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BEVEZETÉS

A dolgozat elme mutatja, hogy a téma igen átfogó jel
legű* Túl széles, illetve túl mély egy doktori disszertáció 

témájának - inkább egy tanulmány tárgya lehetne. Szűkíteni 
kellett, és ennek a szűkítésnek igen sok módja lehetséges.

Üt Írót választottam; vizsgálatom tárgyául - nevük 

már-már mítosszá vált. Camus, Sartre, Beckett, Dürrenmatt, 
toravia nevel az Olvasóközönség tudatában Összekapcsolódnak 

azzal a fajta válságközérzettel, mely a még néhány évvel 
ezelőtti modern nyugati irodalmat is meghatározta. Egzisz
tencializmus, abszurd dráma, elidegenedés - jól ismert, sőt 

divatos fogalmak voltak még a közelmúltban idehaza is. Ha
tásuk sokáig elér, és a tudati torzulások, melyeket ábrá
zolnak még jó ideig nem szűnhetnek meg. Ennek ellenére, 

amiről irok, már nem a legmodernebb nyugati irodalom, bár 

az ot alkotó közül négy ma is él ée dolgozik. Időközben 

azonban a nyugati irodalom is megszülte a maga neorealiz- 

musáts Semprun-jét, Vercors-ját* 1 indez éppen reakció arra 

a patthelyzetre, melyről Camuo-ék adnak helyzetjelentést. 

Bizonyos vagyok benne azonban, hogy Európát, sőt a modern 

ember általános közérzetét sem érthetjük meg e nélkül a - 

romantikát sem nélkülöző korszak nélkül.
Az irók ilyen Összeválogatását és egymás mellé rendelé

sét az Indokolja, hogy, ha szerény méretekben is, de nyugat
európai kitekintést, összképet szerettem volna nyújtani. 

Sartre ée Camus összetartozása nyilvánvaló, boravia vizsgált 

regénye is beleillik az egzisztencializmus világképébe. 

Dürrenmatt, komikus hajlamával és realitásigényével, Brecht- 

hez közelit, de épp ebben a szándékolt különbözni vágyásban 

szerettem volna a lényegi azonosságot megmutatni. Beckett 

pedig, a látszólag legkülönbözőbb a sorban, lényegében a 

legkövetkezetesebben egzisztencialistas az utolsó stádiumot



ábrázolja tubbi vizsgált irónk vilá„rál adott képe után. 
ut irót vizsgálok tehát, kitekintéssel Brechtre, mint 

ellenpéldára 48 Kafkára, kint ősre. 
A dolgozat ciniében a második világháboru utáni nyugati  

prózát jeleltem meg. Ha a hivatkozásokat nézzük, mégis beke-
rült a vi . zsgalt xiüvek kozé pár olyan is /néhány Sartre-dráma, 
a Sziszui,dz mitosza Gamue-től és legfőképpen a Közöny/, mely 
a második világháboru alatt született. riatásukat tekintve és 
gondolatkörüket, ezek is  nyugodtan sorolhatók a második vi-
lágháborut kovető válságkuzérzet termékeihez, a özöny pedig 
egienesen alapmiive ennek az "életérzósnek". Egyedül Sartre 
Az undor-a az, i ely, 193L-as keltezési évével, egy korábbi 
korszakot képvisel. Hogy mégis hivaticozo'r rá, azért van, mert 
Sartre-nak ez a, hibái és terjen;őssége ellenére kiváló müve 
mintegy a kovetkező korszak előérzete lehetne: a válságközér-
zet irodalmi előzménye. 

A cinben szereplő "próza"-meöjel%lést klasszikus  érte-
lemben használom, s nem az epikával azonositom, mint ez a mai 
irodalomtudományban hallüatól:goean elfogadott. Próza: mindaz, 
ami  nem versben iródott, tehát kategóriájába beleférnek a 
prózában irott drimai művek, igy  az általam vizsgált dara- 
bok is. 

A drámák felvétele az elemzett cövek listájára még egy 
problémát vet fel. Dolgozatom arra épül, hogy valamifajta egy-
séges válságkurképet adjon a vizsgált korról: az azonosságokat 
emelem  ki  e cél érdekében, s csak utalok a különbuzőeégekre 
az egyes irók és egyes mi:vek világképe kozt. Ez a felfogás von-
ja maga után, fogy s dolgozatban szereplő igen sok idézet mind 
az irók saját véleményét hivatott kifejezni egy adott stádi-
umban. Ez, az epika esetében, a müfajok ha yon,ányyoa elméletét 
vallatva, termés;etesnek vehető. Az  epikus müben az irói én 
szólal meg  burkolt vagy direkt formtben. Ám a drams, lényegé-
nél fogva, több szereplőt beszéltet, akik közül eask néhány, 
egy, esetleg egy  sem  képviseli msjít a szartőt. Éppen ezért 
én a drámákból mindenekelőtt azoktól a szereplőktől idézek, 
akik valóban a művész "szbcsuvei". És ha mégis felvetődne 
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a kérdés, hogy Caligula például mennyire azonosítható Camus- 

vel, válaszul azt hozhatnánk fel, hogy nem jobban, de nem 

is kevésbé, mint például Roquentin Sartre-ral Az undor cimii 
regényből.

A téma a szűkítések ellenére is igen átfogó. Ki lehetett 

volna választani a válságtünetek közül egyet vagy néhányat 

elemzésre - /istenkeresés; eltömegesedésj bünkomplexus stb/. 

Izgalmasabbnak találtam azonban agy összefüggő - bár kétség
telenül speciális - elmélet megalkotását egy korszakról és 

benne az emberről.
Dolgozatom a modern emberről,abenne létrejött torzu

lásokról szól. Feldolgozási módszerem /va,y ötletem?/ az 

ok-okozati bontás volt. Előbb a világegyetemet, a kort, a 

körülvevő világot stb. látjuk, s fokozatosan közelítünk az 

emberhez mint a fenti okok okozatához. A megbetegitett, 

megalázott emberhez - egy kor végeredményéhez. íróim nyomán 

szeretném a felsejlő kiutakut is kitapogatni. Végül a modern 

kultúra lehetőségeiről beszélnék.
A témát nem Írónként és összehasonlító módon tárgyalom, 

hanem akként a kerek egészként, amit ötük müveinek vizsgá
lata sugallt. Vannak természetesen hangsúlyos részei le a 

dolgozatnak, részletesebb taglalásukat az indokolja, hogy 

kiemelt fontosságot tulajdonítok nekik a koncepcióban.
Végül el szeretném mondani, hogy érzésem szerint a vizs

gált időszak nemcsak kor- és észtétikatörténeti!eg, vagy akár 

filozófiatörtónetileg érdekes. Leg vagyok győződve, hogy ezek 

az Írók a közelmúlt szocialista irodalmának is kortársai, 

és - a lét alapvető kérdéseit vizsgálva - a mi problémáinkat 

/vagy volt problémáinkat/ is megszólaltatják.



I. A 2 OKOK

А/ A külvilág

Bár maga az elnevezés egyáltalán nem egzakt kategória - 

jelentse nálunk mindazt, ami világegyetemként nehezedik az 

emberre.
"Az !tt-lét
szemben találja magát a semmivel” /1/ - ahogy 

Heidegger Írja*
Hogy idézettel folytassam:

"Az a világ, amelyet érveléssel magyarázhatunk, 
bármilyen hibás legyen is az érvelés - ismerős 

világ, ám egy olyan univerzumban, amelyből hirte
len kivesznek az illúziók és a világosság, az em
ber idegennek érzi magát. Jóvátehetetlenül számü- 

zbtté lesz, mert megfosztották egy elveszett haza 

emlékeitől, az eljövendő Ígéret földjének remé
nyét pedig nélkülözi” /2/ -

mondja Camus. A világegyetem tehát nem otthona többé az em
bernek :

ki van vetve a világba,...mindig• • •

nincsen haza, és nincsen béke, sem neki, 

sem nekünk, sem az életben, sem a halálban 

kert ezt a vaskos, fénytelen földet, amelybe azért 

száll le az ember, hogy vak állatokat tápláljon, 

ezt, ugye, igazán nem lehet hazának nevezni!" /3/
A világ értékei és tényei relatívak, az objektivitás, ha 

van is, nem biztos igazságokat, hanem ellenséges hatalmakat 

teremt. A Vigny által kimondott "istenség örök csendje” 

helyén és folytatásaként Camue-nél megszületik a "világ 

csendje”.

%arths: • • •

• • •
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Semmi sem ésszerű ebben a külvilágban*
:...már megtanultam, hogy secmdnek s 

muszáj bekövetkeznie, ahogy gondolná az ember, 
még az évszakoknak sem." /4/

Illúziói szétfoszlanak, és az ember elveszti otthonosságát 

egy világban, mely értelmetlen és illogikus, Lindez kapcso
lódik a világ monstrum-jeliegéhez. A Fold, mely valaha az 

ember birodalma volt, megszűnik haza lenni, s a világegye
tem, melybe még csak most hatol be az elme - már eleve el
lenséges, dezantropomorf, az élet ellen tor.

Semmi sem logikus ebben a külvilágban, egyvalami mégis 

bizonyos: az ellenségesség. A folyamatok mindig a rossz irá
nyába hatnak, a világ csapdák erdeje, melyben "az a rend, 
ahol sohasem ismernek fel senkit." /Ь/

A világegyetem megismerhetetlen. Wem tárja ki ajtóit 

az emberi szellem előtt. Csak szemtanúi vagyunk a természe
ti világ óriás tűzijátékának /Camus* A hűtlen asszony/ - 

megérteni és részeivé válni nem adatik meg.
A külvilág közönybe az ember iránt, ismeri fel Keursault 

a választ kutatva saját "idegenségóre." A világegyetem közö
nye a mentség az ember közönyére

Az emberi tudattal be nem fogható külvilág a képtelen
ség érzetét kelti bennünk. A világ részleteire bomlik, az 

Egész törvényei és összefüggései felfoghatatlanok, ha lé
teznek is.

"Kurázsi

...

"A képtelenség nem egy gondolat volt, amely megszü
letett agyamban, nem is egy hang sugallta, hanem 

az a hosszú, döglött kigyó a lábamnál, az a fa- 

kigyé." /6/
Eljutottunk az abszurd világ fogalmához. Ebben a csupa 

negatívummal körülírt világban fog megszületni az abszurd 

hős* a reakció a világmindenség tréfájára.
A külvilág relativ, ám mégis a rossz irányában ható té

nyei és az egész abszurd volta mögött a Semmi sejlik fel a 

kor emberében* "az itt-lót ki van vetve a világba, 

szemben találja magát a semmivel" - Idézzük most már másodszor 

Heideggert. Az idézet akár a dolgozat mottója is lehetne.

mindig• •• • • •
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Az otthonból lassan a száműzetés helyо lesz*

a kor
Még egyre a mintegy hangulati bevezetőt folytatva, kö

vetkezzék a kor, az ember időben körülhatárolt környezete.
A kor: a modern ember társadalmi-történeti közérzete a múlt 

és a jövő találkozási pillanatában, azaz a jelenben*
"Pozzo: A könnyek mennyisége a földön változatlan* bi-

helyt valaki abbahagyja a eirást, másvalaki máshol 
eirva fakad. Ugyanez a törvény érvényes a nevetős
re is He ócsároljuk hát«korunkat, hiszen nem 

rosszabb a régebbi koroknál 
dicsérjük
Annyi bizonyos, hogy nagy a népszaporulat." /7/ 

Frantz von Gerlach Az altonai foglyok befejező, iszo
nyú tanúvallomásában az egész századról beszél, és a^pelopo- 

nésszoszi háborúkba" /a. Steiner/ hajszolt gyilkos áldozatról, 

a kor emberéről:
"Frantz hangja /a magnetofonról/: Utókor, Íme a vádlott, 

az én magános, szörnyeteg századom. Védencem saját 

kezével metszi föl hasát; amit önök fehér nyiroknak 

vélnek, az a vére; nincs vwroe vérsejtje, a vádlott 

éhen halt. De elmondom önöknek e többszörös átfúró-

• • •

Természetesen ne is• • •

iíe beszéljünk egyáltalán róla • • •• • t

dás titkát: a század jó lett volna, ha nem les az 

emberre kegyetlen, ősi ellensége, a vérengző faj, 

aki vesztére esküdött, a szertelen, ravasz állat, 

az ember, bgy meg egy az egy, ez a mi titkunk* Az 

állat elbújt, és egyszerre észrevettük tekintetét 

embertársaink bizalmáé pillantásában; erre mi le
sújtottunk: jogos, megelőző önvédelem. Rajtakaptam 

az állatot, rásujtottam, egy ember elesett, kihunyó 

szemében láttam a még mindig élő bestiát, magamat. 
Egy meg egy az egy: mekkora félreértésI Kitől, faitól 
ez az avas, pudvás iz a torkomban? Az embertől? Az 

állattól? Saját magamtól? Ez a század ize* Boldog 

jövendő századok, nem ismeritek a mi gyűlöletünket,
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hogyan értenétek hát a mi halálos szerelmeink 

szörnyű hatalmát! Szeretet, gyűlölet, egy meg 

egy**. Mentsetek föl minket! Védencem volt az 

első, aki megismerte a szégyent! tudja, hogy 

meztelen* Szép gyermekeink, tőlünk származtok, 
a mi fájdalmunk szült benneteket* Századunk 

asszony, vajúdik, elitélnétek anyátokat?
Végül még egy idézet, talán a legjellemzőbb; Dürrenmatt
beszél az emberiségről»

« /8/• • •

"A mai emberiség úrvezetőre hasonlít* Egyre i 
besebben, egyre gátlástalanabbal hajt a maga 

utján* Mégsem veszi jónéven, ha meghökkent utasa 

/az Író/ "Vigyázz!M-t kiált, vagy igy szól»
"Itt egy figyelmeztető tábla", "Fékezned kell", 

vagy éppen ezt» "Ne gázold el ezt a gyereket!" 

Utálja, ha megkérdezik tőle, ki vette a kocsit, 

ki szállította a benzint és az olajat ehhez a 

tébolyult utazáshoz, vagy ha egyenesen arra vete
mednek, hogy hajtási jogosítványát kívánják látni* 

kényelmetlen igazságok bukkanhatnának napfényre*
A kocsit esetleg egy rokonától tulajdonította el, 

a benzint és az olajat maguktól az utasoktól zsa
rolta ki, és tulajdonképpen nem is olajról és ben
zinről van szó, hanem mindannyiunk véréről és 

ritőkéről, és meglehet, hogy hajtási jogosítványa 

egyáltalán nincs is; sőt kiderülhetne, hogy most 
hajt először életében. Természetesen kínos lenne, 

ha ilyen közvetlenül közeli dolgok iránt érdeklőd
nének. Épp ezért azt szereti, ha annak a tájnak 

szépségeit dicsérjük, amelyen végigrobog 

szereti azt le, ha szórakoztató történeteket sut
tognak a fülébe* /Ezt azonban a mai iró jó lelki
ismerettel nem teheti, és a kocsiból sem szállhat

és• • •

ki, hogy a tiszta költészetnek adja át magát*/
..... ..

,5 «**> !(É.

X A.* *>w
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A rettegés, a gond és mindenekelőtt a harag kész
teti kiáltásra.” /9/

A fenti idézetek egy alaktalan, összeomlásban lévő vilá
got tételeznek 

Iáénál tart.” 

taSEtréfát jelent.
Dürrenmatt az Írástudó felelősségét hangsúlyozza egy, a 

katasztrófa felé rohanó világban. Ám az iró szava pusztába 

kiáltott szó, mert

mely Dürrenmatt szerint "az ösezecsomago- 

/10/ Ez az"Összecsomagolás" világvégét, ka-

.korunk züllött le annyira, hogy még akkor 

sem érzi sértve magát, ha a legélesebben támad
ják.” /11/

Frantz monológja és Dürrenmatt jóslata két pokol közt 

teremt hidat* a második világháború és a közelinek érzett 

atomkatasztrófa kozott, e már ott is vagyunk a történelemnél.

A történelem

A történelem egyik legmeghatározóbb oka a kialakuló vál
ságközérzetnek. másrészt az irók töprengéseinek fontos tárgya, 

s mint ilyen, általános érvényű konklúziók levonásának tala
ja. A vizsgált irók alapvetően különböznek torténelemkezelé- 

aüket illetően. Brecht a szigorúan vett reális történelmet 

vallatja, Sartre ie a történelemből indul ki, és - ebből a 

szempontból - Üoravia is a realitások szférájában mozog.
Camus és Dürrenmatt történelemfelfogása müveikben allegorikus 

formában jelentkezik. Beckett képviseli a szélsőséget* dráma
kötetében konkrét említést a történelemről jóformán csak 

egyetlen helyen tesz* Film cimü játékában, két fénykép ürü
gyén. Természetesen Beckett is beszél a történelemről, mikor 

az eljövendő katasztrófát láttatja.
Nem tekintem feladatomnak, hogy összegezzem azokat a 

történelmi tényeket, melyek meghatározzák a második világ
háborút átélő és túlélő nemzedéket. Sokkal inkább szeretném
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megragadni azokat az általános érvényű következtetéseket, 

melyek Íróink számára a történelem lényegét jelentik.
A történetiség az egzisztenciálistáknál annyit jelent, 

hogy az ember mindig valaiíilyen helyzetben van, az ember 

«bele van vetve" a mindig meghatározott szituációkba, hiszen 

az egzisztencia világban-létet jelent. Ez már eleve nem ob
jektiv történetiség, hanem Bzubjektiv érzés, mert a szituáció 

csupán érzelmi felfogás аг ember helyzetéről. E szituációk 

természetesen nem egyezhetnek az általunk történelmi jelennek 

nevezett kategóriával. Ez csak pillanatnyi jelen - s "az em
ber a pillanat Űrhajósa." /12/

Ez a történelmi jelen relativ és szubjektiv isj
"Eboen a pillanatban, éppen ebben a pillanatban 

két pofa egymásra lő l.adrid egyik külvárosában, 

osztrák zsidók agonizálnak a koncentrációs tábo
rokban, Hanking romjai közt kinaiak hevernek, és 

én itt vagyok frissen, szabadnak érzem magam, ogy 

negyedórán belül veszem a kalapomat, elindulok 

sétálni a Luxembourg kert be •" /13/
A történelmi jelen problémája szorosan kapcsolódik a je

len fétisének témájához. A múlt és a jövő a jelenvalóeág szag
gatott, összefüggéseitől távlat híján megfosztott pillanatai
ból áll. Az egyén mit sem érez a történelem mozgatéerőiből.
A világ túlságosan bonyolult ahhoz, hogy egy ember megérthesse. 
Egyet azonban érez a "történelembe vetett" egyéns hogy a tör
ténelem érvényesülési formája a véletlen. A véletlenek soro
zatában csak egyvalami bizonyos* a véletlen mindig úgy műkö
dik, hogy a rosszat váltsa be:

"Egy történetet akkor gondolunk végig következete
sen, ha lehetőségei közül a legrosszabb következik 

be" /14/ - mondja Dürrenmatt.
Ez a történelmi pesszimizmus jellemző mind az öt Íróra. 

"Istenért és a rabszolgaságértI" - igy szól a rómaiak törté
nelmi jelszava. "A szabadságért és a jobbágyságért!" /1$/ -
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Így a germánoké. A két jelszó tulajdonképpen ugyanazt jelen
ti. A történelem örök korforgás, és a beavatkozás reménytelen.

Rorrulus életét teszi fel egy gyilkossá vált birodalom , 
elpusztítására. Terve nem sikerül, mert a romokon felépülő 

uj állam ugyancsak totalitárius erőezakszervezet lesz. Romu
lus rádöbben, hogy se a mult, se a jövő felett nincs hatalma 

az embereknek! "kisértetek játékszerévé váltunk 

csak a jelen fölött van...” /16/ Ez a hatalom azonban még 

arra sem elegendő, hogy Romulus elnyerje "megszolgált” halá
lát. Élnie kell, és a történelem megy tovább, illetve forog 

tovább egyazon véres korbenj minden ismétlődik, de egyre 

Kénytelenebből /iihályi Gábor/.
"...még azok sem, akik jobbak, mint mások, ma már 

nem térhetnek ki előle, hogy Öljenek, vagy Ölni 
hagyjanak, mert est követeli a logika, melyben él
nek, hiszen egyetlen mozdulatot sem tehetünk ezen 

a világon az ülés kockázata nélkül,” /17/
A világtörténelem méghatározója a gyilkolás. A történ 

lem hosszú, véres folyam, mely a messzi múltban indul, és a 

közeljövő katasztrófájába torkollik. Az emberi világ termé
szetes állapota a háború: ”A béke az disznóól, rend csak a 

háborúban van" - mondja Kurázsi mama. Brecht szándéka lelep
lező, világnézete optimista. /Ez utóbbi teszi világát merő
ben ellentétessé a másik öt Íróval./ A tábori pap szavai a 

Kurázsi mamából kitünően jellemzik azt a világot, ahol a há
ború a törvényszerű:

Hatalmunk*..

"ín azt mondom, hogy a háborúnak egyszer vége lesz, 

azt nem lehet mondani. Következhet egy kis szünet. 

Talán ki kell fújnia magát a háborúnak, vagy hogy 

úgy mondjam, baleset érheti 
a királyok, meg a pápa majd megsegítik Ínségében. 

Így nincs semmi félnivalója, és hosszú életű lesz 

a földön.” /16/
Ezeket a bestiális, véget nem érő háborúkat látva Camus meg
borzad a forradalomtól is. Sartre tudja, hogy "...még nem

Ко de a császárok,• •.
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Jött el a szeretet országa. Vérfürdővel váltjuk meg belé- 

pőnket»« /19/
Dürrenmatt Irtózik a jelen világától, ée áomulua szavai

val azt mondja: «Ав a kérdés, cd jobb« egy kapitális 

taeztrófa, vagy egy katasztrofális kapitalizmus?" /20/
íiartre és ÜUirenmatt álláspontja alapvetően különbözik. 

Sartre itt drachthaz közelit, egy demokratikus fórra dalidat 
igenelve. Dürrenmatt paradox módon i. enli az emberi életet, 

és tagad minden történelmi államot, le kell rombolni az álla
mot, még ha ez pusztítással jár is - mert maga az állam a 

pusztító. Cac.ua Sartre-ral vitatkozik a fórra da Irat illetően. 

Szerinte a szép eszmék sem tudják igazolni a tömegpuestltáet.
Így étien történelmi konkrétumról, a fasizmusról mégis 

szót kell ejtenünk. 2 ind аг öt Író művészetében komor háttér
ként ott magasodik a fasizmus. Legtöbbjük allegorikusán szól 
róla: az ember manipulálhatóságáról, a történőiéi hisztériá
ról beszélnek. A fasizmus olyan rém, mely ott rejtőzik az 

emberi tudat mélyén: a szadizmua, hatalomvágy, ülés ösztöné
nek réme. Frants Az altonai foglyok nagy monológjában azt 

mondja, hogy a vérengző állatot embertársa, majd a saját 

szemében pillantotta meg,
Cran “sejtelem nélküli” városát pestis támadja meg. Ab 

emberek védekeznek, de a pestis lassan életformájukká válik, 

л legjobbak vezette ellenállástól függetlenül a járvány egyik 

napról a másikra megkezdi a visszavonulást. Bz mindenfajta 

történelmi katasztrófa érvényesülési foavaája: emberi szán
déktól, beavatkozóntói függetlenül, csupán saját törvényeinek 

engedelmeskedve csap le újból ée újból a történelem az em
berre, Kiforgatja őt emberségéből, ueztönlénnyé, szörnyeteggé 

teszi. "Bizony os értelemben mindannyian háborús vakok 

gyünk” - Írja egy helyen Moravia.
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A katasztrófa

A modern ember életét a katasztrófa előérzete határoz
za ja eg# a i/égveszél у állandó fenyegetésében a magánélet té
nyei eltörpülnek. Az ember szorong, de mégsem javul meg, 
nem fordul a végső kérdések felé - csak ha egyéni, személyre 

szóló tragédia éri. Az Írástudó feladata a jónáei prófétálás, 

a figyelmeztetés. Ennek a feladatnak négy Író eleget ie tesz, 

a katasztrófa különböző stádiumaira figyelmeztetve. Beckett 

életműve már a végeredményt ábrázolja.
A katasztrófaérzet elsődleges oka kétségtelenül az atom

háborúé- hidegháborús fenyegetettség, De nemcsak ez. Bárme
lyik pillanatban érheti a földet ’•baleset”: ”egy világ műkö
dési veszélye.” /22/ A történelmi végzet most is a véletlen 

megjelenési formáját választja.
Almási i iklós, G. Steiner A tragédia halála eimü könyvé

hez Írott értékelésében Csernisevszkij doktori disszertáció
jára hivatkozik. Azt mondja, hogy Csernisevszkij hisz egy 

eljövendő értelmes társadalomban, ahol ”az értelmetlen ka
tasztrófa mindinkább a véletlen, majd ritka baleset szint
jére süllyed.” /23/ Szép és humanista gondolat ez, minde
nekelőtt pedig optimista. Az általam vizsgált öt Írónál ennek

• • •

nyomát sem találjuk.
A politika csődöt mondott, mart helyette a gazdasági ér

dekek, a pénz, a korrupció irányítanak, A tudomány és technika 

eredményei eszközből céllá válnak.
"Az anyagi világ feletti uralmunk és pozitív tudo
mányunk fantasztikusan megnóvekedett. De éppen sa
ját vívmányaink fordulnak ellenünk: még véletien- 

szerübbé teszik a politikát és még bestiálisabbá 

a háborút,” /24/
Dürrenmatt A fizikasok-ban meghirdeti ugyan, hogy az 

’•emberiség kipuaztitásának kockázatát’* nem szabad vállalni, 

íiöblus menekülési-menekítési kísérlete azonban sikertelen 

marad.
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Majakovszkij Poloskájának Ötlete irtóztató köntösben 

jelenik meg Az altörni foglyokban* ha a harmincadik század
ra véletlenül maradna még ember, azt múzeumban mutogatnák a 

rákok.
Becke.t drámái a katasztrófa utáni Földet láttatják. Az 

utolsó ember küszködik itt az élet utolsó szigetén, mielőtt 

még elnyelné a ienger - a közönyös világegyetem, a szervetlen 

természet. Beckett drámái a természet és az ember kihalása 

előtti utolsó percek pillanatfelvételei. A vak Hamm /akibe 

egyébként valami romuluei - caligulai tudatos világpusztitást 

is beleérzőnk/ - maga is rettegve faggatja Clavtj

о

De ml történik? Mi történik?
- Közeledik..." /2d/ - hangzik a válasz.

Itt vagyunk a katasztrófa lényegénél. Minősége, jellege bi
zonytalan, meglsmerhetetlen. Egy bizonyos ősapánj hogy eljön, 

és hamarosan jön el. Közben eljutottunk az emberi szorongás 

tájaira is, de ezt már az okozatoknál vizsgáljuk.

«* « t f t

A régiek, a legmerészebbek is, akik meghirdették a Föld
katasztrófáját, egyben bizonyosak voltak* az алузg, a test 

eltűnik, de a szellemnek valahol meg kell maradnia. A halál 
hivő felfogásának lényege is ez. Winnie, az ó, azok a szép 

napok hősnője úgy véli, hogy valaifd mégis csak marad a 

Földön a katasztrófa után. 'falún az '’örök hideg” - töpreng 

tovább; a ’’második természet ”, a táreadalom kipusztulása után 

a szerves természet is eltűnik, halott minőségek, halott anyag 

marad csupán. Mindez nem a materializmus igéje. A szellem vég
ső kipusztulásának hangsúlyozása egyszersmind vádirat is az 

ember ellen, aki idáig juttatta a Földet. íróink szkepszise 

végletes. Vádolják az embert, de fel is mentik, örökös áldo
zatként megjeleniive.

A világkatasztrófát, általában a katasztrófát Íróink 

egyszersmind végítéletnek, bünhődésnek is tekintik*

• 00
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«Mintha maga a fold is, mely házainkat hordozta, 

meg akart volna szabadulni belső szennyétől, s 

mintha keléseket és gennyes váladékot vetett vol
na a felszínre, melyek mindeddig belülről emész
tették. " /26/

Utolsó Ítélet ez* monumentális belső tisztulás, mely a pusz
tulás formáját ölti. A bünhődés-itélkezés azonban egyéb té
máinkhoz tartozik, csakúgy, mint a szorongás és a közöny:

"A modern ember 

borzalomhoz, hogy a katasztrófák már képtelenek 

ama klasszikus teljességet kicsiholni belőle." /27/

annyira hozzánőtt ehhez a• • • • • •

nincs katarzis és nincs megbánás, az ember elveszett.
A «kozmikus nagyságrendű végzetet" nem lehet többé a mű

vészet eszközeivel megjeleníteni. A katasztrófa túllépte em
berméretét. A művészet csak a végeredményt képes regisztrál
ni:" a tárgyak és emberek áttekinthetetlen végvonaglá- 

sát..•" /2В/
Dürrenmatt vallja, hogy ezt a végromlást csak a komédia 

eszközeivel lehet ábrázolni: a tragikum is megvonatott ettől 
a kortól. Dürrenmatt komédiái csaknem olyan iszonyúak, mint 

Beckett víziói.

• • •

A társadalom

Az emberhez közelítve a következő fázis a társadalom:
e világot nem annyira politikai forradalmak ala

kították át, mint ahogy ezt hangoztatni szokták, ha
nem az, hogy az emberiség milliárdos méretekbe rob
bant át, ...a népek tömegekké /váltak/..." /29/

A demográfiai robbanás réme minden Írónál központi helyen 

áll. Az eltömegesedés, mely gazdasági részről szükségszerűen 

szüli a nyomort és éhínséget, tudati oldalról létrehozza a tö
megembert, korunk fő reprezentánsát.

* • •
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A tömegember vizsgálata egy későbbi fejezet dolga lesz* 

Annyit most is leszögezhetünk, David Riesman könyvének elmét 
felhasználva, hogy a tömeg egyedei magányosak, és súlyosan 

bezárt életformát élnek, lyájba tömörült formájokban erősen 

manipulálhatók is, védtelenek mindenfajta demagógiával szem
ben.

Az, hogy úgynevezett «jóléti társadalomban" élnek, mit 

sem változtat a fenti tényeken. Az anyagi javak megszerzésé
nek lehetősége és állami propagandája is egyfajta eszköz a 

tömegember "gyártására** és lefegyverzésére. Az anyagi javak 

bőségének kísértése egyike a XX. század nagy gazdasági-szo
ciológiai mítoszainak. íróink - némileg sarkítva /a művészi 
hatékonyság érdekében megtehetiki/ - szerves összefüggést 
látnak a pénz növekedése és a társadalmi gaztett kozott.

**A hitel révén emelkedik a jólét, a jóléttel annak Bzük- 

ségessége, hogy megöljenek" /30/ - mondja 111, Az öreg hölgy 

látogatásában. A milliomosnő pénzével bordélyházat csinál a 

világból, "konjuktúrát" ajánl egy hulláért. Güllen - a modern 

tömegember városa teljesiti Claire zachanassian feltételét. 

Akid büszkén hirdeti, hogy milliókat koldult és süllyesztett 

a folyó fenekére, mert "csak igy szabadulhat a világ a gaz
dagság nyűgétől. " /31/ Ilyen formában ez valóban romantikus 

antikapitalizmus. Tény azonban, hogy a modern világ rohanásá
ban nem jut idő az egyes ember lelkiismeretére, és túl sok a 

kísértés. A tömegember biztonságot éppen számosságában talál.
íróinknál az osztálykülönbségek ábrázolása a pénz mennyi

ségi eloszlásának köntösében jelenik meg. A meggazdagodás le
hetősége fennáll ugyan, de az emberre állandó, nemcsak erköl
csi /bűnbeesés/, hanem konkrét veszély Is leselkedik. A polgár 

viszonyulása a társadalmához és a külvilághoz csakis a ravasz
ság és a félelem lehet:

"Az asszony: Luszáj is félni, kis bogaram. Hagyorwsagyon 

félni. így lesz belőled tisztességes ember." /32/
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"Az asszony* Hja, szaporodtunk, szaporodtunk* Mennél
rosszabbul ment a sorunk, annál többen lettünk* És 

mennél többen lettünk, annál rosszabb lett." /33/
Fogalmazza meg Brecht a társadalom könyörtelen dialektikáját 

A ssecsuáni jélélekben /a betolakodók családjáról szólva/*
A társadalmi élet és érintkezés puszta formává reduká

lódott* Ez a forma pedig Moravia szerint "az* ami megmarad, 
ha sokat gondolunk a pénzre*" /34/

Az állam

A vizsgált Írók ábrázolásában az állam totalitárius, az 

élet legintimebb területére is behatol* Hasonlóan a történe
lemhez, az állam egyén fölé növő rendszere megismerhetetlen, 
névtelen hatalom. Az egyén csak a sújtó kezet érzi belőle. 

Rendelkezései, törvényei áttekinthetetlenek, érthetetlenek 

az ember számára. Kafka A peivének bírósága és A kastély 

jut eszünkbe, vagy A torvény kapujában parabolája* Az állam 

az egyén szemszögéből nézve nagybetűs fogalom, semmiképp sem 

konkretizálható* Az ok egyrészt az óriási méretekben kere
sendői

"Az állam elvesztette alakját 

tisztikallag lehet ábrázolni*" /35/
Az állam egyik formai specifikuma, az adminisztráció 

végképp fölé nő magának a szervezetnek* Az elbürokratizálódás 

folyamata közismert* Tudtunk róla, de szinte lehetetlen meg
állítani utján a lavinát* A papir most már önmagától sokaso
dik. Az egyén viszonylatában ez azt jelenti, hogy az ember 

egyre távolabb kerül hivatalos ügyeiben a döntőforumoktól, 
egyre kisebb hivatalnokokkal kell beérnie, egyre több kérvényt 

fogalmaznia*
Az állam igy egyre személytelenebbé válik. Minden a rend 

látszatát kelti, az egyén a nagy gépezet piciny csavarja, az 

összefüggések ismerete nélkül* Kérdés, hogy léteznek-e ezek 

az összefüggések* Az embernek a feltétlen engedelmesség

már csak
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ellenére néha kétségei támadnak, hogy rend, vagy inkább káosz 

lappang-e a hatalom sáncai mögött. A kafkai világlátás rejlik 

a modem ember látásmódja mélyén is.
íróink még tovább mennek, azt állitják, hogy a kaotikus 

állam egyetlen létezési lehetősége, ha terrorállammá, rendőr- 

állammá válik. Homulus, tettét igazolva, a kővetkezőket mondjas
"/Róma/ világbirodalomé vált, és ezzel nyíltan in
tézményesítette a gyilkosságot, fosztogatást, sar
colást és erőszakot

Kafkánál a hatalom gyilkos szenvedélye az egyénre csap 

le, bár akármelyikre lecsaphat. Dürrenmatt és vele a többi, 

második világháborút átélt iró a tömegmészárlásra utal.
A tumegmanipuláció, a nacionalizmus még megpróbálja fel

támasztani az állammal szemben táplált illúziókat. A tömegem
ber nem lát tisztán, hisz "egy jogilag... tökéletesen megszer
vezett intézmény" "belső értékeinek" hatékonyságában. /37/ 

Nemcsak hisz, nanem tenni is hajlandó, az ember zsoldosa lesz 

az államnak3

" /36/• § •

"Hallgatni nem elég - mondja Arturo üi - 

Nekünk olyan emberek kellenek,
Kik nemcsak hallgatni, hanem beszélni is 

Hajlandók értünk, mégpedig hangosan." /38/
Az iró kötelessége, hogy leleplezze a tömegember illúzióit.

A haga

"Hazának mindig olyankor nevezi magát az állam, amikor 

tömegmészárlásra készül" /39/ - Dürrenmatt leszámol a haza 

illúziójával is. Azt mondja, hogy a hazát kevésbé kell sze
retni, mint egy embert, mert a hazából könnyen gyilkos vál
hat. Laga az ember is bűnös, hiszen kollektive, csavarról - 

csavarra maga termeli újjá a hatalom gépezetét. A konkrét 
bűnösök megnevezhetetlenek, a felelősöket nem lehet megtalál
ni. A világ pusztító dialektikája értelmében épp áldozatai

£Í ****> l\
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termelik újra a gyilkos gépet,
"Claire Zachanassian; Ebben az országban nem szokták 

a vészieket meghúzni, még akkor sem, ha valóban 

veszélyben vagyunk," /40/
Az államnak megvannak a maga frázisai, melyekkel iga

zolni tudja tetteit, összes nagy jelszavunk, elvont kifejezé
sünk ilyent vagy ilyenné válhat:

"Schwitter: Bűn, bünhődés, igazság, szabadság, irgalom, 

szeretet - én lemondok e magasztos Indokokról és 

ürügyekről, melyekkel rendjét fenntartja ée rabló
hadjáratait igazolja az emberiség," /41/

Nem véletlen, hogy Camus hősei kiábrándulnak az elvont 

fogalmakból, és az élet konkrét, testi szférájában próbálják 

keresni a boldogságot, ha elemi is az.

A város
Az állam tökéletes mikromegnyilvánulása з város, íróink 

előszeretettel ábrázolják a modern metropolist a bibliai ős
városok, Babilon, Szodoma bűnös városainak alakjában,

olyan városok és országok, ahol az em
berek megsejtenek másvalamit is. Ilyesmi általában 

nem változtat életükön. De a sejtés mégis megtör- 

tortént, és ez is nyereség, üran viszont szemmel 
láthatóan sejtelem nélküli város, azaz teljesen 

modern város," /42/
Külső és belső fertő emészti a modern ember városait. 

Keursault csak annyit tud mondani Párizsról, hogy: "Piszkos, 

Sok a galamb és sok sötét udvar is van," /43/ Az undor hőse 

a monstrumváros emberellenes voltát fogalmazza meg:
"A boulevard Noir embertelen. Lint egy ásvány. Mint egy há
romszög. " /44/

"Vannak • • •
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A természet teljesen hiányzik ezekből a városokból 
/akárcsak Déry G.A. ur X-ben cimü regényének vöröséből/• A 

természet helyét a kőt beton és üveg, no meg a száguldó for
galom tette át. líincs növényzete, mondja Camus, és ez annyit 

is jelent nála, hogy nincs lelke a városnak, Kindez első 

pillantásra megnyugtatónak tűnik. Elaltatja az embert, hogy 

aztán a mindenkori pestis készületlenül érje,
Dürrenmatt előszeretettel ábrázolja drámáiban a kisvá

rost is. Elvont jelentésében nála Güllen mindenfajta emberi 
banalitás, lassan bűnné érlelődő gyarlóság lakhelye. A kis
város a metropolishoz hasonlóan az eiaber lelki tájait raj
zolja.

Tudomány, te doni ka

Az elgépiesedésről ejtettünk már néhány szót, és a to
vábbiakban is említjük még. Ez az elgépiesedés konkrétan is 

érthető* tulgópesedés. A modem világ egyik fő jellemzője az 

óriási technikai-gépi apparátus. A gépek tökéletességéhez 

képest a betegségektől kinzott, korán haló ember avultnak 

tűnik. Ez hamis értékrend kialakításához vezet. Az ember 

eszközéből, szolgájából, termékéből a gép önálló erővé ha
talmasul. Egy kortárs novellában iszonyú képet olvashatunk 

a Pöld kihalásáról I az ember nélküli bolygón a magukra ma
radt háztartási gépek mechanikus továbbmozgása az egyetlen 

"élet”. A halál kifejezésének egyik módja ez is: tárgyaink, 

eszközeink egytől egyig "tartósabbak” nálunk.
A civilizáció hasznos gyümölcse a gép és technika. Le

hetővé teszi, hogy az ember anyagi-fizikai tekintetben sza
bad legyen. Lehetővé tenné, ha helyesen használnák. A tu
domány útja végére ért,

"de az emberiség még nem jutott el idáig. Előre- 

küzdöttük magunkat, ám senki sem követ bennünket: 
légüres térben lebegünk. Tudományunk iszonyatossá, 

kutatásunk veszélyessé, az ismereteink pedig halá
lossá váltak. Hekünk, fizikusoknak, egyetlen lehe- 

hetőeégünk maradt* a kapituláció a valóság előtt •. •
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" /45/ -Vissza kell vennünk a tudásunkat 

übius szavai ezek A fizikusokból*
• • •

Galileit ha kevésbé sarkitott formában is, de felveti 
ugyanezt a kérdést* Döbbenetes alternativa egy tudós számára, 
hogy az őrültekháza és gyilkosság, illetve kutatási eredmé
nyeinek nyilvánossá tétele közt kell választania*

A tudomány eredeti célja a prometheuszi ember küzdelme 

az ész nevében - a földi paradicsomért. "Én azt tartom - 

mondja Galilei - a tudomány egyetlen célja megkönnyíteni a 

fáradságos emberi létet*" /46/ Brecht még ennél is tovább 

megy: társadalmi-forradalmi tettnek Ítéli a tudomány szol
gálatát:

lohetünk-e tudósok, ha megtagadjuk a 

tömeget?" /47/
I* «• •

Az mindenesetre biztos, hogy az öncélú tudománynak 

nincs értelme* A totális állam viszont nem tesz lehetővé 

filantróp célokat. A tudós előtt súlyos dilemma áll. 

Dürrenmatt és Brecht az Írástudó « itt a tudós felelősségét 

hangsúlyozzák. Galilei későn ébred rá, hogy rosszul csele
kedett:

"De én kiszolgáltattam tudásomat a hatalomnak, 
használják, vagy ne használják, vagy használják 

rosszul, ahogy a céljaiknak megfelel*" /48/
A legkisebb kompromisszum is árulás, az emberiség 

szélyeztetéee. így fordul minden érték önnön ellentétébe 

ebben a válságos korszakban*

Környezet
Haladjunk közelebb az emberhez, 4e vizsgáljuk meg a 

külvilág szélesebb szférái után a közvetlen környezetéti 
&mindenekelőtt a természetet, mely, vagy melynek hiá

nya hátterül szolgál mindennapjaihoz*
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Természeti környezet

A modern ember metropolisaiból kihalt a természet* A kő- 

városokban nincs se virág» se fa, helyét átvette a másodlagos 

természeti a lirát - az Uvegház csillogása, a poétikumot - 

egy-egy karcsú betonváz, a szabad eget - a nagyvárosi szmog 

helyettesíti* A valódi - és antropomorf - természetnek már 

csak emléke él a legöregebbek tudatában* /Csakúgy, mint a 

szerelem emlékes Nell és Nagg iszonyú párbeszédében A játszma 

végéből*/ Se a vizsgált mlivek egyik vonulata*
Dürrenmattnál, Sartre-nál, Caraus-nél van természet, több

nyire azonban ellenséges az emberrel szemben* Nem lehet más
milyen, hiszen a külvilág része* A Dürrenmatt novelláiban, 

vagy Az undor-ban megelevenedő természet elidegenedett, bal
jós dolgok halmaza* Összefüggéseitől megfosztva, önálló élet
re kelve veszi körül, fonja be az ember mindennapi környez' 
tét* Kafkát idézik Sartre következő sorait

s hirtelen egy kis kertet pillantottam meg, 
a kertben alacsony, széles fákat, a fákon hatal
mas, szőrös levelek lógtak* Mindenütt hangyák 

szaladgáltak, százlábúak, a levegőben molyok száll
tak* •• A hatalmas levelek szinte feketéllettek a 

rengeteg állattól*" /49/

• • •

Magától értetődik, hogy ez a természet nem önmagát jelenti* 

Választott Íróinknál a reálisnak tűnő részletek mindig valami 
absztrakt filozófia illusztrációi*

Valamit azért megőriz ez a természet a hagyományos iro
dalomban megszokott tulajdonságaiból} visszatükrözi az embert, 
"együttérez" vele, aláfesti lelki tájait} itt, következésképp, 
az abszurd bér lelkét*

Nem önmagát jelenti a Dürrenmatt ábrázolta természet sem* 

A gülleni erdő "fái" és "őzei" a színpadi hatástechnika, va
lamiféle brechti elidegenítés céljait szolgálják*
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Van egy harmadik fajtája is a háború utáni irodalom 

természetábrázolásának# Ennek a szimbolikus természetnek még 

annyi köze sincs a látható valósághoz, mint a fentebb idézett 

kert szörnyeinek. Azok a hós bomlott agyának viziói. Camus 

napja és tengere, Beckett más jelentésű tengere Írói absztrak
ció. A természet effajta, mitikus felfogásának előképe 

Az undor-ban is megvan*
a hideg fénysugár, amit a nap úgy vetit min

den teremtményre, mint irgalmatlan Ítéletet, sze
memen keresztül belém hatol." /50/

Egy másik helyen pedig*
"Van-e vészesebb valami a déli napnál?" /51/

Camus-nél a természet /Nyár, Nap, Tenger, Dél etb./ a 

test életének egyik legfőbb meghatározója. Camust mitoazte- 

remtőnek tartják* "Camus, a tenger és a börtönök", "Camus, 
avagy a legyőzhetetlen nyár" - címek alatt tárgyalják élet
művét. Kifejezik ezzel azt, hogy Camus valóban igent mond a 

természetnek, és nemet a társadalomnak /Lészáros Vilma/. Nem 

akarok itt Meursault "idegeneégének" fejtegetésébe belekez
deni, ez egy másik fejezet témája. Ennyi mégis idetartozik 

Leursault vallomásából* " 

szükségleteim nemegyszer megzavarják az érzelmeimet." /52/
Camus egyrészt pozitív szimbólumként használja a napot.

A bírósággal, a halálos Ítélettel, az esküdtek ellenséges 

szövetségével szemben a Nap az élet napját, a hétköznapi élet 

örömeit jelenti. Meursault a hétköznapi /primitiv/ boldogság 

mártírjává válik az elvek világában.
Van egy másik jelentése isCamus napjának, ez kapcsoló

dik a fenti Sartre-idézetekhez. A könyörtelen, gyilkos nap 

jelentheti az ellenséges külvilág mindenható befolyását, a 

valóság könyörtelen logikáját, a tények vakító és emberelle
nes józanságát. Meursault végül is a nap miatt öl. Ez nem 

menti fel, de tettét filozófiai értékűvé avatja.

• • •

már ilyen a természetem* testi♦ • •
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A tenger Camus A peetis-ében baljós jelként hullámzik 

a lezárt város falain kívül.
"Csak a tenger ott, a házak fakó sakktáblája szélén 

hirdette azt, ami sohasem nyugszik és mindig nyug
talanító a világban.1* /53/

Beckett tengeréről már ejtettünk szót. Az ember előtti és 

utáni csendet, a szerves élet kipusztulását kbvető közömbös 

teljességet jelenti - magát a közönyös, szervetlen világegye
temet.

Az utóbb említett fogalmak absztraktak, "nagybetűsek*. 

Kifejezik többek közt azt is, hogy bár a létező természet 
dezantropomorf és ellenséges - az ember viszont, mig tudat
tal bir, nem tud leszokni a megszemélyesítésről.

Tárgyi környezet

Erről hasonlókat mondhatunk el, mint amiről a természeti 
környezet második pontjában volt szó.

A tárgyi környezet igen fontos feladatot lát el a vizs
gált Írók müveiben. A környezet tárgyai /és eseményei/ azok, 
melyek,látszólagos realitásukkal megteremtik a valóság illú
zióját. Az ábrázolás egésze az abszurditást, irracionalitást 

sugallja. íróink a realizmus formai eszközeivel teremtik meg 

a tartalmi szürrealizmust.
A tárgyi világ is túlmutat elsődleges jelentésén. A 

réesletábrázolás mikroszkópikua leletfelvétele valami hasonló 

eredményre vezet, mint Kafka Az utazás cimü novellájában, 

összefüggéseikből kiemelve a tárgyi világ részletei egy el
idegenedett, ellenséges környezetet rajzolnak az ember köré.

"Ez egy pad, motyogom, mintha ördögöt akarnék 

űzni. De a sző megreked ajkamon* nem hajlandó 

rászállni a tárgyra. És a tárgy az marad, ami, 
vörös plUesboritásával, ezer és ezer kis vörös 

lábával, a lábak mind a levegőbe merednek mereven, 
halott kis lábak.* /54/
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A tárgyak, a "könnyű létezések** /55/ baljósán körülve
szik az embert. Éppen banalitásuknál fogva segítőtársai is 

/az Ó, azok a szép napoki - Winnie-je úgy tudja csak tovább 

tengetni életét, hogy «csengetéstől csengetésig" kézitáská
jában rakosgat/. De a tárgyak az elidegenedést ie magukban 

hordják. "A tükrömnek például nincsen szüksége rám" - hangzik 

Winnie abszurd megszemélyesítése. A halott tárgyak nemcsak 

túlélik az embert, hanem már itt, az életben önálló életre 

kelnek.
" A tárgyaknak nem volna szabad megérinteniük az 

embert, hiszen a tárgyak nem élnek# Az ember hasz
nálja őket, visszateszi őket a helyükre, közöttük 

élt hasznosak, ennyi az egész. De engem megérinte
nek, és ez elviselhetetlen. Pélek kapcsolatba ke
rülni velük, mintha csak eleven állatok volná
nak" /57/ - sikolt fel Roquentin Az undorban.

Az elidegenülési folyamat akkor indult meg, amikor a 

megszámlálhatatlan jóléti fogyasztási cikk halmozódni kez
dett életünkben, lassan kiszorítva létteréből magát az 

embert.
Valóban,a tárgyak "alattomosak". Estragon és Vladimir 

dühödt elkeseredéssel küszködik a szűk cipővel és a túl nagy 

kalappal. Amit Beckett elemi egyszerűséggel fejez ki, abból 
Sartre egész regényt ir. A környezet kiveti magából Roquen- 

tint, majd tanul vagyunk a tárgyak fenyegetésének. /Sartre 

Az undorban a tárgyi elidegenedés ötletét használja fel az 

Önelidegenedés körülírására./
"Amig képes vagyok tekintetemet a tárgyakra sze
gezni, nem történik semmi: annyi dolgot néztem 

egyszerre, amennyit csak bírtam, utcaköveket, há
zakat, gázlámpákat; tekintetem gyorsan röpködött 

ide-oda, hogy rajtakapjam őket, és megakadályozzam 

átváltozásukat." /58/
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Hem a tárgyak változnak meg. A természet sem halt még 

meg, bár az ember valóban brutálisan posetitja. íróink - 

bárfaihoz nyúlnak is - a lélek kihalását, roncsolódását ábrá
zolj ák.

Emberi környezet

Eljutottunk az ember közvetlen közelébe, a kölcsönös 

viszonyulások területére. Itt lemét egy paradoxonra találunk. 

Mg a tárgyak látszólag szerves életre kelnek, az emberi kap
csolatoknál éppen az eldologiasodásnak, mechanlzálódásnak le
hetünk tanul* Ez csak látszólagos ellentmondás, hiszen mind
kettői a természeti-tárgyi világ, s az emberi külvilág is 

ugyanazt az idegenséget, fenyegetést, közönyt tükrözi.
Az egyén, bár formálisan a tömeg része, és maga is las

san tömegemberré válik, lényegét tekintve mégis szemben áll 

a "többieknek’1 nevezett emberi környezettel, /kásféle szem
benállás ez, mint a "lázadó ember" cimü fejezetben ábrázolan
dó nagy egyéniség - tömeg-ellentét./ Itt a tömegember végér
vényes magányáréi van szó#

Az ember az ellenséges makrovilág elől szükebb és meg
hittebb emberi kapcsolatokba menekül. íróinkat olvasva meg
győződhetünk, hogy az egyén nemcsak a "többiek" viszonylatá
ban marad magányos, hanem a "te" - viszonyításban is. kielőtt 

a konklúziókat levonnánk, nézzük meg vázlatosan a lehetséges 

emberi viszonyokat!
A kapcsolatok egy része alárendelő. Ilyen az osztály

viszony, a munkahelyi felettes-viszony, rossz esetben a 

Beülő - gyermek-viszony stb. Az ember a fojtogató világból a 

mellérendelő kapcsolatokba menekül, hogy itt valósítsa meg 

személyiségét* Csakhogy ezek a mikrovilágok is a külső világ 

képére és hasonlatosságára teremtettek, mélyükön ugyanaz az 

idegenség és bezártság lappang. így aztán a vélt mellérendelő 

viszonyok /szerelem, barátság, szülővel való jó kapcsolat/ is 

alárendelést, vagy alárendelés! szándékot takarnak.



- 26 -

A kapcsolatteremtő embert egyre kétségbesettebb társke
resés és állandó várakozás jellemzi, bár meglévő, vagy most 
létesülő kapcsolataiból azonban hiányzik az őszinteség, tü
relem, szeretet. Eleinte csak félelemből nem mer kitárulkoz
ni az ember, csalódásain okulva. Végül már képtelen az élő
it életmentés, tiszta érzelmekre. Becsapóttságból és gyávaság
ból egoista lesz. Kapcsolataiban igyekezik a másik fél fölé 

kerekedni, hogy annak szenvedélyében tetszelegve megvalósít
sa minden más területen vereséget szenvedett önmagát. Kitö
résszerű őszinteségi rohamait gyors visszavonulás, még mé
lyebb bezárkózás követi. A kapcsolatok Így lassan vagy zsar
nokivá, vagy teljesen banálissá, sztereotippá válnak. Az ér
zelmek helyét a frázisok veszik át, míg a lélek közönyös 

pusztasággá nem válik.
"Úgy látszik, az Autodidakta nem akar beszélni, 

kilyen furcsán néz ráma ez a tekintet nem a lá
tást szolgálja, hanem a lelkek közösségét. Lelke 

felszállt csodálatos, vak szeméig! kiért a fel
színre. Azt szeretné, ha az én lelkem is ezt 

tenné, ha lelkem odanyomná orrát az ablaküveghez, 

és azután a két lélek bókokat mondogatna egymás
nak. líem, nem kérek a lelkek közösségéből, ilyen 

mélyre azért nem süllyedtem" /59/
Hoquentin vak dühvei és daccal utasítja ki életéből az utol
só emberi közeledést, holott szenved a magánytól, gőgje és 

undora erősebb.
A közöny és az állandó cinikus szembeszállás elvezet az 

emberi elidegenedés egyik végső stádiumához! a csömörhöz, az 

undorhoz. Kívülről figyelő gúnyos és higgadt tekintetünk va
lóban képes nevetségesnek, visszataszítónak mutatni az embert! 
képes rombolni, mint Sartre, loravia hősei. Helyébe ezek az 

emberek még önmaguk számára sem tudnak semmit állítani. Az 

emberi tartás utolsó maradékával ők a gőgös, démo»ni magányt 
választják - a "démonieág" egyéb "képességei" nélkül. Igazi 
démonokká majd a lázadó hősök válhatnak! Caligula, Götz.
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Qk gyilkosok: ée ez lesz az emberi kapcsolatok elidegenedé
sének utolsó stádiuma.

Térjünk vissza az alárendelővé lett kapcsolatokhoz! 

hinnie: Természetesen Jól tudom, hogy ha két ember 

együtt van... úgy, mint mi,., abból nem követ
kezik föltétlenül, hogy mivel az egyik látja a
másikat, a másik is lássa őt, az élet megtaní
tott erre is " /60/• •«

A polgári család válságát már feltérképezték az álta
lunk vizsgált Írók előtt, Csehov - Ibsen - Strindberg - 

0* Neill - Williams - killer - Albee és még sorolhatnánk - 

nem kiméivé az emberi lelket s Önmagukat sem, iszonyatos 

képet festettek a modern családról. Itt Jut először eszünk
be Sartre hires gondolata a zárt tárgyalásból: "A pokol - 

az a többiek." /61//А Sartre-drámában némileg más értelem
ben van jelen ez a gondolat. Ott minden összezárt egyed a 

másik bírája és hóhéraként szerepel./
A család válságának megjelenítésére a kialakult mód

szer szerint a legalkalmasabb a csomópont-dráma. A Play 

Strindberg is ilyen. A Jelen ominózus pillanatából fokoza
tosan bontakozik ki a múlt, mely tulajdonképpen az egymás 

ellen elkövetett bűnök szintere. űrök patthelyzetbe mer 

vedve, örökre Összeláncolva gyilkolja egymást két embsr, 
miközben fokozatosan egyre hasonlóbbakká válnak egymáshoz. 
Családról beszélek a Play Strindbergben, holott a házaspár
nak nincs gyermeke. Épp hiánya él elevenen, mint a Nem fé
lünk a farkastól cimü drámában is, A meddőség itt többet 

jelent fiziológiai ténynél. A gyermekáldás kegyelem, s ezek 

az emberek nem érdemesültek rá.
Az altonal foglyok családja másképpen rettenetes, Min

denfajta betegség és alárendeltség megtalálható benne. Foj
tott, egymást kinzó világ, kiszolgáltatottság ée a «sarokba 

szorított állat« - az ember vad védekezése.
A két fentemlitett család gyűlölködésének intenzitása 

klri a vizsgált szerzők egyéb müvei közül. A családok
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javarésze nem lép túl a közöny, konvenciók, passzív ellen
szenv határán.

családunk elvesztette életének értelmét, de 

megőrizte jó szokásait," /62/
A szülő-gyermek-viszonyt is ez jellemzi:

"Lia halt meg anyám. Vagy talán tegnap, nem is 

tudom pontosan, A menhelybol sürgönyözték:
"Anyja meghalt. Holnap temetik, Tisztelet, Rész
vét." Ebből nem derül ki. Talán mégiscsak teg
nap," /63/ - hangzanak a Közöny hires kezdősorai,

t'eursault meztelen őszinteséggel vall teljes közönyéről 
anyja halálával kapcsolatban. Ez az őszinteség végül bizo
nyos fokig még fel is centi í eursault-t az olvasó előtt - 

hasonlítva a többi ember be nem vallott közönyéhez, Eeursault 

csupán azért habozik rágyújtani a koporsó mellett, mert sejti, 

hogy ez megbotránkoztatná a többieket. Ez nem volna kedvére 

való, hisz minek izgassa őket. Az emberi kapcsolatok eldolo
giasodásának a maga irtózatosságában is groteszk példája a 

következő idézet:

• • •

"Utána kedvem támadt rágyújtani. De haboztam, 
mert nem tudtam, megtehetem-e anyám jelenlétében. 

Gondolkodtam: nincs semmi jelentősége," /64/
Mint személyről beszél a holttestről, visszafordítva az el
dologiasodást, egyszersmind a halál által testből anyaggá 

válás borzalmára is utal negativ módon.
Az unalom hőse is valami hasonlót érez anyja iránt:

"Anyám időnként lehajolt, és tenyerébe vette 

egy-egy éjszaka nyilt virág pártáját, időnként 
szó szerint elbűvölve, teljesen üveges szemével 
egy nagy cserépre meredt, amelyből valami vas
kos, szőrös, zöld kígyóra emlékeztető növény 

nyúlt le a földre,/6Ь/
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Az anyát az ábrázolás pillanatában körülvevő külső tények 

le a flu viszonyulására: közönyére, undorára utalnak. Anyát 
és fiát a pénz kötelékei fűzik egymáshoz, illetve a vérségi 
meghatározók: az öröklődő rossz hajlamok, vagy az emlékek 

terhe, bűnök emléke.
Nő és férfi viszonyát árnyaltan ábrázolják a vizsgált 

Írók. A kapcsolatok kezdetén még él a remény, hogy megalkot
ható egy szép emberi viszony. A kaland izgalma, az újdonság 

varázsa, a nehezen kiirtható romantika okozza est. Két fia
tal randevújának vagyunk tanul:

"Jól érzik magukat, bizalommal telve nézik a sárga 

falakat, az embereket, véleményük szerint a világ 

jól van igy, ahogy van, pontosan Így, s mindketten 

- ha csak ideiglenesen is - kölcsönösen a másik 

életéből merítik életük értelmét. És hamarosan a 

két élet egyetlen életté olvad majd Össze, lassú 

és langyos életté, amelynek immár az égvilágon 

semmi értelme sem lesz - de ők ezt nem fogják ész
revenni. * /66/

A házasság hamarosan belefullad a banalitásba. A kölcsönös 

csalások után a házastársak lassan eljutnak a strindbergi 
pa t thely z e thez•

Ezekből a lélekölő házasságokból kiutnak, de a gyötrő 

magány ellenszerének is tűnik a szexuális kaland. A prűd pol
gár ugyan titkolja a test szavát: «Amit az ember éjszaka 

tesz, arról nem beszél nappal.** /67/ Az emberek jő része 

kábitőrzer gyanánt menekül a szexbe, a sivár lelki viszonyo
kat leplezendő.

* szexualitás ugyanolyan pótszerré válik, mint az ital 

vagy a játékszenvedély. Az unalom a pornográfia leleplezése, 

tobzódó szexualitása mélyén magány és csömör lappang.
Kiért van ez? Kiért van, hogy Leureault Karié kérdésé

re, hogy szeretl-e, azt feleli: "
de hát azt hiszem, hogy nem./68/ Leursault igazat mond,

ennek nincs értelme,• • •
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nemcsak a maga igazságát, csak brutális őszintesége szokat
lan. Az emberek nagyobb része őszinte érzelemre vágyik, 

holott önmagát sem képes megmutatni.
sokkal jobban örülnék, ha tudnám, hogy 

nemcsak alul és felül vagy az enyém, hanem 

belül is.
- Belül hol?
- Belül.
- Belül nem vagyok senkié. Belül a beleim 

vannak, a tüdőm, a szivem, a májam* ifihez kez
denél velük?" /69/

ff « • ее

Cecilia, Az unalom hősnője, korunk maga is szerencsét
len, végzetes asszonya. Ham hiszi, hogy volna lelke, sőt ma
gát a fogalmat sem érti. A festő tulajdonképpen épp az 

Unalmat, vagyis az elidegenedést öleli magához ebben a gépi
vé vált lányban. Halálos unalmát csak az a perverz gyönyörű
ség szakítja meg, mikor féltékeny lesz Cecíliára, és szen
vedhet miatta.

A dolgok kézzelfoghatók. Mióta Cecilia megcsalja Dinot, 

a férfi nem birtokolhatja többé, igy megfoghatatlanná válik, 

megfoghatatlansága által pedig kívánatossá, mert érdeklődést 

kelt, legyőzi az unalmat. Dino mégis szabadulni igyekezik a 

szenvedés "érdekes" kötelékéből, újra unatkozni akar, hogy 

szabaddá váljon, elhagyhassa és megbüntethesse a lányt, ör
dögi kori

A festő anyja vad gyanakvással utaaitja el fia érdeklő
dését életének részletei iránt. "Wem azt kérdeztem, mit goiv- 

dolsz, hanem azt, hogy mit csinálsz" - de az anya még ezt is 

magánéletébe történő durva beavatkozásnak érzi.
Meursault-nak is az a kinos érzése támad az esküdtek 

előtt, hogy azok "furcsaságait akarják kikémlelni." /71/
Minden ember önmagába zárt titok, a kulcsot elrejtette, 

в maga sem találja. Az egzisztencializmus meghirdeti az ön
álló, szabad egyéniséget - ez pozitív program. E tétel végső 

negatívuma az a realitás, melyet fentebb vázoltunk.
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Beckett megdöbbentően hiteles képet ad a kettős kapcso
latok egy újabb fajáról, a barátságróls

"Estragon: /Előbbre lép/ I egharagudtál? /Csend. Újabb 

lépés előre./ Bocsáss meg!
/Csend. Lépés előre. I egérinti Vladimir vállát./
Ide hallgass, Didi! /Csend./
Add a kezed! /Vladimir megfordul./ 

ülelj megj /Vladimir megmerevedik./
Hagyd, hogy megöleljelek!
Osazeolelkaznek* Estragon hátrahőköl./
Fokhagymaszagod van." /72/

Két, az élet p*rifériáján vegetáló bohócfigura, akikben csak 

a várakozás és a barátság csirái élnek. Kiszolgáltatottak, 

magányosak és halálra szántak, de még ők sem ismerik az utat 

egymáshoz. Mégis épp ennek a két ceavargónak, emberesufóiás
nak a viszonyában érzünk - és épp Beckett szájából - valamit, 

ami talán a klasszikus barátsághoz hasonló, vagy abból ma
radt meg. A második felvonás elején Vladimir lázasan keresi 
Estragont. mikor az megjelenik összeverve, Vladimír odarohan 

és át akarja ölelni. Estragon azonban igy szól: "He nyúlj 
hozzám! He kérdesz semmit! He mondj semmit! Laradj velem!"/73/
- ennyit tud mondani a barátságról a modern iró, s még ez is 

több Meursault és Raymond "pajtásságánál".
Egymás mellett párhuzamosan, érintkezés nélkül elfutó 

életek milliói hemzsegnek az utcán, hordozzák magányukat, és 

riadnak vissza mégis mindenfajta emberi gesztustól: ez is 

az életképtelenség egy faja.
"Hekem nincsenek barátaim: vajon ezért olyan csu
pasz a húsom? Azt mondhatnám, igen, azt lehetne 

mondani: a természet, emberek nélkül." /74/
Ellentmondásos az ember kinzó magánya /"egy meg egy az egy"/ /7t>/ 
és kapcsolatra képtelensége, merev elzárkózása és feltörő 

kitárulkozás! vágya. Fél a másik embertől, és fél kiszakadni 
is a közösségből.

/Vladimír elérzékenylil.
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Beteg lélek az, mely az átlagosság klasszikus előképé
től az "az arany középszertől* idáig jutott. Az "egerek népe" 

/Kafka/, szürkén, a falak mellett meghúzódva, saját odújába 

menekülve. Az egzisztencializmus értelmében szeretet és ba
rátság csak képmutatóé lehet a semmi árnyékában. A «gyengéd 

közöny« /Camus/ ez emberek között egyedül lehetséges viszony
lagos harmónia. Próbáljunk hallgatni, ne zavarjuk egymást, 
hogy elkerüljük a poklot! /Sartre/

Közelítsünk tovább az emberhez, akit tömegembernek ne
veztünk - mindennapjai felől!

В/ A kisember élete

Hétköznapok uralma
Az amber mindennapjai ijesztő egyformaságban telnek.

A technika tökéletesedése révén az ember, bármilyen munka
helyen dolgozzék is, futószalagmunkát végez: mindig ugyana
zokat a sztereotip mozdulatsorokat, összefüggésükből kisza
kítva. A szorító napirend és az otthoni "harmadik műszak" 

miatt az ember életritmusa is egyforma: beidegzett szokások 

irányitják. Az ember a munkának cjak mechanikus részét vé
gezheti, az alkotó tevékenységből öieve kizárják. Szabad ide
jét sem képes Ötletesen megszervezni. A hétköznapok véget 
nem érő folyama úrrá lesz az emberen. A külső tények egyfor
masága, az, hogy nagy dolog sohasem történik, hogy lényegé
ben mindig ugyanaz történik, s hogy a sztereotípiák banali
tása mélyén a

"Semmi sem történik, senki sem jön, eenki sem 

megy el - borzalmas" /76/
rejtőzik - apródonként felőrlik az embert.

«biadame Bieler idővel megismerte Arnolph életét, 

ha ugyan egyáltalán életnek lehetett nevezni, 

annyira pontos, rendszerezett és ferde volt benne 

minden." /77/
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Dürrenmatt a rend látszatáról beszél, mely csak a je
lenségek rendje, és zavart takar. Az államról, a hatalom 

szervezetéről már elmondtuk ugyanezt, íSafkától indulva.
Host látjuk, hogy a világ lényegében azonos kategóriákra 

épül fent ée lenti látezatrend és káosz, magas technikai 
szint és tudati mechanizálódáa atb. Jól berendezett társa
dalmunkban az embernek "kötelessége" megteremteni otthonoe, 

saját kis rendetlenség-szigeteit, vallja Dürrenmatt. A kü
lönbözés a külvilágban tapasztaltaktól nehéz. Az emberben 

a külső ráhatás következtében tudati torzulás rent végbe# 

Képtelen kibontani személyiségét, és a das 1 an arctalan 

tömegébe süllyed.
Mi viszi tovább a vegetálás szintjére süllyedt életet? 

A biológiai lét nehézségi ereje, fiziológiai és társadalmi 
szokások automatizálódáeas

"... ha az ember szokásokra tesz szert, minden 

nehézség nélkül éli napjait." /78/
Az ember szenved a hétköznapok uralmától, a csömörtől, 

de élni mégis akar, s mivel másképp nem tud, hát vegetálva. 

Ez az életösztön. Az ember, miv8Í tudattal biró lény, még 

öntudatlanul is - /hiszen az egyformaságot talán igen, de 

a vegetálást már biztos nem isxaerte föl/ - ideológiát gyárt 

magának. Ideológiát a "normális" élethez való ragaszkodás 

szükségszerűségéről.
"üíem szeretem a változást. Ürülök, ha arra gon
dolok, hogy Ugyanúgy élek, mint tiz évvel ezelőtt, 

és tiz év múlva is ugyanígy fogok élni." /79/
A gondolkodó emberben, az "Írástudóban", a modern en- 

tellektüelben - nevezzük akárhogy - tudatosul hétköznapi 
életének iszonyata. Hemcsak a rossz közérzetet érzi; de a 

kiutat 6 sem találja. Reakciója csaknem azonos lesz az át
lagemberével: a gondolkodó ember a tudatosságból visssame- 

nekül a mindennapok mozdulatsorainak megtartó erejébe, zsák
utcába jut. A megszokott cselekvéssorok eszközből létet
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bizonyító céllá válnak: gondoljunk Winnie iszonyatában ie 

nevetséges rakoegatására a táskában! majd a második felvo
násban, mikor már a kezét sem tudja használni, a rakosgatás 

szerepét a tárgyak figyelmes szemlélése veszi át.
“Csengetéstől, csengetésig« /Beckett/ vegetál az ember 

élete, közben fésülködhet, fel- és levehet! a kalapját, né
zegetheti magát tükrében, próbáikozhata napernyővel 
kézitáskájának szerény készlete mindennapjaink szűk kellék
tárát jelenti.

Azt mondtam, hogy a gondolkodó ember is leggyakrabban 

ide menekül vissza, felismerve bár létének monoton hiábava
lóságát. Nehéz kiszakadni a «normális“ meleg biztonságából. 
Igaz, hogy a nyáj melege ez, de mégsem a szabadság, és a 

tudatos ész hidegsége.
Lás utak is léteznek a kiszakadó számára. Fel lehet lá

zadni, s ha ez nem megy, ott van a mámor - legyen az az italé, 

a szexualitásé vagy a játéké.
Leursault felfedez valami még az eddigieknél iß lesuj- 

tóbbat, e vele együtt a modern irodalom! sok más gondolkodó 

hőse is. Leursault rájön, hogy a hétköznapok változatlansága 

és monotóniája jelenség, mely a világ ugyanilyen lényegét 

tükrözi. Az egzisztencialista-dekadans dialektika végtelen 

számú paradoxonon keresztül halad előre.
“Akkor még azt kérdezte - interpretálja Leursault fő

nöke szavait - nem csábitana-e a változás. Azt feleltem, 

hogy az ember élete úgysem változik, hogy egyik élet olyan, 

Ciint a másik,

Winnie• • •

" /80/
A kalandos élet üres látszat /Hoquentin előző élete is 

bizonyltja/, a dolgok mögött a Semmi lappang* Legszünt a le
hetőségek somfélesége. Csak a Semmi formái variálhatók: 

“Semmi sem történik, de az sem ugyanúgy“ /81/ - íme, ezek 

hétköznapjaink!
“A pokol - az a többiek” - kijelentés után most egy 

másik modern pokolképzettel ismerkedtünk meg, ez a hétköz
napok pokla, Az ügyész megérti,
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hogyha valaki 30 évig végzi nap, nap után 

ugyanazokat a mozdulatokat, akkor, ha egyszer 

fejszét lát, ölni fog," /62/
Beckett drámáiban jut el a hétköznapi egyformaság a 

legsarkitottabb, allegorikus kifejezéshez, Beckett hősei 
biológiai roncsok: beszélni, járni, hallani, mozogni etb* 

alig tudnak* Előbb a tudat vész el - ábrázolja a másik 

négy irő, aztán a test is megáll - veszi fel a látleletet 

Beckett - lassan, mint egy elromlott gép megszűnnek a fi
zikai tulajdonságok is* Beckett drámáiban az alternativa 

nélküli ember /álmáéi/ már a hétköznapi élet szférájában 

megjelenik*

• 99

Ч.гв» Rooney: :tész öngyilkosság kilépni a házból*
otthon lenniDe otthon lenni, 

oszlás!* /63/
Lassú• • • • • •

Ennek az embernek a számára a semmi maga válik cselekmény- 

nyé* A végeo stádium tanúi vagyunk, melyet mégis, a remény 

utolsó csirájaként, állandó várakozás kisér*
/Szünet/ ka este aecjni, /Szünet/ 

szerelő kilencre, más semmi*
ka este"Henry: ♦ • • • • •

Holnap
/Szünet. Csodálkozva/ Szerelő kilencre? /Szünet/

holnap• • • • • •

Ja, persze, a lefolyó* /Szünet/ Szavak* /Szünet/ 

Szombaton semmi* Vasárnap 

nap semmi* /Szünet/ Semmi, egész nap semmi* /Szünet/ 

Egész nap, egész éjjel semmi. /Szünet/ Egy hang se. 
Tenger.* /64/

vasárnap**• egész• • • • ♦ •

A fenti idézet arra is utal, hogy az ember a szavakat, fe
csegést éppolyan időtöltő mákonyként használja, mint a ba
nális ceelekvéssorokat. Végül már egyik sem segit*

hinnie: A szavak elhagynak, vannak pillanatok, amikor
És mit csi

náljon az ember, amíg vissza nem jönnek? fcegfé- 

sülküdhet, ha még nem fésülködött, vagy nem

még a szavak is elhagyják az embert • • •
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bizonyos benne, esetleg manikűröz, ha szükség van 

rá, Így aztán kihúzza az időt.“ /85/
A szavak - s a mozdulatok le elhagyják az embert*

"ft inni e a Hányszor mondtam magamnak, Winnie, most tedd 

fel a kalapod, most már csak ez van hátra, hinnie, 

vedd le a kalapod, légy jé kislány, úgy, szépen, 
jél fog esni - és nem tettem meg 

megtenni," /86/ - í/innie egyre mélyebbre merül a 

homokban.

Nem tudtam• • •

■t^aaazivitásra korlátozottság

A világot egyén feletti totalitások irányítják. Az indi
viduum a csavar szerepét tölti be /Almás!/ - mindezt már le
szögeztük, A modern társadalomban az ember cselekvéstere egy
re szükül, A futószalagmunka kizárja az alkotás lehetőségét 

a nap nyolc érájából. Tervező aktivitást a szabad idő sem 

igényel. Látszólagos tevékeny perceink csak reproduktiv, 

illetve regenerativ jellegűek: újat sem a munkahelyen, sem 

magánéletünkben, sem a szórakozásban nem hozunk létre,
A "muzeumosodás" jelenségéről a kultúra mai szerepét 

vizsgálva szeretnék majd részletesen beszélni, A mai kultúra 

a puszta szemlélő szerepkörébe szoritja vissza élvezőjét,
A film, televízió, színház révén csak át kell adnunk magunkat 
az élményanyagnak. Drukkerek vagyunk, helyünkbe filmsztár, 

élsportoló lép, hogy a kalandokat átélje /Almáéi/.
A kaland varázsa óriási hétköznapi, a romantikát tel

jességgel nélkülöző korunkban.
"Nem voltak kalandjaim. Történtek velem események, in

cidensek, különféle históriák - ez - az 

Az undor hőse, holott múltja látszólag nagyon változatos 

volt. Roquentin szerint az igazi kalandban részt vesz a lé
lek, míg ő mindvégig csak kritikus szemlélője maradt annak, 
amit "külső életében" tett.

" /87/ - vallja• • •
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A legtöbb embernek még ennyi sem adatik meg. A kaland- 

film, illetve-irodalom sajátsága, hogy, ellentétben a hétköz
napi élettel, esemény es. A modern ember mindennapjaival az 

előző fejezetben ismerkedtünk meg. Nemhogy kaland, esemény 

sem igen akad benne, hacsak a lift elromlását, vagy a láb- 

törést nem tartjuk annak.
A természetes élet ée a kaland utáni vágyát az ember 

pótcselekvésekben éli ki. A szexualitás, az ital vagy a ká
bítószer mámora, a játékszenvedély, az öngyilkos sportok 

kedvelése egytől-egylg ilyen pótszer. Az aktivitás igénye 

egy másik módon is kifejezésre jut. Az ember hobbyt választ 

magának, hogy legalább szabad idejében alkotó munkát végez
zen. Úgy tűnik, a hobby is csak látszatcselekvéss a bélyeg- 

gyűjtés, kertészkedés nem hoz létre valós kapcsolatot a 

cselekvő és a világ között. A hobby szigorúan a magánszféra 

területén marad.
Roquentin is vágyakozik a kaland után:

micsoda csúcsokra érnék fel, ha ennek a 

dallamnak anyagát tulajdon életem adnál" /88/
Rövid gondolkodás után mégis ezt mondja: ahhoz, hogy akár a 

legmindennapibb esemény is kalanddá váljék, az szükséges, 
hogy az ember elmondja. Ez vezeti félre az embereket:

egy ember mindig történetek elbeszélője, 

tulajdon történeteitől és mások történeteitől 
körülvéve él, ezeken a /szubjektiven előadott/ 

történeteken keresztül lát mindent, ami megesik 

vele; és úgy próbálja élni az életét, mintha 

elmondaná" /89/
Nemcsak a kaland lehetőségét kérdőjelezi itt meg Sartre, 

hanem a külső pózokban leélt életet is. Valamilyen helyzet
ben lételünk nem objektiv tény, hanem szubjektív érzés. Az 

adott szituáció nem más, mint érzelmi felfogás az ember 

helyzetéről. A gondolkodó ember már eleve szkeptikusan fi
gyeli cselekvéseit: hidegen bíráló, külső pozíciót vesz fel.
A beleélés hiánya felfokozott önelemzést szül.

• • •

• # •
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‘ Roquentint Idézve a paeszivság belfiő okaihoz jutunk el.
A tudatos ember bénité töprengése vezet el a hamleti dilemmá
hoz. Gondolat és tett elválik egymástól. A képzelet a tett 

előtt jár. előre végigjárja a megteendő utat. átéli a jövő 

lehetőségeit - ée megcsömörlik tőlük. Gondolkodás és cselek
vés jóvátehetetlen kettéhaeadása után egy lehetőség marad: 
a befelé élés. A felfokozott szubjektum, a lélek tájai ve
szik át a való világ helyét.

A passzivság lehet egyfajta filozófiai végkövetkeztetés 

is. Felismerése annak, hogy a cselekvés eleve értelmetlen és 

reménytelen. Hasonló ez a keserű felismerés ieursault fent 

idézett szavaihoz, az élet és a világ megváltozhatatlanságá- 

ról. Egyre határozottabban, в ha lehet, ••árnyaltabban" kör
vonalazódnak a modern ember mögött a Ildii színfalai.

A tragikum hiánya

Eddigi kijelentéseink tulajdonképpen magukban foglalják 

a következőt is: a modern élet tragikum-nélküliségét. Az, 
hogy az élet a hétköznapokba süllyedt, hogy mindig ugyanaz 

történik - lehetetlenné teszi a nagy érzelmek, szenvedélyek, 
szándékok kibontakozását. Ehelyett állandó kudarcok érik az 

embert. Kudarcok és szerencsétlenségek, melyek a véletlen 

baleset szintjére fokozzák le a tragédiát. A tragédia hagyo
mányos kísérője, a katarzis sem követheti ezeket a bukáso
kat. Az ember nem okul és nem tisztul megy egy életen keresz
tül, mely kudarcok során át bukdácsol lefelé, egészen addig, 
mig csődtömeggé nem válik.

A tragédia és a katarzis tudatos embert tételez fel.
A mai ember nem tudatos:

"A mai munkás, élete minden napján, ugyanazon a 

feladaton fáradozik, és ez a sors nem kevésbé ab
szurd /mint Szlszüphoszé/. De nem tragikus, csak 

azokban a ritka pillanatokban, amikor tudatossá 

válik.« /90/
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Belefásulva a mindennapok robotjába és kudarcaiba tengeti 
életét "csengetéstől csengetésig" napjaink kisembere*

íróink egy potenciális határesetet jelölnek meg a kis
ember életében* Tragédia helyett ezt katasztrófának nevezik. 

Ahogy Josef K.-ra A perben rátör az eljárás processzusa, 
ahogy Gregor S&mea rovarrá változik, ahogy Ilit a milliomos- 

nő halálra Ítéli, ahogy Meureault gyilkos lesz - ahogy tehát 

ezek a katasztrofikue balesetek lecsapnak kisemberünkre - 

valami folyamat indul meg bennük*
Mindannyian bűnösök, ha a konkrét vádpontban nem is, 

egész banális, közönyös életükben biztosan. A mü végére mé
gis valami furcsa hősféle válik belőlük. A katasztrófa sors
forgató határhelyzetében, a szenvedés hatására átgondolják 

életüket* A sejtelemből lassan bizonyosság lesz* rádöbbennek 

önmagukra és arra, hogy a világ ezzel az önálló szubjektum
mal szemben ellenséges. Ráébrednek bűnösségükre - a való
ságosra - és elvállalják az Ítéletet* Egyszóval: tudatos 

hősökké válnak.
Camus a Sziszüphosz mítoszában azt hirdeti, hogy az 

bér úrrá lehet sorsán, ha tudatosan szembenéz vele* Sziszüp- 

hossnak ez sikerül, de ő nagy egyéniség, "lázadó ember"*
A Saiasáknak, Meursault-oknak, K.-knak is sikerül: Őket va
lamilyen paradox kegyelem folytán maga a sors választja ki 
az öntudatosodásra. Az ő szerepük sem lehet azonban több 

tragikomikusnál, mert csak két rossz közt választhatnak, és 

biztosan veszítenek /Dürrenmatt/. "Játszani 
A játszma végében - Egy rég elvesztett játszma vége, vége 

a vesztésnek."
A "sejtelem nélküliek" vannak a legtöbben, az ő életük 

pedig végképp tragikum nélkül marad. Az ő egyetlen ''határ- 

helyzetük" a halál, s ezzel csak rettegve tudnak szembenézni. 
Miután mindannyian halandók vagyunk, a tragikum csak a halál 
módjában rejtőzhetne.

- szól Hamm• • •
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meg kellett állapítanom, hogy minden Igen 

egyszerű: a gép maga egy szinten van az elí
télttel, aki felébe tart, S úgy éri el, mint 

ahogy egy ismerőst érünk utol.” /92/
A minden emberi ut végén ott várakozó halál általában 

pátoszmentee, nélkülöz mindenfajta hősiességet, Korunk fő 

"haláltípusa4* a baleeetee halál és a tömeghalál* Egy későbbi 
fejezet feladata az egzisztenclalista halál-élmény vizsgá
lata, Host csak annyit, hogy az egzieztencialisták épp a 

halált nevezik meg mint fogódzót, melynek önként vállalásá
val és nemes elviselésével az ember úrrá lehet a "teremté
sen, mely olyan, amilyen" /93/ Ha az ember megszűnne sorsa 

bábja lenni, ha visszalakulna döntoképes, tudatos egyénné - 

legyőzhetné monoton világát és visszanyerhetné a tragikumot,
A legtöbb iró még ezt a "ha"-t sem engedi meg, és már 

eleve megvonja az embertől a tragikum lehetőségét. Kimutat
ják, hogy kortársunk nem szolgált rá erre a kegyelemre, 

Beckett "fekete humora" épp akkor csapja agyon figuráit, 

mikor kicsit tragikusak kezdenének lenni /Almáéi/, A gro
teszk, a szánalmas, és legjobb esetben, a tragikomikus veszi 
át a tragikum szerepét a modern drámában. Itt a probléma 

érintkezik a műfajelmélettel,
A tragikum hiányának oka a fent leirt társadalmi-tudati 

torzulásban keresendő, az "eltömegembereeedésben", íróink 

említenek egy létező, de ábrázolhatatlan tragikumot is,
"Az igazi reprezentánsok hiányoznak, a tragikus 

hősöknek nincs nevük,.. Az Antigone-űgyet Kreon 

titkárai intézik ..." /94/
Az ember "eltömegesedésének" és tragikum nélküliségének 

egyik legfontosabb oka épp az "államhatalom"-fejezetben vá
zolt totalitárius államrend: a névtelen, megismerhetetlen, 

az egyén fölé növő világ, A felelősök és vezetők kivül esnek 

a kisember látókörén? Kafka törvényesOlgája már a harmadik 

őr látványát seai birná elviselni. A nagy totalitások
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«megközelithetetlenné, legalábbis ábrázólbatatlanná vál
tak« /95/t s velük a bennük rejlő világkatasztrófa tragi
kuma is.

Csehovot idéztük az előbb, Ő az, csaknem egy évszá
zaddal ezelőtt, már a modern ember kőitájéként mutat példát, 

hogyan lehet mégis felmutatni a tragikumot az an ti tragi kos 

mában, A kisemberről beszél, és igen humánus módon hétköz
napi tragédiának nevezi azt, amit a mi öt Írónk legfeljebb 

véletlen szerencsétlenségnek tartana* A legújabb polgári 
irodalom legjobb hajtásai az ő útját követik, és odahajol
nak az emberhez. Az üldözött, számkivetett emberhez, aki, 

mint Beckett Filmjében a tudathasadásos férfi, homlokán 

a halál jelével menekül, szemben a tömeggel, Csehovval szól
va a mai humanisták azt mondják, hogy a tömeg, paradox módon, 
csupa visszafelé rohanóból áll.

Ismét a végletes magányhoz jutottunk:
«^agamra maradtam, illetve csak a szorongás 

tartott ki mellettem, amely abban a pillanatban 

számomra a létezés egyetlen formája volt,« /96/

v



II. AZ OKOZATOK

А/ A kor reprezentánsát az átlagember# a tőire?,ember

♦>•2 átlagember
А szimp tómákon keresztül eljutottunk a kor fő reprezen

tánsához, a kisemberhez# A tömegember: a mindenkori háborúk 

és tömegezerencsétüLenségek tbltőanyaga, az arctalan, személy
telen tömeg sorszámozott /vagy még az se?/ egyed©#

"/Az emberek/ unatkoznak, de igyekeznek szokásokat 
felvenni# Polgártársaink sokat dolgoznak, de min-

• • •

Kedvelikdig csak azért, hogy meggazdagodjanak 

természetesen az egyszerű örömöket is, szeretik 

a nőket, a mozit meg a tengeri fürdőt# Nagyon meg-

• • •

fontoltak azonban, s igy a szórakozást szombat 
estére meg vasárnapra hagyják, hiszen a hát többi 
napjain igyekeznek sok pénzt keresni 
talabbak vágyai hevesek és mulákonyak, a legöre
gebbek rossz hajlamai nem lépik túl a golyójátékos 

egyletek, a baráti társaslakomák vagy a kártya
klubok keretét, ahol nagy tétekben megy a szeren
csejáték#

A legfia-• ее

Kétségtelen, hogy mindez nemcsak a mi városunk 

sajátos vonása, s hogy kortársaink végeredményben 

mindnyájan ilyenek#" /97/
Valóban, ilyen nemcsak a modem kor embere, hanem a min

denkori kisember is# Csakhogy ez a fogalom ezelőtt korántsem 

volt ilyen hangsúlyos - inkább természetes volt# mindig át
lagból volt a legtöbb, de az átlagra szükség van, s van jó 

átlag is# La az átlagembert tömegembemek hivják, s ez vád
irat a kor ellen, s önmagunk ellen#
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Az egyén és koz viszonylatáról volt már szó. A kettő 

közül mindig a köz dominál /közérdek* tömegkommunikáció, 
politikai többség stb./. A modern világban az egyénre nincs 

idő. Egy vagy a fogyasztók közül - hangsúlyozza a külvilág. 

Addig mondja, sulykolja az emberbe egy emberélet hosszán, 
mig az el is hiszi, hogy énje nem különleges, saját adomány, 
hanem pusztán egy szám a listán. Az egyén fölé "érthetetlen 

köz totalitásai" /Brecht/ nőnek. Az absztrakciók kora ez, 
mégpedig az érthetetlen absztrakcióké.

A világot "egyén feletti totalitások" formálják, az in
dividuumból úgynevezett "áLsty'n" /Almáéi/ lesz - a drámabeli 
figurák csak allegóriái az egykori cselekvő személyiségnek, 

de a marionettfigurának, véglénynek, érzéketlen robotnak stb. 

ábrázolt irodalmi alak valóságbeli mintája mégiscsak érző, 

szenvedő, hus-vér ember.
Az olvasóban önkéntelenül felébred a szimpátia és együtt

érzés korunk szerencsétlenje iránt, bármilyen ádáz gúnnyal és 

megvetéssel leplezik is le igazi természetét az irók.
Van egy szerényebb vonulat is az Öt Író életművében, 

ahol kimutatható /ha csak halvány nyomokban is, mint Beckett- 

nél/p a kisember pozitív felfogása. Ennek is megvannak a 

fajtái*
A kisember apológiája Brechtnól hangzik fel először.

"Ó, te gyarlói Jóssándóku, de gyönge emberi" /98/ - foglal
hatnánk össze Brecht egyik fő nézetét az emberről. A kisem
ber megtanulja ebben a világban, hogy a jóság nem kifizetődő, 

"a jámborság kiirt idő előtt". /99/ Becsületből, erényből 
nem lehet megélni - s a test szava az első, élni kell! Brecht 
hősei nem úgy élnek, ahogy valamilyen magasabb mérce szerint 

élni kellene, hanem ahogy élni lehet. Kicsinyesek, ravaszko- 

dóak, gonoszak is soliszor - mégis bennük van az emberség 

eleme. Brecht a körülményeket okolja: "
De lehet-e kárhoztatni őket?" /100/ Brecht a társadalmat 
vádolja, és ledönti a bálványokat, a hősiesség, eszmék fé
tiseit. Azt mondja, hogy csak tele gyomorral jutnak az ember

mind gonoszak• • • • • •
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eszébe az elvont fogalmak* Igaza van-e? A maga helyén és a 

maga célját Igazolandó - igen* Brecht izig-vérig realista 

és emberbarát* «Lázadó hősei« ie kisemberek: a furfangos 

lyíl EuLenspiegelek, Acdakok. íét lábbal állnak űtc a főidőn# 

és józan paraszti eszükkel mentik# ami menthető még az em
berből. Dürrenmatt Akkijának# Romulus ának, azaz Dürrermatt 
Don Quijoteinek ők az ősei*

A protestáns Dürrenmatt a kisemberről beszélve még azt 

is elmondja, hogy gyarló kortársaink kősül csak az üdvőzül# 

aki vállalja a szenvedést, «nem áll silent a gonosznak"i 
azaz# aki leéli az életét úgy# ahogy lehet, akár parány mód
jára is#- mégis az életet igazolva. Dürrenmatt gyűlöli a 

hősöket.
Visszatérve 3rechthez* stilizáló hajlama ellenére Brecht 

árnyaltabban lát, mintsem hogy ne nézzen az "ahogy élni 1 

hét" jelszava mögé. kurázsi sorsa példázza az Önmagát raveez- 

nak hivő balek sorsát.
Brechtnél az ember eredendően jó# csak a körülmények 

rontották meg. Dürrenmattnál már csak a kisemberből lett ra
vasz népvezórek jók.

Camust a lázadó ember jobban érdekli, a kisembereket 
közönyös tömegként ábrázolja a nagy egyéniség hátterében. A 

pestis mégis az ember regénye»
az emberek mindig egyformák. Csakhogy ez ая 

ő erejük és ez az ő ártatlanságuk, s ekkor érezte 

íiieuz, hogy túl minden fájdalmon, hozzájuk tar
tozik. " /101/

A normális hétköznapok megtartó erejéről, a kisember 

passziv humanizmusáról beszél itt Camus. A nagy egyéniség 

dolga, hogy ezt aktiv humanizmusra változtassa a maga heroikus 

pesszimizmusával. /Ez azonban már a lázadó ember témája./
A fenti viszonyulások kozelhajóinak és megértik - fel

mentik az embert. Brechtnél ez érthető. Camusnél kevésbé, 
hiszen egyéb müveiben elrettentő képet fest az embersziv 

pusztaságáról.

• • •
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Arról van ezó, hogy végeredményt)en Camus is a külvilá
got okolja, ha nem is kizárólag a társadalmat, mint Brecht.
Az együttérzésnek és szánalomnak ezt a viszonyulását az 

embernek áldozatként való felfogása indokolja*
"Bomulua: ... az ember, aki... védekezni béna, akit

újra és ojra meggyaláznak, a hatalom ezerszeresen 

bemocskolt áldozata... « /102/
A középkori Jedermann utódjának ez a felfogása ritkább. 

Az, hogy bizonyos szempontból áldozatnak tekinti hősét az 

Író, még nem zárja ki, hogy ne iszonyodjon tőlel
A das lián személytelen, anonim világát, ahol a cselek

vésnek nincs alanya, csak tárgya, s ahol mindenki "másik", 

s az timber önmagához való viszonyában is '»másik” - ezt a vi
lágot mindenekelőtt a szürkeség jellemzi.

v Az »‘első fázisban" az ember még “csak” gyarló: kis bűnök, 
kis örömek - mindig a kitaposott utón, a fal mellett osonva.
A Kierkegaard-féle esztétikai stádium ez, ahol az ember eszik, 

szeretkezik, unatkozik - és szenvedj egyszóval: él.
A "szürke" kisembert igen-igen keskeny határ választja 

csak el a "nyáj-embertől", ahogy a negativ megítélés követ
kező stádiumát nevezhetnénk. A gyarlóság megbocsátható, de 

egy fokon túl veszélyessé válhat. Az embert kísértések érik, 

és észrevétlenül egyre több engedményt tesz ielkiismerece 

rovására. A jólét kísértése, az anyagi javak vonzása óriási 
- az állam, reklámpropagandája utján, erről az oldalról akar
ja megkötni állampolgárait. Az ember lassan korrupttá válik, 

lelkiismerete tol halkan működik. Bem kell félnie, hiszen 

nincs egyedül. A nyáj biztonsága védi.
A mllliomosnő senkit sem kényszerit, csak fantasztikus 

jólétet kinál* A polgármester felháborodott beszéde előszűr 

az erkölcs és civilizáció nevében utasítja el Claire ajánla
tát. A polgármester szavait azonban annyiszor hallottuk már 

rádióból, újságból, köztereken, hogy máris frázisnak tűnnek. 

Az emberek büszkék, hogy visszautasították a mdlliomoanő

r
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Úgy érzik, megérdemlik, hogy jobb sört igyanak, ás uj /sárgaJ 
mindenkinek sárga!/ cipót vásároljanak. Ili elborzad, látva 

a hitelbe vásárlókat. Kapnak hitelt. A tudati változás foko
zatosan megy végbe. Életbe lép az ember védekező mechaniz
musai meg akarja tartani az uj autót, tehát ideológiát gyárt 

költekezésére. Kezdi bűnösnek tartani Ilit, /aki valóban 

bűnös is, de erre a bűnre nőm halálos Ítéletet szoktak ki
szabni/. A tanár ée a pap - a két "Ügyeletes” humanista - 

figyelmeztetik Ilit: "Menekülj, ne vigy minket kísértésbe a 

jelenléteddel!" /103/ 111 megpróbál elmenekülni. Az emberek
nem is tartják viasza, vélt erkölcsi mércéjük megtartásá
hoz kell, hogy ameddig lehet, tiszta maradjon a kezük - 111 

mégsem meri áttörni fenyegető gyűrűjüket. Ha végül vissza
tartanák, olyan lenne, mintha halálos Ítéletet olvasnának 

fel előtte. Ili körül szorul a hurok. A polgármester Güllen 

nevében az öngyilkosságot ajánlja neki. A2 emberek eljutottak 

az anyagi javak birtoklási vágyának abba a stádiumába, amikor 

már nincs visszaút, csak a még vadabb vágy következik. Meg
hozzák az ítéletet. A polgármester vádbeszédében ugyanazokkal 
a frázisokkal itéli halálra Ilit, amivel előző beszédében az 

emberiesség nevében elutasította a milliomoenő feltételét: 

a "nyugati életforma" becsülete nevében. Végrehajtják az Íté
letet. Ili eközben lassan tudatossá vált, és az Ítélkezés 

terhét bűntudat formájáoan nem hajlandó levenni blráiról.
Ili sorsának tragikomiкurna az, hogy ebből a tudatosodásból, 

felelősségből, bűntudatból senki nem érez semmit. Az emberek 

nem ocsúdnak fel. Ideológiájuk tökéletesen működik, számossá
guk védelmet biztosit nekik. A kollektiv bűn nem is bűn, hisz 

a kollektivitás megszentel. Először a reneszánsz poéta doctusai 
ábrázolták ilyen befolyásolható csőcseléknek az embert, aztán 

a romantika magányos zsenii.
Itt a jólét kisértése fanatizálja a nyájembert, de meg

teheti ezt egy ideológia, egy vezér, bármiféle politikai de
magógia Is. Csak "kenyér és cirkusz” legyen, a a nép bármire 

képes /А legyeit/*
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"Vezéreink, gyönyörűségéé és szigorú főnökeink, 
ó kegyetlen s szeretett kalauzaink" /104/ -

fohászkodik A bukás hőse az emberek nevében. Dosztojevszkij 
Nagy Inkvizitor - példázata elevenedik meg ä szabadsággal 
élni képtelen, karámba menekülő tömegről.

"iJLndnyájan együtt, végül is, de térdre hullva 

és lehajtott fővel." /105/
A gyarló ember ilyen módon, látens tulajdonságai alap

ján, bármilyen aljasságig, a gyilkosságig, sőt a háborús 

tbmeggyilkosságig is elvihető.
A nyájember másik immanens tulajdonsága, hogy mintegy 

védekezésképp megtámad mindent, ami «más", amiről úgy véli 
veszélyezteti létbiztonságát. I egbélyegzl és kitaszítja élő 

testéből azt, aki nem száz százalékosan olyan, mint ő maga. 
Hisz mi másért hal meg keursault? Anyja iránti közönye, az 

arab megölése miatt - egy országban, ahol az arab még alig- 

alig számit embernek? "lás"-aágáért Ítélik el, megrettennek 

őszinteségétől, keuraault biráiban e a közvéleményben a ve
szedelmes, mert Ítélkezni s ölni képes kisembert ismerjük 

meg, holott már a be nem avatkozás, a cinkosság is bűn: 
gyilkos negativitás /mészáros Vilma/. Az iró /s az olvasó/ 

viszonyulása itt már a gyanakvó félelemé - s az undoré.
Beckett emberábrázolása a tulzófok szerepét játssza 

ebben a sorban, о egy vegetativ-véglényi állapotot mutat be. 
Az ember elvesztette emberi specifikumait, névtelen, tulaj
donság tálán állapotba süllyedt, lég a névből is csak egy-két 

hang maradt, egy szin, agy gesztus marionettfigurái, megha
tározhatatlan foglalkozásúak, korúak, sőt neműek. Végképp 

hiányzik belőlük az egyéniség egyszeri, megismételhetetlen 

különössége.
Ez a teljesen elidegenedett viszonyulás Beckett Ítéle

tét tartalmazza. A modern ember lemeztelenítve, ezemben az 

ellenséges természettel, a civilizáció és a tudat fegyverei 
nélkül, a vak /vagy nagyon is tudatos?/ sors játékszereként,

// ,4 \\P *R*d г
,4&
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mint Beckett 1. Némajátékábaní a kísérletező Elme a bolond
ját járatja az emberrel* aki elé úgy tornyosai sorsa, hogy 

nem tudja értelmét és célját kivonni*
Az "utolsó embertől" térjünk viasza az átlagemberhez! 

Háromféle kiszakadás létezik Íróink szerint az átlagemberi 
létből. Mindháromról tettünk már említést. A hétköznapok ir
tózta tó csömöre lassú mennyiségi változást idéz elő az em
berben. fíz a változás végül minőségibe csap át. Az átválto
zás eleinte észrevétlen /Gregor Sarasa már régen rovar lelke 

mélyén» külsőleg azonban csak ezen a reggelen változik át/, 

íszrevétleniil válik a kiválasztott - az erre kiválasztott - 

ember "más"-sá:
"Egyszóvals az elmúlt hetekben változás történt.
De hol? Elvont változás ez, nem alapul semmin.” /106/

Olyan ennek a változásnak a mechanizmusa, mint a vizzel telő 

poháré. Sokáig fér még bele* de végül be teilte* kiszakadás ez* 

és nem önkéntes lázadás. Az ember egyszerre rádöbben, hogy 

a változás visszavonhatatlanul lejátszódott. Ekkor érti csak 

meg* milyen bóditó biztonságot is adott a "normálisak" kö
zössége.

"Hem voltam nagyapa, nem voltam apa, még férj sem* 

Kern szavaztam* adót is alig fizettem* nem dicse
kedhettem eem az adóalany* sem a választópolgár 

jogaival, sőt, még a tisztességes embernek azzal 
a sserényke jogával sem* amelyre húsz év engedel
mes munka jogosítja a tisztviselőt. Kezdtem ko
molyan megdöbbenni tulajdon létemen. lem vagyok-e 

látszat csupán?" /107/
Mintha i eureaült perének volnánk tanul* Mészáros Vilma a kö
vetkezőt irja Meureaült biráiróla

"A világ letagadott abszurditása, életük leta
gadott értelmetlensége kerül felszínre, ha elfo
gadják, hogy a mindenről elfogulatlan nyugalom
ra! valló ember nem őrült, és nem gonosztevő, ön
védelemből ölik meg." /108/
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Az emberek tömege, mint fertőzöttet, kiveti maga közül a 

"másmilyent "# A »»máe^-sá vált ember előtt két ut áll# Vagy 

vállalja uj /jobb/ minőségét, és lázadó emberré válik# Vagy 

kétségbeesik tulajdon különbözőségén, és visszamenekül a 

nyájba#
a lázadásra van tudatos mód le, ezt majd a maga helyén 

vizsgáljuk meg#
A következő mód a kiszakadásra az átlagból ismét nem 

tudatos# A véletlen képében jelentkező végzet kiválaszt ma
gán# k egy Jedermanns az arctalan tömegből, és megjelöli a 

katasztrófa bélyegével. A bajjal sújtott ember a per pro
cesszusában lassan öntudatra ébred, felismeri frázisoa éle
tének bonét, és szembenéz a halállal# A szenvedés tisztító
tüzében válik ez az "Akárki" valamiféle tragikomikus hősévé 

- áldozatává modern korunknak#
a "baj", a ragály, de a halál legalábbis mindannyiun

kat elérhet, illetve elér# Mindenkinek megvan a maga millionos- 

nője, minden városnak a maga pestise# Mégis, a járványok és 

katasztrófák mindig készületlenül találják az embert# Addig 

pádig nincs szabadság, míg csapások vannak a földön /Camus/.
Ilyenformán a tömegember mégiscsak áldozat, a hozzá való 

negativ viszonyulásban is# Alany helyett totális cselekmények 

tárgya, 8 mint ilyen, veszélyessé válhat, nemcsak szenvedővé. 
Egy újabb paradoxon: a veszélyes áldozati

В/ A kisemberben végbemenő belső torzulások

A szkepszis
A tömegemberben, mely elnevezés már eleve súlyos belső 

torzulást tételez fel, a fent felsorolt okok megszülik a ma
guk okozatait. Első ezek közül a szkepszis: a tudományos és 

mindennapi kétkedés. Egy idézet az egzisztencializmus magyar- 

országi hajtásából:
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"S görcsös vajúdás közt megszüli elmém 

a minden ben- két védése, e csontos, 
időtlen, hosszukormü csecsemőt*”

/yrohászka Lajos/
Tudjuk, hogy a XX# századot az anyagi világ megingása, 

az eddigi bizony osságokat elsöprő tudományos eredmények ve
zették be* Előbb az értelmiség, majd a laikus is megrettent 

fizikai világunk ilyen állandótlan voltán* Pontosabban: 
tudásunk ilyen relativ voltán* Fiába mondták s bizonyították 

be, hogy az "anyag nem tűnt el« - a kétkedés megmaradt*
A társadalmi lét szférájában a modern ember ismét csak 

nem lel fogódzóra. «Isten meghalt” /Nietzsche/, s a magára 

hagyott ember a gazdáját vesztett világot értelmetlennek 

és igazságtalannak ismeri meg* A világot az ember már rég 

ilyennek látja, s már régen megszületett a hitetlenség 

isten iránt. I.ostanra már nem maradt isten, akit el lehetne 

vetni, csak az elhagyott, ellenséges világ maradt* A magá
nyos ember önvédelemből ösztönös gyanakvásra kényszerül.
A romantikus beleélés, a hit, az eszmék századainak vége.
A kor /Öntudatlan/ közérzete és /tudatos/ filozófiája 

egyaránt a cinizmus.
Környezetünk tényei oly kevéssé állandóak, bizonyossá

gain!: oly relatívak:
«Aludtam volna, mialatt mások szenvedtek? 

íb most, most vajon nőm alazom-e? Holnap, ha 

majd azt hiszem, hogy felébredtem, vajon hogy 

számolok be erről a napról? Hogy Estragon bará
tommal egészen az éjszaka beálltáig várakoztunk 

Crodot-ra ezen a helyen? Hogy Pozzo erre járt a 

trógerjával, és beszélgettünk? Nyilván ezt mon
dom* De vajon mindebben mi az igazság?" /109/

A kétkedés a szubjektumot, a tapasztalatot is kikezdte. Nincs 

objektivitás, szubjektív intuíciók láncolatából áll össze a 

külvilág*
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«Apám tulajdonképpen hitt a világban, legalábbis 

a földrajzi értelemben vett világban, én viszont 

még egy pohárban sem tudtam hinni*" /110/
Camus is azt firtatja, miben higgyen az ember az em

beriség nagy mítoszainak: istennek és a rációnak devalváló
dása után.

Bár Sartre végül is kifejti a népvezér elméletét, Gbtz 

sorsa is a "világba vetett" ember életének végtelen bizony
talanságát példázza. Götz először a Rosszat, majd a Jót szol
gálja, de mindkét oldalon magány a része. "Hogyan különböz
tessem meg a Jó magányát a Rossz magányától?" /111/ - kérdi. 

Hogy a jót a rossztól? Hol az objektiv mérce, hisz mindenki
nek más a jó? A szkepszis kérdéseire csak a pártos választás 

adhat majd választ: a lázadó ember tulajdonsága.

Az elidegenedés
A dolgozat során az elidegenedés fogalmát már többször 

használtuk. Foglaljuk össze, mit rejt magában ez a fogalom 

a válságközérzet viszonylatában!
Az elidegenedés a marxizmus tanítása szerint a magántu

lajdonban gyökerezik. A kizsákmányolásra épülő táreadal 
termeli ki, kizsákmányolőt és kizsákmányoltat egyaránt érint. 

Miután a magántulajdon a csúcsát a kapitalizmusban éri el, 

az elidegenedés is itt kulminál. A munkás elidegenedik termé
kétől, a tőkés pedig azoknak a folyamatoknak a foglya, melyek
nek profitját, illetve szabadságát köszönheti. A pénztőke, 
részben azért, mert képes önmagát megsokszorozni, részben 

mert minden egyéb érték felvásárlója - az emberi lét elide
genítő erejévé válik. A technikai tárgyak tömege az embert 
uj igába hajtja, a mind több pénz pedig kötöttséget jelent,

"Mindazt, amit a nemzetgazdász életben elvesz tőled 

és emberségben, mindazt pótolja neked pénzben és 

gazdagságban.” /112/
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Ennyi gaz das ági-társa dáliái bevezető után, mivel az el
idegenedés egzakt filozófiai meghatározását nem tekintem 

feladatomnak, nézzük az eldologiasodást mint a válságközér
zet elemét*

"Az unalom /azaz elidegenedés/ az én szememben pontosan 

a valóság elsorvadásának, megfogyatkozásának, vagy beszűkü
lésének következménye 

kommunikációra" /114/ - mondja Dino, Az unalom főhőse.
Az elidegenedett ember ellentéte a természetes ember*

A természetesség vágya annál erősebben él, minél inkább ki
hal mindennapjainkból* Emléke csak a messzi múltból kisért, 

szüléink, nagyszüleijük emlékeiben* Pótcselekvések utján pró
bálja a modern ember újra meghódítani a természetesség biro
dalmát* Nem akar mást, csak "kiélni önmagát"* A természetes
ség utolsó menedékei a testiségben, mámorban, a sportokban, 
a kalandban vannak*

Ez utóbbi fogalom kevésbé meghatározott az előzőeknél*
A mai ember kalandnak tekint minden olyan eseményt, ami ki
ragad a mindennapok sorából* A "ravasz" társadalom meglova
golja az embernek ezt a titkos vágyát is. A kalandfilm-dpar, 
a ponyvairodalom, az idegenforgalmi irodák "utazás az isme
retlenbe" - programjai egytői-egyig a fogyasztó kaland- és 

romantikavágyára alapoznak. A mai világ kalandjai mások, 
mint fyron és Cellini kalandjai* Ők maguk teremtették az 

alkalmat, mig ma az alkalom teremtménye a kaland* Itt is 

passzivitásra vagyunk tehát korlátozva* Áltermészetesség ez 

is, mint a hobbykertek tiz négyzetméteres paradicsoma* A va
lódi természetesség - az Önépités, alkotás kalandjához a mai 
ember aligha Jut el* Lodern világunk nem kedvez az egyéninek, 

csak tragédiák árán juttatja érvényre a személyiség sajátos 

"másmilyenségét* /Almási/.
Marx szerint az emberi természet lényege nem biológiai 

adottságaiban rejlik, hanem társadalmiságában# Az ember új
ratermeli természetes sajátságait a "második természetben", 

vagyis a társadalomban* A társadalmiság azonban ma elidege
nedő ttséget tükröz. Mozart Don jüanjának össtönkiálése

" /113/ alkalmatlanná válás a• • • • • •
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а "néma természet« - Almási szerint* Az emberivé tett termé
szet saját világunk, a környezet átalakitása volna. Ez csak 

keveseknek adatik meg, azoknak is csak önnön elégetésük árán. 

Kára a természetes ember megvalósításának esélye igen ki
csiny* Az elidegenedés az embert is kikezdte, környezete után* 

A tárgyi elidegenedésről már esett sző a tárgyi környe
zet kapcsán* Elevenítsük fel a leírtakat néhány uj adalék 

segítségévelI
«De most már tudtam: a dolgok pontosan azonosak 

azzal, aminek látszanak - és mögöttük 

tűk nincs semmi." /115/
Lényeg és jelenség vélt /és remélt/ különbsége nem lé

tezik* A dolgok pusztán annyik, amennyit felületük tükröz. 

Kincs mélység, rejtett igazság* A látszatok, dolgok, jelen
ségek pillanatnyi jelenébe vettettünk*

Káeutt Sartre mintha a fenti állítás ellentétét mondaná:
"Az igazi tenger hideg és fekete, tele van álla
tokkal) ott nyüzsög a vékony, zöld hártya alatt, 

amely csak arra való, hogy félrevezesse az em
bereket." /116/

Egy bizonyos: a tárgyak a valóság lényegéről nem közölnek 

semmiféle információt: vagy azért, mert jelenségszintüek, 

vagy azért, mert túl rejtelmesek. Egy biztos csupán, hogy 

létük önálló, idegen és ellenséges az emberrel szemben.
"Én itt vagyok, ők meg ott. - Őrajtuk - nagyon 

jól tudtam - a körülöttem levő tárgyakat értettem 

Ők ott vannak, én meg itt, ismételtem magamban, 
közöttünk pedig semmi sincs, az égvilágon semmi, 
akárcsak a kozmikus térben, ahol talán semmi sincs 

az egymástól több milliárd fényévre levő csilla
gok között." /117/

dögöt-• ••

• • •
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Az ember nemcsak anyagi produktumaitól idegenedik el*
A szellemi termékek, mint a jog, törvény, vallás, politika 

stb. éppúgy túllépnek az érthetőség és megismerhetőség szfé
ráján* Ahogy már Khfkánál is leirtuk, a törvény, melyet em
berek hoztak létre, az idők során elidegenedik alkotójától, 

objektiválódik, abszolúttá válik* Végül alkotója ellen for
dul, aki közben olyan súlyos tudati torzulásokat szenvedett, 

hogy elfogadja saját ’’háziállatától’1 a halálos Ítéletet*
Miat mondtam, az embert ’’egyén-feletti totalitások” /118/ 

és kauzalitások irányítják, melyeknek belső logikáját az em
ber nem érti* A történelem, a társadalom, a politika, a tö
megkommunikáció, a propaganda, a reklám stb* az emberre ín- 

formációdompinget áraszt*
Mindennap lehörpintjük a magunk borzalomadagját 
- az újságból, a televízió képernyőjéről vagy a 

rádióból -, és Így lassan érzéketlenné válunk a 

friss gyalázatosságokkal szemben*” /119/
A történelemtől-társadalomtól való közönyös elidegene

déshez itt a kommunikáció eldologiasodása, a nyelv devalvá
lódása társul* A nyelvé, mely a mindennapok fráziskincsével 
éa a politika közhelyeivel felhizlalva kitölti az űrt gondo
lat és cselekvés - vagy a kettő hiánya közt*

A külső információs források hitelüket vesztették, bi
zalmas értesülések pedig nincsenek vagy hamisak. Az ember 

nem kiváncsi többé a külvilág tényeire* Egyedül a különös, 

a furcsa, az extrém fogja még meg* Ami tors, ami beteg, ami 
még ki tud válni az információk szürke áradatából*

Aa ember számára a valóság csak mint szubjektivitás, 

intiució létezik* Helyébe gyakran vetíti töprengéseinek idea
világát, vízióit* A modern Író és hőse állandóan kész a 

hallucinációra, allegorizáláera* Mindennapos együttélés ez a 

fantasztikummal. A világ illogikus volta olyan megszokottá 

válik, hogy az ember már nem csodálkozik semmin, mint ahogy 

elborzadni sem képes már s katarzist érezni sem*
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A dolgok hol csak önmagukat jelentik, hol jelképes je
lentéssel telnek meg. A világ körülöttünk kiismerhetetlen 

arcokat ölt, de csodák nincsenek, illetve annyian vannak, 
hogy a csoda, az illogikus - az abszurd lett a terméssétes. 

keursault igy emlékezik vissza anyja temetésére:
ahogy a faluba érkeztünk, az ápolónő megszó

lított* Különös hangja volt, nem illett sehogy sem 

az arcához, dallamos és resaketeg* Azt mondta:
- fia lassan megyünk, könnyen nap szúrást kapha tunk* 

Viszont ha nagyon sietünk, megizzadunk, s a temp
lomban alaposan meghűlünk. - Igaza volt. líem volt 

megoldás." /120/

.. •

teursault sem a való világot látja maga körül - hanem lelke 

furcsa tájait vetiti ki. A külvilág végképp elvesztette ob
jektivitását, szubjektív asszociációkra, beieérzésekre esett 

szét.
Egy következő stádium az elidegenedés lépcsőjén az em

bertől való elidegenedés. A folyamat a vizsgálódó ember egész
séges kritikájával kezdődik. A kritika gúnyba, majd cinizmus
ba fordul. Roquentin kitűnő megfigyelőképességgel leplezi le 

embertársai banális magatartásformáit, viszonyait. Ám nem 

tud többet a gőgös cinizmusnál, és Leursault sem fedezi fel 
a menhelyi öregek furcsa fciszteletnyilvánitása mélyén az 

együttérzést és szeretetet, i.eorsault, az öregeket vizsgálva, 

csak az önmagukban álló, valóban visszataszító részleteket 

látja:
"Csak időnként hallottat, valami különös kis zajt, 

s nem értettem, mi lehet az. Nagy sokára találtam 

csak ki, hogy páran az öregek közt az arcuk bel
sejét szieogatták, a az okozta időnként ezt a fur
csa cuppogást.,f /121/

Pedig ezek az öregek anyja egyetlen és utolsó barátai, embe
rek, akik meg tudták adni az öregasszonynak azt, amire ő kép
telen volt. A csontvázára lerágott valóság, a részletek re
alitása az egész helyett valóban a jelen és a jelenségek
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foglyává teszi az embert•
iarx ae emberi elidegenedést Így fogalmazza meg*

«Azáltal, hogy az elidegeniilt munka az embertől 
1. elidegeníti a természetet, 2* önmagát, saját 

tevékeny funkcióját, élettevékenységét, azáltal 
elidegeníti az embertől a nemet " /122/• • •

Az emberi társadalom, egészében csakúgy, mint a közvetlen 

kapcsolatok - idegenné válik az ember számára* Dino néha 

máxwnár láthatatlannak hiszi Cecíliát, hasonlóan használati 
tárgyaihoz, melyek kézzelfoghatóak ugyan, «de eszméletünk 

számára megfoghutatlanok maradnak«* /123/ Dino Az unalomban 

a testi szerelembe menekül, ám Cecilia gépi alakjában magát 
az «unalmat«, vagyis a megtestesült elidegenedést Öleli 
magához *

A dolgok és emberek előbb csak értelmetlenek és logi
kátlanok* Később üressé és megszokottá válnak* A megszokás 

révén eljön a halálos unalom, mely az állandóan jelen lévő
bőlnemlétezőt csinál* így jutunk el a láthatatlanul létező 

dologi világtól a képtelen, abszurd világig*
«A testi kapcsolat képtelenségének gondolatát csak 

egyetlen lépés választotta el attól, hogy Cecília 

is merő képtelenség* Az unalom Így szokta először 

megsemmisíteni a dolgokhoz fűződő kapcsolatomat, 
majd magukat a dolgokat, hogy elsorvasztotta, ért
hetetlenné tette őket." /124/

Az ember elidegenedik magától a léttől* kegszemélyesiti 
azt is, mint a külvilág tárgyait, s magával szemben ellensé
gesnek láttatja:

"A létezés fölszabadulva /de nem fölszabadítvaI/, 

elszabadulva alant. Létezem*«
a lét hátulról erőszakolta meg 

«Kedd: öemmi* Létezem*" /125/
A tudatosulás itt a létezés iszonyatának felismerését szolgálja*

• • •• • •
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Gondolat és objektiv lét cserélődik fel Az undor hősének 

őrült vízióiban:
a lét puha, a lét forog és bukdácsol, 

bukdácsolok a házak kozott, vagyok, létezem, 
gondolkodom, tehát bukdácsolok, vagyok, a lét 

bukézuhanás, nem fog elzuhanni, elzuhanni, az 

ujj a tetőablak körül kaparászik, a létezés tö
kéletlenség. " /126/

az ember világi!degeneégének utolsó foka az önelidege- 

nedés. Az unalmat vagy A undort olvasva magéi tjük a mindig 

Önmagával foglalkozó ember csömörét. Dino és Roquentin a 

XX. század "felesleges emberei“. Különböznek az átlagostól, 

hiszen tudatos figurák. Épp túlságos tudatosságuk - haszon
talan, csak önmagukra irányuló gondolatiságuk teszi tönkre 

őket. Szemben а XIX. szazad! orosz felesleges emberrel, a 

mai, ördögi körben forgó entellektüelnek a léte, nem pusz
tán az életformája kérdőjéleződik meg.

önundor, saját teste-lelke felesleges és ellenszenv 

létének érzése tölti el ezeket a hősöket.
"A falon fehér lyuk: a tükör. Csapda. Tudom, hogy 

' bele fogok esni ebbe a csapdába, már meg is tör
tént. Az a bizonyos szürke micsoda /az arca/ meg
jelent a tükörben.” /127/

Ahogy Roquentin saját testét vizsgálja, egészen Icafkai:
"A kezem a hátán fekszik. Elém tárja kövér hasát. 

Olyan, mint egy állat, amely hanyatt fekszik. Az 

ujjak az állat lábai. Azzal szórakozom, hogy moz
gatom őket, nagyon gyorsan, akár egy hátára 

pottyant rák a lábait.” /120/
A legutóbb elemzett jelenség természetesen csak az "entellek- 

tüel-hőebkre" vonatkozik. A kisemberben - bár ugyanezt érzi - 

a csömör közérzet marad, sosem tudatosul.

• • •
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Az állandó jelöniét poklát a kisember is érzi. Bőréből 
nem bújbat ki a állandóan figyelő másik énje /gondoljunk 

Beckett Filmjére!/ szemmel tartja. Logikus végeremény© ennek 

a világképnek a halálvágy, az életből való kilépés vágya.
"Végzek magammal, Ötlött fel bennem, hogy ezek 

közül a felesleges létezők közül legalább egyet 
megsemmisítsek, be halálom is felesleges lett
volna* Fölösleges lett volna a holttestem, a 

vérem- a kavicsokon " /129/• ее

űino is ugyanezt érzi, de ahányszor elhatározza magát az 

öngyilkosságra - mert nem. a fizikai félelem tartja vissza ~ 

úgy érzi, tulajdonképpen nem is meghalni akar. Inkább abba 

szsretné hagyni az életet. Legdöbbentő, hogy a modern ember 

végül nemcsak az élettől, hanem a haláltól, a halálfélelem
től is elidegenedik. Az élet olyan iszonyatossá válik szá
mára, hogy legszívesebben abbahagyná. A halál esetleges 

katarzisa sem félelmet, sem kíváncsiságot nem ébreszt benne.
Az állandó, megfoghatatlan tárgyú várakozás - talán a 

remény szánalmas utódja - mégis befonja az ember mindennap
jait.

Dino és Hoquentin eleinte az Írásban, illetve a festés
ben Így©kézének megoldást menekvést találni. Erre is kép
telennek bizonyulnak. Jonae, Camus hőse évek sikeres pályája 

után meghasonlik önmagával. Keserves vajúdás után megszüli 
főmüvéti egy üres vásznat, rajta egy kétértelmű, alig olvas
ható szóval.

Az elidegenedés történetileg egy meghatározott korhoz 

kötődik, s a viszonyok megszűnésével az ő napja is leáldozlk. 

He higgyük mégsem, hogy a mi világunkban nem aktuális róla 

beszélni! Kert mégsem csak filozófiai, társadalomtudományi 
kategória. A modern ember bizonyos fokig, bárhol él is, a 

külvilág szorongatáeában, tudata börtönében megérzi ez eltá
volodást a dolgoktól. Ahogy én vizsgálom, az elidegenedés 

- túl a filozófián - közérzet! állapot, mint ilyen pedig,
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jóval enyhébb forr.ában, de a szocializ.usban is jelen volt 
/van?/. -'z elidec;enedée a vize :ált irók életrtivének hátterét 
alkotja. 

iiiinkol;.plexua.  bünhőaéd  

lgészen sajátos, hogy mennyit foglalkozik a XX. század 
embere o bűnnel és a veLekléssel. cafka, iaulkner, I i2.ler és 
még  jó néhán 'an lehetnének az irodalmi ősök a bűnkomplexus 
ábrázolásában. V_zegdljunk neg néhány szabályosságot ezen a 
bi nlajetror:.ont 

Az egzisztencialisták az er.beri létet határhelyzetek-
ben tekintik le jobbr;n vizsgálhatónak. A  kateeztrófa, a 
halál, a kétségbeesés, a harc stb. mellett ilyen kier..elt 
helyzet 3 bűnbeesés, illetve az itélethozatal fclyar.ata is. 

nemei igen cL1enbózőek lehetnek. At  dolog biz-
tos azonban, hogy iindenki bünos, és hogy konkrét bűnének 
jellege az eljárás szempontjából kózómbóe, csak leplez va-
lamit. h bUn /az igazi/ viszont a bünós előtt is_.,eretlen. 
Kétfajta bűn létezik tehát: e,y koncrét, kézzelfogható, 
melyet a  vádlott valóban elkevetett vagy elkevethetett vol-
na. ;refl ezért itélik e1 /általában halálre/. iáz a tett csak 
ürügy, leplez, illetve leleplez egy iáefajta, eredendőbb 
bűnt, mely minden embernek sajátja. :, bünbe az eljárás pro-
cesszusiban di,bben rá ennek a második bűnnek a létezésére. 

A bűnök lajstromának élén - nagyon eredeti módon -

isten bűne áll. Jupiter ezt mondja  h legyekben: 

"... mint király a királynak, tiadd monNam meg  
neked őszintén: a legelső Mint ón :övettem el, 
akkor, r rikor halandó embert terep tetton. Ehhez 
képest ni a bűnötök, gyRtra gyilkosok?" /130/ 

Isten eredendő bisrae indokolja valahol a mi eredendő bünUnket r 
embervoltunk bűnét. :. paradicsomból szárkivetett, a "vak 
bolygóra" taszitott ember  szenvedésének és bűnbeesésének 
vé ,só oka halandósága felett érzett kétségbeesése. 
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iíieértések hálózzák Ъо szövevényes, bár rövid földi útjait.
Az ember újra és újra enged a kifiártéenek, hiszen a halál- 

tudat í-űntegy lovászi róla a felelősséget* A földi életre 

a halandóság és az első gyilkosság /Káiné/ sieve rányomta a
bélyegét.

HB napon olyasmi történt, aminek következtében 

valami súly06 tanácstalanság nehezedett minden* 

kire,... mintha a gyilkosság megmérgezte volna 

a világot" /131/ - Írja le Dürrenmatt As Ígéretben 

a kéj,:yilkoseág napját*
Biblikus színezetével az idézet mosásé túlmutat a bűntény 

egyedi esetén, valamiféle általános érvényű bűnre utal,
iáin tette eluralkodik az emberen, aki meghal, do halál

on z tó ie lohet, a ezzel mintegy kétségbeesett lázadást követ
het ol a teremtés ellen, átvéve tőle a halálosztás jogát 

/Caligula/.
«... egyetlen mozdulatot sem tehetünk ezen a világon 

ae öles kockázata nélkül« /132/ - mondja Camus A pestisben*
A pestis sokrétű szimbólumának egyik jelentése épp ae «Öléé 

kényszerének« fertőzése, mely mindenkit megérint. Az öléé 

megszokása
«a második bűnnél kezdődik* Az elsőnél nem kez
dődik semmi. Ott véget ér valami.« /133/

Az eredendő Шхшек van egy másik fajtája is. Ez ember
voltunk fentebb elemezett bűnéből vezethető le. 4 gyilkos 

világban az ember a potenciális gyilkos szerepét játssza* 

héha kitör belőle a fenevad. Látszólag ártatlan hétköznapjai 
is mélyen bűnösek, és látens módon épp esek visa?.k el a go
nosz tettig. /Gondoljunk a harminc évig futószalagon dolgosé 

e végűi fejszét ragadó munkás példázatára!/ Az eredendő bűn 

@ másik faja az életforma bűne, a banális, frásieoe - közö
nyös és embertelen életforma vétke*

/й Vч\
4

/;
SISOKO

4/\Л>4^
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de mégiscsak gyilkolt, természetesen nem
éppen olyan fe-

• • •
ördögi szándékkal, hanem mart 
leiőtlenül élt, mint környező világa, Gyilkolt,

• • •

mert úgy érezte, mi sem természetesebb, mint 

valakit megsemmisíteni, kíméletlenül törtetni, 

lesz, ami lesz,” /134/
A következő tipua a kollektiv bűn lehelne, Erre a leg

több példát Brecht konkrét történelmi-politikai szituációkat 

ábrázoló művészetében olvashatunk. Ilyen kollektiv bűn a né
met nép történelmi bűne, A legyek városának királygyilkos
sághoz való asszieztalása, /kár iiller megmutatta* bűnös a 

cinkos némaság is, hasonló ez a Camus-féle «gyilkos negatl- 

vitáshoz«, a be nem avatkozáshoz#/ Kollektiv bűn a gülleniek 

tette, a «győztesek bűne« Németország ellen stb, Ezek konk
rét bűnök, melyeket a közösség együtt követ el, vagy csak 

egyikük, de a többiek hallgatólagos beleegyezésével.
Az áldozat s a bűnös dialektikáját fejtik itt ki az irók. 

Felelősek vagyunk a világért, mely fölélik nőtt, s immár áldo
zattá tett bennünket. Lényegében azonban nap mint nap mi ma
gunk termeljük újjá. Dürrenmatt felteszi a kérdést a kollek
tiv bünrésseseég vonatkozásában:

illet-e még minket a védekezés joga? lies 

kötelességűnk-e az áldozat sorsát vállalni?« /135/
Ez Az altonal foglyok egyik alapproblémája is. Camus állítja, 

hogy a kollektiv bűnbe az emberek egymást hajszolják bele:
«Annyi okoskodást hallottam, hogy szinte már meg
zavarták a fejemet, és másoknak annyira megzavar
ták a fejét, hogy a végén gyilkolásra adták magu
kat, s igy rájöttem, hogy az emberek szerencsét
lensége onnan ered, hogy nem világos a nyelv, me
lyen beszélnek,« /136/

Közeledünk a táré,adalmi-konkrét szférákhoz. Eljutunk a 

konkrét egyéni bűnhöz. Ili valóban elcsábította Klárát,
Leureaült valóban gyilkolt, A baleset hőse tönkretette főnökét.

• ••



- 61 -

Egyikük sem azért bűnhődik /akárcsak, máé vonatkozásban, 

Julien Soréi/. Közel áll ehhez a fajta bűnhöz a kafkai vét
kesség. Josef K.-nál, Somsánál ugyan még ennyi ürügyszerü 

bűnt sem lehet találni: Kafka még abszurdabb utódainál. A 

konkrét egyéni bún természete a mi ivóinknál is lényegte
len.

"Az utazó kíváncsian 

cselekményt osztanak ki rá. - Ez lényegtelen - 

felelte az ügyész - bűncselekmény mindig akad*" /137/
A vádlott valóban elkövetett valamit, a meghurcoláshoz és 

halálos Ítélethez azonban nem eleget. Az eljárás lényege ép
pen abban rejlik, hogy az Ürügyként előrángatott bűn mögött 
a kisember felfedezze eredendő bűnét: hiábavaló, hamis életét.

Az egyéni-konkrét bűn úgynevezett "ostoba bűn". /138/
Az arab megölése teljesen értelmetlen, Indokolatlan* Céleste 

nem véletlenül nevezi bieursault tettét szerencsétlenségnek* 

Camus eltekint attól, hogy az arab megölését egy emberi 
élet kioltásaként vizsgálja* Fogadjuk el az 6 "munkahipoté
zisét”, és tekintsük ml is "ostoba bűnnek" Keursault tettét, 

amilyent tucatjával követ el az ember mindennapjaiban* Rosz- 

szak vagyunk, ártunk egymásnak, kínozzuk szeretteinket, gyá
ván viselkedünk, kibújunk a felelősség alól, tilalmakat há
gunk át, "lopunk-csalunk", s gyakran, ha nem is késsel vagy 

pisztollyal, de szóval és lélekben - ölünk is*
Az arab megölése még a fentieknél is értelmetlenebb, 

hiszen lieursault^nak secmi köze az áldozathoz, s csak a "tűző 

nap miatt" Öl. Ez az "ostoba bűn" lesz az abszurd bűn. Az 

abszurd bűn kategóriájába mindennapjaink értelmetlen kis gaz
tettei is beletartoznak. Az abszurd bűn szerepe, hogy kiszol
gáltassa az embert a bíróságoknak* Ez a "külsővé vált" tett 

annyira illogikus, hogy a per folyamatában egyre lényegtele
nebbé válik* Egyre Jobban kidomborodik ürügy-Jellege, bár 

csak a perbefogatás mechanizmusa érdekes, mert ez a külvilág 

természetéről árul el valamit. Érdekes még a bünhődés folya
mata, mely magáról az emberről tudósit*

igtudakolta, milyen bün-
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"kost már tudjátok, mi a bűn, miként megtudta 

azt ICáin, megtudták a fiai, az özönvíz előttiek, 

a Szodoma- és Gomorrha-beliek, a fáraó, Jób és 

valamennyien a kárhozottak* És miként ők annak 

idején, most ti is más szemmel néztek a teremtett 

lényekre és dolgokra, mióta ez a város bezárta 

falait körülöttetek és a csapás korul* Lost már 

tudjátok, hogy Íme rátérhetünk a lényegre*" /139/
Oran városában is életformájuk bűnére kell hogy ráébredjenek 

az emberek a pestis folyamatában* A bűnös természetesen ál
dozattá válik az abszurd bűn viszonylatában* Ш isten és a 

teremtés volt az első bűnös, miért szenved "kapott* bűnei 
miatt az emberiség?

Az egyéni konkrét bűn űrügyén elszenvedett bünhődés egy
részt ráébreszti az embert életformájának értelmetlenségére, 
bűnös közönyére* Ráébreszthet valami mára is, hiszen Meursault 
éppen megigazul a per során, lelkében megtisztul, és felismeri 
önnön igazságát* Ő lesz a "másmilyen": a tudatosuló* fokoza
tosan hőssé és némileg tragikussá váló embertípus.

Az eljárás folyamatában Le ureaült potenciális és látens 

elitéltből /amilyenek mindannyian vagyunk: halálraitóltek/ - 

valóságos börtönlakó és halálraítélt lesz* Ezt a processzust 

kívülről kényszerítik rá, de lassan belső természetévé válik*
A börtön magányában befelé fordul, felismeri önnön lényegét, 

és tudatosan elvállalja azt. Felismeri a per lényegét is. Rá
jön, hogy nem bűntettéért, hanem "másmilyenségéért" Ítélik 

el* Ebben a folyamatban Leursault megnemesedik. Krisztussá 

lesz, meghal az igazságért: elitélik azért, mert különbözik 

/hogy nem hazudik/ és mert lényegében nem különbözik /bírái 
rémülten ismernek benne saját közönyükre/* "önvédelemből Ölik 

meg"* /140/
Camus élesen elkülöníti a vád-vétek-bűn fogalmait*

"Azt mondtam, nem tudtam, hogy ez vétek, csak 

annyit mondtak, hogy bűnös vagyok* Bűnös vagyok, 
megfizetek érte, többet nem kívánhatnak tőlem • • •
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- Tévedsz, flam - felelte /а pap/, - többet is 

kívánhatnak tőled# Talán majd kívánják is egyszer. -
- Micsodát? Azt, hogy láss. - Mit lássak?...4 /141/

A pap isten nevével felel. Meursault értetlenségét és aggá
lyait azonban az idézet eddig is tökéletesen illusztrálta.
L eursault készséggel elismeri, hogy gyilkosságát a társadalom 

törvényei bűnnek tartják, s ezért fizetnie kell. A vétek va
lahol mélyebben gyökerezik - s vétkesnek nem érzi magát, úgy 

találja, hogy a bíróságnak semmi köze az ő személyes világá
hoz, leikéhez.

Bűnösségét a tárgyaié teremben ismeri csak fel /nem - el!/, 

ahol látja, mennyire megdöbbenti létével a közönséget. Ekkor 

érti meg azt ia, hogy mi a vétke. Meursault veszélyes, ember
telen őszintesége Ürességet takar. Az emberek nem ilyenek* 

hazudnak, csalnak, tettetik magukat, de általában nem ölnek 

órabért - szólhatna az ellenérv. Vagy épp azt akarja mondani 
Camus, hogy az emberek igenis ilyenek* igenis mindannyian 

potenciális gyilkosok, csak elleplezik a társadalmi normák 

mezével, keureault "más"-sága lényegi azonosságot takar. Kol
lektiv méretekben az embereknek éppúgy nincs bűntudatuk, ahogy 

Meureaultnak sincs.
"Csak egy benyomásom vol* villamoson állok, egy 

pad előtt, s a névtelen utasok mind az uj érkezőt 

lesik, hogy kikémleljék a furcsaságait. Tudom, 
ostoba gondolat volt, mert hisz itt nem a furcsa
ságot, hanem a bűnt kutatták, űe hát a különbség 

nem nagy, s csakugyan ez volt a gondolatom." /142/
Az emberek "sej telem« nélküliek" /Camus/, azaz bűntudat és 

bünbánás nélküliek mindaddig, mig rájuk nem csap a per formá
ját öltő katasztrófa.

A Beckett ábrázolta bűn ismét külön kategóriát alkot. 

Beckett hősei a múltban követték @1 egyéni, sosem intellek
tuális, konkrét - és mindig szeretteik ellen irányúié bűnü
ket. A gonosztett - a családtag, szerelmes tonkretevése, 

megölése, öngyilkosságba hajszolása a sirig kísérti a hőst,
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aki a belső hangok áradatában vezekel. A kocka megfordul - 

az ember hosszú életének áldozatai, a holtak szellemei most 
leszámolnak a bűnössel. £ konkrét tettek mögött Jieekettnél 
is az egész életforma közönybe embertelenségének bűne lap« 

pang.
A perek örökké folynak az élet szinterén. A bűnvádi 

eljárás allegóriáját Íróink igen sokféle értelemben használ
ják. Ahogy minden emberi ut szükségszerűen a pátoszmentes 

halállal végződik - úgy jöhet el mindenki életében a per ie. 

Nem jön el mindig és mindenkinek. Van, aki per ée az Ítélet 

ismerete nélkül hal meg, a katasztrófa csak egyeseket választ 

ki. A halál viszont mindenkire vár, s akinek nincs is «külön* 

pere - tanúja a másokénak, s ha addig nem is, halála, egyéni 
«kis« pere előtt /erre példák a Beckett-hősök/ leszűri a 

tanulságokat.
Persze a katasztrófa, épp természeténél fogva, teljesen 

véletlenszerűen jelöli ki választottjait. Josef K.-t, Ilit, 

de talán még Meursault-t is az egyformák masszájából és épp 

nem különböző voltuk miatt választja ki magának a véletlen 

képében jelentkező végzet. A pereket illatosa csak annyi bizo
nyos, hogy bármikor lecsaphatnak és bármilyen formát Ölthetnek.

Az ember megtanul együtt élni a hétköznapi borzalommal.
A perben, a látszólag kivételezett állapotban végül felismeri, 

hogy lényege szerint a hétköznapok poklából nő ki. A per 

"otthont ad" az embernek, a per befogadja az embert, és máso
dik természetévé válik, hiszen a világ valóságos mozgatóerő
inek hasonmásai

"Einden olyan természetes, jól szabályozott és 

jól megjátszott volt, hogy - bármilyen nevetséges - 

de az volt az érzésem: én is a családhoz tartozom." 

S a tizenegyedik hónap végén, mert addig tartott 

a vizsgálati fogság, mondhatom, szinte csodálkoz
tam, hogy másnak is örülhettem régen, mint ama 

ritka pillanatnak, amikor a vizsgálóbíró kikisér 

az ajtajáig, ráüt egyet a váltamra, s barátságos 

arccal Így szóls - No, mára elég, Antikrieztus 

url..." /143/
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Keursault végül rájön, hogy ő csak a világ rejtett és "gyen
géd közönyének" a hasonmása* Ugyanennek a kifejezője a per is.

Lás bűnösök - a kevésbé tudatosak - azért menekülnek az 

őket kiválasztó perbe /А baleset utazója/, mert benne éle
tükben először egy csoport ember nekik maguknak szentel fi
gyelmet. Félrevezetve bár, de boldogan adják át magukat az 

eljárásnak. Hisznek benne. Leursault nem hisz semmiben, vi
szont felismeri, hogy a világ perek összefüggő láncolata, s 

Így a per szükségszerű.
Természetesen az életösztön és a szabadság hamis illúzi

ója "eleinte" megakadályozza a vádlottat, hogy felismerje a 

per lényegét. Kezdetben nem ért semmit, jogérzékének, önvé
delmének csirái tiltakoznak az eljárás ellen. A "kegyelem" 

váratlanul és készületlenül éri. Fbkozatosan ébred rá, hogy 

életelemévé vált saját pere. A per, amely a külvilághoz való 

viszonyt, azaz a kétségbeesést realizálja.
Megriadtak, de nem estek kétségbe, s Így nem ér
kezett még el a pillanat, mikor a pestisben majd 

saját életformájukat pillantják meg, s amikor el
felejtik azt az életet, amelyet a pestis megjele
nése előtt éltek." /144/

Később kényszerűségből, a szenvedés kohójában rájönnek, hogy
ha... a pestis /a per/ veletek néz farkas- 

szemet, annak a jele az, hogy elérkezett a pilla
nat, mikor magatokba kell ezállnotok." /145/

A világ az embert perek, Ítéletek és halál utján vezeti 
rá a maga diktálta útra. "La már parancs az igazság" /146/ - 

mondja Camus, a tanács és a kérés nem elégségesek többé*
Hogy aztán milyen igazság a perek igazsága - az már két

séges. Kint minden más fogalom, az igazság is relativ, külö
nösen modern korunkban. Annyi bizonyos, hogy a perek igazsága 

a világhoz tartozik és nem áz emberhez. Az ember hiába ismeri 
fel saját, valóban létező bűnéta a perek sohasem adnak fel
mentést. A felismerés katarzisára az Íróink ábrázolta hősök

. • •
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közül egyedül a lázadó sziszüphoszi ember lel. Héhány kivá
lasztott hősnek adatik csak meg, hogy megértse a perek mé
lyén rejlő embertelenséget. Kajöjj ón, hogy a biróaágok Íté
lete egy velejéig rohadt társadalom nevében - ugyancsak gyil
kosság. Akkor is ha a vádlott beismeri bűnösségét.

nem érdekelt más, mint a halálos Ítélet. Le 

akartam számolni a vörös bagollyal. Következéskép
pen# politizáltam... Nem akartam pestises lenni, 

ennyi az egész. Hittem, hogy a társadalom, amely
ben élek, a halálos Ítéleten nyugszik, s ha küzdők 

ellene, a gyilkosság ellen küzdők.
... A vörös bagoly volt az én ügyem, az a mocskos 

kaland, mikor pestistől mocskos szájak bejelentik 

egy megláncolt embernek, hogy meg fog halni, és 

mindent meg is tesznek, hogy meghaljon, miközben 

éjszakák múlnak, a haláltusa éjszakái, melyek 

folyamán nyitott szemmel várja, hogy meggyilkol
ják." /147/

9

Az Ítélet legiszonyúbb sajátossága Camus szerint az, hogy 

végérvényes, és nem hagy helyet a reménynek. A büntetés, Íté
let nélkül, még elviselhető lenne, mondja. A halálos Ítélet 

/az Ítélet/ felolvasása olyen kegyetlen bizonyosság, amelyről 
Dosztojevszkij óta beszélnek az Írók. Az ember élete, Öntu
datra ébredésének pillanatától, e halálos Ítélet tudatában 

telik. Iszonyú ez, és nyomasztó a mi életünk. Visszaértünk az 

ember eredendő bűnének okaihoz# tolandó©águnkhoz. /"A halálra
ítélt volt az, akiben a kor magára ismert."/ /148/ Az Ítélet 

kívülről jön, önkényesnek tűnik, llem tudjuk ki Ítélt halálra 

bennünket az ábt születésekor. A bűnös a modern perekben nem 

tudja, mennyire jogosultak birái az Ítélet meghozataláras
, "Az a tény, hogy az Ítéletet este nyolckor olvas
ták fel és nem délután Ötkor, az a tény, hogy eset
leg másképp Is hangozhatott volna, hogy olyan em
berek hozhatták, akik időnként inget váltanak,

• • I
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s hogy egy olyan bizonytalan fogalom nevében hoz
hatták, mint a francia /vagy német, vagy akár 

kinai/ népé, mínaez nagyon gyengítette, az én 

szememben, azt az Ítéletet." /149/
n birák. az esküdtek, - maga az itélőszák valóban eset

leges, A baleset biráiban, a Kozcny fürkésző esküdtjeiben 

felismerni véljük a bíróság kafkai képét, A birók titokzatos, 

kiismerhetetlen, általában torz figurák, öreg, beteg roncsok, 
szemmel láthatólag emberi bűnökkel terheltek /akárcsak Déry 

kafkai ihletésű Gr,a, ur Х.-ében/, Visszataszító voltuk és 

esetlegességük megkérdőjelezi hatályukat, A birák hatalma 

mégis óriási és megfellebbezhetetlen,
jóllehet a törvényszék groteszk, különc és 

nyugdíjazott, de mint ilyen, mégis maga az igazság
szolgáltatás

El kell fogadni itéletükut, mert valami titokzatos módon 

az igazságot képviselik. Természetesen agy "külső” igazságot, 
a világ igazságát - és nem az emberét, A birák láthatóak, de 

el nem érhetők, pedig ők a legalacsonyabbak a sorban. Az igazi 
Főnökük erőkre ismeretlenek maradnak a bíróság bürokratikus 

hierarchiájában, Kafka kastélya elevenedik meg Íróink perei
ben. Az ügyfeleknek "csak beosztottakkal, tapasztalatlan 

tisztviselőkkel akad dolguk" /Ibi/ - a tőlük kell elfogadni 
az Ítéletet valami bizonytalan, elvont fogalom nevében,

A vezérek ismeretlenek, mint ahogy az okok is azok, mióta 

eltűnt a "Legfőbb Biró" az ember feje főiül. "Isten meghalt" - 

vezeti be а XX. századot Nietzsche. Az ember eltöpreng a meg
üresedett ég alatt, vajon létezett-e isten egyáltalán? Annyi 
mindenesetre bizonyos, hogy az objektiv Ítéletek és belátható 

kauzalitások helyébe önkényes törvények léptek, amelyek gyil
kolni is tudnak.

Az elitéit, párhuzamosan azzal, hogy ’befogadtatiк a 

perbe", egyszersmind kivettetik a társadalom testéből. "Itt" 

lesz, mig a többiek mind "ott" vannak. Hirtelen, birái előtt

• • ♦
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állva, rádöbben, hogy rajta kivül mindenki a bírósághoz tar
tozik*

"Akkor vettem észre azt Is, hogy itt az emberek 

úgy mozognak, szólítják egymást és társalognak, 

mint valami társaskörben, ahol mindenki örül, 

hogy osztálybeliekkel találkozhat* Azt a furcsa 

őrzést is akkor értettem csak meg, hogy azt hit
tem, fölösleges vagyok itt, holmi betolakodó" /152/

A többiek az egyén vonatkozásában özek szerint nemcsak el
lenséges tömeget, hanem itélethozókat is jelentenek*

A Zárt tárgyalás pokolban bűnhődő figurái egymás hóhé
rai lesznek* ez a biróság-téma egy másik vonatkozása, hinden 

ember meg- és elitélője a másik tettének. S ha nem volna az, 
mint lüeursault, úgy a "negativitás" a gyilkos, a bo nam avat
kozás, a közöny* Csakis akkor volna megoldás, ha egymás fejé
re rótt ítéleteink mindig helyesek volnának* Erre azonban 

nincs esély, már csak a tények megismerhetőtlen volta miatt 

sem* A modern ember alternatívája a halálos ítéletet hozó 

bíróé vagy a "gyengéd közönyösé"* A bíróvá, illetve hóhérrá 

előlépett ember maga is fél*
/a hóhérok/ olyanok, mintha félnének."Inés *

Garcin: Félnének? Furcsa. Ugyan kitől? Az áldozata-
• • •

iktól?
Inés; Csak hagyja} Tudom, mit beszélek* Láttam már 

magam tükörben*" /153/
A bünhődéa megkezdődik már az Ítélet előtt. A bünhődés 

a szabadsággal ellentétes állapot, az egyén közösségbeli lé
tének lényegét tükrözi* Leursault a börtönben döbben rá a 

szabadság értőimére, annak hiányából*
A kívülről az emberre kényszerltett biinhődéeen kivül 

látunk Íróinknál egy másfajtát is. Beckett hőeei egy belső 

lelkiismereti bünhődésben vergődnek. ííem vagyunk bizonyosak 

benne, hogy azonoe-e ez az érzés a bűntudattal, ivindenesetre 

több a meursault-i "bosszúságnál", több gyötrelemmel jár.



- 69 -

A "többiek" hóhérezerepét itt az egyéni tudat veszi át*
Beckett ezt többféleképpen ábrázolja* Tudathasadásként: 

figyelő Szemre és menekülő Testre bomlott emberi alakban*
A tudatnak vádló részét legtöbbször a "hangok" alkotják* A 

feláldozott szeretteik hangjai, szóljanak bár a magnetofon 

szalagjáról, avagy a belső monológ formájában, üldözőbe 

veszik ós leszámolnak a bűnössel*
Beckett hőeeinek jelentős része beszédkényezerrel bűn

hődik* Állandó monoton fecsegésük a lelkiismeret hangjait 

/az emlékek kisértetjárását/ hivatott elnyomni* Merészt 

kétségbeesetten keresik automatizálódott, Összefüggéstelen 

szavaik mélyén azt az igazságot, melynek megfogalmazására 

egész életükben hiába törekedtek*
A halál előtti pillanatok tanúi vagyunk Beckett drámá

iban* Az üldözött vad megbújik odújában, bezárkózik, letakar
ja a figyelő tekinteteket /Film, l.ondd Joe/, de a hang Így 

is rátalál* Sorban újra meg kell ölnie rég elhunyt halottait, 

hogy utolsóként végre 6 is rieghalhaseon* A vádak a torok el
némulásáig tartanak*

Msutt hangokkal próbál védekezni a becketti ember a 

hangok áradata ellen* Fecsegésével próbálja elnémítani a vá
dak suttogását* Az elhasznált nyelv fráziskincsében szeretné 

megtalálni az igazi, a felmentő szavakat* Beszéd, a kimondás 

vágya, és a kimondás lehetetlensége* Akkor legalább a csend 

a vágya. Lechanikua elnémulás, a belső csend reménye nélkül.
Magát a bűnöst vizsgálva végül ki kell jelentenünk, hogy 

a vizsgált Írók szerint az ember már eleve nem lehet ártatlan.
"A baktérium a természetes. A többi, az egészség, 
a tisztesség, vagy ha tetszik, a tisztaság, az 

akarat következménye, méghozzá a lankadatlan 

akaraté." /154/
A rouseeau-i gondolat megfordítását halljuk Camus szájá

ból* Tarrou a hit nélküli szent problémáját kutatja. Rájön, 
hogy nemhogy szentnek, de még viszonylag becsületes embernek is
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csak óriási önfegyelem és önmegtartóztatás árán lehet maradni. 

Meg kell próbálni legalábbis "ártatlan gyilkosoknak" lenni. 

Tehát: "a baktérium a természetes” - az ember mindig bűnös.
Ez az oka, hogy az ürügyként felhozott vád milyensége 

lényegtelen. Ez az oka annak is, hogy az ember, aki saját 

bűnösségének szellemében, egy bűntudatot belesulykolni akaró 

világban nevelkedett - végül lázadás nélkül fogadja el az 

Ítéletet. Embervoltunk bűnnel kezdődött, s a földi élet so
rán csak megtoldottak eredendő bűnünket a kollektiv és egyé
niekkel. A kisember bűne nem tudatos, pontosabban nem ön
tudatos. Nem is lehet az, mivel sosem lát tisztán, a világ 

ée önmaga megértésének képességét megvonták tőle.
így válik a bűnös egyre inkább áldozattá. G. Steiner 

szerint büntetésünk messze felülmúlja bűnünket.
"Romulus: védekezni béna, akitaz ember, aki• • • • • •

újra és újra meggyaláznak, a hatalom ezerszeresen 

bemocskolt áldozata " /155/• • •

A művész feladata, hogy ráébresszen ée tudatosítsa a 

bűnt. Öntudatra ébressze az embert, s ezáltal megszabadítsa 

kegyetlen sorsától. A legnagyobb művész legyőz minden bírót,
11 s ne,ghajol a legutolsó bűnöző előtt." /156/

A szimptómák embertelenül kegyetlen ábrázolásán túl itt 

érthetjük meg, hogy az egzisztenciálista irók is az ember mel
lett állnak, mindenekelőtt a teremtéssel szemben. A fegyenc- 

ben a mindenkori halálraítélt embert siratják el, halandó vol
tunk áldozatát. Teremtés elleni keserű lázadásukban az Írók 

kitűnő kritikai érzékkel ábrázolják a reális ellenséget: 

a gazdasági és társadalmi viszonyokat is.
órechttel szemben ők nem az ez elleni harcot érzik fela

datuknak. Legtöbbjük "heroikusán pesszimista", iáikor emberi 
létünk legfőbb evidenciája ellen lázad fel. A fent elmondottak 

mindenekelőtt Camus-ra jellemzők kizárólagosan. Dürrenmatt és 

Sartre a brechti nyomon haladva reális megoldásokat fontol
gatnak. Dürrenmatt azt javasolja mint kategorikus imperatívuszt,
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hogy az ec,ber "ne álljon ellent erőszakkal a gonosznak". 
Harcoljon helyette a maga szorény, de biztos •3ezk6zeivel. 
Akki makámájában ezt vallja: 

"BelU ra ese nek: ,k. Az i téle tnapon sir várunk-
ban legyél. Osonj be, kis alázatot sseeÁly, ivó-
társ. szol ,a, keltő, udvari bolond, alázd meg 
Lac;ad, i-,y a b',lcs ,inden falat ledc.nt... 4i /157/ 

Sartre a viiáü no ;vá1 toz,t:3 táaáza társadalmi lehetőségeket 
keres, Loravia padig azt ajánlja. hogy számoljunk is önnön 
fel i lei;eoeégi::nxxel. 

111elem= aueom ,é,a  

torzaláso,c sorában a kiivetkező a szorongás. Ahhoz, 
ho zy e szorongást, az egzisztencializr::us egyik alapvető ka-
tegóriáját megértsiik, előezÖr azt toil tisztáznunk, hoy zi 
a félelem. 

A  félelem: minciiz kon'crét, mindi.; valamitől való félelem. 
Olyan dolog, mely még megen inhet, van reminy, i  .iet kint. 
Sartre Zárt t6r:val41014sak poklúban nincs sziiksé;r félelemre, 
mert itt u.ár nsm lehet ref^ény. A  tárt aaalmi életben annál in-
kább szükségünk van félelemre; mint már idézt9m: 

"I.uszáj is félni, kis bogarain. Na ;;ion-na a Y on félni. 
Igy less belőled tisztességes amber." /158/ 

A  félelem konkrét olyan érteieriabon, hogy valakitől való 
meghatározott cetregést jelent. Lehet tartani attól, hogy 
elvesztjük szeretteinket, leget fedni a mogcsalatástól, lehet 
félni a háboruban 4 a háborutól, a háborun keresztül a halál-
tél. Az ember, lényegénél forrva, állandó "társbérletben él 
a halállal". Aga; emiatti ezorong(e az egzisztencialista lét-
élmény legalapvett bb kategóriája. A halálraitélt félelme, 
a halál előtti rettegés azonbanete dolog. A Közöny - nyil-
vánvalóan-a végletekig fíloznfikus és absztrakt mii. ! eureault, 
ha tudat alatt is,  de szorong. Attól a rillanattól, ho:y ki-
hirdették az itéletet, már "csak" fől: 
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"Tudtam, hajnalban jbánok értem. Nagyjából minden 

éjszakámat a mai töltöttem, hogy a hajnalt vártam.
A meglepetést sohasem szerettem. Ha már egyszer 

rólam van sző, jobb, ha én ia ott vagyok." /199/
Keur&ault-nak tulajdonméppen szerencséje van, mert egyszer sem 

hall lépteket*
"kert végre is ugyanúgy lépteket Is hallhattam 

volna, s a szivem felmondja a szolgálatot." /16С/
A szorongás ezzel szemben valami egészen más dolog. 

Kierkegaard kétségbeesésnek nevezi, és azt mondja a második, 
az etikai stádiumról Írva, hogy az egyén, átélve a sorsa fö
lötti kétségbeesést, felelősséggel választ jő és rossz között. 

Kierkegaard a szorongást az emberi élet olyan kényszerítő el
vének tartja, mely minden döntésünket meghatározza.

Az egzisztencialisták szerint a szorongás az autentikus 

választás velejárója, mig a nem autentikusé a félelem. Az in
autentikus világ a das kan külső, banális világa, a fecsegé
sé és a félreértéseké. Ellenben az autentikus világ az a vi
lág, ahol a lét regvalósitása érdekében választunk, miután 

az egzisztencializmus az autentikus szférával foglalkozik, 

/lévén, hogy csak azt becsüli/, a szorongás az egyik központi 
problémája.

Szorongunk, mondja az egzisztenciálista, mert állandóan 

választás előtt állunk, és mindig az üdvösségünk forog koc
kán /Sartre/.

A szorongás lényege, hogy tárgytalan, épp az oka megismer
het e ti en. A modern ember számára ez az igazi szenvedés. Eljut 

odáig, hogy a félelmet kívánja*
"... csakugyan szenvedni akarok. Inkább száz seb, 
inkább a korbács, a vitriol, mint ez az iszonyat 

az agyamban, a szenvedésnek ez a fantom, mely 

horzsol és simogat, de igazán sohasem fáj.” /161/
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A szorongás as érthetetlen világ lényebéből fakad# A lét 

átélése maga is állandó szorongással jár# igy nem lehet sza
badulni tőle# A szorongás leírásai minden egyes Írónál nélkü
lözik az alanyt# л szorongás közélet, nem pedig valamitől 
való félelemj

a köd lassan oezlani kezdett# de mégis maradt 
valami ny ugtalanito, ott ődöngött az utcán. Talán 

nem is igazi veszedelem: elmosódó volt, áttetsző.
De ón végül is éppen ettől féltem... »/162/

A dolgok szilárdságának hiánya, az volt a 

köd." /163/
sazs a bizonyosságok hiánya, kapaszkodó nélküliség#

Kikor Hamm, a vak szorongva kérdezi Clovt, a járni alig 

tudót, .hogy "- De mi történik? i.i történik?'*# s ülov erre 

azt válaszolja# hogy «Közeledik11 /164/ - akkor ugyanazt az 

Angstot fejezi ki dialógusuk /Kierkegaard, Jeidegger# oartre: 

"ismeretlen tárgyú félelem"/# mint a következő őartre-idézet:
"áármi megeshet, bármi megtörténhet’1# motyog tan,, 
derese nem afféle iszonyatok, mint amilyeneket 
az emberek találtak ki# Impétraz /a szobor/ nem 

fog táncraperdűlni a talapzaton: más fog bekö
vetkezni." /16ь/

A veszély bizonyos éa közeli, de minősége meghatározhatatlan.
Loravia egészen konkrét példát hoz a szorongásra. Anyja 

a szalonban vir^a Jinot, hogy anyagi helyzetükről tájékoztassa. 

Rita, a szolgáló az ajtó előtt várja, hogy Dino viszonyt kezd
jen vele. E kát idegen és ellenszenves, látszólag össze nem 

függő tényt !,loravia szerint a "kétségbeesés mechaniamusan köti 
össze. Visszajutunk Így a hétköznapok poklához. Dino mellett 

őrült magányában csak a szorongás tart ki, "amely abban a 

pillanatban számára a létezés egyetlen formája volt". /166/
Leg lehetne mindezt történelmileg is indokolni. A »lö

vészárkok sokkját" /félelem/ a hidegháború szorongása váltja 

fel. A szorongás mára ennél sokkal szélesebb területeket

• * •
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meghódított már, történelmen túli területeket.
Az Ó, azok a szép napok*., cimü Beckett-drámában Y»innie-t 

egyre mélyebben temeti be a homok. A mozgásgátlásoe álmokban 

látunk ilyeneket: "A feje, melyet sem elfordítani, sem fel
emelni, sem lehajtani nem tud már..." /167/ Beckett egyéb
ként is a szorongás végső fokait tapogatja. Az 6 színpadtech
nikai ötlete az, hogy a lelki tartalmakat fizikalizálva jele
níti meg. Y/innie-t betemeti a homok. A menekülő ember a 

Filmben vizsgáló szemre és üldözött testre esik szét. A beteg, 
tudathasadásos lélek önmaga elől menekül. Sarokba szólítják, 

bekerítik a vizsgáló tekintetek. Minden a fojtogató bezártság 

érzését sugallja. Végül megtörténik a leszámolás, addig azon
ban az ember a szorongás után még a kétségbeesésen és a ha
lálfélelmen is átmegy.

Két további ut lehetséges. Az egyikben az elidegenedés 

közhellyé szelídül, az ember hozzászokik a kétségbeeséshez, 
és belefárad a borzalomba. A másik megoldást Dürrenmatt 
ajánlja:

"Romulus: Tanuld meg legyőzni a félelmet. Napjainkban 

ez az egyetlen művészet, amelyhez értenünk kell. 

Félelem nélkül szemlélni a dolgokat, félelem nél
kül a helyes utat választani." /168/

Az egzisztencializmus szerint a szorongás egy olyan élet
érzés, mely felfedi a lét semmisségét, és megszabadít a das 

lan illúzióitól, Erre az utóbbira van is lehetőség. A láza
dást hirdető egzisztencialisták azt is állitják, hogy a szo
rongás leleplező volta segit, hogy önmagunk legyünk. Segit 

szakitanunk a világgal.
Az ember felfedezi a szabadságot, a "halál általi sza

badságot”. /169/ Ez az utóbbi lázadás csak a kiváltságosok 

lehetősége-képessége. Az átlagember megreked a szorongás, 
illetve a kétségbeesés börtönében.
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őrület, tudathasadás
kint bünhődésl lehetőséget Beckettnél már említettük 

a tudathasadást. Az egyén tudata vádlottra és biróra, mene
külő testre éa vizsgáló tudatra esik szét. Leheteza szoron
gás végső fázisa isj a saját tudata elől bújó én.

Frantz von Gerlaeh utolsó monológjában megrendítő sorok
ban vall az ember tudat alatti énjéről, a vadállatról. Camus 

ezt igy folytatja* az embe* rémülten pillantja meg magában
"a meghitten ismerős és mégis nyugtalanító 

testvért, akit saját fényképeinken fedezünk 

fel." /170/
ját magát sem. Tudatunk mélyén 

ijesztő ösztönök lappanganak, melyeknek felszabadulása akara
tunktól független, de az előlük való menekülés is esetleges. 

Moravia egyik hőse nem meghalni akar, hanem abbahagyni az 

életet. Csakhogy ez lehetetlen, még saját bőrünkből sem mene
külhetünk.

Az ember nem ismeri

"Amikor minden külső érzékelés - állati, emberi, 
isteni - megszűnik, az önérzékelés továbbra is 

fennmarad." /171/
A szubjektív idealizmus állítását, melyet Berkeley úgy 

határoz meg, hogy a lét kritériuma a tudat, amely a létezőt 

észreveszi - az egzisztencialista kisarkítja a patológia felé. 

Az egyéni létezőt kérlelhetetlenül állandóan figyeli saját 

tudata. Bines menekvés a világ - в itt most: Önmagunk elől.
"Mi bajom van, ml bajom van - sikolt fel a 

Minden elesendők öregasszonya - soha sincs 

nyugtom, mocskos, vén irhámból, a koponyámból 
kibuggyanok - és jaj, atomokat homlok!" /172/

Beckett Önmagukkal meghasonlott, önnön beszédüket kihall
gató hősei az őrület ezernyi útját járják be. Beszédkényszer 

és elnémulás, hallucináció, üldözési mánia, ugyanannak a
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megkezdett  és soha be nerc fejezhető ttorténetnek a monomániás 
ismétlése Stb. 

A clown a kezdetek óta kedvelt figurája az irodalomnak. 
A második világháboru utáni irodalom legijesztőbb figurái 
azonban jobb esetben idegbetegek, még inkább skizofrének 
vagy őrültek, legalábbis látensen azok, megindultak ezen az 
uton. 

Dürrenmattnál megtaláljuk az őrület egy más, ner^ kevésbé 
megdöbbentő megfogali azását. V bbiue és a másik két fizikus 
előtt az őrült és a gyilkos alternativája áll. Zaguk normá-
lisak, sőt zseniális tudósok. A totális állam elől Möbius 
az őrültekházába menekült, hogy eltitkolja végzetessé válha-
tó tudását a hadiipar elől. Tudósi felelősségével olyannyira 
felfogja kutatásai nyilvánosságra hozásának veszélyét, hogy 
inkább a ailkos szerepét is vállalja ós az órok rabeágot. 

A normális emberek lefelé bukdácsolnak a lelki betegeé-
gek és az idegbaj lépcsőin. A  zseniális  tudósok maguk bolond-
nak tettetik, hogy  megmentsók kortársaikat legalábbis a tü--
meghaláltól. Igyekezetlik hiábavaló: 

világ egy őrült elmeorvos karmaiba jutott." /173/ 

Néhilnv halálértelmezés  

Sokszor esett már szó a dolgozatban a halálról mint 
enberéletünk egyetlen bizonyosságáról, mint menekülési vágy 
tár ;yáról, mint az egzisztencialista filozófia egyik sarkala-
tos kete góriáj áról. Induljunk ki a halál filozófiai probló ld-
ját vizsgálva 

A rajéit lét, vagyis az egzisztencia Etelésére elsősor-
ban határhelyzetekben kerül sor. A bün, harc, szenvedés ilyen 
határhelyzetei sorában a halál az első helyet foglalja el. 

Az egzisztencia sajátságait /szorongás, elszántság, lel-
kiismeret, tervezés stb./ is a halál határozza meg. Ezek a 
tulajdonságok ugyanis a semmivel /a halállal/ való érintke-
zésnek, a semmi felé tartó mozgásnak, a eemritől való mene-
külésnek különböző módjai. 
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Az egzisztencia halál általi végessége meghatározza az 

időt is. Кеш a fizikai idő lesz az elsődleges, hanem az idő
leges egzisztencia ideje, mely minőségi /s nem mennyiségi/ 
kategória - véges és megismételhetetlen. Ez az időlegesség 

sorsként jelentkezik az ember életében. Az ember egyéni ide
jének vonatkozási pontja a halál. /Heidegger ezt úgy fejezi 
ki, hogy "az idő a jövő felől telik"./ Ezért legjellegzete
sebb reprezentánsa a kornak a halálraítélt. A világ irra
cionalitásának fő oka a halál kikerülhetetlen volta. Ez a 

tudat az idő foglyaivá tesz bennünket.
A halál fogadásának hogyanja az ember világra adott 

válaszát is megmutatja. Az emberek legnagyobb része retteg 

a haláltól. Az egész élethosszon át tartó szorongás egyik 

oka ez.A konkrét»közvetlen halálfélelmet mindenki másképp 

viseli - erre őartre Temetetlen holtak cimü darabja szolgál
tat jó példát. Az oktalan remény az embert az utolsó percig 

élteti. Aki nem fél a haláltól, az is csak azért állíthatja 

ezt, mert tudat alatt meg van győződve róla, hogy 6 maga hal
hatatlan. Ez is emberlétünk egyik titka.

A világ abszurd voltát az ember az egzisztenciálisták 

szerint két módon utasíthatja vissza?
Ha tudomásul veszi és természetesen fogadja a halált.

Ezzel lázad az ember a teremtés kénye-kedve ellen. Az arab 

halála Mészáros Vilma szerint természetes halál, s mint ilyen 

- szokványos és érdektelen* baleset, egy «ostoba bűn« másik 

oldala. Meursault halála tudatos. Tudatosan Ítélik el, s 6 

tudatosan fogadja el az Ítéletet.
»A civilizáció egyetlen haladása a tudatos
halálok teremtése« /174/ - mondja Camus a Menyegzőben.

A másik mód a világ abszurd Önkényének legyőzésére, ha 

az ember visszautasítja a kiszabott halált, azaz maga válik 

saját halálának urává. Az öngyilkosságról beszélünk. Camus 

szerint korunkban egyetlen komoly filozófiai probléma létezik, 

és ez az öngyilkosság.
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Három ut vezet tovább bennünket* Az eleő a caxnus-i lá
zadd emberé*

Sziszüphosz az abszurd hős* Szenvedélyei és 

gyötrelmei tették azzá* Az istenek megvetésével, 
a halál gyűlöletével és az élet szeretőiével hivta 

ki ezt az elmondhatatlan kínszenvedést, amelyben 

az egész lét arra való, hogy semmit se vigyen 

véghez•" /175/

* • •

Camus szerint Sziszüphosz többek között azért bűnhődik, mert 

leláncolta a Halált* /Iegjegyzendő, hogy a legenda tovább is 

folytatódik, fcondják, hogy a halált maga az ember állította 

vissza a maga trónjára*/ Ő tehát az emberért lázadó földi 
hérosz.

Az ezzel éppen ellentétes választ a halál-öngyilkosság 

kérdésére ismét Camus adja. Caligula úgy nyirbálja meg isten 

hatalmát, hogy a halálosztó szerepét veszi át. He lássunk 

Caligula vérengzésében semmi Írói perverzióti A császár szá
mára az öléé éppúgy absztrakt filozófiai tett, mint Dinonál 
a festés, vagy Roquentinnél Rollebon márki történetének Írása. 

Götz Az ördög és a Jóisten cimii Sartre-drámában ugyanazt érzi, 

amit Caligula»
"Ez az igazi boldogság» egyszerre elviselhetetlen 

szabadság és mindenki megvetése, vér és gyűlölet, 

az életével szembenéző ember hasonlithatatlan ma
gánya, a meg nem büntetett gyilkos mértéktelen 

öröme.*." /176/
Borzalmas kép ez Caliguláról, s akinek földi helytartóságát 

átvette - a halálosztó istenről is. Caligula felett már csak 

ő Ítélkezhetne, de
"... ebben a világban... nincs biró, és itt senki 
sem ártatlant" /177/
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A harmadik lehetőség tulirmtat a gyilkosságon s az ön
gyilkosságon* A halál bizonyosságának felismerése s az élet 

mégis-vállalása* Rieux ilyen módon él és cseleksziki ez a 

dosztojevezkiji ut* Végül az ember rájön, hogy bizonyos szem
pontból az élet végigélésőhez sokkal nagyobb erő kell, mint 

meghalni* Hősies élet éppoly kevés van, mint hősies halál.
Az "értelmes” halál már önmagában ia tett volna, alkotás és 

választás eredménye.
Az ilyen halál keveseknek adatik meg* Romulusnak sem. 

Életét teszi fel egy birodalom pusztulására, ezrek halnak meg 

miatta, családja is elpusztul* A jövő emberiségének megmentése 

vezérli, és az a tudat, hogy az utolsó percben könnyű szivvel 
adja majd életét ő maga is* A kipueztitás sikerül - de 

Teoderich jövendő Gennániája ugyanaz az erőszakszervezet lesz* 

Romulust még csak meghalni sem engedik, túlélésével igy irhá
ját mentő gyilkosnak tűnik, kost látjuk, hogy a halál megvál
tás is lehet.

Koravia végsőkig elidegenedett hősei és Az undor Roquentin- 

je is fontolgatják a halál gondolatát* őket már sem a fájdalom, 
sem a félelem nem érinti, Meghalni is csak azért akarnának, 
hogy valami felrásza fojtogató csömörüket* Haláluk is felesle
ges és értelmetlen volna, kínzó kérdéseikre az sem adna vá
laszt.

Sartre Temetetlen holtak-jában Jean számára is épp az 

élet válik elviselhetetlenné baj társai és szerelme megkinoz- 

tatása láttán. A meglcinzottak - a szenvedés örök joga nevében - 

kivetik maguk közül az élőt* Hősi halált halnak. A hősi halál 
ilyen gőgös és megvető lenne? Jean nem halhat velük, s elve
szíti őket. Úgy látszik, a halál, mint a pisai Campo Santo 

fraini-freskóján, csak azokra sújt le, akik ragaszkodnak az 

élethez.
"Értelmes" halál helyett kisszerű és pátoezmentes vég 

vár az emberre. Vagy, mint Beckett hőseinél, az élet még élő 

korában fokozatosan kihal az emberből: ¥>lnnie-t egyre mélyebb
re temeti a homok. A zsarátnok, a Cascando, Az utolsó tekercs
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vegetáld hősei egyre kevesebb szót és mozdulatot ismételnek 

a végső elhallgatásig.
A század "betegsége" végül a tömeghalál. A XX. század 

halálgyárainak Öldöklése a "többiek" vonatkozásában lerom
bolja a halál misztériumát. Camus Ostromállapot cimü drámá
jában emberi formában lép ezinre a Halál /Titkárnő/ és a 

PeBtis /őrmester/. A Pestis monológjában a halál elveszti 
pátoszát:

a magam módján uralkodom, és pontosabb 

volna úgy mondani, hogy funkcionálok. Ti 
spanyolok kissé romantikusak vagytok, szivesen 

látnátok egy fekete király vagy egy pompás 

féreg mezében. Pátosz kell nektek. Hát nemj 
Nincs jogarom, és egy őrmester képét öltöttem 

magadra. Királyotoknak gyászolnak a körmei, 
egyenruhája feszesen áll. Kihirdetem az ostrom- 

állapotot." /178/

• • •

Az egyéni én-tudat számára a tömeges iszonyatokhoz való 

hozzáedződés ellenére sem szűnik meg soha a halálfélelem ti
tokzatos szorongása.

Modern pokolképzetek
Túlvilágról az olvasott müvekben sző sincs, ©tekintetben 

teljesen materialisták Íróink. A poklot azonban sokuk megje
leníti} itt, a Földön, mégpedig a mi életünkben.

A pokolról alkotott elképzelések két dolgon alapszanak, 

valóságos háborúk és földi borzalmak képein, illetve emlé
kein. Brecht Kurázsi mamája a Harmincéves háború földjein 

vonulva azt mondja:

A

"Néha úgy érzem, mintha a poklon vonulnék az 

ekhós szekeremmel, és szurkot árulnék, vagy az 

égben járnék, és bolygó lelkeknek kínálnám az 

elemózsiát." /179/
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Ez az oldal jalanti mintegy az okokat, mig a pofcolkép- 

zetek másik forrása, a paranoiás emberi tudat - az okozatot*
A modern pokol Jellemzője mindenekelőtt, hogy újfajta 

iszonyatok helyettesitik a sokat emlegetett kinzóeszközöket.
A kereszténység, de a többi mitológia egyilt legérzékletesebben 

kidolgozott területe épp a pokol borzalmai* На да középkori 
freskókat, román templombejáratokat vagy azárnyasoltárokat 

nézünk - vagy akár a Divina Commediat olvassuk: a pokol- 

leírás szinte megmosolyogtat naivságával. A XX. század pok
la is a lágerek iszonyatos testi kínzásaiból nő ki* A ma 

emberét ez a »kén, rostály éa máglya” /Sartre/ már nem fenye
geti* Annál inkább kínozza a "szenvedés fantomja" /Sartre/, 

a szorongás#
A fárt tárgyalás poklában annyi közös van a középkori 

Infernóval, hogy itt is teljes a bezártság és örök a nappal.
A G*a* ur X.-ben szállodái elevenednek meg, Xiafka bíróságai 
Sartre liccusszálxőjában* Nincs ablak, az ajtó és a csengő 

működése esetleges* Nincs ágy, tehát alvás sem lesz* Nincs 

szemhéj, tehát egy pillantásnyi szünetre sem lehet számítani* 

Akkor van nappal, mikor égnek a lámpák, a lámpákat pedig em
beremlékezet óta nem oltották el*

"Garcin /az egyik elitéit /: De kint /mi van/?
Pincér /Legbotránkozva/: Kint?
Garcin: Kint! Ezeken a falakon túl?
Pincér: Polyösó van.
Garcin: és a folyosó végén?
Pincér: Újabb szobák, folyosók és lépcsők.
Garcin: Azután?
Pincér: Semmi." /180/

Ilyen a modern pokol:
"Nyitott szemmel, örökké. Szememben fényes nappal 
less. Fejemben szintén." /181/

A három bűnössel együtt hirtelen számunkra is világossá válik, 

hogy itt nem lehet tévedés, a három kárhozottat egymás
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hóhérjának rendelték. Teljesítik a feladatukat! Sartre sze
rint "a Pokol - ага többiek". Lég a halál megváltását sem 

lehet várni. Kern tudnak békén maradni, pedig az az egy segí
tene. A Zárt tárgyalás úgy fejeződik be, mint Dürrenmatt 
,.'iay StrindbergQje: "Hát jó, folytassuk! " /182/

DUrrenmattnak ebben a drámajában~két összezárt ember 

poklát látjuk. A pokol egymás- és önkinzó mechanizmusa töké
letes mása a hétköznapoknakj a jelen poklának.

"A remény nélküli ember szenvcelenaége és nagy
sága ez az örök jelen, pontosan az, amit értő 

teológusok pokolnak neveztek." /183/
Az abszurd ember a "jelenbe vettetett" /Sartre/. A pokol 

a jelen hétköznapja, mert hisz ott sem lehet változtatni sem
min, a mindenki néven nevezi önmagát /Camus/. Természetesen 

csak befelé nevezi meg magát az ember.
"... és eltompult, szenvtelen némaságomban 

úgy éreztem, mintha befalaztak volna valami 
légmentesen elzárt, fojtogató börtönbe:
Önmagamba." /184/

Beckett ezt a Mondd, Joe-ban Így Írja le:
"Tudod, az a krajcáros pokol, amit az agyadnak 

nevezel
A gondolataidban..." /183/

Kult é& jelen kísérteted, valóság és beteg fantázia 

fantomjai népesítik be az ember agyát.
Iszonyatos kép ez az emberről. A szlmptómák sorát még 

folytathatnánk, de a legfontosabbakat kívántuk csak Össze
foglalni.

Ott belül hallasz engem, igaz? • Ф* • f

\
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Állandó váltakozás állapota

Az állandó jelen idő* mely korüifolyja az embert* legin
kább abban a folytonos várakozásban fejeződik ki, mely minden
napjait meghatározza. A remény távoli, megccufolt utódja ez 

az brok várakozás, készült készenlétet jelent és balsejtelmek
kel terhes•

A Grodot-га várva ennek az örök emberi várakozásnak a ke
serű tragikomédiája. Megtudjuk belőle, hogy Godot neve behe- 

lyetteaitheteilen, eljövetele pedig nem következhet be. Beckett 

azt mondja, hogy “ha tudnám, /hogy ki Godot/, megmondtam volna 

a darabban." Jan Xott Írja:
"Nem tudjuk, hogy kicsoda Godot. I inden lehet, s eb
ben rejlik a becketti metafora komor nagysága. Csak 

egy biztos, hogy sohasem fog eljönni." /187/
Ebben rejlik az emberi nem tragikomédiája is. Estragon és 

Vladimir várják Godot-t mint üdvösségüket - a godot-i metafora 

az emberiség összes beteljesitetlen vágyát jelenti. A tuniszi 
társulat fellahokat szerepeltetve adta elő a darabot. Sokféle 

értelmezés lehetséges, Godot szimbóluma igen tág: hétköznapi 
kívánságainktól magas céljainkig s a halhatatlanság kívánásáig 

minden belefér. Godot nevének töve az Indoeurópai nyelvek több
ségében istent jelent. Hisz az 'ember fenti vágyai mindegyikének 

megvalósítását oly sokáig tőle várta! Ba Godot pusztán istent 

jelentené, a két csavargó nem beszélne üzleteiről, munkájáról, 

hétköznapjairól. Godot szimbóluma olyan súlyos, hogy még ezeket 
a kőnkretumokat is elbírja:
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És iáit válaszolt?
Hogy majd meglátja*
Azaz nem Ígérhet semmit, 
kert meg kell hánynia-vetnie az ügyet.
Pihent aggyal.
Megbeszélni a családjával.
A barátaival.
Az ügynökeivel.
Az üzlettársaival.
Betekint az üzleti könyveibe.
A csekkszámlájába, 
ö csak akkor nyilatkozhat." /188/

Vladimir az idealista, ő lelki és elvi okokból vár. Ő hisz 

Godot-ban. Estragon a fbldközelibb - a cipő is őt szorítja. 

Gogo mindegyre kételkedik:
"Didi boldogtalan, mert hisz Godot-ban. De ha 

nem várna Godot eljövetelére, még boldogtalanabbá 

válna. Gogo is vár Godot-ra, bár nem hisz benne.
És ő is boldogtalan. Gogo és Didi eljátsszák az 

emberi sors metafizikai komédiáját." /189/
A várakozás mint az emberi élet alapállapota, a menekülésre 

kész, de megnyugodni vágyó ember van jelen a többi olvasott 

műben is. Időtlen és tárgyatlan vágyakozás ez - állandó patt
helyzet.

"Estragon
Vladimir
Estragon
Vladimir
Estragon
Vladimir
Estragon
Vladimir
Estragon
Vladimir
Estragon
Vladimir

Istenhit. istenkeresés

Tárgyiasitsuk ezt a várakozást! A menekülési kísérletek 

sorában első helyen áll az istenhit, illetve istenkeresés. Ez 

tulajdonképpen nem ellenkezik a várakozás fent leirt tárgyat- 

lanságával. Isten léte, ha kétségtelenül bízik is benne valaki 
- mindenképpen körvonalazatlan, hatásköre sincs pontosan be
határolva.

A keresztény vallás istenéről, erről a jól szabályozott 

hatásterületű, minden helyzetre előrekész dogmákkal válaszoló
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Atyáról jcíár nincs szó az elemzett müvekben, Sartre veti oda 

a hagyományos keretek közt történő istenhitről a következő 

képet:
"A templomban, gyertyák fényében, egy férfi 
áll a térdeplő nők előtt, és bort iszik." /190/

A tételes vallásokba, közös szertartásokba vetett bizalom 

megingott. Az effajta bálványok hamissága könnyen leleplező
dött az ész fényénél, másfajta istent kell keresnünk, másfajta 

istennel kell számolnunk. Az istentől való megszabadulás sok
kal bonyolultabb, mint a festett képtől való. Bármilyen furcsa, 

az ateista Brecht fogalmazza meg pregnánsan Galileijében ezt 

az uj istenképet.
"Sagredo: Az Isten? Hol az Isten?
Galilei /haragosan/; Bem ott /az égben/! Aho^ a Föl

dön sem. Ha felettünk is lennének élőlények, 

hiába keresnék üt nálunk.
Sagredo: Hol lakik hát az Isten?
Galilei: Vajon teológus vagyok én? Matematikus vagyok.
Sagredo: I indenekelótt ember vagy. S én megkérdem

tőled, hol az Isten a te világrendszeredben?
Galilei: Bennünk, vagy sehol." /191/

Az objektiv idealizmus és a szubjektív idealizmus istenét 

különíti el Brecht a fenti idézetben.
Az ember előtt, a világháború utáni Írók müveit olvasva, 

világossá válik, hogy bár a tételes vallások kora letűnt - 

uj istenhit van kialakulóban. A magány gyötrelmében és az el
lenséges külvilág szorításában mindenki megteremti a maga kis 

istenét, a remény szigetét. Ez a szubjektív idealizmus istene, 

aki csak egyéni intuíció és kegyelee utján ragadható meg. mi
után mindenkinek megvan a saját istenképe, a mércék és kívá
nalmak is mások egyénenként. A szubjektív istenek tovább növe
lik az ember és ember közti távolságot és az ember evilági 
magányát.
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Érdekes megfigyelni, hogy a szubjektív idealizmus istenei 
mellett újratermelődik az objektiv idealizmus transzcendens is
tene is. Épp ez az ellenséges, érthetetlen külvilág válik va
lamiféle objektiv hatalommá, mely elől az emberek sokasága a 

saját-isten melegségébe menekül. A szubjektív idealizmus ii 
tenét az ember saját képére és hasonlatosságára teremti. Az 

objektiv idealizmus istenét pedig a világ képére és hasonlatos
ságára.

A fent elemzett újfajta kettős istenkép maga is válságtü
net. Abbéi a feltételezésből indul ki, hogy iaten létezik. 

Nietzsche az "Isten meghalt" kijelentéssel vezette be századun
kat. A bizonyosságok meginogtak, a bálványok ledőltek - az em
ber azonban még nem bizonyult elég erősnek a magány és a sza
badság elviseléséhez, és uj karámot keresett.

Elsőként vizsgáljuk meg azokat a világképeket, melyek fel
tételezik isten létezését!

A tökéletes világrend ée a jóságos isten leibnizi, már 

Voltaire korában leleplezett képe itt-ott még most is kisért. 

Kizárólag csak azért jelenik meg, hogy lelepleződjön, keserű 

gúnnyal nevetségessé tétessen.
A Szecsuáni jólélek három istenének, az Angyal szállt le 

Babilonba Angyalának, Az Ördög és a Jóisten hivőinek hazugsága 

/vagy naivitása/ lelepleződik:

"Isten engedelme nélkül semmi sem történik. És 

Isten maga a jóság, Így hát ami történik, az min
dig a legjobb." /192/

A szavak cáfolataként ott áll az asszony kétségbeesése 

gyermeke halála miatt. Erre fiiár a hivő sem tud választ adni. 

Annyit mond csupán, hogy isten nem akarhatta a gyermek halálát, 

ha egyszer életet adott neki. Ez sem az asszonyt, sem bennün
ket nem nyugtat meg. A hivő, ha becsületes, a következő alterna
tiva előtt álls

"Ha az ártatlanságnak kiszúrják a szemét, a keresztény 

ember el kell hogy veszítse hitét, vagy pedig bele
egyezik, hogy kiszúrják a szefliét." /193/
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Camus odáig megy, hogy azt mondja: a világ döntésre kény
szerit minket - választani kell isten szeretete és gyűlölete 

közt. Az isteneit választását indokló egyetlen érve, hogy 

vajon ki merné az ietengyiilöletet választani?** /194/
**A jó komédiája - hangsúlyozza Götz - gyilkossággal végző
dött," /195/ iiiszen a világban a "baktérium a természetes"/196/

Ljjatunk a Kafka által fölvetett "keresztény paradoxon" 

gondolatához. Ha isten jóságos, hogy lehet, hogy a teremtette 

világ ilyen gonosz? Nem, isten nem jóságos - válaszolnak Író
ink, Isten mindenekelőtt olyan önkényur, aki korlátlan hata
lommal /azaz totálisan, akár az állam/ igazgatja életünk min
den percét.

"Gotz: Semmik vagyunk, nincs hatalmink semmi felett.
Az ember csak álmodja, hogy cselekszik, holott 

az Isten vezérli." /197/
Beckett 1. Némajátékának primitiv díszletei közt az ember 

kiszolgáltatottságának tragikomádiája játszódik le.
akire Isten ujjal rámutat, egyúttal 

sarokba szorítja." /198/
Kiválasztottjait, Jónásait igy jelöli ki az isten, kény

szerítve őket szava hirdetésére.
A Szecsuáni jólélek három istene ezenűélődőnek vallja ma

gát. Azt mondják, hogy "teher alatt nő a pálma" - és,tehetet
lenek lévén, az ember önállóságában bíznak. Felismerik azt is, 

hogy a világ "lakhatatlan". Ilyenformán az ő magas mércéik, 

erkölcsi "parancsolataik halálosak". Ennek ellenére nem ismerik 

be kapitulációjukat a valóság előtt.
"Valljuk be, hogy parancsaink halálosak? Vonjuk 

vissza törvényeinket?
világ? Ki által? Nem, minden rendben van." /199/

Az ilyenformán kiábrándított és becsapott ember, a jót elve
szítvén, könnyen fordul a rossz felé. Bizonyosság kell, s a 

világ rendje amúgy is "kártékony" /Садиа/.

ff • • •

"Heinrich: • • •

Sóhaj Változzék meg a• • •
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szóval a rend, a derékszögek, a négyszögletes 

szobák, a meredt emberek városában önként vállal
tam honosságot, gyűlölködve és megkinzottan, meg
tagadtam azt a hosszú dajkamesét, amire azelőtt 

tanítottak /hogy a világ jó és isten könyörületes/. 

Engem becsaptak, csak a gonoszság uralmán nincs 

rés, engem becsaptak, az igazság négyszögletes, 
súlyos, tömör, nem tűri az árnyalatokat, a jó 

csak álom 

uralma lehetetlen.» /200/
Az embernek úgy kell megtanulnia élni, hogy elfogadja ennek 

a világnak az igazságát, azaz hogy a világnak nincsen igazsá
ga /Camus/.

A «totális« isten és a gonosz világ istene után nézzünk 

egy harmadik variációt isten alakjára. A deismus istenéről 
fogunk beszélni, aki létezett, megteremtette a világot, de 

aztán elhárította a felelősséget magáról. Isten «kezet és 

kulcsot« teremt, vallja Eartre Az ördög és a Jóisten cimű 

drámában, de azt már nem szabja, sőt nem is mutatja meg, hogy 

miit csináljon a kéz a kulccsal. iPersze, a gondolati variációk 

sora végtelen. Lehet, hogy mégis megszabja, csak ,JL nem vesz- 

szük észre, akár az állat, miikor elé lökik a szénát. Csak azt 

érezzük, hogy jól vagy rosszul megy a sorunk. Lehet, hogy 

igenis megszabja döntéseinket, determinizmus uralja a világot: 

azt hisszük, mi gondolkodunk, holott ő irányítja legintimebb 

pillanatainkat is.
Az 1« némajáték ember-bábja sem veszi észre az elébe toj>- 

nyosulő istent. Csak a kötelet, a vödröt, a kockákat látja, és 

a reménytelenséget érzi. Az egészséges dac, majd az életösztön 

is kihal belőle. Mozdulatlan apátiába süppedve igyekszik orrá 

lenni a determinizmuson. íme, egy újabb kérdés: és hátha az 

apátiát is ő rendelte el?
bök iró rajzolja istent süketnek és vaknak, közönyösnek 

az ember és a Fold iránt: tehát az istent magát apátiában. 

Isten kővé vált /Camus/, lévén ez az egyetlen elviselhető 

állapot a teremtette világ láttán. Isten utolsó mozdulatai

n . . .

olyan cél, mit nem érünk el soha,• • •
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arra irányulnak, hogy betömjék a kétkedés réseit, ö maga nem 

ura már a világnak, de más, az ember se legyen az! Az utolsó 

kérdésekre sem ad választ, ahogy Világosság nélkül marad annak 

a férfinak az élete is, aki haláláig várakozott a Törvény ka
pujában.

"A fecsegő rabszolga száját egy marék só 

tömi el." /201/
A Godot-ra várva Godot-jának mégiscsak isteni eredetére 

utal az a kép, amivel az egyik csavargó jellemzi: ül, és nem 

csinál semmit. A becketti végsőkig stilizált nyelvben ez egyet 
jelent az isteni apátiával. Lásutt est szó szerint ki is mond
ja Bee :ett, mucky őrült monológjába ágyazva, mely olyan, mint 

egy elrontott kompjuter memóriaegysége:
»Adva lévén
fehér szakállal kvakva kivül téren és időn s aki 
isteni apátiája
mindannyiunkat néhány kivétellel 
együtt azokkal akik néni tudni miért léteznek

Az isten más felfogásokban tehetetlen és öreg, már rég nem 

ura a világának.

egy személyes isten léte kvakvakvakva• • •

gasságából szerfölött szeret
és szenved

• • •

• • •• • •

" /202/• • •

"ügy közép-lengyelországi eldugott faluban volt 

egy kis zsinagóga. Egyik éjjel az őrséget álló 

rabbi bement a templomba és látta, hogy Isten ott 

ül egy sötét sarokban. Arcra borult és felkiáltott: 

«Uram, Istenem, mit csinálsz itt?" Isten válasza 

nem volt sem villámlás, sem mennydörgés. Halkan azt 

felelte: «Fáradt vagyok, rabbi, halálosan fáradt.”/203/
G. Steiner szerint, akitől az idézet való, «Isten belefáradt az 

ember vadságába” - nem ismerte már fel benne saját képét, 

hagyta hát a világot, s olyan messze költözött, hogy «küldöncei 
nem jutnak el hozzánk.” /204/

Götz erről az isteni elborzadásról a másik, az emberi ol
dalról beszél. Caligula is ugyanezt mondaná:

”Ln vagyok az ember, aki zavarba hozza a blindenhatót.
Ha Isten belém lát, megcsömörlik önmagától." /20b/

\

ei-
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A pestisben jpaneloux atya szavai még a tételes vallás ma
gyarázatát támasztják fel ezzel kapcsolatban, ő azt mondja, 
bogy isten, az ember közönyébe belefáradva bocsátotta Oranra 

a megtisztító pestist, kint láttuk, ebben van is valami igaz
ság, áe korántsem vallásos oldalról. Ebben a legutóbbi isten
képben, úgy tűnik* megfordul a kocka. Isten \*álik keserű, becsa
pott teremtővé, aki "elborzadott a zordon mii felett", Az ember 

elfajzásának ijesztő képei az emberre ruházzák a felelősséget 

ebben az aspektusban.
Beckett iiémajátéka újra a determinizmus istenét vádolja, 

áiaérlefceznek velünk, bizonyltja ez a kis refmekmü. A marionett
figura a színpadon az emberi sorsot példázza. Isten földet, 

eget és eszközöket ad neki, hogy meghódítsa környezetét és él
ni tudjon. Az ember tanulékony, hamar rájön, mit hogyan kellene 

használni. Gsakho,^ packáznak vele. iákor alkalmazná tapaszta
latait, elveszik eszközeit, eleinte újra és újra próbálkozik. 

Később gondolkodóba esik. Lassan elege lesz a sziszüpboszi 
hiábavalóságból, Beckett hőse épp ellenkező végkövetkeztetésre 

jut, mint Sziszüphoszi menekülni akar. De újra és újra vissza- 

penderitik a színpadra. Az abszurd világ láthatatlan, megismer- 

hetetlen, irracionális hatalmát illusztrálja a darab. Csak a 

képtelenség istene alkothat ilyen értelmetlen világot, ahol az 

élet csak arra való, hogy ne hozzon létre semmit /Camus/. Ez az 

"abszurd isten" még rosszindulatú is az emberrel szemében.
Kérdés, ho^y az ilyenfajta, a hagyományos objektiv idealiz

mus i3tenénól is totálisául», abszolút isten még istennek nevez
hető-e? Olyan emberi ésszel és kifejezőkészséggel befoghatatlan 

szféra ez, mint az atomkatasztrófa. Az ember utolsó, kétségbe
esett imája még ehhez az istenhez szól:

"Valaminek meg kell imozdulnia, valaminek a világ
ban, mert én tár nem tudok." /206/

Lassan visszafordulunk az emiberközelibb istenképhez: 

csudákhoz, jótettekhez, jmannaesőhöz. Ha az "abszurd istennél" 

a tőle való félelem - itt most a kétkedés az erősebb.
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"Lutz lelkész: Hem könnyű dolog,.• az evangéliumot 
hirdetni, amikor a puszta iiiten kivül nincsen 

Ms bizonyság, A taniványoknak annak idején 

könnyebb volt a dolguk,
zöttük lakozott. Szenük láttára tett számta
lan csodát
Isten országa, amely megígértetett nekünk, 
sose jött el. Sötétségben éltünk, s nem volt 

egyebünk a reménységnél. De ez kevés volt, 

Uram..." /207/
Götz ennél a még mindig áhitatos, alázatos kérdésnél messze 

tovább megy. Szavai eretnekek:

Hiszen az Ur ко-• * *

de hát az már régen volt. Az• • •

"Igen ám, de én sarokba akarom szorítani az 

Urat. kondja meg nyíltan: igen, vagy nem. Ha
hagyja, hogy nyerjek,' felgyújtom a várost, és 

akkor nem bújhat ki a felelősség alól. Gyerünk, 
vess kockát " /208/• • •

Természetesen túl egyszerű lenne isten létét vagy nemlé
tét ilyen direkt módon vizsgálni, hisz akkor istennek valóban 

sok teendője amadna. Sartre szavaiban az a kérlelhetetlen gúny 

lappang, mely a bálványdóntögetest szüli.
A játszma vége két alakja a legdrasztikusabban fejezi ki 

istenről alkotott véleményét, miután mindketten megpróbáltak 

imádkozni:
"Clov /kinyitja szemét/: Szarok rá. És te?

Hamm: Szélhámosság. /Hagghoz/ És te?
Hagg: Várj. /Szünet. Kinyitja szemét./ Pocsékság. 
flamm: A piszok! Hisz nem is létezik!" /209/

Akármilyen brutális is ez a megfogalmazás, mégis magában fog
lalja, hogy Isten valaha létezett, vagy legalábbis hittek benne. 
Egyszóval: említésre méltónak tartja isten nevét.

i oravia hőseinek ateizmusa nem elszakadás istentől. Az 6 

számukra Isten létének lehetősége az abszurd:
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" - Hát miben hittél? 1 intim egy pillanatig elgon
dolkodott volna, majd szárazán, pcntoean, megfon
toltan válaszolt: Semmiben. He nem azért nem hittem 

benne, mintha gondolkoztam volna rajta, s utána 

észrevettem, hogy nem biesek. Azért nem hittem bea- 

, ne, mert soha nem gondolkoztam rajta. És most se
gondolok rá. Sok mindenre szoktam gondolni, de a 

vallásra soha. Pedig ha az ember nem gondol vala
mire, akkor az azt jelenti, hogy az a valami nem 

létezik számára. A vallás az én szenemben nem 

olyasmi, ami tetszik vagy nem tetszik, hanem olyas
mi, ami nem létezik." /210/

Ezt a magától értetődő ateizmust csak i. Dráváénál találjuk meg. 
a toobi Író hőseinek meg kell szenvedni a felismerésért, hogy 

isten nem létezik. Leg kell küzdeniük az állandó reménnyel is, 

emberéletünk e csapdájával, hehéz elvállalni évszázadok hite 

után, hogy a magunk urai vagyunk. Az “Isten meghalt*' kijelen
tés a puszta világba veti az embert. A szabadság birodalma ez 

az őrükül kapott világ, de a szabadság ijesztő, állandóan dön
tőé előtt állunk, állandóan választanunk kell. E választásoe 

élet végeredménye pedig ugyanaz, mint az istenben bizóé: 

a választások csakúgy, mint a determinációk - a halálhoz v 

zetnek. Linden emberi ut végén ott leselkedik a prózai befe
jezés* Elvesztve a túlvilág! megváltás katarzisát, a hitellen 

ember be kell hogy érje a földdel. Ha lemond az öngyilkosság
ról, végig kell élnie - választania ezt az életet.

"Oresztesz: És akkor hirtelen rám szakadt a szabadság, 
átjárt engem. A természet hátrahőkclt. Kortalan 

lettem. Egyedül maradtam, egyedül a te j «5 tétiéle k- 

világod kellős közepén, mint aki elveszítette az 

árnyékát. És nem volt többé semmi ser. az égben, sem 

a Legfőbb Jó, sem Gonoszság, és nem volt többé senki, 

aki nekem parancsot adhasson." /211/
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A Galilei-dráma is erről vall:

"Az is kiderült, hogy аз egeket, Íme, nem 

lakja senki 
"A.zt látod

W /212/• • •

hogy ég és fold kozott nincs 

különbség. 1ЫС.január 10-e van. Az emberiség
• • • *

bejegyzi naplójába: a mennybolt eltöröltetett." /213/
Brecht szerint ezek után nincs akadály a földi jó érvényesülé
se előtt. A régi szellem akadékoskodását legyőzve a nép majd 

megteremti a földi paradicsomot.
Camus és Sartre hősei megszenvedik ezt a megvilágosodást. 

Brecht hősei isten nemlétére jönnek rá, kidéritik, hogy sosem 

is létezett. Vizsgált Íróink hősei elveszítik istent. Ez alap
vető különbség, félig tudatos, félig kényszerű folyamat. Kern 

hirtelen megy végbe, maguknak kell végigkinlódni. 

öartre - Beckett - Dürrenmatt tulajdonképpen színpadra drama
tizálja az ember kétségeit és belső megszabadulását istentől.

Az ember a kétség poklain keresztül eljutott odáig, hogy 

nem hiszi a hagyományon istent. Ml az ember válasza ebben az 

uj m;agárahagyatottságbnn?
i int azt embertársaink jelentős részének példája bizo

nyltja, sokan, kétségbeesésükben, feltámasztják magukban 

istent, megpróbáltak az istennélküliség tudatában élni, de 

nem sikerült, nem bizonyultak elég erősnek. A hagyományos 

istenkép ugyanakkor devalválódott. Az embereknek ez a része 

más, ’'személyes célokra készült" istent alkot magának, esetleg 

másfajta fétisekhez menekül.
A magára hagyott ember másik lehetősége, hogy "Önmagát 

válassza", iás-más jelentésben, de ez a marxizmus és az 

egzisztencializmus alapgondolata is.
biután az ember rájött, hogy a "hallgató isten szájába 

azt adja az ember, aß át akar" /214/ - rájön arra is, hogy már 

rég ő maga "leplezi Isten hallgatását" /21b/* Az ember meg
érti, hogy "Isten az ember magánya" /216/; az emberi kreativi
tás teremtette csak: az ember - az istent, "a maga képére és 

hason!ítoseágára". Bz a felismerés egyrészt döbbenettel tölt el, 

másrészt felemel. Götzot mindenesetre elvezeti a helyes útra.

Camus -
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Az is ton irroali tácát felismerő embernek most még az év
százados iccén-tudattal kell megküzdenie, л küzdelem sikeres: 

"fíziszüphoss: Egy istent Uz el ebből a világból, aki 

kielégületlenaégot és haszontalan fáj dale:©kát 

hozva költözött idő. Emberi üggyé teszi a sorsot, 

amelyet az embereknek kell elrendezni maguk 

kozott.” /217/

Az isten helyébe Camus a Földet állitja, és hirdet egy 

olyan "felsőbbrendü hűséget”, amely az emberért lázad. A 

profiletheuszi ember veszi át isten szerepét.

ha nincs is isten, legalább van egy lény,• • •

akinél az egzisztencia megelőzi az esszenciát, 

egy lény, aki van, mielőtt bármilyen íogalom 

definiálhatná létezését, 

either
ez a lény azés • • •

” /218/• • •

Természetesen: ez idealizmus; a tudat megelőzi a létet. 

De az emberi tudat müßt már, s nem az isteni!
Nietzsche már a századfordulóra megjósolja isién el

vesztését:
"1*1 lehet a mi egyedüli tanításunk? Az, hogy 

az embernek senki sem adja a tulajdonságait, 

sem isten, sem a társadaloic, sem szülei és elődei, 

sem ő maga 

egyáltalán létezik 

megítélhetné
Kietz3clia ta0adása eltagadja a tudatos embert is. A Promethe
us zi-ssiszüplioszi et*berek küzdelme mást hirdet, ők isten va
lahavolt arcának jó képmásai. A teremtés, alkotás, változta
tás, ujitáa munkáját vállalják.

Ebben az isten nélküli korban néhányan a gonosz isten 

szerepét veszik át. A Nagy Inkvisitor példázata figyelmeztetett 

arra, hogy a tömeg nem, vagy csak nehezen tud élni a megkapott 
/vagy kivívott/ szabadsággal.

Senki sem felelős azért, hogy
nincs semmi, ami létünket

• • •

• • •

" /219/• • •
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"Ó aki ebedül van, Isten nélkül és paran
csoló nélkül, borzalmas annak a mindennapok 

súlya. Paranceolót kell hát választani, mivel 
Isten nincs már divatban, 
hogy minden egyszerű legyen..., hogy minden 

tett parancsra történjen, hogy a Jót és a 

rosszat önkényesen, tehát nyilvánvalóan jelöl
jék meg." /220/

A nyájösztön veszélye fennáll, mig a világ a világ. Olyan 

vezére;:, faint eresztesz, kevesen vannak. 0 megteremtette a 

szabadság lehetőségét, és nem lovagolta meg hatalmát. Több 

van a rossz götzökből és Caligulákból. !Ealán Oresztesznek sem 

lett volna szabad elhagynia népét a felszabadító tett után. 

Lehet, hogy néhány hét elteltével az argoszbeliek visszaállí
tották trónjára a halált /mint Camus egy történetében/ és a 

vérengző Jupitert.
Caligula, a rossz földi helytartó gyilkol - Hamm már ki- 

pusztitotta a Földet. Hamm sokrétű szimbolikus alakjában ben
ne van a Krisztus-parafrazie /ahogy leursault sorsában is/. 

"Éli! Éli!" - kiált fel Hamm, sorsát beteljesülni látva. íeg- 

hal, de előtte klpusztitotta a Földet. Bevégezte a pusztítás 

nagy müvét.
Ezektől a Vezérektől, kell megmenteni az ember újonnan 

kapott földi királyságát.
Itt, a Földön jöjjön el a Paradicsom!

"És az univerzumban, melyet csöndeesége hirtelen 

újra birtokba vesz, felcsendül a föld ezernyi 
apró, igéző hangja." /221/

• •••

A lényeg csak az,• •

Camus csak addig tud eljutni, hogy istent el kell és 1 

hét űzni, számára a Föld a halandó lét börtöne marad tovább
ra ia.

Götz, leszámolva a Rosszal és a Jóval, utat talál a földi 
Paradicsom kivívásához# Rájön, hogy ez csakis fegyverrel le
hetséges.
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"A tiszta szeretetet akartam - ostobaság* Egy
mást szeretni annyi, mint gyűlölni a közös ellen
séget
és a Rossz elválaszthatatlan: vállalom hát, hogy 

rossz legyek, mert csak Így lehetek jó." /222/

A mi földünkön és a mi korunkban a Jé• ♦ ♦

Camus peaszimista humanizmusa is cselekvő, de a végső 

célt soha el nem érő lázadó hősei után Sartre a pártos akti
vitást, a forradalmi cselekvést hirdeti meg mint az isten 

nélküli világ megváltóját#
Idáig kevesen jutnak el* Az egzisztencializmus nem épp 

a forradalmi megújulás filozófiája. Összességében Durranniatt 
szavai jellemzőbbek a megürült ég alatt megoldást kereső 

bérré*
"A világ borzalmas, értelmetlen. A reményt, hogy 

minden értelmetlenség és borzalom mögött értelem 

lappang, csak azok őrizhetik meg, akik mégis 

szeretnek*" /223/

A földi szeretetet, jóságot, a «ne állj ellent erőszakisai 
a gonosznak" tolsztojánus eszméit hirdeti Dürrenmatt, a jóbi 
tűrés egyedül üdvözítő voltát, ügy tűnik, néhány fellángoláson 

kívül ez a maximum, amit a második világháború utáni próza a 

megürült világegyetem központjába tud állítani kiutként.

Végzet* véletlen

íróink többsége szamára csak isten halt ki a világból, 

az abszurd értelmetlenség nem, A vak Végzet, mely mint "a tragi
kum hiánya" - fejezetben kifejtettük, a életlen formáját
ölti.

A végzet: vak szükségezerüség - vallják Íróink. A látszó
lagos paradoxon a valóságot tükrözi: az abszurdumot feltéte
lezi*

*Ő azonban alighogy megérezte egyfelől mind) 

dolgok abszurditását, másfelől a többi dolgok 

szükségszerűségét /mert ritkaság, hogy az ab
szurditás érzetét ne követné a szükségszerűségé/,



- 97 -

máris érezte, milyen abszurdok azok a dolgok, 
amelyeket épp az imént szükségszerűnek érzett 

/mert ritkaság, hogy a szükségszerűség érze
tét ne követné az abszurdi tásé/•,,r /224/

A szükségszerűség csak akkor vak - mondja Hegel - ha nem; ért
jük meg, Brecht "kozéputon áll Gidipusz és karat világa között. 

Egyetértett Marxszal abban, hogy a szükségszerűség nemi vak, 
de mint minden igazi költő, tudta, hogy gyakran behunyja a 

szemét, " /22Ь/
Brecht enyhit a Dürrenmatt-féle állásponton, Dürrenmatt 

szerint a világ vicesorozatának sztereotip vége a csőd, A 

tragikum világa a Tegnap: ma nincs sors, csak véletlen. Az 

akarat a csődöt feltételezi /Ungvári Tamás/,
"kinél tervszerűbben cselekszenek az emberek, 
annál nagyobb erővel ütköznek a véletlenbe." /226/

Ennek a véletlen képét öltő végzetnek a formája bizonyta
lan, lecsapásának ideje is meghatározhatatlan. Egy biztos csak: 
hogy eljön, és hogy kimenetele halálos.

Az ember tehát, isten elvesztése ellenére sem szabad.
soha senki nem lesz szabad addig, ameddig 

csapások lesznek." /227/
• • #

Camus egyetlen megoldást kinál a végzet legyőzésére: ha az 

ember tudatosan szembe képes nézni halálával, leszámolhat vele. 

ííem a Némajáték figurájának apátiája ez, hanem egyfajta "cse
lekvő pesszimizmus".

koravia még a tudatosság megmentő voltát is megkérdője
lezi :

kivonhatja-e magát az eraber a végzet elől? 

lehetséges, hogy semmi különbség az Öntudatlanul 
elfogadott és a legtisztább tudatossággal átélt 

végzet kozott?" /228/

Bár Camus hisz a tudatosságban, ez nála sem sokat segít 

az ember konkrét létén, í eursault gyilkolt; tette sokkal inkább

ti ♦ • •
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véletlen szerencsétlenség, mint tudatos gonoeztett: öngyil
kosság а nem gyilkosság /I észáros Vilma/. Későn jön meg 

feeuraault tudatossága. Camus bebizonyítja, hogy előbb nem 

is jöhetett volna. Ahhoz be kell fogatnunk a perbe, azaz a 

katasztrófa pmechanizmusába.
Meursault átél valamiféle katarzist, önnön sorsán okul

va. Dürrenmatt ezt a mer tisztulást is m egtagadja az embertől:
"A végzet elhagyta a játéktérül néki szánt szín
padot, hogy a kulisszák mögül leselkedjék ki 
az előtérben minden baleset, betegség és krízis 

lett.

, • • •

minden számítás szerint vereség vár ránk, de 

ez is kevésbé fájdalmas, mint az, hogy agy csavar 

esetleg meglazul, egy tekercs elromlik, egy 

billentyű meghibásodik, s itt a rövidzárlat, a 

téves kapcsolás, a világ vége. így hát nincs 

többé l3ten, aki fenyegethetne, nincs igazság
szolgáltatás, nincs sors.
baleset, műszaki hiba előidézte gátszakadás, 
laboránsnők szórakozottsága folytán levegőbe 

repülő atombombagyár, tévesen beállított kel
tetőgép« n /229/

• • •

csak közlekedési• •

Sem a feltámasztott istanhit, sem a helyébe lépő uj mí
toszok nem hoztak menekülést az abszurd világból, findig hátra 

van még a kitörés. Kilépni a °das tanH sorsából, kezünkbe 

venni saját életünket - esetleg másokét is - vezérré válni.

A lázadó ember

Lehetséges-e ez egyáltalán? Yannak-e>lehetnek-e még a 

mai életben is hősök? a.Ilyenek a lázadó ember esélyei a modern 

korban? A lázadó ember tragikus hős kell hogy legyen, Van-e 

mód a tragédiára a baleset ée a szerencsétlenség korában?
A tragikus hős sajátsága pusztulás és önmegvalósítás össze
fonódása, hátterében azonban ott van - G. Steiner szerint - 

az istenek haragja.
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, «Az embert Begnemesiti az istenek bosszúálló
haragja, vágj igazságtalansága. Nem teszi ár
tatlanná, de mintha lángok közt ment volna át, 

megszenteli.« /230/
A mai lázadás egyik lehetséges módja viszont épp az 

isten s a teremtés elleni lázadás. A görög tragédiák és a re
neszánsz hősei eszmékért lázadtam, de sokkal konkrétabb tőr- 

ténelííáleg-tarsadaliLilag ezukebb eszmékért /a zsarnokság 

ellen, a polgári konvenciók, az emberiesség törvénye stb. 

ellen/, lodern lázadóink viszont olyan evidencia ellen ágál
nak, mint a halál, az elemi csapások, a katasztrófák, caga 

a teremtés.
Lázadó er bér kevés akad. kindig is kevés volt, hisz kü

lönbözni kevesen tudnak, még kevesebben mernek.
A «das lan" arctalan tömegével már az egyéniség 1b szem

ben áll. Az egzisztencializmus szerint a saját személyiség ki
bontása már önmagában is tett: tulajdonképpen saját, «helyi
érdekű« lázadásom a világ ellen.

Az egzisztencialista filozófia szerint egzisztencialistá
nak lenni annyi, mint szabadnak lenni. Szabadnak lenni pedig 

annyit tesz, mint önmagunkat vála stani. Az ember abban külön
bözik a többi lénytől, hogy képes saját magát választani. Képes 

önmaga lenni s viselni a felelősséget a választásért. A lelki
ismeret az egzisztenciálista etikában az egzisztencia felhí
vását jelenti, hogy az 

eszerint annyit jelent, mint nem cselekedni és nem gondolkodni 
úgy, ahogy a -többiek. Le lehet mondani a S2abaoaágról, olyanná 

lehet lenni, mint «mindenki«, de сеак a személyiségről való le
mondás árán. A világ, ahova az ember ilyenkor lesüllyed, a 

«das ián” világa. A cselekvésnek itt nincs alanya, csak tárgya, 

senki se.-nmit nem dönt el, s igy felelősséget sem visel.
A külvilág ma olyan, hogy az objektum elidegenedett a 

szubjektumtól. A személy télén-univerzális elnyelte a személyes- 

megismételhetetlent. л szükségszerűség elfojtja a szabadságot.

bér lelje mag önmagát. Szabadnak lenni
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Minden az átlagemberhez alkalmazkodik, eredetiségnek nincs 

helye* E világ leküzdésének egyetlen módja, ha személyiséggé 

válunk* A kor fő reprezentánsának az átlagembert neveztük*
De elmondtuk azt is, hogy «a halálraítélt volt az, akiben 

a kor magára ismert« /231/. A két állítás nyilvánvalóan nem 

zárja ki egymást. Mindnyájan halálraítéltek vagyunk, de mint 

már annyi más helyen emlitettük, a halál ténye elválasztó 

Jelentőségű a filozofikus életérzés e korszakában*
«Az ember kétféleképpen viszonyulhat a világhoz.
- Belepusztul vagy megváltoztatja.« /232/

Az első az átlagember sorsa, a második a személyiséggé
vált emberé*

Mielőtt vizsgálni kezdenénk az egyéniség megjelenési 
formáit a vizsgált korszakban, nézzük meg, hogyan Ítélik meg 

Íróink a hagyományosan értelmezett hősiességet!
Azt mondhatjuk, aogy kivétel nélkül igen negativ Íté

letet hoznak. A tradicionális patetikus történelmi hős értéke 

nyilvánvalóan a két világháborúban devalválódott annyira, hogy 

Íróink csak az utálkozás vagy a gúny hangján tudnak Írni ró
la.

"Akkis A nemzeti hősök pusztítják az emberiséget, 
e tekintetben az orvosok a nyomukba sem Jö
hetnek.« /233/

«Romuluss Róma rég meghalt. Egy halottért áldozod fel 
magadat, egy árnyékért harcolsz, egy besüppedt 
sirhantért élsz. Eredj aludni, prefektus, napja
ink üres pózzá alacsonyitják hősiességedet!«/234/

A lemetetlen holtak becsületes partizánjait a mártírhalál for
májában megérinti a hősiesség szele. Legtöbbjük nem állja ki 
a próbát /csak ilyen szempontból!/. Elvesztik valóságérzékükets 

a halált /a «szép halált«/ fontosabbnak Ítélik az életnél.
"Lucies Csak egy kívánságom vans vigyenek el, és bán

talmazzanak újra, hogy újra néma lehessek előttük! 

Bevesse* #tuk é& féljenek tőlemj« /235/
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értik meg azt az alapigazságot, hogy élni gyakran 

zebb és felelősségteljesebb, mint meghalni,
Camus is a hősi halál ellen beszéli

ami engemet illet, elegem van azokból az 

emberekből, kik meghalnak egy eszméért. És nem 

hiszek a hősiességben, mert tudom, hogy az könnyű 

dolog, és rájöttem, hogy gyilkos,i! /236/

N<

• ее

Galilei Andrea kérdésére azt válaszolja, hogy épp az az ország 

a szerencsétlen, amelyiknek hősökre van szüksége.
A nemzeti hőstől való irtózásban benne van a fasizmustól 

való félelem is. A vezérből könnyen válhat teljhatalmú diktá
tor.

;

ha hatalmat kapnátok, ha bátrak lennétek, 

ha szeretnétek az életet, meglátnátok: hogy 

szabadul ki a magatokban hordott démon vagy 

angyal
történelembe, ahol régtől fogvatartanak bízárva, 
akik félnek túlságosan szeretni.'* /237/

Caligula eliaíéri, hogy nem a helyes utat választotta, az 

ülés szabadsága semmire sej jó, A történelem hősei Camus /és 

Dürrenmatt/ szerint gőgös öldöklők. Bősök és példaképek azon
ban valahogy még 

rendszeréből s 

mezben is, de jelen vannak.
Brecht és Dürrenmatt müveiben épp arra látunk példát, hogy 

mennyire vonzódik a modern művész a "különöshöz", mindenhez, 
ami meglepően uj, A bohócsipkás filozófus nem XX. századi ta- 

lálmáhy, a bolond maszkjába bujt bölcs sem, Dürrenmatt és 

Brecht újabb Ötletekkel állnak elő. Romulus Róma utolsó, ki
zárólag tyuktenyéeztéssel foglalkozó császára. Akki dinivé 

első koldusa. Acdak csavargóból lett biró. Az ő csalafinta böl
csességük azt hirdeti, hogy a küzdelmek itt, a Földön dőlnek 

el, itt kell tehát harcolni a Rossz, de a reális rossz ellen,
Щггеп/nattot nem érdekli az ember isten elleni harca. 

Reális elme, és itt, a Földön akar jól élni. A Föld-bg

• • •

isten veletek, én visszatérek a• • •

hiányoztak egyetlen gondolkodó világ
osak alakot váltottak, akár a legkülönösebb
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romantikus küzdelme az 6 ős Brecht hőaábrázolásából kimarad# 

ilebokadneeár, a "hagyományos történelmi hős” - a király - 

igy lázad isten ellen:

*Én Összeterel 
és а karám közepén tornyot épitek, amely átszűr ja 

a felieteket, behatol a végtelenségbe, be, egye
nesen az én ellenségem szivébe# A semmiből alko
tott világgal szembeállítom az emberi szellem 

erejéből épített világot# bajd meglátjuk, melyik 

a jobb, az én igazságom, vagy Isten igazságtalan
sága?« /238/

Ez még idáig nemes és szép volna, a dráma egésze azonban 

megkérdőjelezi és nevetségessé teszi Mebukadnecárt#
Dürrenmattot nem a Sartre-féle «lét felé törekvés«, a 

harmadik stádium izgatja, melyben az ember isten akar lenni# 

Akki ezt mondja:

az egész emberiséget egy karámba,

"in meg a Földet szeretem, mely mindig megmarad, 
a koldusok földjét, a páratlanul boldog, párat
lanul veszélyes, színes és vad Földet, ahol annyi 
minden lehetséges, a Földet, amelyet mindig újra 

legyűrök
Ezt a gyönyörű monológot eddig még nem idéztük, holott ellen- 

vallomása lehetne a korábban felvázolt elidegenült világkép
nek# Akkikból azonban, sajnos, nem túl sok van# bég Romulus 

ie dekadens hozzá képest# Ü épp a Föld szeretető miatt lázad 

a valóság ellen#
A lázadás tartalma, vagyis a személyiség irányulása 

Dürrenmatt számára a t о r téneImi-társa daImi-gaz daeági-paz ülikai 
erőket, de csakis a földieket jelenti# Brechthez hasonlóan 

«lázadó emberének« legfőbb tulajdonsága, hogy két lábbal áll 

a földön, realista, a kisember szemszögéből nézi az életet#
A camus—i /és az általunk legfontosabbként vizsgált/ értelem
ben, kettejük kedves hősei nem tekinthetők lázadó embernek, 
«csupán« kiemelkedő egyéniségnek# ők az antihősök, a Don-' 
Quijotek:

hatalonüzötten és legyőzetlen.« /239/• • •
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"Belülről ess nekik* Az Ítéletnapon már várukban 

legyél* Osonj be, kis alázatos személy, ivótárs, 

szolba, költő, udvari bolond, alázd meg magad, 
igy a bölcs minden falat ledönt**1 /240/

Józanságot és ravaszságot hirdet Dürrenmatt és Brecht* 

Állandóan résen kell lenni, mert keserves a balek sorsa. Az 

"aranykor hatalmas királyát*» /241/» Salamont lehet deheroizál- 

ni, de Akkikra és Acdakokra az embereknek mindig szükségük 

lesz*
A jobb kifejezés híján személyiségnek nevezett alakok 

sorában egy újabb típushoz érkeztünk* Az abszurd hős első 

tipusa ez, még nem úgynevezett "nagy egyéniség", de szenélyi- 

sége már az isten-teremtés-világ elleni lázadásra irányul*
Többször emlitetten, már Leursault és Roquentin kapcsán 

a "másságot", az átlagtól való elütést* márpedig az egzisz
tenciális ta filozófia egzisztencia-kategóriája pontosan ezt 

a "másságot" hangsúlyozza.
Sartre Az ördög és a Jóisten cimü darabjában elmondja 

Gőtzrol, hogy
"Hilda: Sohasem leszel olyan, mint ők, de jobb vagy 

rosszabb se: más. S ha véletlenül egy a véle
ményetek, az csak félreértés." /242/

Ez Gőte esetében nem zárja ki azt, hogy a Jó s a Rossz poklát 

megjárva a nép /a "többiek"/ vezére legyen
Leurea olt számára "mássága" a társadalom testéből való 

kivettetést, elitéltetést jelenti. Roquentin megdöbben és 

kétségbeesik másmilyenéégé felismerésekor* Lég nem készült 

fel arra, hogy ónálló személyiséggé váljon. Az egzißztenci- 

alieta szabadság kegyelme úgy zuhan rá, hogy összezúzza.
Leursault a börtön tizenegy hónapja alatt fegyelmeit ten 

átgondolja életét, és képessé válik tudatos egyénisége ter
hének elviselésére. Leursault pontosan tudja, hogy mi a sza
bályos, hogy viselkednek a "normális emberek". Szeretne is 

nekik szivessőget tenni, és azt mondani, amit várnak tőle,
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de nem képes rá. A "tenéezetes szükségletek" mesébe öltö
zött Önálló személyiség nem hagyja, hogy bármilyen más utat 

kövessen a sajátján ki vili. Helyzete némiképp hasonlít a 

líoquentinére.
"fíémy Parrottia nyájasan rám mosolygott. Této
vázott, igyekezett megérteni helyzetemet, hogy 

aztán szelíden változtatni tudjon rajta, és 

visszavezessen a karámba. De én nem féltem tőle:
én ugyanis nem vagyok bárány." /243/

Roquentin agya azonban egy idő után 

az uj énjével járó jelenségeket. Kezdi úgy látni magát s 

környezetét, amilyennek az emberek őt Prágát látják:
mindnyájan engem bámulnak: döbbenten és 

undorodva nézik a hátam; azt hitték, hogy olyan 

vagyok, mint ők, azt hitték, hogy ember vagyok - 

s én becsaptam őket. Hirtelen elveszítettem 

emberjellegemet; egy rákot láttak, amint hátrálva 

kimenekül ebből az olyannyira emberi helyiség
ből." /244/

fíoquentinen elhatalmasodik az undor, a világ részekre esik 

szét körülötte.
b eursault azzal győzi le "másságának" száműzetését, hogy 

tudatosan elvállalja azt.
"Az ember nádszál, de gondolkodó nádszál" /24b/ - 

mondja Pascal. 0 a világmindenségnél is erősebbnek érzi az 

embert, épp tudatossága miatt:
"Lúg ha összezúzná is a világ az embert, nagyobb 

volna annál, aki megöli, mert az ember tudja, 

hogy megírni, a világ pedig semmiről sem tud.” /246/
Pascal, tegyük hozzá, ez által a "ha" által sokkal optimis
tább, mint a ma irói.

I eursault-1 a pappal folytatott vita "nagy haragja" meg
tisztította a félelemtől s a reménytől. Sikerült legyőznie az 

életösztön megalázó remegését, amit érzett, ha eszébe jutott

birja már összefogni

ff • • •
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a kegyelmi kérvénye. .egérezte a világ "gyengéd kuzorjyét", 
és ráébredt, hogy ő csak annyiban vétkes, illetve 'más", 

amennyiben ehhez a világhoz hasonló, és nem. takarja modor 

ezt a hasonlósá;;ot. l .egérti, hogy boldog volt ebben az élet-
ben. Elmondja nagy monológját ennek a modern kornak kifelé 

talap felesleges, befelé azonban öningát végre megtalált au-

berének: 

" ;n üres kézzel állta. ott. De  mmipstma biztos 
vagyok, ... biztos a magam életében és eljövendő 

halálomban. Igaz, i az, csak ez az enyém. be  leg-
alább egy fogtam ezt az egyetlen igazságot, mint 

ahogy az fogott engemet. I',azam volt, igazad volt, 

mindig és mindenben igazam van. Éltem egy bizo-

nyod módon, s élhettem volna másképp is. Volt, 

amit megtettem, volt, amit nem. Ezt éti ezt sose 

tettem meg, viszont- ezt mee, ezt megtettem. No 

és aztán? Lintha mindig erre a percre vártam 

volna... g erre: a  bizonyos hajnala, amely majd 
igazolni fog. Semmi, de semmi se fontos, és jól 
tudtam, hogy miért... Jove. -időm mélyéből, s végig 

az én egész, képtelen életemen, valami homályos 

áradt szállt felém... az esztendőkön keresztül, 

s ez az áradat utkvzben kiegyenlitette mindazt, 

aLit valóban átélt és mégsem valóságosabb eszten-

dőin: kiháltak. it bántam mások halálát, anyám 
szerelmét, az 6 /pap/ istenségét, a kiszemelt 
élstsket, a kiv: iasztott sorsokat, hiszem .ingem 
egyetlenegy sore választott ki .maának, e velem 

együtt sok milliárd olyan kiváltságos lényt, akik... 

testvéreimnek nevezik i. a 'suka t. " /247/ 
P. közöny kihivás a kor kozvéleméeye ellen. A regény utolsó 80-
ra,i vérlázitóak. i_ouraault kivégzésárlez minél tobb nézőt kiván, 

akik a "gyűlölet orditáeával" fogadják majd. Kz a gondolata, 

hogy "mindenki kiváltságos helyzetben van. Csakis kiváltságok 
vannak..." /246/ méuis ic,en demokratikus. MOW nem kbz >sségí 
4tber, de hirdeti az önálló egyéniség /egyéniségek/ jogát. 
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loravia hőse, Dino, a festő - "felesleges ember". Cse
lekvésképtelen, hiábavaló életétől ő caga is szenved. Ilyen 

Roquentln is: az alkotás reménye csak egészen rövid ideig 

élteti őket. Nekik nem okoz oromét a "másság". Eljutnak a 

halál kívánásáig, de abszurd módon végül azt is felesleges
nek Ítélik. Ők úgy győzik le az emberi lét eredendő kétségbe
esését, hogy életüktől végKÓpp megesönurülve nemhogy félnék - 

kivonják a halált.
I< eursault tudatossága is leszámol a halállal, ő, Sartre 

és Loravia hőseivel ellentétben, éppen életének értelmes vol
tára ébred rá. A halált azáltal győzi le, hogy elfogadja. 

Hosszú töprengés után életét - bármilyen rövid lett legyen 

is az - tekinti fontosabbnak az egyszer amúgy is bekövetkező 

halálnál.
A "valódi lázadókkal" /akiket koncepciónk szerint való

dinak nevezünk/ még nem foglalkoztunk, ők alkotó, teremtő 

hősok. Nemcsak saját életüket alkotják meg, hanem vezérré, 

közösségi szinten is cselekvő emberré válnak.
"Az emberiség két nagy csoportra oszlik: egyrészt 
azokra, akik a leküzdhetetlen akadály láttán 

gyilkolni szeretnének, másrészt azokra, akik 

ugyanebben az esetben meg akarják ölni magukat"/249/
A fenti koravia-idézet tulajdonképpen el is különíti a láza
dónak nevezett hősök két csoportját.

A lázadé ember a nietzschei gondolaton nőtt fel, mely 

azt hirdeti, hogy "egyedüli tanitásunk" az lehet, hogy az em
ber létéért senki nemi felelős, és senki sem Ítélheti azt 

meg. Ha nincs itélőszék, és a bíró meghalt, és az ember meg
találja Önmagát - s egy olyan egyéniségre lel, mely hata
lomra tör - megteheti, hogy isten helyett úrrá lesz a vilá
gon. így születnek a világ gonosz démonai, rossz parancsolok, 
vérengző vezérek.
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Frantz is "vezéregyéniség", Az altonai foglyokban:
"Az apa: Félek Frantz пеш fog sokáig élni: egy éj

szaka majd eltemetitek a parkban: vele eltűnik 

az utolsó igazi von Gerlach 

az utolsó szörnyeteg." /250/
Akarom mondani,• * •

"Az apa: Werner gyönge, Frantz erős: erről senki sem 

tehet.
Johanna: Az erősek mit csinálnak a földön? 

Az apa: Általában semmit berk ok, akikOlyan
természetüknél fogva bizalmas viszonyban van
nak a halállal. Kezükben tartják a többiek 

sorsát." /251/

• • •

GÖtz Felemelte hangját, hogy leplezze isten hallgatá-
adta magának. Götz gyilkol, uralkö

bér". Magánya és kétségbeesése ezzel pára
sát. A parancsokat 
dlк - ő is "erős 

huzamosan egyre nő, akárcsak Frantzé. Götz döntése, hogy 

népvezér lesz, és nemes célért fog harcolni, többek között 

épp irtózatos magányából fakad:
"A vezér egyedül van, én meg azt akarom, min
denütt emberek vegyenek körül, hogy eltakarják 

előlem az eget. Hasty, engedd meg, hogy akárki 
legyek." /252/

Hasty megmagyarázza Götznek, hogy az lehetetlen. Ő 

"másnak" van teremtve. Götz megérti, hogy vállalnia kell a 

magányt, akár Oresztesznek, magára kell vennie a közösség 

gondját. Ily módon valahol, mélyen mégis enyhíthet kínzó 

magányán. Azért kiválasztott, hogy vezesse a népet:
"He félj, nem tántorodom el. Reszketni fognak tő
lem, mert csak igy szerethetem őket. Parancsolni 
fogok nekik, mert csak igy lehetek a szolgájuk. 

Egyedül maradok ezzel az üres léggel a fej 
lett, mert csak igy lehetek mindnyájukkal. Ezt a 

harcot meg kell vívnom, és én meg is vivőm."/253/

fi
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Götz megtalálta a helyes utat, az egyetlen értelmes módot a 

vezéregyéniség hatalmának kiélésére.
Caligula ismét másképpen értelmezi a hatalmat, de a 

gány közös. Caligula ugyan büszkén vallja, hogy a magái? élet- 

eleme, elkárhozott beszéde mégsem erre vall.
"Caef 0nia:
Caligula:

És boldogság volna ez az ijesztő szabadság? 

•Egészen biztosan az
• • •

Nélküle elégedett 

lettem volna az élettel. Ennek a szabadság
nak köszönhetem, hogy meghódítottam a magá
nyos ember isteni tisztánlátását.” /2Ь4/

• ее e e e

Caligula számára is csak "pótcselekvés” az öléé, feszitő ener
giáinak levezetése, ól, hogy a halálosztásban legyőzze istent, 

s elfelejtse a mlndenség csendjét, saját felesleges és gonosz 

életét. Iszonyú lavina a gyilkolásé. A második tett után jön 

a "megszokás" /Camus/, és nincs megállás. Az öles az exuber 

második természetévé válik, lelkiiamerete eltompul.
Az anarchia, a kiélt ösztönök szabadsága ez. Sok törté

nelmi figyelmeztetés is van e három démonikus figurában.
A lázadók másik csoportját a sziszüphoszi ember képviseli. 

A teremtés ellen lázadó hősök onmegvalositása arra irányul, 

hogy megoldást keressenek az emberi lét elviselésére. Ezek 

a töprengő és tudatos hősök cselekvés utján másokkal ia meg
osztják a felfedezett igazságot. Alapélményük a Pöld szere
tő te:

«/a pap/
hogy megöleljen. - H< 

fordult, odament a falhoz, és vegigsimitóttá kezé
vel! - Ennyire szereti ezt a földet? - mondta 

suttogó hangon. Nem feleltem." /2Ь5/
í.aureault az élet nevében lázad. Sziszfiphosz is vissza

szokott a Pöldre a halál birodalmából. Az istenek azzal Min
tették, hogy olyan munkára kényszeritették, melynek nincsen 

eredménye. Sziszviphosz leláncolta a Halált, vizet fakasztott 

Korinthosz várában. Prométheusz ellopta a tüzet az embernek, 
eresztesz leveszi a tizenötéves bűntudatot az argosziak

azt kérdezte igen gyorsan, megengedem-e, 
i - feleltem azonnal. Hátra-

• • •
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válláról, és elvonul a legyek hadával. Isten ellen s az 

bérért(véghezvitt lázadásuk nem öncélú. Humanitásuk cselekvő 

még akkor ia, ha eleve remény telenne £ Ítélik is a cselekvést, 

A pozitdve lázadó hős megszületésének első lépése is a 

tudatosulás* Rieux úgy dönt, hogy »küzd a teremtés ellen, 

»mely olyan, amilyen" /256/, A peBtis számára »véget nem érő 

vereség* /257/, Tudja, hogy a halált legyőzni nein lehet, csak 

elodázni# Tisztában van azzal is, hogy a pestis nem az ő 

munkája nyomán, лапе» önszántából fog távozni, Légis est 

mondja s

■

Л

-. *
1.

Így vagy úgy, de küzdeni kell, és nem meg
hunyászkodni, Egyetlen kérúée létezett: a lehető 

legtöbb eiabert megóvni a haláltól ée attól, hogy 

végleg elszakadjanak egymástól. Ennek csak egyet
len módja volt: megküzdeni a pestissel. Ez az 

igazság nem volt csodálatraméltó, ceak követke
zetes. M /256/

Rieux a gyakorlatba plántálja át azt az "aktiv pesesimlzmust", 

melyet Sziszüphosz filozófiai parabolájában ismertünk xneg, 
Camusfc-tSziszüphosz azokban a percekben érdekli, mikor 

az lefelé halad a sziklán, hogy elérje a követ, és gyötrelme 

újra kezdődjön:

• • •

*E percekben, amikor elhagyja a csúcsot, és lassan 

leszáll az istenek szállása felé, Sziszüphosz fö
lötte áll sorsának. Erősebb, mint sziklája." /259/

kés azt is mondja Camus, hogy "ha ez a mítosz tragikus, az 

azért van, mert hőse tudatos." /260/
ßzissüDhoez mitológiai hős - a róla szóló történet: 

példázat. Az élő ember viszonylatában példája igy alkalmazható: 

Sziszüphosz tudatosan magát ée a saját sorsát választja, ami 
egyértelmű a szenvedés és - a írd, földi emberek viszonyla
tában - a halál vállalásával. Sziszüphosz büntetése még ennél 
is nagyobb - újra egy paradoxon! - neki el kell szenvednie 

a halhatatlanságot. Ennek a mi relációnkban a nem szűnő,
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halálig tartó "sziszüphoazi”, azaz eredménytelen, remény télén 

gyötrelem felel meg*
A lázadó hősöknek ez a második csoportja eljut az ön

gyilkosság választásáig* .az emoer ezzel is legyőzheti /"ki— 

játszhatja"/ a teremtést* Az abszurd hős, amilyen Sziszüphocz, 
Oreeztesz és Hieux, de valahol Galilei is - túljut az öngyil
kosság gondolatán* Dosztojevszkij keresztény példázata éled 

újjá szenvedő prófétaaágukban* ügy «bánnak ki" a sorssal, 

hogy legyőzik a halálfélelmet* Ilyen módon a földi élet tág 

terei nyilnak meg előttük, a az álét első, filozófiai vá
lasztása után most másodszorra a jót, a közösségi jót választ
ják.

"a magaslatok felé törő küzdelem egymaga elég 

ahhoz, hogy megtöltse az emberi szivet. Boldog
nak kell képzelnünk Sziszüphoezt*" /261/
"Az abszurd ember tehát igent mond, és erőfeszí
tése nem szűnik többé egy pillanatra зет*"

Des
"Sincs sora, amelyen a 

emelkedni." /263/
Ez a legtöbb, amit az egzisztenciálista mondani tud a 

közösségi tartalmakról. Ez is nagyon sok i.oravia vizsgált 

müveihez és Becketthez képe3t. Cziszüphosz

igvetés ne tudna felül-

"emberi üggyé teszi a sorsot, amelyet az emberek
nek kell elrendezni maguk között." /264/

Öresztesz tette is csak az “első tett"; megteremti a szabad
ság lehetőségét, és magukra hagyja az embereket, hogy éljenek 

vele.
mikor ezt állítják, Sartre-ban és Camus-ben is van némi 

romantika. Ismerik az embert, tudniuk kell, hogy a szabadság 

utjai rögösek és az ember gyarló. A "deista" lázadó magányo« 

zsenije önmagában még csak példát mutat, de nem végzi el a 

gyakorlati tanító munkát.
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Sartre Az ördög és a Jóisten ciraü drámájában tovább jut* 

vállalva a forradalmi cselekvés konkrétságát és erőszakát.
Camus lázadása mindvégig szemben áll a forradalommal. 

Camus történelemellenea* a hitleri fasizmusról egészen egyéni, 
szinte naiv nézetei vannak, a forradalmat elveti, úgy véli, 

társadalmi sikon a cselekvés értelmiétlen. A változás önmagunk
ban kell hogy lejátszódjék. A semmilyen hadseregbe nemi tar
tozó partizán mellett tesz hitet;

anélkül, hogy bármit ia elutasítana a 

harcból, visszautasítja legalábbis azt, hogy 

szabályos hadseregekhez csatlakozzék.“ /265/
A magányos hős, kezében karddal - szivében a Semmivel.

A magányos hős, kezében karddal - mögötte az ordító tömeg, 
ts csak egészen ritka kivételként: a magányos hős, kezében 

karddal - a tumeg élén.
Az egzisztencialista filozófiával kapcsodétoo irodalom 

legnagyobbjai az élet értelmét a küzdésben jelölik meg. Ál
landó várakozás éa keresés az ember élete, hogy rájöjjön a 

«titokra«, «amely
Jonas, és «ezért nem gyújtott lámpát" /266/ a titokra a vá
lasz csakis belül keresendő, feltalálni a lényeget és ki
mondani tudni.

• • *

nemcsak a művészet titka" - mondja• • •

"6, igen,oly kevés a mondanivaló, oly kevés s 

tennivaló, г néha oly nagy a félelem, hogy 

egyszer csak magunkra maradunk 

üres órák, még nem szól a csengő, hogy aludni 
térjünk, s már nincs is tát mondanunk, nincs 

mit tennünk, múlnak a napok, némely napok 

vis3zavonbmtatlanul elmúlnak, a csengő megszólal, 

a mi keveset mondtunk, vagy éppen semmit, és keve
set tettünk, vagy éppen semmit." /267/

Nehéz volna egy közös programkört megjelölni, ahova 

Íróink az élet értelmét helyezik. Dürrenmatt a jóbi tűrést 

ée a makacs életszeretet ajánlja. Sartre eljut a népvezér

elő ttunk• • •
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forradalmár gondolatáig, de a forradalom minősége korvonals- 

eatlan. Camus cselekvő pesszimizmust nirdet, úgy véli, aogy a cél 
a «küzdés maga". t or -.via vivődé embere nem tűz ki nagy cé
lokat, az «unalom« leküzdése és érzelmek segítségévei akar 

úrrá lenni felesiegességén. Beckettnél a ki útnak még csak 

sejtelme sem merül fel. Az ő ábrázolta világ iszonyú látle
let - szerinte a jelenről - az olvasó szerint arról в jövő
ről, ami bekövetkezik, ha a másik négy iró programjának 

egyike sem hoz eredményt.
Me gondoljuk, hogy Beckett nem szereli az étkéért, ü is 

a szenvedő, karomba zárt kortarsunk mellett tesz hitet, re
ménye azonban nincs. A breenti optimizmus egyébként is telje
sen idegen a második világháborút követő irodalomtól. Brecht 
pártos optimizmusa korlátnak, egyfajta naivitásnak tűnik 

e korszak írói számara. mégis mindannyian humanisták. A mű
vészet erejével küzdenek a csapások, a birák ellen - a halál
raítéltért.

v

A szabadságkereaéa

A lázadás e természetes velejárójáról már ejtettünk 

néhány szót. Vajon mit jelent a szabadság a vizsgált Írók 

életszemléletében, és meddig terjednek határ«!?
a kommunlzmuoban.•. az objektiv, idegen 

hatalmak, amelyek eddig a történelmen uralkodtak, 

maguknak az embereknek az ellenőrzése alá kerül
nek. Caak ettől kezdve fogják az emberek teljes 

tudatossággal magul: csinálni történelműiret 

Ez az emberiség ugrása a szükségszerűség biro
dalmából a szabadság birodalmába « /268/ - 

Írja Engels.
a marxizmus a szabadságot a felismert szükségszerűséggel 

Összhangban álló cselekvésként értelmezi, a választás lehe
tősége és képességeként. Azt mondja, hogy az egyéni szabadság 

csak része a társadalmi szabadságnak. Az antagonisztikus tár- 

dalomban egyesek szabadsága mások szabadságának korlátja

ff • • «

• • •
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válik* Az egyéni szabadság mértéke a magántulaj dón nagysága 

lesz* Az uralkodó osztály kisajátítja magának ezt a szabad
ságot, amellyel a társadalom egésze potenciálisan rendelke
zett.

Az egzisztenciálista filozófust korántsem ilyen tár- 

dalmi.-történeti vonatkozásokban érdekli a szabadság* Az 

egzisztencialista filozófia egyik alaptétele a szabadság*
Az egzisstencialista leszámol a racionálista-felvilágosült 

gondolattal, mely szerint a szabadság a szükségszerűség meg
ismerése* Elveti a naturalista-humanista nézetet is, mely 

azt állítja, hogy a szabadság az ember "lényegi erőinek" 

felszabadításában rejlik* Ehelyett azt állítja, hogy a sza
badság maga az egzisztencia, és fordítva: az egzisztencia 

maga a szabadság.
A szabadság "lakhelye" a transzcendencia /vallásosoknál: 

az isten, az ateista egzisztencialistáknál: a Semmi/, mely 

felé az egzisztencia irányul.
Kifejtettük már, hogy egzisztenciának lenni az egzisz

tenciális ta szerint annyi, mint szabadnak lenni, azaz ön
magunk lenni* Vagyis: az ember szabadságra van "Ítélve". Ha 

lemond a szabadságról, lesüllyed a das l.an elviselhetetlen 

világába* A kiút a személyiség önkéntes választása, azaz a 

szabadság. Ily módon az ember brok outsider lesz, a semmi 
nevében kell élnie. A társadalom szerepe annyi, hogy jogo
kat és szabadságot biztosítson. Eszköz, mely a személy lét
lehetőségét biztosítja. A társadalom által nyújtott szabad
ság mindig szabadság valamitől /politikai, gazdasági szabad
ságok/. Az igazi szabadság ezzel szemben szabadság valamiért. 

Az a szabadság már a lelki élet szférájába tartozik.
A szabadság megvalósításához választanunk kell. Auten

tikus /a lét megvalósítása érdekében történő/ választásunk 

szorongással jár. Ez a szorongás hasznos olyan érteleiben, 

hogy felfedi a lét semmisségét, kegesabadit a "das Lan" 

illúzióitól. Segít, hogy az ember önmaga legyen és felfedezze 

a szabadságot - a "halál általi szabadságot." /269/
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Az ember saját lelkében fedezi föl a semmit, s ezzel 
együtt szabadságát és igazi lényegéts "Egyedül vagyunk, 
кЬцуortelenül:"

az ember szabadságra Ítéltetett, ítéletről 
ő teremtette önmagát, de

• • •
beszélek, mert 
máskülönben mégis szabad, mert ba már ki van
taszítva a világba, minden tettéért fel 
lós." /270/

/А szabadság ilyen abszolutizálása csak Sartre-ra jellemző, 

Kierkegaard-t az isten, Heideggert a halál korlátozza,/
Dürrenmatt és Beckett nem egzisstoncialista. Beckett 

fel sem veti a szabadság kérdését, nála csak determináció 

létezik. Az egzisztencializmus gőgös-romantikus egyéni 
badsága, ha eredménytélén szabadság is - idegen Beckett vi
lágképétől.

A szabadság vergődő gesztusokra redukált utolsó csirái 
a Godot-ra várva Estragonjában jelentkeznek. Gogo folyton 

azt akarja tudni, egészen hozzá lesznek-e kötve Godot-hoz. 
Mindketten tudják, hogy Godot eljövetele véget vet szánalmas 

vergődés bár, de mégiscsak egyéni életüknek.
Dürrenma11nál a legerősebb a véletlen determinizmusa.

Az ember tudatos változtató tevékenysége direkt módon nem 

érvényesülhet, A sors rabjai vagyunk, a szabadság a válasz
tásban nem valósulhat meg. Kicsinyes pozíciókba szorítottak 

viasza bennünket, a kitörés lehetetlen. Innen belülről kell 
hát, a kisember szerény, de távlatokban hatékony eszközeivel 
kikezdeni a hatalom sáncait.

Azoknak a világnézeteknek, melyek tagadják a 

lehetőségét, alapja a következő Bari evidencia:
bér útja végeredményben az elképzelhető"Minden

összes variációkon keresztül ugyanoda vezet: 

a halálhoz." /271/

■
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Ez cáfolhatatlan tény* Az egzisztencialista filozófiáig 

nem volt világkép, mely ez ellen az evidencia ellen ilyen 

kétségbeeséssel lázadt volna. Ha tehát az egzisztencializmus 

ghirdeti az emberi szabadságot, először a halál tényével 
kell leszámolnia.

A halál által az emberi élet ''abszurddá válik". Életünk 

sziszüphoszi kin, a szorongás birodalma. Sorsunkon úgy lehe
tünk úrrá, ha legyőzzük a halált, azaz képesek vagyunk az 

öngyilkosságra, kivesszük a sors kezéből életünket. Camus 

szerint a mai kor egyetlen komoly problémája az öngyilkosság. 

Lint már több helyen utaltam rá, Dosztojevszkij nyomán Camus 

mégis az élet mellett dönt. Tiszta értelemmel és lélekben 

félelem nélkül nézve a halálra, az ember az életet választja.
az a tény, hogy öngyilkosságot kíséreltem 

meg, elhatározásom komolysága mellett szól. ííem 

haltam meg, de legalább önmagomnak bebizonyí
tottam, hogy nem akarok úgy élni, ahogy eddig 

éltem, inkább a halált választom, és választá
som komoly. Lindez nem enyhíti, csupán egyfajta 

gyászos, rezignált komolysággal hatja át a 

kétségbeesést, amely eltölti lelkenet. Valóban 

eljutottam a halál homályos tájaira, de vissza
tértem, s ezek után nem tehetek egyebet: élek, 

ha reménytelenül kell is élnem." /272/
Az életet választó ember tisztában van azzal is, hogy az 

élet megszámlálhatatlan lehetőséget kínál. Ezek közül ő ön
magát választja.

Ilyen tudatosság csak gondolkodó ember osztályrésze. 

Potenciálisan azonban mindenki, a "das lián" világa is szabad, 
csak realizálni kellene ezt a szabadságot.

"Az istenek és a királyok fájdalmas titka: az, 
hogy az emberek szabadok... Én tudom, te tudod 

/Jupiter és eresztesz/, ők nem tudják." /273/
A tömeg nem ismeri fel önnön szabadságát, hiszen a szabadság
gal szögesen ellentétes állapotban: a bűntudat, vezeklés

«
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hétköznapjaiban él. he

"ha egyszer a szabadság lobot vetett egy emberi 

lélekben, nincs az az isten, aki tehessen ellene 

valamit. A szabadság az emberek ügye, és az már 

a többi emberre tartozik, egyes-egyedül rájuk, 

hogy a szabadság hordozóját futni hagyják-e, vagy 

megfojtsák*« /274/

Ijesztő igazságot mond itt ki Sartre. A Hagy Inkvizitor pél
dázata arra figyelmeztet, hogy az emberek n 

a szabadsággal. A tömeg fél a szabadságtól, és visesanenekül 

a karámba.

tudnak élni

«Az emberek legtöbbje elszegődik már a születése
kor «.többé nincs választása, elindítják egy ösvé
nyen, és az ösvény végén már ott leselkedik rá 

egy tett, az ő tette
az ember élete a kétségbeesés túlpartján

kezdődik.« /276/

Kétséges, hogy Argosz népe fog-e tudni élni a kapott 

szabadsággal, tég a nagy egyéniséget, az önmagát választó 

/«Én nem álmodtam a hősiességet. Én ezt választottam. Az 

ember az, amit akar« /277/ embert is megrettenti a szabadság 

magánya. A lázadó embér mindenekelőtt önmagát valósítja meg, 
azaz ráébred szabadságára. Ifiig a tömegembert a tett választ
ja ki magának, addig a lázadó ember magának választ tettet:

«Tegnap még vaktában bolyongtam a föld ezinén, 

és szétfutottak lépteim előtt az utak ezrei 
Ma nem nyílik több ut, csak egy 

az én utam." /278/
Mg a tömegember determinált útja szorosan halad a 

millió hasonló úthoz tapadva - a lázadó ember útja magányos. 
A tömegember fél kiszakadni a nyáj biztonságából, ezért fél 
a szabadságtól, s ha valaki rá akarja ébreszteni eredendő, 
csak palástolt szabadságára - leszámol vele.

» /275/• • •

• • •

• • •

De az az egy• • •
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A lázadó embernek nincs más választása, mint a szabad» 

ság. néha ő is visszavágyik a karámba. Gbtz «akárki" szeret
ne lenni, de Kasty megmagyarázza neki, hogy ez lehetetlen, 

mert ő "más". Gbtz, hogy megszabaduljon a szabadság kinzó 

magányától, elkötelezi magát, népvezér lesz. Befogadni ekkor 

sem fogják, de legalább úgy érzi, hogy hasznosan cselekszik. 

Paradox módon ez a cselekvés arra irányul, hogy szabaddá 

/következésképp: magányossá/ tegye a népet most már nemcsak 

filozófiai, hanem társadalmi-történeti konkrét értelemben is.
Ez Gbtz. öresztesz csak a szabadság felé vezető ut első 

lépését teszi meg a nép helyett. A szküroszi patkánybüvölő- 

höz hasonlóan az a véleménye, hogy a szabadság 

líilrol /kívülről/.
jöhet f<

"Elfoglallak benneteket. Éles azekerce leszek 

és szétvágom ezeket a konok falakat, kihasítom 

ezeknek a bigott házaknak a méhét, hadd áradjon 

ki a tátongó sebekből a tömjénnek és a zabának 

büdöasége." /279/
Öresztesz magára veszi a "nyáj" bűnét, elindítja őket az 

utón, megelégszik az Ébresztő szerepével.
A társadalmi cselekvés gondolata csak keveseket foglal

koztat. Sartre egy más helyen már azt mondja, hogy szükség
szerű a szabadság, s ezzel együtt nincs menekvés a magány 

elől.
egy ember magányosan, egyedül a testével, 

nem képes megállítani az emlékeket, az emlékek 

átfutnak rajta. De nem szabad panaszkodnom: 
nem akartam egyebet, csak azt, hogy szabad 

legyek." /280/
Szabadságra Ítéltettünk. A bün-bünhódés gondolata Camus- 

nél és Sartre-nál egyaránt szorosan kapcsolódik a szabadság
hoz. Az argosziak vezeklő vegetálása tizenöt éve a szabadság 

ellentéte. Leursault a börtönben érti meg, hogy odakint sza
bad volt. Camus a börtonőr szavaiban a társadalomról is Íté
letet mond, mikor megfogalmazza az ontológiai szabadság

n



- US -

természetét:
«De hát - mondta /a börtönőr/ - épp ezért 

kerül az ember börtönbe /a nő utáni kielé
gi tétlen vágy kapcsán mondja/, - Hogyhogy 

ezért? - Ho igen, ez a szabadság értelme, 

fcegfosztják a szabadságtól," /281/

Érdekes megfigyelni, hogy még egy, a valósággal oly kevéssé 

törődő Író, mint Camus, aki tiszta filozófiát dramatizál iro
dalommá, még az ia minduntalan összekeveri az abszolút sza
badság és a társadalmi szabadság fogalmát.

Az unalomban a pap egy bűn által akarja megfosztani 
Cecíliát a szabadságtól: «oda akarta szögezni az Ítélethez"/282/ 

A bukás hőse a szabadságot «inkább robot/пак/, maratoni 
futás/пак/, ruagányos/nak/ és nagyon kimeri tó/пек/" /283/ -
nevezi* Clamence eleinte a szabadság szerelmese volt, de ké
sőbb rájött, hogy a szabadság csak romantikus illúzió, Camus 

itt újra a társadalmi szabadságról beszél, Clamence tudatosan 

a rossz szolgálatába áll, hogy a szabadságtól menekülj ön, A 

szabadság elviselhetetlen:
«.Sgyedul egy rideg teremben, egyedül a korlát 

mögött és szemben a birákkal, egyedül, mikor 

határozni kell, szemben magunkkal vagy mások 

Ítéletével,« /284/
A "vezeklő bíróban" azt az embert ismerjük meg, aki tu

datosan menekül vissza a nyájba. Иет a tömegember öntudatlan 

bujása ez, hanem tudatos lemondás a szabadságról,

aki egyedül van, Isten nélkül és parancsoló 

nélkül, borzalmas annak a mindennapok súlya, Pa- 

rancsolót kell hát választani, mivel Isten nincs 

már divatban," /283/
önmaga is a rossz hatalom szolgálatában áll, az önkényes vezé
reknek szóló hódolata gyilkosokat, "nemzeti hősöket", Caligulá
kat rajzol a mindenkori történelem fölé.

«0 , • • •
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A gyilkolás szabadságáról már beszéltünk. A halált és 

a determinációt az ember úgy is meglovagolhatja, hogy 

válik halálosztóvá. A terror szabadsága csak a diktátoré.
"Caligula: Ez az igazi boldogság: egyszerre elvisel

hetetlen szabadság és mindenki megvetése, vér 

és gyűlölet, az életével szembenéző ember 

sonlithatatlan magánya, a cég 

gyilkos mértéktelen öröme
Caligula átéli a kínzás de Sade-féle perverz szabadságaimé— 

nyét, mely önkinzás is egyszerre. Caligula azt állítja, hogy 

boldog, ha az elégédetőséget el is vesztette. Halála előtt 

fel kell ismernie, hogy
"Kern. azt az utat választottam, amit kellett 

volna - nem értem el sehová! Az én szabadságom 

nem a jő szabadság." /287/ '
Rieux éa szövetségesei egzisztencialiata értelemben sza

badok. A maguk számára leszámoltak a "vörös bagollyal", a ha
lállal. Humanista hitvallásuk túllép az egzisztencialista sza- 

bedságértelmezésen. A társadaliul-történeti szabadságról és 

annak hiányáról beszélnek.
Fejezzük be a szabadságról szóló fej tegntésiinket az 6 

szavaikkal; nem mintha ez konklúzió lehetne az öt író szabad
ságról alkotott véleményét összefoglalandó. Hehóz, sőt lehe
tetlen ilyen /egységes/ végkövetkeztetést levonni, a szabadság
értelmezések fenti sokfélesége éppen ezt hivatott bizonyítani.

Rieux ezt mondja:

"A mi polgártársaink sem voltak vétkesebbek, mint 

bárki más, csupán a szerénységről feledkeztek meg, 
ennyi volt az egész. Azt hitték, hogy az о számukra 

még minden lehetséges, amiből az következik, hogy 

a csapások viszont nem lehetségesek 

szabadok, pedig soha senki nem lesz szabad addig, 
ameddig csapások lesznek.*’ /288/

büntetett
« /286/• • •

Azt hitték.
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Riem:, a maga egzisztencia lista szabadságának tudatában har
cot hirdet az emberiséget dűlő pestisek ellen, azaz a többség 

/egzisztencialista: ontológiai/ szabadságáért.
Egyetlen téma van még hátra. Hogyan í télik meg Íróink 

saját helyzetüket és szerepüket, a kultúra, a nyelv lehető
ségeit? fcilyen maszkokban jelenik meg a modern ontellektüel, 

az ’’Írástudó” az elemzett müvekben? Az önvizsgálatot és a 

civilizációvizsgálatot kell megnéznünk.



IV. A LODEHIT KULTÚRA LEHTÖSÍGBI

íróink viszonyulása a civilizációhoz a végletes kultur- 

pesszimizmus. űürrenmatt A nagy Romulusban kigunyolja Zeno 

császár érveit a «magaeabbrendü szellemi r»aga tartást és hitet”, 
a római civilizáció «belső értékeit« illetően. A birodalom 

«magasabb kultúrája« csak a gyilkolásra elegendő. Romulus két
kedve teszi fel a kérdést:

«Hogyan? A kultúra olyasmi, amit meg lehet 

menteni?” /289/
Dürrenmatt úgy érzi, hogy a művészet

ha egyáltalán emberig jut, már csak az 

áldozatokig jut el, a hatalmasokhoz többé 

nem tud hozzáférni.« /290/
A művészet, a kultúra és a civilizáció elvont kategóriái 

hatástalanok, mert tehetetlenek. Üres szavak, holott fegyve
rekre volna szükség.

A kultúra is, akárcsak az állam és a társadalom, válság
ba került - vallja Jonas, Camus müvészhőse. Múltját látva 

Jonas kiábrándul a kultúra jövőjebői.
Eddig hallgatólagosan a humán kultúrát értettük kultúra 

alatt. Ez egy társadalmi tudattól származó «átértés«. Müveit 

ember - aki tájékozott a humán ismeretekben. Kétségtelen, 

hogy ez a nézet hibás. A modern kor, a maga radikális mód
szereivel önmaga küszöböli ki ezt a tévedést.

napjainkban a helyset a visszájára fordul: egyre inkább 

csak annak van értéke, ami konkrét gazdasági hasznot hajt, 

profitot termel. A humán kultúra és a természettudományos 

kultúra egysége megbomlik. Éles határ, majd szembenállás ala
kul ki a kettő kozott. A humán kultúra igénye egyre csökken:

• • •
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mind kevesebb idő jut az olvasásra. A  régi "olvasó ember"  
alakja kiveszőben, helyét mozilátogató, tévénéző veszi át. 
Látszóla - os ellentmondásként a könyvek száma nő - ez is fo-
gyasztási cikk. Egyre tubbet vásárolnak, hisz a kunyv is 
jóléti cikk- s egyre keveaabbet olvasnak. A jó kUnyvben való 
elmélyülés aktiv viszonyt feltételezett az ember és a kul-
tura kuzutt. LeLalábbis a fantázia aktivitását. 

,a az "etikai szemléletmód" átadja helyét az esztéti-
kainak, a cselekvésről a szemlélődésre terelődik a hangeuly. 

film, televizió, tárlatvezetések stb. nem kivánnak a néző- 
]. aktivitást. á kultura ugynevezett "muzeomosodáea" 

/Álmási/ passziv szemlélésre és beleélésre korlátozza a mai 
nézőt. A  kultura magánüggyé válik, hobbyvá, mart csak a ki-
pcsolódást szolgálja. 

A na embere nem érzi élete részének a kulturát, nincs 
szüksége arra, hogy önmagát a kultura örök értékeinek regi t-
ségével épitse föl. 

MMii a kulturában mint hanyatlás tűnik fel, 
MOO más, mint hogy a kultura csak önmagába 
zárkózik." /291/ 

A "tiszta kultura" pusztán felsorolás: halott tóár +ak 
1 kiállitá®a. Olyan dolog, ami I:aga is "státuszszimbó-

1 i'" válik, amit "illik ismerni". 
A  polgári forradalom óta a kuzélet, az etika, a jog, 

erkulcs, a politika,, a gazdasági élet és a magánélet tréár nem  
tartoznak a kultura "hatáskörébe". A kultura az általa pro-
dukált javak élvezetére redukálódik. 

Az aktivitás igénye megvan a ma emberében is. Irtam már 
az ugynvezett "helyettesitő élményről": a néző helyére a 
kalandban másvalaki - filmsztár, élsportoló, nyomozó stb. 
lép be. Nekünk csak a drukker szerepe marad. Ez igen kényel-
nes, de annál semmivel  sem túbb. Nem elégiti ki aktivitási 
igényünket. A sok kommersz szórakoztatóipari cikk viszont 
valami ujfa j ta, dm nem kevésbé banális szentimentalizmust 
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alakit ki a modern emberben. Saját életük döntő kérdéseinek 
végiggondolásához idő kellene, s az nincs. Helyette nagyban 
ontja ránk a szórakoztatóipar érzelgői terx ékeit - s a  néző 
sir, meghatódik, vagy titkolt heroizmusdal távozik a moziból 
/a tozönyben L:.eursault kiválóan jellemzi a kalandfilmet me 
nézett fiatalemberek viselkedését/. 

A humán kultara felesleges luxus lett, inert nincs köze 
a technikai társadzlochoz, a technikai keltura pedig egyre 
kizárólagosabban a hadiipar szolgálatába kerül. 

karad a fü.iyirás, barkácsolás, bélyeggydj tés, no meg 
ú sznobok t::uzeumba járása. Időközben olyan szkeptikusak let-
tLiLlk e.,:bertársaink iránt, hogy képtelenek vagyunk elkülöni-
teni a sznobot a valódi érdeklődőtől. 

A nve ly elidezened.ése  

A nyelv, az ember kommunikációs eszköze, az  e;::beri nem 
egyik meghatározó specifikuma, mely által az ember társas 
lény lehet - a kul turához hasonlóan korrumpálódott. 

A  hétköznapok banalitásának ezü:ksé6szerü velejárója 
a semi. itmondó fecsegés. igap mint nap ismétlődő gondok ezte-
reoti: témákat szülnek. A szókies egy erősen elkoptatott 
r::inir:umra csökken. Lényeges dologról ritkán esik sző, a be-
széd kommunikativ funkciója háttérbe szorul, helyét az örökcin 
időtöltő fecse ée veszi át. A banalitások monoton nyelve ugyan-
azt az állandó jelen• idejüséget kozvetiti, amely az átlagem-
ber létét meghatározza. Nagyon érdekesen fejezik ki ezt író- 
i nk. 

artre Az undorban és Camus a Közönyben állandóan ugy  
tolmácsolják a szereplők beszédét, hogy abból szinte még egy 
kötőszó se maradjon Id. Sokszor  semmitmondó ős hosazu pár-
beszédeik teljes e-vészében bekerülnek a regény ba. :A szereplő 
legtöbbször e ;yes szám első személyben beszól, ős a szoveg 
tele van "kuzvetitő fordulatokkal": "mondta ő";"válaszoltam 
erre én"; "folytatta ő"; "mire én igy  szóltam"  stb. 
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bzagga tóttá, idegesitően lassúvá váltós tatja ez a fajta fór
nál realitás az olvasmányt. Célja épp ebben van: 

a lenireget az olvasó számára kiszúrni, az Író a 

ségi realitásában sorolja fel hősei párbeszédeit. Banális, 

jelenségszintű párbeszédeik igy még elevenebben kelnek életre. 

Az Író alig kommentál, csak leltárt vesz fel és hiven bemu
tat.

kívánva
menny i-

Hemcsak a hétköznapok üres fecsegése devalválja a nyel
vet - a tömegkommunikáció /politika, rádió, televízió, új
ság stb./ elcsépelt, hazug frázisai még inkább, bz a simára 

csiszolt, elorekész nyelv éppúgy képtelen a lényeghez ido
mulni, mint mindennapjaink közhelyei:

'•Tudta őjól, hogy nem színlelt ez a gondoskodás 

/mármint a világ részvéte/, he csak olyan köz
keletű nyelven tud megszólalni, amelyen az em
berek igyekeznek kifejezni azt, ami az emberi
séghez köti őket. Ez a nyelv azonban képtelen 

volt hozzáidomulni például Grand mindennapos kis 

fáradozásaihoz." /292/
A nyelv megkopott az emberiség szolgálatában. Értékeit 

rosszul kezelték, és ma már csak közösségi tartalmakat tud 

kifejezni, - azt is csak frázisos szinten. Az egyénhez nem 

jut le.
"A szavakat a totalitariánus állam a politikai 
hazugság, a nagyarányú történelemhamisitás és a 

bestialitás igazolására használta. ** /293/
Az ember elvesztette bizalmát a nyelvben; de a tömeg

kommunikáció dömpingj e elől nem tud menekülni, s igy lassan 

belefásul a hírek jelentette borzalmakba:
"És mert óriási, fülhasogató töíaegben rohannak 

ránk /a szavak/, nem is hallgatjuk már figyel
mesen őket. Mindennap lehörpintjük a magunk 

borzalomadagját - az újságból, a televízió kép
ernyőjéről vagy a rádióból - és igy lassan ér
zéketlenné válunk a friss gyalázatosságokkal 
szemben.” /294/
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A tiegkoi unikáciÚ, bármily gyanakvással fogadja is 
az o ber, de nóg ha küzd is ellene, olyan előrekéez frázis-
kincset ad az állampolgár szájág, neljet - mondaniv:al6ja 
tartalmától fi. otlenül - pozitive 63 aegative e&yaránt fel 
tud haaze  lei.  Az aaber minden tér_ 'córban kis szókészletet 
alakit ki, minél v íltoz atosabbat - ennek sevitaégével bármed-
dig leplezheti hozzá nem értését. 

t, isit kerveaalazott jelenaégre bátran tehetjük fel a 
":elvi elidegeeedás' - ciii.két. 

"A szavak a tárgyak jeli épei - u;oedja Dino - , a 

tárgyakhoz pedig... az unalom perceiben eemmi 
kezem se  volt."  /295/ 

Az oreg hölgy látogatásában olvashattuk a polr;ártr'ester 
két beezédét: az elsőben erkolcsi felháborodással utasitja 
el a kezoeeég nevében Ill kivégzését. A másodikban épp ellen-
kezőleg: itéletet mond Ill felett. A két bee! éd kisértetiesen 
haeonlit e cLymushoz, ezókész?.ete ugyanaz, pátosza ezintugy. 
e korrumpále, prostituált nyelv mindenfajta aljasság kiszol-
gálója, ugy lehet csűrni-csavarni, ahogy a beszélőnek tetezik. 

"kozteree beszédei" utan nézzük meg a "párosbeszédet"; 
két e:._ber n.egLitt kapcsolatának cseközét! 

C;eehov óta közismert az irodalomban a "szöveg alatti" 
/ "p' dtyekszt"/ k zlésrétegnek a fogalma. A ezi ibolista dráma, 
Strindberg s az 6 XX. szedi követői: T. t: illiams, de leg-
főképpen ')' eill kiváló ismerői és művelői ennek a drámatech-
nikai fogásnak. A cae lovi "semmi eer:a történik" drae_aturgiá,ja 
a hátköznapok banalitását hivatott kifejezni. Csehov nyelve 
is "fecsegő nyelv": a felszínen lény eE tllen párbeszédek soro-
zata. 

O'ídeillnél elmélyül ennek a "felszines" nyelvnek a 
baljós volta.  x felszin alatt kir ondatlan problémák, feezitő 
igaságok, bűnök és büntudetok bujkálnak, melyeket a szerep-
lők fecsegéssel próbálnak leplezni, néha mégis eleven erővel 
türnek a felszinre ezek az indulatok. 
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A szereplők /általában családdrámákról van szó/ antago- 

nisztikua ellentétekbe bonyolódva, szeretet és gyűlölet hatá
rán, régi bűnök emlékei közt bolyonganak, A kritikus tárnákat 
kerülgetve mind jobban belebonyolódnak saját múltjukba.

Dürrenmatt modern iró, az 6 Play btrindbergjében az egy
mást gyilkoló házaspár állandó szópárbaja sokkal stilizáltabb, 

mint például 0*Neill Hosszú ut az éjszakába cimü drámájában, 
de még Album Nem félünk a farkaotól-jánál is. Dürrermattnál 
a szavak mennyisége is korlátozott. Tulajdonképpen mindig 

ugyanazt mondják, eközben a szavak egyre távolabb kerülnek 

eredeti, konkrét jelentésüktől. Idegőrlő párbeszédeik mélyé
ről néha robbanásszerűen tor fel az elfojtott igazság:

Hat meg nyolc az tizenöt.
Tizennégy•
Tizennégy•
Számolni se tudsz már.
Ha fáradt vagyok, szórakozоti vagyok, 
de azt mondtad, hogy :ш vagy fáradt.
Nem vagyok beteg." /296/

űrről az utolsó mondatról van szó, minden mellébeszélés azt 

leplezte. A játék kettejük közül agyikük halálára megy ki.
A konkrét és elvont értelem felelget egymásnak a Beckett- 

féle “párhuzamos beszédben” is:
Próbáld fel!
I.ár mindent megpróbáltam.
A cipőt.
?róbá?.jam fel?
Azzal le múlik az idő. ^lidd el, mulatsá
gos lesz*
Pihentető*
Iv.ulutságos.
Látod, Didi, mindig akad valami, ami el
hiteti velünk, hogy élünk." /297/

Idézhetném itt újra i ears«ült efc az ápolónő furcsa be
szélgetését a temetésen.

"Edgar: 
Alice: 

Edgar: 

Alice: 

Edgar: 

Alice: 

Edgar:

"Vladimir: 

5stragen: 

Vladimir: 

Estragon: 

Vladimir:

Estragon: 

Vladimir: 

Estragon:
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Gogo és Didi folyton fecsegnek: holmi j ukrt5l, az i d;.í j á-
rásr*51, a tájról, bármiről. Egyikük most is igy kezdené a 
beezél;_etést: " - Tegnap óta nagy változás történt itt.'  

1e.indketten s a néző is tudja, hogy itt semmi sem változik, 
a mondat közhely, ürügy a beszélgetés elejtett vonalának fel-
vételére. Ám a másik csavargó most szo.itlanul reagál: " - És 
ha nem jón?" /296/ - bukik ki belőle mindkettőjük kétségbe-
esett gondja, de aztán ő is  megijed  az őszinteségtől, és 
másra tereli a szót. 

érzelmeknek azt a fortissimóját, amit  az igazság ki-
mondása váltana ki, nej« lehetne sokáig elviselni. 

"Addig is iparkodjunk izgalom nélkül beszél- 
getni, ha már képtelenek va`;y unk arra, hogy 
hall  asaunk. " /299/ 

Sartre Zárt tárgyalásában ez a beszéd- és kérdéskényszer a 
három szereplőt egymás hóhérává avatja. 

Beckett véL,letes játékot üz a nyelvvel. Kiforgatja a 
gondolatsor tartalmi logikáját, a helyébe formálisat állit. 
A  két csavargó kinjában azt találja ki, hogy "helyes, mond-
j unk ellent egyr: . ásnak. " /300/ 

1: _indenekelőtt Beckettnél figyelhető meg a párbeszéd lassu 
átalakulása belső monológgá. A tett már megvonatott s eckett 
hőseitől. Csak a szavak maradtak, de ezeket sincs hová elhe-
lyezni. 'Társtalan figurák a heckettéi, a drámai konfliktus-
hoz kellő két személyt a holtak hangjai, kisértetek, magne-
tofon, illetve végül az "én" beszélőre ás hallgatóra szaka-
dása hely- ettesití. 

Beszélnek, hogy leplezzék a lét iszonyatát. Beszélnek, 
hogy ne hallják a mult vádló hangjait. Beszélnek,  hogy  a 
felesleges szavak áradatában megtalálják az igazsáot. Vég-
zetesen fontos ennek az igazságnak a megtalálása. 1seckott 
végsőkig leegyszerüsitett hőseinek egy része valahol a mély-
ben - rno.vész. Leg  szeretnék találni a Történetet, mely al-
kotás is, de önéletrajz, önvallomás is. zzért bontakozik ki 
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a legtöbb Beckett-dráma idegőrlő, tördelt szövegfolyamában 

egy-egy körvonalazott történet. Holloway és Bolton, Balfar 

és Joe öngyilkosságba hajszolt szerelmének története, a 

Minden elesendők gyermekgyilkossága is ilyen feszült lassú
sággal bontakozik ki.

A beszédkényszer jelentése Beckettnél kettős: bünhődée, 
de a lét egyetlen még lehetséges formája is.

A beszéd-nyelv elidegenedésének további foka: gondolat 
és tett kettéválasztása. Beszéd és funkciójának elválása után 

- beszéd és tudat elszakadása egymástól.
*^r. Rooney: Megvallom, némelykor engem is elkap 

ez az érzés, mikor éppen kihallgatom, mit is 

beszélek." /301/
A Minden elesendők öregasszonya bizarrnak érzi saját 

beszédét, bár a "legegyszerűbb szavakat" használja. E bi- 

zarrságérzet oka a szavak tartalmának és formájának elválása.
wEz egy pad" motyogom, mintha ördögöt akarnék 

űzni. De a szó megreked ajkamon: nem hajlandó 

rászállni a tárgyra..." /302/
a beszédfolyam fokozatosan automatizálódik, és - miként 

a tárgyak és a természeti környezet - a szavak is önálló, 

baljós életre kelnek. A gondolati-tartalmi logika helyébe 

ny elvi—grammatikai-formai logika nyomul: szavak Önmagukban, 
figura etimologicák, a szövegösszefüggéstől független, egy
mást hangalakjuknál fogva felidéző asszociációs láncok. Az 

álom összefüggéstelen, de valamit mégis - bizonyos hangula
tot, szorongást, felidéző szavai. Belső logika, amit a beszé
lő még sejt, a néző már csak a szabad asszociálást érzi. A 

beszélő emlékei egy-egy szóhoz kötődnek. Uj szó egyre rit
kábban lép be ebbe az önmaga körül forgó szóláncba. Ez az 

uj szó egy darabig mindig ki is ri, mig csakúgy el nem ko
pik, mint az előzőek.
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A szavak teljes elüresedéeének vagyunk tanul* Beckett, 

logikus módon, eljut a teljes elnémulás gondolatához* Szavak 

helyett az emberi kommunikáció ősibb, kevésbé devalválódott 

módjaihoz tér vissza: gesztusokhoz, mimikához, kifejező 

pantomimes mozgásokhoz* Darabjai groteszk "jövés-menéssé", 
"suttogások-sikolyokká" alakulnak át* A konfliktushordozó 

szöveg helyébe szerzői utasitáeok lépnek* Beszéd helyett 

"szöveg és zene" szólal meg, az emlékek elidegenedettségét 

magnetofon beiktatásával fejezi ki*
Idáig jutottunk az ujságnyelv frázisaitól ée O^Heill 

fojtogató dialógusaitól*
Beckett, mint minden másban is, szélsőségesen fejezi ki 

magát. A kép, amit fest, hatásos és elrettentő. A modern em
ber, mindenekelőtt az "Írástudó" feladata, hogy megmentse a 

nyelvet, megtalálja a kommunikáció és a kultúra klubját•



ZÁRSZÓ

Az "Írástudó" alakja tág értelmezésben, de az összes 

vizsgált Írónál igen fontos szerepet tölt be* ő az, aki 
különböző mezekben bár, de az Író "szócsöve", akiben valami
fajta megoldást vagy választ sejtet fel a szerző.

Az "Írástudót", a tudatos embert, a gondolkodót takaró 

maszkok vizsgált íróinknál szinte kivétel nélkül különösek. 
Romulus Róma utolsó császára? fcobius zseniális tudós, aki 
a. gyilkos és az őrült szerepét ia vállalja? Akki a koldus 

ée a hóhér mezében lép színre. Frantz von Gerlach szadista 

háborús bűnös, hamisan informált idegbeteg - jelene mégis 

félrevezetetten és kétségbeesetten humanista* Brecht "írás
tudója" egy történelmileg hiteles személy, az inkvizició- 

üidözte zseniális tudós köntösébe bújik.
Jonas az önmagával meghasonlott művész, aki keserves 

vajúdás közt, elzárkózva a világtól szüli meg művészete két
értelmű konklúzióját. Dino és Roquentin is művészek - 

/Roquentin legalábbis irodalmár/ - rajtuk sem segít azonban 

hivatásuk. Rosszul használták tudományukat.
Rieux és Tarrou megint egy másfajta válasz az "Írástudó" 

felelőssége témára.
Az utóbb említett négy szereplő maszkja már korántsem 

olyan nyilvánvaló, mint a fentieké, hacsak nem nevezzük 

Dinót öblomovnak, Roquentint pedig mániákus depressziósnak.
Talán nem véletlenül hagytam e zárszóban az "Írástudók" 

sorának végére Aieux-t, a sokféle maszk és a gondolkodó fele
lősségére adott sokféle válasz közül Rieux-t a legpozi
tivabbként.

0



• 131 -

Summázva a dolgozatban leírtakat és sorbaállítva /ha 

lehetne és szabadna ilyent tenni/ a vizsgált életműveket 
a negativ életérzés intenzitása szerint, Beekett volna az 

utolsó pont. Egy kétségbeesett dekadenciával, szkepszissel? 

sebzettséggel teli kor mítoszát tetőzi be máig nyúló élet
művével.

Akár a bevezetőbe-!, most újra hangsúlyozni szeretném, 
hogy az abszurd dráma és az egzisztencializmus, lényegi 
hatóerejüket tekintve, ma már csak közérzet! emlékek Nyuga
ton is.

Álljon a dolgozat végén Rieux vallomása és e keserű 

kornak kórképét olvasva gondoljunk arra, hogy a kortárs 

nyugati irodalomban ma már mind többen vannak a Rieux-ki
"/Rieux/ nem tanúskodhat másról, csak arról, 

amit meg kellett tenni, és amit a terror és 

lankadatlan fegyvere ellen meg kell majd 

tenniük, egyéni meghasonlásaik ellenére, mind
azoknak, akik, ha nem lehetnek szentek, és 

nem hajlandók elismerni a csapást, igyekeznek 

azért orvosok /emberek!/ lenni." /303/
Egy igent is mondani tudó uj világkép születésének 

leli©bünk tanúi. Ez azonban, sajnos, nem jelenti azt, hogy a 

második világháborút követő évtizedek válságtünetei orvos
lásra leltek,

A feszültség enyhült, de megoldás még nincs.
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/207/ F. Diirrenraatt: A meteor. In: P. Biirrenmatt:
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Ford.: Csatlós János. In: Az egzisztencia
lizmus. 218-213.p.
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P. Dürrenmatts A fizikusok. In: P. Dürrenmatts 
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Európa Könyvkiadó, Budapest, 1971. 328.p. 

J.-P. dartres Az altonai foglyok. Ins J.-P. Sartres 

Drámák. II. kötet 204*p.
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Ведуhe János. In: a. Camus: A száműzetés 

és az ország. 129.p.
/267/ S. Beckett: 0, azok a szép napoki In; S. Beckett:

Drámák. 247.p.
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/271/ mészáros Vilma: Camus.
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181. p.

A Camus: A pestis. In: A. Camus regényei.
133.p.
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