineáris fejlődés sehol. Kivételekből 
nem lehet törvényt csinálni. Kiváltképp meghatá- 
rozó törvényt. 

 
* 
Az emberi tapasztalat azonban halmozódik; a 

nemzedékről nemzedékre áthagyományozott tudás 
úgyszintén halmozódik, összegeződik; az élő szer- 
vezetek specializálódnak, bonyolódnak; magában 
az élő anyagban (a gének információs apparátusá- 
ban) felhalmozott akkomodációs „tapasztalat” is 
gyarapszik, komplikálódik — ez kétségtelen. 

Az élővilágban, s kivált a tudatos emberi létben 
igenis van valami, ami fejlődésnek nevezhető, s 
ami fogalmaink szerint olykor „újat” is hozhat 
(Bergson). Mint ahogy a szervetlen vegyületek 
szervessé, majd életté való (fizikailag meghatáro- 
zott) szerveződése is hozott a jelenségvilágban va- 
lami „újat”. Biológiai fejlődést, tudományos, tech- 
nikai stb. haladást igenis tapasztalunk. Erről van 
nekünk fogalmunk, ezt vetítjük rá a világra és a 
történelemre. 

 
* 
Ceterum censeo: nem a tényeket kell hozzáido- 

mítani az elmélethez, hanem a tényekhez az elmé- 
letet. 
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5. BŰNÜNK ÉS BŰNTUDATUNK 

Az ember a természet szülötte, a világ alkatré- 
sze. Mégis: ember és természet ellentétes princípiu- 
mok. 

 
* 
A lét természete szerint öntudatlan. Az ember 

a világ tudata, tudattal rendelkező lét, öntudatra 
ébredt természet. Egyfajta önellentmondás: lét is, 
tudat is. 

 
* 
Az ember a természet meghasonlása. 
 
* 
A létet (helyesebben a lét létét) bizonyítani 

sem, tagadni sem lehet. Így aztán megérteni sem. 
 
* 
A lét evidencia: egyetlen a priori tudattartal- 

munk. A tudat a lét tudata. 
 
* 
A világ olyan, amilyen: eleve problematikus, 

de csak az emberben ébred ennek tudatára. Ezért 
az ember, amellett hogy tudata, rossz lelkiisme- 
rete is a világnak.* 

 
* 
Az ember a világtér rendkívül bonyolult szer- 

veződése, mondhatni agya, amellyel magamagáról 
gondolkodik. 

 
* 
A világ önismerete: az ember. 

* A terminusok itt nyilvánvalóan képletesek. 
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* 
A természet ember nélkül bűntelen, éppen mert 

öntudatlan. Jó lelkiismeretű, mert lelkiismeretlen. 
Ártatlan, mert erkölcstelen. 

 
* 
Az ember a természet bűnbeesése. Ezt minden 

mítosz tudja. 
 
* 
Ádám nem a tudás, hanem a tudat fájáról 

evett. Ez volt a bűne, ezt hagyta ránk. A „tudás 
fáját” inkább a tudat fájának kellene fordítani — 
lehet, hogy ezt is jelenti tulajdonképpen. Az ere- 
dendő bűn: a tudat. 

 
* 
Az erkölcs a tudatos lét logikus következmé- 

nye. 
 
* 
Az erkölcs az ember kísérlete, hogy kiszakadva 

a viágból, mintegy kívülről ítélje meg magama- 
gát. Kollektív szkizofrénia, a természet tudatha- 
sadása. 

 
* 
Az erkölcs mindenesetre rabság, a természet ön- 

megtagadása. Az eredendő bűn büntetése és kö- 
vetkezménye. 

 
* 
Az „odalett éden” az „elveszett paradicsom”: 

emberelőtti (állati) ártatlanságunk. Visszakíván- 
kozunk az állatvilágba, ahol nincs bűn, nincs ha- 
láltudat — és nincsen fogalmi gondolkodás. 

Ádám, Enkidu, Siegfried — ugyanaz a sze- 
mély. Ők az ártatlanok. Előjönnek az erdőből, 
megkóstolják az almát; és halállal lakolnak érte. 
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Történetük jelentése: a halál a szerelemből, a sze- 
relem a halálból következik. Valamint: a tisztaság 
a legfontosabb erkölcsi érték. 

 

(Értékek) 
Egyes gondolkodók úgy hiszik, hogy a dolgok- 

nak annyi az értékük, amennyit mi nekik tulajdo- 
nítunk. Mások azt hiszik, hogy vannak abszolút 
értékek, amelyekből a dolgok kisebb vagy nagyobb 
mértékben részesülhetnek. Holott az „érték” ma- 
gukban a dolgokban rejlik, azok összefüggéseiben 
fejeződik ki, és objektív mércéje van. 

 
* 
Minden dolog értéke attól függ, hogy van-e 

funkciója a világegész működésében s azt betölti-e. 
Szükséges alkatrésze-e a kozmikus örökmozgónak 
és milyen mértékben? Az „érték” egyetlen lehet- 
séges objektív mércéje a funkció. Axiológiát lehet 
rá alapozni. 

 
* 
Aminek nincsen értéke: nincs funkciója. 
Aminek nincs funkciója, az értéktelen. 
 
* 
Az erkölcsi és a természeti érték mondhatni ki- 

zárja egymást. 
 
* 
Az erkölcsi parancsolatok: a társadalmi együtt- 

élés (interiorizált) szabályai. 
 
* 
Az erkölcs egyik szempontból: önként vállalt ti- 

lalmak rendszere, humánus önkorlátozás az együtt- 
élés érdekében. Tehát jó. Másik szempontból: vi- 
lágtörvények hatálytalanítása, erőszaktétel a ter- 
mészeten, tehát rettenetes. 
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* 
A természeti törvényben az egyén, az erkölcsi 

parancsban a társadalom szempontjai jutnak kife- 
jezésre. 

 
* 
Az erkölcs és a természet törvénykönyve per 

definitionem ellenkezik.* Hogy egyiknek engedel- 
meskedjünk, a másikat meg kell tagadnunk. Bár- 
mit teszünk, törvényt szegünk meg. Ezért is bűnös 
eredendően az emberi lét, ezért rossz a lelkiisme- 
retünk, ezért vagyunk boldogtalanok. 

 
* 
Ha már az ember úgysem élhet az erkölcsi pa- 

rancs szerint, éljen ösztönei szerint. Ha már úgy- 
sem élhet ösztönei szerint, éljen az erkölcsi pa- 
rancs szerint (József Attila). 

 
* 
Az erkölcsöt az ördög találta ki, hogy megbont- 

sa az emberek lelkiismeretét. 
 
* 
Az ember szinte megsajnálja a természeti tör- 

vényt, látva, mennyi akadállyal kell megküzde- 
nie a társadalomban — hogy mégiscsak érvénye- 
süljön! 

 
* 
A bűn a természet szempontjából csakis az em- 

beri bűntudatban realizálódik. Bűnünk a bűntudati 
tulajdonképpen. 

 
* 
Erkölcsi eszmények (értékek) számonkérése a 

valóságtól — így definiálnám a romantikát. 
* Hiszen az egyik azért jött létre, hogy a másikat hu- 

mánusan ellensúlyozza. 
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* 
A romantika a legjellegzetesebben emberi maga- 

tartás; a világ meghasonlása, Bűntudata; betegség; 
a természet tudathasadásának előrehaladott stá- 
diuma. 

 
* 
„Vissza a természethez”, vagyis engedelmesked- 

jünk törvényeinek, mondjunk le tudatunkról, szűn- 
jünk meg embernek lenni. Amilyen okos tanács, 
annyira kivihetetlen. 

 
* 
A cselekvő romantika: rémuralom. 
 
* 
Inkább elviseljük azt, aki érdekből okoz gyöt- 

relmet, mint aki meggyőződésből. Egyik csak al- 
katrésze, a másik inkvizítora is a világnak. 

 
* 
Genezise szerint minden erkölcsi elmélet: ön- 

igazolás. Funkciója szerint minden elmélet jogcím 
a hatalomra. 

 
* 
Nem beszélhetünk jogos vagy jogtalan hatalom- 

ról. A természet szempontjából minden hatalom 
jogos. Erkölcsi szempontból embernek ember fö- 
lött nem lehet jogos hatalma. 

 
* 
A hatalom: intézményesített dominancia, így 

hát az erkölcsi világon eleve kívül esik (Machia- 
velli). Aki hatalmat vállal, dominanciát vállal. 
Rendtartó államhatalom nélkül mindazonáltal rég- 
óta nem lehet meg már a társadalom (hisz azonnal 
egymás torkának esnénk). Aki a hatalom eltörlé- 
sét, felszámolását ígéri: vagy csal, vagy csalódik. 
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* 
Leibniz szerint világunk a  lehető legjobb. 
Schopenhauer szerint a lehető legrosszabb. 
Igazuk van: világunk az összes lehetséges vilá- 

gok legjobbika s egyúttal legrosszabbika — mi- 
velhogy nincs adva más. 

 
* 
„Nincs a világon se jó, se rossz, gondolkodás 

teszi azzá” (Shakespeare). 
 
* 
Nem tudok én túllépni Nietzschével a jón meg 

a rosszon. Azt sem tudom, mik ezek. 
(Nagyon régi feljegyzés — azóta megtanulhat- 

tam.) 
 
* 
A Jó az, ami nékem rossz. A Rossz az, ami 

nekem jó. Az erkölcsi jó: lemondani a világi jók- 
ról; az erkölcsi rossz: elfogadni azokat. A konzek- 
vens erkölcs tulajdonképpen aszkézis — jól tud- 
ták ezt a szerzetesek. Az erkölcs: az emberi tár- 
sadalom védekezési reflexe az egyénben lakozó ter- 
mészet ellen — mintegy visszájukra fordítja a ter- 
mészeti értékeket. 

 
* 
Erkölcsileg viszonyulni a természet és a törté- 

nelem tényeihez — ez tehát a romantika. 
 
* 
Célképzetet rejtő emberi fogalmakat húzni a 

magatudatlan világegészre — ez is romantika. 
 
* 
Az ember romantikus állat. 
 
* 
Az erkölcsnek a természetben semmi sem felel 

meg: az erkölcsöt tudományosan nem lehet meg- 
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alapozni. Évezrek alatt, az emberré válás folya- 
matában, a kultúra létrejötte során alakult ki. Az 
erkölcs az emberi magatartás belülről működő, 
kulturálisan megalapozott, humánus szabályozója. 

 
* 
Az erő az embert szolgálja. Az erkölcs a másik 

embert. 
 
* 
Az ember sorsa nem kívülről rászabott, hanem 

lényéből, struktúrájából, személyiségéből fakadó. 
„Mivoltunk szó szerinti fordítása az események 
nyelvére.” Sorsunk mi magunk vagyunk. 

 
* 
Egy ember, aki maradéktalanul megéli sorsát, 

csodálatos látvány, sok mindenért kárpótol min- 
ket. 

 
* 
Petőfi Sándor sokat és sokszor háborgott az el- 

len, hogy az ember behódolhat a sorsnak. És az- 
tán a lehető legszebben töltötte be sorsát. 

 
* 
Olykor lehetőségünk nyílik a választásra. Az 

alternatívákat a külső valóság, döntésünket szük- 
ségképp kialakult belső mivoltunk — motivációink 
határozzák meg. Szabadnak lenni annyi, mint en- 
gedelmeskedni a bennünk lakozó szükségszerűség- 
nek. A szabadság legősibb téveszménk, legterméke- 
nyebb illúziónk. 

 
* 
Ha az ember viselkedésében akadnak valóban 

szabad mozzanatok, a lélektan, a szociológia, a 
történelem nem tudomány. 

 
* 
Szabadság és véletlen — ugyanaz a szó 
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* 
Az emberi szabadság: a választás szabadsága a 

valóság kínálta alternatívák között. Ez a vulgáris 
egzisztencializmus leglaposabb ostobasága. Mert a 
nonkonformista terminológia álarcában implicit 
módon sugallja: igenis el kell fogadnunk az alter- 
natívát; meg kell hódolnunk az egyik oldalnak. 
Gondolati megokolása annak, mért kell az ember- 
nek rinocérosszá változnia. Így lehet szabadság- 
nak feltüntetni az elkötelezettséget bármely őrület 
vagy annak az ellenkezője iránt. De a tébolynak 
az ellenkezője is téboly. Vannak rossz alternatí- 
vák, amelyeknek mindkét oldala rossz — ilyen a 
legtöbb valóság kínálta alternatíva. Mért kellene 
választani két rossz között, mért volna ez kötele- 
ző, mért volna szabadság? 

Sartre szabadságfogalma: a manipuláció elvi 
igazolása, lelki talajának előkészítése — még ha 
szándéktalanul is. Sartre maga „adta be a dere- 
kát”, mondhatni önmagát „dolgozta meg”. 

El lehet képzelni olyan szabadság-fogalmat is, 
amely minden alternatíva elutasítása. Csakhogy ez 
már a nemlét. 

 
* 
A nonkonformizmus álruhájában tetszelgő kon- 

formizmus — nincs ennél csúnyább. Megcsahol- 
nak, túllicitálnak, kimerítik hitelemet, elszívják 
levegőmet a hatalompárti fickándozók. 

 
* 
„Ami történik, az mindig szükségszerű, de nem 

mindig helyes” — az erkölcsös ember: romantikus 
ember. 

 
* 
A romantikus létszemlélet szabadságot, vélet- 

lent feltételez, választást enged, így vezet öngyil- 
kosságra. 
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* 
Csaknem minden nagy romantikus megőrült 

vagy megölte magát. 
 
* 
Aki nem hisz a cselekvés (a választás, az aka- 

rat) szabadságában, az erkölcsben sem hisz. 
 
* 
A predesztináció tana antiromantikus tan. A 

vallás, amelyben felnövekedtem, tulajdonképpen 
erkölcstelen. 

 
* 
A predesztinált ember: felelőtlen. 
 
* 
Kierkegaard: reménytelen kísérlet arra, hogyan 

lehetné valaki egyszerre protestáns is, felelős is. 
 
* 
Jól tudta Kálvin, mért vezeti be a parancsural- 

mat. A belső rabságot (felelősséget) külsővel kellett 
pótolnia. 

 
* 
Amit a vallások Rossznak és Gonosznak mond- 

tak, az manapság a szórakozás. 
 
* 
Valamikor az ember csak úgy jutott örömhöz, 

ha teljesítette az alapvető biológiai funkciókat. A 
szükségletek kielégítésével járó élvezet nem is volt 
más, mint eszköz (csalétek), amely kötelessége tel- 
jesítésére bírta az embert. Egyél — szólt a belső 
parancs —, mert enni öröm, éhezni rettenetes. De 
titkos gondolata az volt: egyél, hogy megmaradj. 
ölelj — szólt a belső hang —, mert vágyakozni 
kín, ölelni viszont gyönyör. De titkos gondolata 
ez volt: ölelj, hogy utódaid támadjanak. Valami- 
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kor az ember csak úgy jutott örömhöz, ha enge- 
delmeskedett a világparancsnak, teljesítette köte- 
lességét. Manapság már megtanultuk leszopogatni 
a csalétket anélkül, hogy bekapnánk a horgot: 
minden funkcionális ösztöntevekenységből funk- 
ciótlan élvezetet csikarunk ki. Szórakozásból költ- 
jük el olykor már a vacsorát is. Nem csoda, ha 
megfekszi a lelkiismeretünket. 

 
* 
Már az állatvilágban is megrendítő példái akad- 

nak az altruizmusnak. Kitűnt, hogy ez hasznos a 
fajnak. Az erkölcs nem azonos az altruizmussal, 
mégis az ember fajon belüli szolidaritását feje- 
zi ki. 

 
* 
Az erkölcs az emberfaj (belső) érdekvédelme. 
 
* 
Az eredendő bűn: a tudat. Az ember: a termé- 

szet bűnbeesése — írtam le nemrég. Miképpen bű- 
nös tehát az emberi lét? 

Az ember a világban vagy annak alkatrészeként 
(természetként) vagy kívülállóként (tudatként) vi- 
selkedik. Vagy öntudatlanul, vagy tudatosan. En- 
nek megfelelően vagy cselekvő, vagy szemlélődő 
életforma adatik néki — harmadik eset non datur. 

1. A cselekvő (ti. magáért cselekvő) ember úgy 
viselkedik a világban, mint annak természetes al- 
katrésze: megszerzi, amit megkíván; végbeviszi, 
ami hasznára van; ami útjában áll, eltávolítja. 

Bűnös most már az a tett, amely ellentétben áll 
meggyőződésünkkel. 

De mert a világversenyben „nyerni csak mások 
kárán lehet”, márpedig másoknak kárt, szenve- 
dést, halált okozni az emberi erkölcs szerint sen- 
kinek sem lehet meggyőződése — tehát a cselekvő 
lét eleve bűnös. Az amorális, magáért cselekvő 
ember afféle hamisjátékos, öntudatlan világerő- 
nek tekinti magát, holott tudatos lény. 
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2. A szemlélődő ember, szintén hamisjátékos. 
Megtartóztatjuk magunkat a cselekvéstől, kivon- 

juk magunkat a világ természetes egészéből, hol- 
ott tudjuk, hogy része vagyunk. A szemlélődő 
életforma visszavonulás a hitvány világtól, miköz- 
ben a világ ugyanolyan hitvány marad, mint cse- 
lekvő közreműködésünkkel lenne. 

— A szemlélődő ember kívülállónak tételezi 
magát a világegészből, holott része annak, és 
— úgy akar szembeszegülni a „rosszal”, hogy 
szabadon hagyja érvényesülni. 

Ezért a szemlélődő életforma is bűnös. 
Mivelhogy harmadik lehetőség nincs, azt kell 

mondani: az emberi lét, annál fogva, hogy emberi, 
eleve bűnös. 

Az ember, hogy ne kelljen szembenéznie ezzel 
a dilemmával, kidolgozta a másokért való cselek- 
vés gondolatát, mint egyetlen erkölcsöset. 

Nem beszélek most arról, hogy „a másokért va- 
ló cselekvés” mindannyiszor a magunkért való cse- 
lekvés álruhájává válhatik (válik) — erről nem be- 
szélek most. De a másokért való cselekvés, ha tisz- 
tán elgondolható is — szintén eleve bűnös. 

Mert aki másokért cselekszik, kétféle célt tűzhet 
maga elé. Vagy azt, hogy másokat boldoggá te- 
gyen, vagy azt, hogy másokat értékes életre bír- 
jon  (esetleg rákényszerítsen). 

Boldoggá tenni másvalakit egyféleképpen lehet, 
ha kiirtjuk bűntudatát, ha eszményeit valóságos 
életének szintjére szállítjuk alá. Boldog ember az 
eszménytelen ember. Boldog ember az alacsony 
ember. Boldoggá tenni az embereket már fogalmi- 
lag bűn.* 

Értékes életre bírni az embereket viszont egy- 
értelmű azzal, hogy boldogtalanokká tesszük őket. 
 

* Igaz, még egy lehetséges útja van mások „boldogítá- 
sának”: dominanciára segíteni őket a társadalomban. Ez 
aztán az elképzelhető legnagyobb vétek: bűn a többiek ellen. 
Ahol dominancia érvényesül, per definitionem nem lehet min- 
denki domináns. 
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Az értékes élet: magas, a legmagasabb eszmények 
szerint élni, többre, magasabbra törekedni (Tolsz- 
toj). Ám az eszmények szerint nem lehet élni — 
azért eszmények. Az értékes élet eleve boldogta- 
lan élet. 

Megszületik most már a halandó, adva van hat- 
van vagy hetven esztendeje, amit a földön eltölt- 
het — ezt boldogtalanná (noha értékessé), vagy 
értéktelenné (noha boldoggá) tenni: maga a bűn. 

Akár így, akár úgy, akárhogyan élünk: bűnben 
élünk. Bűnös maga az emberi lét. Halállal lako- 
lunk érte. 

 
* 
Mért tartóztatják le, fogják perbe, ítélik halál- 

ra Joseph K-t? Azért, mert ember. Mert él. Az a 
bűne, hogy él. 

 
* 
Életformánk védelme: elsődleges szellemi reflex. 
 
* 
Hiába bíznák rám a világot, nem tudnám, mit 

kezdjek vele. 
 
* 
Senki sem árthat neked, míg magad nem ártasz 

magadnak. A sztoicizmusnak két meghatározását 
tudom: vagy az elnyomottak önvigasztaló okos- 
sága, vagy az elnyomók önáltató ostobasága. A 
sztoicizmus a parancsuralmak erkölcstana. Nem 
véletlen, hogy egy császár meg egy rabszolga te- 
tőzte be. 

 
* 
A gondolat nemcsak eszköze az életnek, hanem 

gyümölcse is. 
 
* 
Vannak mulandó igazságok és múlhatatlan té- 

vedések. 
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* 
Igaz az, ami megfelel a tényeknek. Az igazság- 

ról ennél több nem mondható. 
 
* 
A megismerés többnyire egyenlő a képrombolás- 

sal. 
 
* 
Nem kimondani az igazságot mégis a legna- 

gyobb gazság. Minden felismert igazság hasznára 
van az embernek (ti. a fajnak), mert lehetővé 
teszi tájékozódását és alkalmazkodását. A légy- 
nek rengeteg apró pontszeme van, mindenikkel a 
valóság egyetlen pontját látja. Minden ki nem 
mondott igazság: egy kiszúrt szem, egy homályos 
pont, egy téves tudati reflex lehetősége. 

 
* 
Minden igazság hasznos. De nem mindén hasz- 

nos: igazság. 
 
* 
A hazugság igen hasonló a mimikrihez, mégsem 

ugyanaz. A mimikri egyaránt hasznos az egyed- 
nek meg a fajnak. A hazugság az egyénnek lehet 
gyakorlatilag (hasznos, de mindig ártalmas a faj- 
nak. A hazugság a nyelv egyik lehetősége; emberi 
specifikum; az egyén és faj, a természet és erkölcs 
meghasonlásának fontos aspektusa. 

 
* 
A hazugság emberi ellenszelekcióra vezet. 
 
* 
Azt mondják, csakis hivő embereknek, feltörek- 

vő rétegeknek, koroknak van biztos mércéjük a 
tett megítélésére s így magára a tettre. Hanyatló 
korok hanyatló embere elutasít minden efféle mér- 
cét. A morális emancipáció elfogulatlansága, tudo- 
mányos objektivitása, erkölcsi közömbössége, úgy 
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mondják, hanyatlástünet. Kérdés most már, em- 
beri megítélés szerint melyik értékesebb: a feltö- 
rekvés-e vagy az objektivitás. A tett férfiassága-e 
vagy a szellemé. 

 
* 
Lét és tudat (természet és erkölcs) eredendő 

meghasonlása az egyik legfőbb oka az ember ide- 
genségének a földön (Racine). 

 
* 

Az ördög, amikor megrontotta az ember lelki- 
ismeretét, a világ lekiismeretét rontotta meg. 
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6. A KULTÚRA MEGHASONLÁSA 
* 
A kultúra: közösségformáló kollektív tudat; a 

társadalom erkölcsi-emberi viszonylatainak köz- 
tudatbeli vetülete. Funkciója tehát az emberközös- 
ség erkölcsi-tudati szabályozása. 

 
* 
A kultúra a társadalom öntudata. 
 
* 
Tömegkultúra nincsen. A kultúra épp az a té- 

nyező, amely a tömeget emberi közösséggé teszi. 
 
* 
A szó tág értelmében a kultúra: az emberközös- 

ség egész organikus élete (kezdve a legmélyebb 
„alapoktól” a legmagasabb „felépítményig”). Mai 
szűk értelmében kultúra: az erkölcs, művészet és 
tudomány. 

 
* 
A tudomány a valóságbeli folyamatok közös 

vonásait, hatásmechanizmusait kutatja, absztrak- 
ciókra, törvények kidolgozására törekszik. Azzal 
foglalkozik, ami nincs. A valóban létezőt (a konk- 
rétat, az egyedit) csakis a művészet ragadja meg. 

 
* 
A művészet az emberfaj önismerete. 
 
* 
A magas művészet nem ábrázolja a világot, ha- 

nem modellálja. 
 
* 
A szobrászat formákkal, a zene hangokkal, a 

festészet színekkel-foltokkal-vonalakkal, a költé- 
szet szavakkal modellálja egyazon konkrét vilá- 
got. Beledolgozza persze a modellbe a törvényt, 
az elvontat is. 
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* 
A művészi világmodell épp azért meggyőző, 

mert konkrét. A törvényt is egyedi esetben (mű- 
ködés közben) mutatja meg. 

 
* 
A költészet szubjektív célja: élményeidet, ta- 

pasztalataidat, eszményeidet mások élményeivé, 
tapasztalataivá, eszményeivé tenni. 

A költészet objektív funkciója: az emberközös- 
ség életének erkölcsi-tudati szabályozása. 

Ez volt sokáig — ma már nem az. 
 
* 
Az írásnak felismerésből kell származnia. Azt 

kell tartalmaznia: felismerést. Minden egyéb: egy- 
szerű kompilációja kölcsönvett ismereteknek. 

 
* 
Az írástudó morális kötelessége: modus vivendit 

mutatni, amelynek alapján az ember szakadatlanul 
teremthet, gyarapodhat. Az alkotó elajándékozza 
annak az életformának titkát, amely alkotó tevé- 
kenységét lehetővé teszi. 

 
* 
Az írás titka: a lehető legpontosabban megfo- 

galmazni (illetve hát megmutatni) valamely embe- 
ri dologra vonatkozó legmélyebb, legőszintébb fel- 
ismerésedet, tapasztalatodat. Megosztani az „igaz- 
nak” érzett tudást. 

 
* 
Az íráshoz bizonyom gátlástalanság, szemérmet- 

lenség kell. Mindent őszintén, pontosan elmonda- 
ni, mit sem törődve, hogy ezzel magadnak ártasz, 
vagy mások, békés emberek nyugalmát zavarod 
meg — sőt ezt olykor még célként is tűzni magad 
elé. 
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* 
Írónak lenni: mindent a legutolsó betűig, a leg- 

titkosabb vonatkozásig megmutatni és kimondani. 
 
* 
Mélyen átélni; a nehezét választani; létrehozni 

mindent, amire képes az ember. Sosem hazudni. 
 
* 
Az írás a tudatos ember helyének meghatározása 

a magatudatlan világfolyamatban. A természet 
meghasonlásának kifejezése. 

 
* 
Az írás bűnvallás tulajdonképpen. 
 
* 
Az ihlet: koncentráltság és idegfeszültség. Az 

az állapot, amelyben az „ötlet”, az „eszme”, szó- 
val a művészi felismerés tökéletesen uralma alá 
hajt, úgyhogy egyébre gondolni sem tudsz. Ilyen 
állapotban a művészi eszme hatalmasabbá válik, 
mint maga a művész, aki úgyszólván már csak 
edénye saját eltervezett teremtményének. 

 
* 
Művészi felismerés: egyetlen kicsi pillanat, ami- 

kor valamely közömbös tárgyban megpillantod az 
emberi sorsot. 

 
* 
A nyelv: eszközöm, nyersanyagom. Csak azt 

mondhatom ki, amit anyanyelvem fogalmi rend- 
szere lehetővé tesz. Választott eszközöm eszkö- 
zül választott engem. 

 
* 
Akinek sok szava van, annak sok fogalma van. 

Akinek sok fogalma van, annak tágas a gondol- 
kodása. 
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* 
Nem fontosat, eredetit, újat szeretnék én írni, 

hanem csak igazat. Az igazság mindig fontos, de 
többnyire új is, meg eredeti. 

 
* 
Úgy látom, a költészet nagy vívmánya ez: bár- 

mely (emberileg esetleg közömbös) tárgy megjele- 
nítése kapcsán kibontani annak emberi vonatko- 
zását, hasonlóságát az emberi sorssal. Minden köl- 
tői mű: modell és metafora. A költészet: analógia. 
A költészet: mítosz. (Persze csak a régi költészet.) 

 
* 
„Írónak lenni annyi, mint ítélőszéket tartani 

magunk fölött” (Ibsen). A definíció tág: ez nem 
az író, hanem az etikus ember meghatározása. Az 
íráshoz kétségkívül szükséges embernek lenni — 
de kell még egyéb is. 

 
* 
Megfigyelni a fű hajlását, a vízcsepp legördülé- 

sét, a halódók fuldoklását, a boldogok mosolyát; 
növényeket, állatokat és embereket; szándékokba 
látóan, mindent megértően figyelni. 

 
* 
Megfigyelni magadat is akkor, amikor a legjob- 

ban szenvedsz, amikor a legspontánabbul műkö- 
dik benned az ösztön: hogyan történik mindez. 

Semminek sem odaadni testestül-lelkestül ma- 
gadat, mégis mindent testestül-lelkestül megélni, 
kitapasztalni — ez az íróember aszkéta-létének ön- 
ellentmondó parancsa — enélkül lehetetlen mű- 
vekké kombinálnia a szavakat. 

 
* 
Jól vigyázzon az, aki írónak szánja magát. 

Véges-végig a megfigyelő szem, nem pedig a cse- 
lekvő akarat élethelyzetét kell vállalnia. Tudat- 
ként, nem pedig természetként kell léteznie. Az 
író a természet tudathasadásának megtestesülése. 
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Szemlélője, tudatosítója, megítélője, nem pedig ön- 
tudatan alkatrésze a világegésznek. A cselekvő 
író (cselekvő ember) egyfajta önellentmondás: ma- 
gatudatlan világerő is akarna lenni, ítélkező tu- 
dat is. 

 
* 
Van realista, klasszicista, romantikus stb. mű- 

vészet. De maga a művészet romantikus. 
 
* 
Nem igyekszem különbözni az emberektől. Azon 

igyekszem, hogy még inkább ember legyek. 
 
* 
A műalkotás értéke: a benne kifejezésre jutó fel- 

ismerés és a megformáló teljesítmény együttes^ ér- 
téke — jobb szóval: színvonala. 

 
* 
A művészet valami módon igenis az életre akar 

hatni. Ha másként nem, azzal, hogy igazat mond. 
Ennek eszköze (hatásának, befogadásának feltéte- 
le) a műben jelentkező esztétikum. 

 
* 
Nem lehet jó könyvet írni úgy, hogy minden 

lapját rosszul írod meg. 
 
* 
A műalkotás megítélésében el kell választanunk 

annak szépségét művészi erejétől. Ha egy szobor 
szépségét akarjuk leírni, legfeljebb a modell vagy 
a mozdulat szépségét, az ábrázolás jellegzetes vagy 
találó voltát említhetjük meg. A „szépség” a ter- 
mészet egyik (felénk mutatkozó) tulajdonsága. 
Mint esztétikai kategória a „szépség” a műalko- 
tást a valóságra vonatkoztatja (Arisztotelész). Ha 
ellenben a szobor esztétikumáról beszélünk, azon 
kompozícióját, belső feszültségét vagy harmóniá- 
ját, esetleg expresszív kifejezőerejét értjük — meg 
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azt a meghatározhatatlan valamit, aminek a neve: 
művészi töltet. 

„Szépség” szavunk antropomorf, s ráadásul sú- 
lyos fogalomzavart rejt. 

(Nagyon régi feljegyzés, a negyvenes évek végé- 
ről.) 

 
* 
Ha egy képet fordítva akasztunk a falra, s még 

így is jó kép lesz, annak tárgyától független mű- 
vészi töltete van. 

 
* 
Ezért a nonfiguratív, „absztrakt” művészet: 

szintén művészet. 
 
* 
Mit kap cserébe a tragédia „félelmének és szá- 

nalmának” végigszenvedője szorongásteljes szen- 
vedéséért? Úgy vélem: az embersors nagyságának 
és fontosságának tudatát. A katarzis: sors-élmény; 
minden művészet hatásának egyetlen, legfontosabb 
titka. Már tudniillik a régi művészeté. 

(Régi költészet) 
Kérdik, mért nem írok újabb drámát vagy ver- 

set. Minek abból még egy negyedik példányt csi- 
nálni, amiből három már megvan? 

 
* 
Csodálkozom Móricz Zsigmondon. Mért hordott 

ő pepita noteszt magánál? Az írónak nem esemé- 
nyeket, dialógusokat, ötleteket, hanem tapaszta- 
latokat kell gyűjtenie. Amit el lehet felejteni, nyu- 
godtan felejtsük el. 

 
* 
Tolsztojnak egyetlen hibája a tolsztojanizmus. 

Az ember mélyen sajnálja, hogy az óriási erkölcsi 
lény és gigászi művész mögött mindig ott lábat- 
lankodik a középszerű gondolkodó. 
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(Modern esszé) 
Ha egy szobrot egyetlen lámpával világítunk 

meg, éles fények és árnyékok jelennek meg rajta, 
s bár lehetséges, hogy némely részlet így árnyék- 
ban marad, az egészről mégiscsak nyerhetünk va- 
lami képet. A kontúr mindenesetre kirajzolódik. 

Hogyha ellenben körös-körül igen sok lámpát 
állítunk fel: árnyék már sehol sem adódik, a for- 
mák és kontúrok feloldódnak, s csupán a fény 
csillogása ragadja meg szemünket. A plasztikai 
formák mintegy fényhatásokká redukálódnak. 

Valéry, Ortega s általában ezek az újabb esszé- 
írók így bástyázzák körül a műalkotást különbö- 
ző szempontok lámpáival, s végeredményben saját 
okosságukon (és műveltségükön) kívül semmit sem 
tudnak megmutatni belőle. 

(1950 körül) 
 
* 
A lehető legbonyolultabbról a lehető legegysze- 

rűbben — ez a „kunszt”. 
 
* 
A jó stílus pontosság tulajdonképpen. 
 
* 
A „szép” stílus: felékesített, tetszetős, artiszti- 

kus (így aztán némileg redundáns) fogalmazás. 
Ez persze sohasem lehet igazán pontos, de hangu- 
lati, zenei, érzelmi felhangjai folytán olykor iga- 
zán szép is lehet. 

 
* 
A „személyes” stílus: sajátos észjárás; a fogal- 

mazásban is megnyilatkozó egyéni hang. Nem ma- 
ga a gondolat szólal meg benne, hanem annak egy 
többé-kevésbé átformált (pontatlanabb) személyes 
variánsa. Pár évtized múltán rendszerint modor- 
ként lepleződik le, de olykor ellenállhatatlan. 
Goethe a klasszikus eszmény jegyében igazán min- 
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dent elkövetett, hogy pontossá (személytelenné) 
formálja szövegeit, mégis minduntalan átüt rajtuk 
a hangja. Ez megrendítő. Olyan, mintha még élne 
s a szomszéd szobából személyesen hallanók be- 
szélni őt. 

 
* 
Az író értékéről (színvonaláról) a szép vagy 

személyes stílus semmit sem mond. Krúdynak 
volt szép, személyes stílusa — Tolsztojnak nem 
volt. 

 
* 
Szép vagy személyes stílusra készakarva töre- 

kedni: ez a modor. Csináltság, pontatlanság, re- 
dundancia, dilettantizmus — minél nagyobb fá- 
radsággal állítják elő, annál förtelmesebb (D’An- 
nunzio, Wilde, Szabó Dezső). Ami ma nem jó, az 
sohasem lehetett igazán jó. A stílromantika (a 
szecesszió) elavul. 

 
* 
A korstílus valamely társadalom mivoltának és 

állapotának tökéletes kifejezője. 
 
* 
A modern művészet legelső lépcsőfoka (talán 

még Baudelaire előtt): a személyes hangra való tö- 
rekvés. Nem maga a közölnivaló, nem a tapasz- 
talat, a felismerés, hanem csak a költő személyisége 
foganja a művet. Az egyetemes érvényű dolgok- 
nak a hangja is egyetemes. 

 

(Új művészet) 
A modern erkölcsi relativizmus és a modern 

(újításelvű) művészet: ugyanaz a jelenség. Nem- 
csak hogy egyazon eredetre vezethetők vissza, 
nemcsak hogy egymást generálják, hanem ugyan- 
azok. Mindkettő együtt: a modern ipari társada- 
lom újfajta emberi viszonylatainak tudatosulása. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   170 

* 
A hajdani konvenciók igenis akadályozták az új- 

fajta emberi viszonylatok modellálását — lerom- 
bolásuk igenis szükségszerű volt. De talán még- 
sem mindegyik konvencióé, például a nyelvieké: 
nem. 

 
* 
A legújabbkori költészet akkor jött létre, ami- 

kor a mindig-volt-(régi) költészet nem magát az 
újfajta emberi viszonylatokat kifejező új igazsá- 
got, hanem annak csak egy mellékes attribútumát, 
az „újat” kezdte kutatni. Ettől kezdve a konkrét 
igazság kimondójából a személyiség megnyilatko- 
zásává, majd végül a nyelvi találékonyság aréná- 
jává degradálódott. A fordulat oka (a kultúrtör- 
téneti szükségszerűség mellett) talán, csakugyan az 
ipari konkurrencia törvényeinek beáramlása erre 
a legszemélyesebben szellemi területre. 

 
* 
Manapság már nem az a cél, hogy igazat, mé- 

lyet, fontosat mondjunk, hanem hogy eredetien, 
újszerűen használjuk a nyelvet. Az eszközből cél 
lett. 

 
* 
Mintha bizony mondhatnánk igazat, mélyet 

anélkül, hogy az egyúttal új és eredeti is volna! 
 
* 
A művészet léthelyzetek tudatosításával, maga- 

tartásbeli modellek kidolgozásával tesz eleget lét- 
szabályozó funkciójának. (A zene is.) 

 
* 
Az újításelvű művészet szintén tényleges em- 

beri viszonylatokat tudatosít. Épp a széthullott, 
atomizálódott, a felbomlottság állapotában levő 
emberközösség viszonylatait modellálja. Ezért al- 
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kalmatlan már bármilyen közösség bármilyen sza- 
bályozására. 

 
* 
„Miért nincs már népköltészet? Mert nép sin- 

csen már” (Malraux). 
 
* 
Azért nincs már valódi művészet, mert nincs 

már valódi társadalom sem. Úgy értem: organikus, 
spontán, önszabályozó emberközösség. A modern 
ipari társadalom erkölcsét-köztudatát már nem a 
kultúra szabályozza, hanem a politika, az állam, 
a csoportérdek, a tömegkommunikáció szervezi- 
manipulálja. 

 
* 
Kollektív tudata csakis organikus emberközös- 

ségnek lehet. 

 
* 
Mihelyt az emberből eszköz, a közösségből ato- 

mizálódott tömeg lesz, a művészet talaját veszti. 
 
* 
Mihelyt a művészet feladta eredeti (létszabá- 

lyozó) funkcióját: értékét, sőt létét is kockára 
tette. 

 
* 
A mindig-volt költészet új környezetében (a 

modern ipari társadalomban) nemhogy feladta, in- 
kább csak megadta magát. 

 
* 
A nagyon új dolgok hamarosan nagyon régiek 

lesznek. 
 
* 
A kommunikálás lehetetlenségéről nem lehet 

kommunikálni. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

	   172 

* 
A modern művészet becsvágya: rendkívüli fá- 

radsággal, tudatossággal és rafinériával csinálni 
meg ugyanazt, amit a tudatlan naivul, játszva s 
mintegy félkézzel hoz létre. 

 
* 
A művészet valamikor az egyén szempontjából 

esetleg csak szórakozás, a faj szempontjából azon- 
ban életbevágó szükséglet volt. Ma az egyén 
szempontjából esetleg életbevágó szükséglet, a faj 
szempontjából viszont csak szórakozás. 

 
* 
A magas művészet „magábavonulásával” (lassú 

kihalásával) támadó vákuumot a propaganda, a 
giccs, a szórakoztató ipar foglalja el. Ez magya- 
rázza talán már létrejöttüket is. 

 
* 
Mihelyt kultúra: nem áru. Mihelyt áru: nem 

kultúra többé. 

(Epigonizmus) 
Legnagyobb érzékük a tulajdonhoz tulajdokép- 

pen a tolvajoknak van. Ők aztán tudják, mi a 
másé és mi az övék. 

 
* 
A művészet — akár a gondolat — nemcsak esz- 

köze az életnek, hanem gyümölcse is. „Megisme- 
red őket a gyümölcseikről.” 
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7. SZATIRIKUSAN — SZEMÉLYESEN 

Az élet általában pesszimisztikus, mindig a leg- 
rosszabb hírnek van a legtöbb alapja, mindig a 
legsötétebb feltevések állnak a valósághoz a leg- 
közelebb. 

 
* 
Alaposabban meggondolva arra a felismerésre ju- 

tunk, hogy társadalmilag kiváltságosnak lenni 
egyáltalán nem előkelő, ellenkezőleg, fölöttébb kö- 
zönséges dolog. Aki előnyre szorul: hitványabb. 
A valódi érték csak egyenlő feltételeket fogad el 
(Tolsztoj). 

 
* 
Nietzsche a hatalomvágy igazolásával nem elő- 

kelőbbé, hanem épp közönségesebbé tette az em- 
bert. 

 
* 
„... a balek azért balek, mert mást nem te- 

het ...” (Szabó Lőrinc). 
 
* 
Hiába mondják sokan: az emberek nem osto- 

bák. Épp csak eltitkolják az eszüket, hogy meg- 
mentsék az életüket. S ha olykor ez túlságosan jól 
sikerül — az is csak okosságukat bizonyítja. 

 
* 
Mért higgyek a gondolat erejében, amikor na- 

ponta látom, hogy tehetetlen? 
 
* 
Nem arra figyelek, mit mondasz, hanem arra: 

mért mondod. Nem arra, mit írsz, hanem arra: 
mért és hogyan írod. 
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* 
Mindenkitől fél, s még csodálkozik, hogy retteg- 

nek tőle. 
 
* 
Ügyes fickó. Harmadízben adja el a tehetségét 

anélkül, hogy volna neki. 

(Két verzió) 
Péter padlásszobában körmöli versét, plajbász- 

véggel, újságpapírra. Pálnak valóságos kastélya 
van, aranytollal, különleges, merített papírra ír. 

1.  És mégis Péter a költő. 
2.  És mégis Pál a költő. 
A művész értékéről társadalmi helyzete, sem- 

mit sem mond. 
 
* 
Aretino, úgy hallom, zsarolásra használta a ver- 

seit. Némelyik mégis remekbe sikeredett. A mű 
értékéről a művész erkölcse semmit sem mond. 

 
* 
Egyetlen dolog visszataszítóbb a tudatlanság- 

nál. Ha intézkedik. 
 
* 
Nincs a világon olyan rozoga trónus, amelyre 

ne pályázna segg. 
 
* 
Boldogtalanná teszik nemzedékek életét, és bol- 

dogan halnak meg, abban a tudatban, hogy hasz- 
náltak az emberiségnek. 

(Színház) 
Jönnek-mennek, ágálnak, teszik magukat, hogy 

nem azok, akik. 
Én pedig ülök, bámulom őket, és teszem ma- 

gam, mintha elhinném: tényleg nem azok, akik. 
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* 
Megfigyelés a színház előtt. Annak, hogy kijuss 

a tömegből, legegyszerűbb módja: pár lépést 
együtthaladni vele. 

 
* 
Lassan már nem látok egyéb különbséget de- 

rék és hitvány ember között, mint azt, hogy egyik 
megszenvedi a hitványságait, a másik pedig nem. 

 
* 
Némelyik derék embert megvigasztalhatná ha- 

láláért, ha jelen lehetne saját temetésén. 

(Síriratom) 
Azt mondják, gyönge ember volt. Pedig magát 

a Földet hordozta a talpán. 
 
* 
Emberi hibákat javítgatni annyi, mint lefaragni 

a jellemző vonásokat. 
 
* 
A feladat, amelyet teljes odaadással sem tudunk 

megoldani — nem a mi feladatunk. 
 
* 
Meg kell hoznia néha az embernek azt az ál- 

dozatot, hogy elfogadja mások áldozatát. 
 
* 
Nem tudok zseniről, aki szerény lett volna. Né- 

melyik tette magát. 
 
* 
Mégiscsak elviselhetetlen, hogy egészen közönsé- 

ges csirkefogóknak, sőt ripacsoknak a maguk nyo- 
morúságos kis hatalma végett szabad (és módjuk) 
legyen meggyilkolni az emberfaj öntudatát. 
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* 
Sok megalkuvásra rákényszerültem, hogy sza- 

badon gondolkodhassam. S még így is sokszor ka- 
pom rajta magam, hogy mások gondolatait gon- 
dolom el. 

 
* 
Jó ideje már csak olyan dolgaimért kapok elis- 

merést, amelyekért tulajdonképpen szégyenkezem. 
 
* 
Mihelyt elismerést kapok valamiért — mindjárt 

szégyellni kezdem. 
 
* 
Az életben elért siker gyógyíthatatlan erkölcsi 

rossz (Blaise Cendrars). 
 
* 
Önbizalmunk nem áll épp olyan gyönge lábon, 

hogy rászoruljon a siker támogatására. 
 
* 
Nem vagyok én olyan szegény, hogy bárki is 

megjutalmazhasson. 
 
* 
Harmadízben figyelmeztetnek, hogy életveszé- 

lyes szuszognom, s még mindig nem tudtam le- 
szokni. 

 
* 
Bosszúálló fráter! Belehalt, pedig alig ütöttük 

agyon. 
 
* 
Annyit ütöttek, hogy fáj már a simogatás is. 
 
* 
Ha gyalázkodásuk nem érdekelt, ne érdekeljen 

a dicséretük sem. 
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Az élők mai nemzedéke annyira kompromittál- 
ta magát, hogy részéről minden sikert és elisme- 
rést elutasítok, és csak a gáncsot (sőt üldöztetést) 
veszem kitüntetésnek. 

 
* 
Megcsinálhatod műveidet — mit akarsz még? 
 
* 
Ahhoz, hogy megszabaduljunk minden gon- 

dunktól-bajunktól, napi teendőinktől, örökös aggo- 
dalmunktól és nyugodtan dolgozni tudjunk — meg 
kellene halni. 

 
* 
 

Irigylem a holtakat a temetőben. 

(Síriratom) 
Az az ember volt, aki himnuszt írt a hallga- 

tásról, ahelyett hogy csakugyan hallgatott volna. 
 
Ezek volnának tehát a töredékeim, jegyzeteim 

— ahogy elnézem, egész kis (determinista) világ- 
kép áll össze belőlük. 

Olyan szépen kikerekedett előttem az évek so- 
rán ez a világképecske, olyan pompásan megkap- 
ta benne minden a helyét, hogy már régóta gya- 
nakszom: azért mégsem lehet épp ilyen egyszerű 
ez az egész! Túlságosan is áttekinthető, túlságo- 
san is egységes, szabatos, túlságosan is indokolt így 
a világ! 

Az igazság mindig egyszerűségre törekszik, de 
talán mégsem lehet épp ilyen közérthető! Hiszen 
ha a végső imponderábiliát (a lét létének világ- 
botrányát) leszámítva minden további ennyire át- 
látszó, világos, nyilvánvaló volna: amennyi szel- 
lemi energiát eddig rátékozoltak, mindezt nyilván 
már mások is felfedezik. Netán fel is fedezték, 
csak én nem tudok róla? Mégsem hihető, hogy épp 
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reám várt volna ilyen sokáig Kolumbusz tojása 
— meglelték volna azt régen. 

Gyanakvó sejtelmem szerint ugyanabban a ke- 
lepcében sínylődöm, amelyet nemrég oly gunyoro- 
san vetettem minden lehetséges filozófia szemére, 
hogy tudniillik világképemben (annak rejtett alap- 
jaiban) valamely önkényes axiómarendszer búvik 
meg. Hogy azért olyan egyszerű, átlátszó az én 
gondolt világom, mert naivak az alapjai. Szóval 
hogy ez az egész világértelmezés, amelyet én ma- 
gam igenis valószínűnek tartok — egyedül szá- 
momra valószínű. 

Eszerint mindaz, amit az évek során a világ 
természetéről elgondoltam és vázlatosan-hézago- 
san lejegyeztem (s amit, kedves utódok, most vég- 
rendeletileg rátok hagyok): szintén csak afféle 
rögeszme, mint bármely más világértelmezés. Sőt 
még tán kezdetlegesebb is a szokottnál, mondhatni 
„naiv rögeszme”. Elismételjem-e újból, hogy lírá- 
nak azért talán megjárja? Hiszen amit mi, embe- 
rek, egyáltalán mondani tudunk egymásnak, az 
többnyire úgyis csak líra.  

Nem tudom — gyanakszom — kételkedem. 

(1983) 
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Alkalmi megnyilatkozások 

AZOK A RÉGI TANÁROK 

Azért mégsem volt csupa senkiházi az a néhány 
tanár a hajdani kollégiumban. Pedig hogy untam, 
mennyire lenéztem őket! 

Világ- és háborúlátott kamaszként tértem vissza 
közéjük, apokalipszisek tanújaként, akit bajosan 
lehet már becsapni, manipulálni, s akkor ők jöttek 
a közhelyeikkel, a préceseikkel, a hitükkel, remé- 
nyükkel, szeretetükkel (meg a tengernyi megal- 
kuvásukkal), szóval azzal az egész naiv és hagyo- 
mányos értékrenddel, amelyre csak nemrég cáfolt 
rá a világ. Ezeknek a keze alá tértem én vissza a 
világégésből — elmondhatatlan, mennyire untam. 

De azért — most már világosan látom — még- 
sem voltak azok csupa mihasznák. 

Kiderült például, hogy sokan közülük, mond- 
hatni legtöbbjük, szintén részt vett a világégés- 
ben. Az is kiderült lassan, hogy olykor bizony 
feszültebb helyzeteket, súlyosabb próbákat kellett 
kiállaniuk, mint énnekem kamaszvoltomban. És 
ők tisztességgel állták ki a próbát. Mélyen meg- 
rendített például Pálfi Antal és Nemes Károly ta- 
nárom beszédes és tragikus, már-már hihetetlen 
kettős históriája. Történetüket modellértékűnek 
éreztem arra nézve, milyen áthághatatlan kénysze- 
rűségek között él és cselekszik a történelemben az 
ember, s éppen ezért haláluk után — amikor sen- 
kit sem sérthetett többé — legjobb tudásom sze- 
rint le is jegyeztem. Nem egy ilyen súlyos törté- 
net derült ki az idők során rühellt és lenézett haj- 
dani tanáraimról. 

Mégiscsak okának kellett lenni, ha ők, akik 
szintén kiállták a próbát, s így mélyen beláthat- 
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tak a világ szerkezetébe — okának kellett lenni 
annak, mondom, ha visszatérve hajdani katedrá- 
jukra, ugyanazt tették, tanították, mint azelőtt. 
Nem lehetett véletlen, hogy miután megjárták a 
poklot, s tanúi voltak eszményeik csődjének, ugyan- 
ott folytatták, ahol abbahagyták volt, pontosan 
ugyanazokat az eszményeket hirdették tovább. 

Mert ezek az emberiség valódi eszményei. Igenis 
türelem; igenis felelősség és szeretet; igenis ta- 
nulás, önfegyelem és) emberiesség. Lehet, hogy 
mindez csak illúzió, amelyre számtalanszor rácá- 
folt, s talán ezután is rácáfol még a történelem, 
de csakis ezekért, ezek jegyében érdemes élni. 
Máshogy nem, csakis ezek jegyében. Hiába hasz- 
nálják több ezer éve alávaló manipulációra, ez 
az erkölcsi eszményrendszer mégis a legtöbb és 
legjobb, amit emberfajunk hosszú történelme so- 
rán létrehozott; ha ezt feladjuk, értelmetlenné vá- 
lik a történelem. 

Nem voltak azért csupa senkiháziak azok a régi 
tanárok. Hiába, hogy untam és lenéztem őket! 

 

SOROK BABITSRÓL 

A Jónás-vers (költészete csúcspontja, élete be- 
tetőzése) annyira fontos és mély lett, olyan jól 
sikerült, hogy ő maga szinte Jónás alakjában je- 
lenik meg előttünk azóta is. Aszkétának, remeté- 
nek, afféle modern prófétának látjuk mindmá- 
ig őt. 

Pedig hát jól emlékszünk még legelső, igazán 
fontos megnyilatkozására is. „Ne mondj le sem- 
miről” — hirdette akkoriban, ifjúsága idején, 
mert 

minden vágyad az Isten szava benned, 
mutatva, hogy merre rendelte menned. 
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Ez bizony pontosan az ellenkezője az egész 
jónási koncepciónak, kiváltképpen pedig szálló- 
igévé vált, öregkori, híres sorának: 

Mert vétkesek közt cinkos, aki néma. 

Az ifjú lázadóból öreg próféta, a szecessziós 
forradalmárból erkölcsi konzervatív lett — rabló- 
ból pandúr, az élet megszokott rendje szerint. Ba- 
bits Mihályt azonban talán nemcsak az öregedés 
sodorta ilyen látványosan a másik oldalra. Eszmei 
pályafutása párhuzamos, sőt azonos korszakunk 
eszmei fejlődésével, ontogenetikusan ismétli a fi- 
logenetikusat: azt a világméretű kultúrtörténeti fo- 
lyamatot, amelyet modern erkölcsi emancipációnak 
nevezünk. 

Meghalt az Isten (szekularizálódott a vallás), s 
az emberi szellem nagy diadallal fedezte fel, hogy 
az Istennel együtt az erkölcs is meghalt: nincs 
aki megparancsolja. Hiszen az erkölcsnek a termé- 
szetben csakugyan semmi sem felel meg, azt tudo- 
mányosan tényleg nem lehet megalapozni. Különös 
próféták támadtak, tudósok, kritikusok, akik gya- 
núba keverték mindazt, amit az emberi kultúra 
sok ezer év alatt felépített, nyíltan hirdették az 
értékek relativitását, lázadtak az emberi magatar- 
tás humánus normái ellen. „Semmi sem tilos” 
— mondták —, „minden szabad”, Így húzták ki 
aztán az egyéni lét alól annak belső morális táma- 
szait — így tették tökéletesen manipulálhatóvá 
az embert. 

A következményeket saját bőrünkön tapasztal- 
hattuk. 

Az ellenhatás csak a nagy világégés után követ- 
kezett be. Az erkölcs az emberi magatartásnak 
nem tudományosan, hanem igenis kulturálisan 
megalapozott belső szabályozója, a humanitás 
egyetlen elképzelhető zsinórmértéke —, vissza kell 
adni a becsületét. Nagy érdeme, sohasem feledhe- 
tő teljesítménye Babits Mihálynak, hogy másokat 
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megelőzve (vagy legalábbis az elsők között) is- 
merte ezt fel. Fiatal korában egy világméretű esz- 
meáramlatba kapcsolódott be: nem maga találta 
ki az emancipációt, csak újrafogalmazta a jelsza- 
vait. Öregkorában azonban igenis úttörő volt: az 
erkölcsi világ rehabilitálását kezdeményezte, még- 
pedig előrelátóan, idejében, még a nagy katasztró- 
fa előtt. 

Pálfordulása ezért példamutató; ezért van iga- 
zunk, ha Babits Mihályt mindmáig afféle modern 
Jónásnak tartjuk. Azoknak a nagy kezdeménye- 
zőknek egyikét tiszteljük benne, akiknek kopo- 
nyájában századunk gondolkodása új utakra tért. 

PROPAGANDA 

Kedves barátaim, illetve hát — mért is volná- 
nak barátaim? — kedves idegenek! 

A Kriterion Könyvkiadó felkért, hogy beszéljek 
itt szabadon öt percet önöknek — akármiről. 
Akármiről pontosan öt percet szabadon beszélni. 
ez bizony nem csekély feladat: nevezhetném akár 
mutatványnak is; afféle publicisztikai vagy még 
inkább szónoki artista bravúrnak. Szinte biztos, 
hogy nem író az, akinek sikerül meghatározott 
tárgy nélkül öt percig szabadon beszélnie. 

Nem tudom másként értelmezni ezt a felkérést, 
mint hogy a Kriterion szeretne publicitást biztosí- 
tani legfrissebb kiadványainak. Értelme tehát: 
verjek hírt, csináljak rövid öt perc alatt propa- 
gandát — a saját könyvemnek. 

Nemrég megjelent könyvem, az Egy rögeszme 
genezise, rá is szorul a propagandára. Köbméter- 
szám áll most is a könyvüzletekben, mint sik- 
kasztóknál a százlejesek; kishitűség fog el, hacsak 
ránézek; szégyellek belépni miatta a boltba. És 
hiába csinálnék neki propagandát: ha jól ítélem 
meg, ezentúl sem számíthat népszerűségre. Mert 
miről is szól ez a könyv? 
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Arról, kedves barátaim — illetve hát kedves 
idegenek —, hogy mindaz, amiről nagyrabecsült 
kollégáim, az írók, itt olyan szépen beszéltek 
önöknek, mindaz, amit odahaza írnak, s amit a 
Kriterion rendre kiad — mindaz nincsen már, 
nem létezik már: mindaz nem lehetséges. 

Arról szól könyvem, hogy az emberi kultúrá- 
nak az a szegmentuma, amelyet több ezer éve 
művészetnek nevezünk — tehát a képzőművészet, 
a zene, az irodalom —, korunkban már anakro- 
nizmus, nincs jogosultsága, s ezért pusztulásra ítél- 
tetett. 

Miért van ez így? Könyvemben több okot is 
felemlítek. A legfontosabb tán korunk erkölcsi 
emancipációja, vagyis az, hogy nem értjük egy- 
mást: nincs többé egységes köztudatunk. Épp ilyen 
fontos ok az emberi integritás felbomlása, a to- 
talitás megszűnése. Ami korunk emberéről el- 
mondható, azt a tudományok mondják el, a mű- 
vészeteknek nincs többé sajátos területe. Épp ilyen 
fontos ok a művészetek új alapelve, az újítás el- 
ve, amely a maga logikus kifejlődése során a mű- 
vészi kommunikálás feladásához vezetett. De mit 
szaporítsam a szót? Egy, okos és szellemes francia 
író (ha jól tudom, Malraux) közismert mondását 
idézem: „Mért nincs már népköltés? — Mert nin- 
csen már nép sem.” 

Tekintsék ezt, kérem, hasonlatnak arra nézve, 
hogy mi ma a helyzet a művészetekkel. A modern 
társadalom nem az a spontán, önszabályozó — ön- 
magát többek közt éppen a művészetekkel is sza- 
bályozó — mechanizmus többé, ami valaha volt; 
korunk valósága és tudata végletesen atomizáló- 
dott. Könyvem végeredményben arról szól, hogy 
a művészet kivész a világból, mert nincs többé 
valóságos, életbeli alapja, mert funkciót vesztett. 

Rögeszmém genezise egy ősrégi (s számunkra 
kedves) emberi közlésforma pusztulását jelenti 
be. Kimondottan gonosz könyv, nem embernek va- 
ló táplálék — kérem, ne vegyék meg. 
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Ennyit tudok mondani önöknek, kedves vásár- 
helyi idegenek, könyvemről, propagandaképpen — 
ha nem is szabadon. És még az öt perc sem telt el. 

(1979. január 26.) 

KÖNYÖRGÉS FIATALOKHOZ 

Kedves, fiatal barátaim! 
A vád vagy panasz, vagy minek nevezzem, 

aminek az előttem szóló Egyed Péter hangot adott, 
hogy tudniillik nem mindig és nem minden jele- 
nik meg, amit írtok, érzésem szerint rám vonat- 
kozik, és telibe talál. Csakugyan: az Igaz Szóban 
nem kap nyilvánosságot minden vers, amit teremtő 
töprengésetek árán, legjobb tudásotok és tehetsé- 
getek szerint létrehoztok. Vajon miért? 

Először talán azért, mert nem biztos, hogy ami 
létrejött, az mindjárt jó is. Túlságosan messzire 
vezetne megtárgyalni itt, hogy a költészetben mi 
a jó és mi a rossz, mi az érvényes és mi az ér- 
vénytelen; olyan biztos értékrendet tételezne fel 
ez, amely nincs birtokomban. Elégedjünk meg ta- 
lán a megközelítő definícióval: érvényes vagy leg 
alább publikálásra méltó az a vers, amelyben 
értelmes költői szándék jól valósul meg; amelyben 
a költőnek magas színvonalon sikerül érvényesíte- 
nie saját (értelmes) költői célkitűzését. Most már 
akár a szándék ostoba, akár a megvalósítás fogya- 
tékos, az eredmény mindenképp sikerületlen vers. 
Elnézéseteket kérem, írói kudarcok ellen soha 
egyetlen nemzedék sem volt még bebiztosítva. 

De ez a publikálásnak csak egyik akadálya; 
verseiteket olykor más okból is elutasítjuk. Számot 
kell vetnetek például a tudatunktól függetlenül lé- 
tező, objektív realitással, hogy az Igaz Szó jelen- 
téses, értelmes, egyszóval nemcsak struktúrájában, 
hanem szövegében is kommunikatív költészetet kö- 
zöl. Ti most már korszerűek akartok lenni, ez 
minden becsvágyatok — sohasem volt költői becs- 
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vágy ennél indokoltabb és időszerűbb! Csakhogy 
tudnotok kell: a költészetnek az a rétege, amely 
ma világviszonylatban a korszerűség csúcsát je- 
lenti, az egyetemes költészet legújabb, legfrissebb 
irányzata, mivelhogy annyiban új, amennyiben fel- 
adja a nyelvi konvenciókat: nem kommunikatív, 
szövegében nem jelentéses. Amikor tehát ti, kor- 
szerűségre törekedve, megpróbáljátok átvenni a 
neoavantgarde épp aktuális esztétikáját — vagy 
saját műhelyetekben valami hasonlót igyekeztek 
kikísérletezni —, akkor akaratlanul is ellentmon- 
dásba keveredtek az Igaz Szó tudatunktól füg- 
getlenül létező, objektív lehetőségeivel. Éppen 
ezért, kedves fiatal barátaim, őszinte, megrendült 
részvétemet fejezem ki nektek a kultúrtörténeti 
pillanat miatt, amelybe beleszülettetek. Ha kor- 
szerűek akartok lenni, le kell mondanotok a kom- 
munikálásról, ha kommunikálni akartok, le kell 
mondanotok a korszerűségről. Egy festő jut eszem- 
be, egy kitűnő tehetség, Gáll András, akinek mű- 
termét nemrég meglátogattam, s aki pontosan az- 
zal a dilemmával küszködik, amelyben ti is éltek. 
Korszerű kíván lenni, tehát absztrakt (csak a lát- 
vány szerkezetét reprodukáló) képeket fest, de 
mert mégsem akar lemondani a kommunikálásról, 
különös stiklit eszelt ki. Egy-egy konkrét részlet- 
tel: jelzésszerűen odavetett fával, ággal, alakkal 
értelmezi az elvontan strukturált képfelületet. Ez- 
zel a különös huszárvágással egy csapásra kiutat 
talál dilemmájából; megszabadul az absztrakt 
unalmától, embertelenségétől, sivárságától; világot 
mutat, közöl, kommunikál; ha patetikusan akar- 
nám kifejezni magam, azt mondanám: megmenti 
a lelkét. Valami ilyesmire szeretnélek kérni, biz- 
tatni titeket is. Leljétek meg a módját, hogy kor- 
szerűek legyetek anélkül, hogy feladnátok a nyel- 
vi konvenciókat, a szöveg konkrét jelentését, több 
ezer éves költészetünk lelkét és lényegét: a kom- 
munikálást. Folyamodjatok bármilyen stiklihez, 
huszárvágáshoz, kibúvóhoz, eszeljetek ki valamit: 
mentsétek meg a lelketeket. 
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ÉRTÉKREND 

Csak ámulok, kedves barátaim, hogy konszen- 
zuson alapuló, egységes irodalmi értékrendről be- 
széltek, ennek kialakítását tartjátok a kritika alap- 
vető feladatának. Harminc vagy ötven év előtt ta- 
lán nem csodálkoztam volna ezen, ma már csodál- 
kozom. Mert mi egyéb jellemző leginkább ko- 
runkra, mint épp az, hogy nincsen egységes eszté- 
tikai köztudatunk? Mint ahogy másféle egységes 
köztudatunk sincs: korunk emberileg és eszmeileg 
egyaránt atomizálódott. Ez az újsága, sajátossága, 
ettől jellegzetes. 

Konszenzuson alapuló, egységes értékrendre tö- 
rekedni annyi, mint elismerni valamely normatív 
esztétikát. Kedves barátaim, kritikusok, éppen ti 
ne tudnátok ezt? Holott az esztétikában is éppen 
úgy van, mint a geometriában: egész deduktív 
épülete attól függ, milyen axiómarendszerrel ala- 
pozzuk meg. A tétel, ami egyik rendszeren belül 
igaz, a másikban hamis; ami egyik esztétikai kon- 
cepcióban kétségtelen érték, a másikban értéktelen. 
Volt, valamikor igenis volt egységes értékrend, 
de már régóta nincsen. A hagyományos művészet- 
szemlélet felbomlása, az újításelvű művészet meg- 
jelenése, szóval századunk művészeti forradalma 
éppen azt végezte el, hogy a hajdan egységes ér- 
tek-, illetve konvenciórendszerből sorra, egyen- 
ként, vaskövetkezetességgel „kilőtte” az avultnak 
bizonyuló konvenciókat — míg végül egy sem ma- 
radt. Azok a hajdani konvenciók a kritikus szá- 
mára kritériumok voltak: ezekhez mérve állapít- 
hatta meg, érvényes-e a műalkotás. Mihelyt oda- 
lettek a konvenciók, nincsenek többé kritériumok 
sem. Ha a kritikus ma értékítéletet akar alkotni 
egy műről, előbb azt kell megmondania, milyen 
esztétikai rendszer, milyen művészi program sze- 
rint ítél. És ez a program — ahogy a gyakorlat- 
ban is látjuk — a legritkább esetben lesz azonos 
a többi (vagy akár a másik) kritikuséval. Emiatt 
hasonlítanak irodalmi vitáink süketek párbeszédé- 
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hez. A kritikus ma már csak szigorúan a saját ne- 
vében, saját külön bejáratú esztétikája — hogy 
úgy mondjam, a maga rögeszméje — szerint ítél- 
het. Egységes, méghozzá konszenzuson alapuló ér- 
tékrendről beszélni századunk végén legalábbis 
anakronizmus. 

De még ha magatok között egyetértenétek is, 
akkor sem tudtok ti kimunkálni soha olyan egy- 
séges értékskálát, amellyel különböző programmal 
író írók egyformán (és igazságosan) megmérhetők. 
Értékítéletetek mindig csak arra a kérdésre fog 
válaszolni, mennyiben felel meg az író program- 
ja saját programotoknak. Amit ma a kritikus az 
objektivitás igényével még tehet, tapasztalatom 
szerint a műalkotás értelmezése. A szöveg alapján 
analízissel következtetni lehet az író művészi 
programjára, meg lehet állapítani, értelmes-e ez a 
program, és talán azt is, milyen színvonalon való- 
sul meg a szövegben. Köztudatunk atomizáltsági 
állapotában műről, íróról csak saját értékrendsze- 
rén belül lehet ítélni. Egységes, általánosan érvé- 
nyes értékrend? Mért foglalkoztok hiábavalóság- 
gal? 

A konszenzuson alapuló egységes értékrend illú- 
ziója ellen nemcsak az a kifogásom, hogy illúzió, 
hanem az is, hogy valamiféle rangsorolást von 
szükségképp maga után. Az írók kicsiny tábora- 
hovatovább afféle hierarchikus szervezethez (ta- 
lán leginkább hadsereghez) válik így hasonlatossá: 
vannak közöttünk közlegények, altisztek, tisztek, 
tábornokok. Minden kritikus vagy a kritikusok 
minden többé-kevésbé egyetértő csoportja, amely 
azt képzeli, hogy birtokában van az egyetlen érvé- 
nyes értékrendszernek (módszernek és esztétiká- 
nak), legott megalkotja a maga külön kis írói hie- 
rarchiáját: ez az első, ez a második, harmadik és 
így tovább. És aki az egyik hierarchiában első, az 
a másikban könnyen utolsó lehet. 

Most már én nagyon jól tudom, kedves bará- 
taim, hogy a versenyszellem az európai kultúra 
egyik sajátossága. Kultúrmorfológiai munkák az 
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agonális szemléletet mint alapvető jellegzetessé- 
günket emlegetik. Azt is tudom, hogy például a 
tragédia kialakulásában a versenyszellem csak- 
ugyan döntő szerepet játszott: Aiszkhülosz, Szo- 
phoklész, Euripidész az athéni nép egyazon dön- 
tőbírósága előtt, egymással versengve alakították 
ki magasrendű műfajukat. 

De azért a kultúra mégsem lóverseny. 
A kultúra az emberiség öntudata. Ebben az ösz- 

szefüggésben nem az a fontos, sőt egyáltalán nem 
fontos, ki jut be elsőnek, ki másodiknak. Tolsz- 
tojt és Dosztojevszkijt egymáshoz képest rangso- 
rolni — micsoda ostobaság! Hiszen mindkettő 
fontos, mindkettő a lehető legfontosabb, együtt, 
egymás mellett játszották el, kultúránk történeté- 
ben meghatározó szerepüket. Most elképzelhetet- 
len volna, hogy Dosztojevszkij vagy Tolsztoj ne 
szoruljon a második helyre. Holott sem egyik, sem 
másik nem állott soha starthoz, nem szálltak ring- 
be: nem indultak semmiféle lóversenyen. Amit csi- 
náltak, egészen másért csinálták. 

Hogy Dosztojevszkijt vagy Tolsztojt részesíti-e 
előnyben valamelyik kritikus, az axiómarendszeré- 
től, esztétikájától, a maga külön kis értékrendjé- 
től függ — hiszen ez nyilvánvaló. Az említett 
rangsorolások éppen ezért nem egyebek közönsé- 
ges manipulációnál. Ki-ki oly módon hierarchizál, 
hogy azzal saját értékrendjét igazolja. De fordít- 
va is: ki-ki úgy alakítja ki egységesnek hirdetett 
értékskáláját, hogy saját ízlését, preferenciáit 
(nemzedékét, táborát, baráti körét) másokat meg- 
előzve, mielőbb célba juttassa. Csak azért furcsál- 
lom a művészet ilyen lóversenyszerű kritikai szem- 
léletét, mert megszámlálhatatlan példát tudunk 
idézni a múltból, mennyire esetleges minden efféle 
kortársi rangsorolás. Franz Kafkának a két világ- 
háború közötti rangsorokban alig találjuk nyomát; 
Csokonait, Berzsenyit a „futottak még” kategó- 
riába sorolta — nem is akárki! Amíg a művészi 
szemlélet és az esztétikai gondolkodás változik — 
márpedig folyton változik —, a kritikusi érték- 
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rend nemcsak térben: időben sem lehet soha egysé- 
ges. A művész valódi értéke nem dőlhet el a jelen- 
ben, s úgy látszik, a jövőben sem. 

Hogy ilyen körülmények között mi segít raj- 
tunk, nem tudnám megmondani. Talán a tudomá- 
nyosan meg nem ragadható, elméleteken, irányza- 
tokon felülemelkedő (vagy egye fene: alattuk meg- 
búvó) művészi kvalitásérzék. A kvalitásérzék, 
amely Homéroszról, Szophoklészről rögtön meg- 
mondja: ez bizony nagyon jó, de Camus-ről, Kaf- 
káról, Beckettről szintén megmondja: bizony, na- 
gyon jó ez is. 

SZÜLETÉSNAPI LEVÉL 

Írtam én már rólad, Sándor, igaz, csak egyet- 
lenegyszer, amikor megjelentek a Függőleges lo- 
vaid. Azt mondják, kissé hűvösre sikerült az az 
írás, talán magad is lehűltél tőle; nem mondtad 
ugyan, de éreztem rajtad, s eleget bánkódtam érte. 
Mert mindig fontos volt nekem a barátságod, nél- 
külözhetetlen a figyelmed, drágák és emlékezetesek 
az együtt töltött napok, amikor a mieinket sirat- 
tuk — te a tiédet, én a magamét —, s szemmel 
láthatóan bele is őszültünk a keserűségbe. Mi le- 
het erősebb kapocs két ember között, mint az, 
hogy egyszerre, együtt, egyazon bánatba őszültek 
bele? Elmondom hát most nyilvánosan, amit négy- 
szemközt sohasem mondtam (mert a hallgatást 
nem lehet megválaszolni), elárulom most, mért 
érezhették mások, s érezted tán magad is olyan 
hűvösnek-mértéktartónak azt a hajdani bírálatot. 

Mert hiányzott az eleje. 
Nem tudom, emlékszel-e, minálunk mindenki 

zseniális volt akkoriban. Írt valaki egy éppen csak 
elfogadható munkát, megjelent egy könyve, egy 
verse, s a kritikusok (meg a kibicek) máris zseni- 
nek nyilvánították. Akinek nem jutott ki ez a 
cím, jóformán írónak sem számított akkor; ez volt 
a legalacsonyabb írói rang. Én gyermekesnek, os- 
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tobának, vidékiesnek tartok minden efféle hiszté- 
riát, egészen pontosan: műveletlennek. Mert olvas- 
hatta-e Szophoklészt, Dantét, olvasta-e akár Ho- 
méroszt az, aki Pityipalkót is zseninek mondja? 
Ám azonkívül, hogy vidékiesnek, még kimondot- 
tan károsnak is éreztem ezt a szokást. Összemosta, 
nivellálta az értékeket — nem lehetett túllicitál- 
ni. Amikor (igen ritkán) igazi költő valódi műve 
került nyilvánosságra, legfeljebb ugyanazt az elis- 
merést kaphatta, ami mindenkinek (még nekem is) 
kijutott. 

Bírálatom eleje éppen erről szólt. Zsenik tá- 
madtak — írtam —, zsenik jöttek seregestül, el- 
árasztottak, nyakunkra nőttek, elleptek minket, s 
most, amikor annyi zseni közt végre egy költő is 
jelentkezik, nincs amit mondani róla. Mert hiszen 
csak nem írhatom Kányádi Sándorról ugyanazt, 
amit a múlt héten Pityipalkóról írtak! Legyünk 
hát mértéktartóak, mondjunk a költőről egysze- 
rűen csak annyit, hogy költő, különböztessük meg 
őt a zseniktől azzal, hogy komolyan, egészen ko- 
molyan vesszük, ugyanolyan komolyan, ahogyan 
ő is vesz minket. 

Ezt a bekezdést azonban ki kellett húznom bí- 
rálatom, elejéről, nehogy megbántsam a soros zse- 
niket s elriasszam őket a laptól. Te tudod, Sán- 
dor — ki tudná jobban? —, mi lesz egy versből, 
amelynek kihúzzák az elejét vagy a közepét vagy 
akár egyetlen sorát! Az bizony egész értelmét meg- 
változtatja. Elhagytuk az elejét, így aztán maradt 
a mértéktartás, a hűvösség, anélkül hogy kiderült 
volna: többre tartalak-becsüllek ezzel bármely ki- 
köpött zseninél. 

Többre bizony. Ha komoly és felelős költői esz- 
mélkedést akarok olvasni korunkról s helyünkről 
ebben a korban, gyakran a te verseidet emelem le 
a polcról. Többre bizony: ha társat kívánok ta- 
lálni aggodalmamban az emberélet tisztességéért, 
méltóságáért, igen gyakran téged szólítlak ma- 
gamhoz s olvaslak újra. Életem egyik nagy örö- 
me, hogy tanúja lehettem kibontakozásodnak, erő- 
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feszítésednek, szüntelen megújulásodnak — egyál- 
talán, hogy ismerlek téged. 

Nagy áldás és vigasz, Sándor, egy ilyen példa, 
amilyen te vagy közöttünk. Igazolása vagy vala- 
minek, mondjuk az emberi alkotó ösztönnek, s ha 
nem csalódom, még korunknak is. Akárki láthat- 
ja: nem kallódtál el, nem hallgattál el; megcsinál- 
tál mindent (vagy majdnem mindent), amit a 
Fennvaló tudnod adott. S mit mondhatunk töb- 
bet egy korról, mint hogy ez megtörtént benne? 
Én, aki jóval gyengébb és öregebb vagyok nálad 
(annyira, hogy költőként már el is hallgattam), 
olykor a világra próbálom fogni szégyenemet, 
mondván: a költészet meghalt. Aztán rád nézek, 
rád gondolok, s reménykedve teszem hozzá: hát- 
ha nem hal meg, hiszen él még. 

Éljen is, éltesd is, amíg tudod s lehet, mind- 
nyájunk örömére. 

KOLLÉGÁM, SZ. D. 

Képzeljenek el, kérem, egy emberi kart. 
Sovány kar, törékeny kar, fiatal kar; gyöngé- 

den, nemesen formált, érzékeny bőrű, s ráadásul 
olyan hamvas-fehér, mintha sohasem érte volna a 
napfény. 

Képzeljenek el ezen a gótikusan formált, fiatal, 
fehér karon három-négy égett sebet: gyűszű nagy- 
ságút, feketét, mélyet, csaknem a csontig hatót. 

Képzeljék el ezt a különös, középkori jelenést, 
amint időnként magasba emel egy pohár konya- 
kot, s ilyenkor mindig lelepleződik, mert az ing- 
ujjról (amely egyébként elfödné) hiányzik a man- 
dzsettagomb. Senki de aztán igazán senki sem áll- 
hatja meg, hogy megbűvölten meredjen egy ilyen 
ingujjból ki-kivillanó, elkínzott, középkori karra, 
hogy szorongva, már-már illetlenül lesse minden 
újabb kibukkanását s egyébre se tudjon figyelni! 

Ez az eleven tűzzel kilyuggatott fehér, fiatal 
kar, amely mintha az inkvizíció valamelyik kín- 
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zókamrájából került volna elő — ez az én legel- 
ső vizuális emlékem Szilágyi Domokosról. 

— Az Isten szerelmére, Domi, mit történt a ka- 
roddal? 

— Ki találtam perzselni cigarettával. Lajival 
mérkőztünk az imént: melyikünk bírja tovább. 

Azzal megragadja Páll Lajos csuklóját, felmu- 
tatja — hát az is tele van csontig ható, nagy, fe- 
kete égett sebekkel! 

1956 vagy 57 telén történt ez, szilveszter nap- 
ján; nálunk töltötték akkor mindketten az estét: 
Laji is, Domi is. Odalent laktunk, a Szabadság 
úton, a „régi lakásban” (legelső igazi lakásunk- 
ban, amiért Vásárhelyre költöztünk tulajdonkép- 
pen); a kisebbik szobában két gyermek aludt, a 
nagyobbikban mi konyakoztunk Domiékkal. Nem 
hozzánk készülődtek ők, hanem Nagy Palihoz, a 
festőhöz, közös jóbarátunkhoz, aki évekig tőszom- 
szédom volt, s akinél mindig számos vendég ta- 
nyázott, de most nyilván maga is útra kelt szil- 
veszterezni. Zárva találták a Pali lakását, hát be- 
csöngettek hozzánk, én pedig szívesen hívtam be 
őket, hogy azért mégse maradjanak magukra ép- 
pen szilveszter éjszakáján — s mi Ilonával se ma- 
radjunk éppen magunkra. 

Karjuk látványa azonban enyhe csömörrel töl- 
tött el rögtön. Sosem vonzódtam a mámorhoz, a 
démonihoz, a bohémiához; emberi lehetőségeink- 
nek ezt az önpusztító próbáratevését mindmáig 
értelmetlennek, sőt némileg gyanúsnak érzem, 
akár az asztaltáncoltatást. Büszkén és rátartian 
közönséges emberfiának vallom magam, aki szíve- 
sen vállalja a közös emberi sorsot, legalábbis nem 
külsőségekben, váratlan, megbotránkoztató gesztu- 
sokban akar különbözni mindenki mástól. Nyil- 
ván ez az önként vállalt, alkatomnak is megfe- 
lelő nyárspolgáriság (vagy tetszetősebb szóval: 
klasszikus eszmény) tette olyan elborzasztóvá szá- 
momra a karjukat, a sebeiket — s én már akkor 
is tudtam, hogy így van. 
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A klasszikus életeszményhez azonban hozzá- 
tartozik a sokat emlegetett klasszikus alapelv is: 
„semmi sem idegen tőlem ...” A valódi vagy vélt 
egészség mindig bűntudatos az élet démoniája 
előtt, mintegy alacsonyabbrendűségi érzésben szen- 
ved; úgy sejti (és igen jól sejti), hogy itt valami 
bizony el van zárva előle. Talán emiatt történt, 
hogy amikor kevéssel utóbb lehetőség nyílt az 
Igaz Szó szerkesztőgárdájának növelésére, egészen 
pontosan: amikor megkérdezték, kit választanék 
kollégámul a fiatal költők közül a nyári vakáció 
idejére, én határozottan Szilágyi Domokosra sza- 
vaztam. 

Érvem volt elegendő. Először is költői tehetsége, 
amelyet nem vonhatott kétségbe senki, hiszen a 
kisujjából is eleven szöveg szivárgott. Azután 
műveltsége, érzékenysége, maga a kétségtelen tény, 
hogy Szilágyi Domokos jelenléte egy szerkesztőség 
presztízsét csakis növelheti. Ez volt akkor az ér- 
vem, most, több mint húsz év múltán azonban be- 
látom: valódi okom bizonyára nem ez volt. Ha- 
nem elfogulatlanságom igazolása (persze csak ma- 
gam előtt), az irtózat leküzdése, amelyet kevéssel 
előbb megpörkölt karja láttán éreztem, szóval 
nyárspolgárságom kompenzálása, hogy nevén ne- 
vezzem a dolgot. 

Így lett kollégám egy-két hónapra Szilágyi Do- 
mokos. 

Azért persze egy percig sem dolgoztunk 
együtt, hisz éppen avégett, volt szükség akkor az 
Igaz Szónál egy beugró fiatalra, hogy a nyári 
szabadságok idején megcsappant szerkesztőség lét- 
számát kiegészítse. Én szabadságra utaztam, mi- 
közben ő itthon a költészeti rovatot vezette; mi- 
helyt én hazatértem, már őneki is vissza kellett 
utaznia Kolozsvárra, az egyetemre. 

Elutazása előtt beszámolt a folyó ügyekről, a 
munkába vett kéziratokról. Amit én júniusban el- 
intézés végett átadtam neki, azt ő augusztusban 
mind visszaadta. Bosszankodhattam volna ezen, 
mégsem tettem, mert hát tudnivaló volt (én is jól 
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tudtam), hogy a lapszerkesztéshez szükséges nyárs- 
polgári hivatalnokmunka nem az ő kenyere. Való 
volt ő valamire, nagyon is való volt — csakhogy 
egészen másra. 

BOLDOG EMBER 

Kedves Barátaim! 
Nem először kérnek meg arra, hogy készítsek 

bevezetőt valamely festészeti kiállítás megnyitó- 
jára. Sohasem volt olyan könnyű dolgom, mint 
mostan.* Nagy Pál festészetét ugyanis hitem sze- 
rint mélyen és alaposan ismerem; már létrejötté- 
ben megfigyelhettem. Életem fontos művészeti 
(illetve hát kultúrtörténeti) élményei közé tarto- 
zik Nagy Pál festészetének kialakulása. 

Mert ez az életút, ez a művészi pálya szemmel 
láthatóan szinte modell-érvénnyel hordozza ma- 
gában korunk festészetének mozgásirányát. A na- 
turálistól való elszakadásról van szó, korunk mű- 
vészetének arról a törekvéséről, hogy feladva a 
látvány reprodukálását, a természet valósághű 
ábrázolását, valami máshoz (adott esetben az 
absztrakthoz) jusson. Nagy Pál nem a szokásos 
módon tette meg ezt az utat. Művészete struktú- 
rájában ma sem absztrakt, hanem konkrét; az a 
terület, ahol a naturálistól való elszakadást végre- 
hajtotta, nem a struktúra. Hanem a kép textúrá- 
ja. A legpontosabb meghatározás, amit Nagy Pál 
festészetére eddig találtam: a naturális feloldása 
a textúrában; textúrára redukált látvány; texturá- 
lásra használt absztrakció. 

Én erről írtam már egyszer egy rövid esszét, 
nem ismétlem meg. Még tán csak annyit monda- 
nék el, hogy Nagy Pál óriási problémát oldott 
meg ezzel: egy lehetséges utat talált arra, mikép- 
 

* 1979. január 29-én a Vatra szerkesztőségében, Nagy Pál 
utolsó kiállításán; június l8-án meghalt. 
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pen tehető korszerűvé a festészet anélkül, hogy 
megfosztanók emberi közegétől, a kifejezéstől. 

Nagy Pál festészetére énszerintem nem azt kell 
mondani, hogy jó, hogy szép, hogy érdekes. Nagy 
Pál festészete: fontos. A legtöbbet érte el, amit 
korunkban művész elérhet. Ez a szomorú festő, 
aki mellettem áll, igazság szerint a legboldogabb 
ember, akivel valaha találkozhattam. Mert nem 
az az igazi boldogság, ha sokan szeretnek, hanem 
ha megtettük azt, amire képesek voltunk. 

A MEGSZOKOTTNÁL IS KEGYETLENEBB 

Ostoba, ostoba, ostoba dolog; ostoba, mint a 
földrengés, az árvíz, a háború — mint minden 
baleset — mint a halál. 

Nagy Pál énnekem gyermekkori jó barátom 
volt, osztálytársam a hajdani Kollégiumban, kol- 
légám a rajziskolában (Bordi Andrásnál), azután 
tőszomszédom és mindennapos kedves vendégem; 
végül nagyra becsült, szeretett, mondhatni leg- 
kedvesebb festőm, akinek ismeretségére mindenkor 
büszke lehettem. Csakugyan, akadt énnekem éle- 
tem során két-három jó emberem, aki a szemem 
láttára érett jelentős művésszé, igazi személyiség- 
gé, s akinek „tanúja lenni” (pályafutását figye- 
lemmel kísérni) életem egyik nagy öröme volt. 
Közéjük tartozott Nagy Pali is. Milyen jó, hogy 
ezt maga is tudta, milyen jó, hogy megmondtam 
neki még idejében! Most már sohasem juthatna tu- 
domására. Elfogult, de talán nem is nagyon elfo- 
gult baráti véleményem szerint most, legutóbb, 
úgyszólván a szemünk előtt talán tíz-tizenöt igazi 
képet is festett; súlyos, valódi, nagy műveket, 
amelyekre utódaink is büszkék lehetnek. Utat ta- 
lált a modern művészet útvesztőjében, halálos 
buktatói között: új, nemcsak a maga, hanem má- 
sok számára is járható utat, amely teljes összhang- 
ban van absztrakt korunkkal, de azért teret nyit 
ősi igényünknek is az emberi kifejezésre. Felfedez- 
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te a textúrát mint az absztrakció eszközét és le- 
hetőségét, s ezzel a merőben új szemlélettel for- 
málta látható képpé századunk jellegzetes élmé- 
nyeit. Elfogult, de talán nem is nagyon elfogult 
baráti megítélésem szerint előfordulhat, hogy va- 
lamikor majd a festészet úttörő nagy mesterei kö- 
zött tartják őt számon. Megeshet, hogy ez a leg- 
utóbb festett néhány képe korunk és kultúránk 
értelme volt. 

(Azt mondhatná bárki, hogy csak a jó barát 
személyes megrendültsége, a búcsúzók szokott vi- 
dékies nagyotmondása adja a számra ezeket a sza- 
vakat. Lehet. Meglátjuk, ha élünk.) 

Aztán Kemény Zsuzsa is, a Pali felesége! Ő meg 
az én Ilonámnak volt osztálytársa, lánykori jó ba- 
rátnője. Együtt tanultak, bolondoztak, nevettek; 
együtt hallgattak muzsikát. Később, a Szabadság 
úton is együtt, egy fedél alatt, úgyszólván egyazon 
fészekaljban nevelték fel a gyermekeinket (akik 
egymásnak szintén a legjobb barátai lettek). Még 
most, legutóbb, az Új Életet is együtt szerkesztet- 
ték-korrigálták — már csak ezért is szerettem őt! 
Igazi pórul járt, nehéz életű asszony, aki az égvi- 
lágon semmiről sem tehetett, de tréfás jókedvvel 
viselt el minden csapást — s ha olykor eszébe ju- 
tott vagy emlékeztették, hogy talán többre is vi- 
hette volna (figyelemre méltó, bár csak alig ki- 
használt íráskészsége volt), hát azt is valamely 
újabb faviccel ütötte el. 

És Varga Kati is, A Hét grafikusa! Az Atreidák 
történetei jutnak eszembe, ha rá gondolok. Hara- 
gudhattak rá az istenek, engesztelhetetlenül hara- 
gudhattak: alig pár éve, a bukaresti nagy földren- 
géssel gyermekét is, férjét is elpusztították. Elvet- 
tek tőle majdnem mindenkit, akit szeretett — sen- 
ki sem tudja, hogyan viselte el. És miután elvi- 
selte (de csak azután!), most őt is elpusztították; 
gyökerestül kiirtották az egész családot. Néhány 
órával halála előtt, június 18-án délben még kö- 
szöntem neki, ahogy Zsuzsára is, Palira is rákö- 
szöntem még. Istenem, mennyire felületesen, mi- 
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lyen futólag! Közös haláluk után most már min- 
denkinek úgy kell köszönnöm — mintha utol- 
jára. 

Ostoba, ostoba, ostoba história, a szokásosnál is 
rémesebb, kegyetlenebb. Ma már nem sokan hisz- 
nek a sorsban, fátumban, balszerencsében, de ha 
van ilyesmi: szégyellje magát. 

SZERVÁTIUSZ JENŐ HALÁLÁRA 

A szeretet nem racionális. Akit valamilyen meg- 
határozott okból (valamely tettéért, jellemvoná- 
sáért) szeretünk, azt nem is szeretjük igazán. 

Igen sok okom lett volna, hogy őt, aki elment, 
akivel régóta nem találkoztam, s nem is találko- 
zom most már: Szervátiusz Jenőt, a kedves, jó 
Jenő bácsit lélekből, szívből szeressem. 

Először is, mert kiváló művész volt. Bármit 
adott ki a kezéből, az mindig rá vallott, ere- 
deti volt, jellegzetes volt, azt senki más keze mű- 
vével összetéveszteni nem lehetett! Megnyúlt, „gó- 
tikus” alakok; keskeny csípők; tömör, zárt com- 
bok: virágszerű kezek: ferde, tatáros szemek — 
hiszen mindnyájan emlékezünk még a szobraira! 
Igen jó barátságot tartott az anyaggal. Ezt nem- 
csak úgy értem, hogy a fát meg a követ egészen 
más módon faragta ki (anélkül, hogy közben 
szemléletmódját feladta volna), hanem úgy is, hogy 
sajnálta az anyagát. Szánta, sajnálta, tisztelte, 
szerette; azon igyekezett, hogy ne bántsa, ne te- 
gyen rajta erőszakot, sőt hogy lehetőleg minél ke- 
vesebbet kelljen lefaragnia róla! Számtalan jelleg- 
zetes figuráját ő nem „kibontotta” az anyag 
tömbjéből, mint Michelangelo, hanem belelátta, 
belegondolta, sőt belekényszerítette. Nem a szo- 
bor előre elképzelt ideája, hanem az anyag (a 
fatörzs, a kőtömb) alakja szabta meg, milyen és 
mekkora szobrot farag. Egyszer azt mondtam róla, 
hogy spórlós, fukar ember. Úgy is volt: munkát és 
anyagot nem kímélve spórolta a munkát és anya- 
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got, hogy amit így létrehozott, azt bőkezűen elté- 
kozolja. Kiváló szobrász volt; jelentékeny, egyéni 
művész; a maga idejében mifelénk nem akadt nála 
különb. 

Már csak ezért is szerethettem volna: a művé- 
szetéért. 

De szívességéért, jóságáért, szelídségéért éppúgy 
szerethettem volna. Bárki bekopoghatott a műter- 
mébe, senkit sem utasított el. Őnála mindenki szá- 
mára akadt egy darabocska szalonna, kenyér. 
Senkinek sem fordított hátat, mindenkit egyenran- 
gúnak tekintett — sőt mintha még fel is tekintett 
volna mindenkire! Igen jól emlékszem, hogyan 
cipelte (vonszolta, görgette) egymaga a főiskola 
szobrászhallgatói után a dögnehéz rönköt Ko- 
lozsvárt, a sétatéri műterempavilonban, ahol pár 
évig gyakornoki állása volt. Úgy bizony: a város 
első szobrászát művészkollégái gyakornoknak al- 
kalmazták a főiskolán. Még csak nem is tanárse- 
gédnek. 

Már csak ezért is szerethettem volna szegényt. 
És sohasem felejtem el a jelenetet, amely szá- 

momra a legmegrendítőbben tárta fel egész ked- 
ves mivoltát. Westfáliában történt — ott voltunk 
együtt hadifoglyok—, nem éppen szögesdrót mö- 
gött, hanem még csak afféle gyűjtőterületen: egy 
Borghorst nevű apró városban. Jenő bácsi sajnál- 
ta volna, hogy az odaterelt sok fiatalnak hiába 
teljen el az ideje, hasznossá akarta tenni magát a 
semmittevést is (a hadifogságot), így hát szob- 
rásziskolát alapított. A műtermet valamely ala- 
csony pincehelyiségben rendezte be; maga szerelte 
fel a villanyt, kovácsolt, edzett vésőket, eszkábált 
állványokat, szerzett agyagot; mintázni is egy- 
maga tanított minket. Az volt a törvény, hogy 
munka után mindig rendbe tettük, kisöpörtük a 
pincét — Jenő bácsi még inaskorából hozhatta 
magával ezt a szép, régi szokást. Rendre seper- 
tünk: mindennap másik tanítvány. 

Egy este Szalayra került a sor. Szalay úrigye- 
rek volt, idősebb is nálunk, lehetett legalább tizen- 
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nyolc éves. Amikor Jenő bácsi kezébe nyomta a 
seprűt, eleinte meg sem értette, mit kíván tőle, 
azután valósággal elborzadt — emlékszem, még 
hátra is hőkölt. 

— Minálunk, otthon, nem szoktam seperni. 
Nem sepregetek. 

Jenő bácsi pedig elvette tőle a seprűt, s szó nél- 
kül, maga sepert ki. 

Látjátok, feleim: Szervátiusz Jenő alázatos volt. 
Azonkívül kitűnő pedagógus: a tacskó, aki ezt 
tette vele, aki helyett ő — negyvenesztendős, el- 
ismert művész — kiseperte a közös műterem 
mocskát, az bizony dicső tettéért azóta sem be- 
csülheti sokra magát. 

Mennyire szerethettem volna ezért is! 
De mindezen felül még ajándékokat is kaptam 

én tőle! Hadifogságból hazajövet adott nekem egy 
cigarettát a vonaton. Ne tessék mosolyogni: egy 
cigaretta akkor vagyont ért; nagyon kívántam ak- 
kor egy cigarettát. Szép kolozsvári műteremházá- 
ban két ízben is megkínált szalonnával, kenyérrel. 
Jólesett a kenyere, szalonnája. Megajándékozott 
egy szobrával is, egy lapos relieffel — Cséti ga- 
lambbal —, éppen húsz éve őrzöm a falon, az 
ágyam fölött. De a legnagyobb ajándéka mégis 
az volt, amit gyermekkoromban tőle tanultam. 
„Ha most, harminc év múltán — írtam le ké- 
sőbb — van némi fogalmam, formákról, konstruk- 
ciókról, ha egyáltalán használni tudom a szeme- 
met, az végső soron őneki köszönhető.” Még ön- 
bizalmamat is őtőle kaptam. Megkérdezte tőlem a 
hadifogságban, mi akarok lenni, ha egyszer haza- 
jutok. Fiatalnak véltem még magamat ahhoz, hogy 
döntsek. — Bolond vagy; nézd meg, hiszen ott a 
kezed! — mondta, s én azóta tudom, hogy akár 
szobrászként is megálltam volna a helyem. 

Hát hogy ne öntene el tetőtől talpig a hála, va- 
lahányszor rágondolok? 

Rengeteg okom lett volna, hogy szeressem első 
és utolsó mesteremet, kolozsvári Szervátiuszt. De 
én szerettem ok nélkül is. 
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Szerettem nagy, kese bajszáért, tanácstalan te- 
kintetű, apró szeméért (a beteg, rövidlátó, kedves 
szemért, amellyel annyit bajlódott), szerettem fél- 
szeg mosolyáért, vontatott, csendes szaváért, cam- 
mogásáért; egész mivoltáért mindenestül; szeret- 
tem ok és maradék nélkül — ha úgy tetszik, azért, 
aki volt. 

Most, hogy gyászolom őt, azon búsulok tulaj- 
donképpen, hogy mindezt már nem tudom neki 
megmondani. 

LEVÉL A PEZSGÖDÍJ ZSŰRIJÉHEZ 

Kedves barátaim! 
A váratlan hír, amelyről az Utunkból értesü- 

lök, s amely Rácz Győző szavaival azt adja tud- 
tunkra, hogy évről évre kiosztott pezsgődíjatokkal 
ezúttal az én könyvemet tiszteltétek meg, rendkí- 
vüli örömet szerzett nekem. Akkora örömet, 
amekkorát mostani állapotomban nem is gondol- 
tam, hogy érezni tudok. Még akkor is, ha vá- 
lasztásotokat tulajdonképpen csak a vélemények 
szokatlan megosztottsága, a konszenzus teljes hiá- 
nya magyarázza, s ti magyarán szólva mindössze 
ketten tartjátok díjazásra méltónak a könyvet. Sőt 
akkor is, ha nyílt vitátokban — holmi gunyoros 
tézisek folytán — nagyobb, vagy legalábbis szen- 
vedélyesebb lebecsülésben volt részem, mint amek- 
kora megbecsülésben. 

Örömöm pedig nem a kitüntetésnek szól, hanem 
annak, hogy most végre-valahára elmondhatom 
rövid véleményemet ezekről az irodalmi díjakról, 
akár intézményes keretben, akár azon kívül oszt- 
ják ki őket. Eddig is megvolt róluk a véleményem, 
éppen csak hallgatnom kellett vele. Senki sem 
emelhet kifogást olyan kitüntetés ellen, amelyben 
ő maga nem részesült, mert azonnal kész a gyanú: 
savanyú a szőlő; szerette volna megkapni, de nem 
kapta meg. 
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Most tehát már nem savanyú — legfeljebb sa- 
vanykás. Én azonban az a szemérmes róka va- 
gyok, aki röstellené édesnek mondani rögtön, mi- 
helyt elérte. Éppen ezért hallgassátok meg, kér- 
lek, hogyan is állok én az irodalmi díjakkal, mért 
nincs módomban, hogy ilyesmit valaha is elfogad- 
jak, mért nem ihatok meg akár csak egy pohár 
pezsgőt is veletek. 

Hadd idézzek mindenekelőtt abból a nyilatko- 
zatból, amellyel egy intézményesített jutalmat 
évekkel ezelőtt elhárítottam. 

„Kamaszkoromban, amikor még tisztább és be- 
csületesebb fickó voltam, tettem magamnak egy 
fogadalmat. Megfogadtam, hogy azért, amit írok, 
semmilyen külön jutalmat vagy díjat el nem fo- 
gadok. Azért határoztam így, nehogy valaha 
eszembe jusson lealjasodni s díjakra, pénzre, elis- 
merésre — egyáltalán sikerre — vadászni írásaim- 
mal. 

Ebből a három mondatból, gondolom, világosan 
kitűnik, mit gondolok az irodalmi díjak várható 
erkölcsi hatásáról. Aki egyszer ilyesmit mondott, 
annak visszakoznia persze ab ovo lehetetlen. De 
fogadalmam később, a mellőztetés idején ráadásul 
afféle morális erőtartalékká is válott. Kompenza- 
torikus értelme támadt, olyasmit kezdett jelenteni, 
hogy munkáim megítélését egyedül magamnak tar- 
tom fenn, önbecsülésemet nem teszem függővé má- 
sok ítéletétől, szóval nem ismerek el bírót magam 
fölött. Csakugyan, el sem olvastam akkoriban, 
amit írásaimról írtak, percre sem vettem komo- 
lyan, hagytam leperegni magamról a kioktatást. 
De hogyha akkor, amikor az ítélet elmarasztaló 
volt, nem ismertem el bírót, hogyan ismerhetnék 
el most, amikor az ítélet valamicskével már ked- 
vezőbb? Ha az elmarasztalásnak nem hittem, ho- 
gyan hihetnék az elismerésnek? A pszichológiai 
pajzsért, amit a bajban védekezésül magam elé 
toltam, gondolom, helyt kell állnom a jósors- 
ban is. 
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Tinektek mondom, kedves barátaim, de abban a 
reményben, hogy messzire hallszik: nem vagyok én 
olyan szegény, hogy bárki is megjutalmazhasson. 

De hát ti nem is jutalmat kínáltok, hanem csak 
az elismerés örömpoharát. Lelkemre kérlek, ne 
higgyétek ezt. Pezsgődíjatok igenis jutalmat (sőt 
irodalmi tőkét) jelent, mivelhogy az évek során 
akarva-akaratlanul a nemhivatalos közvélemény 
vonásait öltötte fel. Holott csak egy csoportvéle- 
ményt juttatott kifejezésre. Egy csoportvélemény, 
amely közvéleménynek mutatja magát — kicsoda 
vállalná szívesen azt, hogy ürügyet szolgáltasson 
efféle látszatkeltésre? De ha mondjuk, nektek ma- 
gatoknak nem is volt szándékotokban közvéle- 
ménnyé minősíteni csoportvéleményeteket, ha 
mindez, mondjuk, szándékotokon kívül, spontán 
módon ment is végbe, azt már senki sem tagad- 
hatja, hogy befolyásolni kívántátok vele a köz- 
véleményt. És ez szintén nincsen ínyemre. Talán 
különös, hogy mindezt éppen én mondom, akinek 
kiválasztásában baráti körötök oly kevéssé bizo- 
nyult egységes csoportnak, de hogy sokáig így 
volt, s hogy továbbra is így lesz, az bizonyos. 
Csoportvéleménnyel befolyásolni a közvéleményt: 
olyan törekvés, amelyhez szintén nem szolgáltatok 
szívesen ürügyet. 

Értsük meg egymást, kedves barátaim. Én kü- 
lön-külön mindnyájatokat tisztellek-becsüllek, kü- 
lön-külön mindegyikőtökkel szívesen megiszom 
egy üveg pezsgőt: azokkal, akik reám szavaztak, 
s akik nem szavaztak rám, azokkal is. Együtt, 
mindnyájatokkal már nincsen módomban. Köszö- 
nöm a kínálást, a kitüntetést, de — hogy is mond- 
jam csak? — nem vagyok szomjas. Bocsássatok 
meg nekem ezért. 

AZ ANYANYELVRŐL 

Ami a szobrásznak a márvány, a festőnek a 
szín, a zeneszerzőnek a hang, az nekem a nyelv. 
Eszköznek mondják, pedig hát nyersanyag is — 
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nyersanyaga mindannak, amit eddig végeztem, 
amit éppen csinálok, amit végbevinni még re- 
ménykedem. A hang, a márvány, a szín magában 
halott, nincs jelentése, kívülről kell belevinni. A 
nyelv az a páratlanul különös nyersanyag, amely- 
nek minden eleme, paránya, molekulája magában 
is jelentést hordoz, ezért jött létre, jelentésében 
funkcionál. 

Meg lehet a szavakat úgy is szervezni, hogy 
abból nem támad újabb jelentés — mért ne lehet- 
ne? Csakhogy ez valahogy anyagszerűtlen. Sok 
ezer külön kis jelentésből tágabb jelentést szer- 
vezni: ez a fogalmazás. Oly módon szervezni meg 
sok pontosan fogalmazott tágabb jelentést, hogy 
annak újabb, felülrétegzett, második-harmadik 
hatványra emelt jelentése támadjon: ez a költé- 
szet. 

A kőműves téglából, az író szavakból épít. Aki 
sok szóval él, annak sok fogalma van. Megadott 
fogalomrendszeren belül csak bizonyos gondola- 
tok gondolhatok el; a szókincs, amellyel rendelke- 
zünk, egyúttal azt is meghatározza, mit mon- 
dunk vele. Aki valaha megpróbálkozott verset for- 
dítani jól tudja, milyen reménytelen vállalkozás 
ez. A költői mű csakis abban a nyelvi közegben 
önmaga, amelyben megszületett. Lehet egy vers 
alapján más nyelven új verset írni, de az már egy 
más vers. 

Úgyhogy néha már az az érzésem, nem is én 
írok, amikor írok, hanem a nyelv. Választott esz- 
közöm eszközül választott engem. Sohasem sikerül 
(nem is sikerülhet) egyebet gondolnom-írnom, mint 
amit egy bizonyos nyelv általam tud és akar. 
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