
Tollas Imre

DEUS EX l\1ACHINA
(A:.: istenség szerepe a realista irodalom visszatükrözést mödszerében.)

Sokféleképen lehet visszatükröztetni a teljes valóságot, mégis azt
mondhatjuk, a régi görög drámairók ábrázolási módszere lényegében
nem különbözík a jelenlegi irodalmi meqoldásoktól. Aíschylos, Scphocles
és Enrrpídes szintén nem csinált egyebet. mint igyekezett különbözö té
nyek egymásutánját lehetőleg mínden oldalról szemügyre véve meqröq
zíte ní és azután ezeket a ,,\llegrögződéseket" összekötni. Nem levegőben

lógó. hanern térben és időben jól elhelyezett eseményeket és jellemeket
hoztak létre;

Gondoljunk Aíschylos L e l á n c o l t P r o m e t h e u sára. Bármény
nyire úgy tűnik fel. hogy valami kietlen tájon lejátszódó. időtlen időkig

tartó állóképnek vagyunk tanui. - mégis szinte fizikailag érezzük az
Idő. Kronos személyes jelenlétet. Az ugyanis a drámai helyzet. hogy
Promctheus . részleteiben is ismeri az égi .és földi uralomról erőszakkal

eltávolított Kronos-nak azt a jóslatát. mely szerínt fiának és száműzöjé

nek. Zeusnak valamelyik. a jövőben bekövetkezö meggondolatlan násza
majd e bitorlott hatalom végét fogja előidézni: Zens-t születendö gyer
meke éppen úgy félre fogja tenni az útból, mint ahogy ő is félre tette
apját, Kronos-t. Ennek a jóslatnak pontos adatait szeretné Zeus Pro
mctheus-ból kicsikarni és ezért nem semmisiti meg a titoktartó. megkin
zott hőst. A drámai mű annyira tele van lehetséges eseményekkel. hogy

. a nagy anqol lirikust, Shelley-t arra késztette. hogy meqírja Aischylos
truqediájának befejezését, a F e l s z a b a d i t o t t P r o rn e t h e u s-t.
Aischylos kitünően ért ahhoz. míként kapcsolja össze él különböző drá
mai helyzeteket az események forgatagával. O r e s t e i a című trílóqiá
jában az Aqamernnon-hoz tapadó íöbb helyzetek során szemünk előtt

bontakozik ki ez a tiz évi távollét alatt elhalványodott hős a maga való
ságában: zsákmánnyal és rabszolganő ágyasával hazatérten. De fülünk
hallatára semmisül meg feleségének és annak szeretöjének gyilkos kezé
tő!' Ha viszont az Orestes alakjához fűződö főbb helyteteket ragadjuk
ki a drámaból. tanúi lehetünk: miként füti bosszú Orestest, hogy apja
meggyilkolását meqtorolja, mennyi ebben nővére. Electra szerepe. mi
lycn "kőrűlmerivek közt öli meg anyját és annak szeretőjét, hogyan tá
mad bűntudata és miként tisztul meg. Egyáltalán nem "megalvadt" té
máról van szó! Hiszen a legkiemelkedőbb jelenlegi amerikai drámaíró.
George O'Neil újra meqírta, az cqészet amerikai környezetbe helyezve,
melyet. rnivelhoqv elsőranaúan érzékelteti a háborúk következtében be
álló család-szétzüllést. 1949-bE:.n filmre vittek. A nagy göröq drámaíró
ugyanis nemcsak a példának felsorolt esemény-csoportok állóképeit adja
elénk. hanem a kűlönböző helyzetkonstellációkat mindvégig rnozqásosan
össze is füzi. Az általa alkalmazott ..dialektikus fonál" a belső összefüg
géseket külsöségekkel hangsúyozza. Ilyen például a "háló"-motivum.
Clytaírnnestra azt mondja a tízéves trójaí háborúból hazatérő férjének,
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hogy "ha annyiszor megsebesültél volna, ahányszor hírét kaptam Trója
alól, akkor tested likacsos lenne. mint a háló". Ez a kűlönös hasonlat
előreveti annak a borzalmas. eseménynek árnyékát. amikor Clytaimnestra
és szeretője a mitsem sejtő Agamemnont hálóval bontják le és a fehetet
lenné tett embert lemészárolják. Hasonlóképpen érezteti a várható ese
mények, bekövetkezett tények és az elmúlás révén áttört, meghaladott
dolgok összefüggésteljes különbségét a "sárkány" motívummal. A bosz
szúra nevelt Orestes-t nővére. Elcctra a valaha sajátkezűleg öccse ruhá
jába varrt sárkány-míntáról ismeri fel. Házasságtörő, férjgyijkos anyjuk,
Clytaimnestra sárkánnyal álmodik. aki majd megöli őt. Orestes erről tu
domást szerezve kijelenti: "a mese egyszerű, én leszek· a sárkány".
Tette után lelkiismerete kínzó furiái sárkányok képében üldözik, míg
végül e gyűlölt szörnyek áldásthozó "jóakarókká (E u m e n i d á k) vál
toznak. - Nyilvánvaló, hogya "sárkány" nincs azonos értelemben hasz
nálva a darab folyamán (miként a: "háló" sem). - de a "sárkány" ana
lógiás jelentése idézi elő, hogy egyszerre érezhettük át azt, ami térben
és időben egymás után van.

Néha színte lenyügöző méreteket ölt a klasszikus görög dráma
egyéni sorsokon áthullárnzó, de mégis eqész emberi életekhez kötött va
lósága. Különösen olyankor, amikor a tragédiák hősei előtt megjelenik
életük egész folyama és egyetlen defínícíószerű áttekíntéssel végigpillant
hatnak annak kozmikus gazdagsáqán. Igy van ez Sophoc1es O i d i P u s
trilogiájában. Oídípus - a mitosz szerint - azért lett Theba városának
királya, mert sikerült felismernie egy különösnek hangzó meghatározás
értelmét, és a talányt míndenkínek feladó és a válaszra képtelen thebal
polgárokat elpusztítá szfinx öngyilkos lett. a város pedig meg szabadult
a lassú kiirtástól. A szfínx kérdése ez volt: ..mi az, aminek reggel négy
lába van, délben kettő és este három?"· Oidipus rájött, hogy ez nem más,
mint az Ember, aki kis gyermekkorában négy lábon mászkál, felnőtt ko
rában elég a kettő, az öregség pedig bot nélkül elképzelhetetlen. Sopho
des az Oídípus-traqédíában szinte a titokzatos szfínx-rejtvényes emberi
sorsot rajzolja meg. A címszereplő intenzíven éli át e sors mindegyik ál
lómását. Sarok-inait átvágva és a seben áthurkolt szíjnál fogva, míntí a
zsákmányul ejtett nyulat - úgy vitette ki a városból apja, hogy elve
szejtse az újszülöttet, mert a jóslat apagyilkosnak és vérfertőzőnek jö
vendölte, ha életben .marad. A kis Oídípus e lassanqvóqyuló sebe miatt
csak későn kezdett normálisan jámi. (Innen van különös neve, szószeríht
a "duzzadt-lábú".) Sorsa mintha idővel ióra fordulna. A költő Oidipus
király tragédiája elején, mint boldog, többgyermekes, hatalmas és egész.
séges uralkodot állítja elénk. De a végzet rövidesen úgy hozza, hogy
boldogtalan, magjaveszett, vak koldussá lesz. Botra támaszkodva, hozzá
húzó . leánya, Antigone támogatásával botorkál ki a városból, ahol, egy
kor uralkodó volt. - Eurípídes, aki ugyanezt a témát szintén feldel
gozta, a F ö n i c i a i N ő k végén félelmes nagyszerüséggel érzékelteti,
miként nem tud szabadulni a sorsán elmélkedő Oídious a szfínx-kaland
ernlékétől. Minden qondolata visszatér oda. Érthető, hiszen az a különös
és iszeszélvesnek tűnő meqhatározás, amiben valaha az Emberre ismert,
most míntha az ő életét adná vissza szűletésétől a halálig egy képben és
egy élményben. E máqíkus erejű önarcképtől csak az. szabadítja meg,
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hogy felidézi magában azt a jóslatot. melyben Apollon megmondta, mi
képen fogja hánytatott életét tisztességesen bevégezni.

Buripfdes minden darabja a dinamikus visszatükrözés egy-egy vir
tuóz megoldása. Előszeretettel választja a női lélek nehezen- megfogal
mazható problémáit Megírja az aránylag biztos körűlmények közt éLt,
Hellászba deportált trójai nők sorsát. Valamennyi ilyen tárgyú tragé
diája egy köztudatban élő arcképet egészít ki a teljes sorssal együttjáró
reális színekkel. De nemcsak a női lélek és női sors megrajzolásábah
nagy. Tőle származik -a legerősebb férfi különös portréja. Az Ö r-
j ö n g ő H e r a k 1e s című tragédiájában színtén egy bevett és államilag
elismert arckép lerombolásának és zseniális, realizmusban fogant rekon
struálásának lehetünk tanui. Nem a környezetén és önmagán testi erejé
nél fogva színte korlátlanul uralkodni tudó "vasgyúrót" mutatja be. Er
demes röviden vázolni a darab meséiét. .. Tizenkettedik és utolsó rárótt
feladatát elvégezve, az otthon bék'és meghittségére vágyódva hazatér
Thebá-ba a hős Heracles. De itt sincs nyugvása, mert Lycos király ki
kergette feleségét, három gyermekét és nevelőapját a városból. Ezek már
a legrosszabbra is el vannak készülve, amikor megérkezik a családfenn
tartó. Heracles érzi Ielelősséqét. Bgész családjának szól, amit kis fiának
mond: "No jó, húzlak. mint a vontató hajó uszályát". Lycos-t és társait,
akik kihasználván a hős távollétét. le akarják mészárolní családját, 
jogos felháborodásában megöli. De mégsem fordul mínden jóra, mert
Hera, az istenekkirálynóje, aki örökösen hösünk ellen van, mível az
férjének, a föístennek törvénytelen gyereke - eszét veszi. Heracles.
ellenségnek véli családját. Megö:i gyermekeit. feleségét. Már-már mos
tohaapjara támad, míkor egy jóakaratú istennő úCiY vágja szíklával
mellbe, hogy egy oszlopnak dőlve' ájultan leroskad. Gyorsan az oszlop
hoz kötözik, - őt, aki valaha a halandók számára járható ~áq szélén,
Gibraltárnái lerakta a tengerbe azokat a figyelmeztető oszlopokat, me
lvek arra intenek, hogy eddig és ne tovább! Közben az atheni király,
Theseus, a volt bajtárs éppen Thebába jön kíséretével. A kábulatából
magáhoztérő Heracles vizionál, már-már ismét dühöng, majd saját tet
tétől megborzadva kétségbeesik és öngyilkos akar lenni. - amíkor The
seus valami egészen sajátos módon végleg észhez tériti. Azáltal hozza
vissza a jól járható normális víláqba, hocv szemébe mondja azokat a
stereotip jelzőket, amelyek a herkulesi ideál népszerű meghatározásai
és amelyekhez olyan hűségesnek kell lennie, mint önmagához:

Theseus :És mit müvelsz? Indulatod hová raqad?
Heracles Holtan megyek, honnan jö.:vék, a fö'd alá.
Theseus Köznapi lény aikára illik ily beszéd.
Heracles Könnvü tanítnod. hisz balsorson kivül állsz.
Theseus Heracles a h ő s. b a i t ű r ő beszélhet íCiY?!
Heracles Nem tűrtern ilvet! Van a balban is határ.
Theseus H a l a n d ó k j ó t e v ő j e. na SJ y b a rá t j a, te?!
Heracles Mí hasznom van belőle? Hera itt az úr!

Heracles mentegetőzésképen itt a Berá-tól való üldöztetésére hivatko
zik. Erre csak egy stereotíp [elzőt vághat elébe Thesens - maqát a hős

nevét, mely kifejezi (a jóslat szerint); hogy minden Herától jövő -ár-
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mánykodás ellenére. Ő lesz kűzdelmeí és viszontagságai után az istenek
és elsősorban Hera dicsőségére (Hera - cleís) Isten-emberré, De ennek
nem kellett elhanqzanía, hiszen' a tragédia minden hellén hallgatója tudta.
hogy a hős nem az istenek királynője által történt porig aláztatás révén
lesz annak dicsősége. hanem saját nemes- naqyratörése jutalmául. Ezért
Theseus csak annyit válaszol: ..Hellas is tiltja oktalan halálodat". Hera
des. míként Oídípus ís, kiszabadítja magát a nevében rejlő, baljóslatúan
is magyarázható véqzethől, méghozzá igen csekély. az eddigi életínten
zításához mérten érthetetlenül elenyésző'anyagi természetű okok hatá-
sára. Az észretért .hős engedelmesen hagyja ott a tragikus esemény szín
terét és követi barátját Athénbe•. mint .,uszály a hajóját" - ahogy a
költő mondja, éreztetni akarván a darab eleje óta megváltozott erőviszo
nyokat.

Itt meg kell állnunk egy pillanatra. Nem haqvhatjuk szó nélkül,
hogya valóság ilyen magas színvonalon történő visszatükrözésének
módszere nemcsak a művészetban van meg, hanem a drámairással egy~

Idejűleq a Slörög f i l o z ó f í á b a n i s. Ez a lényeqe az úqynevezett de
fínícíő-elméletnek. Llqyanís mig Aíschylos. Sophocles és Euripides korá
ban a szofisták azt hirdették, hogy a létező világ. nem ismerhető meg,
és ha mecísmerhetö lenne is, i ismeretünk róla semmikén sem közölhető 
hiszen annvíra sokszínű és annyira egymásba folynak benne a szélsősé
gek - addig a szofísztíkából származó korlátlan visszaélések elkerülése
végett a két klasszikus filozófus. Platon és Aristoteles meakövetelték
minden értelmesen beszélniakar6 embertől. hogy fogalmaikat élesen
h a t á r o z z á k ol e g. Jelöljék meg pontosan a szóban forgó fooalom
osztályát, majd keressék. meg az összes többi alosztályokat is, ahová még
besorozható. [gy a tárgy valamennyi lényeges jegyét kifejtve lehet csak
szó biztos alapon álló kutatásról, vitáról. Aristoteles részletesen elő

adott defíníció-elméletében úgy tesz, hogy bemárt egy tárgyat az osztá
lyok tengerébe, aztán kihúzza, míközben csak úgy csöpöq arról általá-
nos jelentése s faiának és csoportjának minden ísmerető jegye, - mert
eqvéníséce és sajátos volta Imnál. vilánosabban tűnik ki. mennél több
szempontból vízseáljuk. Az Embert például nemcsak mint biológiai lényt.
állatot nézzük, hanem, mint eszes alanyt is. Az "eszes élőlény" defíní
cíóhoz tehát úgy jutunk. hogya' defíniálandót besoroljuk az élőlények

közé. és utána emeljük ki sajátos vonását, az eszességet.
A valamely tárgyról tett első legáltalánosabb megállapítás és a to

vábbiakban hozzácsatolt meqszorító, specifikáló, saiátsácok közt bizo
nyosfokú ellentét van. A meohatározás az elkü'önűlésből adódó ellen
téteket mozqásosan, d i a l e IC t i k II S a n o l cl j a f e l. Sokszor maqá
ban a dolgok elnevezésében is ott van az addig összehozhatatlannak vélt
ellentétek erőtelles kapcsolata. A "kép" és a "mozgás" kettössége benne
feszül a "mozgókép" fogalmában, a ..távolság" és a "látás" a "távolba~
látó"-éban stb. Az olvan széttacolhatatlannak látszó foaalmakhan pe
dig, mínt a "viz". "föld". "nap" stb. a bennük rejlő sokféleség felszínre
hozható akkor, ha megkiséreljük meghatározni őket. Igy derült ki az
ókorban szétbonthatatlannak és önálló elemnek vélt vízről, hoqv két rész
hidrogénből és egy rész oxigénből áll. Platon egyik művében (C r a t y ~

los) a legősibb, látszólag oszthatatlan fogalmakban, amilyen az istenek
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és héroszok neve, ~ igyekszik kimutatni az ellentétes fogalmi jegyeket és
megpróbálkozik díalektikával áthídalní azokat. Meghatározásai sokszor
nem mások, mint tömör visszaadásai annak, ami gyakl'an hosszú díalö
gusok tárgya volt. Egész P h a i d r o s című dialógusa, .melyben elmondja
az ősbűnbeeséshez hasonló következményü ös-számyvesztás mítoszát, nem
egyéb a "kétlábú, eszes, szárnyatlan stb. állat" dramatizált definíciójánál.
Számos példát hozhatunk még arra, hogy az élesen meghatározott Ioqalom
mennyí mozqást, életet foglal magában. A jó definíció ugyanis nem csu
pán állóképet ad, hanem, ha a dolog természete meqkívánfa, mozqóké
pet is! A kifogástalan definiciónak - ez Aristoteles megállapítása ~
nemcsak a tárgy anyagát kell vísszatűkrözníe, mínt míkor , egy .,ház"
meghatározásánál felsoroljuk. hogy míböl: kőből. fából. cserépből stb.
van, - hanem rá kell mutatní a "ház" feladatára, funkciójára ís, így
arra, hogy: lakásra szolqáló építmény.

Még valamit meg kell jegyeznünk. Azt, hogyadefinícióban kifej
tett fogalmat a Hegel nyomdokain járó abszolút idealista bölcselők ön
magukat létrehozó, önteremtő gondolatoknak vették - szemben a sko
Iasztíká realizmusával. mely szerint a fogalom éppen úgy nem jön létre
önmagától. mínt az a létező valóságos dolog sem, amire vonatkozik.
Végső fokon minden a Teremtőtől van, tehát a valóságos létező vissza
tükrözése sem lehet mentes a Teremtőre utalás nélkül.

Aristoteles még nem tisztázta a definícióban kifejtett fogalom és az
Abszolút Lény viszonyát. Szól arról. hogy egy definícióban (pl. az em
herében) kifejtett egyes fogalmi jegyek (az, hogy kétlábú, tízkörmű stb.)
nem lehetnek a fogalom különféle, saját fejük után menö, önállóskodó
okai. A Stagirita ugyan úgy méltatlankodík, mondván: "ki látott már
önmagábanlévő kétlábút?", mínt Tolsztoj' Leo, rnidőn meghallgatja Gorkij
egy kevésbbé realista álmát: "Havas sztyeppén gazdátlanul" macukban
ballaqó csizmák?! Rettenetes ... De ön nem iszákos és nem buia, hát ak
kor hogy' láthat ilyen álmokat?" Megemlékezik Aristoteles 1\JI e t a f i
z i k ájának más helyén arról is, hogy Ieqemelkedettebb pillanatainkban
kis ideig valami olyan tevékenységre vagyunk képesek, melyben gondo
latunk tárgya és gondolkodásunk, mint szellemi tevékenység fedi egy
mást. de a tárgy csak Isten teremtő gondolatával egyezik meg tökélete
sen. -- E szórványos megjegyzések ellenére Aristoteles nem kereste,
nem mélyitette el az egyedül, kieléqitőOknak, Istennek a valóságosan
létező dolgok jól körülhatárolt képeihez való kapcsolatát. Itt megelőzték
kortársai. a drámairók. ök ugyanis, jóllehet mindent elkövettek azért,
hogy az általuk visszatükröződött, "definiált" valóság önmagától elő
álló, ·a maga természetessséqében szinte őriteremtő cselekményű Ieqyen,
mégis szükségképpen alkalmazták az isteni beavatkozás színrekerülését.
Aíschylos, Scphocles és Euripides műveiben a jó definíció minden kel
léke megvan ahhoz, hogy a darab a maga benső gazdagságában és ki
terjedettségében mint valami külön kis világ, mikrokozmosz önmagával
rendelkezzen, saját magának szabjon törvényeket és mindazt a problé
mát, ami vele felmerül. maga oldja meg. Ezért használta ki a három költő

il mítíkus elbeszélések minden lehetőségét, ezért alkalmazta a pszichelo
giát, katarzís-módszert. Sőt ezért írták a trílóqiák végére azokat a külö
nös "szatírjátékokat", melyeknek az volt a feladata, ·hogy a katarzis ré-
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vén még fel nem oldott, az előző három műböl visszamaradt feszütsé
get végleg "földeljék". A szatírjátékban nem egyszer a tragédia komoly
tárgya került kiqúnyolásra, méghozzá éppen a teljes hatás eléréséért.
Az iróknak ugyanazt a megindulást, félelmet és együttérzést kellett visz
szavonniok és nevetésre fordítaniok, melyet ők maguk idéztek elő. En
nek a teljességre törekvésnek az volt a következménye, hogy a görög
traqédiaírók nem írtak egyúttal önálló vigjátékokat is, mint Shakespeare.
Összegezve: nem hiányzott a hellén drámákból az autonóm megoldások
teljes mértékű kiaknázása, mégis az isteni beavatkozás úgy látszik a tel
jes megoldás elengedhetetlen követelménye volt.

A "deus ex machína'l-meqoldásnak oka nem lehet az, hogy a költő

kora követelményeinek enqedett akkor, amikor az isteneket sorsokat el
döntő szerephez' juttatta. Nem lehet szó a közhangulat előtti eqvszerű
meqhunyászkodásról, Hiszen a közhanqulat azért fordult például Eurípí
des ellen, mert "istentelen" volt! Örá, a "legtragikusabb"-ra (ahogy
Aristoteles nevezte) hárult az a nehéz feladat, hogy a rnitoszok hősei

nek jó sorát, illetőleg balsorsát emberfeletti méretekben mutassa be és
igazolja, akkor, amikor egyre nyilvánvalóbbá vált, hogya. mítoszok nagy
részében egyáltalán nincs "magasabb szernpont". Ezt a feladatot becsü
lettel el is végezte. A drámák témájául szolgáló mitosz neki csak nyers
anyagot je'entett: bármennyire is telve volt istenekkel. nem hordozta a
kielégitő megoldást. Erős kritikai és etikai érzékkel elutasított mínden
olyan elnéző irányzatot, mely a gyilkosságra uszító és hazug isteneket
istenszámba veszi. Érzi, hogy kell lennie Valakinek, aki Végzet, vagy
Sors formájában az istenek felett áll, de Akit csak negativ jelzőkkel tud
illetni. Csak azt tudja Róla megmondani, hogy mi nem Ö. Keresi az ese
mények logikáját: a rnitoszban a logoszt.

Hasonlóképen felületes és téves az a megálapítás, hogya görög
drámairók azért folyamodtak a "deus ex machína" meqoldáshoz, mert
leleménytelenséqükbcn csak igy tudták a megnyugtató kibontakozást ke
resztüleröszakolní. Eurípídes I p h i g e n i a a t a u r ti s o k n á l című

darabjában pl. kizárólag Athéne közbelépésének köszönhető, hogya cím
szereplő, testvére társaságában, az istennő czcbrával együtt haza tud
hajózni és Thoas király nem üldözi őket. - Goethe engedve az emlitett
vác vélt igazának, a drámát "modernizálta". Úgy írta át a darabot. hogy
isteni beavatkozástól mentescn is megokolttá tegye a király belenyuqvá
sát a történtekbe. Ezért egész sereg lélektani indokot léptet sorompóba.
Többek közt azzal is mctivália az eseményeket, hogy Thoas öreges, in
kább jóakarásban megnyilvánuló szerelmet érez a távozási szándékát
őszintén beválló papnője. Iphigenia iránt. - Az idők és megoldások táv
latából nézve ma már nem állíthatjuk határozottan, hogy az ó-görög
drámairók tehetetlenségükben fosyamodtak a definícíós módszer mel
lett - a "bonyodalomba beleszóló istenség" fogásához. Sőt a realista
meghatározási eljárás egyenes következményének látszik a "deus ex
machina". Marta a művek anvaqa hozza odáig az üqyet, hogy több kell,
mint kézzel fogható adottsáq! egészen természetes, hogy ha valamit éle
sen meohatározva, hézaqmentesen akarunk visszatükrözni. igyekeznünk
kell a történés szálait összefoqó abszolút Értelem és eovedűl kielégE~ö

ük oldaláról rekonstruálni a dolqokat. Mivel tudunk definícióink foqya-
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tékossáqáról, tudunk Arról is, Akiben nincsen fogyatkozás. Mindenütt,
ahol a több mint kétezeréves arístotelesí módszer újjászületik, a vissza
tükrözés szükségességéve1egyidejüleg fellép az Abszolútum valamilyen
formában beleszóló, irányító, vagy legalább feltételező szerepe.

Pillanatnyilag nem az orosz realista irodalom nagyjaira akarunk cé
lozní, hanem. a fiatalabb és sokak szemében a ..csak a valóságban meg
rekedt", jóval könnyebb fajsúlyú amerikai irodalom két érdekes szemé
lyiségére, Sínclaír Lewis-re és Thomton Wilder-re. A Nobel-díjas Lewis
azzal éri el sikerét, hogy oly óvatossáqqal és alapossággal nyomozza ki
honfitársai sorsát, mint valami ellenséges vadászmezőkön kémlelödö réz
bőrű harcos. Sohasem esik a durva általánosítás hibájába a jellem és
helyzetrajzok terén. Sohasem típizálja, gyökérteleníti hőseit, 'hanem, mint
ahogy Aristoteles a definiálandó tárgyát. úgy mártja be ő is szereplőjét

az ositályok tengerébe, emeli ki onnan míndjobban- kidomboritva annak
~gyedi sajátos lényegét. Miként az E m b e r t r a g é d i ájában Adám!,
úgy járják végig az. ő hősei is az összes vágyaikhozés képességeikhez
szabott eszmei lehetőségeket. Beléjük vegyülnek, azonosítják maoukat
vele, de egy fokon megállnak. Ogy érzik, hogy mindent kibon
takoztattak abból az eszméből. mely szerínt éltek; érdekes, eseménydús
és tanulságos kerek egészet hagytak hátra, de nekik több keli. Több
kell, mert vísszatekíntve a multra, abban már nem látják életük további
értelmét. Lewis megkapó lélektani' mélységgel rajzolja meg, míként "áll
nak le" egy félig-meddig lázas iramban folytatott élet delelőjén hősei,

legyenek azok üzletemberek, tudósok, papok, yagy újságírók ésváqyöd
nak arra, hogy valaki felbátoritsa őket a további életre, igazolja: nekik.
hogy ők fontos személyek: Az utóbbit egyáltalán nem a hétköznapi ér
telemben kell venni. Ez a kívülről jövő értékelés és biztató eligazítáls
ugyanolyan jelentőségű Babbitt, dr. Arrowsmith, Doremus [essup, vagy
Sam Dodsworth számára, mint a szintén sorsának képéhez nyügözött
Oidipus és Heracles számára volt az antik drámákban. Sót tovább is
mehetünk. Miként a kibontakozást előidéző anyagi ok nem volt arány
ban a két hellén hérosz addigi életíntenzításával, úgy Lewis hősei sorsá
nai is észrevehető, hogy valami, a belsőt is kielégítőkívülröl ható erő

műkődésének vagyunk tanui. A. kétszermegszülető emberi életek rajzá
val a realista "deus ex machína" lép a színre. Eredmény: az író tehetsé
géhez mért legteljesebb és legdialektíkusabb valóság-tükrözés. Lewis
minden regénye beszédes cáfolata annak a vádnak, hogya Valóság sok
kal "folyékonyabb", mínt hogy valamilyen filozófiai, méghozzá esetleg
skolasztikus módszerrel megközelithető volna.

Joggal olvassuk ezek. után némi gyanakvással az író magyarra le
fordított újabb regényének, a K i n'g s b l o o d R o y a Inak borítólapján
többek közt azt, hogy: "a páratlan élesszemű író nem bölcselkedve, nem
lélektani síkra szorítkozva ad a Kinqsblood-házaspár életének és társa
da'omszemléletének gyökeres átalakulására választ, hanem az egymást
szédítő iramban követő fordulatos események és élmények . sodrában ra
gadja magával az olvasót". Meg kell állapítanunk, hogya regényben, ha

. nincs is sok filozofálgatás - pedig éppen elég van, a lélektanról nem is
szólva, - mégis felépítési technikája pontosan megfelel az arístotelíco-
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skolasztikus filozófia definíció-elméletének. .Továbbá szerkezetileg néha
meglepő analóqiákat mutat Euripides Ö r j ö n g ő H e r a c l e sével.

A regény története röviden a következő. Neil Kingsblood, a har
minc év körüli banktisztviselő, aki a második világháborúban súlyosan
megsebesült - leszerelés után kettőzött energiával veti maqát a vagyon
szerzésre. Futólagosan nézve úgy 'hat széles vállaíval, vörös hajával és
szeplös kezével, mint egy skót katonatiszt, csak a szoknya hiányzik róla.
Aki ismeri családját is, csinos feleségét és kislányát, továbbá tisztában
van azzal, milyen jóképű villája, autója, és bankbetétje van - az el
mondhatja. hogy ismeri az Igazán Bo'dog Ifjú :Amerikai Házaspár-t.
.Neíl-t apja ráveszi a szép kilátásokkal kecsegtető őskutatásra. Az öreg
ugyanis li Kingsblood névben (királyvér) trónhoz vezető csaiádfát gya
nít. Rövidesen kiderül. hogy a család egyik. nem is olyan távoleső őse

néger volt. Neilképtelen abbahagyni a már fajtájának megállapitásáig
-eljutott önfelfedezési "expedíciót": Valami többnek. mint faji hívószónak
engedelmeskedve keresi a kapcsolatot a négerekkel. Egyre több régi és
:új ismeretséget újít fel. vagy szerez köztük. A Kíngsblood-rokonok csa
ládi nagy. tanácsa előtt is beszámol most már mindnyájukat érintő néger
voltukról. Nem akarják neki elhinni. Azt hiszik. meghibbant. hiszen ép-
eszű ember ilyen "gyalázatot" nem állít magáról és családjáról. Késöbb
kénytelenek meghajolni a tények előtt. de figyelmeztetik, hogy hallgas
son egy-harmincketted néqerséqével, mert ha másutt is nyiltan színt vall.
mérhetetlen szerencsétlenségeknek lehet okozója: karrierek mennek
tönkre és partik mennek szét. Mégis mintha az egymást követő helyze
tek kíprovokálnák, hogy hősünk hitvallást tegyen. Szinte a társadalmi
ámokfutás egy specíálís esetének vagyunk tanui, mert Neil klubban.
bankban. mindenütt eovre hevesebben és szinte hisztériásan száll síkra a
feketék becsületéért. Meg is van a következménye. Míkoraz öreg Kínqs
blood. az őskutatás kezdeményezőjé, váratlanul meghal, az egész fami
lia az "őrült" Nell-t tekinti apja gyilkosának., A bankban főnöke szabad
-elvüséqének hangoztatása mellett felmond neki. Megpróbál néqer-vona
lon elhelyezkední, de keserűen tapasztalja, hogy igen naivan csapott át
a négerekkel szemben eddig tanusított előitélete - néqerbámtriatba,
mert nem minden fekete - angyal. Kiszolgáló lesz egy dívatáruházban,
végül pedig virágkereskedésben segédkezik. Otthoni. szűkebb családi ví
'szonyai is meglazulnak. Felesége és kislánya csak lassan illeszkedik bele
az új körülményekbe, ő viszont keresi a temperamentumos néger óvónő,

Sophie társaságát. Bár gyors egymásutánban számos megaiázó és felhá
borító eseménybe sodródnak Kingsbloodék, mégsem veszítik el magukat
és egymást. Az Igazán Boldog Ifjú Amerikai Házaspár fogalma alapo
san differenciálódik. minden egyes fogalmi jegye. a "boldog". az •.ame
rikai". a "házaspár". - mínd-mínd tüzetes vízsqá'atnak lesz kitéve.
mégis a lényegen nem változik semmi, csak a tartalom lesz kíbonakoz
tatottabb. NeU és családja felfedezi, hogya "királyi vér" sokkal többre
vonatkozik. mint valamely uralkodóház pár csepp "kék" vérére. Kirá
lyi vére van annak, aki tudja. hogy nem mulandó élvezdeket kell keres
nie. hanem az elmúlhatatlan értékek meqvalórttásáért kell kűzdeni. Ez a
"királyi vér" színtén valóságos. mert ahol csak az események során fel
merült, mint valamí titokzatos nedv, fajra való tekintet nélkül széjjel-
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választotta a jókat a gonoszaktó!. NeH Kingsblood is ráeszmél életének
értelmére. éppenüqy, mint Euripides Heracles-e, amint egyre nagyobb
méretekben feltárul szeme előtt a nevében rejlő végzet helyes értelme:
..Most már azt kell hinnem - mondja, ~ Isten azért alakitott át feke
tévéenqem, hogy meqmentse lelkemet... "

Aristoteles valaha vonakodott a rabszolga mívoltot defínícíóba fog
lalni, mert olyan egymásba ütköző, összeférhetetlen vonásokat látott az
akkoriban elterjedt szóhasználatban, mint: oktalan használati tárgy és
eszes lénv. Ennek ellenére az arístotelesl defíníícós-rnódszer időtállását

bizonyítja az a tény, hogy egy kiváló XX. századbeli ízig-vérig realista
író az ő metódusával volt képes színte hiánytalanul visszaadni, sőt- pom
pás díalektíkával .Jejátszatní" , a rabszolgaivadék négerek fogalmában
rejlő ellentéteket.

Lehetetlen észre nem vennünk, hogy Lewis-nek, az első .Nobel
díjas amerikai írónak regényében a realista technikához egész természe
tesen hozzátartozik az értékek világának bevonása. Meg kell állapíta
nunk azt is. hogy ha nem is gyakran, de itt-ott megvillan nála a .cselek
mény mögött az Abszolút Valóság, Isten és az 6 tervező gondosko-

. dása. Lewis ez év januárjában halt meg Rómában. Az életet és az irás
művészet alkotótevékenyséqének esztétíkáját nem élvező, hanem benne
örökösen "siető" (ezt vetették szemére amerikai krítíkusai) író mellől

utolsó óráiban "lemaradtak". Kiadói, akiket gazdaggá tett, elvált felesé
gei, ,konzulja, sőt titkára is. Ferencrendi barátok virrasztottak mellette,
akiknek ~ az újságokból olvassuk ~ világos perceiben kijelentette, hogy
most boldog és lsten áldását kéri munkájukra. Sinclair Lewis. -;-' bár
1928-ban egy Kansas Citry>'-í templomban tartott beszédében tíz percet
adott Istennek, hogyha egyáltalán létezik, sujtsa őt agyon, - életében
megjelent. utolsó könyvében, az "I s t e rt k e r e s ő"-ben (G o d
s e e k e r) félreérthetetlnül tanuságot tesz arról, hogy a realizmus pro
blémái hova horgonyzódnak. Ezen a ponton találkozik a .Jeqeurópaíbb"
amerikai katolikus realista íróval, Thomton Wilder-ral. Wilder, - aki
nél határozottan felismerhetők az Ember Tragédiájához hasonló nagy
szabású, az egész emberi történelmet "megemelő" dialektikus' próbálko
zások (pl. T h e S k i n o f O u r T e e t h című darabjában), - már
magátólértetődőnek veszi, hogy a tények teljes eqészükben történő

megvilágitásért a "deus ex machína'l-hoz kell fordulnia. Félreértés ne
Ieqyen: nem a görög drámairók gépiesen, vagy kevésbbé gépiesen alkal
mazott taktíkájához tér vissza! Nagyon is figyelembe veszi a modern
ember ímmanencia-íqényét. Miben kűlönbözík tehát módszcre az Eurípí
des-től megirt és a Goethe által átdolgozott Iphíqenía-probléma előadá

sától? Akkor látjuk élesen a különbséget, ha a két darabot összehason
Iítjuk Wilder filmrevitt regényével. a S z e n t L a j o s k i r á l y h i d
j á-val. A regényalapötlete az, hogy egy szerencsétlen véletlen folytán
Délamerikában leszakad az évszázadok óta használatban lévő függőhíd

öt ember alatt. Annak bizonyítására, hogya halálos kimenetelű esemény
mégsem történt véletlenül, [uníper atya kinyomozza mind az öt ember
életét és ennek alapján kimond öt ..definíciót". Az élet-meghatározáso
kat összehasonlítva kiderül, hogy különbözö ncmük, koruk. műveltségük

ellenére mindegyikben van valami közös. Nem az. hogy egyszerre és
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ugyanazon szerencsétlenség következtében haltak meg - mint a felüle
tes olvasó gondolná. '- hanem hogy míndnyájan hiábavaló szeretetet pa
zaroltak el másra. Ki venné észre ezt a közös ..nemi" sajátsáqot a kalírn
pálva halálba zuhanó embereken? Ki az, aki közös élettitkaikat közös
halállal pecsételi meg? A szívekbe látó. tervező Isten. E mögött kulloq,
az író szerínt, minden gondos emberi megismerés. Wilder tehát egyrészt
kikutatja és felszínre hozza az emberi sorsokban lakozó immanens tulaj
donságokat - rnínt Goethe az I p h i g e n i ában. - másrészt kimutatja.
hogy ez a tulajdonsáq (itt: az érdemtelenekre pazarolt szeretet] még egy
hajszálat sem volna képes meggörbiteni.ha nem volna egy abszolút
Létező. aki '- az Euripides I p h i,g e n i ájában szereplő, kívülről be-

. avatkozó istenség módjára - a nem-anyagi természetű okokat' is figye
lembe veszi és sorsszerű beleszólással. a tér- és időbeli események ősz

szekapcsolá.sával vaqy felbontásavai jelentkezik a kételkedöknek.

TANYAI SÁRBAN
(Sík Sándornak)

A csizmád alatt énekel a sár,
az eSŐ is.mely csöndesen szitál,
dalolni kezd.. s figyelve hallgatod
a pattogó, egyhangú dallamot.

Az út körül vetések. sárqa rét
megtört színekkel lobognak feléd,
és úgy hallod, valaki panaszát
viszi a szél, a nagy határon át .

. Tanvák fala fehérlik utadon.
fölöttük köd és néhol unalom
lebeg sötéten; észre sem veszed.
hogy tűnni kezdenek a fellegek.

A sár lehúzza fáradt lábaid,
míntha a börtön súlyos láncait
vonszolnád. pedig békét. örömet.
jó hírt viszel. győztes üzenetet.

Jó hírt viszel. men] énekelve. bár
zokog a szél és ranadós a sár.
s rnint hála úgy loboq'on a szemed,
ez a fáradtság. ez is szeretet.

Csanád Béla
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