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Zenét nekem. - Nos, jó reggelt, urak.
Vízkereszt: Radnóti Miklós fordítása

I

A schumanni Davidsbündler-zene dallama
hosszú évek óta nyomon kísér; kiváltképpen szép
német négy hangú csatájának végéé (amely fö-
lött, mint Schumann minden műve fölött, Jean
Paul lelkének visszfénye lebeg) - a „Marche des
Davidsbündler contre les Philistins" elszánt indí-
tása.

Beethoven scherzóit jobban szeretem; de ezek
a ritmusok, amikor a Dávid-szövetség harcosai
erőteljesen, egy lélegzetre felvonulnak:

ez a háromnegyedes induló - fortissimo, fortis-
simo -, igen, ezek a ritmusok mintha azokat a
művészeket példáznák, akik tudatában vannak,
hogy élnek, s úgy érzik, derűs és szenvedélyes
közük van az emberi dolgok megújulásához.

Mindeközben halk, szökdécselő, távoli han-
gok, pontozások, harminckettedek, aztán elő-
nyomulás, buzogányütések, oldalba könyökölé-
sek, farba rúgások - és a boldog, magabiztos
befejezés, asz-dúrban, szünetekkel és stacca-
tókkal, végül lassan elhalva egy magas hangon...
( Marche des Davidsbündler contre les Philistins)

II

Könyvem e Dávid-szövetség védnökét kívánja a
kritika védnökévé avatni, mégpedig sajátszerű
összefüggésben. Az igazi kritikustól a következőt
várom el: „Adjon kritikájában gyűlöletet és sze-
retetet, a történelmi igazságszolgáltatás által
mérsékelt formában; afféle Davidsbündler-kriti-
kát, amely a bibliai királyhoz hasonlóan két
szerszámot részesít előnyben: a parittyát meg a
hárfát."

Hitem szerint a kritikus esetében éppen ez a
két szerszám: a parittya és a hárfa bír jelképes
értékkel.

Álmaiban, akár nap közben, akár éjszaka látja
őket, e kettő lebeg előtte: parittya és hárfa.

A gyűlölet és a szeretet jobb a rokon- és
ellenszenvnél. A műalkotás szemlélése öntudat-
lanul is összeadásra ösztönöz. Képzeljük el szá-

mokra lefordítva a kedvező és a kedvezőtlen
részbenyomások összegét. Az összeadandók
számától függ a hangulat, a két összeg nagysá-
gától az ítélet. Ami nem bontódik lelki alkotóele-
mekre, annyit ér, minta semmi. EnnEk a felbon-
tásnak az elvégzése a kritika legkomolyabb fel-
adata. A kritika tehát egyaránt jogosult önké-
nyességre és tárgyilagosságra. Az önkénynek a
megírásban jut hely, a tárgyilagosságnak a végső
értékelésben kell megnyilvánulnia. A kritikának
arra kell törekednie, hogy úgy lássa a műveket,
ahogyan majd huszonöt év múlva látja őket az
irodalomtörténész, de ne szégyellje a legspontá-
nabb érzelmi megnyilvánulásokat sem, tudniillik a
gyűlöletet és a szeretetet. (A kritika ugyanis
nem tudomány, hanem művészet; de erről ké-
sőbb.)

III

E könyv tehát a Davidsbündler-kritika megalapo-
zására irányul, fő vonásai pedig a következő
pontokban foglalhatók össze:

1. Német nyelvű kritikákat teszek közzé,
amelyek

2. az örök érvényű vonásokat kutatják.
3. Céljuk, hogy vezérlő fénypontokat jelölje-

nek ki, és egy erős példa egyes kiem alt vonásain
keresztül műfajokra derítsenek fényt. (Vezérlő
fény-pontokat kijelölni, és egy erős példa egyes
kiemelt vonásain keresztül műfajokra fényt
deríteni.)

4. Hálás vagyok mindazoknak, akik Németor-
szágban megértik: valamely derű művészeti
forma mögött nem feltétlenül áll holmi léha frá-
ter; éppúgy állhat küszködő ember is. Az az
eltompult komolyság, amely nálunk az emberek-
ből általában tiszteletet vált ki, nem jelent (amint
azt önök oly gyakran képzelik) nemesebb
ethoszt, hanem inkább alkalmatlanságot. Szeret-
ném belesulykolni honfitársaimba: attól, hogy
valaki a dolgokat derűsen mondja. még nem
mondja őket komolytalanul. Belesulykolni.

5. A Davidsbündler-kritika belső formája a
tömörítés legyen.

Inkább óhajt kivonat lenni, semmint limonádé;
inkább dolgozik villanófénnyel, semmint egy-más
mellé sorakoztatott olajmécsesekkel. Elég
erősnek kell lennie ahhoz, hogy néhány oldalon
teljes embert építsen fel. A tömörítés a jövő
formája; ha netán nem volna egy a ott vérmér-
séklet posztulátuma, úgy legyen egy gazdagabb,
lendületesebb, szárnyalóbb koré, amely a jelent

megelőzve - eheu, fugaces, Postume, Postume,
labuntur anni! - á sűrített táplálék rejtélyén kot-
lik... Belső formája legyen a tömörítés.

6. Engem nem az vonz, hogy irányzatokat
kövessek nyomon, hanem az, hogy lelkeket ele-
mezzek. Soha nem állt szándékomban, hogy egy
mozgalom útjáról írjak könyvet; mindig egy-egy
ember belső magvát szerettem volna maradandó
módon rögzíteni.

7. A könyv közelebbi tartalma: olyan alakza-
tok, vonások, fénypontok, amelyek, azóta, hogy
Ibsen kikötött partjainkon, a dráma legutóbbi
korszakának lényegét alkotják. Tizenöt év mun-
kájának terméséből azt válogattam össze, ami e
mag kifejezésére alkalmas. Leginkább a német
dráma volt a szívügyem. Felmutatom a korábbi
történések és a jelen legfőbb összefüggéseit is: a
köldökzsinórt, amely Hebbellel és G. E. Les-
singgel összeköt.

8. A cél tehát nem a teljesség, hanem a
lényeg felmutatása. Hauptmann művei közül
például nem tárgyalom külön fejezetekben a már
sokszor méltatott műveket, amilyen A takácsok, a
Hannele vagy A bunda. Célom, hogy a
Hauptmannról szóló fejezetekben az író belső
magva kerüljön felszínre.

9. Az, aki csupáncsak impresszionista, kriti-
kusként eláshatja magát. Olvassa csak el valaki,
amit a könyv A vörös kakasról mond, és tisztáb-
ban látja majd a színházszerűség technikáját.
Vagy olvassa el,' mi áll a könyvben Björnsonról,
vagy egy olyanszerű darabról, mint Sudermann
Fritzchenje: mélyebben érti majd meg a drámai
hatások természetét. És így tovább. Az imp-
resszionizmus nem kritika; tárgyszerű követel-
mények is fennforognak...

10. A kritikus fogadja nevetve a
modorosság szemrehányását. Mi is a modor? Az
az írásmód, amelyet a szerző a
legszükségszerűbbnek, a legjobbnak érez. Mi a
modor? Az a stílus, amelynek dallama már akkor
ott cseng a szerzőben, mielőtt még a többiek
megszokták volna menetét. Valójában minden
jelenség egyfajta olvasási technikát igényel.
Mindenekelőtt, a kritika kikristályosodását is
megelőzve az olvasás technikájának kell
kialakulnia.' A plebs, amely bedől a tökély
követelményének (Id. Zeitschrift für aerztliche
Fortbildung, 1904. május 15. 299. o.), bízvást
hihet valamely írót többé-kevésbé elmebeteg-
nek, ameddig nem sajátította el a hozzávaló ol-
vasási technikát.

Mi a modor? Olvasói defektus.
11. A Davidsbündler-kritika tiltakozik

(mégpedig nem csupán formájával) az ízlés ma
dívó elcsőcselékesedése ellen, amelyhez többek
között az utóbbi évek sűrűn rajtakapott
Juvenalisa, M. Harden úr szoktatja a lakosság
naivabb elemeit a maga galandféreg-stílusával, a
társalgási lexikon eldeklamálójaként. A könyv
(anélkül, hogy e helyütt elcsevegnénk e létforma
alapvonásai-
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ről) e meddő, de annál locsogóbb nagyképűskö-
dés ellen irányul, valamint ama szellemi egy-
ügyűség ellen, amelynek sohasem egy adott mű-
alkotáshoz van viszonya, hanem csak ahhoz a
csoporthoz, amely az alkotás szerzőjét esetleg
fölfedezte. (Irányul továbbá, harmadszorra, ama
ártalmatlan kis trükk ellen, amely a valamelyest
megfűszerezett tartalmi ismertetéseket „kritika-
ként" akarja eladni.)

12. A könyv véget vet a bárgyú
megkülönböztetésnek, miszerint „ez az ember
nem költő, ha-nem kritikus".

Számomra az igazi kritikus költő marad, vagy-
is alkotó. Es talán nem is számít olyan sokat,
hogy komoly szerzőt alakít-e vagy vicceset és
rosszat, mint ahogy a költő is (majdnem) ugyan-
olyan nagy lehet, akár egy Falstaffot, akár egy
példaszerű hőst ábrázol. A költő is csak az élet-
ből meríti tárgyát: a fantázia nem más, mint
emlékezés. A költő konstruktőr. A kritikus a
konstruktőrök konstruálója. Szétbontja a szer-
zők lényét, feltámasztja belső világukat; repro-
dukálja szellemi konstrukciójuk magvát, két
lábra állítja az egész reprodukált alakot (úgy,
ahogyan ő látja), és azt mondja: most aztán rajta,
járkálj, emberke!

Az igazi kritikus költő, azaz alkotó.
13. A könyv azt kérdezi: miért recenzeálunk

bizonyos dolgokat, és így válaszol: azért, mert
hiszünk benne, hogy egy tisztességes recenzió
olykor hosszabb életre számíthat, mint egy vacak
színdarab. Hogy miért foglalkozik valaki recenzi-
ók írásával? Nem a közönség és nem is a
recenzió tárgyának kedvéért, hanem - magának
a recenzensnek a kedvéért.

A kritikus a költőket szemléli, úgy, amiként a
költő az embereket szemléli. Szemléli a költőket,
mint e földi közösség tragikus, félig tragikus
avagy bohókás tagjait. Mint jelenségeket, akik
úgy írnak, ahogy mások megélik a dolgokat.
Szemléli élményeiknek írásban megjelenő há-
nyadát. Az ember mint kritikus egy nagy művön
dolgozik, amelynek hősei egytől egyig költők.
(Bárcsak valóban azok volnának!) Ez is alkotó-
munka. Azén területem a kifejezés, a rendszere-
zés, egy-egy embernek a megragadása. A kriti-
kus természetszerűleg olyanoknak mutatja a
költőket, amilyenek, követve a mércét,
amelynek alapján a kaukázusi népek bizonyos
idő óta vala-mit nagynak avagy kontármunkának
nyilvánítanak. Am egyvalakiben mutatja meg,
mit gondol a többiekről; és ebből a valakiből ő
csinál valamit. Robert Schumann azt mondta a
kritikusokról, hogy „ne képzeljék magukat a
művészek atyaisteneinek, mert ha a
művészeknek úgy tetszenék, éhen halhatnának".
Schumann nyilván a rossz kritikusokra célzott.
Véletlen, költő urak, hogy éppen benneteket
választunk tárgyul. Nem vagyunk ráutalva.
Lépjetek hát mindnyájan úgy a recenzens
munkásságába, mint az őrültek házá-

ba - mint az emberek házába. Figyeljétek a kriti-
kus embereit; nézzétek őket, ahogy megformál-
ják a maguk mesterséges emberkéit. Figyeljétek
a torzításokat, a pöffeszkedő ostobaságot, a
csalási kísérleteket, a sápatag célzatosságot,
nézzétek az üdvözülteket, az alkotókat - milyen
tragikusak még győzelmükben is! És nézzétek
a keveseket, akik saját vérüket és elszivárgó
életüket bocsátják áruba művészet szülte képe-
kért, szegény lelkükből fakadó látszatlények,
vámpírokkal felérő bábuk kedvéért... Nézzetek
és lássatok!

14. Kritikusnak lenni ostobafoglalkozás, ha
az ember csak kritikus és semmi több. A
valahonnan levont tanulságok gyorsabban
szikkadnak el, minta zsemle. Hitem szerint
értéke csak annak a kritikának van, amely
egyszersmind műalkotás, és ezért még akkor is
hathat az emberekre, ha tartalma érvénytelenné
vált (avagy a tárgya lett penészes). A kritikának,
amely költői műfajnak tekintendő.

Hát igen, ha a kritika tudomány volna! De túl
erősek az imponderábiliák; legjobb esetben is
csak művészet lehet, s annál nagyobb, minél
művészibb. Gondoljunk csak a fenséges
Lessingre; az átmeneti pillanatról szóló tanítása
mára ostobaság, katarzistana Arisztotelész félre-
értésén alapuló fecsegés; csupán a mód, ahogy
mindezeket kifejti, az halhatatlan. Az, ami a
kritikusban művészi, tovább él. Milyen a
produktív kritika? Hiszen még egyetlen kritikus
sem pro-dukált, nemzett költőt! Produktív kritika
az, amely a kritikából műalkotást teremt.
Minden más értelmezés üres. A kritikusok közül
csak annak van joga valamely „pecséttel
hitelesített" költőhöz nyúlni, aki maga is költő.

15. A kritikának tehát nem csupán igazat
kell mondania (ez előfeltétel), hanem
műalkotássá is kell formálnia a maga
megnyilatkozását. Szépséget kell teremtenie,
művészi ábrázolást kell nyújtania. Csak az ilyen
kritika produktív. Mert ez a kritika maga is
produkál. Itt jut el a kritikus ahhoz a ponthoz,
ahol megszűnnek a pecséttel hitelesített költők
és a kritikusok közti céhbeli különbségek. Ahol a
kritikus nem szaladgál ellenfélként a raj
frontvonala körül, hanem ott él köztük, egy-
ívásúként, egy költői műfaj képviselőjeként.
Azok, akiket művészetével puskavégre vesz, akik
ábrázolásának tárgyai, történetesen költők. Csak
ha a kritika maga is produkál, akkor van értelme
a kritika produktivitásáról hablatyolni.

16. A kritika legyen öntudatosabb.
Meglehet, nem minősíti majd egyenrangúnak, s
ezért visszautasítja például egy Hofmannsthal
úr nyelv-művészetét. Kicsinyes azonban az a
kritika, amely a szerző rovására akar
érvényesülni. A kritikának eleve is, végső
célként is arra kell törekednie, hogy etikus
legyen.

17. Az eljövendő kritikus azt mondja majd:
nem óhajtok rendszerező inassá válni egy
közép-

szerűekből és tehetségtelenekből álló rajnál,
ahol alig akadnak olyanok, akiket magamnál
különbnek tartok. Eszem ágában sincs! Annál
inkább vállalom, hogy olykor ez utóbbiak he-
roldja legyek. Nem mint kreaturájuk, hanem
mint rokonuk.

18. Az eljövendő kritikus általában azt vallja
majd, hogy csalóka légvár minden rendszer, de
hosszú életű lesz mindaz, ami önmagában jól van
kifejezve.

19. Lessing, Goethe fellépése előtt, kritikus-
ként belső rokonságban állta pecsét hitelesítette
költőkkel, származásánál és hajlamainál fogva
egyenértékű volt velük. Goethe után más kritiku-
sokra volt szükség, mint Lessingre a maga elra-
gadó erejű mester voltával; és megérkeztek a
Schlegelek.

Ma a Schlegelekkel nem érhetjük be többé;
fiziológiai eszközeik vaskosabbak, minta ma élő
emberekéi. Ma az a kritikus győz, aki művésznek
a legnagyobb. Es így ma akár a pecséttel hitele-
sített költőből válhat a legnagyobb kritikus; és
akkor a legnagyobb kritikus valóban pecséttel
hitelesített költő lesz.

IV

Midőn e tézisek után kiteszem a pontot, szívem a
mai fiataloknál időzik.

Ha ezek a lapok szárnyra kaphatnak, azt sze-
retném, ha a ti kezetek emelné őket a magasba.

Ma harmincas éveimben járok. Köszöntöm a
húsz és harminc év közöttieket. - Hallgassátok
csak:

...marche des Davidsbündler contre les Philis-
tins! Igy végződik a dallam, piu stretto, piu stret-
to. Es menetelés közben nem tapadnak meg
rajtam a levegőben sűrűsödő szitokszavak, mint
„nagyzási hóbort" meg „fennhéjázás". (Ha az
emberek sejtenék, hogy minden írók közül a
kritikus a legtörődöttebb: önmaga nyűvi el
magát munka közben!) Semmi sem tapad meg
bennem. Fülemben egyes-egyedül a szerencsés
befejezést hírül adó indulómotívum cseng.

De úgy tűnik, mintha másfajta indulómotívum
volna; egy immár nem schumanni muzsika
hangja. Hárfa dalol, amely egyszersmind parittya
is; parittya süvít, amely hárfává válik. Es abban,
amit hallok, benne van minden: a kifogásokkal
szembeni közöny; a művészet végső jelentékte-
lensége; és a létezés, a létezés, a létezés üdvözítő
boldogsága.

1904. november
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Jelige:
Kifejezésed célja: a szűkszavúság.
A tartalom: "A u d e s a p e r e l "

Hát való? Visszatekintek életemre, és azt látom:
kritikus voltam.

A porondra léptem, hogy rögzítsem, ami van,
megragadjam, ami csábít, s alkossak olyat, ami
maradandó.

Előbbre akartam jutni, hogy a magam világát
is előbbre vigyem.

Mikorisvoltmindez?Tegnap.Avéletlenarraapartravetett,aholaműviképek

gyártói tanyáznak: az úgynevezett Teremtő maj-
mai. Játékosságuk gyakorta vonzó; vonzó az
igyekezetük, hogy a földi létet egy babaszoba
falain belül utánozzák. Vagy mégsem: inkább
hogy az eredetinél jobbat adjanak. (Ami aligha
lehet túlságosan nehéz.)

Es ahogyan ők az alkotás eszközeivel ekként
bíráltak, úgy bíráltam én a bírálókat és műveiket.

Igy lesz a teremtő-majmok kritikájából a Te-
remtő kritikája.

Amit egynémely, pecséttel hitelesített „költő"
szemérmesen a bábui szájába adott, azt én in-
kább magam mondtam ki, minden kerülőút nél-
kül, midőn ízekre szedtem, újból összeraktam,
mozgattam vagy guggolni hagytam azokat, akik
költőként működő emberek voltak, de emberköl-
tőnek hitték magukat; és közben magam is mo-
zogtam és kuporogtam - itt az anyaföldön.

Mindeközben megrögzötten hittem benne,
hogy a kritika a legmagasabb egekbe is szárnyal-
hat. Az a kritika, amely egyszersmind művészet
is, a legmagasabb rendű dolog a világon.

III

Költészetem felruházta a kritika művészetét
mindazzal, amit a költészet csak adhat.

Ezentúl elmondhatjuk: a költészet epikára, lí-
rára, drámára és kritikára oszlik.

Német bárdok, az előadóművészet mesterei
ráéreztek az igazságra, amikor kritikáimat a nyil-
vánosság előtt olvasták fel. Egy költő megnyilat-
kozásait szimatolták meg bennük, olyan költőét,
aki nem ösztöneinek tehetetlen bábja, hanem
tanítani akar:

Ne hódolj be a babonának,
Ne hidd, hogy annak, aki alkot,
Nem lehet éber a lelke.
(Mert így számíthat ösztönös művésznek!)

Váltsd meg a világot a vakságtól,
Bárhogy ragaszkodjék is hozzá:
Nem igaz, hogy költő csak az lehet,
Aki tompultan szunyókál és beszámíthatatlan.

Az igazi kritikus -- olyan költő, aki beszámítható.

IV
A kritikus kézikönyvéből.
1. Felismerni és létrehozni a szépséget... és

minden elvégeztetett. (Felismerni és létrehozni a
szépséget... és minden elvégeztetett.)

Ez a mondat ott szerepel e mű második kötetében.
2. Ugyanebben a kötetben szerepel ez is:
Íme a különbség a sugarasak és a csöpögők

között: az utóbbiak, az előbbiekkel ellentétben,
nem tudnak a széppel használni. Pedig ez a
lényeg: a széppel használni.
3. Mozart azt írta: „Nálunk, Németországban

a hosszú van divatban, holott sokkal többet ér az,
ami rövid és jó." A lelkemből szólt.
4. Mi a kritikus hivatása? Meg van írva a

második kötetben: arra a nem mérhető erőre van
szüksége, amelyet sokan igazából g yű l ölnek- az
erőre, hogy magával ragadjon, énekeljen, gyújt-
son, lebegjen. Kézre van szüksége, ujjakra,
szemre. Es arra a képességre, hogy villámával,
mintegy ellenteremtőként, néhány pillanatra
megremegtesse a létezést.
5. A jelen mű harmadik kötetében pedig ez
áll:
Mert én azért vagyok itt, hogy

közreműködésemmel kirostálódjanak a
csekélyebbek és megerősödjenek az értékesek;
hogy védelmezzek minden komoly kísérletet és
tiszta szándékot ( mennyiben teljesítmény is
születik belőle; elvégre a művészetről kell ítélnem,
nem pedig a nekigyűrkőzésekről).

Támaszt nyújtani a tapogatózóknak; torlaszt
emelni a majmocskák tévútjai elé; más irányba
terelni őket; segíteni a küszködőknek, kigúnyolni
az ámítókat és tamtamverőket; úgy szeretni a
bűnbánókat, akár az igazakat - mindez nem elv-
ként lebeg az ember előtt, hanem gyakorlatként
ölt testet.

V

6. A kritikus nem adja ki magát a világ
bírájának. Gyűlöli, ami bántja. Szereti, ami
vonzza. Es mind-ezt meg is mondja. (Gyűlöli, ami
bántja. Szereti, ami vonzza. Es mindezt meg is
mondja.)

A gyűlölet és szeretet vezérelte kritika, amelyet a
tizenhárom évvel ezelőtti előszóban meg-
hirdettem, itt tovább él.
7. A kritikus ostobaságnak tartja, hogy

törvényeket alkosson - annál bölcsebbnek, hogy
törvényeket fedezzen fel.

VI

8. A kritikus nem puszta impresszionista; kíno-
san pontos anatómus él benne.

(Tizenhárom évvel ezelőtt így írtam: „Az, aki
csupáncsak impresszionista, kritikusként elás-
hatja magát. Az impresszionizmus nem kritika;
tárgyszerű követelmények is fennforognak.")
9. Igen, a kritikusnak az a dolga, hogy tárgy-

szerűen bontsa fel a tárgyszerűt. Példának okáért
azt, hogy miként jönnek létre a régi anyagok
átdolgozásai, s hogy többnyire milyen csekély az
értékük a mai emberek számára. Megmutatkozik
ez Eulenbergnél, Hauptmann-nál, Beer-Hofmann-
nál, Hofmannsthalnál, és itt van még J. Bab is e
tutti quanti. A kritika rávilágít a bohó
cifraságokra, amelyek valamilyen tanítás erősza-
kos becsomagolásán túl e műveket terhelik. Fel-
tárja, ami a történelmi drámákról és a mondai
színjátékokról egy életre megszívlelendő. Ha egy
Hermann Bahr-vígjátékról esik szó, a kritika egy-
szer s mindenkorra lemezteleníti az anekdota-
dramatizálás lényegét. Az Odüsszeusz íja Haupt-
manntól, az Oidipusz Kolonoszban, a Gudrun1, a
Lanval2, A Császár és a galileus3, Hermann Bahr-
tól A gyerekek- mindezek a második és a har-
madik kötetben egész műfajokat példáznak. A
Charolais-ról szóló szomorújátékot4, avagy a Hi-
dallát5 vizsgálva a kritika feltárja a tragikum hiá-
nyát. Bemutatja az intellektualitás és a dráma
szembenállását (a negyedik kötetben, Bernstein
Malija kapcsán); Hauptmann Griseldáját elemez-
ve feltárja, mi a maradandó a nyálkás drámai
pszichologizáláson túl. A kritika megjelöli, hogy
mondafeldolgozások esetében milyen módszer-
rel (tudniillik a névváltoztatással) ellenőrízhető a
költői alkotás önértéke. Bebizonyítja, hogy a drá-
mában maradandót csak egyéni vonások csata-
sorba állításával lehet alkotni. A kritika leleplezi
az úgynevezett művészettudomány gyengeségeit
(hadd említsem csupán egy Gustav Wied-féle
csacskaság felfejtését a negyedik kötetből). A
kritika egy ismeretlen és jelentéktelen egyén
megpaskolása során (az illető Petzold névre hall-
gat, és ugyancsak a negyedik kötetben bukkan
fel) megmutatja, mi az, amin, ezernyi szétfolyó
lehetőségen túl, a drámai szerkezet kapcsán

1 Emst Hardt drámája.
2 Eduard Stucken drámája.
3 Ibsen drámája.
4 Beer-Hofmann: Charolais grófja.
5 Wedekind drámája.
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mégiscsak érdemes elgondolkodni. Megmutat-ja,
mit lehet ellesni az úgynevezett éppenhogy
technikából (menet közben mint elhibázott min-
tapélda lelepleződik Strindberg Távoli villámlá-
sa). Két névtelen példáján - nevezzük őket felő-
lem Guinonnak és Bouchinet-nak - kimutatja,
hogyan lehet két senki semmit érő műve kapcsán
mégiscsak feltárni bizonyos közönséglélektani
törvényeket, és egy másik, Bataille nevezetű
senkivel foglalkozva bemutatja az egymás mellé
illesztett elemek végső szétválasztásának módját.
A kritika megmutatja, miként lehetne technikai
részletek segítségével jobbá tenni egy elhibázott
darabot. (Es nem csak a negyedik kötetben sze-
replő Wibbel szabó6 vagy a harmadik kötetben

szereplő Henriette Jacoby' kapcsán.) Az igazi
kritikus bekeríti, szétrobbantja a műveket, leg-
benső lényegüket is kiveri belőlük. Az eljövendő
kritikus tudja: nem az a dolga, hogy megállapítsa,
ez a darab jó, ez meg rossz, hanem a szemét
mínőségéből egyszersmind meg kell érezne, mi-
lyen virágok hajthatnának ki rajta, hiszen a gyö-
kerek már ott vannak... Mindennek fényében aligha
állítható, hogy a kritikusban egy impresszionista
munkálna.

VII

10. A kritikus megmutatja, mi az örökkévaló a
vacakságokban. (Legszívesebben az olyan
könnyelmű ebekkel foglalkozik, akik ide-oda fic-
kándoznak a dráma mezején, de nyomukban oly-
kor valami sajátságosan varázslatos fény csillog,
fényesebben, mint az elismert „nagyságoknál".)
Nem csak egy Molnár vagy egy Bisson vacakjait
fürkészi. Az örökkévalót a hitványságokban és
létrejöttének eszközeit.

11. A kritikusnak akármilyen Lavedanokon is
be kell tudnia mutatni, miféle örökkévaló valőrök
rejteznek vértelen írók lebecsült, már-már meg-
vetett (de kellően nem ismert) hadában. Látnia
és láttatnia kell, miféle rokonság fűzi Hebbelhez
akár a kicsik legkisebbjét is (jöjjön bár Galliából
vagy máshonnan), legyen bár szó egy Capus
vagy valamilyen Guitry kérészéltű semmiségéről.

12. A kritika világaspektusokat fog át, a fajok
fejlődését követi nyomon a színdarabokban, spa-
nyoloktól a bohózat-franciákon át a feltörekvő
négerekig.

13. A kritikus fejtse meg a hatásokat, de le-
gyen képes arra is, hogy újjáteremtse őket.

VIII

14. Az igazi kritikus maréknyi oldalon is
többet mond valakiről, mint amennyit egy egész
könyv

6 Müller-Schlösser drámája.
Georg Hermann drámája.

mondhatna. Az igazi kritika soha nem a teljessé-
get, hanem a lényeget célozza meg.
15. A kritikus valamely színdarabról beszél...

de közben a szerzőre magára gondol. Valamely
szerzőről beszél... de közben saját fél életére
gondol.
16. Azén kritikáim megmutatják, hogyan kell

egy költőt megragadni, ide-oda forgatni, legbelső
eresztékeikbe behatolni - egyszóval: hogyan kell
önmagunkból újra felépíteni azt, amit valaki
egyszer már felépített.
17. Hogyan közelítsünk egy elhibázott
darabhoz?
Az esettől függően adjuk meg neki, ami meg-

illeti. Ha reményteljes, ezt erősítsük benne. Ha
rossz és igénytelen, intézzük el mosolyogva. Kár-
öröm és gúny - ha még nem vagyunk túl öregek
az ilyen indulatokhoz - csak az igényességet
mímelő szemétnek jár ki.

Az ember minden télen megnéz vagy száz
darabot, hogy talán ha két maradandót szemez-
gessen ki belőlük. Kettőt? Nos, kettő remélhető-
leg csak akad. Es a kilencvennyolc vacakságot
örökké csak változatlan, középszerű, komolyko-
dó locsogással nyugtázzuk? Akkor már érdeme-
sebb megpróbálni, hogy a deszkákra kitett bár-
gyú és múlandó teljesítmény alapján valami jót
és talán maradandót alkossunk - hadd szülessen
az estéből mégiscsak valami.

És mindezt - derűsen. Csak ha már a fogaito-
kat hullajtjátok, akkor burkolózzatok méltóságba;
akkor nehezményezzétek a (másoktól eredő) kri-
tikusi szellemességet; akkor nyilvánítsátok eti-
kátlanná azt, ami belőletek hiányzik; akkor feketít-
sétek be azt, ami nektek nem megy; akkor pótoljátok
a javító szándékú feddést hablatyolással.

„Ahogy Dávid öreg lett, zsoltárokat nyekergett."
18. A kritikus nem fél attól, hogy gáncsosko-

dónak minősítik. Minden értelmes ember eleve
belenyugszik, hogy a legtöbb kritika gáncsol,
hiszen máskülönben a legtöbb előadott színda-
rab dicséretet érdemelne. No de hány marad meg
közülük - vagyis hányat érdemes dicsérni?

Már szóltunk róla, hogy a töméntelen gáncsolni
való darab nem egyforma. E különbségek vezéreljék
a kritikust. Ha csak egyes hibákról van szó - semmi
gond. De mit tegyünk, ha a darab mindenestől
fogyatékos? Elvégre nem írhatok újra minden
darabot! Nem mehetek végig minden jeleneten,
hogy először is kimutassam, miért rossz, másod-
szor pedig rámutassak, milyennek kellene lennie! Mi
tehát a teendő? Nos, olykor elég, ha egyszerűen
megállapítjuk: caccatum non est pictum.

(Minderről egy s más a negyedik kötetben
olvasható.)

IX

19. Életművem nem az irodalmat vizsgálja,
ha-nem az idegdúcokat.
20. A kritikus mindeközben titkon élvezi a

költőkben öntudatlanul megtestesülő bohókás-

fura költészetet. Kegyetlen és csacska örömét leli
az emberekben, valahányszor a darab mögül
kikandikál a megszállott kontár, vagy ha újabb
halandó igyekszik ügyetlen evezőcsapásokkal,
megbűvölt molyként a rivaldafény felé.

Amikor művét elemeire bontom, afféle igazo-
lást állítok ki, ha nem is az agy megbetegedése-
iről, legalább a kobak devianciáiról. Hol egy javí-
tóintézet munkáját végzem, hol a gyógyíthatatlan
betegek kórházáét, hol a boncteremét; a beutal-
tak megkapják a maguk hajszálpontos besorolá-
sát; minden résükbe bevilágít a sugár, amely
incselkedve hatol át az agyon, eljátszik a gerinc-
velővel, megcsillan, átcikázik vagy átvillámlik a
nemi és a nemző szerveken. Lelki műhely ez,
amelynek falain körös-körül költők agya lóg. S
mindez a maga tagoltságában, az egyedre vetülő
fényében, a maga sokrétűségében és egész szer-
kezetében a mai szemmel nézett dantei körök
legistenibben sötét és legistenibben világos ko-
médiái mellett követel helyet magának.

X

21. A kritikus ethosza. Mindenekelőtt: az
igazat mondja. A harmadik kötetben ez
olvasható: „Az ember még a megmaradt kevés
barátját is elidegeníti, ha pontosan közvetíti a
műveikből nyert benyomásokat." A második
kötetben pedig ez áll: „Nem az a kritikus, aki
minden álcázáshoz partner, csak azért, mert a
mutatvány valóban vég-bemegy. (Kritikus az, aki
az álruhába bújt átlagot képen törli.)... Nem az a
kritikus, aki minden porhintéshez partner, csak
azért, mert a mutatvány valóban végbemegy."
22. A nagy neveket soha nem illetheti meg a

jog, hogy a tényállástól eltérítsék az embert. Nem
szabad letűnt költői eszményeket dédelgetni.
Csak a tényekkel nézzünk kihívón farkasszemet. A
kritikus nem tisztel semmiféle belénk rögzült
tévedést, legyen bár szó a régi görögökről,
Shakespeare-ről vagy Moliére-ről.
23. Az igazi kritikus nem táplál hamis tisztele-

tet a káosz iránt; nem becsüli túl a zseniális
alkotást sem, ha viszonylag könnyen állították
elő. Ezt az esetet tapogatja körül a harmadik
kötetben a Don Juan-kritika. A kritikus az ellen is
berzenkedik, hogy ő erőszakoljon bizonyos mű-
vekre olyan egységet, amelyről a költő nem gon-
doskodott. Még akár Kleistnél is ráérez az alkotás
véletlenszerűségeire, amelyekbe mi rendszert
szoktunk csempészni.

XI

24. A kritikus életérzése. Először megmutatja
a művészet jelentéktelenségét, aztán a jelentősé-
gét, aztán, harmadszorra, e két, örökkön benne
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dúló lelki áramlat küzdelmét. Meg a zúgó forrás
háborgásának elcsitultát. Passaunál úgyis le-
nyugszik a tudat - ha a lélek tapogatózva, meg-
megpihenve, lélegzetét visszatartva kivárja.
25. A hamis kritikus parasztdrámákat értékel,
az igazi kritikus parasztokat. Istenítésüket meg-
mosolyogja. Az igazi kritikus mindenkor gúnyt űz
az egyszerűség túlértékeléséből. Eljutni az egy-
szerűséghez érzelmi beállítottság dolga; tudás
nem kell hozzá. De hát e földön a tudása nagyobb
csoda; a kettőnek együtt kell növekednie.
26. A kritikus így szól (a harmadik kötetben):

Magától értetődik, hogy a jövő - nemcsak a
drámáé, hanem egész belső fejlődésünké - soha
nem épülhet „szívbéli egyszerűségre". Ez azt
jelentené, hogy az együgyűség felé tartunk; hogy
lefelé srófoljuk magunkat. Nem vagyunk már
gyermeklelkű parasztok, a szemünk, minta vizs-
láé -akkor is, ha megrázkódtatásokon megyünk
keresztül.

Ne áltassuk magunkat: azért vagyunk itt, hogy
ezeket a megrázkódtatásokat elkapjuk, erősen
megragadjuk és megszámozzuk, és ekként fölé-
bük kerekedjünk, nem pedig azért, hogy jámbo-
rul, nagylelkűen, hűségesen, egyszerűen behó-
doljunk nekik. Gyanúm szerint a „nagy egysze-
rűség" gyakran óhatatlanul az akarat műve, ott,
ahol a tudás nem áll rendelkezésre. Hogy idáig
ne jussunk: húzzuk meg erős, egyenes vonalak-
kal, és szívbéli derűvel eltelve a nyers alapvoná-
sokat, amelyek az emberiség számos rétegénél
egyaránt fellelhetőek.

Es hogy meddig jussunk? (Maradjatok csak
ülve!) Legyünk kicsinyesek, csalafinták, bizal-
matlanok, fürkészők, csupaszítsunk le, tapogas-
sunk körül mindent... és fáradságos mélytengeri
utazások után hódítsunk meg új területeket. Le-
gyünk győztesek, tízezernyi lépcsőfok tapaszta-
latával.

De semmi félreértést! A nagyszabású egysze-
rűség végzetes hasonlóságot mutat - az érzelmi
beállítottsággal, nem pedig a tudással. Tartalmi-
lag kiüresdett. En sajátos vonásokat s nem ki-
ürült vonásokat akarok. A legtisztességesebb
ember is (amilyenből sok van) legyen mindenek-
előtt fenemód jó muzsikus.

Az igazi tudásból, az összetetten villódzó gaz-
dagságból aztán magától adódik az egyszerűség -
de csak akkor! Dicsőítsétek a meghódított terület
fokozatokba rendezett részleteit, azt, ami
szellemes, ami átütő erejű, amit sikerült kivívno-
tok. Es ragyogja be, lengje körül egy mosolygó-
san nagyszabású életérzés. A jövő világa
egyesegydül a hajszálpontos fokozatokba
rendezett gazdagságé (jó, persze, nem bánom,
az egyszerűséggel együtt).

Az egyszerűség titka végső soron a virágzás-
ban rejlik.

Nem technikai műfogásokkal előállított érzés-
re van tehát szükség, hanem a szikrázó egyéni

gazdagság végtelen számú sajátosságára, ame-
lyek mögött egy (soha fel nem oldható) alapér-
zés: egy én rejlik. Egyszerűség helyet a lehető
leggazdagabb egyszerűségre van szükség, és
arra, hogy ne csak egyéni vonásokat lássunk,
hanem az egyént is, aki viseli őket. Ecco,

XII

27. A kritikus elülteti a maga fogalmat a
győzelem és a hazugság mámoráról. Ez az, ami
igazán fontos neki, nem pedig valamilyen
világhíres drámaíró, akiről ez alkalomból beszél.
28. Ha valahol fogyatékos alkotói meggyőző
erővel találkozik, akkor a gondolkodó hisztéria
képalkotó erejét tapogatja körül - és kiteregeti a
maga nehezen kiküzdött, feltételezésen alapuló
hitét ama földöntúli, élve boncolással foglalkozó
erőkben, amelyeknek megannyi kísérleti alany-
ként ki vagyunk szolgáltatva. Olyan erőkben,
amelyeket tévesen Istennek szokás nevezni, ho-
lott csak istenek, anélkül, hogy „istenek" volná-
nak. Es az, amit ekként sikerült megfogalmaznia,
sokkal lényegesebb számára, mint a (már vég-
képp elintézett) kiindulópontok.

XIII

29. A kritikus olyan embernek látja (és
szeretné látni) magát, aki, mint ahogy a jelen
műben elhangzik, „soha egyetlen sort nem írt le
(még ha valamilyen alkotó idióta legbárgyúbb
darabjával foglalkozott is), amely ne egy adott
fejlődés os-torozásához szolgált volna ürügyül".
(Erről van szó: egyetlen sort se, amely ne egy
adott fejlődés ostorozásához szolgált volna
ürügyül.) Ezután ezt olvashatjuk: „Művészettel
foglalkozni - igen. A szívünk utolsó csepp véréig.
De ez a foglalatosság szinte mindig ürügy volt
csupán egy merész és értelmesebb emberi
rendért vívott harc-hoz." Olvassátok el, mit mond
a harmadik kötet Gorkijról, Andrejevről,
Csehovról, Caesarról, Hebbelről, és mit a
negyedik kötet három feledésre ítélt gall A
királyáról8.
30. A jelen negyedik kötetében ez olvas-ható:

„A kritikus számára (végső soron) jóformán
egykutya, hogy dicséretre érdemes avagy
gyenge drámáról beszél-e. Mindkettő csak
ürügy... hogy beszéljen; kiírjon magából egy vá-
gyat, és új vágyat nemzzen; követeIményeket
fogalmazzon meg; és hozzáadjon valamit e föld
mulatságosságához, fájdalmához és szépségé-
hez."
31. Az alkotó kritikus számára a

legértékesebb szerzők is csak alkalmak, hogy
kifejthesse a maga prédikációját - a maga
művészetét.

8 Caillavet, de Flers és Arene bohózata.

32. Azén életművem nem a művészettől távol,
a tudományosság verejtékében, hanem a szív
vérével íródott. Az egyes drámák véletlenszerű-
ségéből életérzés - és egy szemlélődő ember
bontakozik elő.

XIV

33. Kritikáim tanítása - amint azt többen
megjegyezték - jó néhány ponton érintkezik
Oscar Wilde tanításával. Miért fogant meg
mindkettőnkben, egymástól függetlenül, az az
elképzelés, miszerint a kritikusnak művésszé kell
válnia? Miért szerettünk bele mindketten ebbe az
elképzelésbe?

Engem a kritikáim vezettek rá. Végtére is nem
azért írtam őket, hogy ilyenek vagy olyanok le-
gyenek. De amikor aztán már vagy kétszázat
elolvastam közülük, rájöttem, hogy a kritika -
művészet.

Vajon két, egymástól messze élő emberben
csak azért támadt ugyanaz az óhaj, mert mind-
ketten éheztek a szépségre, a szó hatalmára, az
összefoglaló kéz erejére? Nem - hanem azért,
mert megérett az idő. Mert a kritika két haszon-
talan évezrede után - úgy érzem - esedékes volt
a hajnal. A gondolat tehát megfogant bennem -
és egyszersmind megfogott magának.

Heinrich Heine már jóval az ír szerző előtt
megfogalmazta ugyanezt: a kritikának, ha nem
akar a maga korával együtt letűnni, „műértékű-
nek" kell lennie. Gondolatával munkám második
kötetében foglalkozom. Az igazi kritikus magától
is rájön erre. Csakhogy egy tanítást nem elég
kimondani - meg is kell valósítani. Az írben is
felderengett, csakúgy, mint bennem, hogy a kri-
tikának művészetté kell lennie; én azonban esze-
rint is cselekedtem, és megteremtettem ezt a
fajta kritikát - a legélesebb perem-művészetet.

Wilde-hez pedig Schiller szavaival szólok: „Én
megcselekedtem azt, amit te csak lefestettél." Es
valahányszor szétboncolok egy költőt, akár egy
halat, különválasztom a szálkákat, kibontom az
idegeket, leképezem a csontvázat, feltárom a
legrejtettebb csatornácskákat is, tudom, hogy
mind e cselekvésekben a legteljesebb emberi
művészet egy-egy darabkája rejlik, olyan művé-
szeté, amely eddig nem létezett.

Oscar Wilde rokon jellegű felismerései ellené-
re is csak olyan ember, aki színpompás gondo-
latszökellések közepette válogatósnak tetteti magát.

Semmi kétség: Wilde-nek futamai során
ugyanezt a gondolatport fújta szemébe a szél;
amit a kritikáról mint művészetről hirdetünk, né-
ha oly bámulatosan hasonlít egymásra, mint két
rokon, aki soha nem látta egymást. Van azonban
egy hatalmas különbség. Oscar Wilde a szakértőt
játssza, antikizál, mitologizál; ünnepi piperkőc,
akiben nincs érdesség, akinek nem ver hevesen
a szíve; csupa cifraság, de érzelmeiben gyenge;
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pozőr, akinek ugrásaiban nincs erő; túlságosan
arisztokratikus és unott ahhoz, hogy gyűlölni
tudjon; viselkedésében túlontúl óvatos ahhoz,
hogy villámként csapjon le; túl lusta, hogysem
acélként sújtson; hamarabb enged, így hát
aranyba foglalják mint barátot és fáradtabb vérű
rokont. Nem, Wilde csak a virághímes féligaz-
ságokig jut el, és nem a kovácsmunkáig - a
látványos kiteregetésig, és nem a hódításig.

Wilde olyan ember, aki a gondolathoz is érzé-
ketlenül közeledik, s ahelyett, hogy forrón, kemé-
nyen megmarkolná, csak megbökdösi, mint hol-
mi vásári árut, ügyelve rá, hogy közben minél
többen lássák- holott belőle magából hiányzik a
meggyőződés. Ez az Oscar csak utasítgat, hogy
milyen legyen a kritika. Én azonban magam írtam
meg a szóban forgó kritikákat, igen, éppen
azokat.

„Én megcselekedtem azt, amit te csak lefes-
tettél."

XV

34. Itt tehát nem a tárgyalt művek a fontosak,
hanem az, ami elhangzik róluk. Az építmény vázát
nem a megbíráltak, hanem a bíráló értékei alkot-
ják. Nem a kritikus megfigyelései állnak a közép-
pontban, hanem a kritikus akarata.

35. A színpadi szerző egy gondolatból drámát
ír, az író értekezést - én egyetlen mondatot.

36. Munkám második kötetében ez áll: lénye-
gesnek tartom, hogy a kritikusoktól gyengeelmé-
jűséget követeljünk. Olykor ugyanis megvan az a
fogyatékosságuk, hogy sokkal magasabban áll-
nak a pecséttel szentesített költőknél, és ezért
kicsit unatkoznak amazok társaságában. Ők ma-
guk mindent sokkal nagyvonalúbb módon te-
remtenek elő: szebb, dallamosabb, mélyebb sza-
vakat kovácsolnak, mint amilyenek a költők úgy-
nevezett verseiben találhatóak; ötven sorban hív-
nak életre olyan alakokat, amilyeneket amazok öt
felvonásban sem képesek összeeszkábálni...
Igen, követeljünk csak gyengeelméjűséget a kri-
tikusoktól!

XVI

37. Nincs Németországban mű, amely oly
koncentrált írásművészetről tanúskodnék, mint
ez a négy kötet.

XVII

38. A költőknek nincs nyelvi erejük. Nyelvi erő
csak a kritikában van.

39. A jelen munka nem holmi „Drámatörténet
X időponttól Y időpontig", hanem kritikagyűjte-
mény a szerző kezdeteitől a csúcspontjáig.

40. A jelen munka ugyan szól valamiről, de
elsősorban valakitől való.

Máskülönben nem lett volna értelme a fárad-
ságnak: megannyi szellemi erőt pocsékolni meg-
annyi szellemi gyengeségre; nyelvet kovácsolni
a nyelv nyomorúságából; lebegni, amikor a tárgy a
földre húzna; mesterkéletlenül nézni szembe a
tülekedőkkel; művészetet csiholni istentől meg-
vert alkotásokból.

41. Ebben a munkában a kritika inkább, mint
eddig bármikor a művészet egyéb műfajainak
vérrokonaként nyilatkozik meg. Szárnysuhog-
tatva libben fel az égi mezőkre. Egyes elemei a
matematikára emlékeztetnek, maga mégis ének-
szóra fakad. Abból, ami első látásra háromszög-
nek tetszik, hármashangzat lesz. A lelkükben szi-
lárdak zenéje. A mind feljebb szárnyaló győzte-
seké. Az acélé.

A legjobban kovácsolható együtt él a legjob-
ban kovácsolttal. Az értelem nászra lép a sejtés-
sel. A kemény ecsetvonás az elhaló színnel. A
penge az álommal. A kés a dallammal. A könyör-
telenül meghúzott sziluett az alkonyi borongás-
sal. Az észlelés az érzéssel. A felismerés a siklás-
sal. Az érc a növénnyel. A leghevesebb ébrenlét a
vér szendergésével.

42. Igen, amit a költő, a beharangozott és
pecséttel szentesített alkot, szivacsos marad. Az
erő itt van - és itt a távlat. Itt a nedű nedve... és
legszilárdabb edénye.

XVIII

43. Ha valaki így szólna: „A szerző és az ő
nagy-szerű kritikai dolgozatai...", azt üsse meg a
guta a legszebb ünnepnapon.

Ha azonban valaki így szól: „A szerző és az ő
kemény költői művei (amelyekhez néha az általa
tárgyalt szerzők is felérnek)...", az boldoguljon,
építsen magának házakat, s emléke áldott legyen.

44. Tudom, hogy ennek a műnek ma nem
juthat osztályrészül lényeglátó értékelés. Ehhez
még nem érett meg az idő. A legnyájasabbak így
szólnak majd: „A kortársi drámaírókról szóló
találó elemzések valóságos tárháza..." avagy:
„Számos jó megfigyelés található különösen itt
meg itt...", vagy pedig: „Lessing óta itt kristályo-
sodott ki a legerőteljesebben a bírálat művésze-
te." En azonban azt mondom, amit tisztességes
ember létemre igazából mondanom kell: olyan
hangzásokat teremtettem erre a világra, amelyek
korábban nem léteztek. Kifejezési lehetőségeket
adományoztam a puhányabbá vált emberiség-
nek. Olyan épületet húztam egy bizonyos liget
talajára, amilyet előttem még senki. Véremben
érezve a jövőt, kivonatot merítettem a vizekből,
és két karommal, moszatból, sóból és a tenger
virágaiból, legelőt teremtettem.

45. Mindettől sikert nem remélek. Az írásmód
túlontúl igényes, meg aztán aki már közzétett
napilapokban egyet-mást az itt olvasható írások-

ból, az ne számítson elismerésre, hiszen csak
olyan ember, mint akármelyikünk. A megbecsülés
azoknál a totyakosoknál kezdődik, akiknek a
nagy nyilvánosság előtt megy a hasuk; a regény-
piac szellemi fogyatékosainál; a klozetgyártóknál; a
színészhajcsároknál; a színháztulajdonosoknál; a
kilencvenéves bérlettulajdonosoknál.

Légy csak a század írója, és dolgozz folyama-
tosan újságoknak is - nem azt mondják majd,
hogy íme, maradandó érték született a mi sora-
inkból, hanem ezt: hát lehet maradandó érték,
ami a mi sorainkból született?

46. Művem várható sikertelenségének másik
okát már megneveztem. Ezekben a kötetekben
minden rész keményen tapad egymáshoz, olyan
sűrítettségben, hogy idő és bátorság híján nem
lehet áthatolni rajtuk, sőt még csak áttekintést
sem lehet szerezni a látszólag derűs és könnyed
tartalmakról. Az egész mű katedrálishoz hasonlít,
amelynek külsőre legszerényebb oldaltetejére is
fel kell mászni, hogy akár a legtávolabbi eresz-
csatorna tökélyét és teljességét is felfedezhessük.

Efféle ereszcsatorna lehet egy-egy rivaldacsi-
bész hajánál fogva előráncigált mókája. Ilyenkor
a nyelv fejlődhetett tovább egy-egy lépéssel.

47. Ha Christian Schmidtnek hívnának, úgy
ezeket az összegyűjtött írásokat Németország
dicsőségeként könyvelnék el. Mivel úgy hívnak,
ahogy hívnak (és még csak nem is úgy, ahogy
korábban), háromnegyed részben elhazudják
majd őket. Szinte semmit sem várok azoktól a
műélvezőktől, akik a sminkes-Hardenhoz hason-
ló, oldalszámra magasröptű magánpletykákat
összehordó írói egzisztenciákat tűrnek meg ma-
guk között, és a világot kalapácsütésekkel előre-
lendítő tettek mellett lappadt verejtékmirigyeket is
készséggel elfogadnak.

48. Sikerre művem csak nálatok számíthat,
akiknek annak idején felajánlottam és akiket ma
ismét megajándékozok vele: a mostani fiataloknál.

Ti érzitek, hogy itt, az ősi zabálási és szaporo-
dási ösztöntől a gondolat leghalkabb röptéig ve-
zető, végtelen hosszú pályán, az emberi nyelv
fejlődésében egy mérföldkő világít, összeté-
veszthetetlenül.

Ami ebből a kőből sugárzik, azt megdönteni
nem lehet.

XIX

Tizenhárom éve, hogy az első kötet előszavát
megírtam.

Azóta a világ a legvisszataszítóbb és legem-
bertelenebb fejleményekbe gabalyodott, ám ak-
kori nézeteimet ezek után is nem csupán fenn-
tartom, de még igazabbnak látom.

Igazságuk élettartama annyival hosszabbodik
meg, amennyi idő szükséges hozzá, hogy e vad-
állati történések bűzlő utóhatásai feledésbe me-
rüljenek; hogy híre-pora se maradjon a legnyo-
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A kettő között csodáktól terhes életszakasz
mered felém, amely olykor Németországtól távol
zajlott; voltak benne hullámhegyekés
hullámvölgyek, pangó és boldog időszakok;
kerestem és találtam, és ha megtaláltam, utána
tovabbléptem.

Soha nem csalódva, mindig hitembe megerő-
södve (amire a legszegényebbnek is módja van).

Ezerszeres emberi varázslattal. Telente hup-
panásokkal, nyaranta mulatságokkal. Néminemű
hajhullással. Mélységes igenléssel; és a kegyet-
len vég megismerésének még éppen eIviselhető
(nem túl heves) vágyával. Elmélkedő ide-oda
szárnyalással az arab partok, Drontheim, a Niagara,
Jeruzsálem, a Kanári-szigetek hullámtörése, Schles-
wig-Holstein, Bajorország és Szilézia között.
Gyakorta valószínűtlen szerencséveI.

FELHÍVÁS

A Magyar Televízió Részvénytársaság Gyermek- és Ifjúsági Szerkesztősé' e

„A TELEVÍZIÓ GYERMEKSZÍNHÁZA"

jeligével az alábbi felhívást teszi közzé.

Az MTV Rt. a Magyarországon működő és határon túli
magyar nyelvű színházak produkcióiból előreláthatólag összesen

12 gyermekszínházi előadást kíván televíziós sugárzásra alkalmas módon
rögzíteni és azt a Magyar Televízióban sugározni.

Ezzel a kezdeményezéssel a Magyar Televízió támogatni kívánja azt a magyar
gyermekszínházi tevékenységet, amely a 3-16 éves korosztály számár színvonalas,

értékközvetítő szórakozást nyújt.

Jelentkezési határidő: 1997. szeptember 30.
Jelentkezni színházanként maximum két tervezett bemutatóval - irodalmi é éket

képviselő, klasszikus adaptációval vagy kortárs szerző darabjával műfaj
megkötés nélkül - lehet. Az MTV itt hívja fel a jelentkezők figyelmét, hogy előnyt

jelent a végső elbírálás szempontjából új magyar darab, a kortárs irodalom
valamint a televízió által eddig még nem rögzített darabok bemutatóját tenvezni.

A jelentkezésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
minél részletesebb irodalmi anyagot (színművet vagy színházi

megrendelés esetén részletes szinopszist);
 a szereposztást;
 az alkotók névsorát;
 az előadás bemutatójának várható időpontját.

Miután az MTV Gyermek- és Ifjúsági Dramaturgia képviselője megtekintett
az előadásokat, dönt arról, kiknek nyújt szerződéses ajánlatot arra nézve

hogy a produkciójukat televíziós sugárzásra alkalmas módon rögzítse
és azokat az MTV műsorára tűzze. Az előadások televíziós rögzítésére
- a kiválasztott színházi művek színpadra állításának függvényében --

előreláthatólag 1997 októbere és 1998 májusa között kerülhet sor.

A jelentkezéseket az alábbi címre kérjük megküldeni:
Magyar Televízió Gyermek- és Ifjúsági Szerkesztősége

1810 Budapest, Szabadság tér 17.
Jelige: „A Televízió Gyermekszínháza"

A legvalószínűtlenebb éppen ebben az évben
ért, ezen a nyáron amikor ezt az előszót írom. És
ha e végső szerencse orma nem nyúlik is az
örökkévalóságba, hanem arra ítéltetett, hogy
porrá legyen - Te, aki megajándékoztál vele,
akkor is légy üdvözölve most is, és majdan utol-
só leheletemmel is.

Fogadd hálám azért, amit adtál; és bocsásd
meg, amit elvettem. A Siriusban majd viszontlát-
juk egymást.

...Visszatekintek életemre. Az egészet csak-
úgy, mint minden részletét elkönyvelték, szavak-
kal vagy némán; kicsavarták vagy ellökték; csó-
kolták vagy leköpdösték - de azért többnyire
csókolták.

Bizony, így van ez: ha egyfelől tőlünk telhető
éberséggel, józanul, ítélkezésre és rostálásra
bátran érzékenyebbek vagyunk is a tökéletlenre,
mint a többi ember, másfelől viszont érzékenyeb-
bek vagyunk a szépre is, és meg is tudjuk fogal-
mazni - jobban, szenvedélyesebben, árnyaltab-
ban, bensőségesebben, felismerhetőbben, mint
bárki más. Mármint - ha kritikusok vagyunk.
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Visszanézek. Kritikus voltam.
Az Északi-tengernél, 1917 nyarán

Fordította: Szántó Judit

97/3 Nyári szám

Fókuszban a kortárs magyar dráma Írások
Nádas Péter, Garaczi László, Darvasi
László, Hamvai Kornél darabjairól
Beszélgetés Máté Gáborral és Tasnádi

Istvánnal
Portré Ladányi, Andreáról és Juronics

Tamásról
Kritika a Médeia-variációról, a Matinéról
Drámamelléklet:

Tasnádi István: Kokainfutár

rúságosabb visszafejlődésnek, a
jomsorból túl későn szabadultak
retörésének.
izenhárom évvel ezelőtt az emberi természet

ilizálódásáról szóltam; ennek az
sfoglalás-nak az érvénye immár
nháromszor tizenhárom évre
ghosszabbodott.

XX

özben saját életem is előbbrement. Ezt a
amatot e földön úgy nevezik: lefelé. Nálam
elé haladt.
Az első kötet és a rá következők között nagy
rderejű esemény ért. Meghalt az anyám. Íras-
k le a neve: Helene volt, született Calé.


