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Tóth László

Kérdező felelősség

Hölgyeim és Uraim, Kedves Pályázók és Tisztelt Ünneplő Közönség!

Elnézést kérek, amiért messziről és -  magammal kell kezdenem. Megírtam 
már valahol, hogy Madáchcsal és Az ember tragédiájával úgy tíz-tizenegy 
éves koromban találkoztam először, amikor igazából még nem is értettem őt, 
csak valami olyasmit éreztem, amit lenyűgöző, fenséges dolgok láttán érez az 
ember, s azóta -  hol ilyen, hol olyan formában -  egész eddigi életemen végig
kísért. Volt idő például -  kamaszkorom vége fe lé , a felnőtt kor küszöbén -  
amikor viszonylag sűrűn vettem kézbe a Tragédiát; talán csak a Bibliát fo r 
gathattam akkorjában még ugyanilyen sűrűséggel. S úgy nyúltam Madáchhoz 
valamennyi alkalommal, mint egy tükörhöz, melyben órákon át vizsgálgatja 
szorongva arca vonásait, szájának ívét, orrának nagyságát, pirosló pattaná
sait, szakálla serkedését az emberfia: ami titokzatosat, rejtélyeset, ismeret
lent a Tragédia mutatott, amiről egyre világosabban és egyre tagoltabban be
szélt, az én voltam, s m a is az vagyok én. Másképpen, az Én volt, az Énem volt 
az, aminek Madách észrevétlenül a közelébe segített. S azt is elmondtam ab
ban a bizonyos írásomban, az egészben az volt a különös, hogy ez a tükör so
sem azt mutatta, aminek látni szerettem volna magam, hanem mindig azt, aki 
abban a pillanatban voltam. Magyarán: egyáltalán nem véletlen, ha az ön
magát éppen csak ismergető, önmagára rácsodálkozó ifjú  kíváncsisága ju t
tatott végül is a Tragédia vonzáskörébe, s az sem véletlen, ha az önmagára 
(no és persze a világra -  de vajon nem egy-e ez a kettő?), tehát az önmagára 
(és a világra) időről időre rákérdező ember vívódásai tartanak azóta is ott.

Tulajdonképpen ez a magyarázata mostani személyességemnek. Ugyanis 
eddigi szavaimmal azt kívántam bizonyítani, hogy Madách mennyire beépült 
az életembe, mennyire része lett mindennapjaimnak, gondolkodásomnak, rea
gálásaimnak, reflexeimnek -  mégegyszer: annak tehát, aki én vagyok.

S bizonyos vagyok abban: sokan vagyunk így.
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Legalábbis erről győzött meg ez a mostani pályázat is. Jelesül, hogy Ma
dách egyike a magyar művelődés azon alakjainak, akikből tulajdonképpen -  
kulturális értelemben -  lettünk, akiket a leginkább énünkké tudtunk élni, ab
szorbeálni. Egyúttal ez számomra e pályázat egyik legnagyobb tanulsága is: 
Madách -  mennyire mi vagyunk. Mennyire ő a magyar bennünk, mennyire ő az 
ember bennünk.

De még valami elmondható ezzel kapcsolatban.
Míg művelődéstörténetünk nagy alakjai között van, akit napjaink nemzeti 

vagy társadalmi, netán gazdasági felemelkedésével kapcsolatos gondjai
hoz, művészeti, esetleg erkölcsi dilemmáihoz hívunk nap mint nap segítségül, 
addig Madách az ember-létünkhöz, a létezésünkhöz fakadó kérdéseinkhez 
szegődik társunkul. Madách -  ha szabad így mondanunk -  az ontológia, a 
lét-tan drámaköltője, a részletek, rész-tanok nagy elemzőivel szemben e rész
letek nagy összefoglalója. Mindezt azonban úgy teszi, hogy nem a válaszait 
erőlteti ránk, hanem a kérdéseit összegzi. Másképpen mondva: Madáchnak 
nincsenek válaszai; Madáchnak kérdései vannak.

S voltaképpen ezzel -  a kérdésekkel -  érkeztünk el a madáchi életmű lénye
géhez. Többen nevezték már a Tragédiát "kérdező mű”-nek, jó  érzékkel tapint
va rá annak lényegére: Madách a mi léttel, létezésünkkel kapcsolatos kérdé
seinknek is összefoglalását adja, a mi kérdéseinket is ő teszi fö l  nekünk. 
Vannak korok -  a diktatúráké -  amelyek a válaszokra helyezik a hangsúlyt, s 
vannak -  s igazából ezek arca néz a jövő f e l é -, amelyekben a kérdések sűrű
södnek össze.

Az értékek föltárásában mintaszerű a Palócföld mostani pályázatának 
ebből következő másik komolyan veendő figyelmeztetése: értékválságos-te
hát értékkereső permanens átmenetiségekkel elbizonytalanított korunk fon 
tos, valószínűleg a túlélést jelentő felismerése, hogy a végső érvény igényével 
form ált válaszok helyett a folyamatos kérdezésé, a jól-kérdezésé, a fe le lő- 
sen-kérdezésé a nagyobb távlat.

Közel másfélezer kéziratoldalnyi vers, novella, regényrészlet, drámakí
sérlet, továbbá irodalom-, színház-, művelődés- és helytörténeti, valamint 
esztétikai és filozó fia i tanulmány, esszé meggyőző erejének engedve mon
dom: életünkben a kérdések kerülnek -  hál' istennek -  egyre hangsúlyosabb 
szerepbe. Ezzel lehet összefüggésben a filozófiai-ontológiai ihletésű létkér
désekkel szembesülő, vagy az elmúlt időt, a történelemmé váló időt faggató  
értekező próza hangsúlyos szerepbe kerülése mellett a szociologikus ihletés, a 
szociografikus érdeklődés, a szociális érzékenység fö lerősödése. Úgy lát
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szik, átmeneti, értékválságos, vagy, másképpen: kérdező koroknak ez is vele
járója: az emberélet értelmének és az emberélet minőségének egyidejű vizs
gálata.

A mostani pályázat egykori pályázóból zsűritaggá avanzsált értékelője 
ezt a három tanulságot tudja most Önök elé tárni. Amit azonban szeretnék 
megtoldani egy megjegyzéssel. Ez pedig afölötti örömömé, hogy a pályázók 
a mai magyar társadalom nagyon sok alkotóelemét, színét képviselték: az 
írással épp csak próbálkozni kezdő középiskolások ugyanúgy voltak köztük, 
mint -  ha szabad így mondani -  tapasztalt pályakezdők, egykötetesek, sokkö
tetesek, fiatalok, középkorúak, idősek, s esztétikai fölfogás, világszemlélet 
és pártállás tekintetében is tarka a kép.

Ami -  megint csak -  Madách univerzalitását is bizonyítja. Azt, hogy keve
sen akadnak, akik az idők során annyira kollektív énünkké tudtak lenni, mint 
ő, s azt, hogy általában egy kicsit ő is fo g ja  a ceruzánkat vagy püföli írógé
pünk -  számítógépünk -  billentyűit, amikor nekiülünk, hogy a kornak szegezett 
kihívó vagy kétségbeesett kérdéseinkkel teleírjuk az előttünk lévő vakítóan 
fehér, idegesítően üres papírlapot, mágneslemezt.

(Tóth László költő értékelő írása a szerkesztőség felkérésére készült, el
hangzott 1994. jan. 21-én a balassagyarmati Madách Imre emlékünnepségen.)

Benczúr Gyula : Tanulmány az Ádám és Éva c. képhez
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