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ÍDEGEH 

AZ EREDMÉNY 

A ^ é t n y í l i k a függöny.1 Berreg a telefon. Megjelenik a főszerep-
\ / lő házaspár. Soltész Tamás mérnök és neje. Hamarosan 

ezután megtudjuk, hogy Soltész sérült embert hagyott .az 
országút mellett. Idegenkedett attól, hogy az ülés új vászon
huzatát esetleg ismeretlen ember Vérével mocskolja be. Majd 
arról szerzünk tudomást, hogy idegenkedik segíteni egy fiatal 
munkatársán, akinek egyetemi felvétele éppen az ő egyetlen alá
írásán múlik. (Nem kellene-e azokat is megvizsgálni, akik meg
engedik, hogy egyetlen aláírás határozza ímeg egy-egy ember 
jövőjét?) Ilyen és hasonló embertelen, valóban idegen dolgokat 
művel Soltész, mérnök, anélkül, hogy tudnánk, miért teszd, miért 
ilyen, mióta ilyen. Mert nem elegendő és nem is nehéz felfedezni, 
hogy Soltész önző, magánakvaló, embertelen — idegen egy szo
ros, közösségi és emberi érdekékkel együvé tartozó közösségben. 
A dráma szempontjából azonban az a döntő kérdés, hogy miért, 
milyen előítélet vagy öröklődés alapján önző és idegen Soltész 
Tamás. Erre Illés Endre nem ad választ. Soltészt feketén, ko
romfeketén ismerjük meg, így találkozunk vele már az első pil
lanatban, s a fekete minden színárnyalatát végigjárva ilyen is 
marad. Sematikus hőse egy sablonos, előregyártott elméletre épí
tett színműnek. Az írói (szívesebben mondanám: szerzői) szán
dék nyilván a következő volt: találni, adni egy negatív hőst, a 
lehető legszélsőségesebbet, és ezt elrémisztő példának hozni fel 
minden negatív ellen. így született Soltész Tamás, fiatal, jói-
szituált értelmiségi, akiben egy csepp nem sok, annyi emberi
ség sincs, aki talán a rabszolgatartó, vagy a legsötétebb feudá
lis vonások megtestesítője a XX. században. Illés Endre műve 
naiv csinálmány, laboratóriumi mesterkedés eredménye. Irány-
dráma, s abból is a legszerencsétlenebb fajta. Sablonjait nem 
nehéz eleinte nyomon követni, hogy később, az első felvonás 
után, már előtte járjunk. Szinte merészen diktálva a tempót, 
állítgatva az akadályokat és kajánul kéjelegve abban, hogy mi 
Soltész mérnöknél is jobban tudjuk, mi fog vele történni. Ne
künk ezt módszerével maga Illés Endre árulta el. Ez esetben 
nem is a nézőt megdöbbentő váratlan momentumokat hiányol
juk, hanem a hősökben — drámai! — munkálkodó vulkánikus 
mozgás váratlan, kiszámíthatatlan, emberi kitöréseit. Soltész 
Tamás nem ura a helyzetnek s önmagának, ö marionett-figura 
az író elméletek alapján mozduló kezében. Az iránydráma elvei 
szerint helyes az, hogy aki idegen, azt leckéztetni, büntetni kell. 
Ez igazolható lenne, ha. . . S ebben a feltételes ha-ban sok min
den rejlik. Egy mondatban: nemcsak egyetlen színmű sikertelen
sége, hanem ezen túl egy drámaírói iskoláé, elméleté is. Kriti
kusai már leszögezték, hogy a párbeszédek gyökerei, indítékai 
nem a hősökben vannak, hanem az író előtt fekvő famentes 
papirosban, imaginárius csinálta gyökerek ezek. A főhős min
den becsületes írói szándék ellenére is megmarad laboratóriumi 
zabigyereknek. A bosszantó persze az, hogy Soltészhez hasonló' 

idegenek vannak, csak valószínűleg nem annyira sötétek, s ezek
ről kideríthető magatartásuk oka. Soltész mérnökről nem. Nem 
elég azt tudni, hogy ő anyagilag biztosított, hogy korszerű álom
lakása, áramvonalas kocsija, helyes felesége és nagyszerű állása 
van. Mindez nem lehet döntő, jellemformáló, amelyre talán még 
drámát is lehet építeni. Mindezért nem szükséges, hogy idegen 
legyen, noha talán ezek a motívumok is hozzájárulnak, hogy 
valaki mások iránt közömbössé váljon. Vagy Illés Endre a jó
léttel együttjáró fölényes, önző magatartásra akar figyelmez
tetni? Nézzük a folytatást! Megtudjuk, hogy Soltész mérnök el
len a vállalatban fegyelmi vizsgálat indul egy kötélpálya le
szakadása miatt. Rábizonyítani nem tudnak, a felelősségtelen 
munka vádja egyedül néhány ember gyanújára szorítkozik. Mű
ködésében ugyan újból felfüggesztik, de amennyire sablonos és 
mesterkélt a lefolytatott vizsgálat, minden lelki indítékaival 
együtt, éppannyira kevésbé meggyőző a feleség elhatározása, 
hogy férjét, a kíméletlent és az önzőt magára hagyja akkor, 
mikor ennék a legnagyobb szüksége lenne rá. Bármennyire várt 
és szükséges Soltész magára maradása, a sablonokkal operáló 
szerző képtelen ezt meggyőzően megmutatni, elhitetni velünk. 

Nem ismerjük, akár explicité, akár implicité a miértet, s ezért 
tehet Soltész bármit, számunkra nem azért lesz idegen, mert 
önző és embertelen, hanem azért, mert mozgatják és nem mo
zog, mert elméletekkel bélelt fűrészporbábu, és nem sikeres 
megvalósításokból és kudarcokból álló idegember. 

AZ ELMÉLET 

Illés Endre művét a sematizmus öli meg. Ahogyan Az ide-
I gent voltunk kénytelenek elmarasztalni, éppúgy egy má-
• sik író, Illés Jenő dramaturgiai tételeivel is ezt kell ten

nünk. 
Illés Jenő a Mai dráma — mai dramaturgia2 című tanulmány

kötetében igaz, egymással homlokegyenest ellenkező tételek is 
vannak, e kettősség ellenére a sablonosság követelményeit mégis 
dominánsnak látom. 

Illés Jenő így ír: „Egy dráma, amely eleve úgy teremti meg 
a szituáció alaprajzát, úgy jelöli ki az ellenfeleket, hogy ezzel 
minden titok tudójává tett bennünket — semmi emóciót nem 
válthat ki a nézőből. A konfliktust lealkudni a dráma halálával 

1 Illés Endre: A z idegen, a budapesti Nemzeti Szfnház műsorán szere
pel. Rendező: Tatár Eszter, Soltész Tamás: Gel ley Kornél , Soltész Eva: 
Timár Éva. 

' Illés Jenő: Mai dráma — mai dramaturgia, tanulmányok, Szépiro
dalmi Könyvkiadó, Budapest, 1964. 
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egyenlő. Óvatos méricskéléssel, eszméink, hőseink, világunk iga
zát sem lehet képviselni — csak a konfliktus megkövetelte hév
vel, szenvedéllyel, indulattal." 

S ezzel akár Az idegen találó bírálatát is adhatná. Másutt 
viszont éppen e bírált sematizmus védőszárnya alatt tünteti el 
az embert a színpadról, ideológiák fegyverévé, szócsövévé teszi, 
megfeledkezve arról, hogy a fekete-fehér hősök nem hősök, csak 
árnyképek. „ A drámai cselekmény aktivitása és aktualitása össz-
hangzást követel — a dráma hősei, amikor színpadra lépnek mindig 
határozott embercsoport nevében szólnak —, akár morális vagy 
politikai mondanivalókat görget is a szavuk." A dráma elsősor
ban indulat, akár a líra; a szócső indulata pedig bármennyire 
is hisz a tételek igazságában nem meggyőző, mert elvész egyéni 
ereje. Hiába vallja Illés Jenő: „ehhez az is kell, hogy a hős és 
a konfliktusa fedje egymást, mert ha az író, a drámától függet
len gondolatait akarja a hősökre ruházni, anélkül, hogy a kon
fliktusokból erre lehetőséget teremtene", ha nyolc sorral lejjebb 
már ezt olvassuk: „Sarkadi Imre remek alkotása (Elveszett pa
radicsom) azért hagy némi hiányérzetet bennünk, mert a dráma 
orvosa és annak konfliktusa csak bizonyos mértékig fedi a mű 
nagy morális konfliktusát." Merő ellentmondás: egyfelől létezik 
a hősök konfliktusa, másfelől van a „mű nagy morális konflik
tusa". Miért van szükség hősökre, ha rajtuk kívül munkál a mű 
nagy morális összeütközése? Milyen vívódást hordanak, rejte
nek magukban ezek a hősök? Vagy jelentékteleneket, vagy kívül
ről rájukkényszerítetteket. Mindkét esetben: hamisakat. S mit 
eredményez az ilyen elmélettel fölfegyverzett íróember alkotása? 
Ha kritikus, akkor vértelen, elnéző, az elmélet kedvéért örö
mest megalkuvó bírálatot: „Lelkiismeret-ébresztő szándék szülte 
ezt a művet, ezért oly túlfütöttek a párbeszédei, agitál ez a da
rab, minden szimbolikát mellőz, egyértelműen, közérthetően fo
galmazza meg drámai mondanivalóját. Ez a túlfűtöttség néha 
már zavar is bennünket, mert minden szereplő nyelvében egy
aránt jelen van, ez a túlzott hév gyengíti a darab konfliktusá
nak erejét is, a jellemrajz mélységét is aláássa olykor. A törté
nelmi kép hiteles, tökéletesen összegezi a társadalmi erővona
lakat, problémái is felsőfokokban fogalmazódnak meg. Bár az 
ábrázolás minősége alatta marad a hatásnak, a megjelenítés len
dülete forró hangulatot teremt, magával ragad bennünket." Ha 
pedig színműíró, akkor Az idegenhez hasonló alkotást. 

Néhány érdekes recenzió, portré, néhány szép oldalt tartal
maz Illés Jenő könyve, amelynek talán látszólag kevés köze 
lenne Illés Endre drámájához, ha nem láttam és nem olvastam 
volna a két munkát gyors egymásutánban, nem csapott volna 
meg mindkét műből a mindennél veszélyesebb sematizmus lehe. 
Illés Jenő könyve a mai dráma — mai dramaturgia címén oly
kor közhelyeket süt el, kivált az általános részekben. Illés Endre 
drámája korszerű problémák hordozóiként sematikus, kívülről 
irányított papírhősöket visz színpadra. Mindkettő egy káros el
mélet eredménye. Ahogy Az idegen szerzője megszabja a hősök 
cselekvési tervét, ugyanúgy Illés Jenő is kész elméletekkel igyek
szik konkrét alkotásokhoz közeledni, szántszándékkal felfedezni 
bennük és alkalmazni rájuk a SZABÁLYT. Ez a sematizmus a 
közös, ezért lehet egy drámáról és egy tanulmánykötetről egy
szerre, egy helyen szólni. Hlés Jenő írja egy helyütt: „vállalnunk 
kell a világirodalom kihívását", azt hiszem, nagyszerűbb lenne 
inkább kihívni a világirodalmat. Persze sematizmussal akár az 
egyiket, akár a másikat már régen nem lehet. 

RENDEZŐ, SZÍNÉSZEK 

A zt szinte mondani is felesleges, hogy a sablonokat a ren
dező vagy a színészek sem tüntethetik el. Esetleg a rendel
kezésükre álló technikai vagy belső megjelenítő eszkö

zökkel mérsékelhetik a gyengét, szorgalmazhatják a jót. 
Ekképpen tett Tatár Eszter is, a budapesti Nemzeti Színház 

rendezője, amikor fényhatásokkal, elsötétített részekkel és kör
szelet világítással igyekezett a múlt és jelen váltakozásán át 
biztosítani az előadás dinamikáját. Sokkal nehezebb dolga volt 
Gelley Kornélnak, Soltész mérnök alakítójának. Ö valóban csak 
esetlen és természetellenes lehetett egy olyan hős szerepében, 
akiről azt ugyan tudja, hogy mit tesz, de azt, hogy miért, már 
nem. Soltész mérnök anakronisztikus figurájáért elsősorban nem 
Gelley a hibás. Timár Éva a feleség szerepében, már sokkal 
jelentősebb kreációt valósíthatott meg. Ügy látszik, a szigorúan 
Soltész Tamásra ügyelő író éber tekintete elől olyankor el-el-
tűnt a feleség alakja, s ez ennek köszönheti emberibb, teljesebb 
jegyeit. Benne Tamás csúnya feketesége tarka kockákra töre
dezik, több benne a fény, s ezért sikeresebb Timár Eva Évája, 
Gelley Kornél Soltész Tamásánál. 

Az elfogadható, hogy a színháznak fórumnak kell lennie, de 
éppen ezért nem kell elfelejteni, hogy minden dráma, fusson ez 
akár a korszerűség, a maiság címkéje alatt, elsősorban történelmi 
alkotás is. Ezt és erről a sematizmus formanyelvével írni pedig 
csak tiszavirág-életű eredményeket szülhet. Dokumentálásként 
Illés Jenőtől kölcsönzőm az alábbi Illyés Gyula idézetet: „A 
történelmi tragédiák a színpadon nem a történelem küzdelmei
től lesznek tragédiák. A leiekétől." 

Tegyük még hozzá: nemcsak a történelmi tragédiákra áll 
mindez, hanem minden drámai alkotásra, s ezért a mű igazához 
a lélek küzdelme fontosabb az ideológiák harcánál. 

Ezáltal az igaz eszme fölénye is igazabb lesz. 

moosion 
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hétköznapok mechnikus egymás
utániságát megállítja egy napló és 
egy utazás. Mindkettő kiváló alka
lom arra, hogy felvillantsa az ün
nepet, tudatosítsa az emberekkel 
abszurd helyzetüket. Ezek a szituá
ciók a korszerű irodalomban nem 
újak, és nem hiszem, hogy ma ele
gendő pusztán az abszurdum miatt 
regényt írni. Zivojin Pavlovié regé

nyében* ez csak az egyik jelentős tényező, a szubjektív pont, 
amelyből ezt az emberi szituációt szemlélik, a másik. A helyzet
felismeréssel jár az akció. Az egzisztencialista regények, Camus 
regényeinek egyik jellemző vonása a helyzetfelismerés, mint 
ahogyan a modern dráma is tökéletes és nyers fontossággal teszi 
ezt. Általában ezekben a regényekben sok drámai elemnek kell 
lennie. A szereplők egzisztenciális problémákkal küzdenek. Az 
első lépés után rájöttek abszurd helyzetükre, de elmennek újra 
megkeresni a követ. Tehát az a k a r a t megmarad, és csak úgy 
nyilvánulhat meg teljes egészében, ha maga lesz a k ü z d e l e m . 
(Innen a drámai elem). 

Ugyanakkor egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert azok 
a regények, amelyek elvetik a fenti alternatívákat; az író vagy 
elkerüli az ember tragikus mivoltának megközelítését, vagy pe
dig doktrinaszerűen megpróbálja elkerülni magát az embert. 
(Igaz, mindkét próbálkozás lehet érdekes bumeráng.) 

Számunkra most csak az a fontos, hogy Zivojin Pavlovié 
olyan áramkörbe kapcsolódik, amelynek megvan a maga nagy 
tradíciója, s éppen akkor, amikor kialakult ennek a tradíciónak 
a fenti antitézise. Paradox módon azonban ez a lemaradás hely
zetelőny is. Ha a hagyományban egységes rendszert látunk, 
amelynek megvan a maga belső vibrálása, akkor ez azt is je
lenti, hogy a lemaradás totálisabb bekapcsolódásra kényszerít
het, lehetőséget teremthet egy szélesebb interakcióra. Azt hiszem, 
fontos definiálni ezt a helyzetet, mert az elméletben gyakran 
itt dől el a műalkotás epigon volta. Ha a fenti tézisünkhöz tart
juk magunkat, akkor a továbbiakban természetes az is, hogy az 
epigonok elsősorban csak az óvatosak lehetnek, akik csak „félig 
vannak nyitva". Vagyis azok, akik csak egy áramkörbe kapcso
lódnak mindig előbb lehetnek epigonok, mint akik többe, ter
mészetesen, ha ezek az utóbiak képesek a többirányú és egyen
rangú interakcióra. Az epigon mindig csak egy irányzatnak hó
dol. Érdekes azonban az, hogy az epigonokat leginkább azok kö
zött keresik, akik a nagyvilággal tartanak fenn kapcsolatokat, és 
akiknek az irodalmi alkotásaikban meg-megvillan egy szokat
lan, ismeretlen hang. Hogy a példáért ne menjünk messzire, ez 
a helyzet a jugoszláviai magyar nyelvterületen is, holott ennek 
az ellenkezőjét nemcsak a fenti elméleti tézisünk bizonyítja, ha
nem az irodalomtörténet (a gyakorlat) is: egy-egy nyelvterüle
ten a hazai példa sokkal jobban termeli ki az epigonok népes 
seregét, mint az idegen követése. Tehát Vajdaság legnagyobb 
epigonizmusa a vajdasági epigonizmus. 

Ez a kis digresszió fontos volt, hogy plasztikusabb legyen a 
pavloviéi módszer. 

Zivojin Pavlovié megteremtett a regényben egy közismert, ma 
már eléggé sematikus szituációt: az abszurdot. Sőt, ezen a té
ren bizonyos kettősséget és párhuzamot is felmutatott. Az egyik 
az „első személy" abszurd szituációja, a másik a naplóíró hely
zete, akinek betegsége idején vezetett naplóját az első személy 

fedezi fel. A helyzet világos, amint mondtuk, többé-kevésbé se
matikus. Ám, ha a helyzetfelismerés a Pavlovic-féle regénynek 
fontos jellemzője, akkor a reakció erre az egyik fontos kritériu
ma. Camus például a reakció tekintetében nem volt egyöntetű. 
A Pestisben felbukkant a homo revolté, a lázadó ember, a K ö 
zönyben a totális nihilizmus. Az eredmény: a Közöny sokkal 
jobb, mint a Pestis. 

Ha Pavlovié reakciójára vagyunk kíváncsiak, akkor meg kell 
jegyezni, hogy itt tulajdonképpen kettős abszurdumról van szó, 
ezért mindkettőt felül kell vizsgálni, valamint megállapítani e 
kettő belső viszonyát. A napló írója rövid betegség után 
visszatér a hétköznapokba, ahol szenvedélyévé válik elhitetni az 
emberekkel, hogy újra egészséges. Ezt a „metafizikai küzdelmet" 
egy újabb betegség akadályozza meg és így szanatóriumba kerül. 
Számára a szanatórium negatív világ. Annyiban hős, hogy eb
ben tudatos. Ám megdöbbentő, hogy ott, abban a világban em
beri kapcsolatai teljesebbek lesznek. Számára a pozitív világ az 
a kilendítő erő, amely által meglátja az ember és a világ tragi
kus kettősségét. Betegsége a pozitív világ kritikája és a negatív 
világban ismeri csak meg a „sziszüphoszi harmóniát". Feltehető 
a kérdés, hogy miért. Pavlovié erre csak a befejező részekben 
mutat rá. Amikor a naplóíró elárulja (sajnos eléggé metaforiku
sán, ami különben megbontja a regény egységét), hogy úgy érzi, 
elérkezett az ISMERETLENBE, ahol már érzi az emberek kö
zelségét. Az ismeretlen itt természetesen nem lehet teljesen 
misztikus hely, az érzelmek, az elvágyakozás utópikus vára. 
Annyiban definiált, hogy az emberek gyakorlatából leginkább a 
konvencionalitás struktúrája hiányzik, az élet inkább alkotás 
(legalábbis, ha interperszonális viszonyokról van szó) lehet, te
hát szinte a keleti bölcselet részleges megvalósítása jelentkezik: 
amikor az ember az öntudatlanság állapotába kerül, őt a „föld 
és az ég" irányítja. Ez lehetne az ismeretlennek a megközelít
hető definíciója. Pavlovié korai novelláiban már fel-felbukkant 
egy ilyen törekvés, ám csak most bontakozott ki teljesebben, ott 
csak főként a stílusát sejtette. Pavloviénál először volt a stílus. 

A második szereplő az „első személy" pillanatnyi kilendülését, 
a közte és a való világ közti distanciát, a régi ismerős táj, az 
utazás és a napló teszi lehetővé. Reagálása ellentétes. Sokkal 
felszínesebb. Megelégszik csak a dolog, az érzelem regisztrálásá
val — tovább nem mer és nem akar menni. Abszurd állapotát 
érzri, helyzete tudatosodik benne és krédója: „fájdalmakat érezve 
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a vesémben arra gondoltam, hogyan bírom ki a vizsgát (az „első 
személy" ugyanis tanár) és mindaz, amit eddig a pillanatig átél
tem m e g s z ű n t l é t e z n i s z á m o m r a . " (Kiemelés tőlem.) 
Megkerülte tehát az öntudatlansági állapotot, az ISMERETLENT 
és ezért önmaga egyik emberi kvalitását akarta ismeretlenné 
tenni. 

Érdekes, hogy az emberek milyen különös módon járják meg 
Sziszüphosz útját és milyen furcsán szeretnének azok lenni. Pav
lovié originálisán variál, nem veszi át a camus-i lázadó embert, 
vagy nihilista sémáit, sem más sémákat, hanem egyéni alterna
tívákat szuggerál: a negatív világ, a nihil dicsőítését illetve az 
emberi kvalitás (emlékezés) megszüntetését. Tehát két út van 
előtte. 

Miért éppen ezt a kettőt választotta — ez a kérdés szükséges 
a további analízishez is. Valószínűleg nem a fabula miatt, hisz 
Pavlovié mindenben kimért és pontos. 

Az „első személy" irányítja magát, s önmaga egyik kvalitásá
tól való elidegenülés tudatos. A naplóíró nem ezt teszi, hanem 
a negatív világba menekül. Ha a szellem mai állapotát nézzük, 
akkor ez a két magatartás, ez a két embertípus, és az a leglé
nyegesebb Pavloviénál, hogy látni és osztályozni tud. A látás
nál és az osztályozásnál dől el a valóság funkcionális szerepe a 
regényben. 

Más tekintetben erről a regényről, amely a Telegram kis
regény-pályázatán második díjat nyert, nem lehetünk teljesen po
zitív véleménnyel, bár Pavlovié helye mindenképpen ott van a 
fiatal jugoszláv prózaírók élvonalában. Ebben a részleges íté
letben én szellemi, de főként szociológiai problémát látok. A re
génynek leginkább akkor van joga a valósághoz, amikor meg 
kell ütköznie vele, ám ehhez ez a mű nem tartalékol elég erőt. 
Állítjuk, hogy mindez a stílusa miatt van, melyet mindenki fon
tosnak lát kiemelni. Pavlovié stílusa nyers, sokban hasonlít a 

modern amerikai prózából ismerthez, és kevésbé az általa mű
velt regénysémákéhoz. (Itt jól látható azután a „több áramkör" 
szerepe.) Mondatai szárazak, kimértek. Ez mind pozitívum. De 
sajnos jobban vonatkozik az elbeszéléskötetére,** mint a kisre
gényre. Ez arra enged következtetni bennünket, hogy a m i n t 
az í r ó t o t á l i s a b b v i l á g g a l t a l á l j a m a g á t s z e m b e , 
s t í l u s a v a l a m i m i a t t l á g y a b b , e n y h é b b l e s z . 
Mintha a szavak megriadnának attól, amit jellemezniük kell. 
Említettük már azt a mozzanatot, amikor Pavlovié az ismeretlen
hez, egyik központi kategóriához érve metaforát igyekszik alkal
mazni. Hasonló eset van még több a regényben. Sokan úgy vélik, 
az, hogy ki mit mond, nem annyira individuális princípium, mint 
a stílus. A stílus, vélik egyesek, magánügy. Magánügynek tart
juk mi is, de csak annyiban, hogy az írók oda szeretnek legin
kább elmenekülni. 2ivojin Pavlovicot bírálhatjuk ilyen szem
pontból, mert ezzel nagyra csökkentette regényének értékét, és 
ezzel a stílusbeli visszalépéssel egy kicsit hasonlít arra a görög 
futárra, aki a maratoni ütközet hírét víve céljához érve nem tu
dott szóhoz jutni, mert amit látott és tudott, az olyan hatalmas 
volt, hogy lehetetlen kimondani. Természetesen itt fennáll az a 
különbség, hogy 2ivojin Pavlovié mégiscsak szól, bár az ütközet 
hírét, látványát stílusával próbálta enyhíteni. 

Ez a stílussal való enyhítési kísérlet szintén a mai szellem prob
lémája, ugyanúgy, mint ahogy a povlovici típusok reakciói. Külön 
naplót lehetne vezetni az enyhítési kísérletekről. Naplónk mot
tójául az ifjú Lukács egyik idézetét választhatnánk. „Az igazán 
szociális a művészetben azonban: a forma." Hisz sokszor a forma 
többet mond egy társadalomról, mint a tartalom. 

* 2 ivoj in Pav lov ić : Dnevnik nepoznatog, Otokar Keršovani, Rijeka, 1965 
** Zivoj in Pav lov ić : Krivudava reka, Noli t , Beograd, 1963 
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eljegyzéseimben a költő-én egyet
len arcélét igyekeztem megkörvo
nalazni. 

Nem az okkult bölcselkedések 
zavaros, misztikus következtetéseire gon
dolok — melyek szerint minden egyes 
l'élek sorsát az isteni lény határozza meg 
és rendeli el, mégpedig úgy, hogy még a 
legegyénibb, az egészen váratlan és elő
zetes terveinket tökéletesen szertefoszlató 
tetteinkben is az úr jóváhagyó, megengedő 
vagy feddő karmozdulatát kell feltételez
nünk —, amikor azt állítom, egyes em
berek életútja predesztinált. Arról van 
szó, hogy egy-egy érzékeny, a világot má
soknál komplexebbül átélő ember olyan 
állapotba kerülhet, ahol az addig értel
met adó és rejtekhelyként szolgáló kapuk 
(az emberbe, a boldog jövőbe, a megvált
ható világba, az istenbe stb. vetett hit) 
sorra bezárulnak, s így az abszurddá vált 
létezés térségein egyetlen út marad: meg
kísérelni a lehetetlent. 

Magindulni ezen az úton, annyit is je
lent, mint permanensen távolodni az élet
től, a végtelenül nyugodt, türelmes és 
unatkozóan pislogó Halódás testén át a nem
lét felé. Visszalépni nem lehet. Az ab
szurd életutak egyre gyorsuló sodrással 
mind az őrületbe (milyen szégyenletes) 
vagy a halálba (ez a szebbik végállomás) 
torkoltának. 

A predesztinált életutaknak emberi 
szempontból tán szebb, ha akarjuk hasz
nosabb, de ugyanakkor egyszerűbb és az 
egyén lelkivilágának egyensúlya szem
pontjából sokkalta biztonságosabb másik 
változatát, a minden emberi pokol, szenny 
és mocsok ellenére is hinni tudó konti-
nuális cselekményesség eredményezi. A 
hit, az igazán erős hit, mindig azt az em
beri képességet jelzi, mely megújulón tud 
úrrá lenni a lét képtelenségein, értelem
mel telíti az előbb említett másik alkat 
számára áthidalhatatlanoknak tetsző sza
kadékokat. Célja van, mely életmegnyil-
vánulásait, intellektuális erőfeszítéseit 
egész életére determinálja, s ami itt na
gyon fontos, szüntelenül az emberek kö
zelségében tartja. Nem fél, nem retteg, 
hiszen abszolutizálta hitét, s noha a gon
dolkodás egyes területein szenvedélyes 
kétkedő, állhatatosan rombolja a céljá
nak megvalósulása előtt tornyosuló ha
zugság-szövődményeket, tetteiből és gon
dolatai elkalandozásaiból mégsem csendül 
ki soha az a hang, mely épp ennek az 
abszolutizált hitnek értelmét és érdemes
ségét vonná kétségbe. Rendszerint erős 
vonulata, töretlen, homogén életművek 
jelzik az efféle hit megtett útját, s megal
kotójuk „természetes" halállal búcsúzhat 

költőt szerencsétlenné tették, de egyút
tal létre is hozták az alkotáshoz olyany-
nyira szükséges belső feszültség előfelté
teleit. Számunkra a vers még majhogynem 
totális biztonságú menedékhely, mert a 
megírás aktusa semlegesíteni tudja a rob
banni kívánó feszültséget. (Miljkovicnál a 
feszültség a megírás után még nagyobb, 
mint anak előtte.) A régebbi borok költőit 
viszont, ha volt erejük és bátorságuk a 
miljkovici létkérdésekhez hasonló gondo
latokig elmerészkedni, a legtöbb esetben 
egy, az anyagon túli, azt irányító, alakító, 
változtató tudatos erő feltételezése vagy 
homályos megsejtése rántotta mindig visz-
sza a nemlét partjairól. 

Miljkovicot nem. az ember-rengetegben 
érzett egyedüllét taszítja az abszurd térség
be, hanem a ma már éppenséggel semmi
féle religiózus meggondolással be nem né
pesíthető, ki nem tölthető jeges űr, maga 
a kozmosz, mely „egyedül önmagában, 
egyedül önmagáért... örökös szörnyű kez
det, szükségtelen." Költőnk föltör az „örö
kös kezdet" nívójáig, föl kell törnie, hisz 
máskülönben eleve 'lehetetlen lenne meg
szabadulnia a tehertől, ám az egész min
denséget átfogó pillantásánajk fókuszában 
értelmetlenség kristályosodik ki. A világ
mindenség „örökös kezdetével" szemben 
itt vacog az ember, aki szüntelenül befe
jezett pillanatokat élt történelme folya
mán, nagy öldöklések, leszámolások és 
gyülölségek, de szüntelen előrehaladás kö
zepette is; mennyi energia, mennyi aka
rat, vágy morzsolódott fel útján, s miért. 
Hisz eljön az a pillanat is, mindegy hogy 
mikor, mely a totális befejezettség momen
tuma lesz számára, s vajon akkor kinek 
kellenek majd állhatatos küzdelmének 
eredményei. 

Egy ilyen univerzális rádöbbenés mérgé
nek hatására Miljkovic verseiben kivirág
zik a halál. Milyen különösen éli át! Más 
költők és emberek gondolatvilágában több
nyire még mindig a mitologikus kaszás ké
pében él, legalábbis olyan értelemben, hogy 
az ember egzisztenciáján kívülálló, az em
ber elérte kívülről törő végzetnek fogják 
fed, melyet sejtenek és rettegnek, várnak 
vagy éppen züllenek vele. Miljkovicnál a 
halál nem ellentéte az emberi létezésnek, 
hanem sajátosan egybeolvad a kettő, elmo
sódnak a határok. Nála a halál belülről 
vetül. „Elfeledtünk mindent, mindent, ha
lálunkon kívül, melyet élünk", írja a Re-
quiemben. „Halálomat fejemben hordom, 
én a poggyász és arc nélküli utas" — mond
ja a Triptichon Eurüdikéhez című költe
ményében. Miljkovicnál a halál örökös 
jelenvalóság, hiszen az élet minden pilla
nata múlt, a mindenségnek mégcsak nem 

pillanataiban a „negatív tettre", hiszen úgy 
az objektíve értelmetlen létezés a szub
jektum szempontjából is értelmetlenné vál
na. Világosabban megfogalmazva, a végső 
soron abszurd lét szorításában vergődő 
költő belátja, hogy kifutni a világból csak 
azért, mert a folyamatos halál árnyé
kolja be azt, s mert tehetetlenek vagyunk 
e halállal szemben, nem érdemes, előbb 
végig kell próbálni, meg kell kísérelni min
dent, hisz tetteinkkel semmit sem vezzít-
hetünk mi, végképp elveszettek. 

A lét és nemlét közötti szakadék maxi
málissá tágítása után, illetve azzal pár
huzamosan (badarság volna egy ember 
életútját pontosan elválasztható és föl
mérhető parcellákra kicentiméterezni). 
Miljkovic eljut a vers abszolutizálásához. 
Csak a tökéletes versek megalkotásának 
vágya teszi számára élhetővé az életet. 
Jellemző, hogy MUjkovic a tökéletes vers
ről vallott nézetinék kialakításakor egy 
pillanatra sem gondol arra, hogy az újat 
csak az úgynevezett „merész formabDn-
tás" által lehetséges felszínre hozni. ,,A 
szigorú költői alakzatokra való szorítkozás 
csak a tökéletes művészek sajátja. A gyen
ge költő nem mer ekkora felelősséget ma
gára vállalni."1 Míg a jelenkori költök 
nagy része gúzsnak érzi a klaszikus vers
formákat, a vers előre megadott csontvá
zát, addig Miljkovic épp e versformákhoz 
kanyarodik vissza, és lezártságukban annak 
a lehetőségét látja, hogy a vers megismé
telhetetlen, újraírhatatlan és kikezdhetet
len egésszé váljék. A narráció és a desk-
rípció elemeinek mellőzésével egy rezdü
lést, a lélek spektrumának egy megsejtő 
színárnyalatát igyekszik verseiben felvil
lantani, hogy a szavak egymást „meg
vakítva" specifikus szimbiózisba kerülhes
senek, ahol eredeti értelmi magjuk elve
szik, szétmosódik, s kapcsolatuk új, más
képpen iki nem fejezhető mondanivalót tár 
föl, tulajdonképpen a költőben ható meg
foghatatlant. „Az új az, ami tökéletes, és 
annál újabb, minél tökéletesebb. Oidipusz 
szerencsétlenségének témájára már mint
egy ötven .tragédiát írtak, de a legkorsze
rűbb mégis a legrégibb, Szophoklészé, épp 
azért, mert az a legtökéletesebb."2 Idéze
tünk méginkább bizonyítéka annak, hogy 
Miljkovic elsősorban nem annak az újnak 
a kutatására törekszik, mely a meglepő 
formai elrendezéssel, a soha eddig nem 
ismert sortördeléssel, egyszóval a vers vi
zuális képének bizarrságával akarja biz
tosítani az olvasók érdeklődését, méginkább 
a vers életét, hanem a szavak, még csak 
nem is meglepő vagy keresett szavak meg
valósuló mágiája jelenti számára az alko-

„Mert ha megkísérlem énemet 
teljes egészben fölfogni, ha 
meghatározni és rezüméim aka
rom, próbálkozásom szétfolyik 
akár ujjaim között a víz". 

(Camus) 

„Félelemből kezdtem 
verset írni". 

(Branko Miljkovic) 

Csillagoktól sebzetten 

az élettől. A csontjukig félőknek más a 
sorsuk. 

Miljkovic pedig félelemből kezdett ver
set írni. „Íme itt állok a rettentő ma
gánytól védtslen"** — mondja a Tripti
chon Eurüdikéhez című költeményében. 
Életérzésében ez a „rettentő magányos
ság" nem megszokott eredőkre mutat 
vissza. Azon alkotóknál, akik a fájó egye
düllét énekesei voltak, a számkivetettség 
érzéskomplexuma mögött legtöbbször fel 
tudjuk tárni a társadalmi gyökérzetet, rá
bukkanunk azokra az indítóokokra, me
lyek az emberiség—egyén relációján mozgó 

is jelenével, de szüntelen kezdódésével 
szemben. „ A föld önnön halála körül fo
rog" — a vízió beteljesedett, s számunkra 
az az izgató kérdés, vajon a „csillagoktól 
sebzetten" bolyongó embert mi tartja visz-
sza, mi az, ami 'továbbra is munkára ösz
tönzi. 

A oamus-d „egyetlen igaz" filozófiai kér
dés még nem szólalhat meg a költőben. 
Ha valaki miljkovici módon és szenvedély-
lyel issza ki fenékig az űr mérgének po
harát, napnál is világosabban tudja, hogy 
menthetetlenül egyedül marad, de mégsem 
szánja rá magát azonnal, már a fölismerés 

tói célt. Mitnha érezné, hogy nem lesz 
elég ideje! Nem mer experimentumokba 
bocsátkozni. Ha figyelembe vesszük, hogy 
abszurd útján eljutott arra a pontra, ahol 
már semmi másba nem tud ;kapaszkodni 
csak a szavakba („Minden amim van a 
szavaink" — Áldozó elégia), hacsak pilla
natokra identifikálódunk emberi helyzeté
vel, megérthetjük iszonyodását a szabad 
verstől, annak se eleje, se vége hömpöly-
gésétől, s azt is, miért törekedett a szava
kat . tökéletesen alárendelni az ideának s 
az ideát a formának. Csak a klasszikus 
formákban válhat a vers befejezetté, de 
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olyképpen, hogy a „megvakult szavak" 
rendszere, a lezártság ellenére, minden pil
lanatban egy belső nyitottság, egy belső 
végtelen erejével oszcillál, mindig más és 
más lánggal, akár a tűz. 

Miljkovic az annyira tökéletes verset 
érzi megváltó erejűnek, a világot a meg
lelt szavakon keresztül neki visszaadónak, 
mely materializálódva öntörvényű egzisz
tenciává lesz. A tárgyak, jelenségek világá
ban bolyongó költő leíró és mesélő verse
lése nem tudja eletesse transzponálni a so
rokat, mert már megnevezett konkrétumo
kat variál egyéni ízlésének megfelelően, 
azaz csupán egyéninek hitt módon adja 
az ismert valóság (költőnk számára ott 
nincs mentség) kópiáinak egy változatát 
a lehetséges sok közül. Miljkovic abszolút 
versének függetlenné kell válnia az alko
tótól, és nem csak abban az értelemben, 
mint ahogy általában a „költészet függetle
nedésére" gondolni szoktunk (tudniillik, 
hogy a vers tökéletesen ki van szolgáltatva 
az olvasó kényének-ked vének), hanem 
úgyis, hogy a versnek magában kell fog
lalnia a tényleges objektivizáció mozzana
tát is. „Egyszer talán megérjük majd, hogy 
kezünk az elmondtakra tapint", — A vi
lág dicsérete. Istenekhez méltó teremtő 
vállalkozásnak vagyunk szemtanúi, ahol a 
végcél az, hogy a szavak ne asszociációs 
effektusok hordozói legyenek, hanem élni 
kezdő valóság; a madár a versben ne a 
rengeteg madárfajtából összemosódó 
abasztrakt madárképzetet váltsa ki, ha
nem elevenedjen meg, s mint valami szür
realista álomképben röpülje be és át az 
egész versteret; a nap ne az el ömlő fény 
képeit, ne az izzó égitestet idézze meg, de 
váljék maga fénnyé és izzása; a víz ne csak 
emlékképként épüljön a versbe, hanem 
megéledve hömpölyögjön, gátakat ostro
moljon. Az így életté, mozgó valósággá te
remtett szavaknak nem marad meg eredeti 
nyelvi színezetük, ugyanis köznyelvi, 
szürke és közömbös értelmi-emocionális 
jelentésüket, az őket erősítő, változtató és 
átlényegítő, eddig ismeretlen összefüggések 
akarattal, követelődzéssel, fájdalommal, le
mondással és újrakezdéssel telítik, duz-
zasztják fel. „Egy más mindenség fog 
újrateremteni bennünket" — Nap. 

Eleve kudarca ítélt vállalkozás. A te
remtés vágya nagyobb, mint maga az al
kotó, írjon bár egészen jó verseket, mégis 
mindig az fogja kínozni, hogy a beteljese
désén innen maradt, hogy nem tudta meg
hódítani „a szent lehetetlent", elárulták a 
szavak, melyekre mindent kizáróan ala
pozza létét. „ A szavaknak szuverén és ab
szolút igazságuk van a költő fölött."3 A 
„tökéletes vers" Miljkovic elképzelésének 

utasi csaba: 

feljegyzések egy költőről* 

megfelelően önálló egzisztenciává lesz 
ugyan, de ez a jelenség szükségszerűen 
hozza magával, hogy alkotójától is elszaba
dul, sőt ellene fordul. A szavak természe
te, plasztieitása lehetetlenné teszi a költő 
számára, hogy előre kiszámítható hatáso
kat és tartalmakat hozzon létre velük, s 
noha már-már emberfeletti küzdelem után 
„tapinthatóakká" lesznek is, rendszerük 
nem viselkedik alázatosan, hanem sajátos 
metafizikai módon — mintha gúnyolód
nának — többet vagy kevesebbet fejeznek 
ki a szándékoltaknál, illetve mindenkor 
más valamit. „ A szó a költő testében él 

és a szívét rágja, mint ahogy a sas tép
deste csőrével Prométheusz máját."4 A 
költő a megvalósult verssel, a nagy haza
árulóval szemben tehetetlen, lényével a 
versen kívülre került — s mert a vers már 
önmagáért él —, másodrendűvé, lényegte
lenné vált. Miljkovic teremtő tettével arra 
a keserű sorsra jutott, mint Vörösmarty 
istene, aki „elborzadott' saját műve fö
lött s „bánatában ősz lett és öreg". Vajon 
elgondolkodtak-e már azon, mennyire saj
nálatos, meghasonlott, kiábrándult minden 
isten, s müyen tragikus, ez a tragédiák 
legfelső foka: még öngyilkosak sem le
hetnek, mert örökkévalóak. Az ember fel
szabadító nagy-nagy esélye az, hogyha 
mindenek ellene fordulnak, aránylag olcsón 
juthat pisztolyhoz. 

Miljkovic, miután „sikertelenül" (szá
munkra igen sikeresen, hisz egész sor jó 
verset hagyott maga után), került ki az 
abszolút szavakért vívott küzdelemből, ön
maga ellen fordul, lelkiismeretfurdalást 
érez, kínos ürességet, az értelmetlenség 
hullámai összecsapni készülnek a feje fölött 
s lírájában már fölsejlik a „negatív tett" 
közelsége, nem félelemtől lázadóan, hanem 
széles mederben hömpölygő elégikus hang
vétellel, ami szinte azt szuggerálja, költőnk 
belenyugodott a „nem menekülhetsz"-be, 
s mintegy önmagából kilépve szemlélgeti 
az előtte didergő lényt, akit nem sikerült 
megismernie, titkait felfednie, kibékítenie 
a világgal, s aki már megváltást végképp 
csak a beálló haláltól remélhet. „Boldog 
ki az elmondtak után is élni tud. Boldog 
iki a megénekelt erdőt elhagyja, átvészeli a 
megénekelteket... Boldog ki énekéért nem 
fejével fizet" — Költó'barátomna/c. 

De mielőtt fejével fizetett volna versei
ért, még egyszer rohamra indult az űri 
hidegség, a majd minden versében nyúj
tózkodó végtelen éj, a csillagok közömbös
sége ellen. Megtalálja az őselementumot, 
Herakleitosz örökkévaló tűzét, s fetisizálva 
azt, megkísérli összebékíteni a lét és nem
lét, nála már maximálissá, tökéletesen ki-
uttalanná vált ellentmondásait. Abszurd 
útjának ezen a pontján Miljkovic remény
telenül („a remény luxus") és megtörő el
lenállással menekülni kényszerül, talán 
önámításra is, mert nem bírja már az örö
kös feszültséggel járó értelemkeresést. Ott 
melegszik a megtalált tűznél, s versei úgy 
állják körül, akár a prédára leső farkasok 
az eltévedt utast a havas, kietlen éjszaká
ban. Minden reménye abban van, hogy a 
tűz nem alszik el, hanem főnixként újra
teremti önmagát. Ha pedig a tűzben min
den újrateremtődik, ha egy „marék friss 
hamu" nem a tűz végét jelzi, hanem csak 
azt, hogy átmenetileg szunnyadnak a lán

gok, akikor az éjszaka, az űr, a jegesség 
mind megszelídülnek, hisz a nemlét álla
pota is benépesül a tűz fellobbanásárnak 
lehetőségével; maga a halál is a tűz (az 
örökös létezés) egy átmeneti, nyugodt in
tervallumává lesz. 

Az önámítás nem soká tarthat. Miljko
vic elég a felélesztett tűzben. Minden 
egyes versével önmagából hullik ki egy 
diarab, vére lassan elszivárog, mint aki föl
vágta eredt. Minden költői nekifutása után 
szegényebben kerül ki a küzdelemből, s 
tehetetlenségét még sokat növeli az, hogy 
versei mind ellene szegülnek. Huszonhét 

éves korában, egyfajta józan őrületbe 
jutva, lázasultan és tétován már vánszo
rogna el a szavaktól. „Nincs szükségem 
többé szavakra, idő kell." — Huszonhetedik 
születésnapomra. 

A végső szakadás akkor állt be, amikor 
az utolsó szalmaszál is elégett, amikor a 
Nő elhagyta. „Számomra védőburok volt 
a metafizikai hidegség ellen. Nélküle tel
jesen védtelenül és közvetlenül állott a 
kozmikus értelmetlenségben és éjszakában. 
Egyedüllétem most abszolút. Számomra 
megszűnt létezni a tiszta érvényesség és 
éneklés területe. Verseim a fejemet köve
telik. Nincs többé senki, aki engem ki tud
na békíteni velük. Erre csak Ö volt képes. 
I>e nem tudta, hogy képes rá. Mellette a 
legveszélyesebb gondolatok is gyönyörű és 
ártalmatlan metaforákká váltak. De most 
megvadultak és marcangolón rohamoznak. 
Bárcsak elmenekülhetnék mindattól, amit 
eddig mondtam! Rémítő félelemben élek. 
Félek beszélni, félek írni. Minden szó 
megölhet."5 

Néhány nappal e levél után megölte ma
gát. 

Predesztinált életútja beteljesedett. 
Miljkovic emberi és költői fejlődése egy

séges egészt képez, melynek központi ten
gelye a minden mást háttérbe szorító és 
elhomályosító kérdés: ki vagyok, honnan 
jövök, merre tartok az egyetemes halál ár
nyékában. Költészete egyetlen nagy erő
feszítés, hogy az értelmetlen és gondolat-
talan űrrel szemben önmaga mélységeit 
kutatva felszínre hozza a megnyugtató fe
leletet. Esszéiről is azt vallotta, hogy sok
kal inkább azért írja őket, hogy a saját 
költészetéről vallhasson, semmint a jel
zett témákról. Mindenütt önmagát kereste. 
Egészen természetes, hogy egy ilyen köz
ponti egzisztenciális kérdéskörre alapuló 
költészet nem dobott felszínre több irányba 
orientálódó „tartalmakat", hanem önma
gát gazdagítva mélyült el egész a halált 
hozó „túlerős szóig." 

Az irodalomtörténészek aprólékos kuta
tásai feltárják majd költészetének után
érzéseit, pontos összefüggéseit más költé
szetekkel és gondolkodókkal (például Mal-
larmé, Verlaine, Rimbaude, vagy Rilke ha
tásokat, Herakleitosz bölcselkedéseinek ve
tületeit gondolati árnyalatú lírájában), de 
számunkra mindez kevés súlyt nyomhat a 
latban értékeinek fölmérésekor, hiszen meg 
nem békélő, örökké nyugtalan, önnön éle
tét is a megfejthetetlen megfejtésére fel
áldozó szellemét őrzik sorai. 

Minden ismételt olvasáskor újra átéljük 
halálát, mert versei élnek. Az igazán jó 
versekért gyakran drágán kell fizetni. 

-1 

• Branko Mi l jkov ic : Pesme, Izdavačko pre-
duzeće Prosveta, Beograd 1965. Válogatás a köl
tő müveiből (versek, esszék, esszétől edékek) P e 
tar Džadžić előszóként feltüntetett Mi l jkov ić -
tanulmányával. 

*• A versekből közölt fragmentumok nyers
fordítások. 

1 Poezi jo i oblifc, 1957, 224. oldal. 
« I . m. 224—225. oldal. 
• Orjejsko zaveštanje Alcna Boskea, 245. oldal. 
< I . m. 245. oldal. 
• Részlet Petar Džadžlćhoz írt leveléből. 

h a l á l felé 
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— Kettő! 
— Tovább. 
— Három] 
— Itt a 'három. 
— Négy! 
•— A tied, vigyed! — intézi hozzám ingerülten szavait a szi

kár s int a kibiceknek, hogy mutassa meg a talonban fekvő két 
lapot. 

— Makk kilences és tök alsó. 
— Mit játszol? 
A szikár sietett, dühös, hogy elvettem a licitjét. 
—• Makkot játszok. 
Nagy imakkjátékkal (kezdődött. 
Szinte magam előtt látom a szobáit, amint önök hárman az 

asztalilámpa gyér fényénél az asztal fölé görnyedve izgatottan 
várják ütésemet. 

A piros királyt dobtam ki. 
— Aha, több pirosad nincs! — dörzsöli kezét elégedetten a 

szikár. 
—- Add csak erre a makk felsőt! — mondja és visszajátssza a 

pirosat. 
— Miii?! — nyögi, amikor látja, hogy a piros felsővel ütök, 

nem pedig a makkal. 
Tetszettek nekik az ilyen apró ötletek. 
Hamar befogadtak a társaságba. 
ön helyett játszottam, mert gyengébb ellenfél, és változato

sabb játékot kívántak. 
—• Te mindig jót osztasz! — vereget vállon a kLbices. és na

gyot szippant pipájából. — Játék! 
— Jó. 
— Itt is játék! — vigyorog a szikár. 
— Milyenek? 
—• Az enyém tök — mondja a kibices laposakat pislogva 

szemüvege alatt. 
—• Gyenge, az enyém makk! — jelenti ki fontoskodva a szi

kár, miután lenyelte a halat. 
Elhangzott az ajánlat: nagyobb tétben kell játszanunk. 
— Jó. Megyek — kapott rögtön az ötleten a kibices. 
Erre a váratlan fordulatra gondolni sem mertem. Minden el

lene tiltakozott bennem. 
— Mi az, talán nem tetszik a dolog? — kérdezte gyanúsan 

a kibices. 
Nem akartam elfogadni az ajánlatot. 
— Gyerünk, játssz! — figyelmeztetett a szikár, 
ön is mellém állt. 
— Örült ötlet! — imondta, és határozottan szembehelyezkedett 

velük. 

—• Csend ! ! ! —• ordított a szikár. 
A kibices a füle tövét vakarja s hunyorog. Mutatóujjával fel

tolja az orrán a szemüveget. Nem tudja, mit játsszon. Bettire l i
citált, de nincs szerencséje, mert két nagy lapot emelt föl. Ezek 
közül is az egyik éppen zöld — az a szín, amelyiket el akarja 
dobni, 

— Mi lesz már?! — türelmetlenkedik a szikár. — Az elmúlt 
húsz év alatt sem szoktál le erről az idegőrlésről?! 

A kibices nem szól semmit, hanem továbbra is gondterhelt 
arccal kombinálgat. A pipáját is elfelejti szívni. Nem tudja el
dönteni, a két zöldet dobja-e el, vagy pedig a tök felsőt és a 
nagyobb zöldet. 

—. Gyerünk. 
—• Játssz! Mit töprengsz! 
— Áh, még mindig nem tud játszani. A vérbeli prefiző egy

ből látja, hol van több esélye. 
Ezzel a mondatommal önt idéztem. 
önt, aki mindig a kibices mögött állt. Onnan figyelte a játé

kot. Sosem szólt bele. Arckifejezése sem árult el semmit. 
— Betli — nyögi ki végre a kibices és eldobja a két zöldet. 
— Betli?! 
—. Jól meggondoltad? 
—• Az az én doligom. Te indulsz! 
ön volt mindannyiunk tanítómestere a preferánszban. Ez őket 

idegesítette. Nem tetszett nekik a jellemzés sem, amelyet egy
szer játékainkról' adott. 

Különösen a szikár volt dühös, akiről azt mondta, hogyha 
meg is tanulja egykor jól a preferánszot, akkor is sablonokkal 
fog operálni. 

— Ugye, hogy tudok játszani! — mondja diadalmasan a ki
bices és nagy megelégedéssel leír tizenkettőt. 

A szikár idegesen rágja a halat. 
— Kettő! 
— Jó —, köpi be ravaszul a szikár, akinek jó lapjai vannak. 
— Nekem is — mondja a kibices és ideadja a két lapot. 
Nézem őket egy darabig, azután fölszedem. 
Azon gondolkodom tököt játszak-e vagy pedig makkot? Ha 

eldobom a piros felsőt meg a zöld alsót, akkor mindkettőből öt 
marad. Makkból a nyolcason kívül az ötös leggyengébb, tökből 
pedig az ász ás a király mellett még három gyenge lap. 

— Makk! — jelentettem be! 
— Micsodaa? Makkot mersz játszani?! — kérdezi a szikár és 

fölcsillan a szeme. — Megyek! — mondja nyomatékosan. Biztos 
a dolgában, hiszen nála van a makk ász, a makk király és a 
makk nyolcas, plusz még a piros ász és a király is. Tökből 
nagyon gyengén, zöldiből pedig közepesen áll. 
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— Megyek én ás — mondja elgondolkozva tromf nélküli lap
jain a kibic es. 

— Kontra ! ! ! — szinte kiáltja a szikár. 
Igen, ön is kontrázott nekik. 
Megelégelte már a sok, mindennapi riasztó látványt. 
— Rekontra — mondom nyugodtan. 
ön már akkor világosan látta, hogy számukra vesztett az ügy. 
— Min?! 
— - Rekontra! 
— Biztos? 
— i Vigyázz, még mindig refetlid van! — figyelmeztet a kibices. 
— Annál jobb! — mondom, mert szinte már látom, mire szá

mítanak. 
Tudtam, mit akartak. 
— írjál csak föl negyvenet! — mondom a kibicesnek, miután 

megnyertem a játszmát, és őt elbuktattam. 
Ezzel a játszmával csak annyit nyertem, hogy nekem kellett 

önt likvidálnom. 
— Kettő! 
— Három! 
—. Passz — nincs már kedvem játszani. 
— Itt a hármas! 
Magam sem tudom, miért jöttem el. 
— Négy! 
Egyáltalán miért reagáltam a meghívásra. 
— Itt a négyes! 
— Öt! 
Ügy látszik, a lelkiismeret kérdéséről van szó. 
— Itt az ötös is! 
— Hat! 
Ha nem hívnak, talán sikerül elfelejtenem. 
— Itt a hatos! 
— Hét! 
— Eijjj ! ! ! — nyögi a szikár. — Te 'mindig rámlicitálsz, ami

kor betli t akarok játszani! 
— Az utóbbi időben szerencsém van a szanzihoz —, feleli a 

kibices. — A múltkor kettőt is megnyertem tíz ütéssel. 
— Nem megyek — mondja a szikár. — Betli lapjaim vannak. 
Én sem megyek. 
—• Eijhh, így nem stósz tíz ütést fogni! 
— Eijjj . . . — ismét a szikár —, hi hi Ibi . . . -most jut eszem

be . . . ha ha ha hogy hi hi h i . . . jártam a múltkor ha ha ha... 
Majdnem hasgörcsöt kaptam a nevetéstől... 

—• Elég a röhejből! Mondd már — mondja a kibices —, mi 
volt! Mi is szeretnénk nevetni! 

Már bánom, hogy eljöttem. 
—1 Jó, jó, kérlek, mindijárt kezdem . . . 
A kibices megáll keverés közben és úgy lest a szikár szavait, 

az pedig mivel érzi, hogy a helyzet magaslatán áll — igyekszik 
tovább fokozni a hangulatot. 

— Hát tudjátok... Nemrég történt az eset. 
— Ne kerülgesd, hanem térj a lényegre! — kezd idegeskedni a 

kibices. 
Engem nem érdekel ez az egész. 
— A múltkor c s a k p é n z b e pref iztünk, é s . . . 
Bekap egy halat. 
— És? 
— És elkaptak bennünket. 
Mindjárt itthagyom őket. 

— Megbüntettek. 
— Igen? 
—• Hülye! Hát nem stósz?! Nem érzed a sors szeszélyét? 
Tudom, mire gondol. 
A kibices nem érti. 
— Ezért megbüntetni?! Röhej! 
— Igen. 
— - Mik vannak mostanában? Hát nem kifizetőbb sikkasztani?! 
— i Tényleg. 
—• Most is úgy van, mint mindig, a nagy ballépéseket elsi

mítják, de a kicsiknél könyörtelenek. 
— Valóban? 
— Mi volt húsz évivel ezelőtt is . . . 
-—• S azt is megúsztuk! 
Föláilcik. 
— Nem biztos. 
—• Mi lelt? — kérdezd a kibices. 
— Ülj le, és ne idegeskedj! — mondja a szikár. — Ha eddig 

nem történt semmi, már ezután sem fog! 
— Nem biztos! — mondom és sarkon fordulok. 
— Nem biztos •—• ismétli elgondolkozva a szikár. 
Sietek elhagyni az épületet. 
A kibices bambán bámul. 
— Mi történt ezzel? Micsoda változás! Honnan ez a hang? 
— Hülye! Hallgass! — ordít rá a szikár. 
— Nem biztos! 

' Kiköp egy halat és a telefonhoz ugrik. A portásért kiált. 
— Állítsa meg! 

— Mi? Már elment?! 
Rohantam. 
— Nem biztos! 
Igazam lett. 
— Nem ússziuk meg! 
Nem értük meg a nyugodt időket. 
Engem mindjárt ottfogtak. 
Hamarosan jöttek ők is. Bámultak. 
El is mentek. 
Végleg. 
— Én is a halált akarom! 
Megjelent Ön. 
Ez könnyítés volt számomra. 
— Inkább a halált kérem! 
ön felmentett. 

Ladik Katalin: 

COLLAGE 

amióta leült 
cserepet fogott bokája 
a sós árnyékú 
összekötözték saját magával 
levél tésztában őrzi szemét 
toihülőben 
könyvet fogott 
hagyta füstölögni 
a keresztet a falon 

Vetró Ferenc: 

A CSILLAG: 
EMLÉKED 

a csillag 
ha belerúgsz 
olyan mint 
kőre ejtett üveglap 

ha redőnyrésen át 
fénysugár talál 
szobádba utat 
tudd 
benne a csillag 
kévéje villan 

learattál elcsépeltél 

aztán 

fényfűzért látsz a 
teraszról 

keresed két végét 
forogsz forogsz 

kapoccsá lényegülnél 

Ladik Katalin: 

NEVE 

Behajlítod a karod 
nem sietsz már. 
A fű esztendőnyi előnnyel fut előtted. 
Hogy így megdagadtál, 
holdnyi átmérőjű a bogár, 
méhed is füvet kér, egyre többet. 
A fehér húsú nővérkék szép sorban, 
illedelmesen, ahogy már szokás, 
a repedéseket begombolják, 
gyöngyház színűre hallatják. 
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olajos 
mihaly: 

' i f i 

t ü k ö r 
ár a múlt héten is meglepett az a 
hasonlóság, amit az egyik Profesz-
szorom és magam között vettem ész
re. Hogy miért lepett meg annyira, 
azt magam sem tudom megmagya
rázni. Egyszerűen csak meglepett. 
Már csak azért is, mert már har
madik éve ülök mindig szemtől 
szembe vele és eddig sohasem vet
tem észre, hogy hasonlítanánk egy
másra. Egészen más az ő arca, mint 

az enyém: kicsiny, sovány madárfeje van, az orra a kelleténél 
kissé előbbre ugrik, s a picike száját mongol bajusz veszi kö
rül; rnig az én arcom majdnem arányosnak mondható. Az or
rom sem ugrik annyira előre, meg nekem bajuszom sincs, dús 
hajam van, az öreg pedig kopasz. 

Gyakran megtörtént már velem, hogy a mellettem elhaladó 
emberekben egy-egy jó ismerősömet vagy éppen testvérem is
mertem f e l . . . (Ez a vizuális hallucináció leginkább akkor vett 
erőt rajtam, ha az éjszakát teljesen átvirrasztottam, a köny
veimbe mélyedve, és reggel még ráadásul az öreg háziasszo
nyom azzal szapult, hogy felemeli a lakbért, ha még egyszer 
égve találja a villanyt tíz óra után . . .) De olyanról még nem 
hallottam, hogy saját magára ismerjen valaki egy teljesen ide
gen szeméLyben... 

Ezt a legutóbbi esetet is egy ilyen vizuális hallucinációnak 
véltem, de hogy ma ismét megtörtént velem, nem hagyott bé
kén a gondolat, hogy ennyire hasonlítunk egymásra. 

Először meg akartam kérdezni a kollégáimtól, valóban hason
lít-e rám, vagy csak én láttam így, de aztán lemondtam erről az 
elhatározásomról, mert féltem, hogy kinevetnek. így mást kel
lett kitalálnom. Űgy döntöttem, hogy ezután erősen figyelni fo
gom a Professzor arcát, hogy megtalálhassam azokat a voná
sokat, amelyek annyira az enyémek is. Attól a naptól kezdve 
állandóan figyeltem azt a kis gömbölyű madárarcot, de sehogyan 
sem tudtam megtalálni, amit kerestem. Ez egy kicsit elkeserített. 

Már le is mondtam erről a szinte nevetségesnek látszó ügy
ről, amikor ismét magam láttam ott ülni a katedrán, szembe 
önmagammal és az osztállyal. Azonnal figyelni kezdtem az ar
cot, s ekkor ismét a mongol-bajuszos, madárfejű Professzort lát
tam magam előtt. Az a felfedezés, hogyha tudatosan figyelem 
az arcát, akkor nem hasonlít rám, kissé felvidított. Ezután csak 
az ő arcát figyeltem. 

Ám ez az erősen koncentrált megfigyelés egészen megviselt. 
Az órák után mindig olyan fáradtnak éreztem magam, mintha 
egész nap fát vágtam volna. Ez később meg is bosszulta magát, 
mert végül már nem tudtam a Professzorra összpontosítani a 
figyelmem: ennek pedig az lett a vége, hogy egyre inkább és 
mindig sűrűbben magam ismertem fel benne. Megpróbáltam 
a hátsó padba ülni, de 'kínozott az örökös kíváncsiság, hogy 
vajon most hasonlít-e rám ebből a távolságbál. 

Lassan kezdtem elmaradni az óráiról, és végül már nem is 
mentem el, nem tudtam nézni ez.t az arcot. 

Fáradt voltam, mint mindig egy ilyen megfeszített munka 
után, s mivel délutánra nem terveztem semmit sem, elhatároz
tam, hogy egy kicsit lepihenek. A mosdóhoz mentem és hideg 
vízzel jól lemostam a nyakam és az arcom. Észrevettem, hogy. 
már a szakállam is megnőtt (hetente legkevesebb háromszor 

kellett borotválkoznom). Belenéztem a tükörbe, majd hirtelen 
az ajtó felé fordultam. Nem volt ott senki; de az, amit az előbb 
egy pár pillanatig láttam a tükörben, villámcsapásként sújtott 
le rám: madárfejü Professzorom jelent meg az én arcommal a 
kezében, amint éppen a sajátja elé emelte. 

Nem mertem visszanézni a tükörbe. Lefeküdtem, de nem tud
tam elaludni. Állandóan a tükör ugrált előttem, benne az arcom
mal. Sehogyan sem tudtam szabadulni a képtől. 

Magamra kaptam a kabátot és lementem az utcára, hogy 
megszabaduljak a látottaktól. Befurakodtam a tömegbe. Érezni 
akartam az embereket. Rohangásztam le-fel, sokáig, míg egy
szer csak azt vettem észre, hogy teljesen egyedül vagyok az ut
cán. Hazamentem, és fel sem gyújtva a villanyt, lefeküdtem. 
Ennyire fáradt még sohasem voltam. 

Megint a madárfejű Professzorom ült előttem, de nem egye
dül, hanem a katedra valamennyi előadója ott sorakozott körü
löttem. Egyedül voltam, és néztem őket. Mindegyikük az arcomat 
tartotta kezében, mint az álarcosbálak előtt tartogatják az em
berek, ki-ki a maga álarcát, és a Professzor intésére egyszerre 
rakták fel őket; és csak néztek rám, csak néztek, én pedig re
megtem a félelemtől. Hirtelen eszembe jutott, hogyha erősen 
figyelem a Professzor arcát, akkor megszűnik rám hasonlítani. 
Megpróbáltam, és sikerült is, de a többi továbbra is csak rám 
hasonlított, nem szűntek meg nézni egy pillanatra sem. Most 
egy másikat kezdtem figye'ni: egyik asszisztensemre ismertem 
benne. Szép, fekete haja osak úgy fénylett. Szemüvege sem 
hiányzott az orráról. Nagy barátság fűzött össze ezzel az em
berrel, és mosolygó tekintete egy kissé megnyugtatott. Ám an
nál inkább megdöbbentem, amikor megláttam, hogy a Profesz-
szor ismét rám hasonlít. Azonnal visszanéztem az asszisztensre, 
hogy bár az ö tekintete vigasztaljon mag, de ugyanaz az arc 
várt rám, a Professzoré, vagyis, mint az enyém. 

Hirtelen kapkodni kezdtem a tekintetem egyik arcról a má
sikra. Éreztem, hogy a hátamon hideg veríték ütközik ki és 
lassan folyik végig rajtam. Képtelen voltam tovább elviselni a 
tekintetüket; mintha megannyi tükörben láttam volna magam. 
Nem bírtam látni magam. 

— Elég, nem bírom tovább. . . — ordítottam fel, és kirohan
tam a teremből... 

A pizsamám csuronwíz volt. A fejem majd szétpattant a fáj
dalomtól. Fél kilenc volt. Gyorsan megmosakodtam és ismét 
észre vettem, hogy szakállam nagyon nagy. „Meg kellene borot
válkoznom". De a tükörbe nem mertem belenézni. Valahogy v i 
szolyogtam attól a gondolattól, hogy benne magamat látom majd 
meg. Felöltöztem és leszaladtam az utcára; úgy gondoltam, be
megyek a borbélyhoz, és megborotválkozom. Ott nem kell a tü
körbe néznem. 

Szerencsém volt, senki sem volt az üzletben. Behunytam a 
szemem és leültem a székbe. 

— Parancsol? — szólalt meg az ismerős hang. 
Kissé csodálkoztam a kérdésen, hisz láthatta, hogy mekkora 

a szakállam, és azt is tudta, hogy én nem szoktam szakállat 
viselni. 

— Egy borotválkozás — válaszoltam röviden, s a szemem még 
mindig hunyva tartottam. Hallottam, amint elihelyezi a kis fej
tartó párnát, aztán nyílt az ajtó és egy női hangot hallottam: 

— Itt van a Lajos? Ha nincs itt, mondja meg neki. hogy ne 
is várjon, mert ma foglalt vagyok. 
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Kellemes hang volt, kinyitottam a szemem, hogy lássam is a 
nőt, de mire odapillantottam eltűnt, önkéntelenül a tükörbe 
néztem. Siralmasan néztem ki. Nagy, bozontos szafeállam telje
sen eltorzította az arcom. És még egy ugyanilyen arcot láttam. 
A borbély állt a hátam mögött, kis fehér kendőt tartott a ke
zében éppen úgy, ahogyan a torreádor tartja a bika elé a piros 
ruhát. Csak a feje látszott, és ugyanolyan bozontos, vörös 
szakállal volt díszítve, mint az 'enyém, és ugyanaz az arc is 
volt. Behunytam a szemem. Éreztem, amint a nyakam köré 
csavarja a kendőt. Meleg kezének érintésére bizsergés futott 
végig rajtam. Nem tudtam ellenállni. Ketten voltunk a tükör
ben: én és a borbély, azaz én és az a másik én, .a borbélyból 
lett én. 

Felugrottam. Lekaptam a nyakamról a kendőt és kirohantam. 
Rohantam az utcán, előttem arcokat láttam: mind az enyém 
volt. Éppen olyan borzas, szakállas. Bárkire tekintettem, min
denkiről csak a saját arcom meredt rám. 

Az egyik sarkon majdnem az autóbusz kerekei alá kerültem. 
Egy férfikéz kapott el az utolsó pillanatban. A hátam mögött 
hangokat hallottam: 

— Így van az, ha az ember éjszaka iszik, és nem tud magára 
vigyázni. . . 

— Nézzék csak, alig áll a lábán . . . 
— Milyen rendetlen a külseje . . . 
— Hü, de ronda a szakálla . . . 
Nem mertem visszafordulná. A kéz még mindig fogta a karom. 

Lassan a férfi felé fordultam és valami köszönömfélét mormol
tam neki. Nagy tömeg állt mögöttem, mind rám bámultak. 

— Mit bámulnak annyira, — törtem ki magamból — hisz ma
guk is olyanok, mint én, nagy, vörös szakálluk van és a hajuk 
is kócos, maguk sem különbek tőlem . . . 

Az út szabad lett. Kitéptem magam a szorító kezekből és to
vább rohantam. A szembejövők is ugyanolyan Vörösek, szakálla
sak voltak, mint én. Nem tudtam szabadulni tekintetüktől. El
takartam az arcom és rohantam tovább. Éreztem, miként ro
hanok neki az embereknek, hallottam, amint szitkozódva halad
nak el mellettem. Szerettem volna minél előbb kikerülni a tö
megből. 

A parkhoz értem. „Végre, végre megszabadulhattam az embe
rektől, kik elrabolták az arcomat, amelyet most, mint egy álar
cot, úgy viselnek,... vagy lehet, hogy egy pár nap alatt annyi
ra megváltoztak, hogy az arcuk egyforma le t t . . . az lehet. . . de 
miért éppen az én arcom lett az a kiválasztott? . . . " 

„...lés a nőknek is olyan az arcuk... szakálluk van és baju
szuk . . . hogy különböztetik meg akkor egymást az emberek? . . . 
Talán a ruháikról? . . . meglehet.. .'* 

„De mégsem lehet, hisz akkor, ha én vizsgázni megyek és a 
másik ruhámat veszem fel, amelyiket a Professzor nem is látott, 
akkor majd nem ismer rám. . ." 

„Nekem másmilyennek kell lennem . . . igen, . . . meg kell sza
badulnom a szakállamtól, és akkor azonos leszek, a személy
azonossági igazolványomban lévő képpel. Jó, hogy eszembe ju
tott. Egy borotvát kell szereznem valahol. Nekem nincs otthon, 
mert mindig a borbélyhoz jártam; vagy bér egy ol lót . . . igen, 
egy ollót, de hol? A nőknél szokott lenni olló, majd kérek 
egytől." 

Ott ült valaki a padon, bizonyosan nő, mert szoknya volt rajta, 
mellette pedig egy kis, nadrágos alak játszott, valószínűleg a fia. 

„Bistosan van ollója, majd megmagyarázom neki, és tudom, 
hogy ide adja." 

Odamentem hozzá, és megkérdeztem, van-e ollója. Nem mer
tem az arcába nézni, csak a lábára. Formás térdei merészen 
bújtak ki a szoknya alól. Aztán egy kezet láttam, amint felém 
nyújtotta az ollót. 

Kikaptam a kezéből, és rohanni kezdtem. Azonban hirtelen 
eszembe jutott, hogy így nem vihetem el. Visszamentem hozzá, 
bocsánatot akartam kérni, de csak makogtam valamit. Oda
nyújtottam az ollót, de végül mégsem adtam vissza. Zsebembe 
nyúltam, és egy marék pénzt nyomtam a kezébe. 

— Ez az öné . . . az ollóért adom. Nekem most szükségem van 
rá, tudja, nagy a szakállam, és le akarom vágni. 

Ránéztem. 
— Éppen olyan, mint az öné. Érdekes, hogy a nők is hordanak 

bajuszt meg szakállat, és ők is rám hasonlítanak. Pedig én va
gyok én, nem ön, és más sem, csak én vagyok én. Azért aka
rok megborotválkozni, hogy ne hasonlítsak önökre, azaz rám ez
zel a nagy szakállal. Akkor ilyen leszek, mint itt, az igazolvá
nyomban . . . Látja ilyen, nem olyan, mint ön, vagyis én most. 
Igen, a pénz az öné, az olló pedig az enyém! 

Erohantam a bokorba, a kezem reszketett. Megfogtam a sza
kállam, és vágni kezdtem. Vágtam, egyre vágtam, végül már 
nem is vágtam, hanem csupáltam. Vér folyt végig az ollón meg 
a kezemen. 

—• Tükröt, tükröt — ordítottam és rohantam át a parkon, be 
egy kis utcába. Az út szélén víz állt. Letérdeltem és ismét nyírni 
kezdtem a szakállam. Az olló még egyszer megsértette az állam. 
A csöpögő vér megmozgatta a víz felszínét. 

— Ne bántsátok a tükröt! Miért törtétek el? Én meg akartam 
borotválkozni. Nem akarok olyan lenni, mint ti. Minek utánoz
tatok, miért vettétek el az arcom? Az az enyém.. . 

— De néktek csak legyen szakállatok, én leborotválom és 
akkor majd nem hasonlítatok rám. Akkor csak én leszek én, 
egyedül, ti nem lesztek... én leszek, az igazolványom énje. 
Nézzétek, itt nincs szakállam. Ezért borotválkozok meg . . . Igen. 
Már a vérem is folyik. Rossz ez az olló, de akkor sem lesz 
szakállam... 

Szirénazúgást hallottam. Valakik megfogták a karom meg a 
lábam és vinni kezdtek. 

— Nem, nem vihették el, nem akarom, hogy rám hasonlít
satok, én borotválkozni akarok . . . 

Egy ágyon feküdtem. Mozdulni sem tudtam. Valami ruha ta
padt rám, mint egy zsák. Szétnéztem. Monoton motorzúgást hal
lottam. Megfordítottam a fejem és ekkor egy borzas hajú, sza
kállas alak ült mellettem. Arca csupa sebhely, szakálla meg-
csupálva, össze-vissza vagdosva sötétlett a ráalvadt vértől. Me
reven nézett rám hosszú ideig, majd tekintete mind zavarosabb 
lett. Szemét tágra nyitotta, s fel-felakadozó szemgolyója mere
ven nézett a semmibe. Az ujjai hol görcsösen rángatóztak, hol 
pedig ökölbe szorultak. Nemsokára az arca is rángatózni kez
dett, szeme vérben forgott, és úgy nézett rám, mintha segítséget 
várna. Kéziével gyorsan hadonászott maga előtt, mintha valakit 
vagy valamit el akarna zavarni magától. Szája görcsösen rán
gatózott . . . 

•— Nem, te nem vagy én, csak én vagyok én, miért utánoztál 
már megint. . . 
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Szemelvények 

A M O D E R N J U G O S L A V K Ö L T Ő K 
A N T O L Ó G I Á J A I. 

Tódor Manojlovic: 

hi 
kötetéből, melynek verseit Ács K 
válogatta. 
Az antológia a Fórum könyvkiad 
meg. 

Feljegyzem még a kényelmes és letűnt 
Barangolás nyugodt őszi éjszakáját is. 
Otromba újgazdag-paloták és 
Komor , elfeledett, vén sövények hosszan, 
A tágas, színtelen, új utcákon 
S a kietlen, bóbiskoló közökben, 
Melyeknek akkor hellyel-hellyel tarkázott, 
Szaggatott sötétjében megannyi féktelen, 
Csodálatos poézis rezgett, rejtezett. 
Plakátokon és firmákon fantasztikus 
Versek és kabalisztikus szavak álltak, 
Amike t találékonyan fűzögettünk magunk közt 
És a csillagokkal felettünk. 

Mert a csillagok egészen közeliek voltak, 
Ott ültek a még zöld fák ágbogán, 
Es gyakran hulltak mint tüzes gubacsok, 
Valahol a fekete bársony horizonton. 

A z utcák és a leállt, késői órák hosszát 
Beszélgetésünk és hallgatásunk kurtitotta, 
Amelyből pillanatnyi új csillagok bukkantak elő, 
Es éji lepkék, fényesebbek, szebbek azoknál, 
Amik a lámpák fénykörében röpdöstek. 

í g y mentünk hosszan-hosszan az idő után, 
Mely halad — és szárnyon kaptuk 
A múló pillanatokat. Végül is a szürke 
Hajnalhasadás borongó fényében 
Csak kéz kulcsolt magába kezet 
A búcsú és a játék végezetének jeléül. 

Kézfogás: tenyerek néma csókja 
A z ujjak egyöntetű szorítása közben. 

Brasnyó István fordítása 

A Srećko Kosovel: 

ALAL EKSZTÁZ ISA 
Minden eksztázis, a halál eksztázisa! 
A z arany Nyugat oszlopsorai, 
ó kupolái — (minden eksztázis!) — 
elsüllyednek az izzó, vörös árban; 
a nap lemegy és hunyó sugarában 
fürdik a százszor holt európai ember. 
— Minden eksztázis, a halál eksztázisa! — 

Szép lesz, ó, szép lesz Európa halála; 
mint pompás, felékszerezett királynő 
fekszik a sötét századok ravatalára, 
s halkan meghal, mintha csak behunyna 
az agg királynő aranyló szemét. 
— Minden eksztázis, a halál eksztázisa. — 

Ö, az esti felhőből (ez az utolsó hírnök, 
mely Európának még fényt ígér!) 
fáradt szívembe ömlik a vér, 
ó, már vizünk sincs Európában 
és mi emberek vért hörpölünk, 
langyos vért az alkonyi fellegekből. 
— Minden eksztázis, a halál eksztázisa. — 

Al ig születsz meg, s már esti lázban égsz, 
minden tenger vörös, minden tengert 
vér tölt, minden tavat, és víz sehol, 
víz sehol, hogy lemoshassa bűnét, 
hogy lemoshassa szívét ez az ember, 
víz sehol, hogy kioltsa vele 
kínzó szomját egy halk zöld hajnali tájra. 

Mert este van és reggel sose lesz, 
míg ki nem pusztulunk mi, kik hordjuk bűntelen 
a haldoklás bűnét, míg ki nem pusztulunk mi, 
u t o l s ó k . . . 

Jaj, hát éppen ebbe a tájba, ebbe a zöld, 
harmatos zöld tájba, ebbe az 
alkonyi égbe akarod belesütni 
sugaras izzásod? Még ebbe is? 

Tenger önti el a zöld mezőket, 
az esti gyulladt vér tengere, 
és nincs menekvés, nincs és nincs menekvés, 
míg el nem hullunk, te is, én is, 
míg el nem hullunk mindnyájan, mégis, 
míg ki nem múlunk a vér terhe alatt. 

Arany sugárral fed majd be a nap, 
minket, szegény európai holtakat. 

Acs Károly fordítása 

ároly 

ónál jelenik 

A. B. šimić: 

A H A L Á L ras 
Nem kívülem a halál. Bennem • 
már a kezdet kezdetétől: velem nő 
minden pillanatban 

Egy napon 

én megállok 
de ő nő bennem 

tovább míg be nem nő 
egész a peremig nem ér. Az én végem 
az ő igaza kezdete: 

akkor tovább uralkodik maga. 
Tolnai Ottó fordítása 

Dušan Matić: 

VI 

Nincs 
Másod 

Csupán 

Esendő és fogyó szavaid 

Csupán 
Esendő és fogyó húsod 
Hogy megóvd az életet 
A halál vasától 

MEGNEVEZD a 
CSILLAGOK 
ÁRNYÉKÁT 

És ha tetemed 
A sivatag homokjába ássák 
Holnap a gyermeteg és derűs és kegyetlen 
Szemű hódítók. Árnyékot ne vess. 

Hogy a fennsík csillagai beragyoghassák 
A halál eleven homokját is. 

A halál kényszerű és rozsdás tükreit. 
Pap József fordítása 

D. Tadijanovic: 

Aliid1 VERSEÎ  
Sokan írtak verset 
Én előttem. 
Mi szükség rá, 
Hogy én is írjak? 

Nem volna szebb dolog 
Nézdegélni, 
Hogy virágzanak a fák, 
Vándorolnak a felhők? 

Hát nem édesebb a 
Szád 
Az én verseimnél? 

És nem szebb a te 
Szemed 
Az én verseimnél? 

Pap József fordítása 



Papp Miklós: Szomszédom (x) 1965 május 15-én kinézeti az ablakon és azt hiszem Jeremiás siralmaiból Idé 

EM e BOTÉRT 
rv. 

A szemei: ártatlan — így beszélnek, 
és a fehér karban kéj láza vár. 

Tin Ujevic Az ő kertjében egymásra talál 
a rózsa-vér és a lüiom-lélek. 

A hangja bús, és a völgyeknél mélyebb, 
hol kolomp csendül s visszakong a táj: 
s ki mentene, mikor fojt a halál, 
ha nem Hold fénye haja özönének? 

A képe előtt térden kell maradni, 
a fájdalmat s az álmot imaszóba 
ejtvén, mert élő Jeruzsálem ő. 

És sírni kell, és nagy hitet fogadni, 
míg minden sóhaj egy-egy Vita Nuova, 
és minden könnycsepp egy-egy drágakő. 

Acs Karol j lordítása 

Miloš Crnjanskl 
Most gondtalanok vagyunk, könnyűek, 

[gyengédek. 
Gondoljuk: milyen csendesek 
az Urál havas csúcsai. 

Ha elszomorít egy sápadt arc, 
amit elvesztettünk egy este, 
tudjuk, hogy valahol valami patak 
pírban folyik helyette. 

Egy-egy szerelem, hajnal, idegenben, 
fonja lelkünket egyre 
végtelen nyugalmával a kék tengereknek, 
amiben piros korall-szemek 
akár az otthoni, cseresznye. 

A feszülő ijú holdra nevetünk kedvesen, 
ha felébredünk éjjel 
és simogatjuk a távoli hegyeket 
és jeges csúcsokat gyengéd kézzel. 

Tolnai Ottó fordítása 
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Törzseket csókolok, 
testvéreimet sorban, 
üobíielyeik simogatva hosszan. 

Kedves társak, 
fáj-e, ha csapódva 
a fejsze húsotokba tép? 

S az enyhülés, 
ha néma értetek 
szenvedőn én sikoltok fel? 

Ha szentségtörés, 
bocsássatok meg, szívem adatott. 

Érettem nyugosztok: 
halkan s halkabban 
sebek zslbbadón. 
Most szenvedőn 
társaim, néma értetek, 

suttogón a magasságokhoz 
szelíd szavam intézem. 

Ki vagy? 
Ki s merre én, 
gyümölcstelen gyümölcsöd, 
s az ítéletszó valómban? 

Fiad, íme, nyiladozik szeme. 
Korai haldoklással 
vetkőzöm le a vakon születés jegyét. 

S nem úgy, mint te 
tejest a fogamzáshoz 
vakon lakomára. 

Ám akarattal, ha fel nem is emel, 
utat nyitok, íme, 
megsemmisülésem felé, 
sorsom nem béke bár. 

Gyümölcstelen gyümölcsöm, 
s az ítéletszó valómban. 
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MOMČILO NASTASIJEVIĆ versei 

domonkos istván: 

fordításaim 
margójára 

Kezdetben mint matematikai problémák áll
tak előttem Momči lo Nastasijević versei. Mint 
sakk-játszma fölé, úgy hajoltam föléjük. Merő 
kíváncsiságból f igyel tem a parányi óraszerke
zethez hasonló versek működését" Türelmetle
nül kutattam a láthatatlan rugó után, mely ál
landó mozgásban tartotta őket. 

A z ismeretlen egyeseket kalandra csábít, má
sokat undorral tölt el. S elszoktunk már attól, 
hogy idővel s fáradsággal áldozzunk élvezeteink
nek. A m i t megvásárolni nem vagyunk képesek 
az jóformán alig is érdekel bennünket. Felüle
tességgel Igyekszünk bosszút állni gyakori fé l re-
vezettetéseinkért. S gyakran már-már sátáni kéz 
nyomait szeretnénk felfedezni imitt-amott. De 
a jelentős alkotásnak mindig sikerül a lehetet
len: olvasóra bukkanni. 

N y e l v e redőnyként zárul Nastasijević versére. 
Türelmetlenül kezdtem feszegetni ezt a redőnyt 
azon aggódva közben, hogy üres szobát találok 
mögötte. Szerette versét nyelvi archaizmusok-
kal időzíteni: Így kérkedett, ékeskedett, tetszel-
gett. A furulyák és freskók világa felé való 
fordulásának mégsem szeretnék nagyobb fontos

ságot tulajdonítani. Lehetet t az mélyen emberi 
gesztus is, egy olyan pillanatban, mely a di
vatnak hódolt a művészetben, de póz is, csö
könyösség vagy tehetetlenség. Momči lo Nasta
sijević ellentétben Rastko Petrovictyal gyönyö
rűen tudott szerbül. Költészetében rabja ma
radt nyelvérzékének. A z artisták makacsságá
val gyakorolt , idomított, szavaival teremtve f e 
szült légkört a sorokban, egy cseppet sem ad-
gódva életéért a rácsokon belül. 

A zsonglőr merészségével hajolt a mély fölé, 
s célja nem vol t egyéb, mint a rettenet. 

Munkásságának ideje egybeesik a szerb szür
realizmus virágzásának idejével a két háború 
között. Kora túl el vol t foglalva a manifesztu
mok fordítgatásával, a megkapó és megindító 
felzárkózási vággyal a modern Európa mögé, 
Párizzsal, semhogy felfigyelhetett volna rá, aki 
magányosan állt a nyelvi ingoványban, arccal 
a múlt felé fordulva. A nagy nyelvi kaland 
közepette (a nastasijevići viszonyulás az élő 
nyelvhez bizonyos szempontokból ugyanolyan 
destruktív volt, mint a szürrealistáké) szenve
délyes kártyásként Nastasijević a versét tette 
fel tétül. Míg, mondjuk, Miloš Crnjanski jóval 
kevesebbet kockáztatott. N e m nyúlva oly mély 
nyelvi rétegekig, a barakkos túldíszítésben lelte 
örömét. Nála a pátosz nyilvánvaló, ellentétben 
Nastasijevictyel, akinek szívós és makacs f e 
gye lme ugyanezt a célt szolgálta. Rastko Pet-
rović viszont a nyelvérzék hiányában ösztönös
ségének áldozata maradt. A modern életérzést 
kísérelték meg mindhárman a nemzeti, népi 
hagyományokkal, a tradícióval ötvözni. 

Azt mondják, Momči lo Nastasijević jól fuvolá
zott és gordonkázott, sovány volt, törékeny, 
látom apró gyöngybetűkkel írt fehér papíron, 
s arca olyan volt , mint az ék. Konstitúció]ából 
logikusan következett az elégikus hang s a béke 
utáni vágy, az ellentmondások feloldásának vá
gya. Szavait meg sem kísérli soraiba erősza
kosan betörni. Tehetetlen vol t s engedékeny 
a szavak erejével szemben. Í g y őrizhette meg, 
szándékos engedékenységében a nyüzsgés lát
szatát kimért soraiban, melyekben a szavak 

eredeti többjelentőségükben vergődnek tovább, 
így valósulhatott meg az eszközök ökonómiája 
közepette az érzelmek szertelensége. A való
ságot csápokkal tapogatja körül, hunyott sze
mekkel, mindent a tapintás ködébe burkolva. 
A realitást sohasem engedi át magán, verse 
zsákmány, melyre hálót dob az éjben. S leg
többször maga lesz zsákmánya önmagának, a 
tökély helyett saját magát találja vergődni a 
háló alatt. S eközben vonót alig használ, stac-
catója nyers, telve gazdag mellékzörejekkel, 
mint a sűrűn szaggatott lélegzetvétel . Sorait 
jelentésük gazdagítása érdekében tördeli oly 
sűrűn. Rímtechnikája rafinált, rímei váratla
nok s gyakran a verskompozíció egyedül vázát 
képezik. A népi szólások, közmondások ritmi-
kájára variál, azoknak zenéjét érzékelteti néha-
néha egy-egy szándékosan kihagyott rímmel, 
vagy a hagyományos mondatszerkezet lerombo
lásával. A hívórim sokszor megváloszolatlanul 
marad nála, a vers tragikus elemeként. Ver 
seiben nincs nyugalom, megpihenés. A szavak 
gyakran egész sor vagy versszak súlyát sűrítik 
magukba. 

A szavak bergsoni értelembe vet t emanci
pációját figyelhetjük meg Momči lo Nastasijević 
költészetében. A szó nála nem csupán eszköz 
a gondolat kifejezésére, hanem forrás, melyből 
a gondolat fakad. A sző auditív és vizuális tu
lajdonságainak döntő szerepe van versében. B i 
zonyos esetekben rövidsége (a betűminimum) 
teszi indokolttá csupán a versben (gyakran tar
talmatlan hangcsoportokat is alkalmaz a rit
mika kiegészítésére), máskor egy-egy szó tar
talmi értéke a vers ritmikájában túlságosan 
kihangsúlyozott szerepétől válik másodlagossá. 

A poézis, a zenei melódia és a beszéd között 
helyezkedik el, mondja egyik prózaszövegében. 
A nastasijevići versben megvalósuló zene funk
cionális, mert mint a népdaloknál a melódia, 
nyilvánvalóbbá teszi, elmélyít i , kidomborítja a 
tartalmat. Ez az a zene, mely a lélek legmélyebb 
rétegeiből jövet , titokzatos egészbe fogja össze 
a fogalmakat. Ez az a zene, mely az emberi szel
lemet győzelemre vit te a világon. 
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várady 
t i b o r 

Gerry Mulligan 
Paul Desmond 
Joe Benjamin 
Dave Bailey 

bariton saxofón 
alt saxofón 
bőgő 
dob 

BLUES m T I M E 
Body and Soul 
Stand Still 
Lino for Lyons 
Winterson 
Batila Hymn 
for the Republican 
Fail out 
VERVE 331015 S. 

In the art of musik, creation and interpretation are 
indissolubly linked, more so then in any of the ather arts. 

Aaron Copland 
RED GARLAND 
PAUL CHAMBERS 

ARTHUR TAYLOR 

I CAN T SEE FOR LOOKING 
SOON 
BLACKOUT 
CASTLE ROCK 

PRESTIGE 
7276 

B. barátom mondta egyszer, hogy nem sze
reti a „csupa egyéniség" dzsessz-zongoristákat, 
azokat, akiket két taktus után fel lehet ismer
ni. Számára a dzsesszzongorának van egy meg
határozott egzisztenciát elért színe, hangulati 
értéke, mely benne definiálható várakozást j e 
lent. Ezt a várakozást egy A r t Tatum vagy The-
lonius Monk átütő egyénisége meghiúsítja. 

Red Garland valószínűleg megfelel ennek a 
várakozásnak. Stílusa határozottan szintézis: P e -
tersonhoz hasonlóan maximálisan fel tudja hasz
nálni egy-egy akkordsorozat impulzusát a „ k i 
törő", melodikus, improvizáció-vonalakban: blues 
elemek állandóan jelen vannak játékában és itt 
sok rokonságot mutat a Coleman Hawkins-szal 
játszó T . Flannagan blues-koncepciójával: impro
vizációiban megközelít i John Lewis nagyon szi
lárd architektúrájú, következetes melódia-veze
tését: Tristanóhoz hasonlóan megáll, abbahagy 
egy-egy motívumot egy hirtelen támadt, izgató 
új asszociációt követve . Mindezek az elemek 
azonban már karakterisztikussá és tipikussá 
váltak és az eredendő alkotó ihlet nélkül mind
inkább veszítenek színezetükből. 

Ezekkel a stíluselemekkel összhangban van
nak Garland ihletforrásai is. Pontosabban egy 
állandó, egzisztáló, attitűddé sűrűsödött hangu
lati közeg, mely megszűri és formálja is Red 
Garland zenéjének emocionális és intellektuális 
Indítékait. Ennek a közegnek alkotóeleme a bár
hangulat különösebb kockázat nélküli spleen
je , kék szín, kicsiszolt patetikum nélküli blues-
panasz. Ez az attitűd Garland kétségtelenül 
nagy muzikalitásának és vitális érzékenységé
nek korlátaivá vál ik és időnkénti immaginatív 
nekilendülései ezeket csak dekorálni tudják — 
áttörni nem. 

Garland stílusának szintetikus je l lege a dzsessz 
fejlődésének folyamatában is indokolható, ma
gyarázható. 

A sok irányzat, mely a dzsessz létezésének 
formája és fejlődésének módja volt , összegezést 
követel . Ez az összegezés nélkülözi a kutatás 
néha naiv, de mindig intenzív lendületét, és a 
megteremtett feszültségi pontok leggyakrabban 
egy korai rezignációban oldódnak fel, a tovább-
futás talán gics felé fejtő, talán csúcsok felé 
vezető pátosza helyett. 

Ennek a garlandi magatartásnak vonalán va
lamivel messzebb jutott Bili Evans, ö szintén 
távol áll attól, hogy Rilke maximájának meg
felelően „min t egy első ember" tekintse a dol
gokat, de tudatosabban uralja az átvett stílus
elemeket és több intellektualizmussal, — több 
elmélyüléssel is — tudja ezeket egymáshoz 
kapcsolni vagy elválasztani. 

Garland zenéjének pozitív oldala a vitatha
tatlan kiforrottság, és az a tény, hogy ha nem 
is kutat új területeket, a dzsessz szellemiségé
hez konzekvensen hű marad — nem válik szó
rakoztató zenévé. 

A Garland-trió, teljes értelemben trió — a 
bőgő és dob nemcsak kíséri a zongorajátékot, 
hanem teljes mértékben részt vesz a zeneal
kotásban. Paul Chambers számára azt hiszem 
szűkek is Garland zenei imaginációjának ke
retei. A B L A C K O U T - b a n alkotóerejét nyi lván
valóan nem tudják teljesen lekötni a garlandi 
improvizáció-ötletek és ezért „vi r tuózkodik" . 
Komplikált , állandóan váltózó szinkópákról hir
telen áttér a Ray Broun-szerü tömör lendületű 
bögőiátékra, majd a harmonikus alappontok
ban keres különlegességeket. A C A S T L E R O C K -
ban többször is vállalja az „ ind í tó" szerepét, 
aztán a megteremtett kollektív improvizáció má
morában egy önfeledt gesztussal elválik az 
alapötlettől és egy másik enharmonikus foná
lon halad tovább. 

A r t Taylor pontos reflexekkel tud követni és 
folytatni minden elgondolást. 

Gerry Mulligan és Paul Desmond lemeze két 
nagyon impresszív és egyben két meglehetősen 
különböző játékfelfogás találkozása. Mulligan 
swing-tradíciókon épülő explozív játékát gon
dolatban nehéz társítani Paul Desmond kamara
zene felé orientált, mértéktartó lirizmusával. 

A lemezen zavaró ellentétek nincsenek. Egy 
nagyszerűen eltalált metszett vonalán, mellyel 
a zeneanyagba hatolnak, a különbségek komple
mentáris elemekké válnak. És az erre rá-
ismerés izgalma helyettesíti az egybehangoltsá-
got, mint a közös improvizáció összekötő flui-
dumát. 

Ha boncolgatni akarnánk a megalkotott ze
nét, arra a megállapításra jutnánk, hogy Des
mond az, aki többet „vál tozot t" . De egy i lyen 
irányú analízis érdektelenné válik, mert új kva
litással nem pedig keverékkel állunk szemben. 

A legmélyebb összeforrottságot a Body and 
Soul improvizációi mutatják. Ez szerintem a 
legsikerültebb szám is. Érdekes itt a motívum 
szerepe: A jól ismert melódia egy pillanatra 
sem vész el. Teljesen ott érezni a háttérben, 
ha nem másként, úgy, hogy hozzá igazodnak az 
improvizáció néhány melódiai csúcspontjának 
vagy mélypontjának a koordinátái. Ez a kap
csolat azonban van annyira laza, hogy nem 
válik korláttá — lényege egy jótékonyság, érin
tése a „ rég i dallam"-nak. 

Van ebben az érintésben egy adag szomorú
ság is, mely állandóan transzformálódik, új 
dimenziókat, új vonatkozásokat nyer. Ennek 
egyik vetülete egy Desmond-attitűd, mely egy 
rögzíthetetlen pillanatban a realitásokat nosz
talgiává változtatja. Aztán egy tiszta, bernsteini 
értelemben „nem transzparens" zeneiség felé 
v ivő közös lendületben elszakadnak a megma
gyarázható, „ f ö l d i " indítékok és a szomorúság 
egy felszabadult imbolygássá válik. Egészen úgy, 
mint a verlaine-i : 

,,E j e m'en vais 
au vent mauvais 
qui m'emporte, 
de ca, de la 
pareille a la 
feuille mor te" 

Ujabb árnyalat azután egy Desmond iniciálta, 
kozmikus csillámlású szomorúság, mely egy 
hosszú decrescendó nyugalmát hajszálvékony 
lemondással fűzi a végtelenhez. 

A Line tor Lyons ötletes Mulligan témával 
indul és továbbra is Mulligan játéka dominál. 
Ez életerős, lendülettel teli játék, mely a len
dület görbéjének minden pontját nagyszerűen 
ki tudja értékelni és ezt alkalmazni képes. Des
mond és a kíséret precízen asszisztál. A z impro
vizáció testéről észrevétlenül leválik a téma, 
csak a harmóniai korelációk maradnak meg 
valamennyire. 

Eltér a többitől a Sand Still és a Fali Out 
szám. Itt mintha hiányozna az a közös játék
felfogás, mely je l lemzője a lemeznek és amely 
nagyon alkalmas instrumentumnak mutatkozik 
finoman árnyalt zenei problémák megoldására. 
A z említett két szám az első Mulligan kvartett 
hangjára és koncepciójára emlékeztet. (Ez nem 
negatív ítélet, az első Mulligan-kvartett, j ó 
kvartet t) . 

Valamivel gyengébb a többinél a Battle Hymn 
Sor the Republican. I t t a kezdő motívumok és 
a további elgondolások is egy cool-koneepció 
felé vezetnek — ami nem felel meg különösen 
Mulligan, de Desmond egyéniségének sem. L e e 
Konitz, vagy Pete Rugolo-szerű atmoszférát 
nem sikerül teremteni és a technikai bravúrok 
öncélúakká válnak. 

A címadó Blues in Time érdekessége, hogyha 
harmóniailag majdnem teljesen blues alapokon 
is marad, megszakad néhány, a bluesra tipikus 
hangulati reláció. A tradicionális blues, fel-
lebbezhetetlen dolgok panaszolása, lezárt világ, 
a kulmináció nem szakításból, kitörésből ha
nem ismétlődésből komponálódik. Mulligan le
bontja ezeket a falakat: néhány variációban a 
dominánsból kiinduló robusztus frázisokkal in
tenzív felszabadultságot ér el. Ezt a lázadást 
aztán Desmonddal egy szélesebb vonatkozású 
egyensúlyhoz tudja kapcsolni. 
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bori imre: 
életfától 

a 
családfáig 
JUHÁSZ FERENC VERSESKONYVÉNEK 

MARGÓJÁRA 

úsz éve lesz lassan, hogy fellépett, s 
immár húsz esztendeje lesz, hogy kö
rülötte viták folynak. Polémáik tü
zében haladt előre, s járta a maga 
útját mind nagyobb sugarú köröket 
írva a kritika ellenére is, amely so
ha nem volt megelégedve produk
ciójával, hiszen mindig mást kapott, 
mint amit várt, Juhász Ferenc min
dig több volt, mozgékonyabb és ru-

i [ ©almásabb, minthogy a megszokott 
költői sémákba illeszthető lett volna. 

Csak tehetsége nem volt vitás egy pillanatig sem, a tehetség, a 
költői kreáció lebilincselő ereje, az egyéniség varázsa, az a sa
játos pecsét, amely a költő igazi sajátja. Legújabb kötete is, a 
Virágzó világfa (Bp. 1965) a kritikusok elégedetlenségét váltja 
ki, hiszen új kötetet vártunk, új verseket, az elmúlt egy évtized 
termésének a gyűjteményét, s ehelyett régi verseiből készített 
válogatást kaptunk kézhez, összesen öt olyan verssel, amely A 
tenyészet országa című 1956-os gyűjteményében még nem sze
repelt. Nehéz lenne innen megítélni, hogy ebben a kötetben a 
költői szándék működött-e vagy pedig a kiadói politika fenntar
tásai óvatoskodtak, ám azt is meg kell jegyeznünk, hogy a régi 
versekkel való ismételt találkozás is örömet jelentett, s az is ki
tetszik ebből a válogatásból, hogy Juhász Ferenc egyértelműen 
a máig kivívott költői eredményei szemszögéből nézte régi ver
seit, s úgy komponálta meg kötetét, hogy pályaképe ívezi, köl
tői alakulásának belső ritmusa megmutatkozzék, és törekvései 
munkája félre nem érthetően megvilágosodjék. 

A „családfától" indult el ez a költészet 1946 körül: a falu vi
lágának állóképei jelentek meg frissen, harmatosán — egy fia
tal és csillogó költőszem nézte világát, a még odatartozás tudata 
működött benne s csak látásának erőteljessége, amely még a 
pasztell színeit is felerősítette, dinamizmusa, amely az állóképe
ket is mozdulattá változtatta, óvta meg az idilltől. Népies volt, 
de nem Petőfi tanítványaként jelentkezett, hanem a József 
Attila-i műhely tapasztalataival: első köteteiben a falu szelíd, 
mitológiája szólalt meg, s a költő „az öröm arany-ágán" ült, egé
szen „földközelben". Ennek a magatartásnak az eredményei vol
tak eposzai is (A Sántha család, Apám), amelyek a Kossuth-díjat 
is meghozták az alig 22 éves költőnek. 

Aztán elindult a világ mélysége felé, s mert dudás akart lenni, 
pokolra szállt, úgy ahogy egykor József Attila érzékelte a költői 
utat és a költői sorsot a pásztortánc soraiban. Nem öntudatlan 
választás volt ez Juhász Ferenc részéről, hanem tudatos elhatá
rozás eredménye, s mint ilyen, versek témája is lett: 

Itt ülök a rezi várban, 
alattam a fecskék gyűlnek. 
Látcsővel figyelem őket: 
hogy cikkannak, hogy röpülnek! 

kezdi versét, hogy a vers derekán már magát lássa a „mérhetet
len végtelenségben", áramai közt szállni, s a befejező szakaszok
ban megadja költészetének azt az elhatároló jegyét, amely az
után majd foglalkoztatja ha, verset ír: 

S kiszakadt a lencse-körből 
egy óvatlan pillanatban. 
Hol vagy fecske, hol van a szív? 
Messze húznak már csapatban. 

S kutatom a végtelen, kék 
semmit látcső-mozdulatlan. 
Körül csak a végtelenség. 
Mi az! Szív nélkül maradtam? 

(A rezi várban) 

Az ötvenes évek elején a még népiességre emlékeztető stilisz
tikai eszközeivel is szakít, a szóösszetételek mind bonyolultabb 
látás eszközeivé válnak, lassan képszavakká alakulnak, hogy 
jelezzék: a költői önkifejezés klasszikus lírai tartásával már sza
kított a költő, és a lírai objektivitásnak a költői magatartás lé
nyegét érintő területein működik: már nemcsak kifejez köl
tői öncélként, hanem láttat, a világ látványa lesz mind fon-
tosabbá a szemében. Természetesen mind bonyolultabb v i 
szonylatok felfedezésére vállalkozhat így, „problematikusabb" 
relációk felé törhet, az értelmezés szubtilisebb köreibe hatolhat. 
Az élés felszíne alatt a létezés gondolatrácsai közé jutott: 

Mi volt? Mi volt? A kor mart énbelém is fehéren, 
hogy hizlalódjon egy újabb páros-szenvedésen? 
Hisz úgy roncsolódik szét a legtöbb emberi kapcsolat, 
mint a derűs szerv, amit vernek rádióaktív-sugarak, 
úgy mállik szét a szerelem, mint a molyrágta rongydarab, 
s falják föl egymást, mint nászban a bogarak, 
a sorsuktól-egybekötött iker-önzések, osztódó magányok. 
Epésedik a csók, az ölelés lanyhán szétszivárog... 

(Meggyötört szomorú arcod) 
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Az idill lehetősége eltűnik Juhász Ferenc költészetéből, és a hét
köznapi emberi relációk helyett a létezés borzalmas és szép lát
ványába merült, s dialektikája mélységei ragadják el verseiben. 
Költőnk annak a „fájó ősanyagnak" a költője lett, amelyet Vö
rösmarty láza ragadott meg, amelybe Ady meredt, s amelyet a 
„semmi ágán" József Attila látott meg. Weöres Sándor idézett 
„ősköltészetével". Geológiai mélyrétegek dobják fel magukat ver
seiben, a van a volt rőt fényében világosodik meg, a „kéreg" 
alatti világ, amelyet a hétköznapok hordalékai ugyan eltakar
nak a naiv realizmust valló szemek elől, de a kíváncsi elme és 
a szenvedélyes lélek kutatásai megmutatják és felfedik. Civili
zációnk vékony kérge alatt micsoda ősvilág lapul Juhász képei
ben és hasonlataiban! S milyen relatív a megszokott szavak ka
tegóriája, amikor a létezés boldogsága és kegyetlensége viszony
latai tárulnak fel! 

Ó, áldott, boldog élet, benépesülő világ! 
Boldog, mert él, a létezés, virul, lebeg, nyüzsög és rág, 
húsában, ösztönében együtt lakik a béke és a rettenet, 
kocsányaiban ott csobog a megszülető, s az eltemettetett. 

(A mindenség szerelme) 

Egy költői kozmogónia körvonalai mutatkoznak meg Juhász 
„hosszú énekeiben", azokban a versekben, amelyeknek legköz
vetlenebb őse József Attila oly nagyjelentőségű vers-kvartettje 
(Téli éjszaka, A város peremén, Elégia, Oda). Nemcsak a nagy 
lélegzetvétel, hanem a nagy látás, a felfokozott gondolati bele-
merülés aktivitása feszítette szét a vers kereteit: kép-özönvizek 
csapkodják hullámaikat, látomások villámai vakítanak: a világ 
még vajúdik, s még csak megszületni akar, az élet első kor
szakait éli, még nevesincs tájak deleje vonzza a képzeletet: 

Milliárd föltört tojás az űr, 
csupa szerelemre-éhes magány, 

szeretni-kész remény, 
fény-gombák a csönd ezernyi rothadék-szigetén. 

És szeret majd mohón és embertelenül 
egyként valamennyi és tüzelve mindahány . . . 

de: 

és nem tudja még, hogy csókjából mi fakad, 
nem tudja még, hogy minden ölelése 
csak folytatás, 

nem megvalósulás, 
hogy az alap-elemek ölelkezése, 

a csillagok násza, anyagok kéje, 
atommag körül elektrón pörgése, 

fémek csókja, sók egymásba-éledése, 
a víz áteresedése, zsírok tespedése... 

csak sejt a virágszárban, 
amely az emberrel fog kiteljesedni... 

„Isten-szagú szerelem-mocsár" az élet, a világ — hirdetik ezek 
a versek, az ember még nem ember, vékonyka pórázán, amely-
lyel a világ társadalmi életéhez van kötve, a biológiai létezés 
embertelen körülményei között tengődik, mint a növények és az 
állatok, s meg kell csak bolygatni a felszín termő televényét, 
hogy alóla ősállatok csontjai bukkanjanak elő, bele kell csak a 
mikroszkópba pillantani, hogy az ősvilág megmutassa magát. 

A magyar költészet szűz földjeit járja Juhász Ferenc ezeket 
a verseket írva. Képeiben a flóra és fauna olyan világát építette 
be, amelynek előtte alig volt költői értéke és hitele, kapcsolatai 
olyan viszonylatokat fedtek fel, amelyek nemcsak a meglepő 
hatását váltják ki, hanem a láttatás lenyűgöző funkcióját is el
látják, .az olvasó oldalára állítva a versek súlypontját. Amikor 
az „emberiség idejű képeit" megalkotta, egyúttal sajátos törté
nelemszemléletének hitvallását is rögzítette az ösztönök és tu
dás villódzásaiban, az egyén helyett az emberiség távlatai felől 
nézve maga körül. A „tudott érzékiségét" lehelik ezek a versek, 
s a költő, ki racionális, intellektuális Ész-ként tudását buja ve
getáció képeiben leli meg, a folyton működő természetet idézi, 
amelyben ott az ember is, nem megvalósulásaival még, hanem 
szertelen lehetőségeivel. 

Mondanunk sem kell, nem a derű költője Juhász Ferenc.Tra
gédiák énekese ő, de aki egyúttal a „holnap hajnalát derengi": 

Mint beszáradt tojásban a töpedt-hártyás sárgája-fehérje, 
atomjaim belső-falára rátapad terméketlen magányom minden 

[éje, 
s a deres űrt nem tölti ki a boldogság holdas meséje, 
s a félig-üres héj ropog, megreped, mint tojás a fagyon, 

a nélküled-hidegben megropog germedő atomom, 
ó, ne büntess engem így magamért, 

hisz én már a holnap hajnalát derengem... 
(Vers négy hangra, jajgatásra és könyörgésre, 

átoktalanul) 

A modern ember létélménye, amely manapság már kinőtte a 
fajiság, a népi hovatartozás, a társadalmi osztálytagozódás, a ter
melési rend esetlegességeit, szólal meg az ö költészetében. Nem 
az ember, hanem az emberiség egyetemesebb élménye ez, ame
lyet az a tény, hogy Juhász Ferenc magyar és Magyarországon 
él, szocializmust építő országban, színez ugyan, távlataiban meg
mutatkozik, képei elemeiben, hasonlataiban megmutatja magát, 
de egyetemessége alapjait alig befolyásolja, élménye mélyebb ré
tegeit a felszín hullámzása alig érinti, még akkor sem, ha Ju
hász Ferenc is éppen a szocializmus emberi távlataitól, működő 
humanizációs missziójától várja, hogy egyszer majd eltűnjék a 
„növő magány az értelemből". Kötete utolsó nagy verseiben 
már ezeket a relációkat járja. Az éjszaka képeiben pl. ilyen so
rokra bukkanunk: „Itt maradunk! Az embernek élni kell tovább, 
és élni kell tovább a dalnak, mert a Világegyetem szíve szakad
na meg, ha a dal abbamarad. Én az új lét Orfeusza leszek, s 
hárfámmal kiéneklem a holtakat a földből, és szavammal el
űzöm a halál fellegeit. Mi nem űzettünk ki a Paradicsomból. 
Énekemmel magunk köré szelídítem a halál-utáni lét lényeit és 
lecsillapítom a tébolyult gépeket. Majd nemzünk kisdedet és ke
resünk puszta mezőt, s fölássuk és bevetjük magokkal. Mi az 
Emberiség új ős-szülői leszünk s leszünk okosabb atyái és anyái 
eljövendő népeknek, s leszünk új törvények nemzői i s . . . És 
virrasztunk majd a zord Emberiségnélküli éjszakában a szerelem 
máglyatüzénél és körénk gyűlnek a szörny-lények, rémület-va
dak és virágok". S itt már a próza-versé a szó, mint ahogy az 
Örvénylések Bartók Béla körül című versében is. Ebben rög
zíti talán legvilágosabban azt a pontot is, ahova eddigi kutatá
saiban eljutott. Bartók Béla kapcsán így látja a maga „ország
élményét". „Az a penész-ország és hullafolt-ország, az a piper-
kőc-ország és borosta-ország, az a motyogás-ország és versenyló-
nyerítés-ország, az a dínom-dánom-ország és hintó-ország, az a 
véraláfutás-ország és vonítás-ország, az a láp-ország és varjú-
-ország, földbe-ásott-zenéjű-ország, amelynek énekét mint tetsz
halott lányt elevenen temették a bánat rögei alá, s akinek sír
ját kövéren benőtte a föld zöld szőrzete, színes növényi tüze.. ." 
„Füst-ország" — mondja: 

Harangszó s trágyaszag 
erjedten összecsap, 
s felvinnyog, ahol odaér 
büdösével a denevér . . . 

ám: 

S jön a lét egy szép pillanata: 
az égből kinőtt egy aranyalmafa . . . 

A „megértett disszonancia" területein jár tehát, ott, ahonnan e 
kötete már nem küldött dalt. 
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h o l n a i o t t ó 

é r z e l m e s 
t o l v a j o k 
v. 

A rézgömb ide-oda ugrált az emberek tenyerei között. Mint 
egy labda. 

— Zsírosak a rakettek — fordultam a hátam mögött ülő em
berhez. 

— Izzadnak — mondta. — Nincs vesztes, csak idővel elpisz
kolódnak a rakettek. Évekig én is mindig a korlát mellé ültem 
Mint valami bíró, úgy hajoltam a rézlabda fölé. Most már csak 
azért járok a padlásra, hogy hátat fordíthassak a gömbnek. In
kább ezt a pléhhálót nézem. Nem is nézem, vergődöm benne. 
A nagy víz egyetlen dimenziója, hatalmas törése mégis boldoggá 
tesz. A korlátnál a labdajáték melankóliája nem volt kedvemre. 
A víz kivasalta a szemem. Körei most már mást-mást regiszt
rálnak. Jóllehet halat játszani is csak bruegelosan lehet. De 
mondom, valahogy újabban tényleg imponál nekem a bamba 
halszem. 

— Tényleg, pimplizés — mosolyogtam, újra kihajolva a kor
láton. 

Érdekes, gondoltam, ezen a padláson léggömbökre emlékez
tetnek az emberek. Az elveszett emberek általában pincékben, 
barlangokban vesztegelnek. Ezek fordítva. Eloldódtak. A meny-
nyezetre ragadtak. Mint a piócák. Mint a nagy akvárium halai, 
polipjai. A mennyezet férgei ők. Éjszaka halljuk, hogy valami 
kapar, rág a mennyezetben. Mennyezetre ítéltettek. Sivatagjuk 
a mennyezet. A fennsík bársonyos visszája. A kidobott láva visz-
szahullt. Kókuszdiónyi sapkákban hül a fejük búbján. A fennsík 
bársonyos visszájának szerzetesei ők. Ahogy szomszédom mon
dogatja, jön a víz és felszorítja őket a mennyezetre. És azután 
csak attól függ minden, milyen gyorsan fejlődik ki kopoltyújuk. 
De hát istenem, a víz víz, a levegő levegő. A hal ugyanolyan szé
pen úszik, mint amilyen szépen röpül a madár. Csak nekem ér
dekes a rézlabda, a hal és a madár melankóliája is egyformán 
kedvemre van. A madár szeme is hideg. Szép ívben, karcsún 
röpül. Elébe lősz egy kicsit. Mintha visszataszítaná a golyó. Pe
dig csak megáll és máris nagyot puffan a földön. Lenn is olyan 
hideg a szeme, mint fönn. Ez a fontos. Még az utcán lőttünk 
egy gerlicét. Legalább öt-hat sörétet kapott. Kiszaladtak az em
berek. Vidámak voltunk. De még éjszaka is élt, amikor vélet
lenül ráakadtam a hátizsák fenekén. Persze, számunkra már a 
durranás pillanatától megszűnt létezni. Tekintetében végig meg
őrizte hideg karcsúságát, talán még azután is. 

— Mikulásnak halszeme van — mondtam Kusztosz bátyjának, 
L.-nek. 

— Mikulás szent — mondta Kusztos bátyja L. — Mikulás elől 
nem röpülnek fel a madarak. 

Fekete nyakkendőben vadásztam aznap. A sáros úton ballag
tunk. Kusztosz vitte a hátizsákot, L. a gémeket. Az egyik puska 
nálam volt, a másikkal meg Mikulás cserkészett. Megállt. Las
san leengedte jobb kezét és egy szép, nagy, csillogó fácánt emelt 
a magasba. Elestem a nevetéstől. Azután megigazítottam a nyak
kendőm. A madár szelíden pihegett. Mikulás hallgatott, mintha 
mi sem történt volna. De mihelyt odaadta L.-nek, rugkapálózni, 
rikácsolni kezdett. Egy fekete nyakkendőt találtam a könyves
polcon. Hatalmas csomóval, egy-két centit hagyva csak lógni, 
felkötöttem drappgalléros gumitrikómhoz. Aznap fekete nyak
kendőben vadásztam. Jó volt, felszáradni a harmattól. Álmom
ban mind többször tudok akkorát ugrani, amekkorát éppen csak 
akarok. De végül valahol mindig megszakad, teljesen lelassul, 
pontosabban, egyszerűen megáll, kihűl a film. Ugrás közben szé
pen megállok, nem egyszer én is felragadok a mennyezetre. Igen. 
Szépen. Szépen, mint az üldözött őz. Mint az üldözött őzek Uc-

cello Éjjeli vadászatán. Szépen. Igen. Karcsún. A képernyő rá
májában. Átlók ők. A semmi sarkait kötik. 

Vártam, hogy megjelenjenek Lót bütykös sárga ujjai. Hogy 
a gömb után kapjanak. Senki sem tudott általában olyan hatá
rozottan belépni, mint ő. A varázshegy egyik Konyovic-megnyi-
tójára részegen jött fel. Igaz, fogalmam sincs miről vehették 
észre, hogy ivott. Belépett s közvetlenül az ajtónál megállt. Fi
gyelmesen hallgatta a fiatal, őszhajú kritikus szavait. Csöndben 
kinyílt egy kicsit az ajtó, és egy kék kéz finoman kiemelte. 
Senki sem vett észre semmit. A portás és a tűzoltó volt. K i 
tették az utcára. Éppen tatarozták a varázshegyet.. Felmászott 
az állványokon, és mintegy ajtón, egyszerűen, nyakkendőjét 
igazgatva, belépett az ablakon. Összekulcsolta maga előtt a ke
zét és ráncos homlokkal, mintha semmi sem történt volna, to
vább hallgatta a fiatal, őszhajú kritikust, egy-egy pillantást 
vetve csak valamelyik posztás képre, amelyikről szerinte éppen 
szó lehetett. Pár perc múlva nagy robajjal ugrott be az abla
kon a portás és a tűzoltó. Kölyökkorában Lót, azt hiszem teni
szezett. Vagy csak labdaszedő lehetett? Nem tudom. Akkor még 
nem ismertem, Mózes meséli, milyen különösen hat még most 
is Lótra a teniszlabda pufogása. Néha napokig ott ácsorog a 
teniszpálya rossz drótkerítésénél. Ha netalán iszik, akkor meg 
tényleg lehetetlen elsétálni vele a teniszpálya mellett. A város 
másik sarkából is meghallja a rakettek húrjait. Igaz, legtöbb
ször csak a fehér mez vonzza. Talán csak a vívást szerette job
ban. Ha jól tudom, Mikulás azért jobb volt nála. Egyedül ő ed
zett hosszabb ideig közülük. Kánikula volt. Mimővel és Lóttal 
a színháztér egyik teraszán ültünk. A színháztér egyik tera
szán üldögélni, augusztusban például, azt hiszem, legszebb va
lami a világon. Egyenruhában voltam. Szerettem egyenruhába 
izzadni. A teraszok üresek voltak. A legszebb pillanatok, amikor 
hirtelen kiürülnek a teraszok. Az épületek alig észrevehetően 
rezegni kezdenek, a forgalom teljesen leáll, az emberek meg a 
kávéházak hűvös sarkaiba húzódnak, a nehéz függönyök mögé. 
Ezek voltak a mi igazi pillanataink. Mérsékelten alkoholt fo
gyasztottunk, hogy belülről is fokozzuk a hőséget, nagyokat hall
gatva, nézelődve, a legapróbb, legmellékesebb előző napi dolgo
kon nevetgéltünk (kezünket valami misztikus könyvön tartva, 
amiből mindig csak egy mondatot olvasott fel Sol, abnormális 
mutatóujjával követve a betűket), s amikor a kánikula elérte a 
tetőfokát, az orgazmushoz hasonló folyamat játszódott le, üdvö
zültünk és nemsokára rá a folyóhoz másztunk, megmártózkod-
tunk s alkonyatig horkoltunk a meleg homokon. Lót furcsa kis 
lüszterzakójában, fecskegalléros ingben volt. Fekete-fehér, csí
kos, régi nyakkendőt kötött. Mikulással finom, régi nyakkendőre 
bukkantak, öregapjuknál. Fent, igaz, rongyosak, de szélesebb 
felük még finom, tiszta. Mikulás éppen most ígérte nekem az 
egyiket. Egy piroskockásat adtam cserébe. Az este, amikor Og 
ellopta Ropp-omat. Egy nagyformátú újság volt a zsebében. A 
válláig ért neki. Mimő kis fehér blúzban volt. A kis női blú
zokról tudtunk legtöbbet beszélni Lóttal. Sollal nem szerettem 
a fehér, csipkés, kis blúzokról beszélgetni. Sol mindjárt az iz
zadtság félkörét kereste hónuk alatt. Egész idő alatt készülő 
filmjéről beszélt. Persze lényegében csak annyit, hogy majd 
vívnak benne. Persze, a filmből nem lett semmi. Még szöveg
könyvét sem közölhettük. Amikor Sol elolvasta, azt mondta ne
kem, szégyenli magát. Talán csak azt említeném meg, hogy egy 
kalapos üzletben kezdődik, s a főszereplő az elmegyógyintézet 
egyik oszlopának támaszkodva nézi a rácsos kerítésen a káni-
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kulában rezgő várost, a filmet. Az elmegyógyintézet megjele
nése igen fontos momentum. Jóval később jelentkeztek csak ba
rátom légzési zavarai, amiről már szóltam. Mondom, a kard
vívást még a balettozásnál is jobban szerette. Az egész balett 
históriából csak kis, fekete tornacipője maradt meg. Szoba
papucsnak használta, mindenhová magával vitte. Hogy a ba
lett utáni nosztalgia, vagy tyúkszemei miatt-e, azt már igazán 
nem tudnám megmondani. A fizikai intellektualizmus volt az 
egyik központi kategóriája. Igaz, ez még Lót szájából is (pedig 
Lót az aranyszájúak közül való) falsul hangzott. Az utolsó pil
lanatban, mindig ezt állította szembe velünk. Pedig félreértés 
volt az egész. Ugyanis Lót elég szilárdan állt a földön. (Ahogy 
minden kisnövésü ember általában szilárd és kakri.) Sokáig 
Szilárdnak is hívtam. Hiába bizonygatta neki Izsák, hogyha be
szélgethetünk is holmiféle fizikai intellektualizmusról, akkor az 
minden bizonnyal nem a stabilitásból, hanem a labilitásból 
eredne. 

Mintha egy kicsit gyorsabban kezdték volna adogatni a réz
gömböt. Még jobban kihajoltam a korláton. Rozsda-öltönyöm
ben voltam. A parkban egyszer Lót, nagy körítéssel megkér
dezte, miért választottam éppen rozsdát. A rozsdát csikorgatva 
fogai között. Egy kicsit megsértődtem akkor. Hogyan feltételez
heti rólam, hogy rozsdát választottam? Elmeséltem neki, hogy 
mint resztlit kaptam a Vatertól. És elvégre miért ne varathatná 
meg normálisan a rozsda-resztlit is az ember? A labda akkor 
hirtelen megállt. Az üvegen keresztül megpillantottam Lót me-
rinó-fejét. Mikulás tisztább merinó. Még rezgett az ajtó, egy-egy 
pillanatra az üveg egészen megnyújtotta a fejét. Teste még kis-
sebbnek tűnt. LÉGY JÖ MINDHALÁLIG, súgtam magam elé. 
A Légy jó mindhalálig volt életemben az első film. Nyolc éven 
aluliaknak tilos volt. Kibontottunk két falat s a mozi padlásáról 
néztük. Nekem még ott is csak oldalról jutott egy kis lyuk. 
Egész éjszaka, valami hosszúfejű alakokat láttam mászkálni, és 
tényleg csak annyit jegyeztem meg az egészből, hogy legyek jó 
mindhalálig. Aztán hirtelen elkapta a gömböt. Spriccelt tavaszi 
kabátjában volt. Mercitől vette. Merci Németországból kapta, 
anyjától. De azt hiszem, nem fizette ki az egészet. Ahogy a bőr
kalapot sem fizette ki. Merciéket még elérte a vízözön. Merci 
kitűnt. Egy reggel Lót csurom véresen ment le spriccelt tavaszi 
kabátjában, azóta hívjuk piros palástnak (küdönben úgy nézett 
ki benne, mint egy olasz, Oggal meg mint két kis olasz úgy néz
tek ki, Ogot szardíniagyárosnak is hívtuk, amióta azt a tanyát 
örökölte; Lótnak allergiája volt az olaszokkal szemben, amióta 
felesége felment velük a hegyekbe, most hallom a napokban 
visszaérkezik a Szent Sírtól) a farkasverembe. Oggal lakott ab
ban a három részből álló pincelakásban. Első pillantásra egzo
tikusnak tűnt az a lakás. Og azóta emlegeti Lót impotenciáját. 
Persze, csak ugratásból. Szerinte már egy csepp alkoholtól meg
bénul teknősbéka-vezetéke. Nemegyszer gyönyörű lányokkal 
(igaz, rothadó fenekű ékkel is nemegyszer: az egyik egyszer rá
ült Og csipkepaplanára és nagy, rozsdás tócsát hagyott) tért visz-
sza a fővárosból. Fővárosi színházi naplót vezetett. Annak elle
nére, hogy színházba nemigen járt. Egy szép napon Lót észbe 
kapott, hogy a fővárosi lányok jóval olcsóbbak. 

— Sokkal kifizetőbb lezavarni egy-két fővárosi tyúkot, mint 
ezeket az angyalokat futtatni — mondta. 

— És különben is könyörtelenebbül folytatják a mesterségü
ket. Öreg lovarnők. Angyalaink, mintha aszalódni kezdtek volna. 

Kiszámítottam, hogy a fővárosi liferálás felébe kerül. No de 
azért ő is egyezett velem, hogy az angyalok mégiscsak angyalok. 
És ha ivott, mind a kettővel Ognak kellett megbirkóznia. Azt 
hiszem, itt kell megemlítenem azt is, hogy Lót teknősbéka-veze
téke görbe. Nem emlékszem pontosan, jobbra vagy balra gör
bül-e. Csurom vér volt spriccelt kabátja. 

— Megöltem egy lányt — mondta Ognak és szeme elé emelte 
véres kezét. Og kétszer is elmeséltette vele, s amikor észrevette, 
hogy másodszor egy-két részleten változtatott, a falnak fordult 
és aludt tovább. 

Belépett. Nemsokára megpillantottam feleségét is. Aztán Mi-
mőt. Szép volt, nagy és szőke. 

Hogy is mondjam? Vannak lányok, akikkel szemben az ember 
képtelen. Egyszerűen képtelen. Egyszerűen, mondjuk, képtelen 
áttörni a hangfalat. Például így volt ez Mimővel is. Igaz, még
sem annyira egyszerű esetek ezek. Hiszen két évig tulajdonkép
pen minden pillanatban megtörténhetett volna. Azt hiszem, első
sorban magammal szemben voltak gátlásaim. Vagy nem vág
tam le körmeimet, vagy zsíros volt a hajam. És ez elég volt ah
hoz, hogy aznap képtelen legyek akármire, vagy legalábbis fél
úton megálljaik, hogy szó szoros értelemben elsírjiam magam. A 
hegyekben levetkőztettem, de egy kicsit közel feküdtünk az út
hoz. Állandóan az járt az eszemben, hogyha egy kicsit, hacsak 
egy-két méternyit beljebb húzódnánk, minden megtörténne. Ah
hoz, hogy beljebb vigyem, nagyon nehéz volt. Szólni sem szól
hattam, mert akkor meg felhúzta volna nadrágját. S így lassan 
besötétedett, mennünk kellett haza, mert a néni vacsorával várt 
bennünket. Már több mint egy éve nem láttam Mimőt. Kicsit 
közönségesen maradtam el. Még csak egy lapot sem írtam neki. 
Van az utcánkban egy fiú, aki egész nap le-föl sétál. Nem is sé
tál, állandóan siet. Hajnaltól késő estig. Mindegyik járókelőhöz 
van egy-két jó szava. S közben integet, mint aki rémesen siet. 
Csak akkor áll meg, torpan meg, ha valami durran, puffan. Ak
kor hirtelen felkapja a fejét és az égboltot kezdi vizsgálni. 

— ÁTÜTÖTTÉK A HANGFALAT — kiáltja csillogó szemek
kel. Szeretem ezt a fiút. Sok a szimpatikus elmebeteg városkánk
ban. Határozott, magabiztos, vígkedélyü emberek. 

— De jaj lesz nekem, ha meghalnak a szüleim — mondogatja 
az egyik. 

— Miért? •— kérdeztem tőle. 
— Nem lesz kinek hordani a vizet — mondja. 
— Nem? — kérdezem. 
— Nem — mondja. — Nem lesz kinek hordani a vizet és jaj 

lesz nekem. Jaj. 
Hogy is mondjam? Vannak lányok, akikkel szemben az ember 

képtelen. Az ember egyszerűen képtelen áttörni a hangfalat. 
A rézgömb mintha kiröpült volna az utcára. A járókelők lábai 

közé. Még nem vettek észre. Egy kicsit mintha visszakaptam 
volna a fejem. Mózes szökik hasonlóan a kis oroszlán elől. Csak 
úgy tudja megőrizni, ha nem találkozik vele. Valamelyik nap 
felhoztam Solt is ide a padlásra. Nem hiszem, hogy tudta volna, 
hogy éppen ez a padlás szerepel könyvemben. Apjáról mesélt. 
Sokszor sír. Megöregedett. Motorbiciklit fog venni neki. Ten
gerre utazott. Aztán külföldre megy. A tengeren még úgylehet 
találkozunk. 

— Egy napszemüveget szeretnék — mondtam neki. 
— Napszemüveget? — nézett rám egy kicsit csodálkozva. 
— Mindössze egy napszemüveget szeretnék — mondtam kicsit 

határozottabban, habár idegességem, fáradtságom nem sikerült 
elrejtenem. 

— Talán a fény? — kérdezte. 
— Nem. Jól tudod mennyire függök a naptól, •— mondtam. — 

Egyedül a naptól függök, tudod. Tulajdonképpen van is egy nap
szemüvegem. Most éppen Mikulásnál van. Kicsit világos. Kicsit 
sötétebb, nem felhívó, ízléses napszemüveget szeretnék. Fárasz
tanak az emberek tekintetei, bőrük színe. Egyszerűen magam
mal szeretnék maradni. 

Lót lehajtott fejjel, mint aki úgy is lát, tud mindent, kezeit 
mélyen zsebbe dugva, gyors, apró léptekkel jött a lépcsőhöz.Lo-
s e y egyik filmjéről jövet láttam hasonlóan sietni egyszer. Fele
sége és a gyerekek vagy tíz méterre lemaradtak tőle. Hajnalban 
utazni akart és gyorsan pénzre kellett szert tennie. Közben rá
futottak Engyeszpáékra. Már egy éve tartozott Engyeszpáéknak. 
Mesterien átejtette őket. Mikulás is. Ezért nem is neheztelt rá. 
Zsarolták Solt. És Sol képtelen volt kikeveredni. Engyeszpáék 
karmai közül. Egyszer maguk közé fektették, részegen, meszte-
lenül. Nemrégen találkoztam velük. Elváltak a szüleik. Azt hi
szem, Izsák szülei is elváltak. Megöleltük egymást Lóttal. Fris
sen borotválkozott, mégis mintha kérges lett volna az arca. Szá
jából erős nikotinszag terjedt. (Akkor még nem pipáztam.) Lót 
mellett mindig gyereknek éreztem magam. Fizikailag már ré
gen befejeztetett. Szép, csontos arca sárga volt. Szeme körül 
nagy sötétbarna holdudvar. Ez a sötétbarna holdudvar legjel
lemzőbb Lótra. 

— Már régóta akartam mondani, hogy ne borotválkozz — 
mondta. — Éppen ez a kis markánsság hiányzott az arcodról 
mindig. Babaarcod sokszor zavart. Sokszor valami elfuserált 
babára emlékeztettél. (Mamád mesélte, magad is sokáig, egész 
az elsőig, babáztál.) Sokszor idegesített megfoghatatlan, áttetsző 
fizionómiád. Éppen mondom neki — fordult a lihegve érkező 
lányok felé —, milyen stramm így, hogy nem borotválkozik. Ugye, 
Mimő? 

Kicsit zavartan, idegesan, ügyetlenkedve keltem fel, csókoltam 
meg a lányokat. Mimőnek meleg, puha volt az arca. Gyorsan 
ugráltak szemgolyói. Gyorsan, kedvesen, kényeskedve beszélt. 
Lesegítettem kabátjaikat, és leültünk. Egy pillanatig csönd volt. 
Mosolyogva vizsgáltak. 

— Tudod, — mondtam Lóthoz fordulva — ez a megfoghatat
lanság, azt hiszem, törött orrcsontomtól ered. Arról van szó, hogy 
különbözők a profiljaim. Azt hiszem, innen ered minden. És több 
mint valószínű, ennek van egy lelki vetülete is. Az egyik oldal
ról hegyes az orrom, a másikról meg tompa, horpadt. Az egyik 
oldalról olyan, mint egy vércséje, másikról, mint egy ki medve-
bocsé — mondta Lót nevetve. 

— Ha ránézel valakire, a legrövidebb idő alatt megállapodik 
a tekinteted. Nálam ez nehéz. Lehetetlen. Mindig félresiklik az 
orromról. Rózsaszín bőröm, zöld szemem, seszínű hajam még 
csak jobban meghiúsít minden próbálkozást. Talán csak ajkaim, 
vércseprofilomon ez a heg — mondtam. 

— Persze karcsúságodról sem lenne szabad megfeledkeznünk 
— mondta Lót felesége. 

— Éppen most olvastam az egyik párizsi divattervező kiált
ványát: 

LEGYENEK BÁTRAK MAGASAK KARCSÚAK 

— Mindig is így képzeltem el magamnak Raszkolnyikovot — 
mondta Lót. — Lázasnak, bőrbetegekre emlékeztető nyugtalan
sággal. Különben biztos azért, mert mindig te magyaráztad ne
künk Raszkolnyikovot. 

— Lót, vigyázz! Nem szabad ilyeneket mesélned. Megijesztet
tél, zavarba hoztál egy kicsit — mondtam. 

— Persze, persze — nevetett jóízűen Lót felesége felé fordulva 
— tudod, különben sem ártana eltenni láb alól Mimő házinénijét. 
Nem tudom, meséltem-e, mi történt, amikor utoljára itt járt Sol? 
Benn ültünk a szobában az asztal körül, amikor kinn a konyhá
ban valami nagyot puffant, csattant. Hirtelen mindannyian fel-
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kaptuk a fejünket. Nem tudom miért, kiabálni kezdtem: bravó, 
bravó, Mimő, felfordult a néni, Mimő tiéd (— miénk) a lakás, 
a konyha, a fürdőszoba, Mimő, itt a Subicevában! Sollal is mint
ha valami történt volna. Cipőstül beugrott a paplan alá. Én meg 
az asztalra ugrottam a tányérok közé. Szavaltam, tudod azelőtt 
meg úgy terveztem végezni a nénivel, hogy este, amikor lefek
szik, én is meztelenre vetkőzöm s bebújok mellé. Ha van még 
benne egy csepp szemérem, remélem meghalt volna. Igaz, szere
tett — mert a férjére emlékeztettem. Mérnök volt. Ivott. Szakál
lat hordott. Senki nem ismerte, senki nem látta közülünk. Még 
a fényképével sem találkoztunk soha. Nevére sem emlékszem 
már. Valami ló neve volt, ha jól emlékszem. De mégis állandóan 
jelen volt, tényleg, mintha közülünk való lett volna. Hónapokig 
haldoklott. Először megsárgult. Sárga fázisától kezdve egy szót 
sem szólt többé. Csak ült az ágyban és mozdulatlanul nézte a 
nénit. Néni se csinált egész nap semmit. Ult egy széken és nézte 
férjét. Aztán megbarnult. Aztán meg megfeketedett. Szakálla 
még akkor is szép volt. Amikor Sol először jött hozzájuk, Mi-
mőnek sürgősen el kellett mennie az egyetemre. A néni temp
lomban volt. Solt bevezettem a fürdőszobába. Én meg leugrottam 
cigarettáért. Közben megjött a néni és mit sem sejtve, benyitott 
a fürdőszobába. Azt hitte, Mimő nyitva felejtette a csapot. Egy 
nagy, szőrös, szakállas, szép embert pillantott meg a kádban. 
Nem mozdult, csak nézte nagy, barna szemével. Csak a szakálla 
mozgott, csillogott, zsongott, mint egy darázsfészek. Czilla apja 
halt meg hasonlóan. Üszkösödni kezdett a lába. Mindig egy vek
nit kellett a lába helyére tenni, hogy ne a lábát rágja az a sok 
fekete lány. Czilla öngyilkos akart lenni a nyáron. Irt egy hosszú 
levelet. Azt mondta, megvan a méreg. Messze beevezünk majd 
a tengerre, ő beveszi a mérget, én meg majd kilököm a csónak
ból. Akkor halkan kinyílt az ajtó és bejött a néni mosolyogva, 

egy kicsit szégyenlősen, kedveskedve, ahogyan mindig szokott 
és azt mondta, hogy véletlenül erősebben találta lecsapni a W C 
födőjét. Első pillantásra nem hitt szemének. Hogy engem az 
asztalon lát, Solt meg ruhástól az ágyban. Mimő gyorsan oda
szaladt hozzá, megcsókolgatta és megkérte, ne zavarjon bennün
ket még egy pár percig, mert éppen egy színdarabot próbálunk. 
Erre én egy tányérra léptem, Sol pedig hangosan horkolni kez
dett. Patetikusan szavaltam: 

TlZ ZSIDÓK JÖTTEK KISSÉ KORÁN VIRRASZTÓBA 
JÖTTEK D E AZ ILLETŐ ÉLT MÉGHOZZÁ ERŐSEN 

A lányok tapsoltak. A házinéni is. Leült az egyik fotelbe és 
vihogott, tapsolt egész délután. Sol tényleg elaludt. Én meg sorba 
összetapostam mindent az asztalon. Tö Fe súgott. Az mondta, 
úgy nézek ki, mint Petőfi Sándor. 

— Én is, tényleg, nagyon szeretem azt a lakást — mondtam —, 
megszoktam, megszerettem. Mégis a W C - j é t szeretem legjobban. 
Falvédője miatt. Két nagy zseb van a virágokkal hímzett fal
védőn. Az egyikben van a tiszta toalettpapír, a másikban meg 
a használt. Rózsaszínnel van ráhímezve a következő mondat, 
amely, akárhányszor, akármikor menjek is a W C - b e , még ha 
hányni is, vagy ha hasmenésem van is, mindig fellelkesít, mélyen 
elgondolkodtat és feleletet ad minden kérdésemre, miközben 
zsebébe dugom a használt toalettpapírt és hangosan olvasom: 

S E M Í R Á S S E M O L V A S Á S 

A C É L J A E G É S Z E N M Á S 

(Folytatása következik) 

E 
•zen értekezés második részének vé

gén állapítottuk meg, hogy a leg
különbözőbb műalkotásoknak is meg
vannak a közös jellegzetességeik. 

Ami még nem jelenti azt, hogy a művészetet 
egy bezárt egésznek kell tekintenünk. No
ha gyakran találunk ilyen kizárólagos 
gondolatokat. Mi több, „az örökkévalóság 
leple alatt" a művészetnek csupán hét 
ágazata ismeretes. Hagyjuk a filmet, — 
mely nemrégen kerekítette ki ezt a látszó
lag misztikus számot. Itt nem szeretném 
előhozni az úgynevezett alkalmazott mű
vészet esetét, habár nagyon is szembetűnő. 
A sportot választottam ki, amelytől a mű
vészek és a kritikusok kórusban tagadják 
meg a művészeti státus jogát, olyan hév
vel, mintha a filmnél is összehasonlítha
tatlanul nagyobb népszerűségre lennének 
féltékenyek. A tényeket mellőző tagadá
saikban azonban nem találtam sok érvet, 
habár számos, méghozzá igen komoly lé
tezik. 

A hét „méltó" művészet esztétikája min
denképpen szaloni és múzeumi, és egy 
kicsit arisztokratikusán is viselkedik. Szá
mára ebből a távolságból, erről a magas
latról a sportnak nyersnek és durvának 
kell lennie, a test kultuszának áldozva az 
emberekben sekélyes vágyódást ébreszt 
(„kenyeret és cirkuszt"!) eltérítve őket az 
élet fontos kérdéseitől. Mindenekelőtt az 
biztos, hogy egy ennyire absztrakt eszté
tika a sportok közül — főleg az előítéle
tek szemüvegén keresztül — a futballt és 

sveta lukié 

a sport mint 
művészet 

mondjuk, az ökölvívás ismeri és könnyűszer 
rel megengedi önmagának a felületes infor
mációkból eredő torz általánosítások 
fényűzését. Ami még csodálatosabb, rövid-
látóan viszonyul a kultúra történetéhez, 
elfeledve a sport nagy megbecsülését. Ké
sőbb, a burzsoázia virágzásának idősza
kában, míg a sport mély álmát aludta, a 
nagy esztéták — a racionalizmusuk min
den pszichológiai okoskodása mellett — 
szabódás nélkül a szakácsmesterséget meg 
a parkok, kertek rendezését is felvették 
művészeti klasszifikációjukba. Ma annál 
inkább nem volna megengedhető szakadé
kot vonni a test és a lélek között. Amióta 
az esztétikában a művészet számára kor
látozták a témák fontosságát, nincs többé 
precíz kritérium az esztétikus (magasabb) 
és nem esztétikus (alantasabb) érzések el
választására. 

Tegyük hozzá, határozottabban, hogy a 
sportok átélésének jellege lényegében meg 
egyezik a művészet befogadásával; azaz 
minden funkciónkkal angazsálva, de túl
nyomóan kontemplativan, megfigyelőként, 
esetleg némi kifejezettebb kinetikai ér
zéssel. Ezzel kiküszöböltük az előzetes 
főbb tévedéseket, és rátérhetünk a problé
mára. 

Mi a praktikus haszna egy rangadónak? 
Az egyenes melyik pontját jelenti a sport? 
Nem áll az ember létének szolgálatában 
— ebben a sport alacsonyabb és szélesebb 
formája, a tömeges testnevelés segédkezik, 
melyről itt nincs szó- közvetetten eszmé

nyi. Tehát a sport a szükségesség szférá
jába tartozik, megközelítőleg olyan 
mértékben, mint a nem pragmatikusan 
értelmezett művészet, ha nincs még ennél 
is kifejezettebb semlegessége. Mégis, más 
szempontból, nem lehet egyszerűen a mai 
ember szórakozásának nevezni. Mert álta
la az emberiség egy újabb komoly játékot 
ismert meg, mely a maga módján, ez ért
hető, még közelről sem mindig a legtisz
tábban fejezi ki az alapvető esztétikai sa
játosságokat. 

Ha segítségül hívjuk az analógiát, akkor 
a sportot valahol a színház közelében kell 
keresni, vagy inkább ott, ahol a „szöveg 
nélkül" művészetek vannak: a balett 
mint az élő test jelentékeny, speciális 
imropvizációval történő lelki játéka, a ze
ne és ennek felfoghatatlan intuitív beha
tolása az időbe. De a sportban a balett és 
a zene eggyé lesznek a tér szobrászati fel
fogásával és a megelevenedett anyag mo
numentalitásával. Már többször említet
tem néhány kiindulópontot, mint a művé
szet elágazásának lényegesebb formáját. 
Ilyen értelemben oszcillál a sport a moz
gás érzéki élvezetétől egészen az élet egy 
kockázatosabb versengéséig, melyet utol 
szeretne érni. 

Ebben a komoly játékban az anyag me
chanikája szenved vereséget az emberi 
korlátozottság szűnik meg. De a legna
gyobb értékek övezetében a sport nem az 
erő, s egyáltalán, a mi fizikai erőnk affir-
málódásának síkján jut be. A sportolók 
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„alkotó gondolata" úgy átformálja a küz
delmet, hogy azonmód abba a iéliki szfé
rába jutunk, ahol minden a szép törvénye 
alapján jön létre, ahogy ezt Marx is mon
daná. És —-a sport az ember világban va
ló helyzetének, sorsának, önmagával, má
sokkal és a természettel szembeni visel
kedésének, együttműködésének és szakí
tásainak, hanyatlásainak és felemelkedésé
nek lesz sajátos képe. Ez néha mind csillo
gó játékossággal van átszőve és elárasztva. 

Kritikai elemzéskor néhány vitás kér
dés vetődik fel, mely mindig egyet
lenegy körül forog. Vajon a sport
ban megfelelő-e az életanyag transz
pozíciójának foka, vagy a sport megmarad 
más jelenségek és tárgyak rangján, amely 
szépségének van a belső és esztétikailag 
tanulmányozható aspektusa, de lényegében 
még nem tartozik a művészetek körébe. 
Például egy nagy labdarúgó- vagy vízi
labda-mérkőzés, asztalitenisz-játszma, 
1500 méteres síkfutás, korcsolyázás, hegy
mászás egészében véve egyenértékű-e 
a művészet töbhi, jelentősebb termé
kével? Én azt hiszem, hogy igen. Az igazi 
sport nemcsak néhány értékes szemcsét 
jelent, holmi esztétikailag kifejezett rész
letet, hanem egy teljes, szintetikus képet 
és előadást, akár a művészi csúcsokkal 
való találkozás. 

Mégis, téves volna teljes mértékben 
absztrahálni a sportkülső „fabuláját" és 
drámaiságát, vagyis az eredményért meg 
a precízen meghatározott pontozó-, méter-, 
másodperctábla szerint elért, mind jobb 
helyezésért való harcot. A hősiesség és tá
gabban értelmezve a vitalitás,, melyeknek 
nem fontos feltétlenül szépeknek lenniük 
néha erőszakosan győzedelmeskednek a 
sportban. Ugyanúgy nem szabad elhallgat
nunk a közönség szükségszerű, primitív 
„vele" vagy „ellene" szurkolói elhatáro
zását. Ez mind valószínűleg nem az eszté
tikai valorizáció érdekében történik, de a 
sportolók és a közönség körében jelentős 
mozgatóerő szerepét tölti be. Kétségtele
nül, bizonyos engedményekről van szó, 
mondjuk a szórakozásnak vagy az ép test
ben ép lélekkel kifejlesztett küzdőszellem 

hasznos szolgálatának tett engedmények
ről. 

Nincs kizárva, hogy esztétikai purita
nizmussal ellenkezik majd a sport néhány 
sémája, -többek között maguk a technikai 
szabályok, mert aprólékos formaságaikkal 
és imoralizmusufakal időközömként meghiú
sítják az egész művészi lendületet. Leg
inkább a bírók, ,,a rend és <az Igazság" 
megszemélyesítői meztelenítik le őket a 
küzdőtéren, a művészetek számára isme
retlen, naiv, majdhogy nyers szubjektiviz
mussal töltve meg. 

Ellenben, egy sportolónak tökéletesen 
ismernie kell a játék törvényeinek lénye
gét, mint a művésznek is a felhasznált 
anyag törvényeit. Ily módon még nemezek 
lennének a legdöntőbb ellenvetések. Kö
zülük leglényegesebb az, amely a sport
játékok improvizációs jellegére céloz. Szá
mára túl nyíltnak, fixálatlannak tűnik a 
sport, a véletlen megengedhetetlen hánya
daival. A formalitás szempontjából a sza
bályok bármennyire is szigorúak, kliséi 
nem érintik a majdnem önkényes esztéti
kai valóságot — jelentéktelen a szövegük 
és betartásuk. Valóban, úgy tűnhet, hogy 
a szabályokkal regulázott „tartalom" ke
retében, a sport megengedi az előrelátat-
lan felvillanó tömegének megjelenését, 
márcsak azzal a ténnyel is, hogy előtünk 
élő emberek vannak akcióban, ök bukvá-
lisan egész énjükkel, affektusukkal és 
kedvetlenségükkel konstituciójukkal és 
ku'ltúráilatlanságu'kkal benne vannak az 
akcióban. És mindez nem ismeretlen a kö
zönség előtt. 

De ez csak a dolgok látszata. A párduci 
intuíciók vagy a fizikai erő utolsó atomjai 
mögött, a látszólagos biológiai és megfon
tolatlanság mögött, az emberi reakció 
ugyanazon típusa ái'l. mint a művészet
ben. Egy hamis közvetlenségről van szó, 
mely nagyon kőzve'ett. a maga módján 
„racionális" és racioralizálit. Benne tárul
nak fel a tapasztalatok, az edzések és az 
alkotói probléma sokféle megoldásának 
kínjai. Az „előzetes kiválasztás", azután 
a mesterség elsajátítása, és végül a sport 

olyan mértékben hatol be tehetséges 
képviselőinek „vérébe", hogy felszabadít
ja őket a „pályán" történő aktuális kreá
cióra. 

Éppen a véletlenek szeszélyei hozzák a 
napvilágra a sport eredeti esztétikai sajá
tosságát. Ez a titok, amely körül más mű
vészetek is szorgoskodnak, és lehet, hogy 
azt még csak a színház tudja valamelyest 
a legértelmesebb pillanatokban megoldani. 
Villámszerűén, adekváltsága szerinti fel-
sőbbséggel az élő sportember szabad és 
harmonikus reagálása valamely új kör
nyezetben, magáihoz a léthez, az élet forrá
sához közelít bennünket. Nyomában va
gyunk annak, mely rendszerint egészében 
visszahozhatatlan, megismerhetetlen, „ab
szolút". Ezért a színelőadások és a sport
mérkőzések páratlan győzelmüket gyors 
halállal fizetik. Ez az átélés hihetetlen in
tenzitása! A stadionban egyik pillanatban 
az emberek ezrei némulnak el, hogy a 
következőben a taps, a sóhaj, a protestálás 
viharos katarzisé törjön M. És az. ami 
ekkor mint esztétikai érték jelenik meg, 
ismét nem maga az élet, nem a harc meg 
a verekedés, és nem is elméleti megisme-
rés.hanem transzncnált játék a labdával, 
a kesztyűvel való harc stb. Tehát, az élet 
árnyéka, rekreáció, művészet. A művészet 
..csalása" immanens kérdése vagy kiáltása 
(miért nincs mindig így? hová megy az a 
pillanat az idő sodrával? és hasonlók) a 
sportban kissé mellőzöttek, utólagosan, az 
intuíció után jelentkeznek, mely bennün
ket végig abszolút elkápráztat és átjár. 
Ez egy cseppet sem árt az „üzenetnek", 
melyet a sport ooézise hordoz magában. 

A közönség részére a sport mágikus 
vonzóerejének okát miért ne láthatnánk 
egyszer valahogy ékképpen is? Miért ne ál
lapítanánk meg. hogy a sport a leghozzá-
férhetőbb. s nem értelem nélküli, egyszó
val mélyen igazolt művészet. Más lapra 
tartozik, hogy az esztétika fejlődésének 
mai fázisaiban még nem vizsgálták ki a 
művészet azon területeit sem, amelyek 
már jobban kirajzolódtak, mint a sport. 

Fordította: O. M. 
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távol saját lehetőségeitől 
Ivan Slaminget: sokoldalú entellektüel-

ként ismerjük. Költő, műfordító, kritikus 
és elbeszélő. Mint ahogy harmadik verses
kötetével a Naronske sijestával egy kia
lakult sajátos alkotói profilt árult el, 
ugyanúgy második elbeszéléskötetével is 
kiforrt egyéniségről -tesz tanúságot. 

Ebben a kötatben tehetséges novellista
ként jelentkezik. Minden elbeszélése egy-
egy Cézanne-éjszaka. Könnyedsége már 
már artisztikus. önfegyelme, szigorúsága 
pedig figyelemre méltó. 

Elbeszéléseiben menekül mindsnnemü 
konstrukciótól. Ügy látszik, csak a meg-
történhetőt tartja témára érdemesnek. El
beszélései az élet felé gravitálnak. Persze 
ez azt is jelenti, hogy igyekszik távoltar
tani magát a nagy és komplikált lényegi 
tartalmaktól, a kis eseményekbe szeretné 
észrevétlenül és könnyedén belevinni a 
mély mondani valót. 

Főleg fiatalok (egyetemisták) életével 
foglalkozik. Jól rögzít egy-egy megvillanó 
stimmungot, egy-egy szellemes dialógust, 
árnyalt pasztellszínt, és e könnyedségek
kel akarja jelezni az ólét sötét oldalait. 

IVAN SLAMING: 

Povratak s mjeseca Zora, Zagreb, 1965 

Egy ilyen keretbe ülteti bele az ember 
metapszichológiai problémáit. Meg keli 
azonban kockáztatnunk egy véleményt, 
amely szerint Slamnig, ez a bravúros sti
liszta, aki mindig pontosan végig is tudja 
vezetni azt, amit akar, ez alkalommal egy 
tévedés áldozata. Ugyanis annyira törek
szik az egyszerűségre, hogy még az akarat, 
a küzdelem jelenlétét is szeretné elháríta
ni. Ez a szándék más típusú elbeszélések
nél lehetséges, mert ott esetleg a d o k u 
m e n t u m o k , a k o n k r é t u m o k az 
i n f o r m á c i ó k megtarthatnák a szöveg 
minimális feszültségét. Metapszichológiai 
problémákról szólva azonban nagyobb 
szükségét érezzük a konkrét individuum 
nagyobb pszichológiai aktivitásának. Az 
értékes és tehetséges írók arról nevezete
sek, hogy tévedéseikben is következetesek. 
Slamnig ugyanígy cselekszik. Ezáltal 
azonban dialógusai gyakran csak egyszerű 
és szürke konverzációk, elveszítve funkcio

nalitásukat, gyakran dekoratívon hatnak. 
Másrészt a pszichológiai aktivitások erőt
lensége folytán gyakran elveszik az elbe
szélés mélysége, mintha Slaming csak a 
felszínen matatna. Stílusa bravúros, legin
kább Updikéhoz vagy Sálingeiéhez ha
sonult, és főleg az első hatását (pozitív ér
telemben gondolunk itt a hatásra) érez
zük. Slaming pontosan meg tudja terem
teni azt a jellegzetes és nagyszerű Updi-
ke-i atmoszféráit, itt is érezzük annak fi
nom, szigorú, lírai tónusait, de a további
akban nem tud mélyfúrásokat végezni az 
emberi létbe. 

Az ambíciók tekintetében kétféle írót is
merünk. Az egyik soraiban állandóan sa
ját lehetőségeinek, képességeinek határán 
jár. a másik könnyedón távol tartja maga;, 
ezektől a határoktól. Slaming az utóbbiak 
közé tartozik. írásait olvasva Pascal gon
dolata jut eszünkbe, amely szerint az az 
igazán jó könyv, amelyről olvasója azt 
gondolja, hogy azt tulajdonképpen ő is 
meg tudná írni. Slamnigot olvasva, ezt 
érezzük. Természetesen Pascal egyoldalú 
volt. 

VÉGEL László 

Börcsök 
László 

A C É L K E d E S É S E 

SAUL. BELLOW: 

Henderson, the Rain King 

A mai amerikai prózairodalom egyik leg
kiemelkedőbb és legintelligensebb egyénisége 
Saul Bel low. Regényei bizonyos értelemben a 
régebbi ( X I X . századi) amerikai próza egyik 
dimenziójának felújítását tükrözik. Ez a dimen
zió az intellektualizmus. Míg a múlt század leg
nagyobb amerikai írói intellektuálisan irtak 
(még Cooper, A z u t o l s ó M o h i k a n szer
zője is korának ekonomikájárói polemizált), ad
dig az újabb amerikai szépprózának következe
tes vonása az antüntellektualizmus. így Heming
way hőseinek sem vonása az intellektualizmus. 
Habár beviszi regényeibe a zenét, a tudományo
kat, a modern festészetet, hősei maguk mégsem 
beszélgetnek, vitáznak sem ezekről, sem pedig 
általában a kultúráról. Faulkner pedig gondo
latiságának erejét a sötét, szadizmussal teli, ke
gyetlen tragédiák, őrületek stb. mögé le j t i . Saul 
Bel low kisebb író, mint Hemingway és Faulk
ner, mégis most, miután ők ketten nincsenek 
már az élők sorában, prózája és annak proble
matikája (az általa ismert civilizáció egyedeinek 
lényeges problémája) originálisabbnak, meg
győzőbbnek hat, mint bármely más amerikai 
íróé. Nála jelentkezik a felújított dimenzió, az 
intellektualizmus (most figyelnek fel rái: P r ó 
zája tükrözi azt, hogy míg ír, tudatában állan
dóan jelen vannak az emberi kultúra v ivmányai 
és egyes szakaszai. 

Bellow A u g i e M a r c h k a l a n d j a i 
című önéletrajzi regénye után, mely érde
kes, dinamikus, de lírai képet fest egy 
generációról, vált szélesebb körben is
mertté. Végleg azonban hatodiit kötete, 
H e r z o g című regénye affirmálta az ame
rikai prózairodalomnak — ezt az „új" egyé
niségét, kinek .kutatásai, igyekezete már a 
kezdetben is (20 é w e i ezelőtt) Heming-
way-ellenesek voltak. 

Bellownak a H e n d e r s o n , az e s ő 
k i r á l y a című regénye burieszkmese. 

Míg Herzognak (H e r z o g című regénye 
hősének) egzisztenciális helyzeteit annak 
saját és sajátos koncentrált képei és konk
rét körülményei határozzák meg, addig 
Bellow Henderson egzisztenciális szituációit 
hoszabb pikareszktörténetekben fejti ki 
Eugene Henderson, az ötvenes éveit taposó 
amerikai milliomos régi intellektuális csa
lád származéka (apja is tudós volt, köny
veket írt), nem tud mit kezdeni energiájá

val, s disznókat tenyészt, hegedülni jár 
egy magyar emberhez, utazik, fát vág, 
maga hordja a moslékot, orvostanhallgató 
akar lenni, másodszor is megnősül stb. Ez 
a Henderson különben életerős, hatalmas 
ember, aki a háborúban bejárta Európát, 
harcolt Szicíliában, Észak-Afrikában. Ezt a 
hús-vér, nyugtalan természetű, sokszor saj
nálatra méltó, durva, ikeményfejü, brutá
lisan jóakaratú embert, ki anyagilag sza
bad, kötetlen, egy metafizikailag értelme
zett és fizikailag átélt élet utáni vágy kí
nozza. Állandóan a belső elégedetlenséget, 
a belső hangot hallja, mely azt mondja, 
akarom, akarom. Ezt a hangot akarja meg
nyugtatni, s ezért hegedül, ezért tenyészt 
disznókat, ezért fog Afrikába repülni. 
Azért, hogy lelkének álmát, közönyét szét
törje. 

Bellow regényeinek tematikai központjá
ban az a régi, brutális, de precíz ofoszervá-
cióval modernizált tétel áll, mely szerint 



23 

az egyén és a társadalom mindig összeüt
közésbe kerül egymással. S „ha nyílt im-
moralista is, ha önmagát művészet ellenes
nek, lázadónak, az élet fekete ördögének, 
a t á r s a d a l o m k é t s é g b e 
e s e t t e l l e n s é g é n e k nevezi 
is, az írót változatlanul az igazság utáni 
vágy motiválja. A fejtegetés, az elmélyítés, 
a magyarázat, morális célok még akkor is, 
ha az olvasó anarhisztikusaknak vagy 
visszataszítóaknak látja is az eszközöket..." 
Szerinte az élet csapdák összevisszasága, 
melyek az emberi én ellen vannak felállít
va, hogy azt elkapják, megfojtsák. Ez van 
A u g i e M a r c h k a l a n d j a iban is és 
Hendersonban is, de míg Augie szökik a 
kötelezettségektől, a veszélytől, hogy valaki 
ráerőszakolja nézeteit, hogy valaki rendel
kezzen vele, addig Henderson aktívan nyo
moz az élet értelme, lényege után. Otthagy
ja Amerikát, a családját, a disznókat, a tár
sadalmat, s magában a nyugtalanító kér
déssel Afrikába repül. Annak legeldugot
tabb, legcivilizálatlainabb részébe igyek
szik eljutni, hogy ott találja meg az élet 
értelmét, hogy ott szabaduljon meg egzisz
tenciája célnélküliségének terhétől, hogy 
ott űzze el lelkének közönyét. 

Bellow mondta, az emberek azért tűnnek 
kicsinyeknek, mert a társadalom olyannyi
ra óriássá lett, hogy az emberek félősebbek 
mindentől, amit körülvesznek, s emiatt na
gyon nehéz meghatározni saját nagyságun
kat és tetteink jelentőségét. Henderson 
pontosan megfelel a követelménynek, mely 
ebből a tételből ered, de ha a társadalom 
óriássá lesz, Hendersonnak is azzá kellett 
volna válnia vagy pedig egyszerűen el kel
lett volna buknia, alá kellett voina vetnie 
magát az őt körülvevő rettegésnek. Ehe
lyett Bellow Hendersont Afrikába utalja, 
ott jelenségének, méreteinek megtelelő vi
lágot teremt számára. Világot, melyhez 
„tud" viszonyulni. „Tud", mert az első 
bennszülött törzsnél, amelyet a békáktól 
akar megszabadítani, tudatosan cselekedve, 
de a következményekkel nem számolva fel
robbantja a víztárolót, a másik törzsnél pe
dig, ahol ösztönösen cselekszik, s felemeli 
az eső istenének faszobrát, a törzsbeliek 
várakozása szerint esőt vált ki a sivatag
ban. 

A regényben Afrika nem reaiisztikusan 
van ábrázolva, hanem mint a homok, a 
szárazság, a ikő, a nádkunyhók, a rituális 
és totemisztikus hiedelmek, szertartások 
fantasztikus világa, s itt Henderson, áz 
amerikai középszerű polgár e világ lakóit 
fölülről nézve, de alattuk érezve magát, 
pontosabban, teljesebben kutathatja és ál
lapíthatja meg a tettek célját, az élet értel
mét. 

A regényben Bellow Henderson két „ka
landját" (kalandjait a két bennszülött 
törzsnél) ábrázolja, teleszőve a iöhős emlé
kezéseivel és elmélkedéseivel. De a két 
törzs, kaland között alig van valami kap
csolat. Henderson jött és megy, maga után 
hagy mindent, minden lelfciismeretfurdalás 
nélkül, hogy mi ás lett például o törzzsel, 
melynek víztárolóját felrobbantotta. 

Az egész afrikai mese úgy hat, mint a 
modern ember egy-egy víziója, amit néha 
sűrű időközökben átél, s amelyben egyes 
apróságok döbbenetesen hatnak. Amikor 
Henderson a két törzsfőnőkkel vagy szol
gájával beszélget, vitázik, 'tulajdonképpen 
önmagával beszél, önmagával vitázik. 

Bellow fantáziája egy könyvében sem 
közelítette meg annyira a filozófiai abszt
rakciót, mint ebben. Különösen a néger 
király, Dafu és Henderson hosszú beszél
getéseiben nyilvánul ez meg. (De nem ezek 
a hosszú metafizikai beállítottságú beszél
getések, monológok adják a könyv intellek
tuális erejét, ennek alapvető lényege ma
gában Henderson szabadságának karakte
rében van). A néger király lírai álmodo
zásai (hiiszi, hogy identifikálhatja magát az 
oroszlánnal) keresztezik egymást az átlagos 
amerikai brutalitásával, aki végül rádöb
ben, hogy az életet annak különös értel
méért kell élni, s hogy küzdeni kell ezért 
az értelemért, küzdeni emberfeletti erőfe

szítések árán is, mindaddig, mig fel nem 
tárul előttünk. Henderson most döbben rá, 
hogy miért érezte egykor disznairól azt, 
hogy azok önmaga részei. 

A mesélés — Henderson szájából — 
mindvégig kissé komikusnak hat, még ak
kor is, amikor prepotencia keverődik bele, 
meg önirónia (sőt néhol a tragikus pátosz 
magva is). „Általános vélemény, hogy az 
amerikaiak ostobák" — mondja Handerson 
szolgájának. — „De ők szeretnek ilyesmibe 
indulni. Nem csak én. Emlékezz d puritá
nokra és gondolkozz kissé az alkotmányról, 
a polgárháborúról, a kapitalizmusról és a 
Nyugat meghódításáról. Minden lényege
sebb esemény és nagy hódítás megtörtént 
már előttem. A legnagyobb problémát 
mégis meghagyták nekünk: hogy ütközzünk 
meg a halállal. Valamit tennünk kell ezzel 
kaposolatban. Nem csak én. Az amerikaiak 
milliói indultak el a háború után, hogy 
megváltsák a jelent és felfedezzék a jövőt. 
Esküszöm neked, Romilo, hogy ilyen em
berek, mint én, vannak Indiában is, Kíná
ban és Dél-Amerikában is, mindenhol. Pont 
mielőtt eljöttem otthonról az újságban in
terjút olvastam egy mansyi zongora 
tanárral, ako buddhista szerzetes lett Bur
mában. Látod, erre gondolok. Az ilyen ih
letésű embercsoportokhoz tartozom én is. 
S az én generációm sorsa Amerikában 
abban van, hogy az élet bölcsessége után 
kutatva világgá menjen. Pont ez. Mi az 
ördögért lennék itt, mit gondolsz?" 

A történtek során, melyben Henderson, 
a középkorú amerikai férfi törzsi előkelő
séggé <az eső istenévé, majd barátja, Dafu 
halála után királlyá) s egyben a benszülöt-

tek szertartásának rabjává is válik (hat
vanvalahány nőt kellene kielégítenie) — a 
könyv hatalmas burleszkként hat. Ez a je
lenség választ el bennünket Henderson 
alakjának heroikus és humanisztikus lát
szatától, s így menti meg, hogy az deklara
tivan vagy pedig szentimentálisan hasson. 
A regény hatásának ereje pont abban van, 
hogy kétértelműén megszorul a burleszk és 
az élet gondolatisága között. 

Meggyőző felfedezés az is, hogy itt tulaj
donképpen a hemingwayi állásfoglalások 
polemikus reinterpretációjáról (Heming-
way-paródiáról) van szó. Véletlen-e, hogy 
Bellow hősének iniciáléi pont E. H.? 

Henderson, miután Dafu meghal s ő len
ne helyette a király, elszökik. A kis orosz
lánkölyköt cipelve, szolgájával éjjel Ikioson 
a faluból s hazatér, mert fél a sorstól, mely 
az ilyen királyra vár (ha nem tudja kielé
gíteni a nőket, megfojtják). Bellow azt 
igyekszik érzékeltetni, hogy Henderson 
sokkal okosabb, érzékenyebb már, sokkal 
felkészültebb, hogy saját világával szem
benézzen. 

A regény végén Hendersont a civilizá
cióba való visszatérésekor hagyjuk el, 
amint teli entuziazmussal, csökkenthetetlen 
életerővel karjában az árva fiúcskával lel
kesen rohan Newfoundland (újonnan felfe
dezett föld) jegén a repülőgép körül. Mégis 
felvetődik a kérdés, hogy miiyenek lesznek 
és lehetnek Hendersonnak a saját világá
val való találkozásai. Annak a Henderson
nak a találkozásai, aki az oroszlánfitól, a 
néger királytól „megtanulta", mit jelent 
nemcsak élni, hanem l e n n i is. 
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Stockhausen: 

ét éve Law-
rence Mor-
ton meg 

Leonard Stein 
meghívott Los An
gelesbe, hogy ve
zényeljem a szer
zeményemet és 
előadást tartsak a 
két ottani egyete
men. Morton az új 
zene hétfő esti 
h a ngversenyemek 
szervezője, Leo
nard Stein pedig 
zongorista és évek 
óta Schönberg asz-
szisztense. Azt fe
leltem: ,,íla az 
Egyesült Államok
ban" ezen kívül is 
tarthatok előadáso 
kat, hangversenye
ket, 1958 novem
berében elmegyek. 

Minden napra a legapróbb részletekig ki
tervezek mindent. A Columbia egyetemen 
meggyőződtem arról, milyen jó hangszórói 
és magnetofon-felszerelése lehet egy ame
rikai egyetemnek. Az utazás ideje alatt 
egy tervezett előadásom sem maradt el. 
Ez nem utolsósorban a nagyszerű elektro
akusztikai berendezésen múlt, mert ettől 
függött minden. Gyakran voltak izgalmas 
óráim. Néha öt perccel a kezdés előtt nem 
működött egy, vagy nem volt meg a kí
vánt minősége. Megoldás azonban mindig 
akadt. 

- ír -

Egy 
amerikai 

körutazás 
zenei 

benyomásai 

A coctsil party volt az első a sok minden 
közül, amit ki kellett állnunk a feleségem
mel. Mégis, ezeken a találkozásokon érde
kes emberekkel ismerkedtünk meg. Mind
járt az elején találkoztunk a legtöbb, ak
ikor New Yorkban élő zeneszerzővel. Egy 
hónappal később ismét New Yorkba ke
rültünk. Akkor legtöbbjüket viszontláttuk. 
Azokkal is találkoztunk, akik első alka
lommal nem jöhettek el: Varese, Virgil 
Thomson Aaron Copland, Parch, Macerro, 
Sunter Schuller, Christian Wolff, Earle 
Brown, Toyama, Morton Feldmann, Mű
tőn Babbitt és még sokan mások. 

A rengeteg partty ellenére ritkán akad 
igazi beszélgetési alkalom. Mindenki whisky 
ivás mellett cseveg. Mégse tudom, mikor 
láttam még német zeneszerzőket ilyen bé
kés együttlétben. És ugyanez megismétlő
dött minden városban. 

November 4-én, délután négy órakor 
fölolvasásom volt a Julliard Schoolban. Ez 
Rochester és Luoisville mellett a harmadik 
nagyon híres zeneiskola. A Columbia egye
temre sok hallgató jött a városból, itt az 
aulában csak egyetemisták voltak. 

Mindkétszer az utolsó helyig megtelt a 
terem. A legnagyobb figyelemmel hallgat
tak. Ama gondoltam, milyen a helyzet eh
hez viszonyítva a német zenei főiskolákon, 
ahol az ember alig hall valamit a ma zenéjé
nek fejlődéséről. Pedig a Julliard Schoolt 
konzervatívnak tartják. 

A következő nap Bostonba repültem. Itt 
újra találkoztam Gregory Tuokerral, a ze
netanárral és komponistával. Akkor ént 
vissza Rómából, ahol egy évig teljes nyu
galomban komponált. Ez idő alatt ösztön
díjat kapott. Tucker szerint a Massachus-
sets Institute of Technologyn kedvező fel
tételek vannak egy elektronikus zenei stú
dió berendezésére, mert ott azon egyete
misták számára, akik tiszta technikai sza
kot vannak, csak egy zenei részleg van, 
pedig több zeneszerző is akad közöttük. 
Mivel elektroniikai ismeretei nem voltak 
kielégótőek, az utóbbi években matema-
tükus lett (kényszerből). Bizonyos idő óta 
érdekes kísérleteket végez az elektronikus 

hangszín tézis terén. A fölolvasás után egy 
party volt az egyetem összes tanáraival, te
hát azokkal is, akik részt vettek az elő
adáson. Soha se felejtem el, mennyire 
meglepődtem azon, milyen nagy mérték
ben érdeklődtek munkánk iránt. Pedig 
hivatásuknak semmi köze a zenéhez. 
Akusztikusok, pszichológusok, matematiku
sok, fizikusok, műépítészek. Sehol se kap
tam annyi kritikai megjegyzést, mint ép
pen ezen a technológiai karon, Bostonban. 

Utazásom ideje alatt megállapítottam, 
hogy meglepő főleg a nem zenészek érdek
lődése, határozottsága és megértése az 
elektronikus meg az új hangszeres zene 
iránt. Ez az összes fakultások tudományos 
munkatársaira vonatkozik. 

Hozzá kell fűznöm, hogy az USA-ban 
magától értetődően, majdnem minden 
egyetemnek van zenei kara. Ezeken elő
adnak minden zeneszakot (zeneszerzést is). 
Természetesen ennek megfelelően művé
szeteket is tanítanak, még irodalmi kom
pozíciót is. Ott nincs olyan szigorúan el
választva az egyetem a zenei akadémiától 
mint nálunk. Az egyetemekkel párhuza
mosan ún. speciális iskolák vannak. Zenei 
college-ok és musik schoolok (mint az em
lített Julliard School). 

Oameron Baird például a saját pénzé
ből új-zenei intézetet alapított hangver
seny-, előadó-, és gyakorlótermekkel, to
vábbá mindennel, ami ide tartozik. „ A z 
után — mondta — a tanulókat és taná
rokat egyaránt magam választottam ki. 
Mert az egyetemek zenei tagozatán leg
gyakrabban nem túl magas a színvonal, és 
nem eléggé specializált a tanítás. Ez pusz
tán a kiképzésre vonatkozik. Mivel a ta
nuláshoz szükséges pénze csaknem min
den jelöltnek megvan, és mert azok kö
zül, akik zenét akarnak tanulni természe
tesen csak kevésnek van tehetsége, meg
lehetősen szigorú fölvételi vizsgákat tar
tok. Mielőtt véglegesen fölvesszük a jelöl
tet, rövid ideig magam is foglalkozom 
vele." 

Bob Huge fiatal tanár Cameron Baird 
egyik zenei tagozatán. Huszonkét évesnek 
nézem. Közvetlenül tanulmányai befeje
zése után ott maradt tanárnak az egye
temen. Mikor meglátogattuk, megmutatta 
nagy hanglemezgyűjteményét és új-zenei 
partitúra-sorozatát. Két óra hosszat hall
gattunk amerikai zeneszerzők műveiből. 
Ez őt nagyon érdekelte, számomra pedig 
ismeretlen volt. Hallottam egy zenekari 
művet, amit Chou Wen-Chung szerzett. Ez 
volt a legjobb, amit egész utazásom alatt 
hallottam. 

Ezután Lou Hamison egyik darabját is
mertem meg, továbbá egy Macerro-szer-
zeményt, amit a buffalói egyetem megren
delésére, röviddel azelőtt komponált. 
Ebben a darabban van egy dzsessz impro
vizáló csoport, amely a nézők háta mögött 
egy karzaton játszik. Egy másik, ún. szim
fonikus csoport a pódiumon foglal helyet. 
Ezt a két játékot kapcsolta össze a szerző. 
Huge tudta, mi érdekel pillanatnyilag, 
ezért végül meghallgattam egy Henri 
Brant szerzeményt. 

Brant New Yorkban él. Egy zenei szín
házat kap valószínűleg, amelyben maguk 
a zenészek lesznek a szereplők. A hírek 
szerint utolsó New York-i előadása zenei 
cirkusz volt. Ilyen a darab címe is: Egy 
világ cirkusza. Minden sarokban, az er
kélyeken, a benyílókban zenész-csoportok 
játszanak vagy énekelnek: egyesek játsz
va, énekelve ide-oda járkálnak. A „Ga-
laxy 2" szerzemény lemezét nem vehettem 
meg. A darabot Henri Brant vezényli. En-
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nek a Columbia lemeznek a címkéjén a 
következő nagyon figyelemre méltó mon
datok állnak: „Ez a fölvétel a modern 
amerikai zene darabja. Egy amerikai ze
neszerző és a Columbia Records egyik hi
vatalos személyiségének a beszélgetése 
nyomán jött létre. A beszélgetés folyamán 
a zeneszerző megállapította, hogy a hang
lemezkiadó társulatok elmulasztották kö
telességüket. A zeneszerző azt mondta: „Az 
amerikai z?nét ma az egész világon elő
adják, de a kiadók úgy tesznek, mintha 
nem is létezne. Egyre növekszik az ameri
kai zene lemezre nem vett része". Ezt 
mondta a zeneszerző az üzletembernek. 
Az üzletember azt felelte: „Én megváltoz
tatom ezt, ha ön megmutatja, hogy te
gyem", így a következő együttes tervet 
készítették. A Columbia évente hat nagy 
lemezt (ez a legkevesebb) készít modern 
amerikai zenével. A műveket egy ame
rikai zeneszerző-bizottság választja ki. 
{Tagjai közt van Virgü Thomson, Aaron 
Copland, Henry Cowell, Goddard Lieber-
son és William Schuman is). Mindig olyan 
művészek adják őket elő, akiket maga a 
szerző választott ki, és akik munkáját ő 
irányítja vagy ellenőrzi. Ily módon első
rendű és autentikus előadásokat kapunk. 
A művek a zeneszerző-bizottság ítélete alap 
ján a legkiválóbb és legszebb amerikai 
zenét képviselik". Eddig a címke szö
vege. 

Bob Huge, Buffalóban egyike azoknak 
a fiatal zenetanároknak, akiket az amerikai 
egyetemeken megismertem. Mindnyájan na
gyon jól keresnek, megvan a szükséges 
szabadságuk az előadásban, mert nincse
nek szabványos tanítási előírások. Állítom, 
hogy a jelenkor zenéjéről mindnyájan a 
legtöbbet tudják (hanglemez és partitúra
tanulmányok alapján) továbbá az akuszti
kában és a hangtechnikában is alapos is
mereteik vannak. 

Első pillanatban föltűnik: a fiatal ame
rikaiaknak nincsenek előítéleteik, tele van
nak -tudásvággyal. Ehhez járulnak még a 
zenészek kedvező tanulmányi lehetőségei. 
Egyetemükön kapcsolatban vannak a töb
bi művészettel és tudománnyal, elsősor
ban a természettudományokkal. 

Nagyon sok ösztöndíjas van köztük. Az 
egyetemeken hanglemez- és vezérkönyv 
gyűjtemények vannak. Ezek tartalmazzák 
mindazt, ami a zenei-hanglemez piacon a 
múltban megjelent és ma kapható. Ha va
lami nincs meg, azt az egyetemisták meg
rendelhetik. Minden formaság nélkül le
vehetnek egy-egy lemezt vagy partitúrát 
a polcról és külön lehallgató termekben 
nyugodtan tanulmányozhatják az anya
got. 

Huge mint kezdő, heti 15 órát tart. Ez 
a legtöbb, amivel találkoztam. Megmaradt 
idejét komponálásra fordítja. A 36 
éves Moevs professzor Cambridge-ben már 
csak heti 6 órát tart, ezt is egyetlenegy 
napon. Különben komponál. Lucas Voss 
a nagyon gyorsain ismertté lett, 34 éves 
zeneszerző Los Angelesben tanít, mint Ar 
nold Schoenberg követője. Amikor hang-
versenykörúton van, és heti óráit nem 
tarthatja meg, egy asszisztens helyettesíti. 
A következő esztendőben éppen szabad 
egyetemi éve lesz. Ez idő alatt fele annyi a 
fizetése. Az előadók hétévenként egy sza
bad évet kapnak, hogy teljesen munkájuk
nak szenteljék magukat vagy utazzanak. 

Majdnem mindig megkérdeztem ezeket a 
zenetanárokat, akik csaknem mind kom
ponálnak: „Megláthatom eddigi munkáju
kat?" 

Leginkább ezt a feleletet kaptam: ..Ed
digi munkáimat nem mutatom meg. Nem 
érdeklik önt. De az új darabom egész más 
lesz." Ha ezután megkérdeztem: „És min 
dolgozik pillanatnyilag?" Gyakran ugyan
azt a feleletet kaptam: „Egy darabon, ame
lyet két próba után elő lehet adni." 

Ennek a következő magyarázata van. 
A zenekarok, amíg egy téli Idényre szer

ződésük van, csak kétszer próbálhatnak 
egy hangversenyt. Ha egy szerzeményt 
többször kell próbálni, nem adhatják elő. 
Mivel nagyon sok zeneszerző van, egy 
vagy kétévenként tartanak hangversenyt. 
(Ez nálunk sincs másképp. A mi városi 
zenekaraink műsora se jobb, a számos ze
nekar és karmester ellenére sem.) Ezért 
a szerző magától értetődően nem mulaszt
hatja el egy előadás lehetőségét sem, és 
kétpróbás darabot ír. 

Mi a hasznuk a fiatal szerzőknek a nagy 
szabadságból, az anyagi függetlenségből, a 
sok szabod időből, ha ebből az üzleti szem
pontból feltételezett, általános sémából 
nem menekülhetnek. Lehetőleg nem szo
katlant írni, kevés vagy semmi ütemváltás
sal, passage nélkül, mert azt gyakorolni 
kell. Ismert technikai-zenei stílusfordula-
tckat kell alkalmazniuk, szokásos hangsze
relést. 

A rádiónak üzleti, kereskedelmi szelleme 
van. Reklámgyár. Összekeveri a folytonos 
konzervzenét egy fogpaszta fölmagasztalá-
sával. Ezt (annak ellenére, hogy minden 
amerikai, akivel találkoztam borzasztóan 
panaszkodik miatta), nem lehet megvál
toztatni. Meglepő, hogy van néhány állo
más, amely nem ilyen szellemben dolgozik, 
és ezért megnyerte egyes hallgatók tetszé
sét. Ezek a saját jóindulatuk szerint (te
hát nem rendőri előírások miatt) pénzt 
küldenek a rádióállomásnak. Az ilyen adók 
egész jó műsort sugároznak, de nagyon 
kevés van belőlük. . 

Erről jut eszembe, mit mesélt Kari 
Bauer, mindjárt New Yorkba érkezésem 
után: „Képzeld, ma reggel a Timesban egy 
nagy ismertetést olvastam a németországi 
hangversenyekről. A tudósító végül lako
nikusan ezt a fölhívást tette: Amerikai ze
neszerzők, ha elő akarjátok adni szerze
ményeiteket, menjetek Németországba. 
Bauer ehhez még hozzáfűzte: Jó nektek 
Németországban. Szabad rádióállomásaitok 
vannak. 

Ez nagyon zava
ró mindaz után, 
amit eddig az 
amerikai egyete
mistákról mond
tam. Amerikában 
kevesen tartoznak 
az ún. széria zene 
kedvelői, vagy va
lami sztárkultusz 
hívei közé. Ezek 
valószínűleg csak 
azok a turisták, 
akik Salzburgot, 
Bayreuth-ot és a 
milánói Scalát el
árasztják. Mégis 
állíthatjuk, hogy a 
hivatalos zenemű-
sorok nagy részét 
ez a csoport szab
ja meg. Nem utol
só sorban övék a 
pénz is. 

A zeneiskolákban vagy egyetemeken a 
vezetők egy része emigráns osztrák vagy 
német zenetanár. Előfordul, hogy ők van
nak többségben. Ügy értesültem, hogy ezek 
a tanárok amerikai kollegáik között gyak
ran a konzervatív részt képviselik. Álta
lában mindent eUeneznek, ami kivándorlá
suk óta az európai zenében történt. Na
gyon sokat beszélnek a századforduló ze
nei gyermekkoráról és ennek ízlését •köve
tik. Kivándorlásuk óta egy helyben to
pognak, es az európai zene apostolai lettek 
a pogányok országában. Elítélik az ame
rikaiak zenei kiképzetlenségét. Ilyenkor 
borzasztóan fölfuvalkodottak, holott pont 

nekik kellene tanítaniuk, mi a jó zene. (Hi
szen az amerikaiak is emigránsok, csak
hogy néhány évvel előbb vándoroltak ki 
Európából.) 

Maidisonban találkoztam egy német pro
fesszorral. Előadás után följött a pódiumra. 
Én egy egyetemista csoporttal beszélget
tem. Szemrehányóan szólított meg néme
tül: „Na még csak ez hiányzott! Ön átjön 
hozzánk, és eszméivel megmérgezi ezt a 
technikával és materializmussal amúgy is 
elragadott ifjúságot. Nem veszi egyáltalán 
figyelembe a lelki és örök dolgokat. Mit 
felel erre?" Felesége mellette állt és így 
szólt: 

„Felelnie kell. Mit is mondott az euró
pai burzsoáziáról? A hangverseny és az 
opera a polgári időkből származik? Vala
mi ilyesmit mondott? Biztos még kommu
nista is." 

„Hallgass — szólt rá a férge — elszóltad 
magad. Most épp azért sem fog felelni." 

Ehhez hasonló német nyelvű beszélge
tést még többször hallottam. De, tisztelet 
a kivételnek, Louis Krasnert Syracusban 
ismertem meg. Ott tanít. Krasner híres 
hegedűművész. Jól ismeri Webernt, 1936-
ban játszotta először Berg hegedű-hang
versenyét, amit azóta gyakran játszik. Ö 
fevételezte Schönberg hegedűversenyét a 
Columbiának. Krasner elmondta, hogyan 
jött létre ez a fölvétel. Mitropoulos és 
Krasner a művet lemezre akarta venni, 
de nem akadt társaság, amely a pénzért 
megfelelő számú próbát tartott volna. Mit
ropoulos erre szerződést kötött, amelyben 
kötelezte magát, hogy egy-két jólmenő da
rabot vezényel. Ezért cserébe egy próbát 
nyert a hegedűversenyre. Ezután a többi 
darabok próbáját is megbeszélhette és így 
végre előadhatták a darabot. 

Most nem akarok minden egyetemről 
részletesen beszélni. Minden reggel repülő
út, utána új emberek, új viták; hangszó
rók, magnetofonok ellenőrzése; előadások, 
fogadások. 

Az egyik egyetemen nagyon keveset tud
nak arról, ami a másikon történik, melyik 
zenész, főleg zeneszerző van ott, mit ír. 
Túl nagyok a távolságok. 

A felolvasásokat 200—800-an látogatták. 
Leggyakrabban mintegy 500 hallgatónk 
volt. Rendszerint este tartottunk előadást 
„publiclectures" képpen. A városban min
dig kihirdették őket és a lakosok is el
jöttek. Kivétel nélkül nagy örömmel fo
gadták az előadásokat. A kérdések alapján 
megállapítottam (előadás után tették fel 
őket nyilvánosan vagy zárt körben) hogy 
a legapróbb technikai részletekig megértet
ték mondanivalómat. Az amerikai egyete
misták, akikkel beszéltem általában intel
ligensek. Ezt főleg tárgyilagosan, nem vi
tázó jelleggel föltett kérdéseikből állapí
tottam meg. Olyan elragadtatásra képesek 
az általam előadott zene iránt, hogy ön
kéntelenül is ez a gondolatom támadt: „Ki 
tudja meddig tart ez? Lehet, hogy csak 
az újszerű ragadta magával őket, főleg az 
elektronikus zene. A németeknél ez tovább 
tartana. Sokan már eleve elvből elvetnék 
az egészet; de azoknál, akik elfogadnák, 
örökös benyomásokat hagyna." 

Akárhogy is van, nem mondhatok sem
mit. Ki kell várnom, amíg ugyanezekkel az 
emberekkel évek múlva találkozom. Az 
első benyomás, amit rám ez a mintegy 
15—25 éves nemzedék tett, mindenesetre 
kecsegtető. Ügy látszik, hogy nincsenek köz
tük törtető egyének, valóban kutató mun
kások. Talán túl közel állnak egymáshoz 
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az egyetemisták, vagy túl egyforma az éle
tük. Legnagyobb részük intézetben él, amit 
az egyetemmel egységben igazgatnak. Olyan 
egyetemista egyesületek, amilyenek a né
metországi egyetemista városokban vannak, 
itt nincsenek. Föltettek a tárgyilagosakon 
kívül még néhány meddő kérdést is pl. 
„ön is emócióval dolgozik, vagy pusztán 
intellektuálisan; érzéssel tehát, vagy csu
pán értelemmel". Ezt először a Julliard 
Schoolban kérdezték. Amit akkor felel
tem, azt mondtam később is mindig. „Mi
ért gondolják, hogy szkizofréniás vagyok? 
tudniillik, hogy értelmem elvált az érzé
seimtől." Erre józanul és nem megsértődve 
válaszolták: „Rendben van, visszavonom a 
kérdést". 

A következő kérdés megértéséhez ma
gyarázatot kell fűznöm. Azokról az asszo
ciációkról beszéltem, melyek az elektro
nikus zenében előfordulnak. Azt mondtam, 
hogy az új-elektronikus zenei kompozíció 
legfőbb kritériuma: Milyen távol tudta a 
szerző tartani darabját azoktól az asszo
ciációktól, amelyek a hallgató tudatát el 
tudnák téríteni a zenétől. A hallgató ugyan
is harangokra, orgonára; madarakra, vízre; 
egy W. C. zörejre gondolna és nem fi
gyelne tovább. Ezután minden magyarázat 
nélkül előadtam Ligeti „Artikulációk" cí
mű elektronikus zenei darabját. A hall
gatók háromszor nevetésben törtek ki. 
Először erősen, másodszor gyöngébben, har
madszor orkánszerűen. Miután kedvükre 
kinevették magukat, szárazon fölolvastam 
nekik a ikövetkező szöveget: „Mikor az 
emberek ezt a szerzeményt hallják nevet
nek (újranevetés). A szerző és akik a stú
dióban vele dolgoztak, szintén nevettek 
(újra nevetés). A stúdióban sokszor hal
lunk olyan hangokat és zörejeket, ame
lyek kevésbé civilizáltak (nagy nevetés). 
Ez azért van így, mert egyes hangok vagy 
zajok bizonyos hangokra emlékeztetnek 
bennünket. Olyanokra, amilyeneket más 
összefüggésben már előbb átéltünk (csend). 
Az asszociációkat képzeteink alapján al
kotjuk és később újra elveszítjük őket. 
Ezért nem mondanak semmit sem a zene 
formájáról vagy a szerzemény ilyen hang
jairól, zörejeiről. A hangszeres zenében is 
van ilyesmi. Egy trillázó isíp és egy zongo
ra hangja önmagában nem okoz nevetést. 
De a két hang együtt komikus hatást vált 
ki. 

Mindjárt az előadás után föltették a kér
dést: „Észrevettük, hogy ön ismeri a han
gok, esetleg az egész zenedarab pszicho
lógiai hatását a hallgatóra. Fölhasználja-e 
mindezt, amikor komponál előre meghatá
rozott módon, tekintettel a hallgató biztos 
reagálására?" 

Tudtam, előbbi beszélgetésekből, hogy 
Amerikában a kompozíció tanításában a 
pszihológia ©gyes tanároknál nagyon fontos. 
(Más téren még rosszabb a helyzet. Freu
dot pl. szélsőségesen vulgarizálják.) Azt 
feleltem: „Ki tanította önt arra, hogy ilyes
mi volna a célunk?" (hallgatás). 
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Hat hónapig ül
dözött minden 
nyilvános helyen, 
állomáson, repülő
téri váróteremben, 
bankban, üzletben, 
étteremben, hotel
ben, felvonuláso
kon, vasúton, om
nibuszon, illem
helyen; éjjel
nappal; alig lát
ható hangszórók
ból kiszűrődve a 
fellengzős, szóra
koztató zene. „Mu-
sac"-nak hívják, a 
„musik" ellentéte
ként. Még most is 
rosszul leszek, ha 
rágondolok. Meg is 
értem a kérdést, 
nem tudna-e a ze
neszerző a hallga
tók bizonyos rea
gálásáról láncola
tot alkotni, a kom 
ponálás céljaként. 

Isten őrizz a 
„musac"-tól! 

I I I . 

Los Angelos volt 
a következő állo
másom. Még most 
is csodálkozom 
hogy tudtunk a 
gyönge előkészüle
tek ellenére is el
fogadható előadást 
rendezni. A zené
szek később úgy 
vélték: egész nagy
szerűen ment a 
dolog. Ebből meg
állapítottam, hogy 
a szerzeményeket 
átlagosan játszot
tuk. 

Az időmérték mindenesetre nagyon rossz 
volt. Két négyórás próba után, a harmadik 
próbán az öt zenész közül három azzal állt 
elő, hogy többé nem próbálhat, mert meg
hívást kapott. Ezért természetesen (100 
dollárért a fölvételi időben), át kellett ven
nünk az üzletet. Megkérdeztem tőlük: elé
gedettek volnának-e magukkal, ha sem
mit sem fejeznének be rendesen, és csak 
a pénzt hajszolnák? Tegnap még biztos 
minden aggódás nélkül gondoltak a mára 
és a holnapra, nem tudva a pénzről, amit 
ma reggel ajánlottak fel nekik. Ma reggel 
óta pedig semmi a világon nem győzheti 
meg őket arról, hogy ez a pénz nem élet
szükségletük. 

Jártam ezeknek a zenészeknek az ott
honában. Jómódúak. Ezt felelték: „Ha meg
hívást kapunk és nem megyünk el, azt 
hiszi a rendezi), hogy nem akarunk többé 
vele dolgozni és egyszerűen nem hív töb
bé. Erre azt mondtam: „Ha öt perccel ez
előtt 50 dollárral többet igérő fölhívást 
kaptak volna, azt se fogadták volna el." 

Erre igazat adtak, de úgy vélték: én nem 
érthetem meg az ő helyzetüket. Ameriká
ban egész más a zenekarok helyzete, mint 
Németországban. Ott, amikor csak akarja 
az ember, nyugodtan begyakorolhat egy 
zeneszámot. Természetes, hogy a hivatá
sos zenésznek így több élvezetet nyújt a 
munkája." 

Amerikában, a haladás nagyradicsért ha
zájában, a legfantasztikusabb technikai le
hetőségek, az ország minden gazdagsága, a 
zenészek csodás tudása ellenére is a je
lenkor zenéje gyakorlatilag halott. K i 
mondhatatlanul sok zenét reprodukálnak, 
hallgatnak; de ez csak felületes dolog, egy
napos zenei sétarepülés, vagy régi zene 
— olyan, amilyet Európában 50—200 évvel 
ezelőtt szereztek. 

IV. 

Utolsó amerikai 
napomat New 
Yorkban töltöttem. 
Este John Lewis-
szel, a Modern 
Jazz Quartett zon
goristájával Bird-
land pincéjébe 
mentünk. Ebben a 
helyiségben ját
szott Cout Basie, 
a Big Band Jazz 
kíséretében, este 
10-től reggel 5-̂ ig. 

A pincehelyiségben elég sötét volt. Az asz
tal körül minden színű és fajú ember ült 
és ivott meg hallgatta a zenét. John sok 
ismert dzsesszénekést mutatott be: 
Basie-t, Gillespie-t és még sok mást. K i 
vétel nélkül barátságosak és szimpatiku
sak voltak. Csak azt vettem észre, milyen 
reménytelenül távol áll az ő vüáguk az 
én munkám világától. Véletlenül ismer
tem egyikük-másikuk nevét, és összeköt-
tetésbs tudtam hozni a dzsessz-zenével, 
amit az utóbbi időben hallgattam. Az ő 
arcukról és szavaikból azonban megálla
pítottam, hogy fogalmuk sincs arról, ami 
a zenében különben történik. De honnan 
is tudnának erről? 

A zenét a két első órában figyelmesen 
hallgattam. Ezek a zenészek összehasonlít
hatatlanul jól játszanak. Sokat tanultam 
tőlük, főleg a hangszerelésről és játék
technikáról. 

Nagyon meghatott, amikor az első asztal
nál hirtelen, mindenki számára váratlanul 
fölállt egy ismert, néger énekesnő, vette a 
mikrofont és elkezdett énekelni. A zon
gora mellől Basie intett a zenekarnak, 
hogy kísérje. 

A zenész minden sor után gyorsan a nő 
fülébe súgta a következő sor szövegét. A 
következő szám szövegét nyilvánvalóan 
egyáltalán nem tudta. Mindig egy és 
ugyanazt a mondatot ismételte, vagy csak 
magánhangzókat énekelt. Végül már egész 
mámoros lett és elejtette a mikrofont. 
Hangjából most semmit se hallottam, noha 
legfeljebb öt méterre voltam tőle. Minden
ki elcsendesedett és nagy nehezen, egész 
messziről meghallottam kicsi, tompa hang
ját. 

Az egyik zenész fölemelte a mikrofont, 
de az nem működött többé. Egy törpe, 
aki az est folyamán bemondó volt, dühös 
pillantást vetett a nő felé. Ö .azonban, mint
egy álomban egyre énekelt, énekelt tovább. 
Lejött a pódiumról és az asztalok körül 
járkált. A zenekar Basie intésére hangosan 
játszani kezdett, úgyhogy semmi mást nem 
hallottam többé. 

A szünetben egy barátnője visszavezette 
az énekesnőt az asztalához. Ö borzalmasan 
szégyellte magát, és ezután hosszasan csak 
maga elé meredt. A nevét elfelejtettem. 

Ez az egész természeti jelenségnek tűnt. 
A zenészek játéka, taglejtése, összetartozá
sa. Ellenben, ha eközben arra figyeltem, 

AMIT játszottak, megtört a varázs. Ba
nális dolgok, holt zenei képletek sorakoz
tak, amelyeket régen, nagyon régen Európá
ban fedeztek fel, és már olyan elcsépeltek, 
hogy semmit se mondanak. 

A zene pillanatokra magával ragadott. 
Utána kitisztult a fejem és rájöttem, hogy 
nem vagyok képes teljes éjszakán át úgy 
tenni, mintha nem tudatosodott volna 
bennem az európai zenetörténet, annak 
harmónia, dallam, vagy ütamváltáai el
mélete; úgy tenni, mintha nálunk az utób
bi ötven évben nem is létezett volna zene. 

Ez nagyon ostoba érzés volt, és pár óra 
múlva megszüntette a zene hallgatásának 
minden élvezetét számomra. Ügy éreztem 
magam, mint egy európai idegen, aki az 
európai zene múltjának karikatúráját lát
ja. És nem voltam elég naiv ahhoz, hogy 
pár órára megszűnjek EURÓPAI lenni, 
európai, aki Németországban, 1958-ban „ze
nét ír. Le kellett volna innom magam. Ta
lán! 

Fordította Mérei Katalin 
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fiafal horvát költőkről II. 
bevezető f<&gpyzet i 

UJ SZINTÉZIS FELÉ 

(folytatás) 

szintézisalkotás ellenkező irányú is 
lehet, ez a mítosz és logosz viszo
nyának időbeli hátráltatása lenne 
az individuális költői idő síkján. 
Ami istentől való, az Szent. 

Ha a filozófia is elveszti isteni jellegét, minek a szintézis, te
hető fel a kérdés. Teljesen nyersen úgy lehetne megválaszolni a 
kérdést, hogy filozófia és költészet egyesülve sokkal kisebb im
munitást mutat az istenség befogadására, mint különben egyen
ként, a kettő ellentmondásának feloldása egy harmadik foga
lomban csakis egy brutálisnak látszó egyeztetéssel kezdődhet: 
így lehetőségszerüen megnövekszik az isteni elemek száma, és 
ezáltal a Szent felé közelít, valamint a két ellentétes tényállás 
is termékenyen támogatja egymást a sötétségben való tapogatás-
ban. A mai költészetek általános karakterisztikája a NYOMOR 
HEGEMÓNIÁJA, DE O L Y A N V A K FORMÁBAN, HOGY A 
MINDJOBBAN KULMINÁCIÓHOZ KÖZELEDŐ ÉJSZAKA 
MINTEGY ÖNMAGÁT NEGÁLJA, ÉS EZZEL PÁRHUZAMO
SAN AZ ISTENSÉG H I Á N Y A SEM H I Á N Y TÖBBÉ. CSAK A 
LEGJOBBAK KÖLTÉSZETÉBEN MARAD MEG A FOKOZHA-
TÖSÁG TISZTA Á L L A P O T A : AZ ÉJSZAKA ÉJSZAKÁNAK, 
A Z ISTENSÉG H I Á N Y A H I Á N Y N A K . 

A fenti meghatározás fedi a semmiző semmi1 lényegét. Fel
ismerni a beletartozottságot ebbe a komplexumba, azaz néven 
nevezni a mint olyant lesz az egyedüli mértéke a modern (komp
romisszumos) költészetnek. Szinte egzisztenciának lehet mondani 
a költői tudatosságnak eme megnyilvánulását: azaz, a költő fel
tárult-e, bűnösnek látja-e magát költősége miatt (mert ezzel tar
tozéka a semminek), vagy pedig nem is juthatott el ide, s vala
milyen pátosszal igyekszik is ezt leplezni. A semmiző semmi nem 
tiszta passzivitása, bizonyos értelemben centrális helyet biztosít 
a modern költészet számára, mert amíg egyik oldalon teljes a 
harmónia, annak határozott aktivitása, addig a másikon a pasz-
szivitás teljes, úgyhogy e szélsőséges pontokat megelőző tartal
mukkal együtt egy magasabb egészben egyesíti. 

Az öröklött tulajdonságok kettőssége arra a téves következ
tetésre vezethet, hogy az összetevők egyike jelentősebb. Az ak
tív résznek csak a száma több. 

A készülődés lázas idegeskedésével szemben ott van a vára
kozás passzivitása. Azért lázas és idegeskedés, mert sohasem le
het tudni, mi kedves az isteneknek, akik nem egykönnyen tér
nek vissza, ha elmenekültek. És épp az aktív elemek nagy szá
mából következik az, hogy ezek képezik a várakozás aranyfede
zetét. Körülbelül a romantika idejétől fogva mind nehezebbé és 
nehezebbé válik a semmi semmizése, ami természetesen az ak
tív oldal felélénkítésével és feltöltődésével jár, ugyanakkor ma
gában foglalja az irodalom elméleti kérdéseinek tanulmányozá
sát is. Költészet, költői hivatás kérdésessé válik. Ekkor kelet
keznek a kompromisszumos megoldások: az egyesség bizonyos 
fajtája a filozófia felé, amit a semmizés kényszerhelyzetének 
nevezhetnénk, ugyanis az utaktól most már nem elkényeztetett 
költő számára egyedüli szűk út csakis a veszéllyel való szembe
nézés lehet, ami nem más, mint az intellektualizmus semlegesí
tése. Határozott döntésre van szükség: odüsszeuszi kalandokba 
bocsátkozni az ördög-intellektussal szemben. Azon szerencsés ese
tekben, ahol a semlegesítés kitűnően sikerült, történik meg, hogy 
költészet és gondolat eggyé válhat. Ám legtöbbször az aktív ele
mek mozgása nem hozható rendszerbeli összefüggésbe a vára
kozással, ez a nyomorúságos idő (dürftige Zeit) hatványozott fo
kú jelentkezése. Tulajdonsága: az aranyfedezet gazdag ömlése 
nemcsak a Szentet, mint isteni jelet takarja el, hanem az ehhez 
vezető nyomokat is eltörli. Körülbelül Rilke felel meg ennek az 
állapotnak, ö képviseli a fokozhatósági csúcsot. Természetesen, 
a fokozhatóság túl is léphető, csakhogy akkor már önmagát ta
gadja meg, és akkor már nem is nevezhető a semmi semmizésé-
nek. A hangoskodó, magukat csalhatatlannak kikiáltó költésze
tek sorsa ez: legjobb példa erre a mai költői termés 90 száza
léka. A költészetnek ezt a fajtáját nem nevezhetjük Rilkén in
neninek, noha időbelileg kétségtelenül az, hiszen épp Rilke pate
tikus kikerüléséről van szó. Az intellektualizmus — csak azt va
gyunk hajlandók intellektualizmusnak elismerni, ami a költé
szetet mintegy fedezi és megváltja — annyira kiforgatottságá-
ban jelentkezik, hogy megfelel a saját magát negáló mértéknek: 
az egyik végletnél rendszerint túlzsúfoltság tapasztalható és a 
mértéktelenül adagolt aranyfedezet elzárja a költészet megmen
tésére irányuló lehetőségeket, míg a másikon szembetűnő az in

tellektuális tobzódás teljes hiánya, mert az aranyfedezet azzal 
hogy alig észlelhető mennyiségben lelhető fel, meg sem kísérli 
a költészet szűk útjára való rátalálást. Ilyen esetekben nem tör
ténik meg a dolgok nevén nevezése. 

Az Éjszaka valójában Hölderlin tudatosodott költészetével kez
dődik, bár ez önmagában nem zárja ki, hogy előbb is kezdetét 
vehesse a világméretű sötétség, mint objektivizált valami. T e-
h á t a t u d a t o s o d á s s z é t f e s z í t i az i d ő b e l i m e g k ö 
t ö t t s é g e t , s a s ö t é t s é g b e á l t á t H é r a k l é s z . D i o 
n ü s z o s z és K r i s z t u s e l t á v o z á s á v a l h o z z a ö s s z e 
f ü g g é s b e . P o n t o s a n a v e r s n e k e z e n o n t o l ó g i a i 
s t á t u s a — a s z u b j e k t í v a k t i v i t á s o b j e k t í v v é t é 
t e l e — k ö v e t e l i a „m a g á t e l h a g y ó " k ö l t é s z e t 
m e g h ó d í t á s á t v a g y n a g y s ú l y t h e l y e z a v u l g á -
r i s i d ő f e l f o g á s i r á n t i v i s z o n y r a . Tehát a vers idő
belisége nem ismer egymásutánt: „ A jövő nem később, mint a 
múlt, ez pedig nem korábbi, mint a jelen. Az időbeliség, mint 
múltban jelenben-folyó jövő létezik (Zeitlichkeit zeitigt sich als 
verwesende-gegenwartigende Zukunft)". 

Hörderlin feltárultságában a semmiző semmi aktív összetevő
jét interpretálja objektivizált elégiájában, a Kenyér és bor-ban 
(Brot und Wein: már idéztünk belőle) 

VIII . 
MERT AMIÓTA — MI ÜGY ÉREZZÜK, RÉGEN ESETT MÁR — 

ÉGBE EMELKEDTEK MIND A M A BOLDOGÍTOK: 
ÉGI A T Y Á N K TŐLÜNK ELFORDÍTOTTA AZ ARCÁT 

S SZlVBEHATÖ G Y Á S Z N A K LETT HELYE AKKOR A FÖLD. 
JÖTT VÉGÜL MENNYNEK VIGASZÁVAL A H A L K SZAVŰ 

[SZELLEM. 
MEGHIRDETTE A NAP A L K O N Y A T Á T S TOVATŰNT, 

S HOGY NYOMAIT LÁSSÁK, S TUDJÁK, HOGY 
[VISSZAJÖVENDŐ, 

H A G Y T A A Z ISTENI K A R NÉMI JAVÁT ÖRÖKÜL, 
MELY ÖRÖMÖT NYÚJTHAT NEKÜNK, DE CSAK EMBERI 

[MODRA, 
MERT TŰL NAGY HATALOM LETT A H A T A L M A S EKKÉPP, 

HOGY LÉLEKBEN IS ÖRVENDJÜNK. MAGASABB 
[ÖRÖMÖKHÖZ 

NEM NŐTT MÉG FEL ERŐ, MÉG CSAK A H Á L A VIRRASZT. 
TERMI A FÖLD, DE MEGÁLDJA A FÉNY, S VESSZÜK: 

[KENYERÜNKET, 
S MENNYKÖVES ISTENTŐL KAPJUK: A BOR GYÖNYÖRÉT. 

JUTNAK AZÉRT IS ESZÜNKBE G Y A K O R T A AZ ISTENI 
[LÉNYEK, 

K I K VOLTAK, S JÖNNEK MAJD, HA MEGÉRT AZ IDÖ. 
Á H Í T A T T A L EZÉRT ZENGIK KÖLTŐK DIONÜSZOSZT, 

S ÉGI A T Y Á N K FÜLÉNEK SEM HIÚSÁG EZ A DAL. 
(Bernáth István fordítása) 

Hörderlin szerint az elmenekült istenek visszatérését a Szent 
dolgok felfedezése segíti elő. Költőnek lenni a gyomorúságos idő
ben így annyit jelent, mint énekelve vigyázni az istenek nyomai
ra. A nyomor pedig annál jobban erősödik, mennél inkább az éj
félhez közeledünk. Nemcsak a Szent, mint isten utáni nyom kal
lódik el, hanem az elveszett nyomra vezető jelek is el törlődnek. 
Ezután a predesztinációs elv lép életbe: mindenki csak annyit 
tehet meg az úton, amennyit neki eleve kijelöltek (Rilke). 3 A 
semmibe való tartozás a kétségbeesés és félelem hangulatában 
manifesztálódik. Mint ahogy a heideggeri ontológia szerint az 
embereket lényegtelen felosztani életet élőkre és nem élőkre 
(mert mind a két típus egzisztenciája megkérdőjelzett), talán 
úgy a fiatal horvát költők (Marija Cudina, Zelimir Falout, Mate 
Ganza, Zvonimir Mrkonjić, Nikica Petrák, Zeljko Sabol, Igor Zi
dić) csoportjának megvan a közös jellemvonása: valamennyien 
az általános kétségbeesés-hangulaton belül veszélyeztetve látják 
a költészet létét. Szinte teológiailag meg lehet határozni műkö
désük lényegét: mindannyian az ember lelki üdvösségéért írnak. 
A költészet tudatosodása, mivel bekerült a semmibe, azt a sóvár
gást fejezi ki, hogy .az éjjeli sötétségből mentse a menthetőt. Itt 
Kierkegaard hangulata látható, noha a Bonnefoy által képviselt 
változat is érződik. Bonnefoy-val (megmenthette a menthetőt) 
meg lehet magyarázni a hölderlini (megmentette a menthetőt) 
rokonságot, a látszólagos azonosság fogalmát. Ugyanis a kiegyen
lítődés szimmetrikus variánsaival állunk szemben: a semlegesí
tett intellektualizmus ugyanazon minősége ellentétes folyamatok 
eredőjeként jött létre, vagy amilyen közel van Hölderlin az éj
félhez, olyan távol van ettől Bonnefoy. Ha a hönderlini költé
szet esetében a semmizés mértéke szabta meg a folyamatok ala
kulását, akkor most ezzel szimmetrikusan ellentétes mérték lesz 
úrrá, (amelyre nincs elnevezés, talán a valamiző valami lenne a 
legalkalmasabb, mint a semmiző semmi homlokegyenest más irá
nyú értéke és mértéke), de azért szimmetrikusak, mert mindkét 
változat lényege a tudatosodás. Tudatosodása annak, hogy a sem
mibe tartozunk: semmizés; tudatosodása annak, hogy valaminek 
részei vagyunk: valamizés. 

1 Tanulmányomban felhasználtam Lukács György értekezését a hei
deggeri f i lozófiáról: A parazita szubjektivizmus hamvazószerdája. A z ész 
trónfosztása, 2. kiad. Budapest 1956. 

1 M . Heidegger : Sein und Zeit , 3. kiadás, Hal le 1931. 350. 1. Lukács 
György, A z ész trónfosztása, 2. kiadás, Budapest, 1956. 397.1. 

1 M . Heidegger : Wozu Dichter? Holzwege, Frankfurt a/M 1950. 
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6 I Ï A K H O 

Háttal a mindenségnek csak vetület és árnyék a célunk, 
kék suhanással vonaglik a nap, fátyolában 
idegen szelekkel; 
történésünk számára lehetetlen, — 
a 6 x 6-os peremképek kilazulnak, 
csúf növények verik fel a világ felszíneit, s az ingák 
csak visszafelé járnak; 
élni, szeretni visszafelé: a tárgyak arcába tekinteni, 
a tárgyak arca éles, rettenetes mérés —, 
nincs is, egyszerűen nem létezik. 

L I N T 

(1965: plasztikus vers Balassi dicsőségére) 

Menj a világba, dalolva. 

Im, hegyek zápfogán fekete erdő, 
Erdő: felhők felé lassan vonulók erdeje, 
Az ég torkából visszapillantóké; 
Rézveret-zöld. színű, megcsúfolt nagy száj, 
Irgalmat nem tudó éh, — 
Kard? nem, ó — lángot írni, 
Láng? — nem, ó — fene szavak, 
Kínra vettettünk! 

Skorpió, Hattyú, Sárkány: égi képek. 

mm m ei&tTOR 

Ott voltál: minket ápolt a fény és kísértet voltál nekünk a fényben, 
ránkrontottál és kezet emeltél ránk abban a fényben, 
és jöttél felszóval kiáltani kl minden törvényt, amit mi 
nem érhetünk fel; 
meg kellett volna ölni téged. 
Vállunkra telepedtél, bár tudtad: nincs vállunkon teher, 
és elzártál minket a fénytől, bár tudtad: minket egyedül 
a fény érdekel; 
és fájdalmat róttál nyakunkba, amivel most tartozunk neked; 
és ládd: nem volt köztünk egy sem, ki birokra keljen veled; 
most te boldog vagy, ml pedig szomorúak vagyunk, 
hiába szabadulnánk és hiába bujdosunk. 

Ugyanaz a reggel. 
A virágok szomjaznak, fölvetik koronájuk. 
Szétgurulnak a csészealjak, lebegnek 
a mágneses térben. 
Mi sem változott. 
Az asztal fölé ereszkedik fehéren ugyanaz a reggel, 
ugyanolyan, mint más, százezer reggel 
egy vándorló házban, amely ma itt, holnap amott 
tűnik fel, elérhetetlen; 
évszázadokat ülni teritett asztalánál, 
figyelve jövendőt, pontról pontra, pillanatról pillanatra, 
várni, 
s egy várakozásban világot járni be, 
amit előre megszavaztunk, 
tulajdon vesztünkre emelve poharat; 
csak a fák állnak és tőrnek méltón fölfelé, 
a fák méltóan énekelnek — 
sötétben is énekelnek minden ember helyett, 
gyökerükkel 
holtak derekát karolva. 

y a D v i z £ K 
Iszap mögött csillagok, sötét csillagai, borús éjszaka; 
lámpában hazatérők, lámpa mögött csillagok, semmi éjszaka; 
jég fuldoklói, mögöttük csillagok, ésszerű éjszaka; 
éjszaka barázdái, sárba tapadt csillagok, hegyek emésztése; 
térségnyi csillagok, fű érett gyökere, lázasodó esők; 
kések gyönyöre, üvegek céltáblái, búzatábla-éjszaka; 
magával rántott tűz, egek surrogása, kétségtelen éjszaka; 
rostává lőtt kévék, magtalan éjfél, pontosan ütő éjszaka; 
test; romlás; kitérő. 


