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KILENC K Ö N Y V E JELENT M E G ÉLETÉBEN. A K A L A N 
G Y A KILENC É V F O L Y A M Á N A K CÍMLAPJÁN SZEREPEL
A N E V E M I N T SZERKESZTŐÉ. A H Í D B A N ELŐSZÖR 1950
J Ú L I U S Á B A N JELENTKEZETT N O V E L L Á V A L . MÉG N E M
MÉRTÜK FEL, H Á N Y CIKKE, KRITIKÁJA, ESSZÉJE JE
LENT M E G A L A P O K B A N . F O L Y Ó I R A T O K B A N . A L E V E 
LEK, M E L Y E K E T IRT ÉS K A P O T T — I R O D A L M U N K T Ö R 
TÉNETÉNEK FONTOS D O K U M E N T U M A I — TÖBB V A S 
K O S KÖTEGET TESZNEK KI.
M A J D FÉL É V S Z Á Z A D I G E L V Á L A S Z T H A T A T L A N RÉ
SZE V O L T I R O D A L M U N K N A K . RAJONGÓJA, S Z E N V E D É 
L Y E S GONDOZÓJA ÉS HIRDETŐJE A Z ÍROTT S Z Ó N A K .
FÉLELT^ÍETES L Á T O M Á S O K ÜLDÖZÖTTJE, MINDEN REJ
T É L Y RETTENTHETETLEN K U T A T Ó J A , A SÖTÉTSÉG B Ú 
V Á R A , Á R N Y É K O K CINKOSA, A G O N O S Z S Á G OSTOROZÓJA.
SZINTE
KÜLDETÉSSZERÜEN
VÁLLALTA
A
MA
G Á N Y T A N Á D D A L BENŐTT CSATORNAPARTON, A CU
K O R G Y Á R ZÜGÓ GÉPÓRIÁSAI K Ö Z Ö T T , A H O L E G Y 
SZERŰ M U N K Á S O K , K O P O T T RUHÁS A S S Z O N Y O K , K Ó 
COS GYEREKEK V O L T A K A SZOMSZÉDAI, BESZÉLGE
TŐTÁRSAI, HÍVEI, TISZTELŐI.
V E R B Á S Z O N T E M E T T Ü K EL, A N N A K A V A S Ú T Á L L O 
MÁSNAK
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KÖZELÉBEN,
MELYRŐL
NEMEGYSZER
SZÓLT ÍRÁSAIBAN, N E M MESSZE A V A S Ú T I SÍNEKTŐL,
M E L Y E K A N N Y I S Z O R FELRÉMLENEK
NOVELLÁIBAN.
S O K S Z Á Z A N KÍSÉRTÉK UTOLSÓ ÚTJÁRA, SOK EZREN,
A K I K ISMERTÉK, A K I K N E K B A R Á T J A VOLT, A K I K A Z
ÍRÁSAIT O L V A S T Á K , N E M JÖHETTEK E L A TEMETÉ
SÉRE, MERT A V I L Á G O N SZERTESZÓRVA ÉLNEK V A G Y
N Y U G S Z A N A K SÍRJUKBAN.
ELVESZTETTÜK SZIRMAI K Á R O L Y T . S O K A N M E G T A 
L Á L T Á K SZIRMAI K Á R O L Y T . MERT SZIRMAI K Á R O L Y
OKTÓBER
ÖTÖDIKÉNEK
ÉJSZAKÁJÁN
VISSZATÉRT
ODA,
AHONNAN
ELINDULT,
AZOKHOZ,
AKIKKEL
E G Y Ü T T MENETEL A Z EGÉSZEN B I Z O N Y O S H A J N A L O K
FELÉ.
{.t 1.)

maurits

ferenc

requiem
napok óta eso
rohadnak a kukoricásoík
besüppednék a mezők
nyáriutak olvadnak
mindenünk sáros
téged most ravataloznak
bijztx>ajn szépeoi megfürdettek
rád adták ünneplő fék&te öltönyöd
kitettek a ravatali emelvényre
megraktak
virágobbal
koszoiTÚkkal
kb. egy óra múlva temetnek
mimden becses adomámnyal és részvéttel
sajnálom hogy nem láthatom arcod
göröngyös száraz arcod
kezeid
mérföldes kezeid
nem tudom szemüvegedet levették-e rólad
ha igen akkor már loptak arcodból
néked most nagyokat kelleaie legyintened
de mindegy
te jó modorú síksági szürrealista
kár hogy nem sétálhatsz töb'bé
lassan feketedik már a táj
gyülemlik a sár
alattiunk
lassan gyújtani kell lámpáinkat
szükség van a gyér tüdővészes fényre
rákönyökölni kocsmai pultokra
nehéz lüktető ao-cunkat
homályra szoktaltni
csikordul a zár sötéten
bérházaóínkban remegünk
félelemtől hímzett piszkos zsebkendőinkkel
homlokunk izzadt pattanásairt
töröljük
összebúfiunk
de mindegy
mérföldes kezeid
már szét nem tárod
minek is
kb. egy óra múlva temetnek
végre leemelnek ravatalodról
úgy ahogy már szokás
gyülemlflk a sár
gyülemlik alaittunk

mai próza

szökés
(Regény)
V A R G A

Z O L T Á N

4.
Ha nincs altatód, elképzelhetsz akár egy cséplőgépet is . . . A z a z . . .
Azaz inkább a gépet hajtó lokomobilt, a „bikát", ahogy annak idején
neveztük, ma már legfeljebb múzeumban látni csak ilyet, emlékszem,
valósággal szerelmes voltam ezekbe a gépekbe, sakkal látványosabbak
voltak a traktoroknál, a fütő meg örült, ha elheveredhetett a szalmán,
szívesen átengedte a kétágú fűtővillát, időnként vetett csak felénk
egy-egy álmos pillantást... egyszóval képzelj el egy ilyen gőzgépet, fel
téve, hogy elég elevenen él az emlékezetedben, képzeld magad elé a
hosszú kéményét, tetején a „kalappal", esetleg még szikrafogóval is,
nagyon hosszú kéményük volt ezeknek a gőzgépeknek, valahányszor
egyikük végigvonult szülővárosom utcáin, előtte mindig egy ember
haladt, kezében egy végén rövid keresztfával ellátott hosszú rúddal, ezzel
emelte meg az útba eső villanyvezetékeket, egy kicsit úgy vonult a gép
előtt, ahogyan a keresztvivő a temetési menet élén, a gép meg olyan
lassan haladt, akár egy halottaskocsi, persze nem volt sohase temetési
hangulat, ellenkezőleg irtkább valami féktelen, viháncolós jókedv ural
kodott a porlepett és átizzadt emberek között, vidám káromkodások
vegyültek a felszálló porfelhőkbe, vaskos szavakat tanultam átt, trágár
nótákat ds, az egyik úgy kezdődött, hogy „az anyátok kecskelábú istenit",
mosakodás közben, a vizesdézsánál énekelte egy tömzsi kis ember, miköz
ben prüszkölve csapkodta magára a vizet, de a többi sorára nem emlék
szem, ez az első is nyilván csak a „kecskelábú isten" miatt maradt meg
bennem, csodálkozni rajta csak évek múlva jutott eszembe, Pán isten
képzetével is kapcsolatba hoztam már, persze az egész . . . Képzeld el hát
a lendkereket, amiint forog, egyxe forog (sebesen ugyan, de azért a küllők
elmosódó árnyai is láthatók valamennyire), a hajtószíj szürkén ringó
szalagját, a gép mmden egyes részletét, még az olajos testére ragadt
piszkosszürke acatpelyheket is, képzeld el egy filmrészlet elevenségé-

vei, éppen csak ne „úsztasd" a kamerát, ne „vágd" a képet, ne változ
tasd a látószöget, tekints egyetlen pontra, mondjuk a gyorsan pörgő
golyósregulátorra vagy a dugattyúszárat a haj tokárral összekapcsoló
csapágyra, amint olajijal párnázott ágyában ütemesen siklik előre-hátra,
ide-oda, ide-oda . . . jobb módszer ez a hagyományos birkaszámlálásnál,
legalábbis eredetibb, valójában persze mindegy, mit képzelsz el, fő, hogy
minél monotoffiabb legyen a kép, lényegében önhipnózis ez, ugyanaz,
mintha egy üveggyöngyöt vagy apró, csillogó fémtárgyat bámulsz kitar
tóan, ha elég ideig nézed, ha van bátorságod elég ideig nézni, feltétlenül
elalszol, de elég csupán elképzelni is ezt a csillogó apró holmit vagy a
szüntelen forgást, agyad látás^központja okvetlenül kifárad, kikapcsol,
megszakítja az áramkört, lassan olvasztva ki a biztosítékot, egészen
lassan, észrevétlenül... ez a fontos különben, mert ha megpróbálod
tetten érni a pillanatot, ha arra gondolsz, hogy már megnyerted a csatát,
talán már alszol is, egyszerre vége, kezdheted elölről, ha oigyan észre
vétlenül eszedbe nem jut valami egészen más, mondjuk e g y . . .
Mondjuk egy méhecske az ablaküvegen . . .
Nyilván a sörszag csalta be a kocsmába, tehetetlenül vergődve söprö
gette zizeigö szárnyaijval a piszkos ablaküveget, azután vettem csa^k észre,
hogy kipillantottam, nem jön-e már Dér Sanyi végre, nyoma se volt
még, persze számítottam is rá, hogy Anikótól nem szabadul könnyen,
Anikó nem tartozik az átlagos ügyei közé, Sanyi egy időben komolyan
foglalkozott a válás gondolatával, amíg csak meg nem tudta, hogy Anikó
rendszeresen csalja a helyi földmüvesszövetkezet állatorvosával, a válás
ugrott, de a viszony maradt, Sanyi többször is bizonygatta nekem, hogy
Anikó kettejük közül mégis öt szereti jobban, ö pedig örül is, hogy így
történt, tulajdonképpen szereti Icát meg a kislányokat, hülyeség is volt
válásra gondolni egy ilyen kis ringyó miatt, ebben a miaiöségében viszont
A n i k ó . . . Tíz perc volt még hatig, amikor a méhecskét észrevettem, egy
darabig figyeltem, amint tanácstalanul keresi a kiutat, időnként be
gyújtja szárnyainak parányi hajtómotorját, apró testét nekiveti a látha
tatlan falnak, mintha csak áttörni akarna rajta; nem először figyeltem
meg ezt a vergődést, gimistaként egyszer írtam is róla, emberi tudattal
ruháztam föl a méhecskét, részletesen leírtam kétségbeesését, amiért
nem érti, mi választja el a külvilágtól, annaik ellenére, hogy mindent lát
az üvegtáblán túl, a fákat, a virágokat, a lepkéket, és így tovább, rovartragédiám lényege abban volt, hogy méhecském mindenáron a köteles
ségét szerette volna teljesíteni, hazaszállítani a kosái^káiban összegyűj
tött virágport, vergődése közben gondolatai szüntelenül hazajártak,
elképzelte, mi történik éppen a kaptárban, a többieket, amint etetik a
fiasítást, tisztogatják a lépeket, simogatják, nyalogatják a szakadatlanul
petéző királynő szárnyait; a nagyobb „hitelesség" kedvéért többször is
elolvastam a Brehmben a méhekről szóló részt, emlékszem, egy ideig
szinte magától folyt a szöveg a tollam alól, de aztán többféle befejezés
is eszembe jutott, az első változat szerint megjelent egy iszonyatosan
tornyosuló, de lomha mozgású szörny, méhecském vak rémületében bele
vágta fullánkját az ablakot nyitó kézbe, érezte, hogy testében megsza
kad valami, maradék erejét összeszedve mégis hazafelé repült, s a kap
tár közelében esett le, hátán vergődve még felpillantott egy óriási mar
garétára, mielőtt elsötétült volna előtte minden, látta még, ahogy a virág
lassan megfordul néhányszor a tengelye k ö r ü l . . . nagyon érdekes volt

ilyen parányi élőlény szemén át inézni a világot, egy ideig kitűnőnek
éreztem ezt a befejezést is, később mégis megváltoztattam: eszerint
méhecském gondol ugyan arra, hogy feltétlenül haza kell jutnia, ám
kiutat keresve eltűnődik eddigi életén (először van ideje erre), rádöbben,
hogy még a lenézett, céltalanul röpködő legyek élete is örömtelibb a
maga robotéleténél, végül ás úgy határoz, ha sikerül kijutnia, megpró
bál a pillangókhoz hasonló életet élni, annyi mézet gyűjt csak, amennyi
neki kell, nem is csípi meg az óriást, ügyesen kirepül a kinyíló ablakon,
rá se tér a kaptár felé vezető útra, hanem igyekszik minél távolabb
kerülni tőle, repülés közben ugyan eszébe jut, hogy szervezete alkal
matlan a most választott életformára, mindegy, gondolja, egye fene, leg
feljebb nem él soká . . . Később azon töprengtem, melyik változatot is
vigyem el az önképzőkörbe, nyilvános használatra az első kétségtelenül
alkalmasabbnak látszott, még ha a befejezést talán túl természetesnek
is vette volna mindenki, míg a másik sokkolhatná a társaságot egy
kicsit, egyszerre kíváncsi is lettem, mit szólnak hozzá, provokálós kor
szakomat éltem, sohasem azoknak a nézeteknek helyeseltem, amelyeket
éppen hallottam, szakadatlanul kész voltam a szembefordulásra, apám
egyszer nagyon dühös lett rám, mert valami összeszólalkozás során kis
polgárnak neveztem, egy időben gyakran használtam ezt a szót, később
'ötLcm csak rá, hogy bármilyen emberi magatartásra ráfogható, mindent
és semmit jelent egyszerre, egy kis zsonglőnjátékkal alighanem még Che
Guevaráról is be tudnám bizonyítani, hogy kispolgár volt, párját ritkító
bértollnok lehetnék, ha megvolna a gyomrom hozzá, csakhogy bennem
ez a szerep fordítva létezik, ma is mindig azt a véleményt van kedvem
kimondani, aminek éppen legkevésbé ajánlatos hangot adni, folyton
uralkodni kell magamon, annak idején az iskolában is épp eleget gyako
roltam ezt a művészetet, odahaza meg annál nekivadultabban rontottam
neki mindannak, amit pár órával előbb még kész lettem volna védel
mezni, mindig idegesítettek az engedelmesen megtanult nézetek, akár
„reakciósak", akár „haladók" legyenek is, bosszantott a reprezentatív
viselkedés, ezért is vittem el a második változatot. Afféle önképzőköri
sztárnak számítottam már, mégis meglepett a fiigyelem, az érdeklődés,
akadhatott írásomban egy-két megkapó részlet, szokatlan csend volt,
amikor befejeztem, hümmögő csend, aztán végre megszólalt Kókai, a
magyartanárunk a maga szándékosan „ízes" beszédével (elrettentő pél
daként cseng a fülemben még ma is), hogy hát igen, kétségtelenül nagyon
szép, megragadó írás, eredeti ötlet is, viszcnt a b e f e j e z é s . . . talán nem
is gondolok rá (persze nagyon is gondDltam rá írás közben), de kicsit
„anarchisztükus", mire rákezdtek a többiek is, az egyik lány arról besrólt,
hogy a méhecske köztudomásúlag az odaadó szorgalom és a közösséghez
való ragaszkodás sziimbóluma, miért „rágalmazom meg" ezt a szimbólu
mot, aztán, hogy írásom kifejezetten „antiszociális tendenciáktól terhes",
ezt már Gubacskó Bálint mondta, nagyon szeretett ilyen „társadalom
tudományi" nyelven beszélni, az apja nagy fejes volt akkoriban, aligha
nem párttitkár éppen, Bálint is politikusként fut mostanában, ha jól
tudom, pillanatnyilag a helyi szakszervezetek eLnöke, vele is összefutok
olykor, ha hazalátogatok, tömzsi gyerek volt mindig, harminchat éves
kcrára sikerült is dupla tokát és tekintélyes pocakot szereznie, pedig a
szakszervezetek élére inkább valami hekttkás pofa i l l e n e . . . egyszóval
Bálint vitte a szót, többen csatlakoztak is hozzá, akinek más volt a véle-

menye, inkább hallgatott, ötvenhármat írtunk, kissé fülük volt még
a falaknak, annyit mondtam csak, hogy valahogy így éreztem jónak a
befejezést, nem is tudom miért, át is dolgoztam a novellát, méhecském
most is elhatározta ugyan, hogy nem tér vissza társaihoz, aztán ösztönei
mégis hazavitték, fullánkjának használatától erejét vesztve ott hullott le
a kaptár mellett; tulajdonképpen nem tetszett ez a befejezés, mindig ás
jobb szerettem a hádegfejű gondolatokat és elhatározásokat az össztönökn é l . . . Később ebben a formában küldtem el írásomat az Ifjúságnak, ez
volt az első megjelent zsengém, különben mindegy . . .
Mert gondolhatsz másra is, ha már önaltatási kísérleted a cséplőgép
pel nem sikerült. Eszedbe juthat egy név is, bármilyen név, mondjuk
Kurucz Dezső . . .
Zsuzsa mutatta a fényképét, tipikus sportarc, keskenyre húzott szemek,
kissé betört homlok, erős barázdák az orrtő és a szájszeglet között, az
ilyenek szokása merészen venni a kanyarokat, nyilván ezért kerülhette
ki csak bukfenc árán a teherautót, állítólag fejjel vágódott a betonnak,
pillanatok alatt vége volt. Nem emlékszem már pontosan, mit is mond
tam Zsuzsának, visszaadva a képet, talán hogy „kár érte, szegény",
bizonyára minden különösebb átélés nélkül, de lényegében őszintén,
lehet, hogy Zsuzsa kicsit japános szemének elhomályosodó fénye is
fölébresztette bennem az együttérzést, hallottam már a tragédiáról,
mindjárt az első napokban, hogy Póregyházára kerültem, nyomban infor
máltak a kollégák, „szegény kislány, nagyon megviselte az eset, elgon
dolni is borzasztó, már házasok lennének...", hadarta a testes Szász
Vali, észrevehette, hogy felfigyeltem Zsuzsára, volt ebben talán egy kis
figyelmeztetés is, egyelőre hagyjam békén, ugyancsak Vali szerint egy
ideig közel állt az idegösszeroppanáshoz, de mikor én Póregyházára
kerültem, kissé már magához tért, látszatra legalábbis, mindenesetre
igyekeztem tapintatos lenni, tartózkodóbb, mint amennyire egy élő
Kurucz Dezső esetében lettem volna, furcsa, hogy egy halott vőlegény
zavaróbb lehet egy élőnél, még talán egy eleven férjnél is, nem akartam
hullarabló lenni, lehetőleg nem idő előtt, inkább barátként szegődtem
Zsuzsához, nem minden számítás nélkül, de időt engedve rá, hogy
mintegy az érzéseivel, az idegszálaival is tudomásul vegye Kurucz Dezső
megszűnését. Nem volt túl nehéz szerep, végül is Póregyházán Zsuzsa
volt az egyetlen, aki egy könyvről vagy filmről többet is tudott mondani,
mint hogy „érdekes", „szép", „vacak", „unalmas" vagy „hülyeség", ver
seket meg egyedül ő olvasott, megvolt benne a szükséges érzékenység,
meg hát a képei, persze maga ds gyerekségnek tartotta őket, inkább szó
rakozásból festegetett csak, almáskosarakat, virágcsokrokat vagy faluvégi
részleteket, játszogatott az impresszionizmussal, az expresszionizmussal,
kicsit még a kubizmussal is, de mintha érdekes meglátásai is lettek volna,
egyszóval ez is téma lehetett, nem vagyok túl türelmetlen természet, meg
lepően soká elélek kenyéren és vízen, főleg, ha van miről beszélgetni, és
Zsuzsa vonzott, nem egészen mindennapi módon, az érdekes japános szeme
valahogy többet, mást ígért, talán ezért a többért, másért, nem mindenna
piért látszott érdekesnek a lélek felől indulni, számomra a kaland akkor
érdekes igazán, ha módszeresen apró horgokat akaszthatok a lélekbe, ha
nem hiányzik a leküzdendő akadály, Klári is a maga idejében főleg azért
érdekelt, mert kezdetben mintha menekült volna előlem, mintegy az
ellenszenvét kellett a feje tetejére állítanom, vagy talán a talpára inkább,

könnyebben ment, mimt gondoltam, majdnem kiábrándítóan könnyen,
mégis egy kicsit szédítően is, mire magamhoz tértem, kiderült, hogy
elvettem egy nagyon rendes és házias kislányt, akiből nagyszerű szab
ványfeleség és anya lehet, szegény Klári, pedig hát nem is ígértem neki
házasságot, mindig is nagyon olcsó módszernek éreztem ezt, csakhogy
Klári eleve így értelmezett mindent, úgy látszik, képtelen vagyok csúfot
űzni a hamvas reményekből, szándékom rendszernit „tisztességtelenebb"
a megvalósulásnál, túlságosan is nyomon követem talán, ami a magam
szinte mindig tudatos gesztusai nyomán a másikban végbemegy. Pedig
sohasem értettem egészen, miért hiszi valaki, hogy évek múlva is azt
érzd majd, amit most, nem tartottam ezt összeegyeztethetőnek az érte
lemmel, Dobain is nagyon csodálkoztam, alig múltam tizenhat akkor,
Dobai érettségi előtt állt, ő volt az iskola büszkesége, végig szín jeles és
kitűnő tornász, afféle ép testben ép lélek, úgy volt, hogy felmentik a
szóbeli alól, amikor az a hülyeség a fésűvel történt, úgy tudom, a torna
teremben voltak a nyolcasok, és a Dobai alumínium fésűje az egyik lány
kezébe került, persze mindjárt észre is vette a beléje vésett nevet, ugratni
kezdte Dobait, kergült, nem akarta visszaadni a fésűt, neki is tetszhetett
a fiú, ezért csinálhatta a cirkuszt, a végén meg Dobai pofon ütötte és
büntetésből mégis ki kellett mennie a szóbelire; hallottam csak az eset
ről, de aztán többször is arra gondoltam, hogy odaállok Dobai elé, és
megkérdezem, ha más lesz soron, mit csinál a fésűvel, odavéseti-e az új
nevet a régi mellé, vagy új fésűt vesz i n k á b b . . . na igen, lehet, hogy az
irodalomnak is része volt abban, hogy egy kicsit mindig idősebb voltam
a koromnál. Könnyen tanultam, szüleim szerint néha aggasztóan keve
set, mindig időt tudtam szakítani az olvasásra, még a legnagyobb hajrá
ban is, rengeteg szituációt sőt érzést ismertem másodkézből, tele voltam
kölcsön tapasztalatokkal, semnü se volt egészen új a számomra, s új
élményeinmek is előre láttam a további fejleményét, Erika esetében
i s . . . azaz, hogy tizenhét éves voltam, s magam csodálkoztam a legjob
ban, hogy Erika, a nemrég még csak a folyosón vagy a gimi udvarán
távolról csodált Erika, Erika az újdonsüit kis doktorné egyszerre az
ölembe hullt, persze hogy sodorni kezdett a forgószél, megkavart kissé,
mégis, lényegében tisztában voltam vele, hogy Erika egyszerűen csak
Erika, emlékszem, voltak perceim, amikor elviselhetetlennek éreztem,
hogy Erika velem párhuzamosan a férjével is lefekszik, többször küzde
nem kellett a kísértéssel, belső kényszert éreztem megígértetni vele,
hogy a „doktoi- bácsival" (mindketten így emlegettük) nem folytatja
tovább, elválik, megvár stb., csakhogy ugyanakkor mintha tükörbe néz
tem volna, olyan vagyok, mint egy hülye kamasz, mint ahogy valóban
az is vagyok, állapítottam meg, s ettől már nem is voltam egészen az,
eszembe jutott, hogy nemrég ugyanezért kinevettem egy regény figurát,
sőt magát az írót is, micsoda ötlet, a férj így mindjárt gyanút fog, vagyis
Erika legfeljebb mindent megígérne n e k e m . . . mi közöm hozzá, mi tör
ténik közte és a férje közt, nem kell feltétlenül azzal gyötörnöm magam,
hogy elképzelem a részleteket, Erika ettől függetlenül Erika, a látszat
ártatlanságával, a pompás hajával, a fehér bőrével, koirosodó szemésze
ket bepörgető és kamaszálmokat beteljesítő minden keUékével együtt,
ostobaság... a végén már büszke voltam, anüért képes vagyok előre
futva tizenhétévességemet mintegy a jövőből lemosolyogni, egy kis
önimádás rendszerint kárpótol minden fogyatékosságomért..,

Nem a megszokott módon értve, úgy is mondhatnám, hogy egy kicsit
mindig magamon kívül vagyok. Látom magamat, okosabb vagyok az
érzéseinmél...
Hallgató koromban például, amikor a könyvecskémet megkaptam,
kissé mintha még lelkesedtem is volna, akkor, az ötvenes évek második
felében mintha megindultak volna a dolgok, vagy inkább én véltem
érteni őket, leginkább talán az tetszett, hogy amit mi csinálunk, más
lesz az eddigieknél, levegősebb, mentesebb a bajusz árnyékától, nem
másolás . . . valóban más is lett, csakhogy a másságunk is megmásult,
mássá lett, nem másolattá, de nem is másolandóvá, mindenesetre kissé
másképp képzeltem el ezt a mi másságunkat, mármint akkor, valószí
nűleg ezért ds éreztem úgy, hogy nem érdékbői fogadom el a könyvecskét,
persze rögtön ott volt a kérdés, ugyan miért hiszem ezt, hátha csak
becsapom magam, hiszen könnyebb magamba szuggerálni az idealizmust,
mint elviselni magamon a kaméleonbőrt, bámulatos, hogy az emberek
milyen simán egyeztetik össze nézeteiket az érdekeikkel, önzésükbe önzet
lenséget magyaráznak, nálam viszont mintha nem működne ez az önámítási folyamait, nem vagyok elég korlátolt hozzá . . . igen, büszke voltam az
önlátásomra, illetve, amiért tudom, hogy egészen tisztán úgysem láthatok
a könyvecske dolgában, elfogadtam, mert felajánlották, „ugyan hagyd",
mondtam az apámnak otthon, „bent van az ember, vagy nincs bent,
ennek ma már semmi jelentősége", tudtam, hogy nincs elragadtatva
éppen, ma ds büszke rá, hogy mindig távol tartotta magát a politikától,
igyekeztem mielőbb levenni a napirendről a kérdést, nem szívesen vitat
koztam a mögöttem maradó nemzedékhez tartozókkal, ráhagytam hát,
hogy nem utasíthattam vissza a megtiszteltetést, persze talán arról is
szó volt, hogy a marxizmust könnyörtelenül okos dolognak tartottam,
igen, mindenekelőtt az öreg ízekre szedő boncolgatását szerettem, illetve
szeretem még ma is, a késéles logikáját, sokkal inkább, mint mikor
egy-egy önfeledt pillanatában tekintete a jövőbe réved, ilyenkor mintha
egy ártatlan szemű gyermek kandikálna ki a szakálla mögül, és mégis,
az ember felszabadítása... talán még ma is maradt ebből valami, sokat
kibír ez a gondolat, még bennem is, pedig mások dolga a hit, mindig
bosszantott, ha valaki azzal állt elő, hogy ebben vagy abban hinni kell,
ja persze, mondanám neki ilyenkor pökhendi arcot öltve, azt az arcomat,
amelyet többnyire semmitmondó szívélyességgel leplezek, hinni, persze,
hogyne, csakhogy én gondoJkodná szoktam, nem, nem hiszem, hogy aOtkor
is túlságosan sok köze ie.t volna a hitnek az egészhez, inkább érdékeit a
dolog, úgy is m o n d h a t n á m . . . Ma már talán unnám azokat a vitákat a
főiskolán, de akkor egészen érdekesnek találtam őket, itt viszont Aleksa,
az alapszervezeti titkár csak végigjárja a hivatali szobákat, ki nem fizette
még be az ehavit?, néha össze is jövünk, elhangzik valami szöveg, kíván
még hozzászólni valaki?, nem?, köszönöm, az ülést berekesztem, egyszer
meg a jegyzőkönyvből tudtam meg, hogy felszólaltam, a vitában részt
vettek m é g . . . több más név mellett ott volt az enyém is; persze úgyse
szólaltam volna föl, nem is emlékszem, mikor is mondtam utoljára vala
mit, a múltkor ugyan közel álltam hozzá, a községi választmány újra
választásakor, Cavle és Blanarik állították össze az új garnitúrát, nem
volt könnyű az egyensúlyt megtalálni, Cavle megbízatása lejárt, de
persze továbbra is kézben akarta tartani a dolgokat, ő is terjesztette be
a listát, Farkas neve lemaradt róla, senki se számított erre, Blananikot

figyeltük, tudtuk, hogy Farkas a brancsához tartozik, liláspiros lett, per
cek múlva tudott csak szóhoz jutni, Cavle azonban ráreccsent: „Hall
gass, neked itt egy szavad sincs!", szó szerint így, el se hinném, ha nem
lettem volna ott, hangja ellentmondást nem tűrön süvített, szinte
keresztülszúrta tekintetével Blanarikot, rövidzárlat lehetett nála ez az
egész, visszaesés egy sokkal korábbi mosolytalan stílusra, persze Cavle
mosolya egészen vékony hártya csak valami zordon, saiklás, szélfútta
hegyvidéki tájat idéző humortalan és támadó marconaságon, tökéletesen
kifejezéstelen szájhajlat, ehhez azonban hamar visszatalált, nem érti,
egyáltalán nem érti, miféle megállapodást emleget Blanarik; Blana
rik erre a nemzetiségi kulccsal hozakodott elő, amennyiben Farkas
kimarad...
Cavle most már rendíthetetlenül
mosolygott,
szinte
álmos nyájassággal, ó, ha csak erről van szó, hát itt a Kis Jani,
szegény Kis Jani, nemrég lett traktoros a „Blagostanje" birtokon, koráb
ban segédmunkás volt, ha jól tudom, négy elemit végzett. Ekkor jött
rám, hogy fölálljak, elvtársak, az istenit n e k i . . . De csak a cigarettámért
nyúltam. Branko mellett ültem éppen, akkor még itt volt, de már letette
a magiszteri vizsgát, és a távozás gondolatával foglalkozott, ahogy egy
másra néztünk, mintha kölcsönösen azt vártuk volna, hogy a másik szólal
jon meg, s csakugyan, ki más, ha nem mi, „Odlióna epizoda za tvoj ro
mán", súgta aztán nevetve, helyeslő fintorral válaszoltam csak, nekem
is mindjárt az jutott eszembe, hogy ezt semmiképpen se hagyhatom ki
a regényből, Brankónak beszéltem csak a terveimről. „Pa sta ces, tako
to i d e . . . " , mondta később, amikor kijöttünk, és elmesélt egy éppen ide
vágó viccet, én egy másikkal válaszoltam, végig az úton hazafelé vicce
ket meséltünk, eleinte politikaiakat, aztán mást is, halkan mondtuk őket,
de hangosan nevettünk, könnyen azt hihette volna valaki, hogy van
bennünk néhány deci, valahogy megkönnyebbültünk, pedig máskor
Sartre, Dürrenmatt, Becket neve röpködött köztünk vagy éppen Kierkegaard-é, egészen a Stolzné kapujáig kísért, Cavleról hajszálra egyezett
a véleményünk, Cavle u g y a n i s . . . Csakhogy Cavlenak semmi köze az
egészhez, semmivel se több, mint Brankónak, Zsuzsának, Dér Sanyi
nak v a g y . . .
Vagy a méhecskének az ablaküvegen.
A méhecske még akkor is iaz ablakon vergődött, amikor Szepesi be
mondta a gólt. bemondta, nem kiáltotta, valójában nem is hallottam,
csak azután tovább, hogy „hallatlanul balszerencsés gól volt, kedves
hallgatóim, végig támadtunk, szinte félrebillent a pálya, s m é g i s . . . "
Gyuri legyintett a pult mögött. Póregyházán úgy látszik nemzeti gyász
lesz, jutott eszembe, meg hogy nyilván azért ilyen kevés itt még mindig
a vendég, mert legtöbben a tévé előtt ülnek, nyilván a meccs után rohan
ják majd meg a kocsmát, akkor vettem csak észre, hogy a busz már
beállt, majdnem hat volt már, úgy látszik, Sanyi kénytelen lesz fel
találni magát valahogy, fizettem, kifelé indultam, fent voltam már, ami
kor észrevettem Sanyi kissé esetlenül, szögletes mozdulatokkal loholó
alakját.
— Hü az istenit, hü az i s t e n i t . . . — ismételte, hangjában a lihegés és
a nevetés keverékével, amikor hozzám ért. Láthatóan igyekezett humo
rosan felfogni a helyzetet, de azért jóképű tatárarcának lapító „úgy kell
nekem" kifejezése mögött érezhető bosszúság is bujkált. — De a fenébe is,
szólhattál volna, hogy várjon egy percig.

— Biztosan nem hallotta a népdaloktól. És különben is szombat este
van. Ha nem tudnád, ez ma az utolsó járat.
— Szép tőled, hogy figyelmeztetsz rá.
— Ennyit igazán megérdemelsz.
— Csak tudnám, te miért maradtál itt?
— Azt hitted, itt hagylak egyedül a pácban?
— Sokra megyek veled. A hátadon akarsz hazacipelni?
— A kedvedért mindent. De csak egy vigasztaló hírt akartam közölni
veled.
— Azt, hogy tizenhat kilométert kutyagolhatunk?
— Ennél valamivel kedvezőbbet. Az előbb itt láttam a Pisti kocsiját.
— Tényleg?
Arca egyszerre felderült...
Egyébként azt hiszem, Hajdú Pisti bordó Fiat 1100-asa akkor jutott
csak eszembe, amikor megemlítettem, a buszról visszalépve még aligha
gondoltam rá. Valóban nem tudom, miért is szálltam le Sanyi loholó
alakját meglátva, talán csakugyan valami hülye szolidaritásból, arra gon
dolva, hogy rossznéven vehetné, ha az orra előtt elfüstölgő busszal kere
ket oldok, de ugyanígy nem tudom azt se, miért én mentem be Zsuzsá
hoz, miért indultam el szótlanul, amikor tulajdonképpen Sanyinak
„illett" volna bemennie, meglehet arra gondoltam, hogy „írói meggon
dolásból" vállalt csatlósi szerepemből következik, hogy ne mondjak
ellent neki, végül is azért csapódtam hozzá, hogy minél bennfentesebb
legyek, talán attól is tartottam, ha ellenkezem, úgy tűnhet, valami külön
okom van nem bemenni Zsuzsához, kiderülhet, hogy az érdekes japán
szemében, hangjában, mozdulataiban még mindig találok valamit, aka
ratom, illetve Hajdú Pisti ellenére is, hogy ez valójában több annál, mint
hogy bosszúból is szeretném pótolni az elmulasztottakat, akármennyire
ezért is tettem úgy mindig, mintha megérteném ezt az egész nyomorúságos
Pisti-ügyet, mintha tisztelném Zsuzsa érzéseit, pedig eszem ágában sem
volt soha megérteni olyan kapcsolatokat, amelyekben az ágy jelenti a
legfőbb vagy éppen az egyedüli összetartóerőt, s a jánmot is egyben,
mindig azt tartottam, hogy semmi ok szeretni valakit csak azért, mert
meglefelő szerelmi partnert jelent, mániáim közé tartozik, hogy egyedül
az értelmet tekintem szeretni való emberi tulajdonságnak, azt hiszem,
ha Zsuzsa „romlottabb", s képes Pistit puszta es2iköznek tekinteni, talán
nem is ábrándulok ki (?) belőle, de így, hogy benne egy eszményített
Pisti él, aki legfeljebb csak „gyenge", áldozat, akinek a nők „nem hagy
nak békét", nevetséges.., Zsuzsa tulajdonképpen legalább akkora „liba",
mint amilyen „vadbarom" Pisti, évek óta tisztában vagyok ezzel, liba,
liba, liba, „roppant liba vagy te tulajdonképpen", akartam mondani neki
többek közt, vagy megkérdezni, „hát kellett ez neked?", több ilyenféle
mondat is a számra kívánkozott, amikor az előszobájába lépve a hely
zettel tisztába jöttem, egyszer éreztem csak hasonlót, ma is tisztán emlék
szem még az ajtókeretben megjelenő nőszemély kissé gyulladt, táskás
szemére, a valahogy szárazon éles hangjára, cinkos pofát vágtam, a
nyanya kapcsolt is mindjárt, igen, lehet róla szó, most is van nála „egy
hölgy és egy úr", amikor aztán Klári fényképét megmutattam, pillanatok
alatt ment rajta végbe a színeváltozás, nem, dehogy, egyáltalán nem
erről >a hölgyről van szó, túlságosan 'is szenvedélyesen büizoinygalíta, hogy
sohase látta, „köszönöm", mondtam saittcon fordulva, ezután éreztem osak

az émelygést, valójában a helyzet undorított, nem is annyira a tényállás,
még a Lófejü személye ellenére sem, Zsuzsától is majdnem ugyanígy
menekültem, persze tartottam a könnyeitől is, sokban nöpárti vagyok,
de a könnyeket, azt nem viselem el, az lett volna mindennek a teteje,
hogy Pistit sirassa nekem, persze a moralista is ágaskodni kezdett ben
nem, az én hülye, tizenkilencedik századi, keménygalléros és halbcilinderes moralistám, akit ha kirúgok az ajtón, visszajön az ablakon, elvégre
pedagógusok vagyunk, s ez itt falu, a maga erkölcseivel és pletykáival,
utálom a képmutatást, mégis vannak foglalkozások, ahol nélkülözhetet
len, igen, rég elegem van már abból, ahogyan ez a Zsuzsa—Pisti viszony
lejátszódik, és én annak idején ilyen látszatszempontok miatt is igyekez
tem Zsuzsára tekintettel lenni, micsoda marhaság, ugyanúgy bonyolítja
le az ügyét Pistivel, ahogyan az ócska kis kurva Anikó Dér S a n y i v a l . . .
legfőképpen az dühített föl, hogy ilyen „szószba" keveredett.
Pedig mintha még meg is örült volna nekem, legalábbis az első csaló
dás után. Égy pillanatig talán azt hitte, Pisti kopog, nem tudom, mit
képzelt, talán, hogy máris visszajött, „bocsáss meg, mégis te vagy az
igazi" vagy mit tudom én, valószínűleg ezért jött ki a száján az a fura
kis „Ja, te vagy az", amikor az ajtóban meglátott, de aztán mintha meg
könnyebbült volna. Lehetséges, hogy bárkinek megörül, csakhogy ne
legyen egyedül többé.
— Rosszkor jöttem? — Azt hittem, éppen veszekedtek Pistivel vala
miért.
— Nem, dehogy . . . Gyere be.
— Sietek. Épp csak azt szeretném megtudni, hogy Pisti mikor készül
vissza.
— Pisti? . . . — Ügy nézett rám, mintha az elképzelhető legnagyobb
képtelenséget kérdezném tőle.
— Igen, Pisti. Légy szíves, kérdezd meg. Sanyival vagyunk itt, és
szerencsésen lemaradtunk a buszról.
— Pisti nincs nálam . . .
— De hát a kocsija . . . Vagy elugrott valahova?
Ujjával szótlanul felfelé mutatott, s ugyanakkor az ajkába harapott.
Volt a kézmozdulatában valami erőszakolt könnyedség vagy inkább
csak tanácstalanság, mint aki nem tudja, hogyan is viselkedjen ebben á
helyzetben, tekintetében pedig félreismerhetetlenül volt valami egy, a
brutalitás kénye-kedvének kiszolgáltatott gyerek vagy állat rémületéből.
— Eta? — kérdeztem.
Bólintott. — Mindegy, nem s z á m í t . . . — mondta aztán.
Gyámoltalanul, kényszeredetten elmosolyodott, olyanformán, mint aki
megszokta az ilyesmit, de könyörgő is volt a tekintete, mintha arra akart
volna kérni, ne csodálkozzam, ismerem Pistit, őt is, meg az egész hely
tetet, senruni okom hát bármi rendkívülit is találni abban, hogy Pisti
változatosság kedvéért éppen a lapos mellű Etánál van, átmeneti dolog
ez is, ahogyan a többi is átmeneti volt, semmi jelentősége, hogy éppen
i t t . . . Elég bambán, megkövülten nézhettem rá, „Ezek szerint vége?",
akartam tőle kérdezni egy pillanatig, de szeméből egyáltalán nem ezt
a „véget" olvastam ki, Zsuzsa rég túljutctt már azon a fázison, amikor
még bárminek is véget vethet, rég elmúlt már az az idő, amikor még
Pisti egyik-másik apró kitérője után kijelentette, hogy elég volt, legutóbb
meg is mondtam neki, hogy ne beszéljen többet erről, ismerhetné magát,

illetve felőlem beszélhet, úgyse veszem komolyan, van vagy két éve
ennek, emlékszem, "ki ÖJS fejtettem neki, ha komolyan gondolná a szakí
tást, úgy most viszonyt kezdene valakivel, velem vagy bárki mással,
csakhogy nem képes erre, még akár bosszúból, lázadásként sem (nem
jelentett ez próbálkozást különben, ilyesmit csakis akkor teszek, ha biz
tos lehetek a dolgomban, ismerem magamat, tudom, hogy hetekig képes
vagyok rágódni egy visszautasításon, olyankor is, ha egyébként teljesen
mellékes valakiről van szó), egészen másképpen beszéltem, mint pár
hónappal ezelőtt szilveszterkor, amikor az ital is dolgozott bennem,
mindössze a magam higgadt, tárgyilagos-cinikus módján közöltem vele,
hogy mit látok benne, persze a szokásos félig tréfás „közvetlen" modoi^omban is, „reménytelen eset vagy, nemcsak az én számomra, de a ma
gad számára is", mondtam neki, azóta végleg tisztán látom az egész ügy
képletét, ezért szívtam vissza a kérdést, bár lehet, hogy később mégis
megkérdezem, vagy mondok valami olyasmit, hogy „istenem, Zsuzsa,
hát még mindig nem volt elég, mire jó ez?", esetleg ugyanezt kímélet
lenül: „csak folytasd, váljék egészségedre, ha mindenáron tönkre akarod
tenni magad", tulajdonképpen szántam is, meg dühös is voltam rá, egy
szerre szerettem volna durván leszidni és megvigasztalni, megverni és
megsimogatni, megölelni, elringatni, megragadni és odanyekkenteni az
ágyra, valahol mélyebben még talán a sírását se bánteun volna, aligha
nem az is eszembe jutott, hogy akár a könnyein át vezető út is jelentheti
a továbbjutást, egyszer már finnyás voltam, nem akartam huUarabló
lenni, most viszont az leszek, miért ne, azt se bánom, ha átmenetileg
netán Pistivé változom a képzeletében, nem kell túlkomplikálni és
agyonpszichologizálni a dolgokat, a kézzelfogható eredményekre kell
koncentrálni inkább; tulajdonképpen be kellett volna mennem mindjárt
a hívására, Pisti meg fuvarozza haza Dér Sanyit, vagy bánom is én, for
duljon az árokba mind a k e t t ő . . . De ekkor már észre is vettem Hajdú
Pistit az előszoba ablakán át. — Hát akkor szerbusz — mondtam.
Pár lépést futnom kellett, hogy beérjem. Szokása szerint sietve lép
kedett, a kis emberek önelégülten peckes járásával, diadalmas török
kakasként, a négy-öt futólépés közben maradéktalanul összeállt agyam
ban a szöveg, amiről tudtam, hogy nem fogom kimondani: „Te állat, hát
nem érted, hogy ez a nő megdöglik érted, négy éve a lábtörlőd, annyit
csak elvárhat tőled, hogy ne a feje fölött kefé^, megérdemelnéd, hogy
kiheréljenek, hogy attól fosszanak meg, ami egyedül értékes ben
ned . . . " , de utolérve, csak kedélyesen a vállára csaptam: — Eltévesz
tettem a házszámot. Rossz helyen kerestelek.
— Engem?
— Téged. F u v a r ü g y b e n . . . Csakhogy magasabb régiókban jártál, mint
ahogy hittem.
— Én? . . . Ja úgy! Ismersz, tudhatod, hogy kedvelem a változatosságot.
— Ismerlek, persze. Kis ember nagy bottal jár.
Ezt szúrásnak szántam, tudtam, hogy érzékeny a kicsiségére. De ekkor
már Dér Sanyi is ott volt.
— Mi van? — kérdezte arcán nevetésre kész várakozással.
— Pistit kérdezd. Én hallgatok . . .
— Na hallod — mondta Sanyi Pistinek aztán. — Nagyobb disznó vagy,
mint gondoltam volna. Még nálam is nagyobb . . .
Egymás mellett mentünk a kissé távolabb álló kocsi felé, én voltam

középen, mintha csak két testőr közt lépkedtem volna; Pisti a fülemig
ér, én meg körülbelül ugyanaddig Dér Sanyinak, fejünk tetejét látha
tatlan ferde egyenes köthette össze. Elvégre ez is regényrészlet lehet,
gondoltam. Pisti bekapcsolta a rádiót. Szepesi már ott tartott, hogy a
futball csak játék . . .
De azért végig az úton, újra és újra szerettem volna megverni Pistit.
Mögötte ülve szemem egyre a tarkójára tapadt, ököllel lett volna jó rá
csapni, vagy a tenyerem élével, orvul a nyakszirtjére, teljes erőből, vagy
talán mégis szemtől szembe inkább, bele a pofájába, abba a kamaszosan
és jópofásan ható képébe, alighanem még ötvenen túl is marad majd
valami ebből a serdülésen pákosztos tejfelesszájúságból, úgy látszik, ezt
szeretik rajta a nők, ezt szerettem volna szétverni, cserepekre zúzni,
mint egy ablaktáblát vagy tükröt, ha mindjárt csörömpölve szertehulló
üvegszilánkok sebzik is fel az öklömet; nem ennyire közel a megvalósu
láshoz talán, de nem először éreztem ezt, néha preferánszozás közben
jött rám a kísértés (többnyire Dér Sanyinál játszottunk hármasbam),
főleg a jó lapjárástól arcára csalt önelégültség láttán, újabban gyakran
támadt kedvem másokat is megverni, Cavlet is szívesen helybehagytam
volna azon a bizonyos ülésen, pedig korán leszoktattak a verekedésről,
főleg a szemüvegem miatt, mi sem volt egyszerűbb, mint leütni az
orromról, nélküle nagyon gyámoltalannak éreztem magam, hamar a
szellemi agresszivitás útját választottam inkább, ha elfajnltak a dolgok,
többnyire a termetes Bödör Anti verekedett helyettem, tanítványaim
mal szemben se mentem túl soha egy-két alkalmi fricskán, Klárit is csak
akartam megütni, azután, hogy a vénasszonyt faképnél h a g y t a m . . .
Talán ha nyomban szembekerülök v e l e . . . Illetve, ahhoz, hogy üssek,
tökéletesen hinnem kell a magam igazában, erre pedig ritkán vagyok
képes, voltaképpen nem is ért készületlenül az egész, akkoriban meg
szállottként dolgoztam a regényemen, írtam a szellemi kasztokra tagolt
társadalomról szóló utópiámat, Klári esténként sokszor egyedül nézte
a tévét, vagy javította a dolgozatfüzeteket, gyakran az én tanítvá
nyaimét is, azt se bántam, ha elment valahová, rendszerint rég aludt
már, mire ágyba kerültem, egy-egy ilyen korszakomban valósággal meg
feledkezem róla, hogy nök is léteznek, még a női test látványa is úgy hat
rám, mint mondjuk egy virágváza, gyufásdoboz vagy csipketerítő, amit,
ha a helyzet úgy kívánja, vázlatosan vagy precíz részletességgel leír
hatok, „átkapcsolni" se nagyon tudok ilyenkor, gondolataim még a
munka abbahagyása után is elszabadultán tovább kergetőznek és a
g ö r c s . . . igen, akkori megszállottságomban kétségtelenül volt valami
görcsösség, makacsul arról akartam meggyőzni magamat, hogy jó úton
haladok, sőt regényemet ki is adják majd, nevetséges, hiszen még vala
miféle „cenzusos" választási rendszerről is szó esett benne, arról, hogy
a legfelsőbb kaszthoz tartozók, a hivatalosan „zsenikké" nyilvánított
polgárok szavazatai többezerszeresét érik a legalacsonyabb kategóriákba
soroltakénak, na nem, ezt még annak ellenére se vették volna be, hogy
keretes formában akartam -megírni a regényt, mintha csak egy elmegyógy
intézeti ápolt irománya lenne, ugyan már, pláne akkor még . . . és hát
Klárit nem tudták igazán érdekelni az írói terveim, sose volt véleménye,
ha beszéltem róluk, kissé talán rögeszmét is látott bennük, pedig ha
készen kap. bizonyára nagyra becsüli az íróságomat, úgy lehetett volna a
feleségem, ahogyan egy igazgató, vegyészmérnök vagy főorvos felesége

valaki, „írónénak'* bevált volna, írófeleségnek nem, ezért Is nem tulaj
donítottam nagy jelentőséget a Lófejűnek, még ha észre is vettem a
tanáriban, hogy alakul valami; feltűnően sokat volt Klári közelében,
többnyire nem túl szellemes bemondásokkal nevettette meg, jelenlétem
től se nagyon zavartatta magát. Némileg ugyan bosszantott ez, mégsem
akartam figyelmemet elvonni a regényről, attól tartottam, ha most holmi
családi ügyekkel kezdek bíbelődni, kizökkenhetek, elveszítem a fonalat,
kárba vész minden, úgy véltem, képes leszek „nagyvonalúan" kezelni
Klári csalását, előfordul az ilyesmi, többekkel, mint ahányan regényt
írnak, na és a „féltékeny férj", kissé mindig is komikusnak éreztem ezt
a szerepet, elrettentő példaként szegény Tóth Károly lebegett a szemem
előtt, nem sokkal azután történt az eset, hogy frissen kikerülve a főisko
láról, odahaza állásba léptem, ez a Tóth Károly, ha jól emlékszem, vas
esztergályos volt és állandóan féltékeny a kicsit hisztérikus tanítónő
feleségére, nem tudom, mit hallhatott róla éppen, de egyszer csak beállí
tott hozzánk, és megállt az igazgatónk előtt. „ A maga iskolájában sze
relmek szövődnek", ezzel kessdte, szállóige is lett belőle később, a külön
féle ügyecskék kapcsán gyakran csak egymásra hunyorítottunk, és meg
jegyeztük „szerelmek szövődnek", de a többiek mulattatására többször
utánoztam is Tóth Károlyt, a hanghordozását, az arca zordon, asztalracsapós „velem nem lehet kukoricázni" kifejezését, leginkább talán a
szükségletét végző ember komoly ügybuzgalma tükröződött az arcán,
egyszóval a hideg rázott, ha arra goindolH)am, hogy akár a magam szemé
ben is Tóth Károlyra hasonlíthatok, talán ezért történt úgy, hogy Klári
ütött meg, azután, hogy egyfajta gúnyos közvetlenséggel kezdtem b e 
szélni hozzá, arról, hogy elhiheti nekem, tökéletesen megértem, azaz,
valamit mégsem értek, hogyan érezhette magát jól éppen egy olyan vad
barommal, mint a Lófejű, még ha a fej az adott helyzetben alárendelt
szerepet is játszik, s a súlypont természetesen egészen máson van, ekkor
csattant tenyere az arcomon, valami hihetetlen gyűlölet szikrázott a
tekintetében, zöldebben foszforeszkált, mint valaha, ez volt különben
csak érdekes rajta, a szeme zöldje, s ez adott lovat alám, ez a tekintet,
éreztem, hogy azt várja, ütésre ütéssel válaszolok, nem sikerült „kipo
foznia" a szerepemből, előre elkészített szerep volt, pontosan kiszámí
tott, „tökéletes gyilkosság", arcomat a bibliai recept szerint nyújtottam
feléje, „tessék, ha jólesik, de ettől a te Lófejüd éppen olyan hülye m a 
rad, amilyen mindig is volt". „ T e állat!", kiáltotta erre torka szakadtá
ból, megfordult, átment a hálóba, pár pillanat múlva utánamentem,
megálltam az ajtóban, ötéves lehettem talán, amikor egyszer az apám
dolgozószobájában az íróasztalról lerántottam a tintát, le a szőnyegre,
emlékszem, pár pülanatig bámultam a nagy csillogó, sötétkék tintafoltra,
ahogy terjed, szétfolyik, inkább különös volt, mint rémületes, hihetet
len, hogy én követtem el ilyen szörnyűséget, kis késéssel kejKitem csak
ordítani, valahogy így néztem most Klárira is, némileg csodálkozva, lát
tam, hogy a heverőn fuldoklik a zokogástól, fcissé telt teste meg-megú}uló
hullámokban rázkódik, érdekes, ahogy néztem, még az is megfordult a
fejemben, hogy túl korán el fog hízni, azóta be is igazolódott ez a felté
telezés, álltam csak, és néztem rá, pedig folytatni akartam, arról, hogy
ha már ez elkerülhetetlen volt, hát miért nem Garics Laci inkább, mikor
a vak is látja, hogy szegény fiú mennyire odavan érte, mindenképpen
robban megérdemelte volna, a Lófejűhőz képest p e d i g . . . de aztán csak

hangsúlyozott zajtalansággal becsuktam magam mögött az ajtót. Nem
éreztem győztesnek magam, nevetni is hiába próbáltam meg később
azon, hogy Klári valószínűleg akkor is állatnak nevez ha megütöm,
ahogyan én is ugyanazt érzem, mintha megütöttem volna, úgy látszik,
az is embertelen, ha az ember nem üt olyankor, ha ütni szokás, illetve
amikor mások ezt várják tőle, de talán ezért is nem ütök, elvből nem,
erőszakot csak erőszakkal szemben érzek jogosnak, de akkor a z t á n . . .
hiába, kétségbeejtő, de erőszakra hajlamos emberek csak az erőszak
nyelvét értik, talán sohasem éreztem ezt annyira nyilvánvalónak, mint
amikor megvertem azt a srácot az utcán. Amióta felnőttnek számítok,
ez volt az egyetlen eset, hogy valakire kezet e m e l t e m . . .
Lehet vagy két éve, valahol a Város széle táján . . .
Nem is gondolná az ember, milyen nagy ez a Város, persze olyankor
tűnik csak annak, ha arrafelé jár, ahol falu lesz belőle, vagyis a tágabb
értelemben vett központot kivéve mindenütt ilyen ez a Város, kövezet
lenek, porosak (vagy sárosak) itt az utcák, éppen csak a korábbi tégla
járdákat cserélték föl újabban betonlapokkal, a földszintes családi házak
között azonban sok az új, nagy ablakos, pasztellszínű, a korábbi tágas
parasztudvarok, messzenyúló konyhakertek helyén kinőtt házacska, több
nyire hatnapos húshagyó keddek, fantáziátlamü ismétlődő rántott leve
sek, krumplipaprikások, babfőzelékek, el nem szívott cigaretták, kiürítetlen poharak, meg nem nézett filmek, kunyeráló gyerekektől megta
gadott fagylaltok, korán ágyba kényszerítő, krónikus fáradtságot ered
ményező különrobotok, családi-rokoni munkabrigádok sokszor szinte
semmiből születő eredményei, külföldi kulizások gyümölcsei, délutánon
ként, főleg vasárnap délutánonként azonban előttük is ott ülnek a „tanyá
zok", konyhaszékeken, sámlikon, fejőszékeken, főleg öregek, de üres
arcú, elformátlanodó fiatalasszonyok is gyerekkel, legkevésbé még fia
talabb férfit látni, ha igen, többnyire kártyáznak, vasárnap délutáni
szieszta, űrbebámulás, mi volt itt, amíg tévé sem volt, mert az antennák
fésűi persze itt is megtalálhatók. Legtöbbször a „kiszállásaim" során
vetődtem ezekre az utcákra, egy-két „problémás" gyerek mindig akadt
az osztályomban, nem Török Jutka volt az egyedüli, nem. Jutka nem a
szó megszokott értelmében volt problémás, nem volt „szociális eset", szép
házuk volt, illetve van, úgy tudom, a darálójukkal is elég jól kerestek,
valójában nem is tudom miért kellett a mostohaapjának külföldre men
nie, lehet, hogy csak a változatosság kedvéért, vagy hogy miért ne legyen
még jobb, igen, Jutkát mindig is szépen járatták, sőt mindent megvettek
neki, talán még a halála is egyfajta elkényeztetettség következménye
volt, hogy őt itt hagyták, itt merték h a g y n i . . . semmi köze sem volt a
kocsmatöltelékek, fél- vagy egészen bűnözők, munkakerülők (persze nem
éppen könnyű meghatározni, hol a határ ma a munkakerülő és a mun
kanélküli között) gyermekeihez, ők képezték az igazi problémásaimat,
például a Tumbác gyerekek, csak a fiút tanítottam, a kislány még alsós
volt akkoriban, furcsán és szokatlanul nagy szeme volt ennek a Tumbác
Andrisnak, bizonyára a soványsága miatt, kicsit talán mindig éhes volt,
meg kissé rossz szagú is, mégse szántam rá magam soha, hogy rászóljak,
„menj haza, mosakodj meg, és máskor rendesebben gyere az iskolába",
talán mert még Póregyházán alaposan megkaptam egy ilyen eset miatt,
„Édösanyám aszonta, hogy a tanárt nem azé fizetik, hogy szagújon, ha
nem hogy taníjon", mint valami jól megtanult leckét, úgy mondta föl

ezt egy eleven, fekete szemű kis srác, szinte büszkén lesve arcomról a
hatást, ártatlanul, ö csak azt ismétli, amit mondtak neki, a kollégák
legyintettek, és csodálkoztak, amiért még nem találkoztam ezzel a régi
ismert s z ö v e g g e l . . . Teljesen árva csak a két Tumbác gyerek volt az
iskolában, valami rokonok voltak a nevelőszülők, mindig ás utáltam a
gonosz mostohákról szóló rémtörténeteket, de ha rájuk nézett az ember,
elhihette róluk, hogy maradékon élnek, a nevelőszülők esténként gyakran
elmentek hazulról, hároméves kislányukra a két Tumbác gyereknek kellett
vigyáznia, amíg egyedül voltak, tilos volt lefeküdniük, ezért volt Tum
bác Andris szinte mindig álmos az órákon, egyszer fájdalmasan felszisz
szent, amikor véletlenül a karjához értem, kiderült, hogy végig hurkás
a háta és a felsőkarja, de azért ne szóljak senkinek, nyilván letagadta
volna, ha kérdést csinálok belőle, a jó rokonoknak persze kellett a pénz
a gyámhatóságtól; Berta Jóska is az örökké álmosak közé tartozott, ami
kor kifaggattam, elmondta, hogy az anyjával meg annak a vadházastár
sával alszik egy ágyban, folyton „lükdösik", tizenhárom éves volt már
akkor, őket is meglátogattam egyszer, meg kellett ismernem a körül
ményeiket, hogy a fiú számára az ingyen nyaralást kijárjam, három
hétig legalább nem „lükdösték". Kapás Marikát nemcsak „lükdösték",
„Most te leszel a feleségem", mondta neki az apja állítólag, „és ha
anyádnak szólni mersz . . . " , valahogy így, na nem, egy tizenkét éves kis
lány mégse találhat ki ilyet, nem is az anyjának, Icának vallotta be
valahogy, Ica volt az osztályfőnöke, de aztán egyedül nem mert elmenni
Kapásokhoz, az apa persze tagadott, de nagyon ostobán, „Mi közük
hozzá?", ordított ránk, nyugodtan megtehettük a följelentést, be is val
lott utána m i n d e n t . . . annyi haszon legalább belőlem is származott, hogy
ezt az alakot segítettem a rács mögé dugni. Egyetlen kollégám se házalt
annyit, mint én, többen fölösleges buzgalomnak, bolondériának tartot
ták, érdemszerzési szándéknak magyarázták, egy kicsit persze a regény
miatt is csináltam, népszámlálási közegnek is azért mentem el tavaly, én
kaptam a ,.Jamát", a legvacakabb városrészt, itt vannak a legkoszosabb
utcák, töredező léckerítések, málladozó vályogfalak váltják egymást,
sárga akácok, csenevész ecetfák, korhadozó, alig nyitható kiskapuk,
tyúkszaros udvarok, rozzant budik, trágyadombok, ragadós kilincsek,
avas szagú viaszosvásznak a konyhaasztalon, zsírfoltos, ízléstelenül tarka
falvédőpapírok, mosatlan edény, kifutott tej vagy odaégett rántás szaga,
lesántult konyhaszékek, salétromtérkép a falon, vakfoltos és légypiszkos
tükrök, vásári szentképek, hajzsíros párnák, izabellaszínű lepedők, kilógó
belű paplanok, kiürítetlen éjieliedí^iiyek. or-'*.más öregemberek, mozgó
szálú öregasszonyok, és gyerekek, gyerekek, gyerekek, főleg a cigány
családoknál, „talán huszonhét", mondta egy fiatalasszony vállat vonva,
amikor megkérdeztem, hány éves, hamar megtanultam, kitől jobb mind
járt így kérdezni, s utána kiszámítani a születési évet, volt, hogy az iga
zolványt kértem el, legtöbb baj persze a gyerekek születési ideje körül
volt, akadt olyan szülő is, aki nem tudta, hogy a két porontya közül
melyik az idősebb, csodálatos fokozatai vannak a nemtudásnak, az évet
még úgy-ahogy tudták, de a hónapot és a n a p o t . . . egy idő múlva, amint
láttam, hogy kezdődik a plafonnézés, már írtam is be a magam adatait,
nem tudom, eltúnödött-e bárki is azon a statisztikai hivatalban, hogy itt
nálunk a Jamában miért született annyi gyerek éppen júliais 4-én, vagy
hogy annyi az írástudatlan . . . ha regényben írnám meg a látottakat,

nyilván a szememre vetnék, hogy a szemétládában turkálok, csak a
mocsok érdekel, na igen, jártam rendesebb házakban is, még szegényes
helyeken is, ahol rend volt és tisztaság, csak hát ez oké, minek szólni
róla, hiába, ha levest eszem, főleg a benne talált hajszálra emlékszem,
és ha egyszer tele vannak hajszállal a l e v e s e i n k . . . Hogy miért is jár
tam akkor ezeken az utakon, nem egészen a Jamában, kissé beljebb,
kinél is voltam? . . . lehet, hogy Berta Jóskáóknál vagy Kapáséknál, alig
hanem az utóbbiaknál, azért gyülemlett úgy föl bennem az indulat,
emlékszem, ahogy a Marika apjának bamba-brutális arcát néztem, több
ször is kedvem lett volna a képébe mászni, úgy tíz perccel előbb, hogy
hazafelé az utcán az a kisfiú szepegve mellém szegődött, meg akarják
verni, kísérjem el, csak a s a r o k i g . . . „Kicsoda?", kérdeztem, „egy nagy
gyerek" ráparancsolt, hogy kérjen otthon füzetre pénzt, ha nem, hát
olyat még nem kapott, többször elszedte már tőle a kiflipénzt is; nehe
zen vettem csak rá, hogy menjen előre, nyilván félt, hogy eltűnök mögüle,
látszólag közönyösen mentem el mellettük, amikor a kisfiú a táskájába
nyúlva megállt a zsarolója előtt, aztán hirtelen visszafordultam, „szó
val te szeded el a kicsik pénzét?", a suhanc kihívóan rám nézett, tenye
resem telibe talált, eleredt az orravcre, nem hagytam eszmélni, rögtön
a combja közé rúgtam, jókora srác volt, meg is verhetett volna, ha időt
engedek rá, ezért ütöttem továbbra is, azután, hogy fájdalmas nyögés
sel meggörnyedt, ütöttem, egyre ütöttem azt a hülye baromképét, tenye
rem iszamos lett a vértől, „úgy elverlek, hogy engem a börtönbe, téged
a kórházba visznek", ordítottam, mi mást tehettem volna, nyilván hiába
tartanék neki szentbeszédet, rögtön ráismertem a típusra, aki számára
csak kétféle ember létezik, akit megverhet és aki m e g v e r h e t i . . . persze,
ki tudja, talán túl sokat „lükdösték" gyerekkorában . . .
Semmit se gyűlölök jobban az erőszaknál. Talán a hazugságnál is job
ban. Végül is a hazugság szellemi harci eszköz, akár zseniális is l e h e t . . .
Többnyire kényelemből hazudok csak, olyankor, ha az igazságot kissé
bonyolult lenne megmagyarázni, holmi egyszerű, kézenfekvő hazugság
sokszor időmegtakarítást jelent, azaz, hogy Henriette.. . Henriette-nek
nem kényelemből hazudtam, talán szeszélyből inkább, egészen ártatlan
hazugság volt, „I am a . . . " , először ,,bockm?ker"-t mondtam, vagyis
bukmékert, ezután jutott csak eszembe a megfelelő szó, „book-keeper",
könyvelő, Henriette svájci létére alig néhány szót tudott németül, az is
inkább „Schwitzer Dütsch" volt, az én angol tudásom meg jobb is lehet
ne, olvasva sokkal többet értek, Henriette a maga orrhangú franciás
kiejtésével, de nem túl nagy szókincsével sokkal folyékonyabban beszélt,
valami bonyolult és magasröptű társalgásba így nem is bocsátkozhattunk,
mentesültem a szokásos, gyakran terhes, értelmet, gondolkodást, tudást
firtató kényszeremtől, néha csakugyan embertelennek érzem, hogy amint
megismerkedem valakivel, nyomban a koponyáját lékelem meg, orvul,
szimatolva pillantok bele, mint valami őrizetlenül hagyott fazékba, talán
az is tett annyira fölszabadulttá, hogy minduntalan egy ősibb, beszéden
inneni nyelvhez kellett nyúlnunk; váraücn ötlettel mondtam magamat
könyvelőnek, átestem a ló másik oldalára, eredetileg íróként akartam
bemutatkozni, de szerencsére még idejében rajtakaptam magam, igyek
szem kíméletlen lenni a „kiéléses" hazugságaim iránt, megmondhattam
volna persze a valódi foglalkozásomat is, de hát kiszaladt a számon a
„könyvelő" (talán mert ezt tartom az elképzelhető legszárazabb, legsi-

várabb foglalkozásnak), ragaszkodnom kellett hozzá. Persze nyugodtan
mondhattam volna magam írónak, akár még híres írónak is, honnan is
tudhatta volna Henriette, hogy létezik egy jugó-magyar irodalom,
olyan-amilyen, de létezik, két nevet ismert csak a magyar irodalomból,
Alexandre Petőfi és Lajos Zilahy, valójában arról se tudott, hogy Ju
goszláviában magyarok is élnek, egyszer fölvett az asztalomról egy köny
vet (Illyés Hajszúlgyökereit
vittem magammal a szigetre, de aztán alig
olvastam belőle valamit), kissé összehúzott szemmel nézegette, kicsit
talán rövidlátó lehetett. „What a language is it?", kérdezte, „It's not
Yugoslav", nyilván az ékezetekről jött rá, hogy a könyvet nem „ j u goszlávul" írták, „No, rt 's Hungárián", feléltem, „Oh, you understand
also Hungárián?", csodálkozott, „I am a Hungárián", mondtam erre,
nemcsak értek magyarul, de az is vagyok, „Really? I thought, you are
a Yugoslav", nézett rám kissé értetlenül, „Yes, I am", kicsit nehezen
tudtam csak megértetni magam, közben jutott csak eszembe, hogy a
„nationality" szó nemzetiséget és állampolgárságot is jelent, de főleg az
utóbbi értelemben használják, ezután mondtam csak, hogy úgy vagyok
jugoszláv és magyar egyszerre, ahogyan ő svájci-francia, persze érez
tem, hogy ez az összehasonlítás nem éppen szerencsés... Henriette
később arra kért, olvassak föl neki néhány sort a könyvből, sohase hal
lott még magyar szót, „It sounds very interesting, it's curious, b u t . . .
trés mélodieuoc..Dehogy
dallamos, mondtam kicsit hülyéskedve, csu
pán ő udvarias, „It's like the frog-...", azt akartam mondani, hogy
olyan, mint a békabrekegés, de „brekegni" csak magyarul és szerbül
tudok, mindig az.az érzésem, hogy idegen fül számára a magyar valami
fura brekegésnek hat, túl sok benne az „e" hang, Henriette tiltakozott,
a felolvasott sorokon egyáltalán nem érezte ezt, erre elkezdtem neki
„eszperente" nyelven beszélni, elmondtam az „Erdő mellett nem jó
lakni" első két sorát, „Berek mellett nem kellemes lennem, mert ren
geteg csert kell felszeletelnem", ez nem halandzsa, magyaráztam, ez
igenis jelent valamit, Henriette nevetett, többször is meg kellett ismé
telnem a mondókámat, minden áron meg akarta tanulni, de beletört a
nyelve, „It's funny, really very funny . . . " , persze, hogy „funny", persze,
hogy furcsa, mulatságos, mi magyarok már ilyen furcsa emberek vagyunk,
mondtam ezt Henriette-nek is, meg is kérdezte, mit értek ez alatt, mire
visszakérdeztem, követi-e a nemzetközi sporteredményeket, főleg a focit,
nem nagyon?, kár, különben tudná, hogy rengeteg helyzetet kihagyunk,
akkor is, ha tálcán kínálják őket, sokszor szándékosan is, mert ki tudja,
mi lesz abból, ha berúgjuk, oda a vereség, oda a gyász . . . Henriette
továbbra is csak nevetett, nem vagyok igazi magyar, jegyezte meg, mivel
a nála kínálkozó helyzetet igenis kihasználtam, ahelyett, hogy vereséget
és a gyászt választom i n k á b b . . . A z a típus volt, akit válogatás nélkül
minden érdekel, kérdezgetett a Város felől is ahol lakom és dolgozom,
vacak egy fészek, mondtam, ronda, legfőbb jellemzője a por, nyáron át
magasra száll, burokként veszi körül a Várost, messziről látjuk csak, ha
feléje közeledünk, nem füst ez, Henriette, nem szmog, nem, csak por,
talán sehol sincs még olyan finom lebegő por, mint nálunk, egy-egy
elhaladó kocsi után percekig úszik még, rátelepszik nemcsak a tárgyakra,
de a lelkekre is, sárrá válik az esőtől, kéreggé szárad, erről is beszéltem
Henriette-nek, volt ebben persze egy jó adag nyavalygás is, bár magától
jött, spontán nyavalygás volt, ami ritkaság nálam, persze, hogy az volt,

marhaság, mintha bizony a kéreg a mi specialitásunk lenne, mintha a
s v á j c i a k . . . állitülag köztük vannak a legszőrösszívübb és legféifejübb
nyárspolgárok, -nem, higgye el, mondtam Henriette-nek, semmi látnivaló
sincs a városunkon, nagyon unalmas vidéken fekszik, láthatja, tiszta zöld
itt a térkép, s ami a térképen zöld, az a legunalmasabb. Azért, mert sík
ság?, kérdezte, ö igenis szereti a síkságot, az az érdekes benne, hogy
messzire látni. Na persze, mondtam erre, messzire látni érdekes lehet,
olyankor, ha van mit meglátni. Henriette, igen. H e n r i e t t e . . . vagyis . . .
Már megszoktam, hogy Henriette néha újra Henriette lesz.
Henriette! Mondd, Henriette, mit tegyek veled?
Ma már csak érdekel, inkább fenomén, hogy voltak pillanatok, ami
kor vigyáznom kellett, nehogy kiszaladjon a számon ez a kérdés, voltak
pillanatok, amikor kénytelen voltam félrenézni egy k i c s i t . . . Henriette
a sziget nyári vendéglőjének vászonteteje alatt, tányérja fölé hajolva,
elmélyülten, majdnem fontoskodva bajlódik a hallal, kicsit ráncolt hom
lokú kitartással. Henriette, kezében egy pohár vörös borral, kortyainak
számát követem a nyeldeklője hullámzásán, Henriette, ujjai barázdákat
vájnak a homokban, négy ujjával négyes barázdákat, apró, párhuzamos,
éles tarajú hegygerincek, széles, kerekded keresztmetszetű teknővölgyek
támadnak az ujjai nyomán, vagy rajzolgat, kereszteket, köröket, három
szögeket, betűket, semmi összefüggésben azzal, amiről beszél éppen, talán
a száján kiejtett angol szavak francia megfelelőinek kezdőbetűi, nem
tudom. Henriette egy apró, halványzöld kaviccsal játszik, hanyatt fekve
megpróbálja az orra hegyén megállítani, kancsalít rá, vagy a szobájában,
kissé türelmetlen mozdulatokkal egy gombot varr fel a blúzára, krém
színű blúz volt, egyszerűbb lenne, ha valami mást venne föl, mondtam
neki, már nem emlékszem, hová készültünk, talán csak egy kis sétára
a forró nap után, hiába, Henriette ragaszkodott a gombfelvarráshoz,
mindjárt megvan, félperc az egész, ezek a félpercek, percek, ötpercek,
ezek jelentették leginkább Henriette-et, ilyenkor volt számomra a legvalóságosabb, szinte valószínűtlenül valóságos, háromdimenziós, de több,
mint amit ez a fogalom a szó optikai értelmében jelent, tapintható akkor
is, ha ujjbeggyel se érek hozzá, puszta nézéssel, a pillantás érintésével
is, anyagszerű, hűvös sima bőr, meleg hús, pelyhek, pórusok, verejtékmirigyek, hajszálerek a felhám alatt, ide?végződések, eleven s e j t e k . . .
nem tudom, talán az ideiglenesség okozta Henriette-nek ezt a pillanatokra-percekre terjedő felfokozott jelenlétét, a tudat, hogy jelenléte
hamarosan jelen nem lét lesz, távollét, eltűnés, megszűnés, már csak egy
hét, öt nap, négy, kettő . . . szándékosan, keresve sohasem tudtam ráta
lálni erre a leghenriette-ebb Henriette-re, még az összeforrósodás, egybe
olvadás, eggyéhasonulás perceiben sem, illetve akkor ez természetes volt,
keresett, várt, söt elvárt, míg amúgy magától jövő, fentről hullott, aján
dék . . . Pedig kerestem, kutattam utána, de mintha csak kivételes ritka
pillanatok sajátja lett volna, utánozhatatlan, mesterségesen elő nem állít
ható . . . Emlékszem, az utolsó éjszaka nagyon meleg volt, föl kellett kel
nem egy pohár vízért, utána nem csavartam le rögtön az ágylámpát, pár
percig néztem Henriette-et, ott volt a fiús, kissé túlságosan is rövid hajá
val, a kicsit húsos ajkával, kitépetlen, a szokásosnál valamivel sűrűbb
szemöldökével, a lezárt szemhéjával, de éppen csak ott volt, tényként,
egy adott helyzet részeként, alvása sem volt más egy fiziológiai állapot
nál, takarójának lassú emelkedése-süllyedése se volt több annak termé-

szetes kísérőjelenségénél, puszta járuléknál, ott volt, jelen volt, de csak
a szó fizikai értelmében, egy lány volt csak, egy kedves idegen lány, aki
nek eltűnése várható és előre beprogramozott, feladata is eleve az, hogy
ne tartson tovább három hétnél, azaz, hogy utána mégis maradjon belőle
valami, agyam egy rejtett fiókjának egyik kedves-érdekes darabjává
váljon, amiről olykor lefújogathatom a port, kis ideig elnézegethetem...
!)úcsúzáskor még különösen elérzékenyült se voltam, éppen csak nem
esett nehezemre megjátszani az elérzékenyülést...
Henriette. . .
Hetek múlva kaptam csak tőle egy képeslapot, természetesen a
Genfi-tóról, előtérben az ENSZ európai székházával, a Népszövetség
egykori palotájával, háttérben havas alpesi csúcsokkal; rendkívül tiszta
felvétel volt, apró fehér cirmokként még a távolabbi sziklacsúcsokon is
látni lehetett a lenyúló gleccserek minden egyes kanyarát, hajlatát, a
párkányzatokon, kevésbé meredek irészeken megtelepedett hó foltjait,
pontosan megkülönböztetni egymástól a sziklák árnyékos és napsütötte
részeit. Válaszként magam is küldtem egyet, a regényhősnek elképzelt
szobrot ábrázolta a géppisztolyával, mögötte a városháza a két kis
hegyes tornyával, valahogy szebb volt a valóságosnál, vagyis éppen for
dítva volt, mint ahogyan az látványosabb városlátképek vagy tájak ese
tében lenni szokott, „Ez lenne a városom", írtam a lapra utóiratként,
már a nevem után, „itt ugyan elég tűrhetően fest, de azért elhiheted,
hogy ronda". Azaz „you can believe it", „elhiheti", angolul csak magázni
lehet...
Henriette, istenem. Henriette . . .
Na persze. Henriette . . .
(Folytatjuk)

halál és gondviselés"
DANILO

KIS

Egy lakcímet írt fel a szekrényre. Melyiket?
A szekrény oldallaira és hátuljára négyszögletes asztalosceruzával fel
irta a saját lakcímét (mint feladóét), címzettként pedig Fdscher Ágnes
úrasszony nevét tüntette fel (Vitéz utca 27., Újvidék).
Mi volt az az esemény, ameHyet isteni ujjmutaitásnak és az első intő
íigyGi'meztetésnek lehetett tekinteni?
A szekrényből rejtélyes módon kiesett egy étkezővilla, mégpedig az
egyetlenegy, amelyik nem volt sárgarézből; odaesett az ajtó elé a be
tonra, egy pillanatig perregett, mint a sziitakötő, aztán pengett még egy
darabig, akár a hangvilla.
Miközben mindjárt a hordár után, utolsónak elhagyta a házat, Sz. E.
még egyszer megszemlélt valamit. Mit?
A falakat.
Mit látott rajtuk?
Porfaltokat azokon a helyeken, ahol a családi fényképek és Mona Lisának képeslapból kivágott festménymásolata áWt, meg ott, ahol a D A S
STEFENALTÉR DES M A N N E S című színes kőnyomat lógott, mellyel a
megboldogult Maurioius ajándékozta meg egy éve sincs; folyadékneműek
apró robbanás-pamatait a plafonon, olyanok, akár a légelhárító lövedék
robbanásai a levegő magasában; zsírfoMot azon a helyen, a'hol valami
kor az ágy áiüLott s ahová a fejét támasztotta a falon; zöld penésztéiképeket; kínai ámyrajzokat a lehámlott mész helyén; lenyomatokat, ame
lyekel a nedvesség hagyott.
Mi járt ekkor az eszében?
Az, hogy a fali foltokból meg lehet jósolni a jövendőt a Rohrschachféle elrjárás szerint: a páciens leül a szobájában vagy cellájában található
fali foltokkal szemben, és az orvosok előtt fennhangon elmondja, mit
olvas ki belőlük.
• Részlet a szerző H o m o k ó r a c. regényébOl.

Például?
Mit mutat ez a folt? — Tengert. — Mit még? — Nagy vízen hány
kolódó h a j ó t . . . varangyos b é k á t . . . boszor-kánypillét... v a g i n á t . . . tá
tott torkú k u t y á t . . . vaginát (ezt már mondtam). — Csak folytassa: mit
Iát még ebben a fodUban, Sz. úr? — A medencecsontom röntgenképét a
fogantatás pilHanatában. — A foganás piUanatál>an! Miféle foganásra
gondol? — Intellektuáil-is fogantatásomra. — Mi van foganóban az ön
intellektusában? — A halál, uram!
Amikor már kilépett a küszöbön és még egyszer visszaíorduLt, md volt
az, amit látni vélt, de nem mert volna megesküdni rá, hogy csakugyan
látta?
Olybá tetszett, mintha egy szürke patkányt látna egyik űyuktól a
másikig futni, azon a helyen, ahol az imérút még egyik szekrénye állt.
Hogy folytak az események?
Először is a kapu felőli nyitott ablakból porfelhő gomolygotit elő úgy,
m/int amikor ágyút sütnek el s felcsap a füst. Aztán a következő ablak
ból. Utána aztán sorba, egyenletes időközökben huppant ki a porfelhő
a másik két abla.knyílásból is, miint valamfi 'lőrésekből, majd csakhamar
megjelent a ház lakatlan részében is, ahol (az épületnek a tűzcsap irá
nyába eső felén) valami pinceféle vagy kamra volt. A pusztító hullám
mindjárt ezután átcsapott a tetőre tts, maga előtt sodorván zsindelyt,
gerendáikat, faiakat.
Meddig tartott mindez?
Néhány percig vagy csalk néhány másodperoig.
Mi haWatszott?
Ablakcsörömpöl és, a téglák ós a zsindely morzsolódása, a hasadó-törő
deszkák ropogása, akárcsak tűzvész idején.
Amiközben ott ál'M a romhalmaz mellett, a tűzcsap vasfedelének köz
vetlen közelében, a ráhu-Uott portól fehéren, mint aki percek aüaítt meg
őszült valamely nagy megrázkódtatásban, vajon milyen nekrológot állítioítt össze magában ő, a (csodával határos módon) megmene'kült? (Üjsághír.)
Sz. E., a muromantia, azaz a falfoMokból való jóslás megalapí'tdja (ez
a műszó a mi pannon tájainkon mint judomantia vagy zsidomantia hono
sodott meg, ami taflán kifejezőbb is), f. év március 18-án halálos végű
baleset áldozata ilett. Annak a háznak a romjai alatt M t e halálát, amely
ben sötét mágiáját űzte, amit különben ő maga tudománynak nevezett,
így töretént, hogy ez a minden hájjal megkent schwarzkünstiler önnön
mesterkedéseinek áldozata lett. A z újvidéki Bem utca (volt Német uitca)
21. szám alatti ház, amely-ben lalkott, s ameaiyei; Hanvainé nevén vezetnek,
összeomlott abban a píllanalíban, amikor a Muromantische Schriften c,
egyébkénlt m ^ kéziratban levő obsíkúrus könyv írója megkísérelt leraj
zolni néhány nedvességfoltot a falon, amelyéknek segítségévél be akairta
bizonyítani, schwarz auf weiss, elméiétének helyességét. Hanáfovié úr
Duna-part utcai hordár kijelentése szerint Sz. E. valóság-ős előadást tar
tott neki és az egész ügybe ártatlanul belekeveredett hordártársának,
Pupavac úrnak, előadást eme „tudomány" jelentőségéről és lehetősé
geiről, a-zt bizonygatván, hogy a fal foltjaiból pontosan kiolvasható az ő
és egész családjának sorsa, ott van feljegyezve m-inden a napnál világo
sabban és „megmásíthatatlanud, akárcsak a szent tora tekercseiben" (sic!).
Mindkét hordár cáfol|ja azokat az álhír^ket, miszerint Sz. E. azt állította

voLna, hogy az egyik penésefoltból, „lóralekercsből", a maga közeli halá
lának napját és óráját is megjósolta. Pupavac úr, a hordár, a rejtélyes
szerencsétlenség egyik szemtanúja szerint a „Nagy Mágus" a maga bal
sejtelmeit egy szóval sem emlegette, mert a ház összeomlásának pillana
tában éppen a hordárokkal alkudozott, hogy mennyiért szállítják el a
bútort.
Mi idézte elő a rombolást?
Jómaga az első pillanatban földirengésre gondolt, amelynek epicentru
ma valahol nagyon messze van, vagy hogy lőszerraktár robbanásáról
van szó.
Volt ennek a feltételezésnek valami alapja, kósza hír például, amit
tápot adhatoitt w l n a egy ilyen feltevésnek?
Aznap, s később sem, sem az újságok, sem a rádió nem közölt egyet
len hírt sem arról, hogy földrengés volt Közép-Európában, a Balkánon
vagy bárhol a vil-ágon, ami pedig valamely löszerraktái' felrobbanását
illeti, hát erről érkeztek hírek, aimi magától értetődik, hiszen úgyis haditű tok volna.
Merít nem tudott okozati összefüggést tadákü a ház összeomlása és a
szekrények elmozdulása között?
Mert a szekrények nem értek a falhoz.
Mi az, amit egy pozitivista okoskodás keretében Sz. E. mégis hajlamos
voLt felitételezni?
Hogy a házat az a patkány döntötte le: vaOaliol az alapokban, a fal ta
lapzatában, megtalálta az erőknek azt az eredőjét, mely fenntartotta az
egészet.
Miiaz, amit nem vollt hajlamos hinni?
Hogy arra a bizonyos ponitra véletlenül butakant rá (mármint a pat
kány).
S mi volt az, ami mindebben nem volit viilágios előtte?
Az, hogy kí adott parancsot a patkánynak arra, hogy elrágja fogacskáivai azt a súlyponítot? S níiórt éppen akkor, azon a napon és abban
az órában?
Mi még?
Hogy a parancskiadás milyen nyelven történt.
A lehetséges válasz?
Héberül.
Mért nem tulajdonította mindezt a véletlennek?
Mert jobban hitt az okszerűségben, a természet-isten determináló tör
vényeiben a causa sui elve szerint.
Miben hitt?
Hitte, hogy véletlen, mint objektív jelenség, nemcsak hogy vdlágegyetemi viszonylatokban nincs, hanem aaCkban az egyszerű hétköznapi dol
gokban sem létezik, amikor — például — valaki a hordár sartcába lépve
utolsónak hagyja el a lakását, s amikor még egyszer visszanéz kétévi
tartózkodásának színhelyére, hogy még egy utolsó, mindent felölelő pil
lantást vessen rá (nosztalgikus pillantást, mindennek ellienére, ment a
mélyén ott lappang a mulandóság felismerése, amire a közeli, már meg
sejtett elmúlás és halál annyi jele figyelmeztet, nosztalgikusait a sok gyöt
relmes tapasztatlat ed'lenére, amely az örökre elhagyott lakás nedves falai
ból árad, és a mennyezet árulkodó robbanás-maszatai ellenére is, ahová
a poharait vágta a harag és kétségibeesés óráiban), amikor tehát így nosz-

talgiiávad a tekirttetében valaki utolsónak hagyja el a lakását, a ház pe
dig abban a pillanatban alapjaiban megrázkódik, hevesen, mintegy an
nak a pillantásnak s annak a rengeteg búnak-bajnak a terhe alatt, amely
éveken át lecsapódott ebben a lakásban (nemcsak az ö szerencsétlen
sége, másoké is), lecsapódott s sűrű masszájával fenntartotta a roskatag
falak roskatag ürességét, a sok keserűség és azoknak a gondolatoknak a
terhe alatt, amelyek a robbanás fokáig sűrítve itt, mint egy vákujumban, megszorultak, majd egyszerre kitódulva szétíreccsentek egy egetföldet megirájzó robbanásfban, amelyet megvetően odavetett tekintetével
idézett elő úgy, mint amikoi- valaki égő csikket hajít a földgázzal telt
verembe valahol a pannon sártenger közepén.
Most milyen gondolatoknak engedte át magát?
Azon morfondírozott, mi lett vokia, ha még egy pár pilllanalital tovább
marad a lakásban, s elvégzi ama aktust, amelynek szándéka egyidejűleg
jelentkezett húgyhólyagjában és tudatában (vagy fordítva), vagyis ha
tényleg vizelni kezd, mint ahogy egy pdiHanatban feltett szándéka volt,
levizelni vodit lakásának nedves falalt: akkor a gerendák és a téglák mind
a fejére szakadtak volna (akárcsak Lav Davidovics Bronstajn fejére a
csákány), hamuszín hajának éppen csak felsejlő tonzúrájára, amelyet
mintha a sors is: malleus iudeorum, a bosszúálló csákánynak rendelt
volna.
Eközben medy emlékkép ötlött fel benne?
Primárius Freud úr agyvelejének képe.
Milyen pír?
A napnak tűzvészre emlékeztető rózsaszín visszatükröződése a kotori
szappangyár üveghomlokzatán, 1939-ből, s egy irdatlan, mennyei magas
ságokból szemlélt felhő az öböl felett.
Milyen látványt nyújtott Sz. E.?
Nadrágslicce nyitva, felfúvódott hólyagjából lassan folydogál a lan
gyos sör (az állomási büfében nyakalta be a hordárokkal): az aranysárga
vízsugarat elmetszette a halál ollója, a meleg vizelet-injekció, melyet úgy
irányított a falnak, mint a ló, most elapadt, a lekonyult, szakadt gumi
szalagként fityegő himtagból pedig lagymatagon csorog a vízsugár, nem
is vízsugár az, csak iszivárgás, miat a diisznóhólyag'ból, amivel a gyerekek
játszanak, rosszul záró csap csöpögése, melyet a halál csontkeze sem volL
képes teljesen elzárnii, növekvő víztócsa, amely szétkúszik teste alatt és
körülötte, majd pedig a szivacsos nnalter, a vastag mészréteg, a szuvas
gerendák és deszkák számtalan repedése meg a por úgy fetesza, mint a
cigarettahamu a tintát.
Hogyan tekintett Sz. E. erre az eseményre?
Ez már nem az ő megsejtett, egykor majd bekövetkező halála volt,
hanem az a halál, amely tényleg bekövetikezett rajta az ú.-i ház romjai
alatt, halál, amelyen tehát már túlesett, Léthé vize, amelyen már átha
józott: nyugalmas post festum állapot, amikor a test már levetette bék
lyóit, a húgyhólyag, akár a sertéspukkanítyú, kiürült, a vér megalvadt a
kettéhasított koponyán, a szem megüvegesedett és a lélek már megsza
badult földi kötelékeitől.
Amikor lehunyta a szemét, mi volt az a kérdés, amelyet felteiüt?
Minek mindez, ami van s amá nincs (ámbár lehelne), mire való mindez,
ha a testtel, a szemgolyókkal, a herékkel eígyütt meghal a lélek is, ez
a felhő, a szívnek ez a szíve a haldokló szívben? Mire való, ha nem

arra, hogy az ember túlélje esendő porhüvelyét, hogy a legtökéletesebb
kvintesszenciába sűrítve a múLtat, jelent és jövendőt, a megismerést és
sejtelmeket, a finom port és fedhöt, belegyúrja érzékszerveit, szívét, eszel,
s hogy mindezt egy örökéletű kis felhőcske, íelhöpárába gyűjtve tovább
élje életét mint a megismerés és lényeg.
Amiközben Sz. E. szelleme kékes párafelhőként a kékes magasságok
fölé repül, mit csinál addig a porhüvíöly, a 'lélek földi maradványa'?
iVlég csak elnézi egy darabig a halál földi következményeit, úgy tekint
rájuk, miat az isten vagy mint a régi jó írók: tárgyilagosan.
A z utolsó kép tehát (tárgyilagosan)?
Kificamodott szemgodyójábain már nem tükröződik (mint a fényképe
zőgép lencséjében vagy mint a Küklopsz kivájt szemében) földi táj a
házzal, leanderek faládáival és a tűzcsappal, hanem a romhalmaz képe
van olt: az a pillanat van megörökítve, amikor a vakolat hulTik és a fa
lak omlanak: porfelhő és téglasorok vicsorító fogakként.
írja le minél kevesebb szóval azt a helyzetet, amely a ház összeomlá
sának pillanatában bekövetkezett.
Pillanaitzár; dermedtség.
Mi történt a dermedtség fölengedése után?
Futkosás, pánik, segélykiáltások.
Ki érkezett elssőneik, hogy segítséget nyújtson?
Elsőnek a két hordár rohant oda a romhalmazhoz piszkos zsebkendői:
tartva az orra és szája elé, hogy védekezzenek a portól; aztán puszta kéz
zel kezdték elukarítani a téglákat és a súlyos faltömböket.
Melyik kaszthoz tartoznak a hordárok?
A halál rokonainak nagy kasztjához, ahová tartoznak még a tűzoltók,
sírásók, gyászvitézek, orvosok, kórházi ápolók, bírók, hóhérok, rendőrök,
detektívek, banditák, papok, hodzsák, rabbik, hentesek, cirkuszosok, ké
mek, álLaUzelídítők, aoitóversenyzők, ablakmosók, sportolók, pilóták, ka
tonák, tisztek, tábomokiok, vasutasok, halászok, tengerjárók, búvárok,
bányászok, biciklisták, aoitóvezetök, utasok, gyalogosok, hegymászók, ku
tatók, vegyészek, fakírolk, kígyóbűvölők, kutyapecérek, lódoktorok, alko
holisták, vegetarúániusok, ínyencek, kábítószer-élvezők, dohányosok, be
tegek, neuraszténiások, melankolikusok, hipochonderek, iélekbúváirok, jó
sok, forradalmárok, gyógyszerészek, bolondok, birkózók, villanyszerelők,
filozófusok, vízvezeték-szerelők, kőművesek, kéményseprők, háziasszo
nyok, öngyi'lkosok, szerelmesek, házasságtörők, hivatalnokok, vadászok,
vadőrök, pénzügyőrök, vámtisztek, orvvadászok, erdészek, mezőőrök, é j 
jeliőrök, irftjavítók, liftes fiúk, betörők, jogászok, fékezők, lovászok, fiákerosok, fuvarosok, méhészek, pásztorok, földművesek, prostituáltak,
öregemberek, hídfestök, hídépítők, kes23onmunkások, aranyásók, szeren
csejátékosok, költök, bokszolok, .rekorderek, aknászok, tengerészek, gyer
tyaöntök, kereskedők, bérgyilkosok, patkolókovácsok, üvegfúvók, fejva
dászok, rabszolgák, rabszolgatartók, rabsaolgaHkereskedök, köztársasági
elnökök, császárok, királyok, tűzhányó kutattok, banánszedők, utcasep
rők, kocsisok, apácák, hivők, hitetlenek, háremőrök, basák, milüiomosok,
koldusok és még sokan mások.
Milyen hasonlóságot lehet megállapítani a hordárok és a sírásók között?
A ténykedésük hasonló: földi maradványokat szállítanak egyik helyről
a másikra; hidegvérűek és ügyesen kezelik a fa göngyanyagot; segédesz-

közük a kötél; a fizi'ka és metafizika -taláHkozása a minderniapi éJet szol
gálatában.
Milyen hanghatások hallhatók?
A korhadt gerendák csikorgása; a vakolat omlása, később is, még so
káig, mint amikor a zománc pattog a megsérült láboson.
Melyik az a kép, amelyet a kihunyó szem még esetleg megfigyelhetett?
A falnunta megfakult csengettyüvirágaít láthatta, amelyek még meg
villantak a porfelhőn keresztül, a nehéz faltömbök alatt.
Az alkalomhoz illő dalocska (betyárdal, csárdás, poszkocsica)?
Tegyetek síromra
Csengettyűvirágot,
Hej, ott a síromnál,
Legények, igyatok!
Egy hang, amely elnyomja a csengettyű virágok absztrakt csilingelését?
A menitőautó sivalkodó szirénázása.
Tárgyak, dolgok?
Hordágy, fehér köpenyek, sztetoszkóp, vöröskeresztes karszalag, bőr
táskák, lapátok, ásók, csákányok, locsolótömlő.
A közönség?
Gyerekek, a szomszédság, újságírók, járókelők.
Hogyan folyik a mentés?
A két hordár emelőrúddal felemel egy faltömböt, alatta ott találják
(volt) míunkaadójukiat, s a hátára fordítják. Elmennek kezet mosni a gu
mitömlő alatt, amelyet valaki a tűzcsapra kapcsolt s úgy locsolta az
omlás után felkavarodott port.
Ezután kik lépnek az esemény színterére?
Hivatalos személyek: orvosok, betegápolók, rendőrök.
Mit jegyeznek be a hivatalos közegek A SZERENCSÉTLENSÉG N A P 
JA, ÓRÁJA ÉS PERCE elnevezésű rovatba?
Azt, hogy ezeiikilencszáznegyvenkettő március tizennyolcadika, tiizenhét óra tizenkét perc.
Állítsa össze az eQhunyt vagyontárgyainak hivatalos leltárát.
Disznóbőr pénztárca (egy darab); zsebkendő, vászonanyagiból (egy da
rab); töltőceruza (egy darab); sárga asztaflosoeruza (egy darab); karikával
ellátott kulcsköteg (három kulccsal); egy doboz Szimfónia oigaretita, puha
csomagolás (megkezdve); egy doboz gyufa; liongines zsebóra (egy da
rab); aprópénjz 2,80 P (két pengő nyolcvan fillér); egy köteg elvagdosott
újságpapír; notesz (egy darab); szürke öltöny (egy öltözet); fekete cipő
(egy pár); ing (kettő); alsónadrág (egy darab); nyakkendő (négy); kaucsukgallér (öt darab); disznóbőr irattáska (egy darab); egy árkus kockás
papír); három pár zokni; borotvakészülék (egy darab); pléhgomb (egy
darab); törülköző (egy); két faosíptető.
Ismentesse a szerenosóüenül ján-t irattárcájában talált iratok jegyzékét.
Személyazonossági igazolvány, törzsszám 225464, kelt 1941. január 11-én
Novi Sadon; első osztályú vasúti szabadjegy, száma 56666, kelt 1941.
X I . 8. (érvénytelen); október, november és december hónapra szóló lak
bérfizetési elismervény; az újvidéki görögkeleti Uspenska-itemplomban
megkereszteltek anyakönyvének kivonata (másolat) az elhunyt családtag-

jainak (nevére; törvényszéki orvosszaikéiitői vizsgálatról szóló jegyzőkönyv,
melyet a kovini járásbíróság adott ki.
Ismertesse a jegyzőkönyv teljes szövegét.
Sz. E. úr, Novi Sad-d lakos gyámfelíigyedet alá helyezése tárgyában a
kovini Járásbíróság tudomásul veszi a S Z . E. ápolton megejtett törvény
széki orvosszakértői vizsgálat 1940. március 25-én kelt jegyzőkönyvét,
és a következő döntést hozza: A koviini Járásbíróság a Vp. 194 § 2. és
10. bekezd, alapján engedélyezi Sz. E. lábadozó betCígineik a Ikovini Elme
gyógyintézetből való eltávozását, de azzal a feltétellel, hogy törvényes
felesége mint a beteg ideiglenes gondozója eltartás és személyes gondo
zás céljából őt magához veszi, azzal, hogy ha a beteg állapota rosszabbra
fordul, köteles őt a legközelebbi ideggyógyintézetben elhelyezni. Egyút
tal a Novi Sad-i városi elöljáróság kéretik, hogy az orvoisszakértő tisz
teletdíja címén, az orvosi vizsgálat költségeként, hajtson be kétszer 25,
azaz összesen 50 dinárt, mégpedig a beteg vagyonából, s azt ennek a
bíróságinak megküldeni szíveskedjék. Megindoklás: A beteget az állami
ideggyógyintézetben megvizsgálták, s a szakértők véleménye szerint nem
képes gondoskodni személyéről és vagyonáról. Ámde tekintettel arra,
hogy a beteg állapota jelentősen javult, s hogy önmagára meg környe
zetére nézve veszéily<telen, mint nyugodt magaviseletű lábadozót hozzá
tartozóinak gondozására lehet bízni. — A fenti orvosi szakvélemény alap
ján a bíróság úgy döntött, mint a rendelkező részben.
Az áldozat születésének éve, hónapja és napja (a jegyzőkönyv folyta
tásában)?
Ezernyolcszáznyolcvankilenc július tizenegyedike.
Mely zodiakális jegyben született?
A n ^ y e d i k zodiakális jegyben, amelyet a rákról (caracata, cancer)
neveztek el. Ez a nyár ideje. A ragyogó fényességű Siiritis csállog jegyé
ben született, amely a nyári solstitium hírnöke; a harmincegyedik állatövi
részben, amely a nyári napéjegyenlőségtől az őszi napéjegyenlőségig ter
jed, amikor a nappal erőit legyőzik az éjszaka erői.
Mely bolygók határozzák meg?
A Hold, ez irányítja érzékeinek hullámzásait, ez hat termékenységére,
érzelmi életére, képzelőerejére, Urizmusára, nyugtalan áimaiira, álltala
élvezi az emésztés örömeit, ez okozza lustaságát, fatalizmusát, melanko
likus bolyongásait, mániáit, hisztériáüjt és félelmeit; a Mars bizonyos fokú
agresszivitást kölcsönöz jellemének, amely úgy nyilvánul meg, hogy har
col családja és a vallás ellen; a Saturnus, ez, az ő állatövi jegyével páro
sulva, igen veszélyes képlétet eredményez, minit például azt, hogy haj
lamos a magába zárkózásra, minítegy behúzódik a maga csigaházába;
innen ered introvertáltsága, jeges magánya, s innen erednek szkizoid
eltorzulásai.
S mely elem?
A víz, mert az ő lelke valósággal fürdik az egymásnak ellentmondó
szenzácdók <tengerében, másrészt Idmfatikus alkata a lustaság, renyheség
látszatát kelti, pedig ugyanakkoir páncélzatának héja alalit élénk élet
zajlik, mint az alvajáróknál.
A jeleik értelmezése?
Fogamzás, sperma, termékenység, magzat.
A jelképekkel kifejezett princípium?

Mélység, szakadék, kút, barlang, verem, zseb, gyomor, vagina, váza,
palack.
A jelek általános értelmezése?
A z oksági ostörvény négy aspektusa, Parabra'hma; a negyedik egy rej
tett háromszög (vagy háromszögek) kiegészítő eleme.
A négyszög oldalai?
A személyes dolgoikban való egyöntetűség; az ébren álmodás; az álom
mint képekkel kifejezett gondolkodás; az ébrenlét mint a gondoláit ki
fejezésformája és megnyilvánulása.
A háromszög oldalai?
A z intuíoió (mint az álxwn részeleme); a dedukció (az intelügenciia rész
eleme); az ellenőrzés (mint a kétely részeleme).
A létfenntartás három alappillére?
Szomjúság — éhség — ébrenlét.
Igénybe vett szervek?
Talp, lábszár, ujjak, herék, hasnyálmirigy, máj, vízhólyag, szimpatikusz, mirigyek, koponya.
Alkati forma?
Szegletes.
Melyik jeggyel tart fenn rokonságot?
A halak jegyével. A halnak és a ráknak, mint egyazon elem lakói
nak, sok közös vonásuk van, kölcsönösen kiegészítik egymást, s nem lütkán a kézírásuk is hasonló. Ösztönösen megértik egymást, és azonos
szépségideáljaik vannak. Életközösségük szenvedélyes, mély és tartós.
Kölcsönös elbűvöltség és luoiditás.
Hajlamok?
Passzivitás, nárcizmus.
Funkcióbeli ingerek?
Látni, kételkedni, megpróbálni.
Cselekvési ingerek?
Alkotni, sokszorosítani, kitartani, virrasztani, repülni, írni, hajózni,
aludna.
Tárgyak?
Sétabot, ruha, kalap, újság, tollszár, szék, táska.
Hely?
Söröző, étkezőkocsi, bolt, könyvkereskedés, könyvtár, nyilvános fürdő,
erdő, vásár, mészárszék, guingnol, cirkusz, körmenet, istentisztelelt, temp
lomkapu, büfé, zsinagóga, árverés, bank, vasútállomás, fiáker, pékség,
gyár, bolondház.
Mit találtak a mxmkások a Bem utca 21. sz. ház romjainak eltakarí
tása közben?
A z épület alapjából egy légmentesen elzárt zöld üvegdobozt ááítak ki,
amelyben egy kalligrafikus kézírással készült iratot és ma is forgalom
ban levő fémpénzt találtak.
Ismertesse a dokumentum szövegét.
Ennek a háznak a tervrajzát Detzer Lajos készítette, felépítette pedig
Detzer Dezső, Budapestről. Ugyanő abban az évben még sok más lakó
házat ds épített, továbbá a vármegyeházát is Zombor városában. Abban
az évben Ferenc József ura^lkodott. Háború volt Boszniában és Hercego
vinában. Napfogyatkozás volt és üstökös jelent meg. A tavasszal a Duná
ban olyan kevés volt a víz, hogy Paksnál száraz lábbal keltek át raj-ta

az emberek. Abban aiz évben nagyon üldözték a zsádóka't Oroszország
ban. A z alapokat Nikifor J-ankovic alesperes szentelte fel. A z alapkőle
tétel napja 1889. júl. 11.
Kiik azok a magánszemélyek, akik részvéttáviratot küldtek volna?
Nővérei Kör-kabarabásból, Szénit Adorjánból, Szigetből és Cseszteregből, fivére Triesztből, a cetinjed Draskovic, Vujovic és Dragicevic család,
a szintén cetLnjei Viktor Bugalj dr., a Sidák, Gavanski, Horváth, Schwarz,
Baumann, Popov, Rónai, Berecz, Guttmann, Kostic, Böszörményi, Jankov, Mi]Hkovdc, Klein, Konstan'tinov, VasiJjjevic, Kesic, Protic és Krohn
család Üjvidékről, a Krauss család Zomborból, Zieglíerék Szabadkáról,
Májerék Pórszombatból, dr. Papandopulosz Kovinból, Rosenberg Baksáról, a budapesti Fdsoher, Berki, Pap, Lerm, Kis, Schlang és Kohn csa
ládok, a Cukljevic család Sidböl, A . OkoHcanji családja Zágrábból, a K o ricanski család Bécsből, a torontói dr. Abravenel, a galíciai M. Margelius, a brazíliai L. Perez és az izraeli Aharon Ceitlih.
Mely intézményeik?
A Jugoszláv Gyászos Vasutak, a Magyar Áxva Vasutak, az Elszontyo
lodott Nemzetek Szövetsége, a Gyászbaborult Cionista Szervezetek, az
Inernational, Cheerless Chess Federation, az Éhbéresek Pen Clubja.
Milyen szertartást képzelt el magának?
Nem tudta eldönteni maga sem, melyiket válassza: hogy egészen egy
szerű temetési szertartás legyen-e, csupán a leigszűkebb rokonság jelen
létében (méghozzá a megboldogult kifejezett kívánsága szerint), vagy pe
dig első osztályú gyászpompa (persze államköltségen) s az összes feleke
zetek képviselőinek egyenrangú Tészvételével.
Mért találta vonzóbbnak az utóbbi változatot?
Esztétikai okokból s egy bizonyos kozmopolita megnyilvánudás nagy
pillanata miatt: amikor egymást felváltva hangzik fel a rabbi siráma
(héberül), a katolikus kontrapunifct (latinul), a görögkeleti káatálás (ószlávul) és a muzulmán jajongás (arabul).
Végül is melyik megoldás mellett döntött?
A középutaít választotta, amely egyfajta kompromisszumot jelentett:
e szerint a harmadak változat szerant úgy lett volna, hogy a koporsóját
cigányzenekar kíséri, amely a halálról és szerelemről szóló bús cigány
dalokat játszik.
Mi az, ami ennek a harmadik változatnak nélkülözhetetlen tartozéka?
A cimbalom, annak ott kellene lennie, még ha úgy hordozzák ús a m e 
netben, mint valami segéd- vagy .tartalék koporsót, vagy ha taJiicskán
tolják is, aminthogy életében nemegyszer parancsolta a cimbalmot egyik
sarokból a másikba, vagy végig az utca hosszán.
Milyen szemfényvesztés lenne várható a temetésnek abban a részé
ben, amely Mózes szertartása szerint folyik?
Az, hogy Gyula túlságosan is ügyesen tépi meg vadonatúj tweedkabáitját, ugyanis csak a vanrások mentón szakad, ami kétségtelen jele
annak, hogy előzőleg egy kissé felfejtette a cérnát a gallér és az ujjak
körül; hogy az a nyögdécselés, amelyet Rebekka kiprésel magából, in
kább tehénbőgésre emlékeztet, mintsem zokogásra; hogy Netti telefújja
ugyan gyászszegélyes zsebkendőjét, de nem vigasztalan fájdalmában, ha
nem mert egyszerűen náthás.
Mely változalt jöhetne még tekintetbe?
A szabadkai vasutasok fúvószenekara, amely 1936-ban, a közép-európai

fúvószeniökarok budapesti versenyén első díj-ait nyert, Mendelssohn 114.
Psaknusát játssza, a megboldogult kívánságára.
Idézze annak a gyászbeszédnek a teljes szövegét, amelyet Sz. E. bizo
nyos Stennberg Béla, vasúti főfelügyelő sírjánál mondott el, aki 1941
decemberében a vasúti felüljáró közelében a tehervonat adá vetette ma
gát; a beszédet, melyet a Vasutas Hírmondó 1941. december 20HÍ, 218.
száma jelentős és drasztikus rövidítésekkel, igaz, a szerző tudta nélkül,
közölt.
Hölgyeim és Uraim! Elősegíteni az emberek helyváltoztatását a térben,
s eszerint tehát az időben is, fennkölt és tiszteletreméltó feladat, mert
éppen neldk, az utas számára láthatatlan kísérőszemélyzetnek köszön
hető az, hogy önök, hölgyeim és uraim, gond nélkül száguldanak hóborította síkságokon, sűrű erdőkön, magas hegyláncokon, folyókon és völgyhidakon át, robognak az éjszaka sötét alagútjaiban, esőben és hóban
egyaránt, méghozzá mintegy száz-százhúsz kilométeres sebességgel órán
ként, hogy mielőbb itávolü szeretteik ölelő karjaiba vessék magukat, szár
nyas vaskeréken (ez a vasút jelképe) sietnek szeretteik elébe, ki a háló
kocsik puha fekhelyein, vagy a kényelmes plüssfotelekben elnyúlva, ki
pedig — a legrosszabb esetben — a másodosztály fapadjain vagy éppenBéggel a csomagtartón elhelyezkedve, de mindannyian nem az álom öle
lésében, hanem a Vasút, korunk e csodálatos találmányának meleg anya
ölében ringatózva, s amíg így pihennek a meleg plüssfotelekben vagy
ülnek a vasanya ölében összegömbölyödve, mikénlt a foetus, s a helyü
ket változtatják térben és időben, kényelmesen, mint valami orosz re
gény lapján (italán éppen abban, amelyet éppen olvasnak az első osz
tályú fülkékbe beszerelt Mercur-lámpák vakító fényében), e'kkor tehát
nem is gondolnak mindazokra a szorgos és lelkiismeretes emberékre, akik
ott virrasztanak az állomási irodátóban a morzegépek és telefonkészülé
kek mellett, méghozzá nemcsak a nagy vasúti csomópontokon, hanem a
kis vidéki ői^házakban is, ahol az isten ds jó éjszakát mondott, azokra
tehát, akik fent virrasztanak, fogadják az erős mozdonyokat, etetik és
irányítják e szörnyete^geket, s d y ügyesen és könnyedén, akár a fiákeres
a l o v á t , . . Igen, hölgyerim és uiraim, akli itt előttünk fekszik kiterítve,
egyike azoknak, egyike volt azoknak akiktől az önök biztonsága, az
önök kényelme függött, egy azok közül, akik — mint tisztességben meg
őszült tábornok, sok háborút látott veterán — közkatonaként kezdte majd
negyven évvel ezelőtt, egy szinte névitelen kds vasútálLamáson, hogy aztán
munlkájávail és szorgailmával, áldozatkészségével és a Vasút iránti oda
adásával meghódítsa magát a csúcsot, itábomoki rangig vigye, hogy úgy
mondjam, — hogy az.tán abban a tis2ítöében, amelyet betöltött, miután
győzelmesen került ki m'inden veszélyből, megismerte a vasutas hivatás
összes fény- és árnyoldalait, egy végzetes balesetben fejezze be gyümöl
csöző és a társadalomra nézve hasznos életpályáját. Igen, merne Damen
und Herren, nemegyszer állt ott a vagonok életveszélyes ütközői között,
forgolódott a gyilkos kerekek körül, járta a síneket keresztben és hoszszában, kapaszkodott fel a mozdony hágcsóján, és soha, soha nem
érte semmiféle baj, a vasszömyeteg nem rúgta meg kemény patkóinral, mintha csak lismerte voOna, mintha barátok lettek volna, olyan
viszonyban, mint a ló és gazdája, a kezes jószág és a jószívű gazda
között szokott l e n n i . . . s íme, most mégis, az emberséges gazdát elérte
a haláig s nem lis a csatatéren, hanem szoOigálaton kívül, tragikus önkén-

tességgel s úgy, hogy a válság pillanataiban a halálnak éppen ezt a ne
mét választotta, a vonat kerekei alatt, s éppen most, békeidőben, úgy
szólván — mert tekintet nélkül az objektív körülményekre, a nemzetközi
mészárszékre, a Vasút éli a maga békés életét, vagy degalábbis art kel
lene ékiáe, exterritoriálisan, hogy úgy mondjam, semlegesen, mint Svájc,
mert a Vasút, mindennek ellenére, továbbra is ellátja, vagy legalábbis
el kellene, hogy lássa, a nemzetkÖ2:i szállítóforgalomban való feladatát,
hűen ragaszkodva kódexéhez, annak ellenére, hogy bizonyos politikusok
el akarják tántorítani ettől, ki akai*ják használni alantas és gyilkos cél
jaiknak, hogy a nemes hivatását és feladatát betöltő Vasúttal mint a jóakaraitú emberek összekapcsolásán ügyködő nemzetközi szervezetitel viszszaéljenek, hogy kivetkőztessék mivol'tából, hogy erkölcsi kódexét telje
sen elvessék, hogy a Vasút örök elvét, az összekapcsolást, fe'jtetőre állítva,
azt a szétválasztással, a közeledést az eltávolodással ceréljék fel; márpeddig, hölgyeim és uraálm, önök jól tudják, hogy a vasutasok, akánrcsak a
tűzoltók, mindig felette kell, hogy áiljanak, és felette ás áfUn-ak, az egyéni,
sőt az államérdekeknek is, mert az ő feladatuk az orvosokéhoz vagy a
papokéhoz hasonlóan személyek feletti, nemzetek feletti; istentől eredő,
ha úgy tetszik. — Igen, szomorú gyülekezet, ez a szerencsétlen sorsú
férfi, mint mondtam, nem csatatéren eseítt el, nem forgalmi szerencsét
lenség áldozata lett, hanem önszántából ölelte magához a sínek hideg
vasát, a maThavagon vaskerekei pedig elvégezték rajta azt a véres mé
szárlást, melyet élete dicstelen végéül választoitt. Adjuk meg neki mégis,
hölgyeim és uraiim, adjuk meg neki a katon'ának kijáró .tiszteletadást,
mert érdemes rá, dördüljön el hát a díszszázad sortüze, harsan.jon fel
karban a váltókezelők sípszava, dübörögjön a mozdonyok orgonája, hoszszan elnyújtva, miint a j-ajkiáltás. És legyen néki könnyű a föld.
Hogy hangzanak azok a nyílaltkozatok, amelyeket Sz. E. halála alkal
mából néhány világnagyság adhatott volna a sajtó és a rádió számára?
Minden, ami lehetséges, megtörténik; lehetséges csak az, ami meg is
történik (Franz Kafka). Ugyanakkor, amikor bíráló szemmel tekintett
ellenfeleire, kritikátlan volt önmagával szemben: lazt hitte, teremthet egy
filozófiát, anélkül, hogy túlhaladná. Ügy fogunk rá emlékezni, mint az
elidegenedett ember tipikus képviselőjére egy elidegenedett társadalom
ban. Nekünk ő példa 'lesz és tanulság (Marx Károly). Ö csupán egy álom
megtestesülése volt, s lelki zavarait mindig álmaira lehetett vásszavezetná. Hálát kell adnunk az égnek, hogy ez a lidércnyomás olyan gazdag
volt változatokban (Sigmund Freud). Életproblémáink megoldásának
egyik módja az, hogy minél közelebb kerüljünk azokhoz a dolgokhoz és
lényekhez, lamelyek szépeiknek és tltokzatosakn<ak tetszettek nekünk, hogy
aztán mindjárt rájöjjünk, mennyire szépség és titokzatosság híján van
nak azok; olyanfajta higiénia ez, amely talán nem túlságosan vonzó
ugyan, de mindenesetre bizonyos lelki megnyugvást kölcsönöz ahhoz,
hogy könnyebben elvisel'jük az éM^t — mivel megtanít rá, hogy ne na
gyon áhítsunk semmit, mivel elhiteti velünk, hogy már eléa^tük a leg
jobbat, márpedig az a legjobb sem valami dsten csodája, s végül, mert
hozzásegít, hogy megbékéljünk a halállal is. Hogy ő ismerte talán ezt a
veszélyes higiéniát? A z t hiszem, ágen {Marcel Proust).
Mely kifejezésekkel é k Sz. E., amikor segíteni akait a biztosító és
viszontbiztK>sító intézet tisztviselőjének, hogy 'kitöltse a megfelelő rovatot,

amely a szerencsétlenség (a ház összeomlása) lehetséges okára vonat
kozott?
Gondviselés; ásten ujja; Deus ex machina; házi patkány: melaíícium.
Mi az, anűi maga is lehetségesnek tartott?
Hogy egy körmönfont módon kitervezett merénylet áldozata. Mert
elég, hogy csark egy személy (itt pedig kétségkívül többen közreműköd
tek) akaratának gyilkos gépezetét egy másik személyre összpontosítsa, a
kiszemelt áldozatra máris rádől a ház, vagy ágyn^ak esik, vagy hirtelen
halállal meghal az illető. Olvasott már ilyen esetekről. Bizonyos primitív
környezetekben -a malefíciumnak és mágiának ez a fajtája még mindig
igen hatásos (az európai pozitivisták itagadása dacára).
Közölte-e valakivel ez irányú gyanúját?
Tréfás hangot ütve meg azt mondta Gavanski úrnak, hogy a házat
minden valószínűség szerint Netti és kom;pániája döntötte le, s eközben
(a Vasárnapi Üjság alapján) az európai történelamből merített példák
kal élt: A z 1437. esztendőben bizonyos Hubert nevezetű (vezetékneve
is-meretlen) regensburgi, bajorországi lakos elhatáirozta, hogy Johann
Pagani Johanna nevű özvegyét megvakítja, mert az asszony valamivel
magára hairagította; e célból, saját bevallása szerint, azit cselekedte, hogy
két szöggel összeszurkálta az asszony festett képmását, amelyet úgy és
olyan formában készített el, hogy az a haragosához igen hasonlatos le
gyen; az 1640. évben bizonyos Magda Muhic, Zágráb szabad királyi
város külső telepének lakosa, úgy rontotta meg Jelenovaöki asszonyt,
hogy egy gödörbe lejét öntött, majd tüzes piszikavassal többször bele
kavart a tejbe, miközben ily szókra fakadt: „Most szúrja át ez a pisz
kavas Jelenővaiökiné szívét, most szúrja á t . . . " , amá'től utóbbi meghalt;
1327-ben IV. Károly francia király súlyosan megbetegedett, s ekkor
történt, hogy Szt. Bertalan napján bizonyos Caroline nevezetű udvari
szolgálónál egy, a király képére és hasonlatosságára kiöntött viasz
szobrot találtak, amely vasszögekkel és kötőtükkel összevissza volt szurkál-va, s ahány seb és lyuk volt a szobron, annyit érzett a jó király a
maga testén, mindaddig, amíg meg nem halt; 1864-ben egy Nagykanizsa
környéki szolgáló has-onló módon emészette el volt kenyóradó gazdáit:
valamennyien súlyos agyrázkódásban haltak el.
Feltételezhető-e, hogy Sz. E. olykor maga is kísértésbe esett, hogy ha
sonló módon álltjon bosszút valakin?
Több alkalommal belefújta az orrát a Reich vezérének fényképét közlő
újságokba.
Tudatában volt, milyen veszélynek teszi ki magát?
De még mennyire. Ilyenkor az újságlapot mind kisebb és kisebb ré
szekre hajtogatta, s csak ezután dobta el, persze, valami biztooiságos
helyre: sűrű bokrokba vagy a folyóba, eltüntetvén ily módon esztelen
és veszélyes cselekedetének utolsó bűnjelét is.
Minthogy a romhalmaz alól való megmenekülését jó jelnek és a Gond
viselés ujjának tekintette, milyen lehetőségek álltak előtte a jövőt ille
tően?
A Szövetségesek heves ellentámadása, párosulva egy jól megtervezett
és váratlan, éjszakai ejtőernyős bevetéssel, számítva a meglepetés elő
nyeire (makkabeusok); egyidejű merénylet a Reich vezére és a tengely
hatalmak többi fejese ellen, amelyet valamelyik svájci kémközpont szer
vez; a Szövetségesek feltalálnak valami szupertitkos fegyvert, ideggázt

vagy más mérget, amely legalább huszonnégy órán át önkívületi álla
potban vagy teljes bénultságban tartja az ellenséges hadsereget; a had
viselő felek egyezményt írnak alá, melynek értelmében a Szövetségesek
hadifogoly tiszteket és katonákat adnak cserébe a zsidók megkíméléséért,
az 1:5 és 1:3 arány körülbelül megfelelne (öt zsidót egy tisztért, vagy
három zsidót egy bakáért); a zsidók engedélyt kapnak, hogy kitdepedhessenek valamely afrikai országba vagy egy puszta szigetre, a meg
egyezést Szövetségesek csikarnák ki bizonyos területi engedmények árán;
a Reich vezérének szenzációs elTíablása (valami elszánt makkabeus vagy
a titkos cionista szervezet műve), akinek életéért a szétszóródott zsidók
szabad kite/lepedésének szavatolását követelnék, mégpedig az Egyesült
Államokba, Kanadába, Izraelbe vagy egyik afrikai országba; vagy ha
például egy sérült szövet>séges repülőgép, légierőd, leereszkedne a falu
határába, a Nagyrétre vagy a Római útra, majd az éjszaka folyamán
megjavítanák, reggel pedig aztán vele (Sz. E.) és családjával együtt fel
emelkedne a levegőbe, valami olyan repülőtér felé, ahová már nem ér
el az ártalom (például Svájcba); hamis iratokkal lemehetne Crna G o 
rába, ahol a felesége révén rokonsága és baráti kapcsolatai vannak, s
ahol aztán éjszakának idején, a Koiori-öbölben, előre megbeszélt helyen,
felvenné valami angol tengeralattjáró; vagy ha valami égi jel mutatna
rá a szabadulás konkrét lehetőségére: egy hang, amely álmában meg
jelenne (égő csipkebokor), s megmondaná, hol ereszkedett le érte az a
repülőgép, vagy hol kötött ki a tengeralattjáró (Noé bárkája) stb.
A talmud előírta hálaimák közül melyíilket becsülte meg különösképpen
annak, az esztétikába vágó eiikölcsisége miatt?
Azt, amelyik megköveteli Izrael fiaitól, hogy forró hálaimával fordul
janak a Jehovához abban a pililanatban, amikor valami kellemes állatú
virág vagy szagos fűszer balzsamos illatát érzik: egy harminc év körüli
kokett hölgy nehéz parfümfelhőjét, .akivel N.nrói visszatérésekor súrló
dott össze az első osztályú vagon fülkéje előtt (Elveszett paradicsom); a
elmet és vanília szagát, amely a még meleg kalácsból párázott fölfelé,
am«ikor az ablak melíletti' patentasztalkán felvágta egy 'kebles asszonyság
(két pici gyermek anyja), aki meg is kínálta vele, de amit ő, a paradi
csomból kiűzettetett, udvariasan elhárított; az ibolya illatát, amelyet friss
csokorba szedve nyomott az orra alá egy kis cigánylány a lentai vasút
állomáson.
Hogyan egyeztette össze magában Sz. E. a kellemes illatoikra vonatkozó
talmudi hálaimát a keresztény (skolasztikus) esztétikával, különös tekin
tettel az iűlatos, kokett dámával való konkrét esetére, akivel az első
osztályú fülke előtt taláílkozott (elv. párad.).
Ügy, hogy egyforma hittel hitt a hálaadás szavaiban is, amelyeket
néma ajakkal mondott a Jáhvának, meg elismerte azt is, hogy igaza volt
Szt. Bernárdnak, amikor a józan észre nézve gyilkos hatást tulajdonított
az illatszereknek (Odoratus impedit cogitationem). Ez a szagos dáma, aki
csak egy pillanatra jelent meg a színen, hogy aztán mindjárt eltűnjön
a plüsshuzatos kupé ajtaja mögött, csupán az illatával (odora di femina)
olyan hatást tett rá, hogy attól száműzetését még súlyosabbnak és fájdal
masabbnak érezte, a gondolataiba pedig még jobban belezavarodott.
Vásárolt-e valaha virágot?
1919-ben, Budapesten, egy csopor nárciszt vett (egy forintjával szálan
ként) bizonyos Fánikának, akit teljes negyvenöt percen át hiába várt

ezzel a csokorral a New York kávéház előftt, úgyhogy végül belevágta a
szemeteskannába; 1928-ban személyesein vitt egy csokor rózsát (hét szá
lat, fél pengő darabja) Arcibasev grófnő és bizonyos Venczel Arnold, a
Dunai Lloyd tiiszlviselőjenek menyegzőjére; 1931-iben személyesen helye
zett el Mericzka kisasszony ravatalán egy szál fehér rózsát (egy dinár);
1931/32-ben előbb névtelenül, majd névjegy kíséretében, hét alkalommal
küldött hét-hét rózsacsoikrot Horgosné úrasszonynalk, Novi Sad, Szent
Száva utca 8., m'inek kapcsán megjegyzendő, hogy hat esetben hét csupa
vérvörös, hetedszer pedig hat piiros és egy fehér bokrétát küldött (ára
fél dinártól egy dinárig csokronként!); 1934^ben Gavanski úr beteg kis
lányának egy csokor anemonával kedveskedett; ugyanabban az évben
Szabadkán, az Ezüst Oroszlán vendéglőben óriási szegfüosofcrot vett (öszszesen harminc szálat), és a vörös hajú kasszírnőnek ajándékozta (neve
ismeretlen), aki mindössze három napig volt ott alkalmazásban; 1939-iben
N.-ban, a vasutasbálon, három szál .tulipánt küldött a pincértől (báromat
2 dinárért) egy Magdaléna nevezetű fodrászkiisasszonynak.
Hogyan érvelt Sz. E., amikor a kétfogatú kocái tulajdonosát meg akarta
győzni arról, hogy az egypengős fuvardíj, amennyit fizetni szándékozott,
éppen elegendő?
Ebnagyairázta, hogy az egy pengő tökéletesen megfelel szolgálata ellen
értékének, ha tekintetbe vesszük, hogy neiki, mármint a kocsisnak, kü
lönben is arra, vagyis a falu felé vezetett az útja, másrészt pedig bár
hogy számosuk is, a napnál is világosabban kiderülne, hogy hetven
három kilogramm élősúly többlet (a sár ellenére, mert azt mint ismeret
len tényezőt ebben az esetben el k e l hanyagolnunk) egy ilyen jó homok
futóba befogott két lónak nem jelenthet akkora energiaveszteséget, ame
lyet n-e lehetne pótolni egy pengő ára szénával vagy más kalóriadús
szemes takarmánnyal, például zabbal, kukoricával, rozzsal.
Sikerült meggyőznie ennek a számvetésnek a helyességéről a két ló
gazdáját?
Hogy meggyőzze, Sz. E. azzal az érvvel is előhozakodott, hogy gondolja
meg, milyen erkölcsi súlya lehet ennek az egy pengőnek majdan az
utolsó ítélet napján abban a bizonyos mérlegben: ez az egyetlen alumí
nium pengő de még milyen súlyosan eshet latba, amikor az úr ítélőszéke
előtt a mérleg serpenyőjébe teszik a jótetteket egyfelől és a bűnöket
másfelől.
Milyen előnyei vannak a kikeletnek (a virágzás és sarjadás időszaká
nak) a téllel szemben?
Valami szélmentes zugban odatarthatjuk derekunkat a nap kellemes
és jótékony sugarainak, s ez enyhíti a reumatikus fájdalmat; a szobába
beszűrődő fény már kora reggel kellemes közérzetet teremt, úgyhogy az
ember könnyebben ébred; ágyban fekve olvaishatunk, anélkül, hogy tartanunk kellene a meghűléstől; az ember végtelen időket tölthet a klozetban, s közben próbára teheti székrekedését; egész napos sétákat tehet
a mezőn, a folyó partján vagy az erdőben; a sarjadást és virágzást szem
léletes példákon lehet tanulmányozni, amelyeknek megjelölt egyedei az
tán év közben az egész biológiai oiklus mintapéldányaiul szolgálhatnak;
a madárcsicsergés a szabadság édes-fájdalmas képzetét kelsti az ember
lelkében; a fűtés és ruházkodás gondja másodrendű jelentőségűvé sülylyed; az élelmezés gondján enyhítenek a tavaszi parajok és sokféle más

növény; a testi higiénia (mosakodás, bonotválkozás) egyszerre megszűnik
tehernek lenni, edlenkezőleg, kellemes felüdüléssé válik; a lányok és aszszonyok egészen térdig felfedik meztelen lábikráikat.
Milyen hátrányos hatása van a kikeletnek (a sarjadás és virágzás ide
jének) az emberre nézve?
Ekkor telnek meg a bolondházak; az öngyilkosságok statiszítikai gör
béje veszélyesen fölfelé ível.
Borbély

János fordítása

jcöltők és versek

götnöri györgy versei

JEGYZŐKÖNYV
Kora hajnali óra Mint tavililiom szétnyílik az álom
Megkezdődött Kinn még tinta-sötétség Fülledt csend a fülemben
Gyorsan azt a bőröndöt Tolófájások taxiért Hajnalodon
verejtékezve véresen Üres szoba fémcsövei riasztó mész-tisztasága
Végtelen folyosó műtőszobára nyílik Sikoltások sztakkátói
a csendben Csöpögő csapok hűvös hajnal és Rigófütty madárpirkadat
S hallani már az új hangot is felsírt keservesen Négy óra
harmincöt perc Megszületett
1970

ISMERŐS TÁJ
körbejártam az egész partvidéket
a gömbölyű a sima köveket
egyenként énintettem kezemmel
a kora őszi fénytől ittasan
lehevertem a langyos medencében
mit a feledés sós hullámai mostak
s innen néztem a fennsík ábráit
ismerős emberi arcát hol sziklának
tünt hol elomló felhők játékának
találgattam melyik az igazi
derült-borult a partvidék
terült-tárult a partvidék
ez a meghitt emberi táj

karjába vett és ringatott
mint tenger lenyugvó napot
mint anya fáradt gyermeket
mint lélek régi képeket
1971

ELALVÁS ELŐTT
I.
Becsukom magamat, íéligolvasott könyvet.
Térdeimet magzathelyzetbe húzom,
párnához illesztem arcomat.
Megcsap a friss kukoricaillat.
Nedvekre, melegre, s újabb,
fűszeres illatokra asszociálok.
De nem engedem át magam a vágy sodrának:
fáradságom fonalán óvatosan ereszkedem
alá a kútba, hová nem süt be a tudat
és csend van, csak árnyékok rajzanak.
Az idő kattogó kereke itt megáll,
s minden, mi volt, olyan, minthogyha lenne.

n.
Elnehezedik vállamon a fej.
Ujjbegyeim, óvatos felderítők,
mog-megrezzcnve követik az ereszkedő
test vonalát: nyakpihék,
csigolyák, hát, csípő, sima far.
— Szemhéja rebben, érzem, álmodik.
Rám bízta terhét és már messze jár.
Hajószivattyú gyermeki szuszogása.
Merre hajózik, milyen Afrikába?
Pávaszem-égbolt alatt száll izzón,
s lehull a fáradt paradicsommadár.
. . . Már zsibbadó figyelmem oldani
elég egy mozdulat — megmozdul, s testünk
melegen összefonódó szobrát
pörölyös álom zúzza kétfelé.

IIT.
Éjfél után megindul a ház
A fűtőtestben felzubog a víz
s elönti álmunk Mint roppant hajónak
meg-megroppannak eresztékei
E földöntúli suhogásból csak itt-ott
válik ki egy-egy fölismerhető nesz
hirtelen felcsattanó gyereksírás
— mint éles penge nyakizomba vág —

súlyos lélegzet fogaknak csikorgatása
— mint ama külső sötétség öblein —
lábdobogás a szomszédban kattanás
— fel vagy le villany — álomkábulatboli
nyöszörgés panaszos dallama
s valahol messze egy fáradt motor
Figyelmem kanócát lejjebb csavarom
füstöl ki-kihagy Haladunk hajnaliránt
1971

birsalmákat szögezgettiink
MAURITS

FERENC

mangalica
elseje után
mangalicát
vett anya
szőke mangalicát
beszögeztük a kamrába
még az éjjel
valaki kifeszítette
a kamraiajtót
a nagy százas szöget
hiába sírtunk reggel
hiába szaladgáltunk a kertben
nem lesz
nem lesz nálunk disznóvágás

ágnes

mikor mama meghalt
kiszaladt a hátsókertbe
meggyet szedni
a szomszédasszonyok
egész délután mosták mamát
száraz apró arca
még a ravatalon is meggyvörös volt

nagykató
legmagasabb
lány
volt
köztünk
a nádasban örökké sírt
ha bújócskáztunk
csúnyán sírt
könnyei nehezen csorogtak
goromba
szemölcsös
arcán
tífuszos volt
szegény
még a háború előtt

pali bácsi
műhelyében
birsalmákat szögezgettünk
szép új faszögekkel
szájharmonikát is kaptam tőle
minden este kiültünk a lépcsőre
cigarettavég sistergett szája szélén
mint egy kis piros nyáricsillag

ótata
csendőr volt
pödrött bajszú
még paripája is volt
meg díszes kardja
láttuk a sárgult
jószagú képeken
sokat pipázott
lovagolt
a ház körül
a kertben
mig
egy délután
a füstölőben össze nem esett

Zsuzsa néni
minden délben
tiszta feketében
a sarkon
pattogatott
forró kötényében
szebb volt a hóhullásnál

nyénnye
minden oldal jánosvitézért
cirmos alma
a félhomályban csak imafüzér
Jézuska sárga repedezett teste
Stefi már nincs
se etel
az udvar dermedt
fészerből most nyílnak az árnyak
de nem félek
nyénnye sápadt arca
a párnán remeg

miska
zsíros kenyérért
elcserélte új rövidnadrágját
otthon nagyon összeverték
sokáig nem jött iskolába
sem a rétre
egyszer láttuk a spájzablakban
olyan kék volt
mint az a befulladt lengerész
a kisdunában
azóta hebeg

mozdony
minden vasárnap ebéd után kipucolták cipőmet és mentem moziba
volt egy nagy csúnya sporhetunk mozdonynak hívtuk
szánkón húztuk haza egyszer hófúvásban
kiskonyhánkat nagyon jól befűtöttük
este kinyitottuk a sporhetajtót
a tűz szépen világított
mindenki nagyon szerette
tisztogatták súrolták mint egy kedves állatot
én csak azért nem szerettem mert minden vasárnap ebéd után
mielőtt moziba mentem volna levették a lerni tetejét
és korommal kipucolták a cipőmet
cipőm orra sohasem fénylett

öreganyó
udvarunkban lakott
részegen járt templomba és kecskéket tartott kis szobájában
mindenkivel veszekedett
pici aszott testéből sipított hangja
házinénivel egyszer összeverekedett
tépték csupálták egymást a kukacvirágban
mint a macskák
aznap kipakolták bútorát az utcára
kecskéit egy villanykaróhoz kötötték
reggelre halva találták a munkások
pöttyös rózsaszín hálóingében

öf vers
SZIVERI

JÁNOS

BECSUKTUK A Z A J T O T

Becsuktuk az ajtót.
Porából messze csendül
az éj és visszaftér,
hangján a biliárdasztal fájdalma
forr.
0 ti lapos árnyerdők!
Simaságtok cafatokká
tépi a
kottafüzetszagú
harmat.

HAJÖD A FÖLD
Az égő gyertya körül röpködő lepke
egyáltalán nem zavarja
a kutyát,
míg bamba lüktetéssel
ugat.
A meztelen reggel
ezüstje vonaglik így.

SÁRGA KAVICS
A falióra remegve üget
a szoba csöndjében.
Hosszú fátylát nyaka köré
tekerve süpped a borzongás meredekén.
Megsejti önmagát.
Csak engem nem észlel.

Sárga kavicsot csorgatok
ujjaim között, a közelgő nyár
feszes lepedőire.

VERS
mellőz az eső
mellőz a vers
mellőz a könny
az eső
a vers
könny

TESTED EMLÉKE
meztelenségünk
marta a viz
bársonyos izzadása
kezemben gömbölyű
ouha almáim
szorongattam.
Éreztem a
lángoló kutak
fájó villogását.
az alkotás gyönyörét,
a bor mámorát.
Vérző tekintettel
szeleteltük a folyót
a féligkész festőállvány
színektől átitatva
táncolt velünk
a vízig bólogató
házsorok lassan
de sötéten
beletemettek
a homokbuckák
pattogó koromszívébe

üvegforduló
SZÜGYI

ZOLTÁN

sokáig forgattam a kiscigányt vigyáztam el ne ejtsem féltem ha leejtem az
üveggyűrűn át a végtelenbe fog zuhanni
fejünkre felhők zúdultak
szemeink köré
szivárványhártyát vontak
mint mikor belehelik
az ablakokat színes
izzadsággal
kioltották a fényreklámokat
az emberek térbeli tájékozódásának
fejlesztésére
nem

ettünk

burekot

masnit kötöttem a kiscigány hajába nehogy bekerüljön az élettelenség fogas
kerekei közé és az a falhoz csapja mielőtt megőrölné
az iszapos talpú
napozni hívta fogyasztóit
vödröket kért vízhordásra
évek óta
vödörben hordja a vizet
iszapos talpával
csőre akasztja a vödröt
kutatva nézi a vizet
leakasztja a vödröt
belekóstol
bólogat
iszapos talpával
hazalép

évek óta
vödörben hordja a vizet
iszapos talpával
élete és a vödör
egyszerre szűnik majd meg
mikor
a vízkóstoló után
megrázza fejét
összegyűrtem a kiscigányt markomba tettem nehogy a szél és a mélyen kilélegzők elfújják a tengerekre hajónak
tudtam
ha elejtem a zuhanás örökkévalóságán át a végtelenbe kerül
levelek összehajolva
picasso
képet festettek nézték
az árnyból jövő
kereteket
üres volt
a telep
feketehátúak szaladgáltak
összegyűrt lyukas zokni
után
néztek
sóvárogva
a
fénytávolságnyi
semmibe
az öreg

kinn ült

a kunyhó

sárból

edényeket

a

cigaretta félig

csavart

lógott

ki

lábáról

az

időnként

mintázott

arcából
lerázta a

WC-re szögezte a
napsugarakat
kívánta
éjszakára világosságot
gyújtson
a
villám
zsúfolva volt
a telep
feketehátúakkal
üres volt
a telep

elégve

legyeket

előtt

a kiscigányt virágvázába teltem nehogy a szabadlábra helyezett kövekre fe
szítsék
kincskeresők ásói
bolygók letördelt
száraz gallyai
két hely
kifeketéUett
izzadtság
és
piszok
barna
testből
egyenruhában
rangjelzés
szürke lett

nélkül

felemeltem a kiscigányt és feltettem a magasba a föld és az ég felezőpontjára
féltem ha leejtem az üveggyürűn át a végtelenbe
esik
a ráncos utakat
támasztgatták

alá
és

néhányan közülük
egy
egy

húrú tamburát

vertek

a fehér hajú fehér szakállú
közösülni igyekezett
egy hang irányában
szamarai vasvázat húztak lábukkal
keresték
a
megnyíló föld fenekét
a hang felemelkedett
és
belebámult az égbe
a fehér hajú fehér szakállú
közösülésre hívta fel a világot
szamarai el csontosodott vasvázat
húztak a föld fenekén
homoszexuális világ
nem él
a női
testért
búváraink realitást
fedeztek fel
az
(cigány)asszony elveiben
még
napraforgót
árult

a kosár mellé ledobva lábait KI
szolgálta
a
mozirajongókat
a színházban ötszázszor adták a | jános vitézt
békákat küldött
testvérének Olaszországnak
az éjjel
fogta
őket
petróleumlámpával
megfogtam a kiscigányt gyufásdobozba tettem tudtam ha elejtem a végtelenbe
fog zuhanni
elnéztem
olajos ruhájában bemászott
az ékszíj jak közé
itt
töltötte életéi
esténként
néha elment
villanykarónak
falura
lepedőbe csavart
mellei
a gőzölgő
olajba
csüngtek
levetkőzött
és koporsót rendelt
ruháin sokáig csillogott
az
olaj
hallgattuk
a
lefényképezett hangfoszlány
búcsúszójátékát,
olajtól csillogó ruhájából kivett fehér
zsebkendővel
integettünk
neki
hatszögletű kendőbe csavartam a kiscigányt és csomót kötöttem nehogy a jósok
merev ujjain át a végtelenbe zuhanjon

I virgo Intacta |
feketében járt
anélkül hogy szüzességét elvesztette volna
felakasztotta magát a padláson
szobrot csinált
egy kéz emlékére
megérintette magát
érelmeszcsedett agyával
anélkül hogy szüzességét elvesztette volna
felakasztotta magát a padláson
feketében járt

kőtömegek
cserepezték
be
az
élők
ablakait
keretbe raktam a kiscigányt elindultam hogy bearanyozzam vele földgömbün
ket vigyáztam nehogy elragadják a rokkantak tövében csírázó űrkutatók
egy

perc

a virágot hordja
figyeltük
kertjéből
a
temetőbe
meghajolva
törte a szárakat vázájába tette
kiszitált fűszálak
megmarkolt
három tüskét és vérző
ujját végigcsöpögtette
a temetőig vezető
úton
(gyalog járt)
arcát sírra dobta
és tovább
a virágot hordja
figyeltük
kertjéből a temetőbe
időnként
ivott homokos vizéből
sárgára meszelt üvegben tartotta
dereka alá
rongyokba csavart
izzó követ
tett
eldobálta emlékeit
és hosszan
lélegezni kezdett
füstcsomók hullottak a papucsos
festményekre
két napszámos írógéppel a hóna
alatt
légyvadászatra
indult
a kiscigányt üvegbúra alá tettem nehogy a vérző kezek befoltozzák háló
ingjüknek fehér belsejét tudtam ha elejtem az üveggyürűn át a végtelenségbe
fog zuhanni

a lehulló plafoncsíkok
meszes arcképe
kiközösitete a
megújuló végtelent
a feltépett idegek
homlokzatán
valaki
főszerepet játszott
énekelt
üvegbúrám
légüres terében
a kiscigány a kiscigány a kiscigány a kiscigány a kiscigány
haláltáncot járt
a
végtelenben
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A KOVÁCS

1. A mester a fogóval az üllőre tartja az izzó vasat, legényének laposra kell
kalapálnia. Mindketten nagyon figyelmesen dolgoznak. Nem hallják a csengéstbongást, megszokták már.
2. A mesternek felesége, a legénynek babája, a legény babájának paradicsom
madara, a mester feleségének jércéje van.
3. A mester és legénye megéheztek és megszomjaztak, leieszik a kalapácsot
és fogót. Az éhség a legjobb szakács.
4. A mester felesége levest és húst főz, a legény babája sört csapol, a nap
delel, a tehén bőg, a macska nyávog, a kutya ásít.
5. Deborah, Annalisa, Ebenezer, Valdemar. Valdemar a mester, Ebenezer a
legény, Annalisa a babája, Deborah a feleség. Mind a négyen asztalhoz ülnek,
és esznek, és isznak mértékkel.
6. Az erdőben elcseszte a flintáját a vadász, leejtette egy kemény kőre —
most aztán elgörbült a csöve. A vadász lefújja a vadászatot, a nyúl kiszök
del az erdőből a káposztásba.
7. A mester és legénye erőt gyűjtöttek, a mester pipára gyújt, a legény a
babájával enyeleg. A nap lejjebb ment.
8. Ismét hangos a kovácsműhely. A lakosságnak szüksége van patkóra, szél
kakasra, ablakrácsra, sírkeresztre, fejszére, ekevasra, &c, &c.

ASZTALOS

1. Az asztalos sokfiókos szekrényt készít. Az enyv és szög meghitt barátai,
felhajt egy sört, és politúroz. Egyszer bemegy a konyhába, és gyufát keres.
2. A kuktában forrni kezd a víz. Az ablak alatt fagyai minden mennyiségben.
Az asztalos gyaluval elsimít minden egyenetlenséget.
3. Az esküvöt a lugasban tartja, bölcsötalpat farag, seregélydúcot tervez,
nekilát az ebédlőasztallábnak.
4. Az asztagos él-hal a kékszínű lakkért. Kiegyenesít egy görbe szöget. Fele
sége gulyást főz, kacér szőke haja és fekete alsószoknyája van.
5. Ha elkészült egy szék, az asztalos ráül, kipróbálja, az órára pillant.
6. Január hárs, február tölgy, március platán, április füz, május akác, június
juhar, július éger, augusztus vörösfenyő, szeptember bükk, október lucfenyő,
november nyír, december szil.. Az asztalos törlőronggyal megtörli a kezét, meg
eszik egy darab szalonnát.
7. A helységbe cirkusz érkezik, az asztalosnak első hely dukál, jót kacag a
bohócok tréfáin^ és oldalba böki a feleségét. Dobogót csinál, amelyre ráállhat
az oroszlán.
8. Vasárnap este az asztalos asztalosokkal kártyázik, nyer vagy veszít, bemond
egy húszat. Tweedzakója és patent nyakkendője van, ujjain még barnállik a
politúr nyoma.

EDGÁR AVAGY A FUVAROS

1. Mi lenne velünk a felséges só nélkül, mi lenne ételeinkből? E létfontosságú
ásvány Núbia számos népeinél, miként arról az utazók tudósítanak, elefánt
csonttal vagy arannyal vetekedett.
2. A tengerparti városban a fuvaros felesége megy kenyeret venni. Még alig
pitymallik, a villák előtt rózsatövek.
3. Edgár, a fuvaros a fuvarleveleket osztályozza, az ingaórán fekete számje
gyek és nehéz súlyok, május az esztendő ötödik hónapja, június a hatodik.
4. Edgár negyvennégy, felesége huszonkettő, egy északi mérföld kereken tíz
kilométer, egy kerék átmérője átlagosan egy méter, egy kocsinak négy kereke
van.
5. Vajas kenyeret kávéhoz esznek, a sótlan tojás megfekszi a gyomrot, a lek
vár gyümölcsből készül, a heringet savanyítva vagy füstölve fogyasztják, Ed
gár születésnapja az idén péntekre esik: Télvíz idején majd minden fuvaros
felhajt egy kupica pálinkát, hogy ne fázzon.
G. Öszi szélben a fuvarleveleket a belső zsebbe kell helyezni, ha erdőn halad
át az ember, kutyát visz magával a kocsin s bőséges útravalót, időről időre
eszek belőle, ha nagyon esik, előveszi malaclopóját és széles karimájú kalapját

7. Havasi kürt a hegyekben, gőzös a dombvidéken, szélmalom a síkságon vagy
a tenger mellett.
8, Mikor a fuvaros felesége megjön a kenyérrel, tesz-vesz az asztalfiában,
felhúzza az órát, rendet rak, megvizsgálja a nap állását.

LUDMILLA BARANYA AVAGY A PÁSZTORKODÁS

1. A tatárok egyik fejedelmét Ugetájnak hívták, fényűző sátrakban lakott
— Ludmilla nyáját két hű eb őrzi, Hektornak és Minkának hívják őket.
2. Valahányszor jégeső esik a határban, egy egyszerű tehéntülköt fújnak, az
állatok ezt már ismerik, és a terebélyes óriástölgyek oltalmazó lombsátrai alá
vonulnak engedelmesen.
3. A juhok és bárányok nem Ludmilla tulajdonát képezik, ruha, étel és némi
fizetség fejében másoknak őrzi őket. Egyszerű és derék lány.
4. Egy barika eltévedt. Ludmilla a környék legtávolabbi zugát is tűvé teszi
érte. A felhőtlen égen áll a kerek nap, Ludmilla megszomjazik ebben a nyári
hőségben, a legelső forráshoz megy, találkozik Erikkel, a vadásszal.
5. A községi elöljárónak van egy eleven atlanti rozmárja, különleges jégve
remben tartja, minden nyáron sok jeget használ, Ludmilla kissé tart a roz
mártól a nyáj miatt
6. Erik festett számlapú ingaórát, aranygyűrűt ajándékoz Ludmillának és
egy farkasfogat, amelybe bele van vésve a neve. Vukogor hegyéről pásztor
sípot és havasi kürtöt hallani.
7. A pásztoréletben legszebb a csipkebokor virága, Ludmilla ujjára húzza az
aranygyűrűt, keblébe rejti a farkasfogat, és egy ezeresztendős tölgy törzsére
akasztja a cifra ingaórát.
8. Első kakasszóra felérez Erik és Ludmilla, a vadász felhúzza a csizmáját.
A rögtönzött fekhely előtt egyszeriben ott terem az eltévedt barika — a here
földön töltötte az éjszakát.

A JO SZAKÁCSNŐ

1. A jó szakácsnőnek akkora keble van, hogy azt már semmi se képes el
rejteni, csendes óráiban sóhajtozik, és részben szomorkás, részben vidám da
lokat énekel, legádázabb ellensége egy tejfehér macska, amely elvitte a háziúr
sült kolbászát — hogyan simítsa el most ezt a dolgot?
2. A jó szakácsnő jó levest főz, de pecsenyét sütni is jól tud, őszintén szólva
aranyat ér, habár nem Annának hívják. De hogy is hívják Afrát valójában?

3. Egyáltalán nem Afrának hívják, hanem Adelaidenek, Afra antineuralgica,
és a jó szakácsnő nem az, úgy reggel 6-ig fekszik a széles puha nyoszolyában,
de aztán felkel, megmosakszik tetőtől talpig, és a világos konyhán terem. Az
ablak alatt fütyül a sárgarigó, és ö erős reggeli kávét íöz.
4. A szakácsnő nem a szárazföldre, hanem egy szigetre való, ott még élnek
fí szülei meg a testvérei. Gyereket még nem szeretne, de egy derék férjet,
aki megállja a helyét az életben, igen.
5. Férjem! Uram! Szívem választottja! Hol maradói? Hogy kényeztetnélek,
csak volna merszed. Gyere már, megtakarított pénzem se kutya! Vagy adjon
fel inkább hirdetést?
6. A jó szakácsnő bekapcsoLta a rádiót, vidám reggeli muzsika, mindjárt kész
a kávé, az elvarázsolt parkban felkelt a nap.
7. A jó szakácsnőt Elzának se hívják, és minden emberfia, aki azt hinné,
jócskán téved. Irmachennek hívják őt, az édest, és látnátok csak kimenönapokon — egyáltalán nem veti meg a legújabb divatot!
8. A szép porcelánban gőzölög a kávé, előre felszeletelve a kalács, ebben a
házban senki se szereti az angol reggelit — se sonka, se tojás, se pirítós tehát.
Minden a maga becsületes módján, mint nagyapáink idejében.

EGY VÁLTÓŐR KALANDJA

1. A Union Pacific Vasúti Társ, váltóőrének felelőssége
embert és állatot, és lehetőleg kerülnie az anyagi károkat.

nagy, óvnia kell

2. A váltóőrnek van egy könyve, amelyet mindig olvas, 10 esztendeje meg
van ez a könyve, de a 77. oldal után mindig elölről kezdi, a világért se olvasná
tovább. Hülyeség, dörmögi, ennek ellenére újból nekilát az 1. oldalon.
3. De többnyire kedvenc pipáját szívja, asszonya nincs, látja felragyogni az
égen a vacsoracsillagot, dolgavégezni az őrház mögötti csalános intim zöldjébe
jár, különben koránkelő ember, és evés után rendesen felhajt egy sört.
4. Az utolsó vonat mindig 21,35-kor halad át, látja, amint az utolsó kocsit el
nyeli a messzeség, a fékező intett neki, évek óta barátok, noha még nem
váltottak egy szót se.
5. A váltóőr egy régi ponyvát olvas, cím: A Union Pacific Express embere.
Ma elhatározza, hogy végigolvassa a regényt, de nem nagyon bízik magában.
6. Egyszer egy idegen fékező állt az utolsó kocsi peronján; kisegítő lett volna?
7. 23 tájban a váltóőr szokatlan fényre lesz figyelmes, kimegy az őrház elé,
vonatot lát közeledni, amely nem szerepel a menetrendben, tökéletesen hang
talanul gördül tova, az utolsó kocsi peronján az egyszeri idegen áll, és száj
harmonikázik.
8. A váltóőr megdörzsöli a szemét, mindezt különösnek találja, hisz teljesen
egyedül van, visszamegy az őrházba, e rendkívüli alkalomból megiszik egy
sört, és 78-tól 126-ig csirizzel összeragasztja a lapokat. Ez lesz, gondolja, a
legokosabb.

A KEFEKÖTÖ

1. Egyenként a világosság felé tartja a szőrszálakat, megvizsgálja a szilárd
ságukat, megszámozza, és kellő hosszúra vágja őket, felráz egy drótkapoccsal
teli dobozt, gondja van az enyvfőzö üstre, megöntöz egy muskátlit, aztán
munkához lát megint.
2. Nem, ő nem használ borotvapengét, és tényleg fejben tart minden számot,
nündent megmér pontosan, a bonyolultabb müveleteket szótlanul végzi, józan
megfontolás után vegyít hideget és forrót.
3. A lány leejtett csipeszekre lel, és újból kiegyenesíti őket, néha egy milli
méter tört részéről van szó, a kefekötö megkéri a lányt, söpörje össze a hulla
dékot, zárja be a feketerigóját, készítse ki ezt meg azt.
4. Ecsetek és kisebb seprűk is kikerülnek a kefekötő keze alól, itt a követ
kezőre kell ügyelni: már forr az enyv, az ember elzárja a csapot, nedves
ronggyal megragadja az üstöt. Ez esetben ajánlatos azbesztalátét.
5. Megemlítendők a négy évszak szőrszálai: tavasz 6 cm, nyár 2 cm, ősz 3 cm,
tél 1,5 cm. Nyílt láng vagy túl nagy nueleg lehetőleg kerülendő.
6. Monszun esetén más a helyzet, lásd Dél-India, Kelet-India, Archipe-szigetek &c.
7. Az ilyen szőrszálak néha hosszú utat tesznek meg, a földkerekség minden
táján vágják, gyűjtik és csomagolják őket. A lány felugrik az emeletre, a
mester elhányta a pápaszemét.
8. Északon négyszögletes mesterséges hold fából vagy műanyagból, Délen
anyakoca malacostól. Kelet és Nyugat nem jön számításba. A felforrt enyvet
állandó hőmérsékleten kell tartani, a kapcsokkal egyetemben az a legfontosabb.

A TEAKERESKEDÖ

1. Kínától Brémáig bizony hosszú az út! Mennyi lehet az idő? Mindjárt üt
az óra!
2. A városra langy eső hull, az emberek nem sokat haboznak, kifeszítik az
esernyőjüket, és aláállnak, üzletekbe és boltokba térnek,
3. ötöt üt az óra. Olykor elég egy keménykalapot vagy egy citromot magunk
kal vinni — és egykettőre kiderül az ég.
4. A teát hozzávalóval vagy magában isszák, a teakereskedőknek tiszta csipe
szük van, amellyel kiszedik az eltévedt levélkéket a vevők ruhájából. Van
zöld és van fekete tea.
5. Eső után az esernyők ismét visszakerülnek az esernyötokokba, a bádog
igen kiválóan alkalmas doboznak, a teakereskedők nevei ábc-sorrendben taiálhatók valamennyi telefonkönyvben.

6. Egy raglános úr megbokrosodott lovak elé veti magát bátran, nagy sze
rencsétlenségnek veszi ezzel elejét, a teakereskedö vevői az üvegajtó mögül
mindent látnak, és tapsolnak. Ez tetszett nekik.
7. Éjjelente, mikor a teabolt zárva, az üvegtáblákon besüt a hold, és megvi
lágítja az ábrás dobozokat és csomagocskákat, nőtlen teakereskedök jövendő
teakereskedő-feleségekkel álmodnak.
8. A tearózsák a növényvilág pagodái, az oroszok a kínaiak országát Kitájnak
hívják, ha jázminnal keverjük, az sajátos ízt kölcsönöz a teának.

A VARGA

1. Szvetozár, a kézbesítő jön a réteken át, napellenzösen és egy levéllel Ü j Foundlandból. Tisztességes lábbelije van.
2. A varga mára végzett, és zsolozsmázik. Imogen, a legkisebb lánya egy
puha ronggyal a sárgarezet fényesíti. Lucretia előkelő római nő volt.
3. Némelyeknek vörösbeggyel leli erdejük — a vargának árja, harapó- és csípöfogója, méhviasza, kalapácsa, bőrverője, szorítóvasa, kaptafája, borszesz
lámpája, cifrázókereke és más egyebe van.
4. A ház büszkesége egy kék lámpaernyő, kellemes fényt áraszt a szobában.
Ezenkívül fehérre vannak meszelve a falak, az esteli órák nyugalmasak, a
vízcsapokat gondosan elzárták, kard a sezlon felett.
5. A kézbesítő ma későn jön, a vargához külön. Gyors szökellésekkel közele
dik feléje. Mindazonáltal egy húsvéti üdvözlőlapot hoz.
6. A varga felesége esztendeje és napja megszökött, azóta a lány vezeti a ház
tartást. A vargának van egy testvére Amerikában.
7. Mikor a varga reggel dologhoz lát, legelőször is beáztatja a bőrt, aztán
megissza a kávéját, és a tenyerébe pök. Mucius Scaevola előkelő családból
származó római ifjú volt.
8. A varga szökött feleségét Hermionenek hívták, a krasznojarszki terület
Szibériában fekszik, Imogen törpepapagáját Roaldnak hívják, a varga Amundsenröl nevezte el.

ULRICH, A VÍG KEDÉLYŰ MÉSZÁROS

1, Egy rendes húsétel valami remek dolog, le a kalappal a főzelék előtt, de
egy szelet főtt marhahús korona a spenótra, okvetlenül maradinak kell len
nünk ahhoz, hogy ezt a felismerést ostobán tagadjuk.
2. Egy rakomány szarvasmarhát terelnek ki a pályaudvarról, irány a zöld
nagyvilág, mondja a vezérmarha, és a csorda poroszkálva megy utána.

3. A konkurrensem a szomszéd utcából, mondja a mészáros, majd kizárólag
bikaherén él, és mégis félúgy se győzi, mint én, hát ez meg hogy lehet?
Páratlan könnyedséggel szolgálom ki a vevőket, teljesítem a háziasszonyok
kívánságait, mint egy szárnyas angyal, itt, kérem, nincsen várakozás, haszon
talan sorbaállás, pontban hétkor engedem le a redőnyt minden áldott nap.
4. Ulrich biztos kézzel darabolja szét a sertéslapockát, minden szem őrá sze
geződik, ez igen, ez érti a dolgát! köténye hófehér, egy szem vér se rajta,
erre nagyon kényes — mester úr, mondja az inas, ha mindig fürge leszek,
és azonfelül még töröm is magam, akkor én is olyan leszek, mint a mester úr?
5. Az asszony kocsonyát akar csinálni, az embernek estebédre, ecettel, olajjal
meg apróra vágott vereshagymával. Minek vesződnél evvel, mondja a mé
száros, mindenféle-fajta házi kocsonyám van a hűtőben.
6. Falvakból jő a marha, víg kedélyű mészáros általveszi (Klopstock).
7. Nincs mészáros, aki homárt ölne, effélére az nem kapható, elvégre tanult
iparos, nem holmi halaskofa.
8. Ulrich jön a vécéről, utána mindig kezet mos, mert szaktudás és testi tisz
taság elválaszthatatlanok az olyan mészárosnál, aki kicsit is ad magára vala
mit.
Oravecz Imre fordításai

a szép keresése

h. c. artmannről
ORAVECZ

IMRE

Végy ennyi és ennyi Krúdyt, ennyi és erniyd Nagy Lajost, ennyi és
ennyi Weörest és add hozzá, ami ezekből hiányzik és Artmajmban meg
van. Valahogy így kezdődne a 'poétikai recept, ha nem volna eleve re
ménytelen vállailkozás megpróbálkoznunk vele. Féligazságokat jobb nem
kimondani — nem az igazságra vezetnek. Bánmi, ami Artmannra áll, an
nak az ellenkezője is igaz. Nála igazán nem tudni, hol ér véget a mű,
és hol kezdődik a valóság. Konrád Bayer, a Wiener Gruppé egy másik
alapító tagja írta róla, amit később jómaga öngyilkosságával ugyan meg
cáfolt: „Nekem ő példa volt és ibizonyság, hogy a költői egzisztencia le
hetséges." Ez a kijelentés a költészetre mint életformára céloz, amelyet
Artmannnnak oly zseniális módon sikerülit megvalósítania: kamaszévei
től kezdve ügyesen eltüntetett és mesrtierségeselfckel pótolt maga után
miinden fontos életrajzi nyomot — 'hiogiráfus legyen a talpán, aki majd
eligazodik a stilíizáit tények szövevényében!
A világrajövet időpontja szemtanúk szerint 1921, bár a költőnek ked
vesebb az 162 l-es esztendő, mivelhogy az anyakönyvező öreg plébános
bizonytalan kezeírása állítólag így is olvasható. Közelebb jutunk az
artmanni világhoz, ha egyszerűen és szerényen beérjük azzal, hogy a
Szűz jegyében született St. Achatz am Walde-ban, ebben a megmt in
kább képzelt, semmönt alsó-ausztriai helyiségben. Ennek a titkolózásoíiak,
ködösítésneik természetesen funkciója van, miként számosabb álneveinek
is: Hans Carl Bronislavius Artmann, Artmann de Rutherfurt, Hieronimo
Caspar Laertes de Artmano etc, etc. A korai Ib Hansen kivételével
mindegyiknek része valamilyen formában az Artmann szó. És ez a név
már önmagában is írói program. Hirdeti viselőjéről a leglényegesebbet:
tudatosan művésznek lenni, nem többnek, és nem kevesebbnek.
De Artmann nemcsak a neveket válitogaitja szünitelenül, hanem életé
nek változatos színhelyein Ferenc József-földtől le egészen Gibraltárdg
a korokat is. Tegnap még névtelen kelta bárdok közt, m a Villonnál, hol
nap Ramón Gómez de la S é m a társaságában érzi otthon magát. Ha vala-

kire, aikkor rá minden bizonnyal álil az, .amit Schiller a költőről mond:
„A költő mindenkinek kortársa." Modern Próteuszkémt ezer meg ezer
változata van életben és műben egyaránt. Nincs irodalmi irány, iskola,
modor, amibe bele ne venné magát. Ha kell, nyelveket talál ki, sosem
volt szókat, ő, aki — rejtély, hogyan csinálja! — több tucat nyelvet be
szél ugyan, de egy kereskedelmi iskolai közjátéktól eltekiintve sosem ré
szesült magasabb szintű intézményes képzésben. Csupán az alakok, a ne
vek, a pózok változnak, Artmann — talán éppen e képesség ő maga —
marad.
Par excellence költő, aki mindent tud, és annáil is többet. Műveit lehe
tetlen volna számba venni. Máx csak azért 'is, mert ő se tud mindről —
jó pár még kéziratkorában elveszett az ötvenes években. írt barokk köl
teményt, perzsa qualiraint, dialek tus verset, gregueriiát, hosszúverset,
haogverset, ráolvasást, mesét, mondókát, chansont, színművet, elbeszé
lést, horrort, detektívtörténetet, fantazmagóniát, operát, pantomimet, ké
szített montázst és különféle meghatározhatatlan fajú szövegeket. Fel
váltva volt: népköQtő, kínai udvari poéta, dadaista, minnesánger, i r o máncszerző, regös, sámán — illetőleg világutazó, érdemdús polgár, gá
láns lovag, verekedő, előkelő dandy, korhely, csendháborító, anarchista,
motorszerelő, gazdag kalmár, pásztor, detektív, agitátor, huszár, táboori
kürtös, monarchista, zsoldos, felfedező, szabadcsapat tagja, fáraó, szabad
ságharcos, alkimista — mikor minek képzelte magát.
Témái igen változatosak. A sokféleség azonban egységgé szerveződik
életművében. Mert Artmann képessége a köl-tőé: össze tudja egyeztetni
a különbözőt, amit térben és időben kalandozva eléje vet a sors: a szür
realista ötletet, a pop-gesztust, a realista módszert, a nonsense-hatást —
ha éppenséggel csak a századfordulóig van kedve vi>sszamenni — épp
úgy, mint más síkon a finomat és nyerset, a derűset és komorat, a könynyedet és súlyosat, a fenségeset és alantasát. És ami leginkább jellemzi,
nem ismer hasznavehetetlent — számára az irodalomban a régi is, az
új is egyformán értékes. Szertelen és nyugtalan. Alig kapott bele vadamibe, máris más foglalkoztatja. így munkái töredékesek. Á m éppen ez
igazi erősségük.
A z itt közölt prózák a „Szorgalom és ipar" című kötetből valók.
Ez a sorozat a mesterségek és foglalkozások látszólag ártatlan leírása.
Megállapítások, meghatározások, észrevételek sorakoznak számozott be
kezdésekből álló fejezetekben az érintettek perspektívájából elmondva
és magától értetődően. Mindegyik kivétel nélkül olyan darab, amelyben
megcsodálhatjuk az antmanni erényeket: eleganciát az előadásban, szel
lemességet a fogalmazásban, leleményességet a bonyolításban, bravúros
ságot a szerkesztésben, humorosságot a hangvételben. Megannyi feltá
masztott hangulat, régi meghittség, szándékolt naivság, apró finomság,
szakszerű leírás, agyafúrt csavartság — iskolás ki-jelentő mondatokban.
Schüleraufsatzdeutsch — mondaná a német. És mindez m-integy mellé
kesen egy banális valóság leleplezése a banális megnevezés révén.

tagadó kert
KANTOR

LAJOS

A 'kert a pozitív emberi beavatkozás, a miuika, az építés jelképe. Ha
csak nem díszkert vagy „az Isten kertje", azaz temető, a termékenység
fogalmát asszociáljuk hozzá, gyümölcsöst, szőlőt, veteményest értünk
rajta.
Mi fán terem hát a „tagadó kert*'?
Egy Szabédi László-vers címe. A vers mindmáig 'közöletlen, 1928 szejptemberében, tehát huszonegy éves korában írta Sastbédi, aki minit költő
és tanár építő emberikénit, a romániaii magyar kultúra egyik legsokolda
lúbb építőjeként él tudatunkban.
Mi volna hál ez a „tagadó kert"? Zsenge ifjúkori kaland, útkeresés,
mindenáron eredetiségre törekvés? A vers fölöslegessé teszi a spekulatáv
válaiszkeresést, Szabédi híres, tiszta, logikus okfejtésével oszlaJtja el a
kételyeket:
A mi kertünk furcsa kert.
Tegnap szinte kikacagtam.
A mi kertünk istenvert.
Almafa és körtefa,
Meggyfa, szilvafa, barackfa,
Van itt mindenféle fa.
Hanem egyik sem terem,
Hasadt kérgű, törött ágú —
Mind elhalnak csendesen.
A mi kertünk furcsa kert,
Alija a vitézi próbát,
Amin pedig sohse nyert.
Szabédi László életművének ismerői számára nem idegen ez a világ,
a Tagadó kert a maga erőteljes puritán írealizmusával tulajdonképpen

Az alkotó szegénység (1930) ikerversének tekinthető — s ne felejtsük, ez
már három évüzeddel ezelőtt meggyőzte Illyés Gyulát Szabédi költői el
hivatottságát dlletöen. A Lázár utcai ház, illetve kert, a törékeny üveg
edényre emlékeztető laikás („egyetlen rossz mozdulat lim-lommá zilálná
kincseinket") és a hasadt kérgű, törött ágú .gyümölcsfák a ház mellietit:
minden finom költői hasonlart; ellenére, valódi viilág — letaigadhatatilan,
megtagadhatatlan. És mégis, megtagadásra késztető, hiiszen létében hord
ja a tagadást; ahol a régi ágyakban óvatosan álmodnak, nehogy a földön
ébredjenek, ahol a fák megtagadják, hogy gyümölcsöt teremjenek, ott a
vitézi próbát csak úgy lehet állni — a győzelem reményében — , ha a
költő magát „az alkotó szegénységet", a „tagadó kertet" tagadja meg. Ez
az origója Szabédi László költészetének, meghaltározója oly sokat emle
getett dialektikájának. A hűség (az otthon ligenlése) és a tagadás (egy
más jövő elképzelése) az a kettős-egység, amely életét, életművét össze
fogja, vitáit, vívódásait a 'konkrét esetlegességeken túl magyarázza, er
kölcsi példaként állítja az utókor elé.
A Lázár utcai szülői h á ^ ó l kerültek elő azok a kéziratos füzetek is,
amelyek e hűségről s a kitörési kísérletről meglepően korai és gazdag
hírt hoznak. Filológusi feladat lesz a zsengék, a kiadatlan (ifjúkori) ver
sek időrendi behelyezése az életmű egészébe, a variánsok elkülönítése,
s esetleg annak a megállapítása, miért, milyen elv szerint hagyta ki őket
a szerző különböző köteteiből (Alkotó szegénység, 1939; Telehold, 1944;
Válopatott versek, 1955). A legkorábbi vers, a Hazámra 1920 februárjá
ból való (a „szerző" még tizenharmadik évét sem töltötte be!); hangvé
telében, formai megoldásaiban tökéletesen illeszkedik bele a Pétőfi-epigon almanach-lírába. A szintén 1920-as Utazás Bölönbe, a nyilvánvailó
szerepjátszás ellenére, már személyesebb hangot üt meg, a költői tehet
ség jeleivel. De ezek az első, gyermekkori próbálkozások, amelyeket már
1921-től (!) fordításkísérletek egészítenek ki (Catullus, Lenau, Goethe,
Lessing, Heine, Schiller, Goga, Verhaeren, Francis Jammes, Baudelaire
— magyarul, majd Petőfi, Gyulai Pál, Balassi és Ady, illetve Szabédi —
franciául!), ellsősorban a költői pályára készülődés tudaftosságával keilitik
fel figyelmünket. A mintegy háromszáz darabot számláló kéziratos gyűj
teményből azonban néhány vers jóval több, mint egyszerű filológiai
adalék. A „Köszönöm, jól vagyok" önmegtagadó, hazug fordulata helyett
őszinteségre vágyik, a „gonosz vendégek" után (legyenek bár azok csupán
„tántorgó gondolatvütézek") szélesre tárja az ablakot, végre bátran sze
retne összeméretkezni másokkal, s a negyvennyolc lépés hosszú otthoni
kert a szabadság és kényszer ellentmondására ébreszti:
Ha más vidékre hív a szépség,
De rab-cellába zár a kényszer,
Celládat bár mérföldek mérjék,
A zárt falakkal megelégszel?
Amikor a kérdést így élére állítja — még tizenhét éves sincs. Nem
kétséges, hogy már ekkor a saját útját keresá — és nem könnyen találja;
a cigányasszonytól „a p i s ^ o s utcasarkon" vásárolt hóvirág felfakasztja
az ifjú költő-jelöltben az elégedetlenséget:

Veszek is, szagolom, s búslakodom
eleiünk átkán, mert itt van a baj:
másodkézből kaptunk mindent,
hóvirágot, érzést, Istent,
s eközben valami elsikkadt, jaj, —
hova lett, jaj!?
Ez a „másodkézből kaptunk mindent" egyaránt vonatkoztatható a kölltészetre s a költészeten túl a gondolatokra. Hogy milyen másodflagosságoktól kell a itizenhét éves Szabédinek '(illetve még Székely Lászlónak) sza
badulnia, ml'lyen erőteljes hatásokkal ifcell megküzdenie, hogy saját kínzó
problémái-t a saját költői hangján megszólaltathassa, aizt A pénz című
vers világosan példázza. „ A vér, ha omlik, könny, ha csordul", „ A dús,
ki sáraranyban dúiskál, / a koldus, aki teng szeméten" vagy a „ S milyen
kevés az emberek közt, / aki az arany bűvkörén túl / úgy éldegél, hogy
körülötte / a kincsvágy hangtalanra némul"-s2erű sorok ugyancsak az
almanach-lírára (részben viszont Vörösmiartyra) utalnak, de az egész vers
kérdésfeltevésében lehetetlen nem me^átntmk Adyt, a Vér és aramj új
hangját is:
Milyen jó volna büszkén vallni,
hogy az arany engem sem amit,
palota nem kell, szép fogat se,
és megvetem dús lakomáit.
Csakhogy ez már Szabédi, a vívódó, a világgal és önmagával szembenéző
költő hangja — az egyik első igazi Szabédi-vers, amelyben a „büszkén
vaDni", az „arany", a „palota", a „dús lakoma" felhasználásával egy ön
álló magaitantás formálódik:
De jaj, egy kunyhót mint szerezzek,
ahova csendben meghúzódjam?
S mivel pótoljam, hogyha fogyna
jártányi eröm az izomban?
Elfakultak a színes álmok,
mik ifjúkorom aranyozták, —
de mentenem kell, mentenem kell!
Fáradtan harcot vállalok hát.
Szabédi László viszonya költő-elődeihez, kortársaihoz a poéta doctusé
(s épp a kéziratos füzetek mutatják, milyen kitartó volt ez a tanulás).
Ahogy Illyés Irta az Alkotó szegénység megjelenésekor: „E költőnek nem
maradt iskolás anyag irodalmi múltunk." Maga Szaibédi sem tagadta,
nem takarta a hatásokat. Szemlér Ferenchez címzett 1937-es levelében
vallotta: „ . . . b e f o l y á s o l t minden jelenség, amivel valaha kapcsolatba
kerültem, francia iTXxlaiiom, latin irodalom. A z én legnagyobb irodalmi
élményeim a magyar irodalom nagyjai voltak. Petőfi, Atany, Madách
és Vörösmarty, csupa költő, most veszem észre." Természetes, ugyan
akkor, hogy e vitetkozó elme, ahogy kotrtársaii aposztrofálják Szabédit,
mestereihez sem osak a feltétlen itdsrtelet feszes tartásával közeledik. A
nemzeti örökséget, Vörösmarty, Petőfi, A d y örökét úgy veszi számba,
hogy — általuk és velük, de — már egy új kor újabb tanuliságaival, az

o páLoszuka't meghaladva fordul szembe egy 'torz magyarság-szemlélettel.
Petőfi t U T i y a s á g o t , politikai huzavonát ostorozó versei, Vörösmarty Szó
zala és Ady már eszázadi intése, a Magyar jakobinus dala v i s s z h a n g z i k
a Beleszülettem című Szabédi-vers (1929) első szakaszaiban:
Lesz-e a moccanásból mozdulat?
Lesz-e az akarásból akarat?
A példák fajzatai figyelgetem:
lesz-e közöttük vizem s kenyerem?
Mondják, itt erősek a példák
és megvetettek a próféták;
de csak moccan az agyvelő itt,
s az akarás csak fészkelődik.
A szakasákezdő sorok kapcsolódnak a hagyományhoz, a rájuk következő
két-két sor (különösen az első szakasz személyes vonatkoztatású harma
dik és negyedik sora) iróniába hajlik, hogy a következő versszakok az
tán egészen az iróniát állítsák előtérbe:
A kiindulópont hamis.
Gyengén hisz a próféta is,
s mert nem mer nagyot kezdeni;
maga bűnét másra keni.
Szabédi ezzel rálicitál klasszikus elődeire, bár szintén a fájdalom és nem
a kívülálló hideg objiek ti vitása vezeti tollát; a fájdalmas gúny — a kö
zösség nevében vállalt öngúny — élesebbé -lesz az uitolsó előtti szakasz
rímelésében:
S ezer év végzetén
is akad oly legény,
kinek kezd fájni a
felhagyott Ázsia.
(E visszahúzó, passzivitásra kárhoztató szemlélet ellen küzdött élete
utolsó éveit lefoglaló, a konzervatív finnugnisztikát élesen támadó nyel
vészeti munkájában is!) A vers-zárás: vérző kacaj, a valósággal számoló,
de belenyugodni nem tudó felkiáltás; a szavak mintha a megérkezést,
a közösségre találást mondanák, holott — húsz soros előkészítés után
nyilvánvaló — a költőnek mindenhez inkább van kedve, mint az ujjon
gáshoz:
Beleszülettem,
s ezért szünetlen
ujjongok: 0 . szép
s nekem való nép!
Az őszinte önviesgálat a költő sorsát „a romokon sodródó sorskerék"éhez hasonlíttatja (Nélkülem, 1930) — de ez a félismerés nem boldogít
hat, a költői rátalálás pontossága sem hozhat káelégülésrt. A jellegzetesen
értelmiségi lebegést, mély korabeli verseinek hangvételét meghatározza,

igyekszdk feloldani: társakat keres. Pomogáts Béla úttörő tanulmányá
ban (Népköltészet és dialektika. Szabédi László poétikájáról) így magya
rázza Szabédi eljutását a népi írók mozgalmához: „Józan elme volt:
eleve gyanakvással tekintett arra a túltermelésre, amit a hanm-inoas évek
magyar és erdélyi közélete mozgalmakban és ideológiákban produkált.
Magányát, elszigeteltségét azonban fel kellett számolnia. Ezért vonzódott
a népi mozgalom szociális és esztétikai elveihez. A népi írók erkölcsi
relelősségtudata, szociális radikalizmusa t e t t rá hatást, s vonzódott a
szomszédos népek — magyarok, románok, szlovákok, jugoszílávoik — test
vériségét és együttműködését hirdető koncepcióhoz Is. A mozgalom köré
ben érvényesülő irracionalizmustól azonban mindig visszariadt, a jobb
oldali kinövé:seket mindig elutasította." E fontos, betájoló megállapításoikat a kutaitásnak még ezután itoelQ életrajzi-korrajzi vonatkozásokkal
feldúsítania, s alapos összehasonlító esztétiJkai elemzéssel kétségtelenné
tennie, annyi azonban már ma bi2Stosan elmondható, hogy Szabédi és a
népi írók mozgalmának kapcsolatában ugyancsak az igenlés és tagadás
dialektikája érvényesült. Ahogy például A szabédi zsoltárban (1936) a
magyar, illetve közvetlenül a székely balladahagyományt aktivizáHja (idé
zett 1937-es levele szerint nem tett, nem érzett különbséget székely és
magyar népköltészet, székely és magyar között — noha ö nem csak neve
szerint volt Székely), abban nem egyszerűen a hagyományőrzés, hagyo
mányfelmutatás gesztusa van benne, hanem — a tragikus és tréfás bal
lada elemeineík ötvözésével — tudatos költői rálátás is saját korának fa
lujára. A „tanultság" még nyilvánvalóbban jelen van A szabédi Nagy
réten vallomásos soraiban. A verskezdeltből (,^oldog vagyok kicsit, /
mert kínjatiim kicsik, / fut a nagyja előlem") kétségtelenül kielemezhet
jük a Balassinak tulajdonított, Öszi harmat után című népdal egyik szö
vegváltozatának antinómiáját („Boldogtalan vagyok, / Mert kínjaim n a 
gyok, / Mint. holt eleven járok"), de a Pomogáts jelezjte rokonság mellett
más feltűnő hasonlóságok is szemünkbe ötlenek. Igaz, hogy „a népdal
szöveg a bujdosásba kergetett kuruc fájdalmát szólaltatja meg, Szabédi
verse, ellenkezőleg, a hazatalált költő örömét", és hogy „a hazatalálás
nem pusztán geográfiai, hanem kulturális értelmű", ne hallgassuk e l
azonban, hogy ez a hazatalálás nem zavarlaílan, a Szabédre megérkezés
nem torkoll idillbe. Nem csupán a sínmotívum, nem csupán a ragyogó
alliteráció-sor („Démoni dinamó . . .") emlékeztet József Attilára, a tár
sak közt is társtalanul maradtra; A szabédi Nagyréten (1936) utolsó sza
kasza a Hazám (1937) zárószonettjének alapmetaforájával cseng össze:
csak a kutya, láncon,
ne járna vad táncot,
mint egy veszett motolla!
Csak a kutya, későn,
ha setétedés jön,
ne vonítna, csaholna!
Csak a kutya, éjjel
— orgonáló vészjel —,
csak a kutya ne volna!
Ez korántsem „tiszta népi" hang, ebben nemcsak a Nyugat költői forra
dalma érhető tetten (a formai bravúrokban), hanem az a bizonyos értel
miségi lebegés, a csak-elaltatott félélem, tragikum-érzet, amelyet végle-

gesen egyén és 'közösség feltétel nélküli egymásra találása, teljes összehaingolódása oM'hatma osupán fel.
Vonzás és taszítás trag>ikus játékában sok tényezőt kell majd figye
lembe venni; a hamis kisajátítók negatív példája semmiképpen sem
mellőzhető e tényezők között. Illyés Gyula Egy népfinak címzeUt híres
sorai egy nemzedék (sőt: több nemzedék) szomoirú tapasztaQatát foglal
ták epigrammába; Szabédi Ars poeticája (1943) ugyanebből a gondolat
körből, ugyanebből a dilemmából fakadt, csakhogy 6 — alkatának meg
felelően — a kétséget, fájdalmat idóniiával keveri, amikor a „drága", jól
megfizetett csábításról, a népet árulókról szól.
Érdekes párhuzamot ígér a népi írók ugyancsak jellemző műfajában, az
elbeszélő költeményben, a Kelen Péter (1936) és mondjuk a ha.rmimcais
években keletkezett illyési elbeszélököltemények szembesítése — ezzel
is Szabédi és a népiek mozgalmának kapcsolatát iáthaítnánk tisatábban.
A kor jellemző elbeszélő költeményei népi hősöket énekelnek meg, az
újra időszerűvé vált Petőfi-jelszó szellemében: „Ha a nép uralkodni
fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uraílteodjék."
Szabédi „verses novellája" a huszonnyolc éves magántisztviselő „szerelmi
kalandjáról" viszont nem a János Vitéz, linkább A helység kalapácsa
modern utódjának tekinthető; az úrhaltnám polgárcsailád, az éhenkórász
költő és a bárgyú, de biztos egzisztenoiájú Kelen Péter története szocio
lógiai látásra — és jó humorra vall. (A folytatásra közel két évtizedig
kell vámi; igaz, ragyogó szatíra az eredmény: A pacsirta, amelynek fo
gadtatása ugyancsak szatírába kívánkozna.)
A tagadás esztétiikai (és erkölosi) funkcióját igyekeztünk jelezni e né
hány példával. Nem ösztönös költői rátalál ásókról van szó — mint ahogy
Szabédi igenlése sem ösztönös — , de tudatos keresésről, ppog.ramról.
akit nem -indokolatlanul sorolnak be a harmincas-negyvenes években a
népi írók közé, Kitss Jenő egyik kötetéről szólva, a magyar ritmus dal
szerűségének megtöré'sét helyesli, sürgeti, egy gondolatibb líra érdeké
ben. („A fokozott dalszerüség mellett a magyar -ritmushoz nyolcvan év
óta valami émelyítő, sonkolyos műkedvelő íz 'tapadt, hasonló a cigány
zene hetyke magyairosságához. Továbbá a szabályos mérték csattogó lük
tetése széttörte a gondolatot, pozdorjává zúzta az értelmet, kirázta a sza
vakból a konkrét jelentést. A z önmagukban zárt sorokat csak a rím
fűzte egymásba, mely maga is fáradtan egylére ment, s csodála«bosíképpen
csak hangsúlyozta az összecsengő sorok zártságát: A reform fő célja te
hát: alkalmassá tenni »a magyar nemzeti versidom«-ot egy gondolatibb
líra számára.") Ezt az igényt költészetében .is felismerjük, valóban a
tartalom és forma olyan összhangjában, amilyennek azt Földes László
jellemezte: „Szabédi párhuzamai, ellentétei és fokozásai, ezek az állító,
állítást tagadó, majd tagadást tagadó fordulatok, ezek az egymást keresz
tező egymásba átmenő, kirjelemtő, eflilentmondó és ellentmondásnak ellent
mondó stílusformák: a világgal és önmagával viaskodó lélek kényszerformái."
Egy korszakot, egy nemzedéket jellemző erkölcsi és esztétikai tanul
ságokkal jár Szabédi tagadásainak története az 1944-es történelmi sors
forduló után. A háború, a fasizmus iromboflásait követően egy ellsődlegescn építő szakasz következik. Mit tesz, milyen esztétikai lehetőséged
nyílnak annak a költőnek, aki „a világgal és önmagával viaskodó lélek
kényszerformáiban" alakította ki gondolkodásmódját, lírájának saját

hangját — aki viszont, nem kis mértékben éppen magas fokú inlellektuaLitásának eredményeként, lidöközben kommunistává érik? Feladja ön
magát? A kérdésre nem lehet egyszerű igennel vagy nemmel felelni.
Mert igaz ugyan, hogy Szabédi versei az 1946-os Költők és bíráiófckal
kezdődően már-már jelszószerűen leegyszerűsödnek (régebben használt,
ellentétező stílusformáiiból valamint azért átment ezekbe 'a közvetlenül
politizáló verseibe is), a szenvedélyes tagadást azoniban éppen így való
sítja meg: régi önmagával fordul szembe, s egyáltalán nem a kordivat
nak engedve gyakorol csaík önbírálatot, hanem a tanultakból következő
belső parancsnak engedelmeskedve (Vezessen a párt), A „Lobogónk: Pe
tőfi!" irodalompolitikái jelszó tulajdonképpen nem idegein tőle; jellemző,
hogy amikor még nincs is szó erről a kizárólagos 'lobogókitűzésről, Sza
bédi a Csalogányok és pacsirták költői gondolatát éM újra egyik legszebb
lírai versében (Ura legyetek, 1947) — szabédilászlós formakultúrával.
1949-ben gúnyosan nyilatkozik Egy költőről, aki „székiben hírli, / hogy
nehéz -ma verset írni"; e „bámész" poéta kioktatása után meggyőződéssel
vallja:
A költő — sajátját írja.
Szívből fakad fel a líra
s mélyből, ahogy a hévizén
keresztül a mélység izen.
Szabédinak nincsenek kétségei afelől, hogy az ő szavában „ott izzik a
történelem", s ez az eszmei biztonság látszólag könnyűszerrel vezeti át
a saját költői hang feladásának évein.
Sajnos, mennyiségileg nagyon kevés művészi bizonyítékunk van a kö
vetkező, ugyajiicsak töiíténelmíLeg determinált szakaszból Szabédi eszté
tikai nézeteinek alakulására, két kitűnő szatírája azonban, A pacsirta
(1949—1953) és a Mese (1953) annak a költői jele, hogy szerzőjük el
jutott a tagadás tagadásához. Nem szemibefordulás ez önként, benső hév
vel váJlait eszményeivel, de a torzulások és ijorzulásleheitőségek felisme
rése.
A szintézisre már nem jutott ideje — bár a hegeli hármasságot véve
alapul (tézis-antitézíis-iszíintézis), közel járt hozzá, örökségként ránk ma
radt viszont példaadó vallomása:
Teherként hánytam el a félsikert,
balsikernél is kevesebbre tartva,
s mindennap koldusként indultam el
világhódító nagyszerű kalandra.
(Az egészet akartam)

a tudós tanár*
DÉR

ZOLTÁN

Tancs Gusztáv tudós taoiáir volt, s ebben a szókapcsolatban a hangsúlyt
a tanárra tesszük. Azért a tanárra, mert Toncs Gusztávban az ismeretek
átadásának szenvedélye mindig eresebb vodt, mint fölfedezésük vágya.
Á m az ismeretterjesztésnek sok válJtozata lehetséges. Vanna/k, akik a kézi
könyvek letisztult, elrendezett szövegét tanulják meg és adják át hallga
tóiknak. Ahol ilyen kézikönyvek nincsenek, ott a tankönyv anyagát vagy
az egyetemi jegyzeteket. A tanárok többsége ma is és Toncs idejében is
így tanított.
Toncs másképpen. A „tudós" jelző az ő esetében elsősorban azt jelenti,
hogy éber figyelemmel követte az irodalomtudomány eseményeit, s a
legmeggyőzőbbeket mindig az adott alkalom, iskolai óra vagy más elő
adás témájának, közönségének az érdekei szerint tudta sajátos rendbe
csoportosítaná. A z újjáteremtő konstruálás művelete ez, amelyre még, a
tanárról szólva, visszatérünk. Jelen összefüggésben az a fantosaibb, hogy
az irodalomtudomány éber és értő figyelme, a hozzáfííződő kapcsolat
Toncsnál nem egyszerűen a szorgalom műve: annál szorosabb, személye
sebb jellegű. Magyarán szólva: Toncs Gusztávban erősek voltak a tudósa
adottságdk is, és pályája első felében ítöbb önálló, fölfedező igényű vállal
kozásban ki Ls próbálta őket. Kipróbálta a filológiában, mely a korban
oly nagy szerepet betöltő poaitivóizmus legbecsültebb területe volt, s
kipróbálta a műelemzés, műkommentáláB műveleteiben is. Ezekről rész
letesebben kell szólnunk, hogy Toncs készültségét és tudományos szem
léletét megismerhessük.
Munkásságának egészéből azonban nagyon nehéz kiválasztani azokat az
írásokat, amelyekben a szaktudományt eredeti fölismerésekkel gyara
pítja. A z újat mondás igénye nem volt túl erős benne, ezért sokszor a
maga eredményéit, ötleteit szerényen beépítette a kész ismeretekből al-

* Részlet a szerző ugyanilyen című hosszabb tanulmányából.

kotott gondolatmenetbe. S emellett az is problémát okoz, hogy — mivel
pedagógiai, módszertani dolgozataiban az drodalomtudomány eredményeit
a pedagógiai célnaik alárendelte — forrásait sem nevezi meg. Márpedig
elég sokat írt ahhoz, hogy utólagos oknyomozással fci lehessen deríteni,
hol honnan merített.
Hogy sokat és sok helyre írt, ezt külön is órdemfies hangsúlyozni. Irt
a kor pedagógiai lapjaiba. A központi orgániimoikba, így a Magyar Paedagogiábaj a Hivatalos Közlönybe, a Tanáregyesületi Középiskolai
Szem
lébe éppúgy, mint a maga szeilkesztette Tanügyi Lapokba, Több cikke a
szabadkai gimnázium értesítőjében jelent meg. Rendszeresen publikált a
megye és a város szinte valamennyi lapjában: a Szabadkai Hírlapban, a
Bácskai Ellenőrheríj a Bácskai Hírlapban, a Bácsmegyei Naplóban, de
találkozunk írásaival a Budapesti Hírlopban, ahol Somsicíh Pálról és
Hiadorról (Jámbor Pálról) írt: valamint naptárakban, alkalmi kiadvá
nyokban. Végül meg keU említenünk, hogy tankönyvei mellett Mikesről
írt könyve önálló kötetként jelent ímeg, és két kiadást is megért.
Munkásságának témaskálája még szerteágazóbb. Ha pedagógiai vonat
kozású oikkeit 'itt mellőzzük is — majd a tanárról szóló fejezetben be
szélünk róluk — , a szépirodalom köréből valók ás nagy listát tölthetnek
ki. Irt Mikesről, Vitkovics Mihályról, Berzsenyiről, a Zalán /utódáról,
Arany Török Bálintjának forrásairól, Széchenyiről, Kossuth Lajosról,
Jámbor Páliról, Petőfiről többször :is, Madáchról, Eötvös Józsefről, Kiss
Józsefről, Gyulai Pálról, Adyról. A világirodalom nagyjai közül tan
könyveiben s másutt igen sok szó esik a görög és a laAin klasszikusokról,
de a legnagyobb élményt láthatóan Shakespeare jelentette számára. A
Szabadkai Hírlap 1886. és 1887. évi számainak tanúsága szerint fiatal
tanár korában elbeszéléseket, rövid színműveket és verseket fordított
angolból, s nemcsak másod- és harmadrendű szerzőktől, hanem olyan
kiváló íróktól is, mint amilyen Byron és Walter Scott.
De túl az irodalmon: írt a civ^ilizácdó, a kultúra, a társadalomtudomány,
a lélektan sok nagy kérdéséről. Főművének A tudományok
rendszere
című munkáját szánta, amelynek megmaradt töredékeit kéziratból ismer
jük. És írt etimodógiiai tanulmányt Szabadka nevéről.
Ha ebből a hatalmas anyagból ki kell választanunk s meg kell nevez
nünk azokat a müveket, amelyek legibeszédesebben példázzák tudósi
adottságait, elsősorban az alábbiakra összpontosítjuk figyelmünket: Vö
rösmarty „Zalán futása*' mese és szerkezet szempontjából;
Arany János
„Török Bálint" című költeményének forrásai. (Mindkettő a szabadíkai fő
gimnázium értesítőjében jelent meg. Előbbi 1885^ben, utóbbi 1887-ben.)
Zágoni Mikes Kelemen élete. (Budapest, 1897; Szabadka, 1906.) Shakes
peare drámai művészete, (Kiadta a Szabadkai Szabad Líceum 1909-ben
Shakspere drámai művészete címmel.) A Szabadka név magyarázata, (Le
nyomat a Bács-Bodirog vármegyei Történehni Társulat Évkönyvének 1913.
évi I—IL füzetéből.) MadácJi: Az ember tragédiája. (Bácsmegyei
Napló,
1923. január 28.) A fölsoroltak mellett több értékes dolgozattal is kell
még számolnunk, így Toncs Petőfi-tanulmányaival ás, de figyelmünk kö
zéppontjába az említettekét célszerű állítanunk.
A Török Bálint forrásairól s a Szabadka nevéről szólót mindenekelőtt
azért, mert Toncs filológusi készíiltségéről ezek tanúskodnak legvilágo
sabban. A filológia a múlt század végén a magyar irodalomtudományban
is mind nagyobb szerephez jutott. A foráaok, a szövegek objektív vizsgá-

laLa okkor letl a szakszerűség aífája. Nem véletlen hát, hogy Toncs ds
kísérletet tett tudományos vüáglképénök filológiai megalapozására. K é 
sőbb elsorvad munkásságánaik ez az ága, amiben bizonyára a levéltárak
tól s a forrásokat, kéziratokat őrző nagy könyvtáraktól való .távolsága
is .részes. De részes Lehet a nagy elfoglaltság is, amely a tanári pályával
s a Szabadkán betöltött kulturális szereppel járt. A fővárosi műhelyek
től való távolság árát — Mikes-könyve kapcsán látni fogjuk — ő is meg
fizeti majd, s ez annál fájdalmasabb lehetett, mert — mint emiitelt dolgozaitai mutaítják — értett a filológiához. Értett nemcsak a szorosabban
értelmezett irodalmi szövegvizsgálathoz, de a nyelvészeti jellegűhöz is.
Legbeszédesebb példája ennek A Szabadka névmagyarázata című dol
gozata. Nemcsaik Toncs készültsége, de tudományos erkölcse szempontjá
ból is igen fontos ez a tanailmány. Jelentőségének megértéséhez jó tudni,
hogy a nemzeti szupremácia s a területhez való jog szempontjából a szá
zad elején nagy súllyal estek latba azok a dokumentumok, melyek egyegy város, helység, terület, folyó stb. nevének eredetére vonatkoztak;
azok az érvek, amelyek a terület lalkosairól, birtokosairól beszéltek. A
nemzeti aspirációknak a helynév^tíimológia elsőrendű küzdőterévé vált,
5 épp ezért e téren a tudósok többsége is hajlott az elfogultságra. Hajlot
tak erre Szabadka nevének egykori magyarázói is. „ A Szabadka név —
írta Iványi István — tisztán magyar eredetű, amiből a helység első lakos
ságára is következtethetünk; éspedig oly helységet jelent, ahol szabadósok, ahol szabadalmazott jobbágyok laknak. Szaibadka neve e szerint
egyértelmű Szabadhely, Szabadszállás helységek nevével." (Szabadka sza
bad királyi város története, I. Szabadka, 1886. 5.)
A magyarázat igen logikusnak látszik, s 1429^01 kezdve már okleve
lekkel is igazolható, hogy a város Zabathka névre halűgatott. Annak a
magyarázatnak, hogy Szabadka ősi neve iSubotica vagy Subatica. szinte
semmi esélye nem volt. Főleg azért, mert jelenléte csak a törökkortól
bizonyítható. S így teljesen meggyőző Iványának az a magyarázata, hogy
„névetimológiia útján keletkezett olyformán, hogy a Szaibadka szó eüső
két szótagját az új szláv lakosok azonosították a subota-val (szombat),
mely aztán kicsinyítő képzővel Suboticává lett." (Toncs. I. m. ö.).
Iványi a korszak legtekintélyesebb s legalaposabb várostörténésze. Sza
vának hitele s magyarázata irévén a magyar eredet teóriája igen szilár
dan állt tehát 1913-ban, amikor Toncs a kérdést ismét napirendre tűzte.
S mert a délszlávok nemzeti m o ^ a h n a i ekkorra már kifejlerti; alakot öl
töttek, s a háború közelsége lis érezhető volt, minden lépés, mély az ősho
nosságot igazolhatta, a legobjektívebb tudományos munka is, paiUkamérlegre került, s végletekig feszült érzékenységbe ütközött.
Toncs Gusztáv mindezt nagyon ds pontosan, közvetlen közelről érzé
kelhette, s jól tudta, hogy a Szabadka név milyen erős gyökerű, s szép
hangzása, a szabadságot idéző jelentése révén nülyen becses a város ma
gyar lakosai számára. A z ősi magyaar eredet teórisoát mégis (kétségbe
vonja. Teszi ezt egyszerű tudományos ókból, a nyelvészet intenciói nüatt.
Föl kellett figyelnie arra, hogy a magyar szóalkotás törvényei s a logika
egyaránt tütakozók a Szabadka név magyar eredeztetése ellen. Olyan ne
vekben, mint Szabadhely, Szabadszállás stb., jelzőként van jelen a sza
bad szó. Ahol viszont alapszó, például a Szabadja, Szabadt esetében, mind
az alapszó eredete, értelme, mind a rag nehezen magyarázható. És föl
tűnnek Toncsnak az ilyen helynevek: Zabavka, Zabuska, Zalacska, Z a -

vadka, Lehotka, Palánka, Telecsika stb., ezekben elsősorban a fca képző
s a szembeötlő szláv jelleg.
De e támporitróil ő nem az oklevelek felől igazolhatatlaTi Sobotica felé
nyomoz, hanem messzebb, az ószláv nyelvek irányába, s így jut el ahhoz
a magyarázathoz, hogy a Szabadka a za-bat-ka elemekből képződött.
Ezek közül a bat egy ma már <kihah, de régen sok változatban létezett
szónak, a badnaik felel meg, melynek alapjelentése: hegygerinc, hegyhát,
hegysor, hegylánc, dombhát, szirt, sziklaszál. A za prepozíció, mely a hol
kérdésre a mögött, az után, a túl, a hová kérdésre pedig a mögé szóval
felel, s éppoly gyaikori az ószláv helynevekben, mint a ka képző, amely
főnevekhez járulva kicsinyít, melléknévhez adva pedig főnevet alkot.
Eszerint: „ A za-bad-ka jelenlése ( . . . ) a kis hegygeninc, a kis dombhát
mögé, illetve a kis hegy, a kis dombhát mögött levő vidék s egyértelmű
a zagorie, a zagorice (hegymögi vidék, kishegymögi vidék) elnevezések
kel." (I. m. 11.)
A magyarázat ilyen kivonatos formában is igen logik-us és meggyőző.
Toncs azonban rendkívül tüzetesen, a szó elemeit alkotó szavak sok vál
tozatának elemzése, a történelmi és földrajzi tények s az oklevelekben
előforduló változatok vizsgálata révén jut el a konzekvenciáig. Végiig
rendkívül módszeresen halad. Az érvényes, a rivális elméletek gondos
bírálatából, azok elégtelensége felől indul ki, s fokozatos építkezéssel jut
el a maga eredményéhez. Segítették őt ebben Asbóth Jánosnak a magyar
nyelvben meghonosodott szláv jövevényszavaikról írt tanulmányai. Talán
a vállalkozásra is ezek bátorították, de különben — szótárakra, helynév
tárakra, .térképekre .támaszkodva — a maga elképzelése szerint vizsgáló
dott. Tanulmánya, miközben a kérdés eldöntésével fontos tudományos
küldetést teljesít, egyúttal az elfogulatlan, bátor kutatómunka erkölcsi
szépségét is példázza.
A nyelvészet más vojiatkozásaá, főleg a nyelvtanítás problémái máskor
is szerephez jutnak Toncsnál, de az etimológia nem, s munkásságának
igazi terepe a szépirodalom. Má^ilk filológiai jellegű tanulmánya egyben
az iirodalomtörtóneti filológia egy érdékes változatát is példázza. Mint is
meretes. Arany János történeti tárgyú elbeszéléseiben többnyíire valamely
krónikára vagy imás írott, esetleg szóbeli forrásra támaszkodott. Nála a
forrás szinte létföUtétele volt a költői 'ihlet működésének. Alakítani a sem
miből nem szeretett, de forrásai révén képzelete is új erőre kapott. Hogy
Török Bálint című elbeszélő költeményének is volt ilyen forrása, azt már
Greguss Ágost is jelezte, Toncs tehát nem indult találomra, amikor a
források és az Arany-mű összehasonlító elemzésére vállallkozatt, s ered
ményeit egy korábbi közlés után (Szabadkai Hírlap, 1886) tela'esebb alak
ban is publikálta. A z összevetés alapjául szolgáló művek: Buda elvesztése
és Terek Bálint jogságáról; Prini Péternek, Majláth Istvánnak és Terek
Bálintnak fogságokról című Tinódi^rónikák, vadamint Verancsics Antal
összes munkái (Monumenta Hungáriáé Historica Scriptores) második kö
tetének vonatkozó részei.
Szerencsés vállalkozás volt ez, mert a két szerző enüitett írásaiban
Toncs az Arany-mű meséjének s jellemeinek forrásadalékait majdnem
hiánytalanul földerítette, sőt néhol a trészletökben is igen szoros megfeleilésekre bukkant, összevetésének eoyetlen gyöngéje — amint erre Arany
összes művei első kötetének jegyzeteiben <Budapeat, 1951) Vojnovics
Géza rámutatott — , hogy a MonuTncnta Hungáriáé Historica
Scriptores

általa használt szövege a Török Bálint születése után jelent meg. Toncs
alaposságát bizonyítja viszont, hogy más filológusolc, így Zlinszky Aladár
Verancsics-müvének egy korábbi kiadását vizs^gálva lényegében igazolta
Toncs összevetését. (I. m. 468.) A z összevetés j ó ímetodológiája érdekében
Arany költeményének tartalmát egymástól jól elkülönítíheto öt rész
letre tagolja, s ezekben az események szerinti egyezést és eltérést tüze
tesen végigköveti. Aztán -a jellemek vizsgálatát végzi el. Munkája, ha
csak enyiből álkia, akkor is éi'téke vokia az Arany-filoíLógiánalk. A
költemény irodalmáról szólva Voinovics az elsők között hivatkozik rá.
Toncs azonban nem érte be a .megfelelések kimutatásával. A z esztétikum,
a költői eredetiség iránt mindig fogékony volt. Tudta tehát, hogy egy
költemény eredetisége nem meséjének eredetiségében áU: „az eredetiség
— írja ebben a tanuilmányában — a költeménynek m^inden ízében jelent
kezik, a mesében éppúgy, mint a szerfcezetben, a jellemzésben, a műfaji
jell€«.ben s a külső formában." (18.)
S ezt nemcsak tudta, hanem a megfelöléseket s még inkább az eltéiréseket Arany sajátos szándékára figyelve kísérte nyomon, s így szinte tet
ten érte a forrásait oly igen (tisztelő nagy költő szuverenitásának, ala
kítómunkájának mozzanatait. Persze csak a téma engedte határok között,
tehát a történet és a jellemek alakításában, s így a költőiség s:tiláris és
nyelvi tényeit épp csak érinthette, de hogy ezek jelentőségének mennyire
tudatában volt, tan-ulmánya végén tételesen ds megfogalmazta. Azon a
ponton pedig, ahol az összevetés fölhatalmazta, így a költemény műfajá
nak meghatározásában, túl is lépett a f ilologiizáJás korlátain, amikor meg
állapította, hogy Aranynak ez a műve a maga nemes józanságával, de
gyors menetével, a főbb mozzanatokra koncentráló szer^kezetével, párbe
szédes részleteivel, tragiikus hősével balladás szerkezetű históriás ének.
Jellemzését és besorolását az elbeszélés időrendjének vizsgálatával is alá
támasztva végül még !külön is összefoglalja a költemény eredetiségének
bizonyítékait.
Ez a tan-ulmány tehát avatott filológusnak mutatja Toncs Gusztávot.
Olyan tudósnak, aki tudja a maga korlátait, s olyan vállalkozásba kezd,
amelynek anyagát ismeni. Kitüntetá Toncs más tulajdonságait is. Minde
nekelőtt a vizsgálódás áttekinthető rendjét, s a fölismerések közlésének
személytelen objektivitását. Nem erőltette a hűvösséget, némely írásai
ban — mint látni fogjuk — át is engedi magát az ünnepélyes pátosznak,
de inkább csak ünnepi beszédeiben, népszerűsítő előadásaiban. Tudomá
nyos vállalkozásaiban tárgyszerűségre törekedett. Olyannyira, hogy a
fölfedezés izjgalmát tükröző előadás, szenkesztés helyett inkább az ered
mény áttekinthető, log^ikus közlésére szorítkozott.
Hogy az adatföltárás szenvedélye ezekben a munkákban nem érezhető,
annak a filológushoz ülő fegyelem mellett az is oka leheit, hogy Toncsban nem is igen működitek ilyen szenvedélyeik. Öt a m ű poétikai kérdéseii
mindig jobban izgatták, mint a filológiai vonatkozások. A fHológiától so
hasem szakadt el, annak új eredményeit mindig követni igyekezett, de
nem önmagukért, hanem a mű esztétikumának mélyebb megéi'tése vé
gett. E törekvésnek első s igen tanulságos kísérlete Vörösmarty Zalán
futása című eposzáról írt dolgozata. (Különnyomat: 1885.)
A z eposz csodája, amint ez Ungvári Tamás Poétifcdjában is olvasható,
az, hogy „Istenek és hősök, emberek és állatok, munka és harc; egy tel
jes és harmonikus rendszer részeiként jelennek meg. Ezeknek az epo-

szóknak a lényege a magától értetődő teljesség,..." (283.) Ember és vi
lág, ember és természet e naiv egysége, az eposznak ez a szemléleti föl
tétele ritka adomány, s az osztályv.iszoiiyok megjelenése után különösen
ritkán adódnak üyen történelmi pillanatoik. A Zaláiii szülő történelmi
helyzet sem volt ilyen, s ennek ikövetkezményeit a mü is megérezte. Még
Arany is, aki a negyvennyolcat előkészítő nagy évek illúziója közepette
és a paraszti világkép anyagából szinte homéroszi eposzt írhatott, még
ő is nagyon érezte és tudta e műfaj nehézségeit: „ . . . beláttam — írja
Gyulai Pálnak — , hogy IkorunkJban, még nálunk i s , a z eposz nagyon
mondva csináh virág: a költőnek magát is, publicumát is vagy hat szá
zaddal hátra kéne v i n n i e . . . Hol az anyag? a gazdag mondakör? a mythológta? Csináljuk! Köszönöm szépen. Ezt csinál*ni nem lehet, ez csinálódik". (Idézi Ungvári Tamás. I. m. 287.)
A z idézett levél általunk kiemelt soraiban szóvá tett hiány Vörösmarty
esetében még nagyobb mérvű, s Toncs ezzel teljesen tisztában volt, hiszen
előtte többen taglalták. Gyulai Pál Vörösmarty-könyve különösen alapo
san elemezte ezeket a problémákat. Tanulmányában éppen azt akarja k i 
deríteni, hogy az Anonymus által Ikínált szegényes mondaanyagból, m i 
tológia híján, hogyan tudott Vörösmarty igazi eposzt alkotni. Pontosab
ban szólva: „Miként alkotta meg műve eseményeit? Melyek a nagysza
bású alkotás szerkezetben
jelességei és fogyatkozásai? ( . . . ) m i a darab
meséje? Mi benne az eredeti?" (H.) Milyen a mitológia, amelyet Vörös
marty alkotott, s milyen szerves a részek összefüggése?
Toncs Gusztáv, hogy ezekre a kéirdésekre választ adhasson, számba
veszi az eposz előzményeit, forrásait; áttekinti sorrendben az énekeket,
külön a beékelt epizódokat, s így a részletek felől i s igazoJja a Vörösmarty-irodalom már ismert tételét, hogy a költő anyagát alárendelte a
honfoglalás alapeszméjének.
Ezután külön fejezetet szentel az eposz mitológl^ájának, s ezen belül,
illetve ezzel kaposolaüban az eposz társadalmi viszonyait i s elemzi. A
mitológia alakjait egyenként veszi szemügyre, s erő, költőiség, eredeti
ség szempontjából minősíti i s valamennyit, s az allegorikus alakokat
(Hajnal. Éjjel, A l o m , A t o k ) az egyénítettékkel szemben gyöngébbnek ítél
ve, összekeverésüket rosszallja. „ A z allegorikus a l a k — í r j a igen talá
lóan — természeténél fogva élettelen s nem alkalmas mozgalmas cselek
vény alkotására. Hidegen hagy bennünket, ( . . . ) Mi más a délszaki tíindér keserve (...)!" (28.) Toldy Ferenc nyomán e mitikus a l a k o k egymás
hoz való viszonyának rajzát is hiányosnak véli, némelyik szerepkörét
tisztázatttaoinak. Különben az eposz miitológiáját ö is gazdagnak, teremtésértékűnek ítéM.
A hitvilág, a népjellem, a családi élet rajzának jellemzése után r á t é r
a szerkezet vizsgáJaitára, s énekről énekre haladva, a főalakok s a fő ese
mény felől, az epizódokat számba véve, funkciójukat vizsgálva arra a
szintén eléggé ismerős következtetésre jut, hogy a fő esemény az alap
eszme nagyságához mérten vézna, bonyodalmakban szegény, A x p á d , a fő
hős nem eléggé aktív, az alapeszme központi szerepe nem jut eléggé k i 
fejezésre, az epizódok lazán kapcsolódnak a fő cselekményhez.
A z utolsó előtti fejezetben az okszerűség szempontjából tekinti át az
eposzt, s a „megokolt" megoldások mellett igen sok gyöngén igazolt for
dulatot talál. A csodás alakok és a földiek kapcsolatát nem érzi elég szo-

rosnak, az idő és az események viszonyában aránytalanságokat észlel;
kevés idő alatt túl sok minden történik.
A munka utolsó fejezetében az eposzt életre hívó politikai és szemé
lyes indítékot boncolva arra a következtetésre jut, hogy „Vörösmajrty
müvének e politikai s lírai elem esztétikailag nem válik javára, bár ko
rában főként a politikai oMal hathatósan előmozdítá a mű érdekességét
s hatását. Oly epikai műben, mint Zalán futása, nincs helyén a Urad áradozás, mely a7X)n gyöngeségről tesz tanúságot, hogy a költő, mint epikus,
nem rendelkezik az objektív előadáshoz szükséges nyugalommal. Az
Iliászt nyugodt tárgyias előadása teszi páratlanná, a Zrinyiász hasonló
képp kitűnik nyugalmával, am'iben Arany János is valódi mester." (62.)
Ezek után szükségképpen jut arra a következtetésre, hogy Vörösmarty
a nehézségek egy részével nem tudott megbirkózni, művének szép rész
letei nem tudtak egésszé forrni, mert nem teremtett erre alkalmas fő
cselekményt. Oki kapcsolatai nem elég szorosak, a csodás elemek nem
jutnak kellő szerephez, több megoldása valószínűtlen. Lírája árt objekti
vitásának. A z ellentéteket azonban sikerrel alkalmazza, vannaik szép fordiilatai, s végighúzódik rajta a fenséges jelleg. (65.)
Eszerint a Zalán futása csak .részeiben sikerült mű, ami lényegében
megegyezik az utókor ítéletével. Toncs tanulmánya mégis csak inkább
némely részletében hiteles, s lényegében sikertelen kísérlet. És szükség
képpen az, mert elsősorban arra figyel, ami gyöngéje a műnek: a cselek
ményre, s ami elhibázott: a szenkezetre. Epikusi objektivitást kér számon
egy művön, amelyükben a líraiság s az általa ihletett részletek a legszeb
bek, a legértékesebbek. Ilyenformán, noha tud az eposz elégikus-ódai
hangjának értelméről (16.), nem érti politikumának újdonságát: az elégi
kus alaphangban rejlő mély elégedetlenséget, a harci jelenetek komor
ságát, azok funkcióját. S ha érti is — hiszen szépségüket hangsúlyozza
— a szerelmi epizódokat, nem veszi észre az eposz halálos, szörnyű csa
táival feleselő jellegüket. S ha igen, ezt a jó szerkezet mérlegén csak
rossznak találhatja, holott Vörösmarty kielégítetlen boJdogságvágyának,
mély emberségének lírája szólalt meg bennük. Az, ami a Csongor és
Tündében majd kibontakozik. (Erről: Tóth Dezső: Vörösmarty Mihály.
Budapest, 1957. 72—73.) Pedig irodalomtörténész lévén ismeri a fejlődés
menetét, s így tudja, hogy Vörösmarty romantikus eposzt írt. Hogy nem
csak a homéroszi, hanem az ossziáni minta is bátorította, ezt már a ko
rábbi Vörösmarty-irOdalom is tudta. Kifogásunk nem is az, hogy a Batoitsék előtti Vörösmarty-kép kereteiben gondolkodott, hanem az, hogy ha
már időszerűtlennek, sőt érdektelennek vélte az eposz politikumát —
mint célkitűzésében leszögezte — , s az esztétikai értékek miaítt foglal
kozott a művel, a'kkor keresnie kellett volna a szépségekhez közelebb
juttató szempontokat.
Toncs azonban a klasszikus eposz normáival közeledett a Zalánhoz.
Olyan szervességet kért számon, m:int a növényé: „Mint magból a fának,
kell előáUani az összeütközésből a tovább fejlődésnek, a bonyodalom
nak." (42.) Érthető, ha a szervesség ilyen szemponlóai felől, a józan és
apollói mesebonyolítás igényével folyton érzékélnie kellett a logikus
megokolás hézagai»t, gyöngeségeit. Tanár volta ezúttal inikább vissza
húzta, mint segítette: tanárosságra kárhoztatta. S ezt nem csupán a for
mula kézenfekvő volta miatt moaidjuk, hanem azért is, mert a ginruiázium ötödik osztálya számára írt görögpótló tankönyvében
(Szemelvé-

nyek a magyar epikusokból és történetírókból,
Budapest, 1904,) szintén
szerepelteti a Zaláni, s bevallottan azzal a céllal, hogy Homérosz magyar
megfelelőjét adja. Igaz, a görögpótló osztályok tananyagában jobbára
olyan műveik kerültek programba:, amelyekre a magyar irodalomórákon
nem jutott elég lidö. Toncs azoniban abban a meggyőződésben folyamodott
a Zalán jutásához, hogy Homérosz után is csalódás nélkül, sőt „büszke
séggel" olvasható, s a szemelvényekhez fűzött jegyzetek is a mű epikai
oldalára vonatkoznak. A z eposz sajátosan műfaji értékeit tehát nagyon
is komolyan vette, komolyabban, mint a költőiség tényeit.
De ezen a kereten belül a^án olyan szorgalommal vizsgálódik, annyi
valóságos hibát, problémát vesz észre, hogy munkája tanáros dogimatjiamusa ellenére ils igen tanuliságos. Mind az alalkok rajzának megítélésé
ben, mind a mitológia funkciójának bírálatában Gyulai Pál alapul szol
gáló eredményeihez (képest is új s máig érvényes fölismeréseket közöl.
A z ^yénítést, az akcióképeoségeft, a konfüktíuisok feszültségét vagy gyön
geségét mindenütt jó érzékkel elem2li. Igen érdekes például, mikor rá
mutat arra a nehézségre, mely Zalán népe keresztény s a magyarok po
gány isteneinek 'konfllikitusából Vörösmartyra, a kereszténységet még tisz
telő Vörösmartyra hárult volna, ha a küzdelmet, mint Zrínyi, az istenek
vonalán is köveitJkezetesen kibontakoztatta volna. (36.) Még érdekesebb
az a példa, mikor a műfajji szempont elmélyült érvényesítése révén szinte
önkéntelQnül jut a műfajinál messzebbre mutató fölismeréshez. Ez törté
nik például akikor, amikor a halál eposzbeM szerepéről beszél A „léldk
sírásáról, mely a földből kizúg", „az altyák suhoígó árnyékai"-.ról. A haláljról, mélynek az epoezbeli tá.Dtos szenint míindnyájan alá vagyunk vetve.
„Oda térünk, hol Attilának iszonyú árnyéka húzódik, hol nagy Ügek,
nemes Almossal vigadva parancsol a sok ezer népnek, melyet dárdával
elejtettek. A később jövőknek ott áül még üresen az éjnek végtelen tere.
Etét (...) a Kutigur árnyékok is áldva fogadják ( . . . ) . Igaz, hogy fáj el
hagyni a ragyogó napot, a piruló hajnalt, a kék eget, az édes szerelmet
s a társas örömeket: de aki ezekről lemond a földön társai javáért, száz
szorosan vesz rés2rt; benne a másvilágon." (29.)
Aligha kétséges, az ihletett interpretádás bizonyítja, hogy Toncs itt rá
érzett az életvesztés ábrázolásának arra a kozm^ikus fenségére, melyben
Vörösmarty olyan hatalmas és bensőséges tudott lenni. Ráérzett, de nem
ezt vizsgálta, csak a fölvonultatott népek hitvilágának az eposzban oly
fontos szerepét. S nagyobb jelentőségű megsejtését alá is rendeli a hit
világ és az erkölcsi, vallási világrend összefüggésének szervességét nyo
mozó munkájának. A módiszeres tanár elejti az olvasói érzékenység által
kínált lehetőséget.
De hogy ez az módszeresség és az estztéttkai érzékenység nemcsak gá
tolni, de tómogatni ös tudja egymátít, énre s Toncs készültiségének más
vonásaira is szép bizonyíték Milkes Kelemenről írt könyve. Ez a mű,
mely irodalomtörténeti munkásságának legqiagyohb eseménye vofLt, a
szaikmabéMek legnagyobb érdeklődését is ez váltotta ki, s eddig ez biaíosította helyét a kézikönyveikben, a lexikonokban, tehát az utókor fóru
main És.
A cím szerény: Zágoni Mikes Kelemen élete. A z Előszó a címnél pon
tosabban azt ígéri, hogy új adatokkal nem járulhatván hotzzá a Mikesirodalom eredményeihez, a súlyt arra fekteti, hogy „az edd'jtgi részletes
kiitatáísok eredményedít összefoglalva, öt magát természetes környezet-

ben mutatva be, a Törökországi levelek alapján főként egyéniségét, lemberi és írói j-ellemét domborítsam (ki egységesebben és tel|jesebben, mint
ahogy eddig előttünk álortít." (5.) A könyv elbeszélő részeinek bőségét
mentegetve a földolgOízoítit események érdekességére hivatkozik, s airra,
hogy a művelt ifjúságnak könnyen éilthető s gyönyönködtető olvasmányt
is akart nyújtani.
Céljához híven Toncs Mikes életéneík minden fontos eseményére kitér.
A z éleítrajzok bevált módszere szerint időrendben haladván előadja a
családról, a gyermekikorról már földerített ismereteket. Aztán a Rákóczi
melletti szolgálat tényeit. Mivel a szabadságharc s a lengyelországi,
angliai és franciaomszágti évek idejéből magáról Mikesről kevés a föl
jegyzés, a föltételezett környezet, tehát Rákóczi és udvara rajzával, tör
ténetük fölidézésével igyekszik ábrázolni a közelget, mélyben Mikes is
létezett. Mikes jelenlétét nem .erőszakolja, de e g y ^ g y hiteles adait révén
mindig érzékeltetni tudja, hogy a közeg nem pusztán háttér, jelen van
benne könyvének hőse is. Hiteles adat révén, amikor közli ipéMául, hogy
Mikest Rákóczi Munkácson bejárónak nevezte ki (18.), s föltevés révén,
amikor krónikájában Rákóczi vereségéhez érve a^t írja, hogy „Mikes
azonban nemcsaik a dicsőség verőfényes napjait látta, hanem nemsokára
a gyászos vereségekét is." (19.) Hasonló módon föltételezi, hogy ott^artózkodásuk idején a páiizsi irodalmi életből is megismert Mikes egyetmást, „meglehet — íiija — , hogy Sévigné asszonynak együk-másik, köz
kézen forgó levelét, mint ekkor szokásban volt, le is másolta magá
nak." (30.)
Hogy Sévigné leveleineík részük van a Törökországi levelek megírásá
ban, igazolt tény, hogy hol j-utoítt hozzájulk Mikes, már kevésbé. Ezt a
bizonytalanságot használja ki Toncs, igen tartózkodón, 'mikor a francia
országi hónaipok nagy hézagaiít :ilyen logikus föltételezésekkel igyekszik
kitölteni. A m ahol dilyen lehetőség nem ikínálkozik, marad a Rákóczi
udvar eseményei mellett, hiszen azdk Milkesre lis mindig kihatotütak.
Könyve harmadik fejezetétől különben a Mikesre vona»tkozó adatok is
megsűrűsödnek. Innéi az emigráció törökországi szakaiszát ábrázolja
Toncs, s erről Milkes levelei elég sok adalékot kínálnak. Ezek birtokában
már nemcsak a fejedtílem politikai helyzeitét, kapcsolatáéit tudja nyomon
kísérni, de a színhelyeket, a tágabb s szűkebb könnyezetet, az emigráció
hétköznapjiait, a házirendet, egészség, bete^gség, halálozás hullámverését.
S ismét — de most már nagyobb biiátonsággafl — Mikes olvasmányalt,
fordításait, s így jut az iTodalomtÖI^téneti jelentőségű időtöltéshez, a
Törökországi
levelekhez.
Az időrend medrében haladva külön fejezetet szentel az író élete egy
fontos csomópontjának, ahod a hazatérés ügyében Milkes választását el
mondja, s ahol e választás motívumaként Mikes és Rákóczi kapcsolatáról,
valamint a Kőszeghy Zsuzsi iránti szerelemről minden fontosat előad.
(V. fejezet)
A VI. és a VII. fejezetet az emigráció belső életének és külpolitikai
esélyeinek Rákóczi haláláig teitjedő szaikaszára fordítja.
A z utolsó politikai föüángolás, vagyis a Rákóczi József közreműködé
sével zajló, Ausatatia elleni háború részletes elbeszélése után (VIII. fe
jezet) az erriigráció és Mikes számára a hazatérés áhított útjai lezáiulnak, s mikor a III. Károly halála alkalmából elküldött amnesztiakérvé
nyét is visszautasítják (IX. fejezet), voltaképpen az élet külső, poültikad

érdekű eseménysora is lezárul. Toncs ezen a ponton, mintegy bensőbb
eseményt, dlktatja könyve menetébe Mikes időtöltésének tartalmaként
fordításait, előbb Valláserkölcsi iratait (IX. fejecset), a^ítán a Mulatságos
napokat. (X. fejezeit). S ezeikről, mint az író hetének fontos eseményei
ről olyan itüzetes jelilemzést ad, mlnltha kertészlkedésének jeMegzetességeiit iamerteltné.
Ebben a folyamatban magától éittetődően kerükiíek sorra a Törökországi levelek. A X I . fejezeit keletkezésüket, dndítékukalt, mSntáiikat,
Mikesnek erről a műfajiról va'llolttt nézeteit, az „édes néném" kelétét tár
gyalja, majd részletesen ismerteti a leveleket. A X I I . fejezeit a keletke
zés és a műfaj vitás kérdésedben ögaizíitja el az olvasót, és szűri le a meg
győzőnek vélt konzeíkvenciát. A XIII. fejezetet a levelek sitílusának jel
lemzésére szánja. S mikor ezzel is eUkészült, tehát az éíletrajz és a mű
ismeretében nyit egy lényegösszefoglaíló fejezeitet, melyben Mikes jel
lemét és szemléletét jellemsöi.
Ezután még egy élatrajizíi fejezet köveitJkezJik — a X V . — az utolisó
éveik eseményedről, a rokonoWkal való levelezés kései fájdallmas örömé
ről, Milkes haláláról. A X V I . fejezőt, vagyis a legutolsó már a m ű utó
életéről szól: hazakerülésén^k, ikiadásánaik, értelmezésének történetéről.
Mint ez a vázlatos ilsmentétés is mütaftja, Toncs nem álszerénységből
nevezte könyvét életraljznak, éppen csak — igen itermészetes módon —
Mikes művelt is az élet szerves Tészdkénit fogiva föl, azokról is elmondta
mindazt, amit tudott. S korán'tsem a hályogikováos naiv 'gyanútflanságával, hanem egy jól átgondoílt tszeI^kezet rendjében. Nemhiába hangsú
lyozta olyan gyakran a mű iszervességének kövelteOményét, könyve eb
ben a tekintetben magasan föMTlmúlja a népszerűsítő művek szokásos
rendszerességét: a gépiesen véghezv'iitit dfimeretcsoportosítáBt.
Hogy konstrukciójának értelme és eredetisége Jcitessék, éndemes idéz
nünk a róla szóló bírálato^k vonatkozó passsnisailt. „ . . . nem sákerült öszszeolvaszítva, egységesen dismertetnie a bujdosó író életét s műveit; amit
bizonyít anyagának azon eloszítálsa is, hogy úgyszólván kizárólag élert;rajzi adatokat közlő I—VIII., liildét.leg IX. fedezetek után öt fejezetten át
Mikes műveinek fejtíegetése, majd egy fejezetben Mikes egyénliségének,
jellemének rajza következiik, s csak ezen hosszas megszaikítáis után, át
menet nélkül, a I X . fejezet közepén (rég megszaikadt fonalhoz kötve
folytatja újra a X V . fejezetben Mikes életének történetét, elbeszélve
utolsó éveit és halálát. A X V I . fejezetben végül újra Mikes munikáiról,
azoknak sorsáról ad fejtegetéseket."
Ez a passzus Gyulai Ágostnak az Egyetemes Philologiai Közlöny 1898.
évfolyamában (160—167.) megjelent terjedelmes bírálatából való, mely
több szemponltból is fontos dokumentuma Toncs pályájának. Jelen össze
függésben azért, mert idézett passzusát a könyvnek szinte minden bírá
lója átveszi, illetve megismétli. így a Magyar Kritika -4, -y sziginójú kri
tikusa, aíki hivatkozik is Gyulái Agofiítra (1898. 11. 185—186.), s Császár
Elemér is, aki nem hiivatlkozilk. (Magyar Paedagogia. 1898. 437—441.)
Aki Toncs könyvét nem olvasta, e bírálatok alapján szei'kezetét osalkugyan zavarosnak háheltné. Vallójában azonban az életrajz „fonalának"
megszakítása nagyon iis mély megfontolást fejez ki. Toncs, mint láttuk,
azon a ponton szakítja meg az életrajz menetét, ahol a külső események
valóban meg ds szakadtaik, am'iikor már minden lezajlott, amit az élet
legnagyobb szenzációjának, a leveleiknek megértéséhez ^ismernünk keiU.

S hogy az élet külső eseményei közül a legutolsó évek történetét a
levelekről s Mikes jelleméről közölt fejezeteik után, a könyv legvégén
hozza, az 'több szempontból is megokolt. Blőször azért, mert a rokonok
kal váltott valóságos levelekről így az el nem küldöttektől elválaiazítva,
külön beszélhet, de az igazi ok mélyebb, bízvást mondhaltjuk: művészibb.
Mikes emberi arca, jelleme a maga vonzó és megkapó m)*jvo(lrtában a le
velekről s a jelleméről szóló, ,^közbeiIktatott" fejezetekben bontakozik ki
igazán. E fejezetek előm közölni az életrajz utolsó stációját óhatatlanul
hangulati esést, sőt törést eredményezett volna. A bujdosósors lezáru
lásának szomorú tényei után kezdeni el a levelekről s a jellemről való
értekezést, ez ellen Toncs művészi ösztöne tiltakozott. És joggal, mert
így a levelek s a jellem elemzése, fölmutatása után ez az utolsó életrajzi
fejezet az elégikuis epilógusok tartalmas líraiságával zárhattja le a köny
vet, s állítha/tja helyre az életrajz árannlását.
Toncs bírálói azonban a szerkesztésnek ezt a bensőbb logikáját nem
ismerték föl, mert megszolkták, hogy az életről és műről szóló fejezetek
csak külön tömbökben helyezkedhetnek el, vagy ha nem, hát a művek
születésük időrendje szerint legyenek jelen az életrajzban. Toncs viszont
— a levelek valóságos lidőrendjét máig sem ismei\jük — anyaga termé
szete szerint alakította M könyve szerkezetét. S nemcsak a vitatott meg
oldásban, hanem a részlétekben ds. A z életrajz folyamatált ollyan töm
bökre tagolta, mélyek fontos vonatkozási pontok, gócok körül képződ
vén valóban fejezeteit alkotUják az életrajznak. S ezeken belül az élet
vitel, a fejedelmi udvar belső eseményeire vonatkozó ismereteket, ahol
csak lehetett, úgy szőtte össze a nagy poliitíka eseményeivel, hogy a tör
ténet változatos legyen. A z egyszerű informáöiók és az író életére mé
lyebben kiható mozizanatoik finom és hajlékony átmenetekkel kapcsolód
nak egymáshoz, a tények összeillesztése, ha nem túil szoros, a folyamat
akkor ds szervesnek tetszilk.
A munka értékének 'iigazi próbája mégsem a szenkeszités, hanem a hi
telesség. A m i a tények ismeretét illeti, Toncsot semmi gáncs nem érheti.
Fölkészültségét még -legalaposabb bírálói sem vonják kétségbe. Senki
sincs, aki tévedésen, felületességen érné. Ennél azonban fontosabb, hogy
Toncs rendkívüli biztonsággal urálija anyagát. Sehol sem fölényesacedőn,
sehol se tudálékosan, de mindenütt a teljes anyag átértésének 'kilátójá
ról vizsgálódik. S ennék köszönhető, hogy a legfontosabb ponton^ Mikes
írói és emberi jellemének kirajzolásában is érvényeset tud alkotni.
Pedig ez nem lehetett könnyű. Király György, Zókiai Béla és mások
kutatásai, Mikes-interpretációi előtt, a Mikes-fiilológia sok mindent tisz
tázott ugyan, de a Rákóczir^kuTtaisz és a Mikes-kép legnagyobb hatású
képviselője Thaly Kálmán volt. S Thaly, mint ismeretes, erősen ellegendásította, a századvégi köznemesi hazafiság kiesé híg kurucságához stili
zálta a bujdosókat. Toncs nem szegődött e -romantizáló tendenciához, s
tartózkodott a deherodzáláis már akkor is létező kísértésétől is. ö a leve
lekre figyelt, s azok alapján alkotta m ^ a maga Mikesét. A f^íedelem
hűséges emberét, aki vállalta a száműzetést is. A fölkelés eszmei tartal
mait nem élte át mélyen, de Rákócziit nagyon tisztelte és nagyon szerette.
Vállalta hát vele a száműzetést is, de a remények fogytán érezte e szerep
terhét, keserűségét, s átélte azt az ellentmondást, mely békére, otthonra
vágyó természetéből s egy forradalmi mozgalom, e mozgalom vezére

iránti elkötelezettBégéből támadit. S Toncs ennek aiz ellentmondásnak a
tudatában, ezt szem előtt tai'tva ábrázolja hasét.
Így interpretálja Mikes hazafiságát ós, melyet Lévay József népszerű
versével összhangban sokan a nem alkuvó haza- és szabadságszeretet ma
gasztos példájává avattak. Toncs ihletetten T a j z o l j a azokat a vonásokat,
melyekre a szülőföld után vágyakozó, a tündéri Erdélyt folyton emlegető,
maigasztaló Mikes-levelek följogosítják. B e eközben is tudja és jelzi is,
hogy szük körű patriotizmus ez. Nem annyira eszmei, politikai termé
szetű indítékok fűtik, inkább a szülőföldhöz való ragaszkodás érzései. S
mind ezen a poniton, mind Mikes vallásosságának jeUamzésénél állandóan
észleli, hogy egy természetes, egyszerű és jóaan, „reáUs" természettel van
dolga. Toncs Miikese inikább földközelben létező szellem, s mint ilyen ko
rántsem fennikölt, korántsem túlheroizáílt, hanem játékos, könnyed és
színes kedély. Lényegében olyan tehát, am/ilyennek a legújabb Mdkesirodalom rarjízolja.
Teljesen érthetetlen tehát a Magyar Kritika máir idézett recenzensének
az a megrovása, mely Toncs Mikes-képét a Lévay-vers Mikesé vél azono
sítva kijelenti, hogy ebből a heroiizmusból— „Magános fa vagyok, melyre
villám szakad, / Melyet vihar tördel, d e legalább szabad / Levegővel
élhet" — Mikesben semmi sem volt. ,yMély vallásossága, derűs, ártatlan
humora, tiszta eiikölcse, kötelességtudása, mind ( . . . ) gyengéden érző egy
szerű lelkének sajátja."
Igaz, Toncs egy helyen, ahol arról beszél, hogy Mikes mi mindent ál
dozott föl Rákócziért, a kötelességtudásból eredezteti ezt a „heroikus"
hűséget. Ahol azonban kiélezett alakban merül föl a kérdés: mért nem
ment haza Mikes, mikor az amnesztia ezt lehetővé tette, akkor Toncs
világosan megmondja, hogy a Rákóczi iránti hűség, becsület, kötelesség
érzet: a „vak szeretet" miatt és a Kőszesghy Zsuzsi iránti szerelem miatt.
S ebben a megokolásiban a „szív", amit a Magyar Kritika bírálója olyan
döntőnek tart, vagyis s szeretet nagyon jól megfér a kötelességérzettel.
S Mikes emberi arcán semmit sem torzít Toncs azzal, hogy hűségét nem
fokozza le az együgyűség színijére. Ezzel 'is közelebb áll a mai Mikesképhez, mint a Magyar Kritika recenzense. Lévay népszerű verséből pe
dig éppen nem a szabad levegőért a víillámoik csapását is önként viselő
magános fa képét idézi Toncs, hanem azokat a sorokat, melyek Mikes
magányát érzékeltethetik, s ezeket sem Mikes jellemének rajzánál, ha
nem az életrajznak abban az utolsó fejezetében, ahol Mikes teljes ma
gára maradásáról s haláláról beszél.
Az anyag értéséből eredő biztonság a levelek elemzésében is időálló
nyereségekhez juttatja Toncsot. A tartalmi rétegeket világosan és meg
győzően különíti el. Érzékeli és jeOizli az ihlet, a kedv apályait s a kedély
színváltozásait. Külön nyomatékkal figyelmeztet a drámára, mely e le
velek mögül kiérzik, az „ailaipgondolat"-,ra, melyet Bndélyi János nyomán
így fogalmaz meg: „Mit ér a bujdosásban eltöltött élet? Semmit, feleli
Mikes, mert az haszontalan élet, de az Isten rendelésében meg kell nyu
godnunk. És ott rejtőzik (a dráma — D. Z.) az alaphangban, a fájdalmas
lemondás hangjában, melyet eleinte az ifjúság aranyos jó kedvének tré
fáiba burkol, később a férfias megadáséba, mely végül a megőszült buj
dosó fájó, reménytelen sóhajtásában hal él." (159.)
EmOátettük, hogy Erdélyi nyomán jut el Toncs ehhez a fölismerésig, de
nem úgy közli, mint a kölcsönveitt (információt, hanem átérlelten, ihle-

tetten, s hogy meninyire allkoló módon, kitűnik a folytatásból, melynek
során — végigfutva a leveleken — fölidézi aiz író lelki változásaiit, a nyu
godt felszín mögött zarjló dráma mozzanatalit.
Megfonioltságára és ailaposságára vaU, hogy a megsejtett mélyebb tar
talmak, a fölismert líraiiság, a „bánatos hang" ellenére sem véti szem
elöl,, hogy Miikes számára az önlkifegezés volt a döntő „mondanivaló", s
a levelek egységét is csaJk a bennük megnyilatkozó egyéniség adja. S
ezzel Mikes műfajáról —elhatárolván azt a itörténétírástól, az emlékirat
tól — rögzíti aizokat az igazságokat, melyeket ma is képvisel az irodalomtörténetírás.
Ugyanez mondható el a levelek kdetikezéséről írt fejezetéről. Állás
pontját ezekben a sokat vitatott s a^knákat rejtő kéndésekben igy foglalja
össze: „a) a levelek napló alapján készülitek; a napló nyomai bennök
felismerhetők; Mikes a napló adaita*ilt csoportosítva dolgozza fel; — b)
Mikes az egyes leveleiket legtöbbször később írja meg, mint az eseménjrt
naplójába bejegyzi; — c) végleges irodalmi formájukat egész csoportok
évekkel később nyerték, pl. a Rodostóban való megtelepedés előttS időből
keh levelek; — d) Mikes a leveleken egész törökországi élete alatt dol
gozott s bizonyára számos frészletet többször is átdolgozott; — e) a néne
alakja nem történebi személy, hanem művészi ailkotás, tehát ebből a szem
pontból vizsgálandó." (231.)
A Magyar Klasszikusok sorozatban megjelent Mikes-gyűjitemény (Mi
kes Kelemen: Törökorszáfifi levelek. 1958) Bevezetésében Barta János a
levelek keletkezéséről lényegében ugyanazt írja, minjt Toncs, s egybevág
ezzel A magyar irodalom története
(1964) második kötetének Mikes
fejezetében közölt magyarázat ds, melyet az író legalaposabb ismerője.
Hopp Lajos írt. Igaz, hogy a Toncs által közölt eredmények elemei már
készen álltaik, amiikor ee a könyv készült, de korántsem iűyen tdsz.tán és
összefogottan. Hogy mennyire nem, a könyv bíráila/tai dgen beszédesen
tanúsítják. A legingerültebb kri'tikákat ugyanis éppen Toncs keletkezés
magyarázata váltotta ki. Császár Elemér főleg azt kifogásolga, hogy Toncs
elfogadlta ugyan az ő magyarázatát, de azért mégis azt a benyomást kelti,
mintha valami eredetit nyújtana. Gyulai Ágost még huzamosabban és
ingerültebben időzik ennél a problémánál, s szemére veti Toncsnak, hogy
„e kérdésben nem tudta magától az örömet megtagadni, hogy ő is ne
álljon elő egy — legalább látszólag — új nézettel, mely azonban nem
egyéb, mint a Toldy- és a Császár-féle fejtegetések egy-egy ölemének
kapcsolatából eredt, belső valószínűtlenségben szenvedő vélemény-ikísérlet." Toncs nézeteinek Ismertetése után így folytatja: „Látjuk, hogy Toncs
Gusztáv véleménye Toldy nézetéből módosításképpen csak az egyszerre
készültségét tagadja, Császár Elemér véleményéhez pedig módosításkép
pen csa»k a Toldytól elfogadott naplóalaipot adja hozzá." Gyulai annak
föltételezését, hogy Mikes naplót vezethetett, !különösen rossz néven veszi
Toncs igyekezetét, hogy ezt igazolja, „mestei^kedésnek", „újságvadászat
nak" bélyegzi. Ezzel szemben az alaposságáról híres Barta János a már
idézett előszavában, a legújabb eredmények ismeretében ilyeneket ír:
„Miután Mikes, talán már török föMre érkezésük óta, jegyezgette a
maga és a kds udvar életének mozzanaitaiiít, közelebbi ösztönzést is kapott
anyagának levélfonmába való öntésére..."; „Mai felfogásunk szerint te
hát nem valóban elküldött levelekről van szó; Mikes naplóba gyűlt fel
jegyzéseit utóbb, bizonyos nagyobb szakaszokban dolgozta fefl levelekké.'

Igaz, a naplóelméilelmek van egy gyönge pontja, kétségessé tehetá azt,
ami Hopp Lajos külön nyomatékkal hangsúlyoz, hogy Mikes „fiatalos
írói ambíciójától és Párizsban csiszolódott ízlésétől pedig távol álüt a
napló igénytelen műfaja. Írói távlatánalk, kedvtelésből írogaltó, csevegő
hajlamának a levél-műfaj felélt meg." A levélforma ilyenképpen a fesz
telenség, a vílágiasság, a szabadabb és oldottabb önkifajezés miífajaként
esik latba. Toncs naplóelmélete azonban nem kerül szenübe ezzel a m ű 
faji tudatossággal, mivel ő nem állítja, hogy Mikes eredetileg naplót vagy
memoárt alkart írni, sőt rögzíti is, hogy nem tudjuk: „eredeti/leg mi volt
a célja" ezekkel a följegyzéseklkel. (55.) Biztosan csalk annyit alít, hogy
leveleiben valamiféle naplóra, föl jegyzésekre
(153.) támaszkodott. Ennek
nyomait nem mesteiikedéssel, hanem elődei nyomán eredeti bázonyítékokkal is kimutatja, de — Baiita és Hopp magyajrázatával teljjes összhan,gban — a levélformát mélyről: a korból s Mikes jelleméből eredő,
tudatosan vállalt műformaként magyarázza. Magyarázata némely rész
lete — főleg, amit egyéniség és levélforma találkozásáról, a levél vallo
másos jellegéről, bizaknasságáró'l, dévajságra, csevegésre is alkalmas mi
voltáról s a levélben megnyilatkozó szépségigény tudatosságáról ír (130—
137.) — mind-mind megegyeznek Barta és Hopp írásainak vonatkozó
passzusaival.
Abban persze ligaza van Gyulai Ágostnak, hogy Toncs lényegében kész
eredményekből alkotta meg a maga álláspontját, de nagy tekintélyű elő
dök egymástól elütő teóriáiból, s ehhez éles szem, jó érzék, erős intelli
gencia: szuverén áttekintés kellett. A folyóiratokban rejlő sokféle tanul
mány adatainak összehasonlító vizsgálata, a lepárlás képessége. Teljesen
jogos tehát az Előszóban jelzett remény, hogy az elszórtan megjelent
adatok könyvvé érlelése nem pussíta ismétlés, s az a meggyőződés is,
hogy az ő összegezésében a tantételek tisztaságával fogalmazódnak a rész
eredmények.
Vonatkozik ez a keletkezés kérdésében végzett miunkájára is, de a kri
tika mégis megtévesztőén elvétette irányát, amikor e kérdés körül topor
gott. „Császár Elemér analitikus módszerű kritikai dolgozata" valóban
már az összefoglalás jegyében készült, de ha hézagtalan lett volna is,
akkor is csak a keletkezéstöi'ténetét illetően lett volna az. Toncs azoniban
Mikes életének és műveinek egészét átfogta. Életrajz címén valójában
monográfiát írt, s könyve értékét nem lehet a keletkezéstörténetben pro
dukált eredményein mérni. S voltaképpen ez magyarázza Gyulai és
Császár ingerültségét is. Nehéz volt eliviselniök, hogy az általuk s az elő
dök által összehordott részletekből egy tanár eleven, szerves egészet al
kot: „dacára látszólagos sikerének — írta Gyulai — nem jelent haladást
a Mikes-irodalomban." A sikerre lUltaló szavakat mi húztuk alá. Császár
Elemér bírálata még árulkodóbban mutatja, hogy Toncs olyasmit m ű 
velt, amit a bogarászásból tudós karriert ügyeskedő, szikkadt lelkű és
korlátoltan reakciós Császár haláláig nem tudott: olvasmányos művé,
közvagyonná alkotott, zárt körökben isment adalékokat. „Aki nem is
meri Milkes életét, az sokat tanul belőle, alki ismeri, az mindig szívesen
meghallgatja a hű Mikes Kelemennek sok reménnyel kezdődő, sok csa
lódással véget érő pályafutásának történetét." így Császár Elemér, s hogy
ennek ellenére mégis így gúnyolódik Tonosan: „Nem vehetjük rossz né
ven ezt az ambíciót, a tudomány m^lnt a mesebeli mágneshegy vonzza
magához a halandókat." — ennek mégiscsak az az oka, hogy Toncs nem

maradt meg a kaptafánál, haaiem a „szalkemberek" eredmónyedt is fölülbíráLta. Hogy túllépett aiz ismeretterjesztés szerény határain, ez készítette
Gyulai Agostot is meg'torló tüzetességre, s kiérzik ez a Magyar Kritika
idézett bírálatából.
Mindezek ellenére sem állíthatijaik, hogy Toncs könyve hibátlan munka.
Amit szemére vet két bírálat is, hogy Mikest nem ágyazta be a magyar
irodalom folyamatába, a*zt helyénvaló észrevételnek tarthatjuk, bár szo
ros kapcsolatot, érintkezést a lényegben — ifciszakítotbsága miatt — ma
is csak óvakodva létesít a magya-r iirodaaomtudomány. Jogosabb lehetne
az a kifogás, hogy a levélműfaj világi -jeEegét, ennek újdonságát az itt
honi konzervatív, visszafkalaldzáló, vdsszalatinosodó irodalomhoz képest
Toncs nem ismeri föl, de ilyen hiányérzete nincs az egykorú kritikának.
Söt a zemélyesség természetes bájának megnyiüatkozása miatt Mikes
helyét a XVIII. század „zordon, darabos" nagyjai mögött jelöli ki például
a Magyar Krixika recenzense: „Nem reöprezentánsa a XVIII. századnak,
kitűnő író, de még ndncs helye a legnagyobbak panteonjában." Toncs
sem állítja, hogy ott volna a helye, de maá fölfogásunikhoz ő áll közelebb,
amikor úgy érzi: „Mi tudjuk igaizán élvezni és benne gyönyörködni, egy
reális koraiak gyermekei a múlt század első felének egyik reális gondol
kozású s meleg szívű gyermekében." (235.)
S ez a vallomás minősítés is, s egyúttal a szerző és tárgya kapcsolatá
nak bensőséges voltára utal. A könyv során sohasem lép ki inkognitónából ez a vonzalom. BeleLtatódiik az érvelésbe, a jellemzésbe. Ez lehet a
titka annak, hogy a Magyar Kritika recenzense „elejétől végig élvezetes
olvasmánynak" mondja Toncs művét, s hogy hatását még Gyulai s
Császár sem vonja kétségbe. Akarva-a;karatlan Ők is tudták, hogy ki
tűnő összefoglalássail állnak szemben. S mikor e belátást Császárban a
személyes sérelem eltorzította, a korszak egyik legjobb szakembere, az
idézett lap felelős szeoikesztője, Négyesy László ilyen korrekcióval igazítja
helyre Császár bírálatát: „Nem haM'gatíhatjiuk el azt a megjegyzést, hogy
t. bíráló ítéletét igen szigorúnak tartijuk, s a könyvről még jobb vélemé
nyünk van, mint neki. Irodalomtörténeti szempontból is lelkiismeretes
munka eredménye, pedagógiai szempontból pedig — ami bennünket edsősorban érdékel — iíjúsági iirodalmunik határozott nyereségének mond
hatjuk, jó hasznát fogja venni az irodalom történet tanára ós. Ifjúságnak
való ilyen derék életrajz már -rég nem jeílent meg, különösen írva van
jól, okosan, élvezetesen, sallang nélkül, diszkrét könnyűséggel. A tudo
mányos és művészi szempontnak sem összezavarását, hanem eléggé si
került összeegyeztetését látjuk e munkában. Csak nem fogjuk hibáztatni
az ifjúsági írót, ha ikomolyan veszi .tárgyát s ő is mélyére hatol a kérdés
nek, ha ő is átkutatja a tárgy egész irodalmát és maga is gondolkodik
felőle. Vagy az ilyen kutató és gondolkodó írónál jobb lenne ifjúsági író
nak a puszta kompdlátor? Természetesen t. bíráló, aki .tudvalevőleg egé
szen benne van a Mikes-kérdésben, az ő szempontjából tekinti a dolgot."
Négyesy álláspontja önmagában is nagyobb súllyal eshetne latba, mint
Gyulai Ágosté és Császár Eleméré együttvéve, de nem vo^ít elszigetelt.
A Pesti Napló •-gal jelzett bírálata is vele egybehangzó értékelést közölt,
amikor a többi között ezt írta: „ A szerző előszavában példátlan szerény
séggel jegyzi meg, hogy könyve csak összefoi^lalása azoknak az adatok
nak, amelyeket Mikesről másdk gyűjtöttek össze, de — reméli — azért
mégse végzett haszontalan mimikát, mert eddig még nem volt Mdkes-

monográfia, amely magában foglalita volna az 6 sokfelől szerzett adatikészletét. Ebben nagyon igaza van; könyve csakugyan a legteljesebb mű,
mely eddig Mikesről megjelent (az én ikiiemelésem — D. Z.), s hozzáte
hetjük, hogy mindenképpen nagyon derék munlka, mert a szerző előadása
vonzó, érdekes, a kép, amelyet Mikesről és koráról vázol, eleven..
(1898. január 6.)
Mindez együttvéve, az ingerült ibírálatok s a dicséretek azt tanúsltrják,
hogy Toncs Mikes-könyvére fölíigyelt a szaikma, s olyan tüzetesen fog
lalkozott vele, ahogyan csak fontos jelenséggel szokás. A kuruokor ak
kor legnépszerűbb és legbuzgóbb történetírója, Thaly Kálmán is meg
nyilatkozott, s 1898. február 20-án kelt ilevelében így köszönte meg Toncs
nak a könyvet: „Tisztelt Uram! Mikes Kelemenről nagy szorgalommal
és szeretettel írt becses műve szíves megiküldéséért fogadja hálás kö
szönetemet. Kíváncsian lapoztam át máris a könyvet és azit igen helyesen
felfogott, jól sikerült — sőt sok tekintetben hézagpótló — tanulmánynak
találtam. Annak is őszintén örülök, hogy a halhatatlan érdemű magyar
bujdosóról munlkámból oly nagy számban merített ö n adatokat. Haza
fias üdvözlettel kész szolgája dr. Thaly Kálmán.*' (Toncs László tulaj
donában.)
Mikes pályájának viszontagságai, nagy fehér foltjai a későbbi kutatást
is a részletek iránti figyelemre csábították, — a Mikes-irodalomíban min
dig csak a fölfedezés, a tUtdkfejtés számíthatott nagyobb érdeklődésre,
így Toncs ikönyve sem foglalkoztaltta huaamosan a céhbelieket, de a Rá
kóczi hamvainak hazahozatalakor, 1906Hban új erővel föllángoló kuruckultusz ismét előtérbe állítja. Ekkor jelenük meg másodszor. (Az első ki
adást a budapesti Lampel Róbert cégje intézte, a másod/fikat a szabad
kai Kladek és Hamburger könyvnyomdája.) Ez a kuruckaxltusz inkább
a Thaly gerjesztette nemesi rajongás jegyében zajlott, a rapszódiák, ke
sergők kissé felszínes érzelmességével, s ebben a közegben Toncs Gusz
táv józan, okos, esztétikai érzékenységet emberi és morális fogékonyság
gal egyesítő Mikes-könyve csak egészséges, tisztító funkciót tölthetett
be. Eredeti fölfedezésekkel nem dicsekedhetett, bár amit Mikes nyellvéről ír, új volt a maga korában, de értéke nem is újdonságaiban van, ha
nem abban, hogy a szétszórtan tengődő hatalmas anyagot megszűnte,
értékelte és életszerű, szerves művé alkotta. S ez olyan érdem, mely a
Mikes-irodalomban máig helyet biztosít számára. A legújabb magyar iro
dalomtörténet már idézett fejezeténeik nagyobb, válogatott irodalomjegy
zékében ott van Toncs Gusztáv műve is.
Petőfiről írt tanulmányainak tudományos értékéről bizonyosat jóval
kevesebbet mondhatunk, noha a beléjük fektetett munkából ítélve ezek
hez Toncs igen nagy reményeket fűzött. Hátramaradt iratai között két
vaskos dossziíét töltenek ki a költő műveiről készült jegyzetek s a kiadat
lan tanulmányok. Különösen a versek földolgozására fordított nagy fi
gyelmet. E dossziékban megőrzött jegyzeitek arra vallanak, hogy Ton
csot 1887-től a húszas évek derekáig, tehát mintegy harminc éven át
kisebb-nagyobb megszakításokkal^, d e szinte állandóan foglalkoztatta Pe
tőfi. Munkája határozott módszerességet mutat, s arra vall, hogy rend
kívül .tüzetesen, ©olk szempont szertnrt; tsáiníte „feJgöngyöLítette" Peítőfi' éle/tét
és műveit. A z életrajzi följegyzésekből i^szletes naptárt készített. Anról,
hogy mikor hol járt Petőfi, mely verseit hol írta, hol datálta. Sok jegyzet

SZÓL a szülőikről, a származás kérdéseiről: hol született, milyen vallásban
nőtt föl, kik voltak a szülei, ősei?
Némi egyszerűsítéssel a két dosszié anyaga 'két alapszempont szeri.nt
különíthető él. A z egyik csoport a körülményeikről, a korról, a társada
lomról való tudást gyűj-ti össze, a másik a 'belső adottságok adatait. E
két csoporton belül sor kerül a költői pálya külső eseményeinek, az esz
mei hatásolknak a fölmérésére, valamint a költő eszméinek, hajlamainak,
érzéseinek a tanulmányozására. Talál'ható itt vázlat és két dolgozat Pe
tőfi szerelmeiről s a szerelmes versekről; külön dolgozat a kölitő tárgy
köreiről; az életről és a hallálrdl vallott gondolatokról; a költő képzeleté
ről, képeiről stb. Nem túlzás, ha azt íiljuk: Toncs a Petőfi-mű problemati
kájának szinte egész szövevényét tanulmányozta.
Érdeklődése az idők során alakult, módosult. A z 1888-iból származó dol
gozat még az élet és a halál eszméjének a versekből kiolvashaitó mozzana
tait veszi számba. Később a költő képzeletére irányul a figyelem, végül
pedig egyéniségére, amelynek átvilágító jellemzésével Toncs az egész élet
mű jellemzését véli megoldani. Készülődésének — a jegyzetek tanúsága
szerint — nagy lendületet adhatott Ferenczi Zoltán 1896-.ban megjelent
háromkötetes Petőfi-életrajza. Alapos jegyzeteket készít a könyvről, fő
leg a költő származására, gyerekkorára vonatkozó adatokat jegyzi szor
galmasan. Itt-ott kritikusan is. Főként, ahol a tények s a jellem alaku
lásának kézenfekvő összefüggéseit Ferenczi nem ismeri föl. Toncs viszont
éppen erre készült: az egyéniség fejlődésének okszerű magyarázaitára.
Annak megfejtésére, hogyan, miféle külső erők és belső adottságok révén
emelkedett az egyszerű mészáros fia a világirodalom első vonalába.
A z irodalomtörténész Toncs ritkán elmélkedik, de az egyéniség alaku
lásának rajzához készülve, némely jegyzete szeilint, végig keillett gondol
nia az ember, az egyéniség alakulásának végső kérdéseit is. Azit, hogy
az egyéniség mennyiben „születik" s mennyi'ben „terméke" a kornak. S
jóllehet \*izsgálatát szociológiainak nevezte, az egyéniséget a külső és
belső erők összhatása révén létrejött „eredménynek" tekintette. S ebben
a kölcsönhatás hangsúlyozása lugyanannak az ösztönös és józan fölfogás
nak a bizonysága, mellyel más tanulmányaiban is találkocahabtunk, s
amely sokszor szinte dialektikus megoldásokra képesíti őt.
Nemcsak érezte, de tudta is, hogy a X I X . század költészetében a mű
fajok szerint való megközelítés egyre kevésbé vezethet célhoz. A z egyé
niség kategóriájához is azért ragaszkodott, azért becsülte sokra, mert
gyújtópontnak vélte, amelyben a forma s az életrajz tényei összefutnak.
Egyik kéziratos Tájékozásában így ír erről: „Minden költői alkotás a
költői egyéniség kifolyása, az egyéniség pedig részint a benne rejlő erő
ket, részint a körülmények által benne keletkező hatásokat tartalmazza.
A költemény okozat, az egyéniség ok. Ügy járimk tehát el, hogy Petőfit
vizsgálván mint dal-, óda- stb. költőt, e költeményeinek sajátságait egyé
nisége sajátságaiból fogjuk leszármaztatni." Ily módon — véli Toncs —
nem más művekből elvont normák szerint, hanem aszerint mérheti Pe
tőfi műveit, hogy önmagukban milyendk. Hiszen az ember nem szorít
ható műfajokba. „Ma csaik egy műfaj van különiböző címek alatt, a lírai
költészet." Ez az állítás — Toncs szerint — Petőfire különösen érvényes,
mert ő semmiféle szabálynak nem vetette alá magát. Tehát a műfajokat
csak műformának tekintve óhajtja vtizsgálni, vagjris aszerint, milyen si-

kerrel tud bennük a köLtő szelleme érvényesülni. Olyan fölfagás ez, mely
nek hajlékonysága még ma is szembeötlő.
Semmi kétség: legtöbb becsvággyal s legszorgalmasabban Petőfi egyé
nisége című 'tanulmányán dolgozott. Ennek 1888-iban egy változatát már
meg is írta. E dolgozat tartalmának rövid ismertetése sejtetheti, miről is
szólt: Egyénisége megértésének kulcsa. — Életpályája egy képben. —
Egyéniségének sokféle felfogása. — Alakja. — Érzékenysége. — Saját
nyilatkozatai érzékenységéről. — Derült és komoly hangulatai. —
Impressziók. (Példák.) (Megnyilvámílásai a külsőségekben.) — Gyors el
határozása és cselekvésmódja. (Példák.) — Képzelete és értelme. ElVeii,
világnézete. — önérzetessége, függetlenség- és szabadságérzete. — Sze
retete és gyűlölete. — Petőfi jellemének pozitív iránya. — A tettek em
bere. Rajta van az ifjúság bélyege.
Annyi ebből a tartalomjegyzékből (is sejthető, a teljes szöveg alapján
pedig tudható ds, hogy Toncs Petőfi egyéniségéről alkotott koncepciója
lényegében megegyezik kora Petőfi^épével, s eredetinek csak annyi
ban mondható, hogy az egyéniség ismert tulajdonságait a versekből vett
sok-sok idézettel, fölismeréssel igen részletesen rajzolja iki.
Ezzel a dolgc^zattal azonban elégedetlen lehetett, mert.utána még so
káig gyűjtötte az adatokat egy nagyszabású új kifejtés számára-. Filoló
giai, ikronológiai táblázatok, tárgykör szerint vizsgálatok eredményeit
szerette volna egy logikusan fölépített műben hasznosítani- Ez a mű
azonban érett formában nem készült el. A m i elkészült s megjelent —
lesz még róla szó — , nem 'Ugyanaz, amely a tervezetekben megvalósulni
készült.
Eredményeit illetően értékesebbneik véljük azokat a tanulmányanit, me
lyek Petőfi képzeletéről szólnak. Ezekből egy rövid részlet nyomtatásban
is megjelertt (Szabadkai Hírlap, 1887. november 20. 47. szám). Ennél
azonban jóval fontosabb az a dcéairatos dolgozat, mely szintén korai le
het, de sok találó észrevételt (közöl, s olyan sajátságokra figyelmeztet,
melyeket azóta föltárt ugyan a Petőfi-irodalom, Toncs idejében azonban
még többé-kevésbé újdonságnak számítottak.
Az elméleti apparátus itt sem hivalkodó, de igen átgondolt. Kifejti,
hogy mit ért képzelet alatt, s mák e fogalom összetevői. Ennek során
beszél a szemléletről, annak eflemeiről mint a képalkotás alapjairól. A z 
tán a képzettárskásoikról, az eszmekaposolatokról s az érzéseknelk a kép
zeletre tett hatásairól. Maii megítélésünk szerint is lényeges összetevők
ről. Toncs nagyon jól tudta, s hangsúlyozta ás, hogy a szubjektivitásnak
a költői kepékben, leírásokban milyen fontos a szerepe. Különösen Pe
tőfi esetében, akit eredendően Urai természetnek tartván, eszerint igye
kezett megérteni és jellemezni ds. Erejét is szubjektivitásában, annak
merész, eredeti, sokszínű megttiyilatkozásában jelölte m©g, s értelmi fe
gyelmét — bizonyára Gyulai nyomán — Aranyénál alábbra is becsülte.
Petőfi képzeletének természetéről a részletek sok hilteles adalékot kö
zölnek, de a versek öntörvényű szépségét Toncs ezekben az elemzések
ben sem tudja föltárni. Sokszor tartalmi ismertetésre szorítkozik, s an
nak hangsúlyozására, hogy az 'illető versben nnilyen szárnyaló, milyen
emelkedett, mennyire merész és mégis mennyire ^tiszrta és biztos a kéJpzeletjárás. Hiába a gondos készültség s a lelkes műszeretet, Toncs a líra
elemzésének hatékonyabb módszereit még nem ismerte. Ez sokban csök-

kenti szóban forgó tanulmányainak értékét, s alighanem egyik oka an
nak, hogy ezek a dolgozatok kéziratban maradtak.
A megjelentek láthatóan alkalmi cikkek, nem valamely tudományos
föladat megoldása miatt készültek, hanem jubileumra, s így nem a m ű 
vekkel foglalkoznak, hanem a jelenséget méltatják. A z 1923-as cente
nárium során, mikor a jugoszláviai magyarság akklimatizálódását épp
hogy elkezdte, érthető o"kból Toncs is a magyarság reprezentánsaként
méltatta Petőfit: emberség és magyarság eszméinek zseniális összegezöjeként. Azt ekkor sem hallgatja el Toncs, hogy Petőfi költészete „maga
az élet, maga a világ", tehát e költészet kivételes gazdagságét, de legna
gyobb nyomatékkal zsenialitásának erőt adó szerepét, nagyságának bá
torító, föliemelő szépeégét hangsúlyozza. (Bácsmegyei Napló. 1922. de
cember 31.) A vajdasági magyar értelmiség akkori közérzete ilyen cikket
kívánt, ilyet sürgetett — mint -láttuk — 'sAiite könyörögve a topolyai
A Hét szertkes^tője is. Cikket, mely a többi néppel való testvériség jogát
s a magyarság lehetőségét a liegtiisatábib példa fölmutatásával tudja iga
zolni. „Petőfi a mi hitünk, reménységünk, oltalmunk, erős várunk, csak
igazi magyar és emberi szívvel s megéittéűsel hallgassunk szavára. Petőji
a magyar szellemnek inkarnációja és egybeolvadása az egyetemes emberi
szellemmel, amelynek ragyogásá'ból a magyar vonást, amelyet ő adott
neki, többé soha semmiféle hatalom nem törölheti ki," (A Hét 1923. feb
ruár 18.)
Ez bizony nem tudomány már, hanem publicisztika, annak is retorikus
kissé, s ha fontos, csak azért, mert kortör.téneíti adalék. A sok éven át
gyűjtött anyag s az előmunkálatok gyümölosétiek inkább az a tanul
mány tekinthető, amely Petőji cínmiea a Szabadkán 1923^ban megjelent
Pető/i-iVaptűrban látott napvilágot. A m ez a tanulmány sem összegezése
az előzményeknek, hanem — bizonyára az alkalom kívánta, hogy ilyen
legyen — inkább népszerűsítő pályakép. A versekre támaszlkodva beszél
a költő szüleiről, a költő irántuk való érzéseiről. Beszél a gyermekkorról,
a versekről, melyek ebből az éTményköiiwl származnak, A szabadság- ós
dicsősségvágy korai megnyilatkozásairól, a vándorlás éveiről, aztán a
költővé ért Petőfiről. S ettől kezdve, noha .tovább is az élietrajz folya
matát követi, már a kölltészet eseményeit sorolja: a bordalokat, az úti
jegyzeteket, a hazafias verseket, táj verseket stb. így iut el a szerelmi lírán
át a tetőpontig: a nagy szerelmes versek és politikai költemények ma
gaslatáig.
Ismertetésünk szükségiképpen egyszerűsít. Ha részletesebb lehetne, ki
tüntetné, hogy Toncs üsmeretterjesztő munkájánalk szerénysége nagy
szerkesztői ügyességet rejt. Ez a dolgozat ugyanis, miközben a versek
révén életszerűen tükrözi az életrajz drámai folyamatát, a kölitő élmé
nyeiről szólva egyéniségéről is közli, ami az élményt kifejező vere meg
értéséhez szükséges, összetett és átfogó pályaképet ad tehát, noha elő
térben végig a költő élete áU. Pályaképet, mely minden fontosabb adatot
közöl, minden fontosabb élménytípusról és műről beszél. Esztétikai elem
zésbe nem mélyül, de éreztetni tudja a tüneményes jelenség jelen'tőségét.
Arányosan, lendületesen, az anyag fölötti uralom biztonságávail, s hang
jában is kevésbé retorikusán, tehát tisztábban^ mint az előbb említett
újságcikkek. Üj tudományos fölismeréssel nem szolgál ugyan ez a tanul
mány sem. de rendeflkezik az ismeretteijesztő munkának egy ritka saját-

ságával: szerényebb, mint a 'tudás, amely mögötte nejlik, s tartalmasságá
ban föl-fölvillan a lepárlás előtti bőség gazdagsága is.
Toncs Gusztáv irodalmi világképében igen fontos helyet töl'tött be
Madách nagy müve, Az ember tragédiája, E m ű kapcsán Madáchot Pető
fivel, Goethéval, Dantéval egy sorbam enilegeti. Ügy vélte, hogy Madách
költőnek kiszbb Petőfinél, de igondolikodónak súlyosabb. S mert a filozó
fia, a gondo!tkodás, a tudomány problematikája sokalkl jobban értiekelte,
mint a tanárok vagy a filológusok többségét, érthető, ha a Tragédia
értelmezéséneík kérdései erősen foglalkoztatták. Ügy éreahiette, hogy ezek
ben a kérdésekben eredetisége inkább térhez juthat, mint más írók ér
telmezésében. Már az 1911-ben tartott liceumi előadásában is szinte föl
fedi hallgatói előtt a mű rejtett értelmét. (Bácskai Hírlap. 1911. novem
ber 17.) A z 1923. január 28-án közölt nagyobb Madách-ciklkében (Madách:
Az ember tragédiája. Bácsmegyei Napló.) pedig az önálló vizsgálódás ön
tudatának ilyen megnyilaitikozásaira figyelhetünk föl: „És ez a rósz a
mesének önálló momentuma, de a magyarázók rendesen elsikkasztják,
mert hiányos koncepciójiukba nem tudják beleilleszteni." íjgy másik he
lyen: „ A magyarázók ezt a rés^t rendesen beol)vasi^*ák az utolsóba (ami
hiba) s jelentését elhomályosítlják." Szó szerint vehetjük hát, mikor aizt
ígéri, hogy a m ű jelképeinelk jelentését olvasói számára megfejti.
Szokatlan gesztus ez Toncstól, aki nemcsak szavakban, hanem egész
magatartásában szerénységre törekedett, s inikább az eredmények gonrdos tolmácsolásával, mint fölfedezésükkel akart kitűnni. A z alázat ebből
az írásából sem hiánjrzik. Kalauzul Arany Jánost választja, akinek vo
natkozó megállapításai — úgymond — „a helyes felfogást egyszerre kijelöl'ték". Hogy dolgozata ennek ellenére a megfejtés szándékának lendü
letével indoü, s végig polemikus, sőt zárópaaszusaiiban Tétorifcusan bizony
kodó is, annak az az öka, hogy a Tragédia értelmezése körül sohasem
volt egészen elrendezett a helyzet, s a íbenne fölmerülő fil)ozófiai, ertcölosi
kérdések mindig elevenbe vágtak. Érzi ezt Toncs is, noha tartózkodik
az aktuális vonatkozások föltárásától. A m ha meggondoljuk, hogy írása
1923-ban, a világháború utáni megrendültség közeipette jelent meg, ak
kor megértjük, miért ez a lelkes bizonykodás Madách nagysága s m ű 
vének értelme mellett. És ezzel a tanulmány tendenciájának lényegéhez
értünk.
Toncs írásának fő célja ugyanis annak bizonyítása, hogy a Tragédia
nem p e s s z i m i ^ , hanem progresszív szellemű, fölemelő alkotás. „Ádám
az emberi szellem alkotó erejének szimiboKkus alakja, akinek bukása ép
pen abban áll, hogy haladó törekvéseit nem érheti el." S e küzdelem
értékének — mondja Toncs — nem árt, hogy kudarccal végződik. A ha
ladás támaszaiként értelmezi Éva álak;ját is, de legnagyobb jelentőséget
annak tulajdonít, hogy a gátló tényezőkkel: Luciferrel, az emberi ter
mészettel, a tömegekkel szemben a mű az emberért való küzdelem dina
mikus akaratát mobilizálja. Ezért ez a m ü „maga a friss élet, amely
hindeti a jövőt, az újjáalakulást, a fölemelkedést, a legnemesebb világ
nézetet, melyet valaha költő a szép formájába öltöztetetA. Ez a filozófia
nemesít és erősít. Nem ismer csüggedést, lemondást, kislelkűséget. ffisz
a magasabb rendeltetésben, vallja az eszményiséget s bízik, hogy az em
ber szellemének tegmagasabb ki^bontakozását él fogja érni. — Madách
filozófiája: a haladás, az alkotó szellem, a magasba tekintő, a magasba
vágyó lélek filozófiája. Mintha a bibliával mondaná: Sursum corda!"

Löndüleles tiráda, liatásos befejezés, de igaza nagyon is kétséges. A
Tragédiát ugyan a legújabb, már idézett, magyar irodalonirtörténeít is
optimista műnek minősíti, de meggyőzőbb okfejtés konzekvenciájaként.
Toncs viszont éppen itt, a konzekvenciaalkotásban a üeggyöngébb. Itt
követi Aranyt a leggépiesebben. Már abban is, hogy a -történelmi színeket
teljesen Lucifer számlájára írja, s Madách álláspontját a lelkesült Adám
szavaiból véli kiolvasni, holott Lucifer tagadása nemcsak romboló erő,
de mozgásba hozó, a liberális illúziókkal szemben kijózanító kritikai erő
is, s Madách álláspontját a mü egésze tükrözi. Hangsúlyozza ezt Toncs
is, de végül mégsem a kétségekkel viaskodó, a haladás ellentmondásait
a maga tragikus mivoltában megnevező, a legrosszabb esélyekkel szem
benéző, a skudarcok miatt szenvedő, a kiábrándító tanulságok láttán meg
rendülő költő lírai erejében fedezi föl a mű értékét, hanem a haladás
igenlésének elég szimpla tételében.
S mindezt nem azért mondjuk ilyen nyomatékkal, hogy Toncsot el
marasztaljuk, hanem azért, hogy tanulmánya belső ellentmondását s en
nek igen érdekes és értékes mozzanatait fölfedhessük.
Arról van szó, hogy az 'idézett befejezés retorikájával szemben az előz
ményekben a mű megfejtésének közelében ils űáláuík Toncsot. Leginkább
pedig akkor, amilkor Adám öntudatra ébredésének drámáját in/teipiretálja. „Mert mi más ez az öntudatra ébredés — írja — , m'int önerőnk
nek, a természetben való állásunknak, embertársainkhoz és Istenhez való
viszonyunknak fölismerése. Életfeladataink és végső céljaink tisztába ho
zatala. A saját sorsunknak a magunk eregéből való megalkotása." S mi
vel Toncs azt is világosan látja, hogy a Tragédiában benne vannak M a 
dách egyénii keservei, ,ynemzetének nagy szenvedései; benne korának
kínos küszködései, amelyek a X I X . század emberét és korát áltformálták", s világosan látja, hogy a mü olyan válságos állapot termése, ami
kor „a népek mintegy megvizsgáljják szellemi életüket, régi eszményeik
kel leszámolnak, újat a l k o t n a k . . — különös, hogy az eszmélkedésnek
ezt a válságos mivoltát a megfejtésben nem tudja kifejezni. Pedig m e 
rész és találó nagyvonalúsággal még ilyen egyetemes érvényű megfele
lésről is tud: ez a fagta öntudatra ébredés „az egyén életében akkor áll
elő, amikor a gyermeki gyámoltalanság, a boldog öntudatlanság lassan
kint önismeretté bontakozik"; „Ez a folyamat ( . . . ) gyakran megnyugvás
sal végződik. De a ,magasabb elmék és mélyebb szívek' (mint Ádám is)
az ebben az állapotban fölmerült kérdéseket hányják-vetik magukban
s iparkodnak kielégítő megoldást találni. Boldog, aki megtalálja. De há
nyan nem esnek kétségbe, minit Adám, hányan nem akarnak öngyilkosok
lenni, mint Adám, akinek válságát megdöbbentő képekben látjuk ma
gunk előtt."
E gondolatok megoldást hordozó magva az a fölismerés, hogy az illú
ziók utáni eszmélkedésnek mind az embereknél, mind a nemzetek s az
emberiség történetében be kéli következnie, s ezek az eszmélkedések
nagy válságokkal esnek egybe. Ha a Tragédia ilyen esamélkedós műve,
szinte kézenfekvő a következtetés, hogy éppen ez benne a fontos, az
érték: az, hogy drámai alakban tárja föl „az eszmélkedést", vagy ahogy
az újabb Madách-irodalomban olVasható: a kor nagy eUentmondáisait.
Ebben bátor, ebben „progresszív". Abban, hogy leszámol az üllúziókkal,
de nem adja meg magát a csüggedt megalkuvásnak sem. „Sőt — mint
Sőtér István írja — idegen a liberalizmusnak attól a szárnyától [is],

mely a 48 előtti hiteik és küzdelmek minden emlékét fel akarja már szá
molni, s miméi kellemesebben kíván berendezkedni a fennálló körülmé
nyek között. Madách müvében a 48 előtti haladás-igény szólal meg utol
jára, szembenézve mindazoíkkai a vereségekkel, melyek énték, szembe
nézve a történelem, a természettudomány — a valóság súlyos cáíotótaival, a tagadás elsöprő érveivel — s felel rájuk, ahogyan tud!" De, lévén
költői mü, nem a bölcseleti vagy a ipolitükai programa fontos benne, ha
nem a lelkület, a hajlam, az érzelmi, akarati készség, mely a pesszimiz
mussal szembeszegül. (A magyar irodalom története, IV. Budapest. 1965.
344—345.)
Toncs írásában végül fennkölt apológiában hígul föl a jó gondolati
mag, pedig amikor arról beszél, hogy „az elégedetlenség, új állapot te
remtésére irányuló igyekezet" dolgozik a műben, még nem szakad el az
eszmélkedés válságos természetét kifejező interpretálás lehetőségétől.
Hogy végül elszakad, annaik bizonyára az az oka, hogy -túlbecsüli az eszkatológ-Lai megoldást: az Ür akaratában való megnyugvást. A z 1911-ben
tartott előadásban még ilyen iskolás nyíltsággal ölt formát ez az Arany
tól kölcsönzött és Madách nyilatkozatairval is igazolható gondolat: „Ádám
álomképeiben nem szabad látnunk az emberiség történetét. A z álom
képek Ádámnak az ő jövője, de nekünk nem az. A z álomképek lélek
tani képek, amelyek Ádám lelkiállapotából fakadnalk. Zárt egységet al
kotnák, s csak arra szolgálnak, hogy dokumentálják a költő alapgondo
latát, mely szerint az isteni gondviselésbe vétett hit nélkül folyó élet
kétségbeeséssel, öngyilkossággal végződik." Viszont „ A remekmű utolsó
mondatából fényesen magasodik ki az alapgondolat: az ember életének
nagy, nemes és komoly tartalma van. A z élet tartalma eszményekből áll,
melyekneik értékük van; az élet nem dőreség, mint Ludfer tanítja. Érde
mes élni, de az életnek nemes tartalmát osak úgy lehet kifejteni, nagy
céljait csaik úgy lehet elérni, ha komolyan küzdünk értük. Küzdelmeink
be a nagy tömeget is bevonjuk s töreíkvéseinket az istenben való biza
lomra alapítjuk."
A z Űr utolsó szavainak és Adám meghódolásának az újabb interpre
tálások is jelentőséget tulajdonítanak. Sőtér István például úgy látja,
hogy a Tragédia alakjai három szférát képviselnek, három szférában m o 
zognak: Adám a „tiszta szellem", Laicifer az „anyag" képviselője, Éva
pedig a természet, az erő kétarcú szerepében hol a romlást, hol a m e 
nekvést jelenti. Sőtér különösen Éva szerepet véli fontosnak: ő ad Adám
elvontságának életszerű drámaiságot, „ő egy bensőséges, mel^g üzenet",
a Paradicsom üzenetének képviselője. Benne és a Földszellemben s általiik a megbékíteni tudó, rejtett természeti erők vannak jelen a drámá
ban s eazel „ideál és reál" egységének, szintezésének (Aranynál és G y u 
lainál is fölmerülő) ígérete. A z Ür végső szavai voltaképpen e három
szféra egységét hirdetik, s ez az egység volna — Sőtér szerint — a hala
dás filozófiai alapja, s egyben a mechanikus materializmus elutasítása is.
„ A Tragédia drámai és eszmei konfliktusainaik valódi megoldása: a ,kiengesztelődés', a kiegyenlítődés — a három szféra, a három főszereplő,
vagyis a valósággal (a történelemmel és természettel) szemben kialakított,
háromféle emberi magatartás között. Adám éppoly kevéssé vesztes vagy
győztes, mint akár Éva, akár Lucifer. A z igazi erőpróba hátra van még
Adám számára: az Ür tirádája szerint rajta múlik, hogy a jövendő tör
ténelemben neki vagy Lucifernek lesz-e igaza." (I. m. 346—351.)

Ezt a magyarázatot azért kellett ilyen hosszasan idéznünk, mert fé
nyénél nyomban ikitűnik, hogy Toncs éntelimezése hol veszti el saját ta
laját. Ott, amikor osak az „iideár-ban, osak az eszméikben érzékeli a
mü nemes áramát, s nem látja a pőre, az illúziótlan valóság, s az esz
mények ellentétében a nagyobb esélyt: föloldásuik, kibékítésük ágényét,
s így a anű progresszíivitását iis a küzdelem elvének deklarálálával, len
dületes ráfogással kénytelen hangsúlyozni, holott az ideál és reál drámai
szembesülésének ítényéből is kimutathatta volna egy tépettebb, egy vál
sággal küzdő hal adáseszmény jelenlétét. Tehette volna ezit annál inJcát^b,
mert az 1911-es előadásban még ő vs idealizmus és realizmus ellenítétével
véli megnevezhetőnelk a m ü konflliktusába sűrűsödő ellentéteket Akkor
azonban a már idézett valláseiikölcsi értelmezésbe torkolllt a gondolaitmenete, 1923Hbain viiszont, amikor a fíüozófliai, költői oldalit sokkal elmé
lyültebben dolgozza M , az ideál reál ellentét problematikát kezeli felüle
tesen. Ez a végső oka, hogy ideál-reál, nemzeti válság és remény, törté
nelmi és természeti végzet, pesszimizmus és haladás kapcsolaitát nem
tudja megközelíteni, s hogy az értékes részletek nem tudnak szerves
gondolatmenetté összeállni.
Mindezek után joggal merül föl a kétség: érdemes-e ennyi Időt vesz
tegetnünk Toncs Madách-interpretálására? Hiszen ez se jobb a sok száz
hasonlónál, meJyekfkel senki sem számol. S valóban: a Madách-irodalom
nemigen lett gazdagabb általa, talán a létezésre eszmélés m o d e m élmé
nye felől közeledők tudnák haiszmosítani az öntudatra eszmélés szűkebb
s tágabb értelmezésének gondolatát, de nem vagyunk benne biztosak,
hogy ez Toncs födismerése. Abban viszont biztosak vagyunk, hogy ez a
tanulmány elejétől végig egy nagy élmény és egy bonyolult iproblemaitika
megértésének ihletével halad, sodor célja felé. Olyan szembesülés ez,
ahol a művel való kapcsolat szorossága, az értelmező ^kne érdekeltsége,
az avatotfcság még ott is érzékelhető, ahol kevés a gondolati hozadéka.
A sikerültebb részekben ped'ig nem legy átlagos magyar tanár, hanem
egy igényes gondolkodó mozdulaitaival vázolódnak föl a gondolatok. S
ez az avatottság nemcsak Toncs készültségének, világiképének mérése
szempontjából fontos, hanem Szabadka egykori szellemi életének, az
itteni műhelyek potenciáljának mérhetősége szempontjából is.
.Ugyanebből a szempontból vélrjük fontosnak Toncs Shakespeare-ről
taTtott előadásait, s a füzetet, mely ezek szövegét tairtaknazza. A z elő
adások a Szabad Líceum pódiiumán hamgzottak el 1908. január 24-én.
és február 14-én, a füzet a líceum kiadásában jelent meg Szaibadkán
1909 elején. Amint az egykorú újiságok írják s az Előszóban Toncs is
elmondja, az ő felolvasása egy Shakespeare-.röl Itartott előadássorozat
záróaktusa volt. A z övét megelőző előadások külön tárgyalták Sha
kespeare életét és korát; az angol históriákat; a tragédiákait és 'komé
diákat; a római Itárgyú drámákat és 'külön a nőalakokat Tónusnak a
líceum végrehajtó bjízoitltságának határozata szerint yalamilyen össze
foglalást kellett adniia, olyat, mely „a sokféle sugarat, melyet a felolva
sások tükre vetett, egyetlenegy sugáakévébe foglalja össze; hogy a n y ú j 
tott résEJletképeket egyertílenegy, Jiagy vonásokban rajzolt képpett egészítlse ki".
Toncs tisztában volt vele, hogy ilyen összefogott képet adná sokkal,
nehezebb, mint valamelyik drámáról érdekeset, fontosat mondani. Elő
adását Lgen hiteles ötil'etítel e nehézségek bevallásával exponálja. M a -

gasról köli átfogni a shakespeare-i birodalmait, tehát az absztiraíkcióhoz kell Myajnodiiü — magyarázza olvasóinak. Hozzáértése mégis aíkkoT
teszi legtanulságosalbb viízsgáiít, amikor az absatrahálás 'közepette Ls
éreztetni tudja a mű eleven valóságát.
Módszere az, hogy a mű .szalkaiszai, műfaj alt helyeli; az őket életre
keltő szellem /tnnlajdomságáit jeQlemzi: a lélek természetét, arátiyali;; a
képzelet ítermészetét, határait; Shaikespeare érzelmi viűágát; emberisme
retét, tapasztalatait. Ezután Shakespeare eredetiségének kérdését iboincolgatva itermészetszerüleg j.ut a müvíök közponitját alkotó jeUemekhez,
realiiitás és eszményítés kérdéseiihez; imnét a cseleikmény jeHemzésére tér
át, s emiök kapcsán — mint a jellemek természete általa cseleikménybonyolítás következményét — mélltatja Shakespeare dramalturgiái for
radalmát, újszerűségét az antik drámákhoz mérten. Ezt követően Sha
kespeare műfaji vívmányait veszi sorra, rámutaít arra a többletre, amedy
Shakespeare javára a korabeM művekhez mérten kiüitközilk, de nem az
zal a szándékikal teszii ezt, hogy az írót Ikorából kiemelje. Elllenkezőleg:
füzete zárófejezete éppen kor és tehe=tség szerencsés találkozásáinalk ered
ményeként értelmezi Shakespeare kiívételes 'teljesítményét. „ A z ő drámai
egyénei — írja — hü képei az akkori angol társadalmi életnek," (52.)
A kérdésben járatos olvasó joggal mondhatná, hogy ebben a gondolartmenetben inmosen semmi új. S botor dolog is lenne kutajtná, hogy az
irdatlan Shakespeare-irodaulámhoz hozizáj árult-e Toffics Gusztáv akár sze
mernyi újdonsággal is. Még retklámozottabb szerzők esetében is meddő
és végtelen Jehetne az lillyen munika. Mi nem is eirre, hanem arra szeret
nénk figyelmeztetni, hogy ez az előadás milyen természetesen és sliikeresen válitja be azt, amijt ígért. Azit, hogy felülről, az egészet áttfogó igény
nyel jelemezzen, s mégis anyagközeiben, élményszerűen.
Módszerének van egy eléggé szembeötlő „titka"; a péMáJk működtetése.
Shaikespeare eredetiségét méltatva, a fölfogás dúsító, a kölcsönvett motívumoíkait föliga^daigftó poldájaiként idézi például Bernhard ten Brdnk
ShaikespeareHtaniuOímányaibói a Romeo és Juha eszméjének érvényesítését
fölitáró mozzanaJtolkat. Jellom és csetókmény dialektikus kölcsönhatását
magyarázva a Július Caesar nagy jelenetét idézi föl, azlt, amelyben Brutus 5 utána Antcmilus, mindkettő a maga módján temeti Caesart. A tér
és időkeretek forradalmi kitágításának példájálként a Mocbet?i eseméínygazdagságát idézii. Idézi a szó szoros értelmében: „képzeljük- magunkait
a színházba . . ( 3 9 . )
A példák szaporíithatók. De önmagukban csak sémáját jelezhetik Toncs
módszerének. Pedig nem ez a fontos bennülk, hanem a ritmus, mély az
abszitraikció és a művekhez va/ló odahajlás szelllemi játékát lüktetésben
taTtja. Egy remek idegenvezető viszi így a maga közönségét, átpásdtázva
ragyogó tájakat, s közben egy-egy jellegzetes fánál, műemléknél hioszszabban időzve új izgalommal tölti föl a megismerőkedvet. A szóban
forgó kérdés m'iindig *ki/lendülő gócot alkot, ahon.nan a konkrét példa felé
lehet fordiulni, s a ikonkirét példától ismét vdssza poétikai kérdéshez, sőt
tovább a Icndülfet ívén Shakespeare jelentőségének új bizonyításához,
esetleg ezen a célon is túlra. Igen jól megfigyelhető ez az előbb idézett
Macbeth-példa esetében, aihol a tér és ddökeretek shakespeare-i forradal
mát magyarázva Toncs fölidézi, mi minden tölrténik ebben a drámáiban
alig három óra alatt. S mikor lendületes fölsorolása végére ér, mintha
az átélt eseményeik magasrendű izgalmától megmámorosodna, elragad-

tátva kérdi: „Vajon mem bámulatos alkotás-e a drámai művészei? Nem
a legibámulatosabb m ű v é s z e t - e . . ( 4 0 . ) S miután erre a kérdésre igen
nel felel, Titolsó mondata ismét Shakespeare-re utal, aki a műfajt erre
a rangra emelte.
A „céhbeli" fanyaloghat e csapongás láttán, de nincs igaza. Toncs nem
saját szavaitál mámorosodik meg: a 'tényék és a Shakespeare-irodalom
köldökzsinórját nagyon szorosan fogja, de a szakma belső kérdéseit se
hol sem engedi különiszerephez, az ő szakszerűsége teljesen az élmény
tudatosításának célját szolgálja. Elragadtatása is mindig a műtől ittasul,
s természetében ez az ö s ^ t e alázat ki is fejeződik. A Shakespeare-iro
dalom némely tévedését, így Tolsztoj nézeteit sem azért cáfolja, hogy a
felülbírálás szerepében imponálöon, hanem a m ü azonosuló átélésének
fejleményeként, a hibákat hánytorgató okoskodás hatálytalanításának
őszinte indulata által sodortatva. Tehát a maga helyén.
S ez igen fontos adottsága a kultúranépszerűsítő Toncsnak. Füzetében
ii^en sok világirodaMi jelenség, név és mű bukkan föl Homérosztól Pe
tőfiig. Shakespeare korának jeltentős szellemei, a dráma nagy képviselői.
De sehol sem hival/kodón, ipontosabban szólva: mindeniittt a shakespeare-i
mű sajátosságaKt, jelentőségét kitüntető párhuzamokban, analógiákban.
Ehhez nemcsak Shakespeare-t, de a vele összevetetít jelenséget, Szophotól'ésat, Moliére-t, Corneille-t, Racine-t ds jól kellett ismernie, hiszen
Toncs nem nevekikel dobálózfik, hanem jell^ígzetességekről, sokszor részsajátságoikról beszéH. És mindenütt az avatott hiítelességével. Fontos ada
lék ez horizontja tágasságához is, de még inkább aeért, mert a tudás
mobiifi'zálhatóságát is bizonyítjja. Azt, hogy Toncs ijudása nem jegyzetek
ben lapuló ismerethalmaz volt, hanem dinamlkius készülftség, intelligen
cia, mely az alkalimi szándék hívására a tudás tárházából nyomban elő
tudta hívni a -szükBéges érvekért, példákat. Érveket az irodalóm, a törté
nelem, a poétika, a psziichológia köréből. Amikor például egyéniség és
műforma viszionyánalk kérdése felöl indulva tér rá Shakespeare forma
választó, formateremtő adottságára, tudása a bölcsesség természetessé
gével segíti az általános és a konkrét összefüggését az előadás spontán
folyamatában megvalósítani. És így van ez szinte mindenütt
Mindez két alapadottság erejét mutatja: egyik az anyag elrendezésének
adottisága, másik az élönényszerűség, mely a friss olvasás heveny izgal
mát tudja közvetíteni.
S az utóbbi mozzanatot azért is kellett emelnünk, mert túlmutat Toncson, már a közönségről is megsejtet valamit. Egy intelligens tanárnak
biaonyára a század elején is akadt elég tennivalója, s ha Toncs érdemes
nek tartóttá Shakespeare műveit újra végigolvasni, s mondanivalóját
róluk ilyen nehéz munkát fölltételezö előadásban összefogűaüni, azt aligha
magyarázza a szereplés vágya. Dyen vállaíkozá&ra csak igazi figyelem,
megbecsülő érdeklődés sarkallhat. S az egykorú beszámolók megerősítik
ezt a föltételezést. „Napjainkban a Shakespeare-kiul-tusz új hullámokat
vét. A Kisfaludy-tánsaság nemrég hatalmas lépéseket tett ebben az irány
ban. A Szabadkai Szabad Líceum egyesület is megtette a magáét. —
Igazait kell adnunk a kiváló felolvasónak. A líceum Shakespeare-ciMusa
tartalmasság, a témák megvá«logatása, a rendezés logiikussága tekintetében
méltó volt arra a nagy érdeklődésre, amellyel az intelligencia mindvégig
látogatta. Toncs Gusztáv, a gimnázium tudós irodalomtanára mai elő-

adásával megkoronázta a vállaDkozás erkölcsi és közművelődési sikerét.
A közönség melegen megtapsolta az élvezetes és tanuliságos előadást."
A nagy érdeklődést s a nagy isikért nemcsak ez a cikk (újságkivágás
ból ismerjük, ezért nem közölhetjük a dátumát — D. Z.), de minden
szabadkai újság egybehangzóan hangsúlyozza. így a Szabadkai Üjság
1909. február 5-1 számának vonatkozó cikke (Shakespeare drámai művé
szete), s a Bácskai Hírlap ugyanilyen című írása is (1909. márciius 7.),
melyek már az előadás szövegének megjelenése alkalmából íródtak. A z
előbbi cLklk azért is érdékes, mert szerzője, Havas rokonszenves irigy
séget éreztet azokkal szemben, aíkik jelen lehettek az előadáson, s örö
met amiatt, hogy Toncs remek előadásáról a füzet révén most már az
is tudomásít szerezhet, „aki bár megfizethetné az elég sovány belépő
díjat, de müint jó magam is, nem szeretek ,álWa tanuflni', hanem az is,
aki ( . . . ) megveheti a füzetet és maga is, ( . . . ) családja is tanulmányoz
hatja, épülhet r a j t a . . . " A Bácskai Hírlap dr. sz. á. szignójú cikke a
szabadkai Shakespeare-kultusz meghonosítójakéait méltatja a líceumot,
s külön nyomatékkal Toncs füzetét, „Mer^t nyomtatásban még jobban tű
nik ki a tudós szerző mély .gondolkodása, esztétikai kiválósága, boncoló
elméje — és mindez párosulva azzal a választékos szingazdag stílussal,
mely az elvont fejtegetéseket is teljesen megóvja az egyhangusátgtól."
Ha e mondat nem volna ennyire pongyola, állításait ma is aláírhatnánk.
Ennél eizonban fontosabb, hogy ezek az újságdükkek Toncs kiemelt sze
repe mellett rendkívül figyelmes és hálás közönségről is tudósi tanaik.
Közönségről, mely egész előadássorozatot végighallgat. Előadássorozatot,
melyben csak Toncsé kétszer két órán át tartott. Közönségről, amely e
vállalkozást sa-i^kalllta, neki akusztikát adott, igazolta. Akik ttudják, mit
jelent ez, városunk múltjának kutatásában jó lesz vele számolniuk. Na
gyon megeshet, hogy — mint a Szabadkai Üjság maliciózus szerzője
megjegyzi — sokan új ruhájukat, kalapjukat bemutatni jelentek meg
ezeken az előadásokon, de mi tudjuk, hogy az ilyen divatbemutatóra
már századunk elején iis adódtak más alkalmaik is. Ha a hölgyek kétórás
előadást is végighangattak divatbemutatójuk érdekében, ez róluik sem
a legrosszabb bizonyítvány, — a szervezők és előadók részéről pedig
olyan teljesítmény, amelyet akkor lehetne pontosan mérni és minősíteni,
ha ilyesmit ma is megkísérelnénk.
Más természetű munka, de szintén művelődéstörténeti érdekű Toncsnaik Hiadorról írt dolgozata is. Hiadoi't ugyan számon tartja az egyete
mes magyar irodalom története is, annak ieigújabb szintézisében is elég
megtisztelő terjedelemben szerepel (A magyar irodalom története, III.
1965. 722—723.), de a tróla szóló írásdknalk inkább csak Szabadka műve
lődéstörténete szempontjából van jelentőségük. Vonatkozik ez Toncs
Gusztáv dolgozatára is, mely e^y szabadkai esemény, Hiador síremléké
nek föláilítása ürünyén íródott s jelent meg a Budapesti Hírlapban. (1907.
január 23., 20. sz.). A válladkozásban az az érdekes, hogy Hiador, akit
Szabadka eredeti neve szerint Jámbor Pálként ismert éveiken át, igaz
gatója volt a szabadkai gimnáziumnak. S méghozzá olyan igazgató, akit,
mint a már idézett várostörténet ÍTTJa, 1861^ben „itrodahni érdemeiért egy
hangúlag" válaszitottak meg, s helyét az alatt az idő alatt sem 'töltöliték
be — 1865—1868 — , amíg országgyűlési képviselő lévén munkáját nem
végezhette el. Végül mégis új igazgatót neveznek ki, de mikor ismét

kedve támad, újra megválasztjá/k, s 1873-tól 1881-ig ő a gimnázium ágazgatója. (I. m. 2. 532.).
Jámbor Pálit, azaz Hiadort szerették tehát Szabadkán. Nemcsak azok,
akik megválasztották, de — Toncs tanúskodása szerint — tanfüványai
is. „Tanítványai voltak, akik rajongással szerették, mert erezitek, hogy az
álmai közt élö költőt csaik ök és egyedül csak ők értik, aikik nem az ál
mok értékét nézik, hamem magukért a költői álmokért lelkesednek. Hiadonnak csalódásai közt legitöbb örömet tanítványai«nak ragaszkodása nyúj
tott, küik ma is hálás szívvel gondolnak rá, arra a Hiaidorra, aki beninök
az irodalom szereletét föl tudta kelteni és meg tudta gyökereztetni."
Toncs, aki e szeretet és megbecsülés ismeretében, éppen a síremlékállítás elhatározásának alkalmából írta cikkét, meglehetősen ikényes föl
adatra vállallkozott. Egyfelől Jámlbor Pál szabadkai jó híre, másfelől Hiador irodalmi rossz híre lengett fölötte. Emelett ő még személyesen iis
ismerte Hiadort, íeszélyezJhette vagy i-nspirálhatta tehát ez az emlék is.
ízlésére és bölcsességére vall, hogy olyan cikket írt, amelyikben sem
Hiador emberségének vonzó 'tényeit, sem a imüveirol kialakult érvényes
igazságot sérelem nem éri. S ezt nem hajlékony diplomáciával érte el,
hanem azzal, hogy jó érzékkel fölismerte az alakja sorsában rejlő tra
gikumot, Hiador ugyanis nem volt reakciós szellem. Nem vett részt ab
ban a műveletben sem, amikor a Honderű öt Petőfi ellen kijátszotta.
Negyvennyolcat meggyőződéssel vállalta, szolgálta, utána emigrádÓTa
kényszerült, ahol Béranger-t sikerült barátijának megnyernie, s jóhi
szeműségét, hajlamát a rajongásra, ártatlan csapongásra hazatérte után
is megőrizte. De volt egy nagy baja: tehetsége, az nagyon szerény, remény
telenül anakronisz'tükus volt. Toncs meg sem kísérli ezt a gyöngeséget
elkendőzni. A szakember tisztességével megírja, hogy Hiador „Egész
élete egy nagy és hosszan tartó csalódás. Amikor föltűnt, a múlt század
negyvenes éveinek első felében, ragyogó tüneményt látott benne az a
költői iskola, mely Vörösmairty, de főként Bajza után mindenek fölött
finomságra és előkelőségre törekedett s életet adott egy olyan költészet
nek, mely csinált érzelmeket, túlságosan elfinomított gondolatokat hang
zatos nyelven, színtelen előadásban, halvány, beteges képekben énekelt
meg, amelyet azonban a Petőfidk és Aranyok egészséges, erőtől duzzadó
népies-nemzeti költészete rövid idő alatt elsöpört." A pálya irodalmi vo
natkozásait végig e meggyőződés jcigyében jellemzi Toncs. A drámaírás
terén elszenvedett kudarcok Hiadoirjáról például ezt írja: „a kudarc okát
nem önmagában ós darabjaiban kereste, hanem másokban, (...) sem te
hetségét nem ismerte föl, sem korát nem értette meg." A Gyulai Pál
által megsemmisítő 'bírálattal iTlétett irodalomtörténet Hiadorjáról pedig
ezt: „Ö, aíki tudós nem volt s aki költői álmai közt a rendszeres gondol
kodást kívánó tudományos hajlamokat sohasem fejlesztette kii magában,
tudományos munka készítésére vállalkozott..." A politikus Hiador kiudaircait is abból eredezteti, hogy „erre a pályára sem készül»tsége, sem
tehetsége, sem vérmérséklete nem predesztinálték". S még egy fontos
mondat: „Rajongott a szabadságért, de az élet mivoltát helyesen felis
merni sohasem ipadcodott."
Ezeket a magyaTázaítokat és minősítéseket sok érdekes információ, a
tűnődő emlékezés mozzanatai tagolják, de Így is világos kép áll össze
belőlük. Méghozzá kettő. A z egyik Hüadorról, aki mértéktelen ambíciók
és rossz önismeret áldozataként, sérült, nem e világra való, kissé meg-

ható, ikissé szánalmas ikülöncként irajzolódik ki, — és Toncsról, aki az
ember iránti kegyelet oldó, mérséklő iónuisában is a -diagnoszta világos
ságával elemzi a lélek a'lkat-i gyöngeséígeit, jellem és szereip imade<kvált
ságának esetét.
Hogy Rákosi Jenő Dudapesti Hírlapja miért közölt tanulmányt 1907ben Hiadorról, a takni forradalmárról, Béranger csődbe jutott barátjá
ról Ady föllépése után egy évvel, nem itudhatyuk, de a-z bizonyos, hogy
Toncs írása mentes az irodalompolitikai spekulációtól, ö t a jelenség ér
dekli, figyelme a tűnődő bölcsé: fölény jellemzi ós jóindulat. Szigorában
is kíméletes, mértányos-ságábán is tárgyilagos, s bölcsességének gondolati
magva: az önismeret fontosságálnak elve az érdektelen pályát tanulságos
példaként tudja interpretálni.
Ennek a Hd-adorról írt dolgozatnaJk van egy önmagán túlmutató mozza
nata: az önismeret s a viszonyok józan, reális megítélésének követel
ménye legvilágosabban itt szerepel mértékként. S hogy Toncs s z e m l é l 
tének valóban sarkalatos pontja vollt ez a mérték, más írásaival is iga
zolható. Láttuk, hogy Mikes-könyvében milyen megértéssel ábrázolta hő
sét, aki „ A z erős indulatot és a szenvedélyt nem ismerte s ha néha fel
forrott is benne a bosszúság, harag; ha egy-egy pülanatra elkeseredett is;
csakhamar erőt vett magán, leTki békéje visszatért és a deriís nyugalom,
a józanság s az okos belátás úrrá lettek lellki életében." (I. m. 180.) Emlé
kezhetünk arra a mozzanatra, ahol a bujdosósors, a politikai természetű
emigráció és Mikes hajlamainak ellen/tmondását festi, s arra a fontos
passzusra, melyben Mikest éppen reális gondoHkodása alapján érzi saját
korához közelállónak. (235.)
Ezek az utalások Toncs szemléletének magvát fedik föl: azt a szem
léleti alapot, melyet reformtizmusnak lehetne nevezni, ha élesebben volna
körülhatárolva. Reformizmusnak, amely a múlt minden vívmányát nagy
megbecsüléssel kezeli, de kész a javítás, a megújítás, a továbbfejlődés
útjainak állandó fürkészésére. Nem kényszerűségből, mint a forradaliomtól rettegő reformerek, hanem az őszinte belátás, a szellem természetes
alkotóhajlama miatt. Hogy Toncs ismerte és értette a tudomány és poli
tika radikális tendenciáit, a líceumban tartott előadásokból s újságcikkei
ből bizitosra vehető, de nem érezte soha reakció és progresszió konflilktusát olyan véresen komolynak, pontosabban magát e konflnktusban anynyira érdekeltnek, hogy állásfoglalása a tartózikodó tárgyilagosságnál he
vesebb, elkötelezettebb formákat ölthetett volna. A kiegyezés utáni ma
gyar értelmiség védett világában nőtt föl, s amilyen őszintén hajlott
minden értelmes reform támogatására, olyan kevéssé érezte a közelgő
társadalmi, politikai kataklizmákat, s így a radikális számvetés szüksé
gét és az ilyen igényekkel való határozott szembefordulás kényszerét sem.
Ez magyarázza, hogy liberális reformizmusa sem kérgesedett dogmatizmussá. De ez a nagyvonalúság könnyen válhatott volna cseppfolyós
bizonytalansággá, 'ingatagsággá its. S ezen a iponton tűnik ki valódi jelen
tősége szerint az önismeret és korismeret igénye. Ez az igény nem csu
pán józanságot jelent, nem jelenti a kisszerű számítgatás kanonizálását,
hanem ember és szerep megítélésének azt a módszerét, mely hajlamok
és föladatdk találkozásának termékenysége alapján végzii az értékelést.
Legbeszédesebben a Petöfi-tanulmányak tanúskodnak erről, legpőrébben
pedig a Széchenyiről és Kossuthról szóló megnyilatkozások. Utóbbia'kra
érdemes külön is kitérnünk.

A jelek arra val'lainak, hogy alajxísaihbain Széchenyit ismerte Toncs.
Szemelvények gróf Széchényi István műveiből címen 1900-<ban igen ala
pos iskolai segédkönyvet szerkeszt, s ennék elején átfogó jellemzést ad
Széchenyi életéről és müveiről. Ilit -utal azokra a tanulmányokra, könyvekre is, amelyeket munkájához fölhasznál't. A z előadás, mint a tan
könyveké általában, végig tar'tózíkodó, informatív jellegű, de az így is
kitűnik, hogy Széchenyi alkotásait, az intézményéket s az írott művekel
milyen nagyra becsüli. „Hazánk legnagyobb politi'kai írója és gyaíkorlat':
moralistája, (...) Bölcsesség és erény szól minden lapjáról, minden sorá
ból; alapvető munkája pedig, a Hitely minden időkben a magyar hazaszereltet bibliája lesz!" Így ír Toncs Széchenyiről könyve előszavában.
(4.) Ahol pedig a foirradalom és Széchenyi viszonyára kerül sor, így:
„Széchenyi a beállandó zavar okát Kossuthban látta, de nem vebte észre,
hogy Kossuth csak 'kifegezést ad a haladási vágy fordulóhoz jutott irány
zatának. A nemzet gyorsabban akart haladni, mint Széchenyi taktikája
kívánta s a Széchenyi jósla'tát, meüy oly tökéletesen bevált, nem értette
meg. A zavart, a forradialmat senki sem látta, sem maga Kossuth . .
sem mások. (21.)
Igen fontos passzus ez, mert ikiderül belőle, hogy a forradalomról Toncs
éppúgy vélekedett, mint Kemény Zsigmondtól napjainkig oly sokan, köz
vetlen következményei szerint ítélve mejg, szinte a „zavar"-ral azonosí
totta. De jelen van ebben a passzusban a történelem szemléletének az a
készsége is, mely az események törvényszerűségének, kikerülhetetlenségének belátására is képes. Ez a belátás /készteti Toncsot arra, hogy Szé
chenyit, Kossuthot, Deákot szinte egyforma megbecsüléssel értse s érté
kelje. S ezt elvi színvonalon teheti, vagyis azon az alapon, hogy mind
nyájan rátermettek a kor által rájuk kirótt küldetés betöltésére. Annak
igazolására, hogy Toncs milyen következetesen végiggondolta ezt a kor
ban oly nagy szerepet betöltő problematikát, áflljon itt egy részlet egy
1902-ban Kossuthról tartott emlékibeszédéből: „De a nagyságnak a meg
ítélésében nem az emberi gyengeség a mérték, hanem az alkotás maradandósága. s ezt tartva szem előtt mondhatjuk, hogy Széchenyi és Deák
alkotása mellett maradandó értéke van a Kossuth alkotásainak is. Szé
chenyi nélkül nincs Kossuth, Kossuth aTkotásai nélkül nóncs Deák. { . . . )
E három halhatatlan álamférfi, ha egyben-nnásban ellentétben állott is
az életben, egymásnak történelmi kiegészítése, egymásnalk folytatása,
akik az új Magyarországnak megteremtésén fáradoztak valamennyien:
az egyik megveti az alapot, a másik felivonja a falakat, a harmadik tető
alá hozza. Széchenyi riadó szózabátval föléleszti halálos álmából a nem
zetet, s új eszmékkel, új céLoWkal látrja el. A ,convulsiö nélküli reformátio' talpra állítja, de a nemzet, amidőn már egészségének és erejének
tudatában áll: a célokat messzebbre tűzi 'ki, a társadalnü életből átviszi
a politikai életre s követeli magánaik azt, amihez ( . . . ) joga van: saját
sorsának saját eszményei szerint vezetését, követeli önállóságát s Kos
suth szózatával ki is vívja mindazt, ( . . . ) ami megilleti; amikor pedig
az a jog -s az új állam megtámadásban részesül, ő a nemzeti védelem
szervezője, s ( . . . ) küzdelemre vezérli a nemzetet, mely a harcban el
bukott ugyan, de Európa előtt kivívta a maga létjogát s nevét ismét
beiktatta az európai népek életkönyvébe. S amidőn Deáík Ferenc vette
kezébe a nemzet sorsának intézését, ő is üsa'k Kossurth vívmányaira he
lyezkedett: új életre ébresztette a 48-i magyar államot s kivívott életjo-

gának megfelelőleg megszervezte neki az önállóságot a dualizmus kere
tében. E három nagy emberünket miért állítanók tehát egymással ellen
tétben? Azért, mert Széchenyi anjint poütilkus nem volt forradalmi vezér,
Deák pedig szerencsésebb volt? Nékiik a haza sokat köszönhet, de leg
alább ugyanannyiit Kossuth Lajosnak." (10—12.)
A mai olvasó nemigen méltányolja ezt a nivéUáló igyekezetet, sőt irri
tálhatja is, hogy Kossuth csak e hármasság egyik tagjaként kerül itt
szóba, s hogy a szónok még ezt is szinte mentegetőzve, bizonykodva teszi.
Ám ha tudjuk, hegy ez a beszéd 1902-ben egy államilag ellenőrzött gümnáziium Kossuth-ünneipségén hangzott el, akkor -megérthetjük, hogy miért
kell a trónfosztó Kossuth jelentőségét ilyen lojálisán bizonygatni. (Az
emlékbeszéd szövegét a sza^badkai Krausz és Fischer könyvnyomda adta
ki 1902-ben Kossuth Lajos címen). Ez a helyzet magyarázza Toncsnak
azt az igyekezetét is, hogy az uralkodó, vagyis a Ferenc József iránti hű
séget és a szabadsághairc hősei iránti kegyeletet egymással jól megférő
érzésekként menlegetii, magyarázza. De hogy Deák tettét, a kiegyezést
olyan nagy vívmánynak tekinti, az már nem tekinthető taktikai enged
ménynek, hanem abból az illúzióból ered, melyben a millennium magyar
értelmisége élt, hogy a dualizmus a nemzeti lét tartós alapja. Toncs ugyan
érzi, s ebben a beszédében is jelzi, 'hogy epigonkornak tartja a magáét,
melyből hiá-nyzanak a nagyszabású eszmék és harcok, csak kicsinyes
küzdelmek zajlanak, de Kossutlból éppen azt nem tudja teljes szívvel
vállalni, ami igazán nagy volt ibenne; a forradalom vezérét. Mentegeti a
„forradalmi láz" vádjától, s a trónfosztást Ausztria által adott okokból
magyarázva is „szerencsétlen ballépésnek" minősíti.
Ha ebben az utóbbi kérdésben nem liis könnyű őt felülbírálunk, s ha a
kiegyezés Deákját nem is lehet felelőssé tenni a dualizmus csődjéért és
konzekvenciádért, való igaz, hogy Toncs álláspontjában olyan kompro
misszumra ismerhetünk, amely híjával van mind a politükai érzékenység
nek, mind a helyzet aliapos ismeretének. A politikától egyébként is tartóz
kodott. Akkor, am'iikor a tisztviselők és tanárok zöme az uralkodó politika
szekerét tolta, tartózkodása még erény is lehetett, de a politikai jellegű
kérdések tárgyalásánál ez az avatatlanság óhatatlan hátrányokkal járt.
Jóhiszeműsége naívságnak hat, szónoki lendülete sajnálatosan nélkülözi
a szaíkszerüségnek azt a nehezékét, mely irodalmi tárgyú munkáinak fe
dezetet ad.
Toncs Gusztáv szellemének nyitottságára, az új iránti fogékonyságára
vall, hogy ha a politiiikálól tartózíkodik is, az irodalom politikai ihletésű
jelenségeit mértéke már ismerős törvényei szerint, erejük, jelentőségük
szerint igyekszik mérni. Ali ez nemcsak Petőfiről szóló írásaira, de a leg
újabb jelenségek iránti magatartására is. Joggal mondható kivételesnek
az a figyelem, mellyel ez a klasszilkusokba mélyedt irodalomtanár a
]Vyusfat-nemzedék költődre fölfigyel. A tanárok többsége ekkor jobbára
csak paródiákból, gúnyversekből ismerte a szóban forgó költőket. A
Toncs László által örzctt följegyzésékből tudjuk, hogy Adyval már 1915
előtt sokat foglalkozott, s azt tartotta róla, hogy egyénisége merész, for
rongó, szinte korlátlanságra törekvő. Űjításait illetően azt, hogy Ady az
egyéniség vívmányai és a nyugati dekadensek nélkül is az lett volna,
ami lett. Fölfigyelt az új eszmékkel együtt születő új nyelvre, verselés»re,
s csodálatramélitónak ta<rtotta Ady sziim'bólumait, vakmerő nyelvét és sok
irányú értelmét.

Hogy Toncs valóban foglakozott a modem magyar költészettel, erről
hitelesebb dokumentumaink is vannak. így egy, sajnos dátum nélfkülii
újságkivágás például arról tudósít, hogy a szabadkai líceum Kiss József
ünneplésére rendezett műsorán apja betegsége miatt Toncs Margit „ol
vasta fel Toncs Gusztávnak Kiss Józsefről írt hatalmas és kimerítő tanuLmányát", melyet hosszan tartó taps követett, (A líceum vezetőségé
nek hivatalos igazolása szerint 1914^ben volt ez.) Ennél azonban jóval
érdekesebb a Bajai Hírlap 1918. március 7-i és a Bajai Független Újság
1918. március 5-ii beszámolója, melyekből kitűnik, hogy március 3-án,
vasárnap a megszokott érdeklődés mellett Tonos Gusztáv a Bajai Sza
bad líceumban A magyür irodalom helye a világirodalomban címmel
nagysikerű előadást tartott. Ennek során beszélt az irodalom nemzeti jel
legéről, mely nyelvéből és anyagából következik, beszélt a magyar iro
dalmat megtermékenyítő idegen hatásokról, s arról, miért nem tudott
irodalmunk eddig Európába beéiűceani. Részben a történelmi események
ből, részben hanyagságiból eredeztette e hátrányt, de azzal a meggyőző
déssel, hogy már a kapuban vagyunk. Nos, ennek az előadásnak az ele
jén beszélt Toncs a Nyugat íróiról as. Irányukat — mint a Bajai Hírlap
írja — nem kritizálta, csak azt a felfogásukat „helytelenítette", hogy a
hagyományt, a régebbi magyar írókat nem becsülik annyira, mint az
irodalomtörténetirás. „ A z Ady-Gyóni-íéle i'rodalmi harcban — mondta
Toncs — két irány küzd egymással. A d y az európai áramlatok radikális
képviselője, Gyóni a múlt hagyományait egyesíti saját természetével."
Fogódzónak ez nem sok, de annyi kivehető belőle, hogy ebben az eset
ben Toncs jóhiszeműsége sokkal nagyobb, mint tényismerete. Ö is bizo
nyára beugrott annak a manőverneik, mely a háború idegén Ady ellen
Gyónit kijátszva za előbbi nemzeti felelőssége iránt akart kétséget tá
masztani. Igaz, hogy Toncs nem vonja kétségbe A d y jelentősé;gét —
1918 márciusában ehhez már nem kellett bátorság sem — , de a Gyóná-—
Ady kontroverzia mégis aránytévesztés jele, s annak ie\e, hogy A d y és
a nemzeti múlt viszonyáról a lényeget, egy új hagyomány fölmutatását,
nem tudja. Arány tévesztését nem menti, csak magyarázhatja az, hogy
Gyónit saját költőjükként tartották számon a szabadkalak. Szabadkáról
vonult be a háborúba, s feltíínésére különösen élénken reagáltak. S része
lehet ebben az Ady-fölíogásban Loósz István Adyról írt könyvének is
(Ady Endre lírája tükrében, Szabadka, 1914.), mely tárgyilagosságra tö
rekvő szándéka ellenére is sok vonatkozásban értetlen, leginkább épp
Ady magyarság-verseinek interpretálásában.
A legújabb magyar irodalom iránti nyitottság tehát nem finomult,
nem mélyült Toncsnál szakmai fogékonysággá. Igazi terepe voltaképpen
a magyar irodalom Mikes és Arany közötti szakasza maradt. Értékeset
ezen belül alkotott.

a társadalom kérdez

radikális vagy álradikális
forradalmiság
Részlet hosszabb tanulmáinyból
B Á L I N T

I S T V A N

Alig alakult ki a „konstruktív ellenzékiség" ideológiája, alig jutottak
el a legerősebb nyugat-európai kommuiüista pártok a hatalomra kerü
lés, a társadalmi átaLaikulás békés útjániak kereséséig, máris felütötte a
fejét az új szélsőbaloldal, amely — részben a ikommunista pártok ellen
— továbbra is, illetve még fokozottabban a forradalom erőszakos útjára
esküszi'k. 1968 ezeknek az erőknek az éve volt — ebben az évben ugyanis
az egész világon, elsősorban a fejlett országokon végiigsöpört a foirradailimi
hullám. Feltört az újfajta elégedatlenség, megfogalmazódtak az új jel
szavak, és megjelentek a társadalmi Jiarcban az egyetemisták és szerve
zeteik, valamint a többi szélsőbaloldali szervezetek.

A LENDÜLETBEN LÉVŐ B A L O L D A L
Az egész világon végigsöprő forradalmi hullám okait keresve ma már
rámutathatunk két tényezőre: ^a sokfajta nyugtalanságra, elégedetlen
ségre, és az önigazgatás gondolatának jelentkezésére, A világtörténelem
már sok példáját adta annak, hogy egyetlen eszme, jelszó hogyan lesz
megannyi elégedetlenség és (kívánság csomópontja, messzemenő folya
matok elindítója, számtalan emberi törekvés eredője, megannyi akarat
összegezöje. A lutheri tételek megfogalmazásától a köztársaság eszméjén
át egészen a marxizmus gyors elterjedéséig számtalan példa van arra,
hogy egy elmélet, eszme — megfogalmazása után — milyen lényegesen
visszahat arra a világira, amely ezt az eszmét, elméletet létrehozta. Mint
ahogy Petőfi kissé romantikusan megfog>ailmazta: „Ha valamely eszme
világszerüvé lesz, előbb Lehet -a világot magát megsemmisíteni, mint be
lőle azon eszmét kiirtani." Szilárd meggyőződésünk, hogy pl. a most
tárgyalt új forradalmi helyzet kialakulása szorosan összefügg az ön-igaz
gatás eszméjének elterjedésével.
Az önigazgatás mint elmélet és gyakorlat ugyanis új megvilágításba

helyezte a marxizmus nem egy tételét, ismét teljes tisztaságukban állí
totta elénk őket, de egyben választ adott nem egy olyan kételyre is,
amely a marxizmus jelentkezése után keletkezett. Elsősorban a legfon
tosabbra: lesz-e a munkásság életszínvonalának Marx korában hihetetlen
és elképzelhetetlen emelkedése után erő és elégedetlenség a világ meg
változtatására? A proletárok csak bilincseiket veszíthetik el — írta Marx.
„ A proletároknak csak rendkívüli történelmi körülmények közöli nincs
láncaikon kívül vesztenivalójuk: az életük" — jegyezte meg majd egy
századdal később József Attila, aki ipedig igazán tudta, mi a nyomor.
Alarx halála ulán ugyanis egyrészt hihetetlen méretűvé duzzadt az állam
a maga terrorapparálusával, másrészt tévesnek bizonyult az a becslés,
hogy a kapitalista akkumuláció a munkások fokozódó nyomorát hozza
magával. Ehelyett eddig elképzelhetetlen mértékben emelkedett a mun
kások jóléte, amivel együtt jár, hogy a munkásság is mind jobban rab
ságába került a jólét eszközeinek. A részletre vásárolt frizsider, vagy
éppen autó, jobban elveszi a kedvet a forradalomtól, mint az esetleges
letartóztatás veszélye. Az, hogy nem volt metró és ellfogyolt a cigaretta,
jobban a sztrájkoló munkások és a .tüntető diákok ellen hangolta a pári
zsiakat, mint amennyire megijesztette őlket a hír, hogy De Gaulle Német
országból hazavezérelt tankokat vont össze Párizs körül.
A jólét emelkedése után lehetetlen arra várná, hogy a nyomor adja
majd meg a hajtóerőt a világ megváltoztatására. A z elégedetlenség hajtó
ereje tehát éppen akikor csokiként, amikor az államapparátus tovább
fejlődése folytán a világ megváltoztatásához az eddiginél nagyobb hajtó
erőre volna szükség. Ráadásul a „személyi kultusz" korszaka <is sok csa
lódást, kiábrándulást okozott. A z elmélet tehát csak úgy maradhatott
forradalmasító, ha felfedezi és tudatosítja az új hajtóerőt, az új elége
detlenséget, amiely a világ fejlődésével nem csökken — mint a nyomor
, hanem növekszik. Ez az új hajtóerő: a 'kiszolgáltatoittság, a bizony
talanság, az ember fölé nőtt vMág okozta szorongás, félelem táplál'ta elé
gedetlenség. A z ember elégedetlensége a mind szürkébbé vált, a tárgyak
nak kiszolgáltatott élettel, a hajszával, az azt követő üres „szórakozással";
a munkások elégedetlensége a bizonytalansággal, kizsákmányoltsággal,
gépies munkával szemben; a diákok elégedetlensége a tanárokkal, az
elárvult módszerekkel szemben; a polgárok elégedetlensége a hatalommal,
amelyre mind kevesebb hatást .gyakorolhatnak; a vidék elégedetlensége
az őket olyan ritikán megkérdező fővárossal, a választók elégedetlensége
a várostanáccsal, a várostanácsé a pol'gármesterrel, a polgármesteré a
kormánnyal, az államfővel szemben. így jön létre az elégedetlenségnek
egy mindent átható és állandóan növekvő hulláma.
A társadalom, persze, kitermel'te az elégedetlenség eLfojtásámak mecha
nizmusát is, a tompítás különböző eszközeit. A gépies hajszát jelentő
munka nemcsak elégedetlenséjget szül, de akadályozza is art, hogy az
ember ennénk az elégedetlenségnek a tudatára ébredjen, — hisz ehhez
az kellene, hogy fel tudja emelni a fejét a hajszából, gondolkodni tud
jon a gépies munka közben vagy legalább után, amilkor viszont a tömeg
szórakoztatás kipróbált receptjeivel tompítják tovább. De a bűnözés, a
kábítószerek, az öngyilkosság, a szexuális kicsapongások, az egész világ
gal, a civilizációval, a világot fenntartó munkával, kötelezettségvállalás
sal szembeforduló hippi mozgalom terjedése azt mutatja, hogy a lefojtás társadalmi mechanizmusán törés támadt. Innen már az elméletnek

csak egy lépést ikell megtennie: ha az ember nem akarja, hogy a tagadás
a civilizáció elpusztításához vezessen (mindegy, hogy ezt a pusztítást
mi hozza: a meglevőhöz ragaszkodók latombombája, az egyre nehezebb
körülmények között élő fajok rohama la kiváltságos faj ellen, vagy a
megcsömörlés, a kábítószerekbe menekülő, a kötelességektől elforduló
hipp magatartás-e), akkor az embernek meg kell mulatni az új célt,
hogy élni tudjon, mint ahogy a rabszolgaság romjain meg kellett szület
nie a kereszténységnek, hogy az ember új alaipon ismét elképzelhetőnek
tartsa az életet, vállalja a munkát, hogy új eszmét tal'áljon, amely a régi
csalódásokért is kárpótolni tud.
És itt jelentkezik az önigazgatás eszméje. Ez az a kapocs, lamely a mai
világgal szembeni elégedetlenséget összelköti a marxizmus legnagyobb
igazságaival, tehát e tudatossá vált emberi ideállal, amely már több mint
egy évszázada döntően befolyásolja az emberiség fejlődését, de a-zelőtt
is lényeges hajtóereje volt. Az egybekapcsolás két ponton történik. A
tőlünk független világnak való kiszolgáltatottság megszüntietése és a
magánember—közéleti ember, a hétköznap—^történelem közötti .szakadék
eltüntetése pontján. A vak, kegyetlen világ elleni harc: kikezdeni azt
a világot, amelyben minden nélkülünk történik, a döntéseik mindig má
sutt hozatnak, hogy végre mi határozzunk, méghozzá mind fontos?a:bb,
mind több embert érintő kérdésben, mind közvetlenebbül. A hétközna
pok és a „politika" közötti szalkadek áthidalása: ,,az ember gyűlésező
állat". Hány meghatározás született már az ember lényegének megraga
dására? A miénk sem rosszabb, sem jobb, mint a többi. Csak éppen a mi
célunkniak jiobban megfelel. Madách, ha ismerte volna a tudományos szo
cializmust, akkor nem Fouriier falanszterének karikatúrájával mutatja be
a jövő társadalmát, hanem a gyűlésezés karikatúrájával. A marxi világ
képben ugyanis központi helyet kapott az az ideál, amelyet József Attila
így fogalmazott meg: „ A hozzáértő dolgozó nép okos gyülekezetében
hányni-vetni meg száz bajunk". A görög városálliamok demokráciájának
ideálja ez, cs-ak éppen a gyűlésezéshez szükséges szabad időt nem a rab
szolgamunka adja, hanem a technika fejlődése. A lényeg marad: eltűnik
a hétköznapok és a politika közötti szakadék. (Itt a gyűlésezésnek az elidegenülés feloldásához kapcsolódó része: én mint ember sok mindent
tehetek magam, de hogy ebből tényleg Jegyen is valami, ahhoz tettemet
össze keli hangolni a többi emberével. Ez az összehangolás lehet auto
matikus: törvények, szabályok, automatikus folyamatok útján — ez az
elidegenülés lényege. És lehet tudatos, ami megköveteli, hogy tudatosan
megtárgyaljam a többi emberrel. Minél nagyobb közösség cselekedeteit
akarom tudatossá, tervszerűvé tenni, annál nagyobb közösséggel kell
tudatosan megegyezésire jutnom — ez az elidegenülés megszüntetésének
útja.)
Az önigazgatás két vonatkozásban szolgálja ezt az eszményt. Először
is a szabad idő emberiesítésével, a hétköznapok új tartalmának meg
adásával. A z ember tudatos társadalmi lény, mint mondtuk, „gyűlésező
állat". Csak a többi emberrel együtt, a többi emberrel való kommunikálás
különféle formáinak szakadatlan fejlesztésével, a megegyezés — a nyelv,
a másokra hatás stb. — lehetőségével emelkedett ki -az állatvilágból. A z
elidegenült vi»lágban — amelyben .az ember csak a hétköznapókban lép
hetett fel tudatos lényként, minden más vakon, tőle függetleinül játszó
dott le, és ezzel minden tudatos cselekvés ellenére a hétköznapok is ki

voltak szolgáltatva a vak világ kénye-kedvének — leiszűkült az emberi
kapcsolatok világa is. A mimikában kialakult kapcsolat valamiféle szük
séges rosszként jelentkezett, olyasvalami, hogy az ember aüg várja, hogy
véget érjen. A szabad idő éppen ezért az emberi kapcsolaljok leépítésével
jár. A z ember bezárkózik a maga „odújába", szűk családi körébe, és
még a csakis társadalmilag és társadalomban lehetséges szórakozásai is
— nem is keU pusztán a- négy fal közé záró tévére gondolnunk — a legminimáűisaibb kapcsolatot hozzák létre a másik emberrel. A z önigazgatás
ezzel szemben a görög polisz közösségét teremti meg az emberök között,
a szabad, egyenrangú, határozó, az egymásra 'Utailitságot tudatosan valló
és vállaló emberek közösségét, azzaJ, hogy a munkát követő szabad idő
többé nem a négy fal 'közé, családi ikörbe zárkózásit jelfenti, hanem éppen
az emberi kapcsoOaitok létrehozását célozza. Másrészt azzal szolgálja az
önigazgatást, a már említett nagy embeni ideált, hogy lehozza a magas
régiókból az ellentétpár másik .részét, a polütikát, közös üggyé iteszi azt,
ami eddig idegen, >távol áUó, mások ügye volt, a határozás, a döntés nem
l'esz tőlünk független, hanem mindinkább a mi ügyünk.
Egyszóval az önigazgatás elindít egy folyama'tot, amely nemcsak a
táv^tot tudja megadná a távlatát veszteitt vUágnak — és ezzel a változ
tatás erejévé teszi a növekvő elégedetlenséget, mert történelmi tapasz
talat mutatja: a forradalmak nem a*kkor törtek ki, amikor az elégedet
lenség legnagyobb volt, hanem amikor már a változtatás lehetősége is
látszott, tehát ezt a lehetőséget felfedezni és megmiutatni legalább olyan
fontos, mint az elégedetlenséget tudatosítani — , hanem (képes szavatolni
azt is, hogy világosabban megfogalmazódjon aiz irányítókra és irányítot
takra, a hétköznapokra és történelemre, a mindennaipokban elveszőkre
és a társadalom életébe beleszólókra, a magánéletre és közéletre, a forra
dalmárokra és nyárspoligárokra szakadás megszüntetésének követelmé
nye és jelszava.
Ennek aiz eszmének «az elterjedése mellett, persze, egy új forradalmi
erőre volt szükség, amely az egész társadalomban ott lappangó elégedet
lenséget felszínre hozta, megmozdulásával a forradalnü hullámot elindí
totta. Azóta már sok szociológiai és egyéb elemzés próbálta megfejteni,
hogyan válhattak az egyetemisták — minden régebbi szabályt meg
bontva — olyan lényeges erjesztő, foirradalmi erővé. A z egyik okra még
1968-ban mi is rámutattunk, a későbbi elemzések csak a statisztikai ada
tok számát növelték: az egyetemisták kis helyre összevont, tömörített
erőt képeznek, aránylag többen vannaik tós helyen, mint ahány munkást
akár a legnagyobb gyár is foglallkoztatni tud. A statisztikád adatok azt
mutatják, hog^'' a fiatalok mind jelentősebb százalékát teszik e g y ^ g y
ország lakosságának, a fiatialiok között mind több a diák általában (még
1950-ben a francia fiaitaílok 70 százaléka 14 éves korában kezdett dol
gozni, a hatvadnas évek végére ezeknek la íiataloknalk a zöme még isko
lába járt), és mind több az egyetemista: 1913-ban Európában tízezer la
kosra 7—11 egyetemista jutott, a hetvenes évek elején Olaszországban
70, Nagy-Britanniában 78, Franciaországban 95, Japánban 109, az U S A ban 226 egyetemista volt. A statisztikai adatok azt is mutatják, hogy
még az aránylag kis egyetemi központokban ds 15 000—30 000 egyete
mista van egy helyen, méghozzá olyan emberek, lakrket a hétköznapi
gondok és félelmek nem kötneík, akiknek foglalkozásuk, hogy komolyan
vegyék az eszméket. (A statisztikai adatok szerint Nyugat-Európában az

egyetemisták 56 százaléka tanúsított „rendkívül nagy" érdeklődést a po
litika iránt, mig a fitaíiaíliOknak csak 25, a lakosságnak pedig mindössze
14 százaléka mutatott ilyen érdeiklődést.) Az egyetemisták 'társadalmi
rétegeződére szempontjából taiika képet nyújbanak, de sok tényező —
elsősorbaTi a jövő és az elhelyezkedés bizonytalansága — ezt a réteget
mégis fogékonnyá teszi a munikásosztállyal közös problémák iránt —
1968 májusában la francia egyetemisták 56 százaléka a jövő bizonytalan
sága, 35 százaléka a z egyetemi oktatás elavultsága és 9 százialéka „álta
lános ideológiai*' oikok (a fogyasztói társadalom bajai stb.) miatt lázadt.
Nem is szólva arról, hogy az értelmiség társadalma helyzete olyan irány
ban változik, hogy mindinkább kiegyenlítődik a bérmunkások társadaami
helyzetével, és ez oikvetienül hatással van a jövendő értelmiségi bér
munkások, az egyetemisták társadalmi helyzetére ás.
Ezek szerint az önigazgatás eszméjének jelentkezése az eszmei, a z
egyetemisták sajátos társadalmi erővé válása ped'ig a mozgalmi előfel
tételeket nyújtotta az 1968. évi eseményekhez. Ehhez még hozzá keU
tenni, hogy az önigazgatás eszméjében rejlő és a diákok mozgolódásában
kifejezésre jutó elégedetlenség tudatosodásának föltétele volt még azok
nak a szélsőbaloldali, elsősorban diákszervezeteknek a megalakulása,
amelye:k a végső küzdelembe óHvasztották az egész itársadalommal szem
beni elégedellenséget. Ennek a szembehelyezkedésnek számos árnyalata
és válfaja létezett, és a csoportok között kiélezett harc folyt, kölcsönösen
azzail vádolták egymást, hogy nem élég forradaknárök, nem elég har
ciasak. A z egymás elllen acsarkodó csoportoik között közösséget teremtett
azonban a forradalmi napoíkban a közös harc. Régebben már íoglaikoztunk azzal, hogy ez a mozgalom miért éppen Franciía'országban lett a
legerősebb. Mindezt még csak azzal egészíthetnénk ki, hogy mi is volt
végül is az 1968. évi események hatása, gyakorlati és elméleti következ
ménye. A z első számú gyakorlaiti következmény az volt, hogy minden
addigi véleménnyel és kébeliyel szemben megmutatta: a forradailom még
mindig időszerű, a fejlett lországokban lehetséges a mély társadadmi vál
ságot kiirobbantó forradalmi mozgalom. A lényeges elméleti következ
mény pedig az volt, hogy a forradalmi mozgalmakban laíffirmálódó elmé
letet — amely persze több forrásból táplálkozott, és Sarlre, Althxisser
és Marcuse szépen megfért benne Maóval, Sztálinnal és Trockijjal —
ténylegesen világméretű 'ideológiává tette, amely Belgrádban éppúgy
hatott, mint Varsóban, Párizsban éppúgy, mint Londonban, Daka-rban
éppúgy, mint Buenos Airesban, amely az egész világon végigsöprő diák
mozgalmak elméleti magja lett, cilyan hatású ideológia, amiilyen-re eddig
csak a marxizmus volt képes a munkásmozgalom viharos napjiai'ban és
a leninizmus az egész világon végigsöprő forradalom napjaiban. Sot, mi
vel Marx és Lenin napjaiban a „világ" jóva.1 kisebb volt, úgyszólván
csak Európára és Észialk-Amerikára korlátozódott, mondhaitjuJk, hogy ez
az elmélet lett az első világméretű — kapitalista és szocialista országok
ban, fejlett és fejletlen államokban egyaránt ható — (ideológiává. Azon,
hogy ideológiává vált, elsősorban aizt értjük, hogy a hétköznapokkaJ ol
vadt egybe, nem néhány profi filozófus édettöl elvonatkozta>tott okosko
dása, hanem mfiíU'iók gondolkodását formálja, a hétköznapok apró prob
lémái iránti viszonyt szabja meg; azzá lett, amivé minden igazán nagy
filozófia: a mandennapi élet részévé.

A CSALÓDOTT B A L O L D A L
Ugyanaikkor azonban a forradalmi hullám nyilvánvalóvá teLle ennek
az elméletnek, ideológáána'k az elégtelenségét is, mert nemcs-ak azt m u 
tatta meg, hogy az öncélúan szított elégedetlenség ds társadalmi erővé
válhat, hanem azt is, hogy az elégedetlenség, a fennálló bírálata még
nem elég. Konkrétan a franciaországi eseményeket nézve, azt látjuk,
hogy nem volt igazuk a lázadó baloldali fiataloknak, mert a puszta rom
bolás, a csak-bírálat előbb-utóbb fáradtságot, ellanyhulás-t hoz. A rom
bolás nem elég az újnak létrehozásához, mert ha a régi helyébe nem lép
a z új — amit már nem kérlelhetetlenül bírálni kell, hanem védeni — ,
luníg a lendület tart, akkor elkerülhetetlenül visszatér a régi; ha a hét
köznapokhoz való visszatérés nem hoz újszerű hétköznapokat, akkor csak:3 a régit jelentheti, mint ahogy Párizsban megtörtént, hogy majdnem
ugyanaz -az egymillió ember, aki néhány nappal előbb De Gaulle eUen
tüntetett, mosit már De Gaulle mellett tüntet. És nem volt igaza a
Kommunrlsita Parinak és a többi baloldali pártnak sem, ami'kor nem
merték kockára tenni az elért vívmányokat, amikor azt hitték, hogy a
forradalmi lendület elég a választási győzelemhez — a választások De
Gaulle pártjának azelőtt elképzelhetetlen előretörését hozták meg. De
Gaulle megbuktatása csak kiegészítette a tanulságot: a megbuktatás még
nem elég, a táborno»k megbuktatásával elért naigy baloldali győzelem ki
sebb k a M Í b e r ű , jóval jobboldalibb rendszert hozott létre.
Mindez persze hatással volt a marxista gondolkodásra (Roger Garaudyt
például egész elméletének átfogalmazásához vezette), a munkásmozga
lomra, de a szélsőbaloldali szervezetekre is. A nagy felülvizsgálás folya
matát elsősorban két mozzanat indította el. A z egyik az, hogy a kom
munista pártok — elsősorban a Francia Kommunista Párt, amely a Nyu.íjat egyik legerősebb pártja — , szembetalálva magukat az egész társa
dalmat megbénító forradalmi hullámmal, tehetetlennek bizonyultak a
"orradalmi helyzet kihasználására, sőt nemegyszer a barikád másik ol
dalán találták magukat. Ez nem vezetett ugyan a társadalom békés át
alakulása elméletének feladásához, sőt mint láttuk, ez az elmélet csak
újabban nyerte el végleges formáját és hozta meg első eredményeit is,
de éppen ezért meggyorsította a kommunista párttól balm eső szélső
baloldal kialakulását, új frontot teremtett a munkásmozgalomban: a régi
ellenfelek, a szocialisták és kommunisták, közti közeledéssel párhuzam:>san mind jobban elmélyült a szaikadék a ^kommunisták meg a szélső
baloldal között, amely azzal vádolja a QKP-t, hogy a rendszer részévé vált,
elbürokratizálódott és képtelenné vált arna, hogy forradaltni erő legyen.
Ugyanakkor azonban a fejleményeknek okvetlenül hatással kellett
lenniük a szélsőbaloldalra is. A különféle szélsőbaloldali teoretikusoknak,
csoportoiknak és pártoesikáknak is él kellett gondolkodniuk azon, hogy
1968 eseményeiből nem tudtak többet kihozni, a forradalmi hullámot
nemcsak a kommunista pártok, ők sem tudták sehol győzelemre vinni,
sőt Franciaországban olyan helyzet alakult ki, amelyben nemcsak a
Kommunista Párt mandátumainak egy részét vesztette eli, de a szélsőbal
számára -is kedvezőtlenebbek lettek a körülmények. Utána pedig meg
maradtak apró csopontocskáfcnak, inkább fanatikus emberek szektájának,
mint tényleges forradalmi erőnek. Ez az alapvető történelmi tapasztalat
indította el két — egymástól mindjobban távolodó irányba — a szélsö-

bal fejlődését. A z egyrk .irányzat képviselői azt a következietést vonják
le, hogy a munkásosztály eddigi szervezetei — a szakszervezetek és a
kommunista pártok — elbürokratizálódtak, de a szélsőbalinak is -téves el
képzelései voltak a munkásckról és a munkásmozgalomról, le kell tehát
voani a tanulságot, új alapon elölről kell kezdem a munkásmozgalom
megszervezését, hogy csak évék múlva legyen képes igazán nagy fel
adatok végrehajtására. A másik csoport képviselői is abból indulnak ki,
hogy a kudarc oka az volt, hogy nem sikerült megmozgatni, igazián radi
kálissá tenni a munlkásosztályt, de innen ebből nem a munkásosztály
újszerű megszervezésének gondolatát szűrik le, hanem azt a nézetet, hogy
a mozdulatlan munkásosztályt fel kell rázni, az egyéni terror eszközeivel
kell megteremijend a nyugtalanság és a radíjkális lázadás feltételeit. Más
történelmi körülmények között, léhát más formában, de megismétlődik
a munkásmozgailonmak még az I. Internacionálé napjaiban bekövetkezett
szakadása, a szakadás Marx és Bakunyin között, a kommumsták és anar
chisták, a proletariátus osztályharcának szervezői és az egyéni terror
hívei között.
„Legyetek reálisak — követeljétek a lehetetlent" — ez volt a párizsi
forradalom egyiik legtipikusabb jelszava. Nemcsak a fiatalok sajátos,
paradoxonokat kedvelő gondolkodásmódja volt benne, hanem előző for
radalmak tapasztala'ta is, — annak tanulsága, hogy a forradalom nem a
termelőerők fejlődésének csúcsán győz, az a tanulság, amit különben
Mao Cetung is megfogalmazott: a szocializmus győzelméhez nem elég a
termelőerők fejlettségének adott foka — sőt ez a fejlődés is csak a szo
cializmus győzelmével gyorsul meg — , hanem legalább olyan fontos a
tömegek képzelőereje. Énre a képzelőerőre van szükség, hogy a kapita
lista fejlődés végső lehetőségeinek kimerítése nélkül váUalkozzanak a
kapitalizmus megdöntésére, győzelemre segítsék az új .társadalmat. A
képzelőerőnek ilyen fontosságot tulajdonító szélsőbaloldal az egész vi
lágot elárasztó 1968. évi eseményből elsősorban azt a tanulságot vonta
le, hogy az a mozgalom, amely meg alkarja mozgatni ezt a képzelőerőt,
a képzelőerő segítségével akar győzni, nem elégedhet meg a tagadással.
A tömegek csak a legvégső kétségbeesésben mozdulnak meg csupán a
rombolás kedvéért, sokkal fontosabb tényező, hogy valami újat akarnak,
elképzelik az újat. A z új győzelméhez nem elég csak az elégedetlenség,
hanem arra is szükség van, hogy a .tömegek újat ak-amak annak helyébe
állítaníi, amivel elégedetlenek.
A forradalom győzelméhez tehát nem elég a brechti jelszó: rombol
juk le a Nagy Rendetlenséget, hogy bekövetkezzen a Nagy Rend, vagy
a májusi napok fökete zászlós anarchistáinjak jelszava: a radikális rom
bolás — sőt: a rombolás, ha elég radikális — már építés. A tömegeknek
programot, céllt kell adni. Sartre lapja, a Les Temps Modernes 1972.
februári számában ezt a tanulságot így fogalmazta meg: „ A mindennapi
gyakorlati murikában miit jelent az, hogy az eszmét a tömegek közé
keU vinni? A tömegek közé vinni az eszmét, azt jelenti, hogy igazi esz
méket kell adni. De mi az igázd eszmék felismerésének kritériuma? Ha
megtaláljuk a választ erre a kérdésre, akkor megkaptuk a forradalom
kulcsát." Ezért aztán lázas tevékenység kezdődik a fenti úton elindult
baloldali csoportoknál: a programok kiidolgozása. Méghozzá nem is csak
a nagy átalakulás programjának, az „igazi eszméknek" a megfogalma
zása, hanem a mindennapi harc prograonjánaik kidolgozása is, mert —

hadd idézzük még egyszer a már említett cikket: „ A gyatorlatbaji az
igazság jiem -az, hogy vagy reform vagy forradalom, hanem az igazság
az észben van. A forradalmárok, aki<k viisszautasítják a reformokért ví
vott harcot, csak alibit keresnek arra, hogy ne harcoljanak a hétköznapoikkal ha-lárolt célokért. A reformok visszautasításával talán elvi egy
séget teremthetnék, de a realitáson kívül. A reformok mezejének fel
adása nem azt jelenti, hogy forradabnat csinálunk, hanem azt, hogy ezt
a terepet a burzsoá hatalomnak engedjük át."
A program megfogalmazását 'kiegészítette a szervezeti formáik felül
vizsgálása. Abból a tényből ugyanis, hogy a szélsőbaloldailli szervezetek
a forradalmi napokban olyan nehezen találták meg, ha egyáltalán meg
találták, a kontaktust a mumkásokkal, később pedig, amikor a forra
dalmi eseményeikből rájöttek, hogy a gyárakba kelíl memna, a munkások
közé kell vegyülni, a mainkások olyan bizailmatlanul fogadták őket, olyan
nehezen vették be őket maguk közé, -azt a tanulságot vonták le, hogy
felül k e l vizsgálni az élcsapat egész elméletét.
Felújult Lenin és Rosa Luxemburg nagy vitáj'a. Ebben a vitában a
szólsőbaloMali csoportok Rosa Luxemburgnak adtak igazat, mert igazo
lásnak nem az októbeni forradalom győzelmét tekint'iik, hanem a bürok
rácia későbbi felüllkerekedését, itöbbek között azt, hogy maga Lenin is
1923-ban azt írta: „Oroszország nem munkásálLam, hanem a bürokrácia
által deformált munkásálliam." Vagy azt mondják, „ a marxisták vagy
luxemburgisíták kritikájának igaza volt Leninnel szemben", vagy a leg
jobb esetben megelégszenek annak a leszögezésévél-, hogy az októberi
forradalom sajátos volt, és tapasztalatait nem lehet a fejlett nyugati
országokra falkalm'aznii. Ennek a tanulságnak a levonása éppen azzal jár,
hogy igyekszenek Leninnel szemben degalább részben rehabilitálni a
nyugat-európai baloldali mozgalmakat. Idézzük a folyóirat ugyanannak
a számának egy másik cikkéből: „Bár Leninnek igaza volt a holland
marxistákkal szemben, amikor elítélte a spontanizmust és a balolodaliságot (lásd a Baloldaliság a kommunizmiLs gyermekbetegsége),
ugyanaíkkor .azonban ezeknek is igazuk volt, amikor Leninnel szemben meghir
dették ía nyugati kulturáiLis forradalmat, előkészítették az ideológiai tere
pet e proletár taktika és szervezet kialakítására." Még lényegesebb tanul
ság, amiit laz élcsapat saerepével kapcsolatban levontak. Ismét laz imént
idézett cikkből: „ A legrosszabb az, hogy mi, a káderek, a nrü helyes po
litikai vonalunkkal a zsebünkben, képtelenek vagyunk forradatoi irány
ba fejleszteni azt a z autonómiát, amely napról napra érvényesül a mun
kások között. A legrosszabb az, hogy még imindig nem tudjuk felszaba
dítani a proletariátus energiáit, s a z egyetlen távlat, amit nyújthatunk,
a balloild'ali intelligencia ellentmondásos és önkínzó gondolatvilága."

A SZERVEZKEDŐ B A L O L D A L
Ezek a tanulságok vezettek az új 'típusú munkásmozgalmak, a munká
sok közül spontánul kinőtt, az értelmiség által felkarolt vagy az értel
miség és a munkásosztály új szimbiózisát jelentő mozgalmak kibon-takozásához, amelyek la jövő csírái lehelnek. Már azért is, mert a fejlett kapitaiMsta társadalom körülményei között .alatkuínak ki, hasznosítják a
tanulságot, hogy nem lehet forradalmi program mindennapi harc nélkül,

és elvesz az a mindennapi harc, amelynek n.incs nagyobb távlatot adó
forradalmi programja, szervezeti felépítésükben pedig hasznosítani pró
bálják az eddigi tapasztalatokat. A z új típusú mozgalmak bemutatására
kissé részletesebben fog^lalkoznánk az oLasz Lotta Continuával ás a fran
cia Base Ouvriére^el, mert tipikusnialk tartjuk őket a fentlek szemponxjából.
A Lotta Continua 1969 nyarán alakult meg a Fiat munkásai harcának
napjaiban. A Potere Operario szélsőbaloldali csoportból szakadit ki. Ettől
a csoporttól az különbözteti meg, hogy a Potere Operanióval szemben
nem hiszik, hogy az osztályharc abba a szakaszba jutott, amikor ki kell
provokálni a közvetlen összecsapást a munkások és tőkések között,
amelybe beavatkoznia a tőkés állam, hanem lazt vallják, hogy a forra
dalom hosszú folyamatára kell berendezkedni, a tömegek osak az első
szakaszon jutottak túl, az utóbbi években kialiakult egység, önitudat és
munkáshatalom még nem ad alapot a fegyveres harchoz, amelyben napi
rendre lehetne tűzni a burzsoá áüliam megdöntését. A másik baloldali
csoporttól, az II Manifestótól peddg laz különbözteti meg őket, hogy más
elképzelésük van a foJ:^radalom előkészítésének erről a hosszú időszaká
ról, nem az „ellenhatalom" megszervezéséit helyezik előtérbe, hanem a
munkások mindennapos haircában való részvételt. Ez teremt rokonságot
köztük meg a franoLa Base Ouvriére között, lamely Alain Gismark „pro
letár baloldalának" 1970 tavaszán indított kampánya eredményekénit jött
létre: e kampány során több száz egyeitemista abbahagyta a tanulást, és
segédmunkásként beállt a magyipaii^i vállalaitoikba. Nem hisszük, hogy bár
melyik csoport végleges, szilárd és k i tudja, milyen távlatok előtt éli
— bár ,a Lotta Continua 1971 júliusában Bolognában már második kong
resszusát tartotta — , hiszen a baíloldalon még minden annyira a forron
gás korszakában van, hogy semmiilt sem tekinthetünk véglegesnek. Azért
választottuk példáiként ezt a két szervezetet, mert szerintünk eléggé meg
győző választ adniak a forradalmi szervezetek nagy dilemmájára, emelyet
az argentin gerill>ák így fogalmaztak meg: a forradalmi helyzetekben
aránylag könnyű a doiLog, a probléma az, hogyan lehet eljutni a forra
dalmi helyzetig, hogyan kell azt előkészíteni, hogyan kell elkerülni, hogy
a forradalmi szervezet a hosszú békés korszak alatt elvesszen a fennálló
struktúrákban, olyannyá/ra, hogy ha a forradalmi helyzet előáll^ akkor
ne tudjon vele mit kezdeni, mint 1968^ban az egész francia baloldallal
történt. A válasz persze csak elméletben és egy adott piU'anartJban van
meg, hisz nem biztos, hogy a két szervezet ellent itud majd áltoi a min
dennapok bénító hajtásának; a szétesés, a belső válság, a tagok elnyárspolgáriasodása megakadályozhaitía, hogy a csoport huzamosabb ideig
tartsa m-agát .a megtalált válaszhoz. Másrészt ez a válasz sem ér senmiit,
ha a esoport befolyása nem bővül, nem lesz mind nagyobb, nem mozgat
meg mind nagyobb tömegeket.
Mindkét szervezet abból indult ki, hogy az utóbbi 20 évben egy egész
új munkásosztály alakult ki. A munkásosztályba bekapcsolódtak azok a
nemzedékek, amelyek már a beat-zene és a pop-fesztiválok légkörében
voltak tinédzserek, téhált sajátos, niinden eílőzőtől eltérő — a rádió és
tévé révén világméretűvé vált — hatások alatt nőttek fel. Nyilvánvaló,
hogy ezek a nemzedékek más célolkkal és eszményekkel lépnek föl, más
képp néznek az életre, a munkára, a hairoiia. Ezekre a nemzedékekre
már nem lehet hatni -a régi eszmékkel és elképzelésekkel. Ezek a nemze-

dékek már eleve bizalmatlano-k mi.ndonnel szembein, ami az apák nem
zedékétől, az ilyen vagy olyan formában elismert tekintélyektől ered,
majdnem úgy mondhiajtnánk, minél nagyabb tekintély, annál nagyobb a
bizalmatlanság. Tehát a munkásmozgalomnak is új eszméket és új harci
formákat kell találnia, ha meg akarja nyerni ezeket a nemzedélkeket. A
két említett csoport tudatosan keresi azokat az eszméket és formákat,
amelyek megnyerhetik ezeket a nemzedékeket. Nem valami divatosságra
törekszenek, hanem a munkásmozgalom céljainak és eszményeinek újra
fogalmazására. Jellemző például a Prendiamoci la citta (Foglaljuk el a
várost), a Lotta Continua programjeMegű kiadványánaik tétele a szexuá
lis forradaliommal szemhen: „Mi ellene vagyunk bizonyos témák — pél
dául a szexuális szabadság és a nők felszabadítása — körüli agltáríónak
és propagandának, nemcsak azért, mert tartalmuk túl gyakran absztrak
tul •intelleiktuál'iB és burzsoá, hanem azért iis, mert nem számolnak a harc
reális hordozóival, la proletár tömegekkel."
A másik kiindulópont az a nyugtalanság, amely az egész társadalmon
úrrá lett: „Ma szociális téren néhány olyan dolog állott elő, ami össze
hasonlítható ,az olasz gyárakban két évvel ezelőtt bekövelkezett robba
nással: spontánul fej'lődik a proletariátus kezdeményezése, még parciális
és fragmentárls, még a sajátos sérelmek körül koncen»trálód!ik és nem
egy általános program által szervezett. Fel kell karolni tehát, mert csak
az általániDsítás adhait a gyárakban folyó munkásharcnajk politikai tar
talmat, amire ma szüksége van. Napjainlkban még csak a folyamat kez
detén vagyunk, de rendkívül fontos, hogy megfogalmazzuik a stra«tégiai
célt." Ebben a helyzertíben a most ismertetett szervezetek szenint új jel
szót, új programot kell adni a munkásoszitálynaik, és ki kell alakítani az
ennek megfelelő új szervezeti formákat.
A jelszó: „Minden, ami létezik, a proletariátus munkájának gyümölcse,
és megás a proletariátus ellen fordul, a probléma az. hogy a harcban
elsősorban is vissza kell szerezni az osztály azonosságát, vagyis koll'e'ktívan fel kell tármi a leginíkáblb kizsákmányolt tömegek szükségleteit, a
megosztás és elnyomás 'társadalmi mechanizmusát... A prolatariátus
harcának programja nem egy 'joibb* élet, hanem radikálisan más élet.
Tudatába jutunk aoinak, hogy a proletariátus szervezkedése nem egy
szerűen az élietének egy mozzanata, amelyre szüksége van, hogy elér
hessen bizonyos célokat, han-em az egyetlen lehetőség, hogy legyőzze a
mindennapi anyagi és erkölcsi nyomort." A program és a szervezet te
hát annak a tudatára alapul, hogy meg kell oldani a nehéz feladatot:
,,nem lehet elhanyagolni a m-indenniapi harcot, valamilyen labsztrakt,
távlati célok érdekében, mert akkor nincs módunik arra, hogy közelebb
kerüljünk a célhoz, de nem is lehet elveszni a mindennaspi harcokban,
m-ert akkor elvész a távlat, megszűnik a közeledés a jövő társadalma
felé; tehát a mindennapi harcokat úgy keli folytatni, hogy azokban
benne legyen a távlati cél, és azok szatkadatlanul közelebb vigyenek ben
nünket a jövőhöz".
A Base Ouvriére ezít a célt úgy próbálja elénni, hogy külön-külön
megfogalmazza a piU'alna'tnyi célokat és a távlati követeléseket. A konk
rét követelésekre az nyomta rá a pecsétjét, hogy a pillanatnyi program
egy konkrét harcban, a Renau'.t-művek flins-i részlegének 1971. évi
sztrájkja alatt, az év egyik legnagyobb megmozdulásában alakult ki. A
pillanatnyi köviaielések — amelyeiknek j ^ e g é t , mint már mondtuk, meg-

határozta, hogy a sztrájkoló munkásoJk falragaszctm jelentek meg — te
hát legfeljebb abban különböznek a hagyományos munkásmozgalmi kö
vetelésektől, hogy tükrözik az új eszmék térhódítását — a fUitószalaggal
való szenibehélyezkedést, az önigazgatás gondolíatának térhódítását stb.
A már említett falragaszon ugyanis ezek a követelések állottak: 1. a
bérek általános növelése, 2. a futószalag-rendszer fölszámolása, 3. a
munkacsoportokat nem lehet változtaltni az érdekeltek belegyezése nélkül
(tehát bizonyos faj'ta önigazgaitás), 4. minden pótlék beolvasztása a mun
kabérbe, 5. minden büntetés megszüntetése.
Ezek a pillanatnyi követeléseik azonban csak azzal nyerhették el igazi,
mélyebb tar-Ualmukat, távlati értelmüket, hogy a Base Ouvriére röpiratai
— mintegy kiegészítve a koníkrét követelések falragaszait — megfogal
mazták a távlati célokat is: „ A munkások forradalmi demokráciájának
kibontakozásáért harcolunk . . . A^t akarjuk, hogy szervezkedésünk for
mája előkészítse a testvéri, szabad kommunista társadalmat, amelyei épí
teni akarunk, a főnökök és hiierarcihia nélküli társadalmat.., Kommu
nista társadalmat aícarunk, amelyben a munkások és mi, fivéreink és
nővéreiník milliói, szabadon kreálhatjuk munlkánkat, igazgathatjuk közö
sen a technikát, hasznosíthatjuk társadalmilag mindazt a fejlődést, ame
lyet a termelők és a dolgozó érteömiségiak közössége hoz létre."
A konkrét és a távl-aiti céloknak ez a kölönáUó megfogalmazása azon
ban lényegében arról tanúskodik, hogy a Base Ouvriére-nek nem sike
rült megoldania az alapvető dilemmát: hogyan vezet .a mindennapi harc
a jövő társadalmához? Mint majd később, a ba'loildal másik módszerével,
a gerillamozgalommal kapcsolaltban, részletesebben kimu'latjuk, a szélsöbaloldalnak ez az irányzata sok utópizmust őriz magában, mert nem
világos, hogyan jutunk el a távlati célok eléréséhez. (Persze, bizcnyos
„utópizmus" az egész kommunista mozgalomban és a marxizmusban is
van: van benne egy távlati cél, a legmagasztosabb és legszebb emberi
cél, de nincs eléggé kidolgozva, hogy hogyan jutunk el hozzá.) De már
itt el keU mondanunk, hogy a Lotta Con.tinua jobb megoldásit italálit a
mindennapi harc és a távlati cél köztd viszony kérdésére, amelyben a
mindennapi harc nem valiami különálló dolog, nincs elválasztva a távlati
céloktól: „ A gyár az a haly, ahol gyülekezünk, tüntetünk, ahol a mun
kásosztály egysége létrejön és megszerveződik. De ugyanakkor a 'Fog
laljuk el a várost' azt -akarja mondani, hegy véget kell vetni a prolietariátus szétforgácsoíltságának, amely lehetővé teszi a magányt, a szétfor
gácsolt tömegek ellenőrzését, a gazdasági kizsákmányolást, a burzsoá
ideológia térhódítását. Ezzel szemben létre kell hozni a proletariátus
teljes egységét, nemcsak a kapitalista termeléssal szemben, hanem azért
is, hogy létrejöjjön a szükségtől megszabadult, egészséges és boldcg kom
munista társadalom." A „Foglaljuk el a várost" jelszó tulajdonképpen
már a pillanatnyi és távlati célnak ezt az összeolvadását mutatja. Nem
más ugyanis, mint a kínai és vietnami forradalmaikban meghcmoícdott
„vörös bázisok" megtalálásának törekvése, nem a gerillatámaszpcmlok
értelmében, hanem olyképpen, hogy a mai társadalomban létre akarják
hozni azokat az erőket, elfoglalni azokat a ponlokat, amelyeknek a
mennyiségi növekedése egy fckon elkerülhetetlenné teszi a nagy összecsapélst a régi és új között, aminek az eredménye az új társadalom kell
hogy legyen. A „vörös támaszpontok" kialakításánlak útja: ha egy-egy
gyárban nem pusztán valami részleges juttatás az alapvétő probléma,

hanem az, hogy a mimíkásoík dolgoanaik és másoík döntenek, meg kell
tehát rohamozni a tuDajdonosolk, 'a gazdák haltaimat. A következő lépés:
újszerűen összefogini a gyárak harcát, fdkozatosan kialalkítaini a prole
tariátus haltaimat, kezdetben csak a gyáraik izolálbságának megszüntetése
érdekében, de mindjárt utána a munkásaik közgyűlésének létrehozása,
önvédelmi szerveinek megalakítása érdekében. így jutunk el lépésről
lépésre, mindennaipi munkával az új ítársadalom küszöbére: a társada
lom két részre szíakad, egyik oldalon a proleltJariátus, a maga kielégítetlen
szükségleteivel, az osztály világos és felismert érdekeivel, a tapasz)talat,
a harc és a vita éveiben felgyülemlett erejével, szervezetével, amely
képes szembenézni la problémáktoaQ, a másik dldalon a burzsoázia, a
gazdák, a burzsoá áEam köziponti hatalima, a lemeztéleniteitJt kizsákmá
nyolási mechanizmus, a nyers erő, amely csakis az oszitálydominádó
eszköze. „ A folyamat nem lesz egyszerű, mirít ahogy nem volit abban
a fázisban sem, <amikor az autonómiát kellett kiharcolni a gyárakban . . .
Nem lesz egy olyan piHan-at, amikor ki lehet mondaná, hogy a folyamat
a végére ért, és hogy új szakasz kezdődik a tömegek h a r c á b a n . . . , de
alapveitő változás következik be a proletár tömegek tudatában és magatarttásában . . . Ettől ^ pi-Uanattól kezdve — "attól kezdve, hogy új erővi
szony .alakul ki a munkások és a gazdák között, az erő viszonya, amely
csak a katonai erősaak módszerét hagyja meg, 'lehetetlenné tesz münden
más kezdeményezést a gazdáik és az állam számára — , ebben a ixillünatban a tömegek ereje offenzívvá válik, és célja az lesz, hogy romba
dönitsék az állam elnyomó gépezetét."
Hasonló eltérés van a két csoportnak a szervezeti kérdésékben el
foglalt álláspontja között is. Közös az erélyes áMásíoglalás a mimkásmozgalom hagyományos szervezeteivel szemben. Lotta Continua: „Nemet
mondunk a régi és új szakszervezeteknek, nemet a gyűlések statútumá
nak, nemet a delegátusok tanácsának. Igent mondunk egy lömegszervezetnek, amely a döntés, a kapcsolatok és a képviselet struktúrájával
jelentkezik az üzemben és rajta kívül." A Base Ouvriére: „ A Francia
K P megszervezte a munkásoszltály kettészalkadását: az egyik oldalon áU
a párt, ameily a politikát csinálja a maga parlamenti képviselőivel, a
másik oldalon pediig a szakszervezet, amely gazdasági harcot folytat a
gyárban." A szervezeti kérdéseket illetően azonban a Base Ouvriére
megelégszik annak leszögezésével, hogy „a Base Ouvriére nem egy párt,
nem egy központosított szervezet. Egy osopoiit, amely tömöríti Plins for
radalmi munikásait és az értelmliségieket, akik egy kommunista táirsadalom megteremtésének hívei". A Lotta Conltinuanak ezzel szemben kidol
gozott áláispontja van minden lényeges kérdésben. A z élcsapat: „Amenynyiben a forradalom minden szakaszában az élcsapat nem tud egy lépés
sel előbb jáumi, akkor megszűnik élcsapat lenni, és a tömegek uszályán
foglal helyet" és „Mi nem akarunk mást, mint a tömeget, mert különben
elszakadnánk a többiektől. Harcunk a nők kizsákmányolásia, az emberi
viszonyok kommercdailizálása ellen, a boldogságra való jogért, a töme
gek szükségleteiért, amelyet ki tudunk fejezni és forradalmi irányban tu
dunk irányítani, hogy megváltoatassuik a viszonyokat." A szervezet: „ A
Lotta Continua a kommunil?ták egy szervezete, amely teljes programmal
rendelkezik, amely tehetővé teszi számára, hogy álü'ást foglaljon minden
problémával kapcsolatban, és amelynek tagjait egységes fegyelem fogja
össze" és „Nem akarunk fizetett funkcionáriusokat, hierarchiát és pánt-

karriert." E keretben tisztázták nézeteiket a belső demakrácláról, a kráúAkáról és önkrítikáról, mint a belső viszony alapjáról, a kollektív vitáról,
mint a marxizmus tanulmányozásának formájáról stb.

A HARCOLÓ B A L O L D A L
Ezúttal osak érzékeltetni akartuk a szélsőbalon érvényesülő egyes
irányzatok töre*kvéseit, hogy új alapra helyezze a munkásmozgalmat, és
máris áttérünk a másik irányzatra, amely az egyéni terror, a városi ge
rilla úitjára tért, miután az 1968. évi események nem hozták meg a várt
győzelmeit.
Csak a mesékben van az, hogy ketten összeházasodnak és boldogan él
nek, míg meg nem halnak. A z életben csak a házasság után kezdődnek
az Igazi problémák. De így van ez másutt ds. A z acélt megedzik, hogy
végül a forrradaknár pocakos, kopasz és a maga érdekeit igen fontioanak
tartó nyugdíjas legyen. Ügy látszik, emberi törvényszerűség, hogy a fia
talok mindig az egeket rohamozzák, s utána lassan lehiggadnak. Baj van
azzal a társadalommal, amely nem érti meg a fiataloknak ezt a len
dületét, amely nem tudja a jövő szolgálatába állítani. Még nagyobb baj
van azzal a forradallmi mozgailommal, amely nem tud mit kezdeni a fia
taloknak ezzel a lendületével, sőt veszélyesnek tartja ezt a liendületet.
Ezért a baloldal mai helyzetére nemcsalk a^t tai^tjuk jellemzőnek, hogy
a baloldali fiatalok egy rész a <terror útját választotta-, hanem azt is, hogy
a baloldal többi része eHtélá ezt a harci formát.
Szerintünk az anarchista terror elítélése helyett figyelembe kellene
venni néhány tényt. Először is, hogy ezdk a fiatalok nem taMltak ki sem
mi újat: az egyéni terror, a merényletek, sőt az ember- és bankrablások
hagyományosan részei az osztályharcnak. Nemcsak a feudális vagy fél
feudális társadalmi rendszerek ellen harcoló szegénylegényekre gondo
lunk, hanem arra ós, hogy 1905-ben Oroszországban a bankrablás a mun
kásmozgalom költségett fedezésének egyik forrása volt. Másodszor, ne
vetséges az az érv, hogy a baloldaü terror a jobboldalt, a fasizmust erő
síti. Közismert ugyanis, hogy a fasizmusnak, a szélsőjobboldalnak nincs
szüksége semmilyen ürügyre athhoz, hogy felüsse fejét. Különben is egyet
len forradalmi mozgalom sem tarthatja elsődleges célnak, hogy tetsszen
ellenfeleinek, vagy akár még azt sem, hogy ne hívja ki ellenfeleit, ha
nem azt, hogy legyőzze ellenfelét. Itt sem az a lényeges, hogy a baloldal
ne hívja k i maga ellen a jobboldalt, ne adjon érveket a jobboldal ke
zébe, hanem hogy győzzön, legyőzze a jobboldalit, a fasizmust. Márpedig
a győzelem igazi akadálya sohasem az, hogy a baloldal radikális, hanem
mindig az, hogy nem tud radikális lenni. Hitler győzött anélkül, hogy
szüksége lett volna a baloldali terror nyújtotta segítségire. Annál na
gyobb segítséget jelentett neki a szooiáldemokraták megalkuvása, a kom
munisták tehetetlensége. Másrészít az anarchizmus most is, mint mindig,
nem annyira az anarchista megnyi'latkozásokra vállalkozó fiatalok gyen
geségét és tehetetlenségét mutatja, mint a baloldal tehetetlenségét, hogy
nem képes más harci formákat felkínálni a radikális fiataloknak. A jobb
oldal előretörésének veszélye nem abból ered, hogy a baloldali anarchia
érveket ad a jobboldal kezébe (a szélisőjobboldal mindig normális harci
eszköznek ítéfcintette a terrort), hanem az, hogy a baloldal opportuniz-

musával, egy helyben tcpogásával, minden akcióra való képtelenségével
a radikálisabb jelszavaikkal fellépő jobboldal karjai közé löki a radika
lizmusra hajlamos fiatalokat.
Végül az sem mellékes, hogy képmutatás az erőszek, a terror, a m e 
rényletek, a fegyveres támadások elítélése, amikor Vietnamban naponta
ezer tonna számra .szórják le a bombákat, a világ legerősebb hatalma
feljogosítva érzi magát arra, hogy óriásbombázóival védtelen falvakat,
sőt védőgátakat bombázzon. A szélsőbaloldali terror eddig legélesebb ak
ciója, a Tel Aviv-,i repülőtéren elkövetett vérengzés áldozatainak száma
meg sem közelítheti egy átlagos vietnami nap áldozatainak számát. M i 
lyen erőtlenül hat ezek után a kevésbé radükális nyugatnémet baloldal
érve a Baader-féle csoport ellen, hogy az amerikai katonákat és kaítonai
támaszpontoikat füstbombákkal és nem igazi bombákkal kell támadni.
A fehér ember egész aivilizációja az erőszakra, a fegyverek erejére
épült, a fehér ember összehaisonlíthatatlanul ősibb, a sajátjánál jóval
gazdagabb civili'zációkat igázott le és semmisített meg, és még mindig a
fegyverek erejének dölyfével lép fel és kényszeríti más fajokra érték
rendszerét, amely az értékek p/ramisának csúcsára teszi az erőszakot, a
fegyverek erejét. Hogyan képzelhető el, hogy ilyen körülmények között
az erőszak csaik a reakció, a meglevő fenn tartásának kizárólagos eszköze
marad? Mert az nem vitás, hogy a rendszer sohasem habozik erőszakot
alkalmazni: a Fekete Párducokat a szó szoros értelmében kiirtották az
amerikai rendőrök, helikoptereilcet, páncélkocsikat vezényelték ki Baader
ellen. Hogyan várhalná el az eröszakot tökélyig fejles^ő, hatalmas erőszakapparátusit kialákíitó rendszer, hogy nem alkalmaznak majd erősza
kot azok, akik komolyan akarják a változást? Sőt, azok a rendszerek,
amelyek megtűrik a gengszierizmuat vagy bizonyos jobboldali terror
szervezeteket, hogyan képzelik el, hogy épp a változás, az új hívei nem
alkalmaznak erőszakot? Persze az első pillanatra veszélyesnek látszik az
erőszak létjogosulliságénak elismerése, hisz minden rendszernek — a szov
jet és jugoszláv rendszernek is — vannak ellenségei, akik nem riadnak
vissza az erőszaktól. Csakhogy a jobboldal azzal nem fog kevésibé erő
szakos módszereket alkalmazni a Szovjetunió vagy Jugoszlávia ellen, ha
mi nem iismerjük el a bolodali terror Jétjogosultságát. (Még kifelé -is jobb
érv: mi lett volna, ha mi ugyanúgy kiképezzük és felfegyverezzük a
Baader-féle csopoirtot, mint egyes nyugati országok az usztasásikat?) Azok
pedig, akik nemhogy életüket, hanem még kényelmüket, mindennapi
megszokott életmódjukaít sem hajlandóa:k feláldozni az új társadalom
erdekében, ne akarjanak ítéletet mondani azokról, akik az életüket viszi'k kockára. Be kell látni, hogy a forradalmi erőszak kárhoztatása —
mert ez kényelmesebb, mert kevésbé zavarja meg a megszokott életmódot
— olyan képtelen helyzeteket teremt, nrtint amilyenbe Georges Marchais,
a Francia KP fötilkárhelyetitese került, amikor a gyárőrség megölt egy
francia maoista fiatalt, és ő nem az osztályerőszak legdurvább megnyil
vánulását ítélte el, hanem a maois'ta fiataloikat kezidite szidni, a K P elleni
provokációval vádolva okot.
Ahelyett tehát, hogy a kevésbé radikális baloldal a barikád másik ol
dalán sorakozna fel, meg kell fogalmazni a jobboldali és baloldali terrort
egymástól megkölönböztető elméletet, mint ahogy Lenin mindjárt az
októberi forradalom győzelme után megfogalmazta az igazságos és igaz
ságtalan háború elméletét, mert nyilvánvaló volt, hogy a politikában nem

érvényesülhet a krisztusi elv, „ha val'alki arcul csap, tartsd oda neki
más::ik orcádat iis"; a firatai szovjet állam nem lehet a háború ellen, ha
nem háborúznia kell, ha élni akar. A marxista elmélet könnyen megbiinkózhat ezzel a problémával, bár pillanatnyilag ez az elmélet eléggé
adós még a jobboldali és baloldali szélsőség megkülönböztetésével is.
Csak néhány kritériumot fogalmazftak meg: a jobboldali radikalizmus a
hagyományos, megszentségtelenített nemzeti értékeket akarja visszaállítanii, a baloldali radikalizmus újat akar teremteni; a jobboldalii radi
kalizmus kL:ndulópontj.a valamilyen absztrakt általános érték: az állam,
nemzeti igazság, faji tisztaság sfcb., a bololdalié az egyed, az ember; a
jobboldali radikalizmus eszménye a fegyelem, a rend, a baloldaíli pedig
a kényszer rendszere ellen lázad stb. A kérdés minden vonatkozását fel
dolgozó elmélet azonban még kidolgozásra vár. A taktika megválasztását
pedig azokra kell bízni, akik életüket 'kockáztartiják. Amióta Kubában
tényleg mindössze néhány ember merészsége indította el a forradalom
győzelméhez vezető forrongást, éppoly értelmetlenség volna az egyedi
merészség szerepét tagadni, mint ahogy az októberi forradalom győzelme
után értelmetlenség lett arról beszélni, hogy a proletár forradalom nem
győzhet. Továbbra is probléma maradt annak a megoldása, hogyan győz
het, mikor győzhet, mit kell tenni a győzelem érdekében, mint ahogy
a kubai példa után is kérdés: mikor, hogyan lehet a forradalom erjesztője az egyedi vállalkozások merészsége. De a forradalom lehetetlensé
géről vagy az egyedi merészség kilátástalanságáról ne beszéljenek azok,
ailcok kívülről, passzívan szemlélik a fegleményeket.
Ez már különben sem elméleti probléma, hisz Latin-Amerika — épp
úgy, mint ahogy példát adott a békés út lehetőségére és indokoltságára
— példát adott a forradalmi erőszak új szerepére JÍS. Legelőször is téves
lenne az argentin vagy uruguayi gerillák mozgalmában csak a kétségbe
esés, a más harci formák képtelenségének jelét látni. Che Guevara bolí
viai halála után ugyanis az a vélemény alakult ki, hegy halála egyben a
iatin-amerikai forradalom egy koncepciójának bukását is jelzi. A kon
cepció a kubai forradalom példáíának általánosítása: elég a gerrilák egy
merész csoportja, hogy meginduljon a forradalmi erjedés folyamata,
amely végül győzelemre viszi a forradalmi erőket. Kubában így győzte^k
a forradalmi erők, Bolíviában ugyanez a koncepció Che Guevara halálá
hoz vezetett, amiből sokan siettek levonni a következtetést a kubai út
járh£«taManságáról. Ez a köve*keztetés csák feltételesen igaz, mert egyeti'cin forradalom példáját sem lehet mechanikusan lemásolni, a szovjet,
kínai vagy jugoszlláv forradalomét sem lehet és lehetett. Nem lehet forradalom az, amely egy tapasztalatot egyszerűen át akar ültetni egy má
sik ország, más körülmények közé, és a forradalom épp azért forra
dalom, mert megismételhetetlen, mert áttörés minden sablonon, tehát
minden új forradalmat részben már az előző forradalom sablonná átala
kításával szemben is kell folytatni. Ha ezt előrebocsátjuk, akkor magától
adódik a következtetés: nincs szalbály arra, hogy a kubai úton győzelemre
lehet vinni a forradalmat, mint ahogy olyan szabály sincs, hogy a kubai
példa a sarjátos körülményekhez alkalmazva, tehát ezzel szükségszerűen
átalakítva, nem hozhat győzelmet, forradalmat. (Ha szellemeskedni akar
nánk, azt mondhatnánk: egy csoport gerilla elég a forradalom győzelmé
hez, ha életben tud maradni a győzelemig, csak az a kérdés, mikor és
hogyan jön el ez a győzelem és hogy lehet addig életben maradni.)

Téves volt tehát Che Guevara halálából messzemenő következtetéseket
levonni, és biztos, hogy Che halála .nem volt értelmetlen és céltalan, mint
ahogy annyi más fopradalmár halála sem volt az. Che örök időkre példa
képévé vált annaik, hogyan kell a miniszteri bársonyszéket ott hagyni a
dzsungel kedvéért, kissé modem Prométheusszá válni. Még 'levesebb volt
az a következtetés, hogy azért keletkezett a városi gerilla, mert Che
Guevara kísérlete kudarcot vallott. Tulajdonképpen inkább a Che Guevara-i koncepoió konkrét alkalmazásáról van szó: Argentínában a lakos
ság 70 százaléka városlakó, Uruguayban 50 százaléka a fővárosban él,
hogyan lehetne az ö esetüket a falusi gerilla kínai vagy -a dzsungelííerilla kubai mércéjéval mérni? Nem a kétségbeesés, a kudarc és a re
ménytelenség szülte tehát a városi gerillát Latin-Amerikában, hanem a
városi gerilla egy kialakult harci forma, kész ideológiával, célokkal,
módszerekkel és megfelelő szervekkel.
Ideológiai-taktükái vázának egyik összetevője az élcsapat szerepének
másfajta értelmezése, mint a munkások szervesíkedését előtérbe helyező,
már ismertetett másik balodali csoportnál. A kiindulópont nem Rosa
Luxemburg, hanem éppen ellenkezőleg a lenini elv következetes alkal
mazása. Mini azt az argentin gerilla egyik vezére megfogalmazta: „Mi
támogatjuk Lenin pártelméletét. A fegyveres harc azonos a lenini párt
tal. A lényege az, hogy megteremtsük a munkásosztály pártját, amelyet
lííninisták irányítanak. Lenin bírálta a terrorizmust, a tömegektől el
szakít cít akciókat. Mi azon dolgozunlk, hogy a tömegeiket öntudatra éb
resszük, megmutassuk nekik az utat. A gerilla nem a célt mutatja meg
a tömegeknek, hanem a harc egy módszerét demonstrálja, amely ilehe
tővé teszi hogy öntudatuk szintje hatékonyabban növekedjen, mint röpiratterjesztéssel. A gerilla nem az alap, hanem az ösztönző. A mumkásosztály úgy érzi, hogy a gerilla az ő akciója." Tehát a gerillának a lenini
párt szerepét szánták: a forradalmárok egy csoportja életét kokcáztatva
vívja a forradalmi harcot, hogy megmozgassa a tömegeket.
A gerilla ideológia-talktiika másik összetevője az erőszak másfajta értel
mezése. A munkások megszeirvezésére törekvő baloldal is tisztában van
azzal, hogy a győzelemhez szükség van az állam erőszak-aipparálusának
megdöntéséra. Mint a forradalmi elméletekkel kapcsolatban láttuk, 1968
tapasztalataiból levonták azt a következtetést, hogy az új harci forma
a nemzeti sztrájk. Ebben a koncepcióban azonban nincs eléggé világosan
kidolgozva annak a kérdése, hogyan követíkeziik be a hatalom átvétele, az
állam erőszakapparáitu'sának megdöntése, hogy helyébe az új proletár ál
lam apparátusa lépjen. A gerilla talkttikában ez a kérdés tisztázottabb.
Legelőször is, már most, a forradalmi hatalom szervét kell szembe
állítani az elnyomó állami erőszak-apparátusával. Argentínában és Uru
guayban többé nem eshet meg — mondják a gerilla vezetői — , hogy a
rendőrség a védtelen tünttetők közé lő, mert minden rendőr kétszer is
meggondolja, hogy lőjön-e, amikor tudja, hogy a tömegekben is ott van
egy-két géppisztoly. Sőt még a klasszikus mumkááköveteléseknek is na
gyobb súlyt ad, ha mögöttük ott áll az erőszak. íme például, milyen kö
vetelései volitak az ERP-.nek, az egyik argentin gerillacsoportnak, amikor
e]irabolták Stanley Sylvestert, a Swiift konzervgyár iga^atóságának tag
ját: 1. az elbocsátott munkások visszavétele, 2. a fizetések emelése, 3. a
normák csökkentése, 4. a büntetések törlése, 5. egészszégügyi szolgálat
és betegsegélyző a munkarokkantaknaik, 6. a munkafeltételek javítása,

7. 25 'millió pezó értékű élelmiszer, Tulia és tanszer szétosztása, 8. az
ERP közleményének megjelentetése.
A gerilla .nem ér'telmellen terror, még kevésbé banditizmus, hanem a
tömegek megnyerésének eszköze és az életszínvonal emeléséért vívott
harc formája. A bankrablások, emberrablások révén szerzett pénzen víz
tartályok és szivattyúk épülnek, ruhát és gyógyszert osztanak. A tejszál
lítóautók lefoglalása már megszokottá vált, állítólag a sofőrök má-r ellen
állás nélkül kérdik: „Ma melyik barrióba megyünk?". A tejet ugyanis
a szegény negyedek gyerekei kapják. És közben még az új hatalom csírái
is kialakulnak, mind'en barrióban (kerületben) bizottságok alakulnak az
eLlená'lás megszervezésére, az elosztás lebonyolítására. Többfajta és több
elképzeléssel induló geri.llac&oport harcol. (Argentínában öt nagyobb cso
portot tairlanaik nyilván: 1. az FAR, amely annak idején kapcsolatban
állt Che Guevara bolíviaii gerilláival, 2. a Montoneros, amely kapcsolat
ban áll a percni'stákkal, 3. a F A L , 1962-ben alakullt marx!ista beállított
ságú gorilla, 4. a FAP, amely szintén peronista beállítottságú, a í>eronista szakszervezetekből nőtt ki, és végül 5. az 1969-ben alakult, már
említett ERP, amely a legaktívabb és Jegnépszerűbb.) Nem is lehet őket
egy kalap alá venni. De megáll api thaitjuik, hogy a marxista beállítottsá
gúaknak világos elképzelésük van a harcról és a győzelemhez vezető út
ról. HaMgassiik meg ezzel kapcsolatban az argentin ERP vezetőjét: „ A z
ERP a nemzeti felszabadulás szervezete, amely a népért harcol. Az ERP-t
a munkásosztály hozta létre és a szocializmusért küzd . . . A fegyveres
akció nem a harc egyetlen formája. Itt vannak a szakszervezeti akciók
is. A harc megsokszorozódálk és megnyeri a tömegéket... A felkelés a
folyamat végén következiiik be, amikor a hadsereg már szétesett. A harc
kis ütközetékkel kezdödilk és mind nagyobb ütközetek felé halad, az
összetűzések ós összecsapások milliói róvén fejlődik."
A genillaszervezefték nem apró anarchisíta csoportok. Nincsenek meg
bízható adataink létszámukról, amely különben is szakadatlanul válto
zik. De van egy adatunk, mely szerint a iMIRnnek, a chilei szélsőbal szer
vezetének 30 000 tagja van, a kormánykoalícióban részt vevő Kommunista
Párt 40 000 tagjával szemben. Ha ehhez még hozzátesszük, hogy a chilei
KP a nyugati világ harmadik 'legerősebb kommunista pántja, akkoir vi
lágos, hogy semmi okunk sincs arra. hogy pusztán a létszám alapján va
lamilyen messzemenő kövelkeztetéseket vonjunk le, amilyeneket nem
vontunk le a hasonlóan kis létszámú — ha ugyan nem kisebb — nyugati
kommunista pártokkal kapcsolatban.
Éppen ezért ideje, hogy módosítsuk a régebben megfogalmazott munkahipotézisüríket, amikor ds azt mondtuk, hogy a munkásmozgalomban
olyan szakadás következett be, mint amikor Bakunyin elszakadt Marxtól.
Már kezdetben világos volt ugyanis, hogy a hasonlat sántít, már azért
is, mert a mai anarchiisták a marxizmus ilyen vagy olyan áramlata hívé
nek tekintik magukat. A két harci taktika között tényleg megvan a
szakadás: az egyik a munkásosztály lassú megszervezésében, mind meszszebbmenö követelések megfogalmazásában látja a megoldást, hétköz
napi munkával akar eljutni a igyőzelemhez, a másik pedig a fegyveres
harccal akarja ma segíteni, holnap a győzrelemre mozgósítani a munkás
osztály mindennapi harcát. Ez a szakadás azonban sokban a harci felté
telek következménye is. A z igazi szakadás az, am'ikor a nyugati orszá
gokban (ahol úgy látszik a fegyveres harc feltételei nem érték meg) a

szervezkedő baloldal mellett jelentkezik még egy terurorLsta baloldal is,
lélrejönniök az apróodka terroniista csoportok, amelyeknek semmilyen
kapcsolatuk sincs a tömegekkel, szemben a tömegek hősévé vált latin
amerikai gerillávall, — tehát a klasszikus anarchista terrort alkalmazzák.

A TERRORISTA B A L O L D A L
Kétségtelen, hogy özeiket a csoportokat az 1968. évi fellendülést követő
visszaesés és a radikális baloldal kilátástalanság a hozta létre. Amikor
ugyanis az 1968. évi nagy megmozdulások nem hozták meg a várt ered
ményt, másrészt az egyetemisták elleni erőszak különféle megnyilaitkozásainak — a rendőrség föllépésének, a Dutschke elleni merényletnek stb.
— hatására a radikális fiatalok körében nagyon népszerű lett a városi
genilla Latin-Amerikában született elmélete. A gerillacsoportok egész sora
keletkezett, főleg Nyugat-Németországban és Japánban, ahol úgy látszik
a radikalizmusnak mélyebb gyökerei vannak. (Talán elemezni kellene,
van-e ennek valami köze a két ország fasiszta múltjához, esetleg abban
a formában, hogy a terrorcsapatok emléke ott él, köztük annak emléke
iis, hogy a terrorcsoportok vitték hatalomra Hitlert.) Nyugat-Németország
ban megalakultak az olyan csoportdk, mint a Fekete Egerek, Münchem
Tupamarók, NyugatnBerlini Tupamarók, Theo-Berger Kommandók, vagy
éppen a Baader-féle vörös hadsereg, Japánban pedig a Zengakuren, az
egyetemista szervezet nem kevesebb, mint 180 csoportra és frakcióra
esett szét, köztük néhány szélsőséges terrorszervezetre is. Sok iszervezet
létrejötte inkább csak játék volt, minit amikor a jóval kisebb gyerekek
indiánosdit vagy rablóbandákat játszanalk. Jómódú szülők gyerekei meg
részegedtek a levegőben lógó eszméktől, a fiatalok nundig vil'ágot meg
váltó lendületétői és fegyveres csoportok alakítását játszották. Egy-egy
csoport azonban .komolyan vette ezt a játékot és a szervezkedésről áttért
az akciókra. Közű lök legismertebbé vált a két vöröshadsereg-csoport —
a Baader-féle nyugatnémet és a japán, amelynek tagjai végrehajtották
azt az emlékezetes vérengzést a Tel Aviv-i repülőtéren.
A nyugatnémet csoportnak legtömegesebb napjaiban is mindössze 23,
a felszámolás pillanatában 19 tagja volt. Tehát a csoport inkább csak
egy eszmét képvíiselt, mint tényleges erőt A z eszmét egyik röpiratuk
így fogalmazta meg: „Azt hiszik-e a disznók, hogy a proletariátus osz
tályharcáról és szervezkedéséről beszélünk és közben nem fogunk szer
vezkedni? Azt hiszik-e a disznók, akik először lőttek, hogy védtelenül
hagyjuk magunkat a vágóhídra hurcokii? Aki nem védekezik — meg
hal. Kezdjük meg a fegyveres felkelést." Terrorjuknak néhány kompo
nense volt. A z egyik: tiltakozás a vietnami háború ellen — ezért hajtot
ták végre merényleteiket az amerikai katonák ellen. A másdk: szembe
szállni a társadalom erőszak-apparátusával. „ A fegyveres harc megkez
dődött, egyetlen kizsákmányoló sem maradhat büntetlen", jelentette be
nagy hangon a csoport — ezért hajtották végre merényleteiket a rendőr
ség ellen meg a többi merényletet. A harmadik: tiltakozás a fogyasztói
társadalom ellen. „Azért hajtottuk végre ezeket a robbantásokat, hogy
leszoktassunk benneteket a fölösleges vásárlástól, amelyre a fogyasztói
társadalom kényszerít benneteket"
ezért gyújtották fel az áruházakat.
A japán frakoüó már népesebb, fénykorában 400 -tagja volt. A szerve-

zet a viJágfarradalam Irockista eszméinek hatása alatt áü, tehát eszmei
fegyvertárában att van nemcsak a fegyveres harc igenlése: „Először fegy
vert, másodszor fegyvert, és harmadszor minél több fegyvert" — , hanem
a világforradalom hirdetése is: „ A világforradalom nincs messze, ha for
radalmi hadsereget, vörös hadsereget alakítunk Afilika, Latin-Amerika,
Vietnam, Korea, Japán elégedetlen embereiből és egj^szerre, egyidőben
fegyveres felkeléseiket kezdünik, akkor a forradalom ki'tenjed az egész vi
lágira." Vezetői járják a világot, felveszik a kapcsolatokat a világ leg
különbözőbb szervezeteivel, szervezik a közös akciókat. Ezzel magyaráz
ható az is, hogy kapcsolatba kerültek a palesztinai kommandókkal, és
az ö támogatásukkal hajtották végre a Tel Avivi-i vérengzést, aminek kö
vetkezménye lett, hogy tényleg létrejött egy nemzetközi konglomerátum:
izraeli bíróság ítélkezett egy japán fiatal fölött, aki az arab gerillák ne
vében Puerto Ricó-i zarándokokat gyilkolt le.
A terrorista szervezeteknek valóságos nemzetközi szövevénye jött te
hát létre, a legegyedibb terror hívei nemzetközi kapcsolatokra tettek szert.
Ennek ellenére az a benyomásunk, hogy a szélsőbaloldali mozgolódások
nak ez a foirmája a legkevésbé célravezető. Távolról sem akaratunk „leg
kevésbé eredményest" mondanü. Három okból. A z egyik: elméletben
mindig nehéz megmondani, melyilk út, melyik harci forma visz eredmény
hez; annyi kudarc született a ibiztosnak tartott vállalkozásokból és nem
egyszer koronázta siker a ikétségbeesettnek hitt vállalkozásokat, hogy eb
ben a kérdésben csak a gyakorlat mondhat ítéletet. Különösen tartózkodni
kell az ítéletmondásjtól, amiikor a baloldal többi harci foarmájjának (a
kommunista pártok békés átalakulásra irányuló erőfeszítése és a széllsőbal szervezkedése, a nemzeti sztrájk mint a forradalom új formájának
előkészítése) kimenetelével kapcsolatban is csak feltevések lehetségesek.
Másodszor, senki sem nyilatkozhat a jövő nevében, tehát senki sem tudja
megmondani, hogy a jövő valamelyik győztes forradalma nem fogja-e
hősei iközé sorolni ezeket a fiataldkat, márpedig senkinek sincs joga két
ségbe vonni a fo-rradalmár fiatalok jogát, hogy életüket áldozzák a kép
zelt jövőért, hisz ezzel a már győztes forradalmak elesett hőseinek em
lékét is meggyalázná. Harmadszor: a városi gerilla bizonyos rokonságot
mutat az antifasiszta ellenállási moz;galom kezdeti szakaszával, főleg
azokban az országo'kban, ahol ez a mozgalom nem tudott átnőni a merész
vállalkozások kezdeti szakaszán, márpedig azokhoz a vállcűkozásotohoz
is nagy hit kellett, hogy el tudják képzelni a győzelmet, amelyért érde
mes vásárra vánni az életet.
Ez az utóbbi szempont — egybekötve azzal, amit a latin-amerikai ge
rillákról mondtunk — már utal azonban arra a tényezőre, amely miatt
a szélsőbaloldali mozgolódásoknak ezt a formáját Nyugat-Európát ületően megkérdőjelezzük. Arra gondolimk, hogy az egyedi terror csak ak
kor lehet mind nagyobb tömegeket megmozgató erő, ha a társadalom
ban elég nagy az elégedetlenség, hogy a merész váUaűkozások a tömegek
rokonszenvét élvezzék és mind nagyobb tömegeket mozgassanak meg. Ez
volt a helyzet a fasiszta megszállás na;pjalban, és ez a helyzet ma LatinAmerikában, ahol annyi minden táplálja -az elégedetlenséget, és ahol a
hairc a diktatúra ilyen va'gy olyan foimája ellen folyik. A z a benyomá
sunk azonban, hogy a nyugat-európai társadalom még mindig elég belső
energiával és elég hatékony eszközökkel — az életszínvonal, a polgári
demokrácia, a fogyasztói társadalom egész békét és nyugalmat sürgető

mechanizmusa, a mindenre felépülő ideológia stb. — rendelikeziík ahhoz,
hogy megakadályozza az olyan fdkú elégedetlenség kibontakozását, amely
lehetővé tenné a merész vállalkozások, az egyedi terror átnövését társa
dalmi forradalommá.
A baloldal ugyanlis nagyon világosan felismerte, hogy csak két út, per
sze számtalan változattal, vezethet a fonradalom győzelméhez. A z egyik:
az objektív körülmények vagy a szubjektív erők kitartó hétköznapi mun
kája által teremtett forradalmi helyzet megmozgatja az egész országot,
megbontja az addigi medhanizmust és lehetővé teszi, hogy díz élcsapat
az új megteremtése felé vezesse le a tömegekben felgyülemlett robbanó
energiákat. A másik: a szubjektív erők annyira megzavarják az egész
régi mechanizmus működését, hogy az eredmény ugyanaz lesz — győz
het az új. A két lehetőség közti választás alapján alalkul a szélsőbaíloldal
taktikája is: vagy a lassú szervezkedésre, vagy a itársadalmi gépezet meg
zavarására (rendezkedik be. Ügy látszik, az egyedi terror, Nyugat-Európa
esetében, elégtelen bármelyik cél elérésére, ezért a terrorcsapatok tagjai
előbb-utóbb a rendőrterror áldozatává lesznek.

A fenti írás már elkészült, amikor hírét vettük a müncheni olimpiai
vérontásnak. A pales^nai konmiandák terrorakciója felhívta a figyel
met arra, hogy az említett terrorszervezetdken kívül talán részletesebben
kellett volna foglalkozni a palesztinai szervezetekkel és több más szélső
séges mozgalommal is. Eredetileg ugyanis az amúgy is vázlatos ismerte
tésből szándékosan kihagytuk a fejletlenebb társadalmakban jelentkező
mozgalmaikat — például a palesztinai szervezeteket — és az összetett
voltuk miatt részletesebb tanulmányozást követelő szélsőséges szerve
zeteket, mint például az észaik-írországi IRÁ-ít.
De mivel a müncheni tragédia annyira magáira vonta a világ figyel
mét, most mégis el kell mondanimk, hogy a palesztinai kommandók ak
ciója kettős vonatkozásban is fejjtegetésünk indokoltságát húzza alá. Elő
ször is alátámasztja az ilyen akciók kilátástalanságáról megfogalmazott
véleményünket — a müncheni vérengzés ugyanis semmivel sem járult
hozzá a palesztinai forradalom kibontakozásához, nem szolgálta a palesz
tinai nép ügyét, hanem ellenkezőleg, nehezebb helyzetbe hozta a pa
lesztinai mozgalmat és az arab országokat általában. Másrészt viszont a
fejlemények indokollták azt a véleményünket is, hogy a terrorizmus
absztrakt kárhoztatása nem korunk realitásából nő ki, hiszen a kétség
beesett terrorakció nyomán Izrael jogot formál arra, hogy megtorlásként
védtelen menekülttáborokat támadj.on meg repülőgépekkel és tanlkokkal,
asszonyok és gyerekek százait ölye meg, vagy például a terrort olyan éle
sen eHtélő U S A a Biztonsági Tanácsban megvétózta a Lűibanon ^leni iz
raeli agresszió elítélését. Teljes egészében érvényesült tehát korunk egyik
paradoxona, amely abban nyilvánul meg, hogy a géppisztolyok és kézi
gránátok terrorját elítélik, ugyanakkor megengedhetőnek tartják a re
pülőgépek, hadihajók és tankok terrorját.
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