
A gondolkodó és a doktrinén közötti kü-
lönbség alapjában véve megfelel annak a 
különbségnek, amely az eredetit az ered-
ményezettől elválasztja. Míg az előbbiek-
nél az igazság keresésér ől és megtalálá-
sáról van szó, az utóbbiak azt fontolgat-
ják, vajon egy ilyen vagy amolyan isme-
ret, felfedezés vagy tett miképpen viszo-
nyul a doktrínához és az autoritáshoz. A 
gondolkodó teljes belső  szabadsággal ala-
kítja ki nézeteit és semmi más megkö-
töttséget nem ismer, mint a dolgok igazi 
lényegének megismeréséért felgyúló ér-
deklődést, s nem törődik azzal, hogy az 
így felfedezett igazság belefér-e egy már 
előbb ,felfedezett ismeret rendszerébe, s 
még kevésbé azzal, hogy megegyezik-e .a 
megszokottal, émely eddig igazságnak mi-
nősült. Az igazság eltörli a megrögzött el-
képzeléseket és a magátólérthetőségeket. 
Jelenlegi válságunk többek között a ma-
gátólérthеtőségek csődje is. Ami évtizede-
kig világosnak, érthet őnek látszott, most 
zavarosnak és sötétnek tűnik. A végleges-
nek és megoldottnak kikiáltott ma puszta 
provizóriumnak tekinthető . A nézetek za-
varának forrását nem abban kell keres-
nünk, hogy a bíráló gondolkozás végre 
gondolkozni kezdett, hanem inkább ab-
ban, hogy a nyilvánosság előtt túl későn 
jelentkezett, és gyakorlati befolyása még 
mindig minimális. A kritikus-gondolkozás 
nem a kevésbé hathatós frázisokat akarja 
modernizálni, és nem is arra törekszik, 
hogy a figyelmet az eredményekre össz-
pontosítsa. Célja az, hogy .a lényeghez fér-
kőzzön, s azokat az alapokat világosítsa 
meg, ,amelyekből magatartásunk és gon-
dolkodásunk kiindul. Be akarja bizonyíta-
ni ho v nincs minden rendben ezekkel az 
alapokkal. 

A politika és a közélet alapvető  kérdé-
seihez tartozik a hatalom. Hathatósága és 
külső  megnyilvánulási formái ismeretesek, 
de nem eléggé világos az az alapvető  kér-
dés, melyek a hatalom belső  korlátai, s 
mi mindenre képes a hatalom? Minden-
ható-e, és mindent megengedhet magá-
nak, vagy pedig bizonyos korlátokkal 
mégis rendelkezik? Az e téren előforduló 
számos félreértést jól megvilágíthatja az 
a történelmi vita, amelyet két olasz gon-
dolkodó, Gramsci és Machiavelli folytatott 
egymással. A marxista Gramscit az vonz-
za elsősorban Machiavellihez, hogy mind-
ketten azonos problémáról gondolkoztak 
s o k korszakkal és sok társadalommal 
kapcsolatban. Gramscit is az érdekli, 
hogy mi a hatalom, min alapszik és mire 
lehet felhasználni. Machiavelli forduló-
pontot jelentő  gondolata az „ember vele 
született mivolta" és a hatalom közötti 
összefüggés felismeréséb ől született. Mi-
vel az , ;ember vele született mivolta" nem 
változik, és az emberek inkább hajlamo-
sak a rosszra, mint a jóra, inkább a ke-
gyetlenségre, mint a jámborságra, inkább 
a gyávaságra, mint a helytállásra, inkább 
a közömbösségre, mint a nemes összetan-
tásra, Machiavelli a politikát művészet-
nek (képességnek) definiálja, és kimutat-
ja, hogy lehet kihasználni ezt az 
adottságot a hatalom kivívásahoz és meg-
tartásához. A hatalom nem fart pour 
l'art cél, s értelmet csak egy olyan állam 
megszervezésének s fenntartásának össze-
függésében nyer, amely polgárait boldog-
gá tudja tenni. A hatalom nem lép túl 
a politika szféráin, értsd, harctéren, ál-
lamon, csoporton, párton, és éppen ezért 
nem rendelkezik metafizikai tulajdonság-
gól, és nem hathat arra a forrásra, amely-
ből keletkezett, vagyis nem befolyásolhat-
ja: az „ember vele született mivoltát". A 
A hatalom birodalmakat teremthet és bi-
Födalmakat pusztíthat el, kormányokat és 
állámfonmát változtathat, de  no  m k é-
pes megváltoztatni az „ember ter-
mészetet". Ezzel a koncepcióval kapcsola-
tos egvértélmű  polemikájában Antonio 
Gramsci kijelenti: „... nem létezik absz-
trakt (véglégesen, megteremtett és nem 
változó) »emberi lényeg«, ez a felfogás 
nyilván a vallásos és transzcendentális fi-
lozófiában gyökerezik.-  :Az emberi lényeg 
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a hatalom válsága 

a történelmileg meghatározott társadalmi 
kapcsolatok összessége ...") 

Machiavelli szerint a hatalom megvál-
toztathatja a körülményeket és az .intéz-
ményeket, de az „emberi lényeg mind-
ezeknek a változásoknak ellenére is vál-
tozatlan marad. Gramsci ezzel szemben 
azt állitja, hogy nemcsak a körülmények 
és intézmények, nemcsak a ..közgazdasági 
és társadalmi viszonyok, hanem m a g a 
az „emberi lényeg" is átalakul. Els ő  pilla-
natra úgy tetszik, hogy az egyik felfogás 
forradalmi, a másik konzervatív, az egyik 
optimista a másik pesszimista, és hogy 
Gramsci és Machiavel li  vitája a fejlettebb 
felfogás és az egyoldalúbb, korlátoltabb 
felfogás találkozása. Ilyen vélemény ott 
keletkezik, ahol a gondolkozás nem gon-
dolkozik, pusztán felszínes elképzelések-
kel, jelszókkal és előítéletekkel manipulál. 
Abban a pillanatban, amint a gondolko-
zás komolyan kezd foglalkozni ezekkel a 
feltevésekkel, s a lényegükhöz férk őzik, 
azonnal kitűnik, hogy a dolgok sokkal 
összetettebbek (nem a gondolkozás ered-
ményezi ezt az összetettséget, mindössze 
leleplezi azt, de a vulgáris szemlélet to-
vábbra is azt er ősítgeti, hogy az értelem 
mindent „fölöslegesen komplikál", s ezért 
inkább az egyszerű  látszatokhoz ragasz-
kodik). Amennyiben az „emberi lényeg" 
úgy definiálható, mint a történelmileg 
meghatározott társadalmi kapcsolatok ösz-
szessége, ebből az következik, hogy a tár-
sadalmi kapcsolatok változása az „emberi 
lényeg" változásával egyenl ő . Az „emberi 
lényeg" megváltozik, ha megváltozik a 
társadalmi kapcsolatok összessége. Mivel 
a társadalmi kapcsolatok összessége a tör-
ténelem során már néhányszor alapvetően 
megváltozott, ennek megfelelően a é-
h á n y s z o r meg kellett változnia az 
„emberi lényeg"-nek is. De ha ez így igaz, 
jelenthet-e kontinuitást továbbra is a tör-
ténelem? S ami még ennél is lényegesebb: 
ha már ennyiszer megváltozott és meg-
változhat az „emberi lényeg", az egyik 
kapcsolat rendszerében élő  ember meg-
értheti-e magát más kapcsolati rendszer-
ben élđkkel, s marad-e valami a 1 a p v e-
t ő  e n k ö z ö s, amivel mint ember meg-
határozható? Amennyiben az „emberi 16-
nyeg" a történelmileg meghatározott tár-
sadalmi kapcsolatok összességével azono-
sul, hová sorolható a politikai és társa-
dalmi körülmények megváltoztat á-
s á n a k k é p e s s é g e? Az „ember lénye-
géhez" tartozik-e ez a képesség, vagy pe-
dig mellékes és lényegtelen? Nem helye-
sebb-e az a felfogás, amely szerint a kö-
rülmények átalakítása annyira alapvetően 
lényegéhez tartozó képessége .az ember-
nek, hogy a maga „lényegével" s „vele 
született mivoltával" t ú 1 n đ  a körülmé-
nyek rendszerén, azokon, amelyekben él, 
s amelyekre nem redukálható? 

Mivel pedig a fenti teória értelmében a 
társadalmi kapcsolatok változásai az „em-
ber lényegét" is megváltoztatják, méghoz-
zá a hatalom eszközével, az „emberi 16-
nyeg" a hatalom f ü g g v é n y e lesz, s 
annak jó- vagy rosszindulatára, megérté-
sére, vagy meg nem értésére van utalva. 

Machiavelli felfedezése egyrészt (az em-
ber „vele született mivoltának" inkább 
rossz, mint jó minőségéből) vezette le a 
hatalmat, de másrészt a hatalom lehet ő-
ségét, értelmét ezzel a „vele született mi-
volt"-tal korlátozta is, s az ember változ-
hatatlan lényegével körülhatárolt hatal-
mat megfosztotta a mindenhatóság míto-
szától. Ezért eredményezhet a Machiavel-
li-koncepció alapjait támadó vita elfogad-
hatatlan eredményeket. Ha ugyanis a tár-
sadalmi körülmények változása az „em- 
ben lényegét" is megváltoztatja, korlátlan. 
hatalommá válik, mert mindent átformál- 
hat, tehát az „ember vele született m,iva - 
tát" is. A hatalmat így már sémmi se 
korlátozza, s lehet őségei határtalanok. A 
hatalom szándékától függ, hogy az  „em-
ber  vele született mivolta" milyen irány- 
ba modifikálódik; a jó vagy a rossz ,felé. 

Ezeknek az eredményeknek a metafizi- 

(Folytatása a 2. oldalon) 
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kája a kiindulópont metafizikájából 
következik . Metafizikailag elegendőnek 
mutatkozik az a megállapítás, amely a 
társadalmi körülményeket az „ember 16-
nyegével" azonosítja , és nem veszi kriti-
kai vizsgálat alá az „emberi lényeg" vagy 
az „ember vele született mivoltának" 16-
nyegét. A metafizika mindig valami 16-
nyegeset ugrik át , elfeledkezik valami 
fontos gondolatról , semmibe veszi a sem-
mibe vehetetlent, a metafizika mindig 
megtorpan a gondolkodásnak azon fá-
rasztó akadályai előtt, amelyek igya  é g-
b e tudják foglalni az átmenetit a tartós-
sal, a relatívet az abszolúttal , az időlege-
set az időtlenneL Ezért fér meg olyan jól 
a metafizikában az egyik széls őségből (a 
metafizika egyik foгmáјбbбl) a másik 
szélsőségbe (a metafizika másik formá јб-
ba) való átmenet, és az a vita is, amely 
az emberi lényeg változhatatlan-
s á g á r ó l szóló tant azzal váltja fel, 
ami magát az „emberi lényeget" oldja fel 
a társadalmi kapcsolatok rendszerében. 
Annak a felületes szemléletnek kritiká јб-
ból, amely minden további vizsgálódás 
nélkül Gramscinak nyújtja a pálmát Ma-
chiavellivel szemben, egyáltalán nem az 
következik, hogy Machiavellinek van iga-
za Gramscivel szemben . És természetesen 
az se , hogy az igazság valahol a „kett ő  
között" van. A kritikai gondolkozás nem 
akar megítélni és elitéhi, hanem az ig a-
z i gondolkodók nézeteiben problémákat 
keres, és felhívja a figyelmet azokra. 
Amikor Gramscit MaChiavellivel kon-
frontálja, egyiküket sem teszi méglegre, 
hanem arra utal, hogy ú j b  61  meg kell 
vizsgálni az ember és, a hatalom összefüg-
gését, s .az emberi lét vagy „vele született 
mivolta" kritikátlan értelmezése helyett 
ismételten fel kell tenni a kérdést: ki az 
ember? 

Az ember és hatalom kapcsolatának 
megoldása a f o r r a d a 1 m i hátalom két 
egyenrangú gyakorlati problémáját veti 
fel: az ember változékonyságát , s :az erő-
szak jogosultságát. A forradalom meg 
akarja változtatni az embert. De mit je-
lent ez tulajdonképpen? 

A forradalomnak három ellenvetéssel 
kell komolyan foglalkoznia, amely két 
ségbevonj •a szándékát , hogy meg akarja 
változtatni az embert, s hogy új embert 
akar teremteni . Az első  ellenvetés a 
szkeptikusé , aki azt vallja , hogy a törté-
nelem a јб  szándékok és a nemes ideálok 
temetője. A realizáció mindent a fonák-
jára fordít . Mik maradnak a legszebb 
ideálokból, ha megvalósuhak? A másik 
ellenvetés a kritikusé : szerinte a töгténe-
lem az a hely , ahol az igazság meg j e-
1 e n i k, és ahol minden kétértelm űen, 
nem átgondoltan és nem végiggondoltan 
mutatja saját arcát. A realizáció nem de-
formálja az eszméket és ideálokat, mind-
össze megsokszorozza ellentmondásait. 
gyöngéit és hibáit. Az ideál azzal egyenl ő , 
ahogyan megvalósul. A harmadik ellen-
vetés az abszolút szkeptikus véleménye: a 
történelem se nem irónia, se nem az igaz-
ság megjelenési helye, mindössze puszta 
feltételezés. Az emberek olyanok, amilye-
nek voltak, és mindig olyanok is marad-
nak, amilyeneknek kezdett ől fogva szület-
tek. A történelem nem egyéb, mint küls ő  
és változó kulissza , amelyen belül tulaj-
donképpen semmi lényeges nem történik, 
ami történik, az már mind volt. 

Amennyiben a forradalom nem •gondol-
kozik el ezeknek az ellenvetéseknek a 
l é n y e g é r  61,  annak a veszélynek teszi 
ki magát, hogy az „új emberről" alkotott 
eszméje vagy felszínes utópiává foszlik, 
vagy pedig a történelem iróniájaként ér-
vényesül, amely mindent fonákjára fordít, 
s ahol az ember átformálásnak nemes 
ideáljából gyakorlatilag mindössze az em-
ber d e f o r m  616   s a lesz. A forradalom-
nak tudatosítania kell annak az állításnak 
a fatalitását , amely az ember felszabadí-
tását az ember kezelhet őségének tényéve] 
kapcsolja össze, s úgy véli , hogy az em-
ber annál könnyebbén nevelhet ő  és át- 
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nevelhető, minél jobban uralma alatt 
tartja. 

A hatalom nem mindenható, és lehet ő-
ségei — bármilyen nagyok is — nem ha-
tártalanok. A hatalom képes kö гiilménye-
ket teremteni, amelyeken b e 1 ü.l az em-
ber szabadon mozoghat (tehát kiharcol-
hatja és kifejlesztheti magában az embe-
riességet is), de sohasem végezheti ezt a 
mozgást az ember helyett . Más szóval a 
hatalom segítségével felkínálható a sza-
badság , de az ö n  6116  s á g o t minden 
embernek magának és képviselet nélkül 
kell kivívnia. A hatalom látens erőszak, 
s az marad mindaddig , amíg h a t a l m a 
van ahhoz, hogy saját akaratát kikény-
szerítse , és keresztülvigye elképzeléseit. A 
hatalom lehetđség , amellyel az ember ar-
ra kényszeríthet ő, hogy valamit 
megtegyen (vagy ne tegyen meg). A hata-
lom csak addig létezik, .amíg valakit гб-
kényszeгíthet, vagy valamit kikényszerít-
het. A hatalom hátterében mindig az er ő  
és az erőszak áll, annak ellenére, hogy 
ezeknek nem kell feltétlenül er őszakban 
és kegyetlenségben megmutatkozniuk. A 
kegyetlenség és az erőszak ugyan mindig 
a hatalomra t á m a s z k o d i k, de nem 
azonos vele. 

A hatalom mérlegelése két tradicionális 
szélsőségbe , a realizmusba és a moraliz-
musba esik. A moralizmus elvet minden-
féle erőszakot , és ezzel az absztrakt hoz-
záállásával vagy tétlenségre kárhoztatja 
és csupán megfigyelővé alacsonyítja a ha-
talmat (amely természetesen azt is jelent-
heti, hogy az így megtűrt néző  mindössze 
tétlenül figyelheti , hogy legel a gonosz-
ság), vagy pedig olyan erkölcsi farizeus-
ságba esik , hogy bár egyrészt " védelmezi 
a princípiumokat, másrészt gyakorlatilag 
elnézi és megengedi a kivételeket. A rea-
lizmus ezzel szemben a tényeket és a va-
lóságot idézi , és konkrétságában . bízik,  

amikor azzal érvel, hogy a történelmi ha-
ladás mind e d d i g és minden esetben a 
barbársággal és az elnyomással volt ösz-
szekapcsolva . Ennek az alapállásnak a 
konkrétsága azonban mindössze feltétele-
zés. Mert úgy közelít az emberi valóság-
hoz, mint egy mechanikusan felfogható 
természeti jelenséghez , a múlttal határoz-
za meg a jelent és a jövőt, s abból, ami 
történt , számára az elkövetkező  történés 
azonosságának a szükségszerűsége követ-
kezik. _Az ember azonban különbözik a 
lehulló kőtől, s az emberi  16  t e z é s nem 
azonos a fizikai test létezésével. A múlt 
egyértelm ű en sohasem határozhatja 
meg az embert , s éppen ezért abból a 
tényből, hogy a haladás m i n d e d d i g a 
barbársággal volt egybekötve, nem követ-
kezik az, hogy ennek í g y kell  l e n n i e 
a jövőben is. Az emberi természetnek azt 
a különlegességét sem hagyhatjuk figyel-
men kívül, amely arra képesíti, hogy 
absztrahálódni tud, vagyis nem csupán 
személytelenül, de e l s ő  s z e m é l y b e n 
is létezik, s mint ilyennek fontos számá-
ra, hogy mit csinálnak mások , de a leg-
fontosabb mégis az, hogy miként cselek-
szik ő  maga. Amennyiben mások ke-
gyetlenkedni és erőszakoskodni fognak, 
ebből még nem következik, hogy én is 
erőszakoskodó legyek. Amennyiben a tör-
ténelemben erőszakosságok fordulnak elő , 
ez a tény még nem ment fel a saját 
egyéni felel ő sségem alól, s az alól 
sem, hogy mint politikus, polgár, forra-
dalmár fel ne tegyem a kérdést: „Mikor 
és milyen körülmények között j o g os u l t 
az erőszak (nem az önkényes erőszakos-
kodás) alkalmazása , vagyis milyen köгü1-
mények között, milyen fenntartásokkal 
szabad érvényesítenem a forradalmi e гő-
szak fagyvesét. 

(VÉGE) 



3 

ILLÉS ÁRPAD LINÓMETSZETE 

GÖMÖRI GYÖRGY VERSEI 

éjszaka 
(kukucsablak narráfiorra'1) 

Vízszintesen fekszem az ágyban, már államig ér az álom, 
aztán mégsem lep el. Tudatom megcsillan, felh ők között az új-
hold; apály. Láthatatlan vonatok búgnak a tapinthatóan nyári 
éjszakában. Az olasz presszó már bezárt, asztalai fehérek, né-
má.k; sírkövek vidéki temet őben. Álmatlan asszonyok: a férj 
a falnak fordult és Sophia Loren nyakát simogatja. Kés őnfekv ő  
férfiak — ma sem sikerült. M. álarcban alszik, az Abszolút 
Rím, mint fényreklám, bevilágítja lelke ablakát, reggelre el-
felejti.  T.  álma lidércnyomásos: ágyban Aphroditéval, kaložpü-
gosz, tökéletes keblek, hasbársony, de a f őbejáratot ismeretlen 
tettesek befalazták. Ütemesen szitkozódžk, hexameterben. A ban-
kot robbant Rénóban, megszólalnak az összes vészcseng ők és 
az Elnök egy tollvonással hadat üzen Andorrának. S. tüllruhá-
ban táncol egy žzzószem ű  gárdatiszttel, aki ezt suttogja: „My 
name is Tom Collins and TE VOUS ATTENDRAI TOUJOURS." 
Én: a kamaszkor önhipnózisából kilépve homályos terveket szö-
vögetek, valaki engem tervekbe szövöget, majd árnyas sétaúton 
ismeretlen lány hajával játszom, majd a hullámok átcsapnak 
homlokomon, és elt űnök a feltételes nemlét hínáros birodalmá-
ban. 

Berkeley, 1964 

tengerek 
A tenger is mennyiféle. Thalatta, sea, mare, mer, tenger. 

Haragos, ádáz, komor, kegyetlen. De engedelmes is lehet, s 
miként egy fűz alatt a fűben alvó lány, szelíd. Cornwallban 
hullámain démonok lovagoltak, szél huhogott a dolmenek kö-
zött, át a tövises bokrokon, szürke szél. Ezüst madár vitt, s al-
tatott aztán, és túl az Újvilágon (nyitva van az Aranykapu, 
bújjatok át rajta) megint megláttam őt. Meztelen táncolt elém 
Ambon és Banda közt, szegf űszeg-szagosan — csillagosan, ó 
sejtelmes szigetek, tjempaka-virág az éj hajában. Halak harap-
tak fényre, s a víz mélyén mi csillogott? csillag? koráll? Lebeg-
tető  öröm, zsibbasztó könny űség. Figyelj, Odüsszeusz, hátha 
mégis nekik van igazuk, az énekl ő  lótuszev őknek. 

1964 

bábel 
A gyerek kezében képeslap: nevesincs nyelven dödörészik. 

Hány nyelvet bír el az ember? Anyanyelv, apanyelv, nénibácsi-
nyely. Melyik az igazi? Nyelvek határán lézeng ő  számkivetett 
nyomorultak hebegése kísért. A minden szájból kivetetteké. Ezt 
még nem, amazt már nem. Húsz éve küzd egy diftongussal —
mindig az marad felül. Egyedül asírás-nevetés, derű-ború nem-
zetközisége vigasztal. 

Am őba-nyelv, ázalag-nyelv, koráll-nyelv, páfrány-nyelv. 
Csettintéstől a mennydörgésig hány nyelven beszél a világ? O 
i a az angyalok nyelvén is értenék! 

1966 

mindegyre 
rosszabb 
Kezünkb ől a dolgok kirepülnek edények görbe piszkavas 
szélütött kakukkóra s a gonddal-tapétázott léten nehéz 
)oltokban átüt a penész Ajtónkon felpattogzik a máz gerendák 
zuvasodnak szívós portól feketülnek es ő  veri a tetőt 

aobok peregnek feláll a kivégz ő  osztag Egyre vakmer őbben 
ráz a hideg lesben állnak az árnyékok alattomos lomok 
finom hálókkal tele a ház zsibbad a csuklód bokáid sajognak 
ivlint óriás pók a semmi szövi be a tevékenység mez őit 
u lehetőség forrásai kiapadnak Ami volt nincs Ami lenne 
lehetetlen S az élet egyetlen perc hasadékává sz űkül 
amelybe Mindegyre rosszabb 
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b®ri imre 

a 
magyar  

avan garde 

történetéb ő l 
1. 

Illyés Gyula ifjúkori költészete s irodalmi aktivitása a ma-
gyar szürrealizmus fontos fejezete . Annál meglepőbb , hogy máig 
is homály fedi ennek a pályaszakasznak igazi jelent őségét és 
jellegét , s mi több : még anyagában is feltáratlan és alig-alig 
elemzett , hiszen Illyés „zsengéi" máig sem jelentek meg. Az író 
mintha tudatosan homályban szeretné hagyni indulásának idejét, 
a kritika és az irodalomtörténetírás pedig mintha segédkezne 
neki ebben , mert megelégszik a költő  szűkszavú közléseivel és 
azzal az interpretációval , amely ezekből a közlésekből adódik. 
„Legendája" van ennek a korszaknak immár, s ellentmondások-
kal teli visszfénye . Nyilvánvalóan csak a teljes anyag ismereté-
ben lehetne felfedni azokat a kapcsolatokat , amelyek Illyés és 
a szürrealista mozgalom között léteztek . Am az elébünk került 
anyag közvetlensége , s Illyés legfrissebben megjelent „đszikéinek" 
szürrealisztikus jellege lehetővé teszi, hogy legalább főbb voná-
saiban megrajzoljuk az ifjú Illyés ,„szürrealizmusát” s keressük 
helyét a," magyar szürrealizmus történetében. 

S nyomban azzal a dilemmával kell szembenéznünk, hogy a 
fiatál, s emigrációba futó Illyés vajon valóban csak Pet őfi és 
Fazekas Mihály iránti rajongását vitte-e magával , vagy már ak-
kor ismerte és vállalta azt az aktivizmust is, amely Kassákék 
mozgalmának jóvoltából a forradalom képzetével összeforrt .. Nyil-
vánvalóan . aktivista irodalmiság csábította már Pesten , hiszen 
nehezen lehetne másképpen megmagyarázni azt a kétségtelen 
tényt , hogy Párizšban a-lehet ő  legcéltudatosabban azokat a fran-
cia írókat keresi, akik a dádaištá -šzürrealista mozgalom mágusái 
voltak. Béládi Miklós Illyés-tanulmányá ugyan nyomatékosan 
hirdeti, hogy Illyés , „az, aktivizmusnak már otthon ismer ője és 
hive volt  ",. s, hogy .,;költői pályájának is innen kellett elindulnia" 
— az "írodalmí ' kőztudat azonban máig sem békélt meg ezzel a  

ténnyel, mert az Illyés pályájának képe ezzel csak bonyolódik, 
a kérdések szövevényesebben vet ődnek fel, s olyan jelent őséget 
kell a kezdő  korszaknak tulajdonítani , amely nemcsak a rákö-
vetkező  pályaszakasz szempontjából bír érdekkel , hanem önma-
gában is, és jelentősebb mind általános szempontból, mind pe-
dig Illyés költői opusa viszonylatában annál, amit a magyar 
irodalomtörténetírás róla mondott . Az e korszakot borító ho-
mály ugyanis többek között azt is elnyeli, hogy a magyar akti-
vizmusból egyenes út vezette a fiatal s akkor induló írókat az 
avantgard irodalom újabb kalandja: a dadaizmus és szürrealiz-
mus felé, s hogy a magyar költészetnek mintegy az alakulási 
logikája nyilatkozott meg ebben a tényben — növelve ennek 
az aktivista irodalomnak jelentőségét , egyben pedig cáfolva 
azokat az újabb nézeteket , amelyek szerint csak Kassákot ter-
mékenyítette meg valójában , a többiekben viszont jelentősebb 
nyomokat alig hagyott . Illyés ifjúkori pályaszakasza (s nemćsak 
az övé) ugyanakkor perdöntő  is — többek között a magyar 
avantgard -mozgalom autochton jellegét , nem pusztán csak 
„utánzat" voltát illetően is, hiszen- ha figyelmesen olvassuk 
Illyésnek a Hunok Párizsban című  könyvét , az derül ki, hogy 
Illyés valójában nem mestereket keresett Párizsban, hanem 
költő-társakat , s ezeket lelte fel Aragonék körében , s azok- sem 
tanítványukként tartották számon. 

Aktivista kísérleteinek zöme azonban mindmáig publikálat-
lan, viszont szürrealisztikus korszaka , legalább lényeges vonó-
saiban nyomozható és megközelíthet ő , annál is inkább, mert 
ennek . a pályaszakasznak nem egy reflexe Illyés egész pályáján 
megcsinálva legfrissebb lírájában tetőz. Еletrajzi tény például, 
hogy Barta Lajos folyóiratainak volt a munkatársa, közrem ű-
ködött Kassák Ma című  lapjában , majd szerkesztőtársa volt a. 
magyar szürrealizmus , folyóirataként . számon tartható Dokumen-
tumnak, s :vendégszerepelt a Munkában  is  Viszont árnyalja. a 
ebből adódó következtetéseket az a ténp, hogy a húszaš évek 
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végén már a Nyugat táborában van, s hogy Babits égisze alatt 
jelennek meg első  kötetei — látszólag azt bizonyítva , hogy köl 
tői megszólalása és felszabadulása tulajdonképpen ebben az 
idbszakban játszódott le, nem pedig az avantgard -mozgalmak 
körében, mint feltételezhet ő  lenne . Tovább menve tapasztalat-
ként azt is rögzíthetjük , hogy elsősorban fordításaival szerepelt 
az aktivista folyóiratokban , mintegy a fordított verseket küldve 
eredeti alkotásai előtt, akárcsak Szabó L őrinc is azelőtt pár esz-
tendővel. Passzivitása, fordításra összpontosuló munkássága 
azonban csak látszólagos , hiszen első  köteteinek törzs-anyaga 
alapjában véve még •párizsi s avantgardista korszakának ter-
méke, s ma már az is kétségtelen, hogy ezek a kötetek nem 
annyira egy új korszakának el őhírnökei voltak , mint inkább le-
zárói első  pályaszakaszának, s hogy, alapjában véve egészen a 
harmincas évek közepéig Illyést az avantgard -mozgalmak, kü-
lön ,pedig a szürrealizmuson belül kell tudnunk , mégha kapcso-
latai mindinkább elhalvanyultak is. S őt azt az állítást is 
megkockáztathatjuk , hogy mindaddig tartotta a kapcsolatokat 
ifjúkora eszmény-rendszerével , amíg az akció lehet őségének 
elérhető  közelsége ihlette , s hogy e kettőnek szoros kapcsolata 
nélkül az ifjú Illyés irodalmi munkásságát felmérni nem is 
lehet. 

l ppen ezért Illyés ifjúkori költészetének két nagyobb sza-
kaszát kell megkülönböztetnünk : egy szürrealista -aktivista és 
egy szürrealista -klasszicizáló periódust . Az elsőnek a látható 
története az aktivista mozgalomban és folyóirataiban , a máso-
diké pedig már a Nyugatban, illetve a kolozsvári Korunkban 
szemlélhető . 

2. 

A pályaszakaszok természetesen nem egyértelm űek, és ha-
tárt húzni is nehéz közöttük . Gondoljunk csak arra, hogy van 
Illyésnek 1921 -ből olyan verse, amelyet az 1935 -ös Szálló egek 
alatt című  kötetében publikált , a témafelfogás és a hang rokon-
sága alapján (a Két régi vers egy kutyáról második darabja): 

Völgyeken át és dobogó 
hidakon át és hűvös kertek 
mentén futottam lángvet ő  
porban a zörgő  kocsi mellett... 

Futottam, fuldokoltam, 
bordáim közül víz szakadt, 
a porba-fénybe lógó nyelvvel 
hullattam izzadságomat ... 

A verset az a fiatal költ ő  írta, aki szívében ugyan még a pet ő-
fies vers-eszményt melengette , s ennek az eszménynek a forma-
nyelve még költői anyanyelve, de akit ugyanakkor már meg-
érintett az expresszionizmus iskolája is: a jelz ők és a képek 
nagyítása már az expressziók üzenetét hordozzák . E költemény 
külön érdekessége azonban , hogy a menés és vándorlás, majd 
az űzetés kepzetét szólaltatja meg —Illyésnek azt a motívu-
mát, amelyből szinte egész fiatalkori lírája építkezett. 

A költő  műhely homályban dereng ő  falai között ez idő  alatt 
fllyésnek az aktivizmussal elegy dadaista forrongása játszódott 
le, melynek egy-egy villanatát műfordításaiból és a költő  kései 
vallomásaiból csalhatjuk elő . 1923-1924 -ben lefordítja Cocteau 
színpadi művét, Az Eiffel-torony násznépét, s egy csokor fran-
cia költő  versét szólaltatja meg, ugyanakkor Barta Sándorral 
levelezve azt az ötletet veti fel , hogy az irodalomban is meg 
kell szüntetni a magántulajdon intézményét , hiszen „közösségi 
forradalmárok , a nép művészei", minek tehát aláírni a verse-
ket, mondván : „legyenek igazán — rögtön — mindenkié" (Bar-
táról szólva ). Kellő  fogódzók híján egyel őre azonban nehéz be-
tekinteni Illyésnek ezeket az éveit — éppen az eredeti alkotá-
sok hiánya miatt. S ebb ől a szempontból Illyésnek az Lk cím ű  
lapban közölt tanulmánya , Az új nemzetközi irodalom ismer-
tetése és kritikája, sem perdöntő , hiszen a francia költészet 
súlypont-elrendeződését nyilvánvalóan nem jól ismeri még s 
Apollinaire-rel szemben Henri Guilbeaux-t emeli ki, áldozva 
Barta Sándorék ízlésének , ugyanakkor az is jellemzi, hogy a 
Dadát „az 1908-1920-as mozgalmak legtartalmasabb eredmé-
nyének" minősítette. Az irodalomban tükröz ődő  „szociális állás-
foglalásra" esküszik, amely „legközelebb áll a proletárforrada-
lom célkitűzéseihez", közben az ismertetett francia költ ők fó-
része a Dadát már a szürrealizmussal váltja fel. 

Sajnálnunk kell, hogy éppen ezek az évek maradtak homály-
ban. Nem kétséges ugyanis, hogy erre az időszakra tehető  Illyés 
termékenyebb találkozása a szürrealizmussal , hiszen már az ő  
szavai tolmácsolták 1923 -ban Cocteau drámájának el őszavában 
a következő  gondolatot: „A költőnek ki kell bontania a dolgo-
kat és érzelmeket az őket fedő  leplekből és ködökből... Ebben 
a darabban én rehabilitálom a közhelyeket. Itt úgy adódnak, 
hogy visszanyerik húszéves korukat.. ." S máris a „valóság 
feletti létábrázolás" vonzásába kerül, egyben mind közelebb 
ahhoz az élményvilághoz is, amelyb ől költészete majd kibonta-
kozik, miután a szürrealizmus kalauzolásával megtalálta „mito-
lógiáját" is. 

Bátortalan kísérletek töredékei jelzik a kezdeteket , miként 
azt A . hajnalcsillaghoz című  töredék -verse is bizonyítja, mely-
ben a „kihívás " szépségét ünnepli: 

Hajnalban ébredek. Oh hajnali csillag, 
latin néven akit Lucifernek hívnak, 

a derengő  égen 

ILLЕS ÁRPAD: ÉGI JEL, 1967 

te büszke kihívás, szép káromlás, dárda, 
emberi marokból legmesszebbre vágva, —

te vagy a reményem! ... 

Vagy amelyről a Reggeli ájtatosság című  töredéke vall — leg-
alább is első  sorainak hibátlanabb futásával és képének tiszta-
ságával Illyés egy egész sor versének csíráját mutatva fel: 

Páris tornyai csengenek, 
tengerkék ez a csengés, habja 
mint magas szikla-szigetet 

verdesi-nyalj a 
padlásszobámat. „Erre, erre, 
lépj ki már, erre a tengerre!" 
Hajnali félöt s a csoda, 
a napi nagy csoda megint! ... 

A versben felbukkanó „csoda-képzet" már kétségtelenül szür-
realista nyom: ennek az irányzatnak egyik alapvet ő  törekvése 
kap hangot, egyben pedig szépül meg hatása alatt a hétköz-
napi valóságnak — egyelőre még csak az emanációja , érzék-
szervekkel nem érzékelhető  mágneses tere. A vers azonban tö-
redék maradt , s a fennmaradt többi részlete er őben nem ér fel 
az első  sorokéval . De vannak már teljes versei is , mint a Vilá-
gosság című, melyet az Lékben közölt: 

Оceánokra kelt hajók szíve a delejt ű , 
Еszak s dél vonzásában hangtalan mind össze 
dobban... 

A vándorlásnak meghatározatlan, nosztalgiákba vesz ő  sejtelmei 
villódznak ebben az Illyés-versben, amely különben az aktivista 
r~rogramos vers -eszmény és a szürrealizmus szabad képzettár-
sításainak küzdelméről is vall: 

... 0, de mágnestelen, pólusra vert sziveink nem keringhetnek 
soha, mint 

a csillagok. 



ILLЕS ARPAD: NYITOTT AJTOK, 1964 

ó 

A víz széjjel feszíti a sziklát, 
mert állhatatos függéseknek rendjén 
ütközve és ütve erjed a .teljesedés, 
rejtett erők bomlásán mindenütt. 
Az Igaz áll. Forgó szférák mögött merev. 
Hajt ím, lefojtottat, tiszta lázadásra ;  halálba ha .kell! 
Hitem élesre kihidegült törvény . 
Visszfényinél nem több, Mit az éjjel fölrak 
Zengő  csákányoktól reggelre bedől. 

Ilyenfajta kettősségek az Illyés_versek egy részében, e pálya-
szakasz külön vonulataként később is megtalálhatók, s itt utal-
hatunk mind a Kronstadti pályaudvar című  1925-ben publikált 
versére, mind pedig az 1927-es keltezést visel ő  hősköltemény-
kísérletére, melynek el őhangja készült el (Dózsa. Előhang egy 
hőskölteményhez), s majd csak első  köteteinek vers-anyagában 
halványodik el. 

A Kronstadti pályaudvar című  versét , ismertetője , . Szabó 
György, a költő  „egyik legjelentősebb politikai versének" tartja, 
amely egyben „a kor irodalmának egyik legszebb állásfoglalása 
a szovjet forradalom mellett". A szürrealista jelleg ű  képek áll-
nak azonban a vers el őterében, s bár nyoma van az ihletet 
indító Kranstadt-képzetnek is, valójában a „puskaropogás ta-
vaszát" énekli Illyés, inkább egy tavaszos atmoszférát, mint 
konkrét forradalmi eseményt. Íme, indító képe: 

Szívük könnyű  volt, hogy fölszállt volna, mint a léggömb. 
Októberi reggel! vágyaink sercenése 
A tengerparton egyedül álló ház olyan, mintha 
Énekelni akarna. Vidáman lélegzik .. . 

Egy-egy futam tehát, pár képi megoldás, a képzelet lazább já-
rásának nyomán született asszociáció és nyelvi lelemény, néhány 
bátortalan kísérlet a szürrealista életérzés kifejezésére — ezek 
Illyés első  nekifutásának eredményei, amelyekre azután, a hú-
szas évek derekán , a szürrealista . vers-eszménynek tisztább kép-
letét mutató verseit építi, s két tanulmányában pedig megfogal-
mazza a maga szürrealista „esztétikáját" is. 

3. 

Első, a szürrealista vers követelményét maradéktalanabbul 
kielégítő  verse (vagy ahogy maga minősíti „versszakasza prózá-
ban". Ma, 1924. ápr. 15.) az Atmoszféra című. A szürrealista 
képigény dolgozik ebben a versben, amely a leveg őt ünnepli, 
azt az elemet,. mely mint „az egyetlen megmaradt közös tó, hol 
szavaink fürödnek", az emberi világot összekötné, ha az ember 
a maga természetével és életével nem ködösítené el a perspek-
tívákat, vagy ahogy Illyés énekli: „Gesztusaink, mint megriadt 
légcsavarok kékre zavarják a leveg őt. Nem látni mostmár ke-
resztül rajta. Azt mondják, mögötte terül el az ég ..." A komor 
jelen ihleti, amelynek burkát a tisztaságvágy töri át: „a fák 
fejüket gyakran már a csillagokba mártják ", s a szerelem álma 
(mind a két képzet jellegzetesen szürrealista fogantatású!) 
„Vannak szüzek, kik az ég sugarában állnak tisztán s a hold 
homályos üvegén keresztül szemükbe átragyog a fény ..." Egy 
jellegzetes vágy-líra üzen ebben az Illyés-versben, valóban 
a mozgalom igényei szerint megalkotottan, hiszen a realitásból 
a tisztaság felé a vágy csodájának motorja repíti: 

Egyben Illyés természet-érzésének, de bátran mondhatjuk: 
létérzésének kifejezése felé is elindult ekkoriban, amelyben a  

jelen és a múlt sajátos ötvözete is készülőben volt, melynek 
katalizátora mindinkább a költői kép lett a növekvő  asszосiá-
ciós távok segítségével. A Halott cím ű  1925-ös versében a „haj-
nali esđ" és a „zokogó szív" képzeteinek segítségével szökken 
a valóságfelettiség oly eleven valóságába, hiszen tagadja, hogy 
a múlt „sötét kutakba fúlt" volna: ott kísért véres valóságával 
a hétköznapokban. Nem kétséges most már ugyanis, hogy Illyés 
a szürrealizmus segítségével dönt ő  élményeinek felfedezésére, 
költői meghódítására volt készülőben — nem utolsósorban az 
emlék aktivizálásának lehetőségével élve, az álom intenzitásá-
nak a felhasználásával, annak bizonyságaként, hogy ami látszó-
lag „valóság felettiség" volt, valójában a legteljesebb realitás, 
amely akkor lesz teljessé, amikor Illyés elégikus magatartása 
(s ez az elégikus magatartás szintén jellegzetesen szürrealista 
evokáció gyermeke!) is kiteljesedni kezd. 

Egész költészete szempontjából is döntő  élmények várnak 
rá ugyanis ekkoriban: az elmúlt évek emlékei, nem különben 
pedig a velük összefüggő  ifjúság- és vágy-képzetek, amelyek-
nek termékenységér ől első  kötetei tanúskodnak. A szám űzetés-
ről írt két „keserű  éneke" egészen egyértelmu"en vall arról az 
útról, amelyen haladva ifjúkorának honát, a szül őföldet és éle-
tét, valamint forradalmi h őskorát költőileg felfedezte: 

vak vihar tépi arcod naptárának leveleit 
álmaid horgonya micsoda tetemeket szed föl 
kapitány! 
álmosan lengnek, mint az akasztottak halkan 
lassú dalba fognak gyermekkorod hangján: — 

a kor hajában a füst hajában 
cerebrális ködök gyors bokrai között 
mily vidékre veri vitorlád még a szél 

boulevard Aragon? ... 
(Száműzetésem első  Keserű  éneke) 

„Keserű  ének", „nehéz dal" — ezek lesznek valójában műfajai 
ebből a költői felfedezésből eredően. S nem véletlenül. Elégikus 
magatartása és a megidézés költ ői evokációja egyaránt a szür-
realizmus lehetőségében volt adva, s velük az az érzelem- és 
kép-világ is, amely húszas évekbeli költészetét általában, de 
a harmincas évek els ő  felében írt verseit is jellemezték. A vá-
gyak és az emlékek, melyeknek a tudat alatti rétegéb ől való 
felszínre-hozását a szürrealizmus feladatának tartotta, ha más-
képpen nem, hát a „csoda" segítségével, Illyésnél egyértelm űen 
szűkebb szülőföldjének képeit és ifjúkorának forradalmi élmé-
nyét revelálták, s minél inkább „szürrealista verset" írt, annál 
inkább , hiszen a szürrealizmus valójában az embernek a kon-
venciók eltakarta s a lélek mélyére került igazi Énjét akarta 
felszabadítani. Mármost Illyés élményeinek és származásának 
kell betudnunk, hogy a francia szürrealizmus urbánus mentali-
tásától alapjában véve messze es ő  területekre került. S minél 
inkább következetesen akarta betartani a szürrealizmus játék-
szabályait, annál inkább messzibb, annál inkább a hazai terü-
letekre jutott , s vált , miként Gara László jegyezte meg, „paysan 
de Danube"-vé. Ez lesz az a fonal , amely nemcsak valóságban, 
hanem költőileg is hazavitte, s lehetővé tette számára, hogy 
már Párizsban „otthoni verseket" írjon — szürrealizmusának 
immár klasszicizáló modorában. 

Nem absztrakt jelen ez már, hanem a múlt dimenzióit rejt đ  
valami, amelynek felfedezéséhez mind bátrabban fogott már 
Párizsban, hiszen a szürrealizmussal barátkozva éppen arra kel- 
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lett rádöbbennie, hogy amikor a szabad asszociációk vizein jár, 
s amikor fellazítva érzékeit a megnyilatkozás spontaneitását, 
sőt automatizmusát hívja el ő , olyan világba lép, amely jellegé-
ben és természetében alig tart rokonságot francia költ őbará-
tainak tapasztalataival. A Szám űzetésem második keser ű  éneke, 
éj című  versében olvassuk: 

... a kapu előtt már valaki vár 
a síkos egekbe foszló út elején 
míg melled szomorú térképein én 
a siető  lépteket hallgatom 

az éj bokrai közt menekülő  léptek 
a menekülőt az éj forrásához viszik... 

Nem véletlen tehát, hogy ilyen sorokkal zárja a verset: 
Mindent szabad 

mint szerelmeseknek az éhez őknek 
bebörtönzötteknek a menekül őknek a szélben 
a meztelen füstnek 

S félre nem érthet ően erről vall a Csendben című  verse —
Illyés versvilágát mozgató képrendszerre és érzelem-diktátu-
mokra egyaránt fényt vetve, mondván: „A szoba emlékké hull 
szét": 

... Az ablakon át látom a menetel őket 
a le-lebukó zászló, az üszkös fejek, a felemelt kezekb ől 

kilobbanó 
láng, a szél zátonyain a távoli akasztottak, a pörköl ődő  reggel! 
a közelgő  lábdobogás 
a fénylő  puskacsövek 
És ez a kiáltás, mely magával sodor. 

A hazai tájak opálosan csillogó képeihez azonban messzirő l 
érkezett, s többek között a szürrealista költészet konvencionális 
helyzeteivel is meg kellett küzdenie, hogy kiaknázhassa az ott-
honi tájaknak és személyes emlékeknek költ ői lehetőségeit, s 
kamatoztassa költői értékét. Béládi Miklós, Illyés Gyula és a 
szürrealizmus kapcsolatait vizsgálva kit űnően érzékelte ezt, 
mondván: „ .. Némelyik szomorúságot áraszt távoli képek egy-
más mellé állításával, elvágyódó hangulatokat ébreszt. Revelá-
ciós éneket mond . Máskor rejtelmes messze világok képét 
idézi, szaharai éjfélt, dzsungeleket, óceánokat, s űrűn előtűnnek 
az utazás emlékei, a vándorlásé ..." Nem szabad azonban azt 
sem figyelmen kívül hagynunk, hogy a szürrealistáknak a távoli 
világok egzotikuma iránt érzett nosztalgiája is belejátszott abba, 
hogy Illyésnél az otthoni emlékek felülkerekedtek: neki csak 
be kellett húnynia a szemét, hogy ifjúsága véres és szomorú 
egzotikumáról beszélhessen és énekelhessen, s nem kellett, fran-
cia barátai példáját követve, mesterségesen el őidézni ezt az 
egzotikumot. Egyelőre azonban ezek még pusztán csak futamok 
az Illyés-versekben, s az iJjra föl című  hatalmas összegező  ver-
sére készül — a magyar szürrealista költészet egyik legnagyobb 
vállalkozására és eredményére, amelyben frissen, a születés 
harmatában csillogóan ott van Illyés szürrealizmusának min-
den erénye, az ártatlanságnak azzal a hamvasságával, amely 
után az egész mozgalom oly nosztalgikusan vágyakozott. 

Nehezen lehet magyarázatát találni annak, hogy miért ikta-
tódott ki ez a nagy lélegzet ű  Illyés-vers a magyar líra és Illyés 
opusa alakulás-vonalából, s miért kellett vele irodalomtörténeti 
szakfolyóirat lapjain találkozni, holott méltó nyitánya lehetett 
volna Illyés költészetének, s nem kis mértékben az új magyar 
lírának is. 

A magyar lírának egy egészen nyílt típusú vers-formája 
alakulásának egyik állomása az ÍI jra föl, s nyilvánvalóan köz-
vetlenül „kassáki", távolabbról az Apollinaire hagyományozta 
öröksége él benne tovább, a „sétáló vers", amelyben a költ ő  az 
asszociációk áramlását követve és iramában sodródva nagy ívet 
tesz meg imaginárius útján az élet mikro- vagy makrokozmo-
szában, egyetlen pont és pillanat látszólagos kiterjedés nélküli-
ségéből a benne rejtőző  érzés- és gondolat-univerzumot bontva 
ki. Következésképpen rendszerint az összegezés versei az ilye-
nek, miként azt Apollinaire-t ől és Kassák Lajostól Juhász Fe-
rencig és Nagy Lászlóig az európai és a magyar líra egyaránt 
bizonyítja. Összegező  Illyés költeménye is: ebben sikerült neki 
szinte maradéktalanul a szürrealista vers — költészettani meg-
oldásait illetően, s itt sikerült motívumainak csokrát is végre 
összefognia és egyetlen vers kozmogóniájaként megszólaltatni. 
Az addig részleteiben látott és érzékelt világ, a költ ő  izolált 
motívumainak sora kapta meg a szürrealizmus révén egységét 
és totalitását. 

Illyés oly kedves hajnal-motívumából bontakozik ki a tra-
gikus pátoszú, elégikusra hangolt „hosszú ének", hogy befussa 
vele az életnek, a létezésnek a köreit, „rondabugyrait" — egé-
szen magasan, „a születés és halál léghuzatában", s lenn, „a 51-
kos járdán hol véletlen s percek szigorú árama sodor", konkrét 
hétköznapi mivoltát véve szemügyre azt láttatva, „kir ől leved-
lettek már az enyhe költészet s megváltás jelz ői s már egyedül 
riad csak reggelente a diderg ő  jövendő  s a gyárkürt jajaira. . .", 
s emlékvilágát idézve, az „ez volt az ifjúságom" motívumát bo-
gozgatva. „Égtájai" ezek az Illyés-versnek, egyben a nagy ter-
jedelmű  (95 soros), a sorokkal szabadon gazdálkodó, az asszociá-
ciók sodrát maradéktalanul el őállító lélegzetvételnek csomóso-
dási pontjai is, amelyek egyúttal a költő-Anteusznak a lábdob-
banásai a földön, hogy ismét magasba szökjön, és újabb asszo-
ciációs körök kalandjaiba vesse magát. 

ILLÉS ÁRPÁD: BÁLVÁNY, 1968 

A hajnal-motívum az „ifjúság" Illyésnél oly gazdag kép-
zet-körét hívja el ő, s lényegében ez a nagy vers nem is más, 
mint éppen vallomás err ől a felfedezésr ől, annak jelzése, hogy 
Illyés ezzel a verssel szinte véglegesen költ ői honjára talált. 
Éppen ezért a vers kulcs-sorait az alábbi részletben jelölhetjük 
ki, melyet Illyés költészetében játszott különös szerepe miatt 
külön ide kell írnunk: 

... unalom s a kaland lépcsőin a rohanástól lélegzetet vesztve 
a rémülettől 

megálltam hallgatóztam a nyitvahagyott ablakon gyermek- 
zokogás 

hajolt mint finom füst micsoda üzenet ez volt az ifjúságom 
rügyek emléke ó tavasz mikor Ikarusz kibontotta szárnyát 
s egy keleti ország szívéb ől a remény csattogva felszaladt mint 

a lift 
savanyú ízét érzem szájamban annak mit nem mondhatok ki 

s nem nyelhetek le 
a bezárt elfeledt penész h űvös virágaival koszorúzott agyban 
áporodott álmok s nyirkos tükrök között kései visszhang 
dobban visszaverődik .hullám lesz s e hullám bosszús moraj- 

lásaiban 
felzúdulnak az elárult tervek lekésett indulások 
a nehéz fejet támasztó tenyér kagylóiban micsoda szélvész 

megveszett orkán tengeri zaj 
elfeledt kézfogások eskük simogatások zokognak mialatt 
a láthatár mögött üvöltve merülnek fel a fiatal hónapok 
röhögve kapnak a nap szekerére dörög a patkó keser ű  kormot 

habzik az ég 
csend! fel a függönyt! az éj ráncai közt halálra űzött bekerített 

állat 
emlékek kuszált szavak bozótjaiban a földet harapva véres 

szemekkel rázza a húsbavágó erek 
indáit finom lasszók s csörg ő  szerpentinek fején de szél- 

köszörülte nád s gyöngyházfogú 
csapdákban kínozott teste utolsóra feszül forog vért köpköd 

ugrásra lapul bordái közt a nyíl... 

Nem nehéz e versben a már ismert Illyés-versek képeire, mo-
tívumaira, kulcs-szavaira bukkannunk — a verset joggal tart-
hatjuk tehát mintegy egész eljövend ő  költészete ősképének is. 
Egyben Illyés első  remekműve, az Újra föl tetőzése is szürrea-
lizmusa els ő  periódusának, hiszen azok az írásai, amelyek ezt 
a verset körülfogják, mint milyen a Hajnali fény című  próza-
verse, vagy a budapesti telefonkönyvr ől írott dadaista-szürrea-
lista veretű  traktátusa műhelyének inkább érdekes tünete, mint 
tartós eredménye. 

(Folytatjuk) 



đrömmel állapíthatjuk meg, hogy Gál 
László legújabb* kötete nemcsak elérte, 
hanem több tekintetben felül is múlta az 
1965-ben napvilágot látott Lepkevilág 
színvonalát. Ez a tény rendkívül jelent ős, 
mert Gál László költői muгikásságára jel-
lemző  a minoség nagyfokú ingadozása. A 
folyóiratokban publikált versei arról tesz-
nek tanúságot, hogy Gál nemcsak a gyön-
gébb verseit engedi ki könnyen kezei kö-
zül — amit még meg tudnánk érte-
ni hanem" azokat is, amelyeknek 
a színvonala az átlagosnál is jóval alacso-
nyabb. Hogy ez a kötet mindezek után 
mégis eléggé egységes , az jórészt Вurány 
Nándor szerencsés és biztos válogatásá-
nak köszönhetе . Az az érzésünk, hagy a 
Gál-kötetek rendszeres válogatója ez al-
kalommal végezte a legderekasabb mun-
kát, sókkal szigorúbb volt, mint az el őző  
kötetek összeállításainál. Mindezt azért 
tartjuk fontosnak megemliteni, mert nem 
csak a versek, de a kötetek színvonalát 
illetően is Gál jelentős ingadozásról tett 
bizonyságot. Az 1959-ben közzétett kötete, 
a. Dal a szegény halászról nemcsak mun-
kásságának volt egyik szerencsés pilla- 
nata, hanem a jugoszláviai magyar köl-
tészetnek is. Am .az 1961-ben napvilágot 
látott Ispilásig már újra mélypont volt. 
A Lepkevilág ismét előretörést jelentett, 
s mint ahogy egyik akkori recenziómban 
jeleztem** ebben a kötetében a költői hang-
skála bővítéséről beszélhettünk. Itt már 
a számadás keserű  hangja egyre élesebb 
megfogalmazást nyert, a költ ő  ha nem is 
szabadul meg bizonyos dogmatikus téte-
lektől (hit — nе  n —  hit),  ezeknek a té-
teleknek merev szembesítését ől mégis ver-
seínek legértékesebbjei éppen ebb ől a sza-
badulasi törekvésból szítták éltető  nedvü-
ket.. Másrészt ugyanebben a recenzióban 
foglalkoztam olyan problematikus kérdé-
sekkel, mint például a modorosság, amely 
annak az eredménye, hogy Gál nem vi-
szonyul al'kotólag a népi elemekhez, és 
általában a Lied-formához, hanem mecha-
nikusan, szervetlenül akarja azt beépíteni 
költészetének struktúrájába. 

Utolsó kötetét lapozgatva, arra a meg-
állapításra jutottam, hogy a modorosság-
nak ezt a megnyilatkozását , ha nem is 
küszöbölte ki, de a minimálisra csökken-
tette. Persze, sajnos, ezt nem úgy érte el, 
hogy egy alkotбbb, vagy mondjuk: bartó-
ki viszonyt épített ki a népi elemekkel, 
hanem úgy, hagy megkerülte ezt a relá-
ciót. 1 Tre1 elérte, hogy egy érrel szegé-
nyebb, de ugyanakkor jóval egységesebb 
és színvonalasabb lett a kötete. 
A verseskötet legjelentősebb erénye 

azonban, hogy Gál megújuló erővel vál-
lalta azt a világot, amelyet a Dal a sze-
gény halászról című  könyvében fedezett 
fel, és amelyet a Lepkevilág-ban tovább 
varriált. Most már elmondhatjuk, hogy 
Gál költészetének világa határozott, kör-
vonalazott, a formajegyek pedig egyre 
jellegzetesebbek, egyénibbek. Egy biztos: 
minden hiányosság ellenére e költészet 
mögött gyéniség áll. Mégpedig olyan egyé-
niség, aki vállalta az id ő  terhét, nem fe-
ledkezett meg róla. Gál Lászlóval szem-
ben tehát szigorúnak kell lennünk éppen 
a költészete érdekében . Mert ha kissé 
visszatekintünk, ez a költészet a múltban 
a mécs szerepét játszotta . Gál László ge-
nerációjának majd minden írástudója 
meghátrált az idő  előtt, vagy könnyed fel-
színességgel, „ irodaimiaskodó beszéddel" 
vagy pedig megkerüléssel, hallgatással. 
Ha az irodalomban fel akarjuk fedezni 
azokat a humánus, tragikus és komoly di-
lemmákat, amelyek elé Gált és kortársait 
az idő  állítatta, akkor Gál költészete ta-
lán az egyetlen, amely úgy hű  maradt 
az időhöz, úgy nevezte nevén, hogy nem 
hamisította meg. Eddig a pontig Gál Lász-
ló nehezen és nem kis kerül őutak árán 
jutott el. Kerülőutaiban sokáig a megté- 
vesztett tudat bolyongásainak dokumen-
tumait adta, ma azonban, amikor költé-
szete mino"ségileg fejlődött, akkor megad-
ta e bolyongás művészi megvalósítását,  

hangsúlyozom: nem mindig eredménye-
sen. De a megtorpanásokat is meg kell 
érteni: Gál László vállára túlsagosan is 
nagy súly nehezedett, és azokat a tragi-
kus, történelmileg felel ős, emberileg sok-
szor nagyon is ellentmondásos konfliktu-
sokat , amelyek az alkotó , a társadalmi 
lény és egy közösség egymásrahatásában 
előfordultak, sokszor egyedül Gál hordoz-
za a mai irodalmunkban , mert generáció-
jának legtöbb írástudója nagyon könnyen 
megfeledkezett ezekr ől a konfliktusokról 
és csodálatos könnyedséggel adaptálódott 
az „újhoz" . Mindez azonban nem menti Gál 
gyöngébb periбdusait, hanem csak szilárd 
talajra állítja a jelentősebb műveket. Igy 
többek között ez a kötete is művészi doku-
mentuma egy emberi vívódásnak, szám-
adásnak, amelyet az idő  kereszttüzében ért 

végig a kreatív költői magatartás. Sors-
döntő  kérdése ennek a költészetnek pél-
dául, hogy mi volt az illúziók, a nagyot-
akarások, a szavak értelme, amelyeket 
nem kísért mindig a tett . Mi volt az ér-
telme a szavaknak, amelyek „a szélben" 
voltak, ott éltek. Hogy megtaláljuk erre 
a költészetében rejtetten mindig jelen-
levđ  választ, nem haladhatunk azon az 
úton, amelyen Gát egyes kritikusai ha-
ladnak, akik felvetik, hogy pesszimista 
vagy optimista-e ez a költészet. Egy 
ilyen merev ellentétpár felállítása nem-
csak Gál költészetének meg nem értését, 
hanem általában a költészet iránti sü-
ketséget jelezné . Az út mindenképpen 
zsákutcába vezet. Am, ha egy más szem-
pontból közelítjük meg ezt a kérdést, ak-
kor felfedezzük , hogy Gál költészete az 
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előbb említett fundamentális kérdések-
ben gazdag és ellentmondásos is ugyan-
akkor. A hangvétel majd minden ver-
sében elégikus, visszaemié'kező, a hang 
fojtott tónusú és keser ű. A költő  leltá-
roz, számot ad mindenr ől, ami elveszett. 
Következtetései negatívak, Gál inkább 
az elveszett, mint a meglelt illúziók éne-
kese.. Am ugyanakkor Gál minden el-
vesztett illúzió után újult erővel keresi 
az újabb illúziókat. Az enyészet min-
denbe belemar, mint a rozsda. Saját 
illúzióinak pusztulását úgy teszi még ha-
tározottabbá, hogy keserűen biztatja az 
újabbakat, az eljövendőket az Uj illú-
ziókra. Az ember elvészhat, az Illúziók 
nem. Mintha csak azt akarná hirdetni a 
költő; hogy az illúziók, esthajnalcsilla-
gok, elérhetetlenek, de nélkülük nem le- 

het élni, s az emberi élet nem más, mint 
az illúzióknak eszelős vagy bölcs, lel-
kes vagy keserű, reményteljes vagy re-
ménytelen kergetése, és ez az ami nél-
kül nem lehet élni. Van ebben a 'költé-
szetben az öregkor aromájából, de ez az 
öregkor nem a bölcsesség, hanem a ke-
reső  vívódás ízeit hordozza, és ez az, ami 
megkapó és modern Gál László költésze-
tében. Minden sor a fiatalsagot revidiál-
ja, de az öregkorral kérkedik. A „kály-
ha" szimbóluma mintha csak a kérkedés 
kérge lenne, amely alatt még heveseb-
ben ver a lelki fiatalság friss apológiája. 

Azt hiszem azonban, hogy Gál a leg-
jobb alkotásaiban is gyakran megelégszi"k 
félmegoldásokkal. Ezek a félmegoldások 
abban nyilvánulnak meg, hogy Gál le- 

mond költészetének olyan lehetősége.iről, 
amelynek töredéke néha latensan már 
megbújik a sorok között. Bármilyen je- 
lentósegű  is Gál számadói, belső  vívódó- 
sú költészete, mégis van esélye, törté-
nelmi tudata arra, hogy költészete ne 
csak ilyen legyen, hanem lázadó, s lá-
zító elemekkel is gazdagodjon. Ez nem 
afféle recept, hiszen amint már állítot-
tam e költészetben fellelhetők ezek az 
elemek, ugyanakkor szerintem nem len-
ne művészileg indokolt, hogy Gál le-
mondjon azokról az értékekről, amelyek-
nek a megvalásítására már els ő  köteté-
ben vállalkozni mert: a szociális és a 
társadalmi pátoszról. 

Ezek az elemek hiányoznak legújabb 
költészetéből, úgy érzem, ez a véna nem 
lüktet eléggé. Helyette Gál sokszor be-
hódol a gügyögő  papagáj-modernizmus-
nak, a ma már sokszor túlságosan is 
hermetikus költészeti divatoknak, amely-
nek a dagályára a jugoszláviai magyar 
költészetben is már többször rámutattam. 
Hogy félreértés ne essék, nem a mode rn  
költészetről szóltam az imént, hanem ar-
ról a pizsamakabátos költészetr ől, iro-
dalomról, amelynek a végső  határa csak 
annyi, amennyit a pizsamakabát megen-
ged, és amely ennélfogva nem modern 
és nem is költészet már. Úgy érzem, Gál 
sem mentesült ezektől a hatáso'któl, ha 
nem is voltak rá döntő  szereppel. 
Кölteszetének legnagyobb hibája nem 

ebben, hanem bizonyos egyszerűsítő  moz-
zanatokban keresend ő. Gál átlagos Ver-
seiben eléggé szimplán látja a világot, 
verseinek struktúrája is ilyen. Mereven 
követi egymást a tézis és az antitézis. A 
technikai eljárás rendldvül egyszer ű : 
egyféle hangulatot, életérzést teremt, amit 
aztán a végén, leggyakrabban az utolsó 
sorral poentizálva egy más irányba el-
lenpontoz. Igy például a Költő  cmnű  ver-
sében egészen a végsőkig banalizálódik 
ez a módszer. Az ilyen versek nagyszá-
mú szerepeltetése egyféle tartalmi és for-
mai inkoherenciát szül, a sorok szétesnek, 
önmagukért vannak, a logikai, a techni-
kai stb. bukfenc szintén önmagáért van; 
a vers világa teljesen szétesük. Nem a 
belső  ellentmondásosság ellen szólunk, 
hanem az olyan ellentmondásosság el-
len, amely nélkülöz minden összefüggést. 
Az az érzésünk, hogy Gál gyakran a 
röpke és nem eléggé átérzett hangulat-
nak engedve írja ezeket a verseket, és 
a szervezett egység hiánya a rossz érte-
lembe vett hírlapírói ihlet kényszerér ől 
tanúskodik. Ezáltal számos verse puszta 
újságírói vázlat marad, költő  köntösbe 
öltöztetve, a vázlat lényege pedig egy-
egy ellentétpár (hit-nemhit, szeretet-
gyűlölet, illúzió-valóság) sematikus szem-
beállítasa. Ez mindemképpen a költészet 
dogmatizálása akkor is, ha modernebb 
eszközökkel 'készülnek is ezek a versek. 
A dogmatizmus tehát, mint ahogy azt 
már megemlítettem, Gál költészetének 
tárgyalásakor, nemcsak a „traktoros"-ver-
sek esetében lehetséges.  

Végezetül csak azt jegyeznénk meg, 
hogy csupán néhány szimptomatikus, je-
lentős vagy aktuális kérdéssel foglalkoz-
tam. Azt gondolom, hogy Gál költészete 
ma már olyan értékeket képvisel, olyan 
minőségi ingadozásokat, metarrlorfózíso-
kat mutat, hogy átfogó elemzése csakis 
egy hosszabb tanulmány keretében le-
hetséges, és csakis néhány alapos tanul- 
mány megjelentetése után lehetnek re-
cenzióink is pontosak. Ezért, különböz ő  
alternatívák el őtt állva úgy gondoltam, 
hogy e költészetnek csak a legjelent ősebb 
kérdéseire térek ki. Számos ugyancsak 
fontős mozzanatát, tulajdonságát Gál ver-
seinek nem tárgyaltam, talán egy hisz- 
szabb tanulmányban erre is sor kerül 
majd. 

* Gá1 László: Szó a szélben, Fórum Könyv- 
kiadó, Novi Sad, 1968. 

** Számadđs és szembenézés az életm űvel, 
Magyar Szó, 1965. június 6. 

végel lászló 
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olvasó- 
napló 

Dobai Péter 

Ha előzményét keresném ennek a fajta 
mozdulatlanságban rejlő  mozgalmasság- 
nak, a Téli éjszakához hasonlíthatnám: 
feltartóztathatatlan az id ő  mulása a leg-
mozdulatlanabb világban is. Mérhet ő  idő-
ben pereg a -téli éjszaka id őtlen-mozdu-
latlan embertelensége. Dobai világában a 
szállni kész vászon tűzfallá merevül, a 
verőfénynek nem léte, nem kiegészít ő je, 
hanem gyilkosa az árnyék. — Maradhat-
nak-e tűzfalaknak a reménytelen szélbe 
feszített vásznak ezen a vitorláson? D ő l-
het-e minden verőfény éles árnyékokba? 
Merev a szállni teremtett, mozdul a moz-
díthatatlan. Robbannak a sorok, nemcsak 
mozgás és idő  ambivalenciáitól. Robbant 
a humánus-antihumánus együttes jelen-
léte, robbant a szójelentés és képjelentés 
dinamizmusa, a hinni a hihetetlent páto-
sza, az egész versépítkezési módszer. 

A szójelentés és a szóhangulat vibrálása 
az eredeti lágy, nyugodt tónusokat önnön 
ellentéteivé alakítja. Meg őrződik közben 
az eredeti jelentésárnyalat is, belejátszik 
a vers egészének értelmébe, hangulatába. 
Brechti paradoxonok, József Attilá-s meg-
őrzött, kiharcolt humanizmus. A versek 
abszurd világlátása, intellektuális remény-
telensége állandó feszültségben van az 
alapanyagot alkotó egyszerű , nyugodt szö-
vettel. Ahogy József Attila kétségbeesett, 
reménytelen verseiben sokszor csupán a 
dalszerű  ritmus és a grammatikai egy-
szerűség őrzi az emberséget, Dobai para-
doxon-ellentét költészetében a versek 
alapszavai hordozzák a humánumot, a hi-
tet az egyszerű  emberi élet lehet őségében. 

Sorról sorra azonos a módszer. Nézzük: 
hogy válik a „csillagok acéljában mély 
vonalú táj" nyugalma kérlelhetetlenné a  

(hárman 
az ELSŐ  ÉNEN 
kolloi kozul) 

„szuronyba vésett halál" hasonlattal. A 
kommersz kép — „a város, mint dísz-
kutyát sétáltatja a vasárnapot" — végle-
tessé élesedik a következ ő  sorral — „s az 
ünnep habzó szája a túlsó járdát meg-
ugatja". Milyen vasárnap, milyen ünnep, 
milyen díszkutya ez a habzó szájú? Így 
tör be az egyetemes hidege a provin-
cializmus langyosvizébe. A vasárnap-nyu-
galom az ünnep-díszkutya iróniája átfor-
dul egy csupa szakadék szabdalta világgá, 
ahol nincs helye többé sem a nyugalom-
nak, sem az iróniának, csak a vers-ért ő  
riadalmának. 

Nemcsak a bels ő  logika, nemcsak a kép, 
és hangulat, sokszor a képnélküliség, ko-
pár szentenciák mondják ki, ahogy isin- 
denki tudta dolgokról beszél az ember, az 
ellentmondásokat, igazságokat. Mintha: 
Brecht fogalmazta volna ezeket a meg-
fellebbezhetetlen, tömör, dísztelen monda-
tokat. 

Előfordul, hogy a vers egésze áldozatul 
esik a frappáns képnek, a pontos mondat-
nak. Előfordul —, mivel minden mozaik 
robban, hogy a vers egésze halkul el. 

Ha a részletek az egész verset segítik, 
így épül a sorokból, a képekb ől a vers. 
Hogyan virrad, hogyan virradunk Dobai 
Virradójában? 

Harang a völgyben, megül, mint lomb-
csend a hegytetőn. Harang-béke, csend-
béke. „Mint kutak halvaszült hulláma" —
nincs itt béke, a messzire hangzást beke-
rítik a csúcsok, fogoly a hullám, megtö-
rik a tett. Négy rövid sor állóképe — egy 
egész világot hordoz. 

És hirtelen megelevenedik a mozdulat-
lan. Egyetlen levél, ágon a levél mozgat-
ja az időt a versben. Nem perc-id őt, nem 
a keserves virradó óráit, nagy id őt, a ter-
mészet idejét. Fordulnak az évszakok a 
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maguk komótos, feltartóztathatatlan rend-
jükben. Megy a természet ideje. 

Van-e emberi idő? Mi az emberi idő ? 
„Holthullám olaja". 

Van-e ember ebben az időben, ebben a 
virradásban? Virraszt a költ ő  és az, akit 
egyes szám második személyben szólít. 
Hol az egyes szám második személy ű  
megszólítás hagyományos-időtlen szerel-
mes éjszakája? Hol a tegezés meghittsé-
ge?" Arcodon lassú könny a halál. Keze-
den alvadt vér a harc." 

A fény ködbe ütközik. A köd elnyeli a 
távoli tájat, a fát. Marad az interieur 
„kisöpört udvarú csönd." Mintha enyhül-
ne a borzalom. „Világosodik." Télen, dér-
kristály karácsony télben virradó. 

„Az első  fényszurony sebesült férfitest" 
— üt a zárósor, a megvirradt világ els ő  
fénye. Visszadöbben az egyes szám má-
sodik személy is ebben a sorban. A le-
meztelenedett emberi test fehérségében. 
Milyen volt az „idillnek" ez az éjszakája? 
Milyen harang-ütésű, halvaszült hullámú 
éjszaka után virradtunk? Milyen az a 
hajnal, amely a fehér fényekkel a csu-
pasz testek halott-fehérét hozza? Íme a 
kérdések, amelyek a vers képi-intellek-
tuális logikája nyomán felvet ődnek. Van 
azonban egy mélyebb szövet, amely mást 
sugall, kiegészíti ezt a logikát. Megy az 
idő. A télre tavasz jön, nyár jön. A haj-
nalra teli nap következik. A mozdulatlan 
idejű  vers élménye a mozgás. A termé-
szet mozgása. A csupa abszurditás képi 
világ, emberi világ, a legemberibb alap-
motívumokból épül fel. 

A sorokban ott bujkál az „Árbocok ke-
resztfáján zászlók szomjaznak" hite. Az 
abszurditásokban az egyszer űség hitvallá-
sa, a mozdulatlan képekben a mozgás, a 
mozaik-törtségben az egység. 

8öresök Mária 

Ugyanez a paradox valóság „dajkálja" 
Böresök Mária költészetét is. Ugyanezt 
éli, ugyanezt írja, Dobaihoz hasonlóan. 
Víziói rokonmódszerűek, rokontartalmúak 
Dobai világával. „Itt nálunk béke van". 
De: Lyukas csecsemőkoponyák a levegő-
ben, varként feszül az aszfalt földjeinkre, 
üszkös, elrohadt szárnyúak az ék-alakban 
húzó madarak. Hol a tavaszodás idillje? 
Gyöngyházszfnű  esők és mocorgó földek. 
„Lábadozunk a télb ől". „Különben béke 
van".. .Látszat-béke, látszat-tavasz mögött 
antihumánus lényegek árulják magukat. 

Hasonló; de mégsem azonos Dobai és 
Böresök módszere. Dobai tördelt, sor-kép 
mozaikjával ellentétben B őrcsök kevés 
elemből szerkeszt, kevés elemből teremt a 
versen belül intenzív mélységet. De né-
hol az egyszerűsítés lapos, a megoldás 
szokványos, a logika szegényes. 

Groteszk mozaikok helyett egyszer űség-
tömbből épül a szerkezet. Ezen a tömbön 
belül őrzfiđik meg a mozgás is. A képen 
belüli dialektika helyett az egész vers 
arányos, „klasszikusabb" szerkezete hor-
dozza a belső  feszültséget. A két versszak 
contra harmadik egysége és dialektikája 
kerekíti teljessé ezt a valóságlátást. A híd 
című  vers tárgyi világának leírásában 
Déry Tibor G. A. úr X.-ben-jének „rozs-
datemetőjére" asszociál az em ber. Be-
mocskolt partvidék, bádoglemez, a zászló 
színe a megadás színe, a fehér, azt fújja 
a szél. Zizegve gyűrődő  víz, „hallom, isten 
törött álla / a csendben hogy ropog." Ha-
lálzaj. Pusztulás-nesz. Halott az angyal, 
törött állú az isten. 

És ível a híd. Innen ível a harmadik 
versszak: 

„s hallom, hogy karcolódik 
az üveggömbtest ű  égre 
a meztelen erővonal 
gyönyörű  célszerűsége." 

A pusztulás zajai után az épít ődés lehe-
Tetszérű  csendje, a karcolódás csendje. A 
„karcolódik" jelen ideje, amely jövő-pers-
pektívájúvá tágítja a verset. A verset, 
amelynek múltja a hare, jelene a roncs, 
és amelynek a harmónia csupán a jöv ő-
i e. 

ILLES ÁRPAD LINOMETSZETE 

A „híd" az híd csupán? Vagy a jöv ő? 
Remény? Lényeg? —Így válik a versb ől 
költészethez méltó szimbólum, amely nem 
fordítható le egyetlen allegorikus jelen-
tésre. Híd, amely ível tárgyi környezeten, 
múlt ütötte sebeken át az emberi hitig. 
Ahhoz a hithez, amelyet Dobai a „zászlók 
szomjaznak"-ban fogalmazott meg. 

Böresök a hagyományos költ ői világon 
belül kiharcolja a maga újfajta helyét és 
újfajta költészetét. Dehumanizáltsága egy 
újfajta humanizmusig fordítja a hagyo-
mányt. A szülésben a születés, m-születés-
ben a gyermek eszmélkedése. 

„Fölállok nélküled. 
Magzatburok tündérruhádat 
úgy tartom, mint glóriát. 
Megszültük egymást: 
nincs tovább!" 

Kétszeres a születés. A biológiai, amikor 
az anya világra hozza gyermekét. A tár-
sadalmi, amelyben a gyermek megszüli 
önmagát, elvágja a biológiai köteléket, 
elbocsátja anyját. 

Ritka a magyar költészetben, a csupa 
férfi magyar költészetben a n őiség férfi-
öntudata. A női vágy öntudata. És emel-
lett a nőiség hagyományos, szelid nagy-
sága, szépsége, elátkozottsága. Dalszer ű  
egyszerűség és benne a modern érzelmi 
viszonylatok ezerszer elátkozott differén-
ciáltsága. A sorokban leheletnyi feszült-
ségek. Egyensúlyozás a n ői sors vállalt 
pólusai között. Egyensúlyozás alázottság 
éš öntudat, áldozat és felülemelked ő , sza-
kító és elhagyott, kifosztott és adományo-
zó pólusai között. A kopár-egyszer ű, ko-
nok-kétségbeesett versek teljes n ői világa. 
A tőmondatok, az egyszerű  bővített mon-
datok dísztelensége közben egy-egy me-
tafora gongütése. Egy-egy kép epikus 
gazdagsága. 

Tandori Dezső  
Objektív, véletlen-alkotta halmaz va-

gyunk. Létezésünk önmagunkba zár ben-
nünket. Nincsenek önmagunkon túlmuta-
tó viszonylataink. „T őled se, hozzád se. / 
Távol se, közel se." Akár egy part kövei. 
Szubjektív segélykiáltás, rezignált önis-
meret, a szemlél ő  tárgyszerű  megállapítá-
sai. Íme a vers. „Csak egészben nem fé-
rek át önmagamon". „Létezésed szélcsend-
je voltál". „Áthullok eszméletemen. Ál-
landóan következem." Katatónia. Pillanat-
kép, amelyet a halál tesz örökkévalóvá. 
Színhelye vagy csupán egy változásnak. 
Ha jelenléte vagy — megölne. Ne add fel 
„önmagányi teredet"... Maradj k őnek, 
nem oldódhatsz másban, megfulladtok. 
„Nincs hová légy: már jelenlét / nélkül 
ott állsz minden lehetséges nyomodban". 
A halál után már csak „kövületeddé" ele-
venedhetsz. 

Kővé vált egyember. Ennek a kővé 
vált egyembernek a viszonylataivá transz-
ponálja a világot Tandori Dezs ő . Ember 
és önmaga. Ember és múltja. Ember és 
lehetőség. Általános emberi viszonylatok. 
Intellektuális viszonylatok. 

Nincs ember, kő-ember, egy ember múlt 
nélkül. Tele a múlt áldozatokkal, amelyek 
röptünket segítették. Nem feltámasztha- 

tók az "áldozatok. „Ki teszi meg még egy-
szer az utat / értük ;  visszafelé, ,hiába?" 
Ha felkeresed az "elmúltat, feltámasztod 
az elhagyottat, a múlt, mely jelenedt ől 
nyerte értelmét, esetleges, értelmetlen vi-
lággá foszlik. „Sápadt, közönyös arcok" a 
jelénvalóság varázsa nélkül az elhagyot-
tak. Milyen a tandoris múlt-élmény? A 
múlt a mindig felelős jelen maradjon? De 
hiszen feltámaszthatatlan az elhagyott 
idő . Jelen esetben a két vers összecseng ő  
kérdésfeltevése és ellentétes válasza az, 
amely Tandori kérdéseit és válaszait hor-
dozza. Máskor egyetlen versen belül ta-
láljuk a látszat-ellentétek látszat-di"alek-
tikáját. Felületesen nézve, mintha ugyan-
azt és az ellenkezőjét állítaná egyszerre. 
Pedig csupán az állítást egészíti . ki, teszi 
önmagában zárttá, igazzá és emberivé. 
Hitvallása talán, hogy „minden megkö-
zelítés már önmagában tünékeny." Hol a 
versek egymásutánjában, hol a versen be-
lül a feleselés. Tünékeny megközelítés. 

Elmúlás. A pillanat időbe ágyazódik. 
Nincs álló - idő , "a pillanatot, amely gyö-
nyörűséggel kövez, kínnal tép ő  pillanat 
követ. Mozgás. Az objektív mozgás szét-
hull kubista darabokra. Az egy-ember 
tériszonya önmaga körüljárhatóságától. 
A magány visszhangtalan-hatástalan be-
széde. „Mint egy tenyered közé vett arc 
nem-moccanása". Van életteli mozgás? A 
szív „fű-gyökérnyi markolása". A vege-
tatív mozgás öncélú vitalitása. 

Nem történhet új velünk, minden „va-
ló" mindig „változat". De hiába készülünk 
a sorsra, amikor az elér bennünket, már 
nem önmagunk vagyunk. Hiába békülünk, 
ha a megbékülhetetlen elér, kizuhanunk, 
„s már nem magunkon át." „A . folyton 
egyhelyben maradó teret" a tünékeny em-
beri remény teszi örökmozgóvá. Van-e 
helye a reménynek, amikor nincs teljes 
maszk, csak a halál utáni. Amikor Ham-
letben ismerhetünk magunkra. Egyetlen 
teljes halál utáni önmagunkra. 

A jöv ő . Úgy maradhassak önmagam, 
hogy elmúlt énemen túllépjek. Diszkonti-
nuus múlt, "diszkontinuus ember? 

Az általános emberi viszonylatokban 
megszenvedett intellektualitás. De veszé-
lye ennek az intellektualitásnak, hogy a 
vers — bármennyire tünékeny megközelí-
tésű  — megverselt tézissé válhat. 

Az általános emberi azonban Tandori-
ban is konkrét történelmivel terhes. 

Milyen a part, amelyen a kövek hever-
nek? 

Úgy üresedik az élet, ahogy költözés 
után a lakás. Faltól égig kozmikus otthon-
talanság. „Borotvaként kaparja a fény a 
borostás falat... A fák, mint f űrészfogak, 
az eget a földt ől elharapják." Az értelem 
villanykörte 

„fénye mindent szétfeszít 
a parkettkoekák réseit, 
mint vallatók a fogakat 

. 	mint a szögek az inakat." 

Az otthontalanság kínja, a történelem 
kinzókamráinak kínja. Az összes lehetsé-
ges sík, értelmezés szétválaszthatatlanul, 
egyetlen mondatban. Nem szerkezeti egy-
ségről szerkezeti egységre, nem képr ől 
képre, hanem mondatról mondatra teljes 
ez a tünékeny megközelítésű, érett mód-
szerű  költői világ. Nem ellenpontozós 
módszer. Erőszakos tömörítés, képi 
expresszivitással és a szenved ő  intellek-
tualitással. A sor, a kép, a gondolat kény-
szeríti olvasóját,. hogy ne elégedjék meg 
az egyszerűsítő  tézissel, hanem járjon be 
minden mélységet. 

A csupasz falú, levetkőztetett jelenben, 
az értelmes-értelmetlen áldozatokkal teli 
múltban otthontalan, de uralkodó is egy-
szerre a költő. A múlt tőle nyeri értelmét, 
és a disszonáns, fűrészfog-kontúrú világ-
ban a költő  körül simulnak párhuzamos 
falakká a szelek, keze köré nyitott csa-
pokká a süvöltő  fák. 

Van otthon — belül — az otthontalan-
Ságban. Van állandó — a szív mozgása —
a széthullásban. Nincs feloldózás a ma-
gány keresztje alóla 
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A jelentős alkotások, a bonyolultabb 
szövetű  művek általában tanácstalanságot, 
tapogatózást, , kétkedő  visszahőkölést, .bi-
zonytalanságot és bizalmatlanságot kelte-
nek; s a bizalmatlanság már nem is a 
művet kezdi ki, hanem a kulisszákat és 
az álproblémákat, melyek könnyebben 
kuszálhatók össze és mozdíthatók el he-
lyükről, és alkalmat is nyújtanak a 
szenvédélyes „rendezői kedv" kinyilat-
koztatására. Igy aztán mondanom sem 
kell, a mű  áldozatul esik ugyan, de tám-
pontot nyer az egyensúlyából kibillen ő  
kritika, vagyis a kritikus, aki ily módon 
elindulhat tetivális pályáján. Természete-
sen itt már nem beszélhetünk az egész 
vizsgálatáról és felmérésér ől; a műalko-
tást meghaladja vagy helyesebben elhagy-
ja a hajtóerő  és a szerencsésen vagy sze-
rencsétlenül választott fogódzó terebélye-
sedik lényeggé, lesz központivá. Nyilván 
minden kritikai próbálkozás magán viseli 
e szépséghibát, hisz a kritikai törekvés 
már eleve kizárja a szinkronmegoldáso-
kat és megvilágításokat, mert míg a mu 
egységre törekszik és szintetizál, azaz 
tömbben jeleníti meg anyagát, addig a 
kritika a bonctan felé tolódik, ered őket és 
szálakat bogoz, fonalakat mutat a fonat 
helyett. Mégsem lehet a kritika ezen tu-
lajdonsága és módszere a műfaj teljes ér-
vényű  igazolója, legalábbis nem minden 
esetben. Mert — hogy az előbbi hasonlat-
nál maradjak — ahogy a fonatban sem 
minden szál egyformán erős és lényeges, 
tehát összetartó és meghatározó jelleg ű , 
úgy a műalkotás egyes elemei sem egytől-
egyig primárisak, vagyis a kritikai illetve 
a kritikusi fogódzó sem minden esetben 
biztonságos. Egyszerűbben, nem elegend ő  
kitapogatni a támpontok egyikét, hanem 
a megtalált kiindulópont szerepével, je-
lentőségével, ha tetszik, min őségével is 
tisztában kell lennie a kritikusnak Ellen-
kező  esetben fennáll a veszély, hogy a 
lényeges mellőzötté váljon és a mellékes-
ben keressük a súlypontot, melynek — ha 
sikerül is — áthelyezése menthetetlenül 
felborítja a legstabilabb műveket is. Rend 
és világosság helyett tehát zűrzavart, kö-
dös tapogatózást és kiforgatott értékskálát 
eredményez így a szigorú megítélés a „tu-
dós" vizsgálat. 

Persze, az ilyen kritikai tévedések nem 
mindig egyformán súlyosak, sőt, sok eset-
ben azon kívül, hogy megállapítjuk elté-
velyedésüket, figyelemre sem méltók, hisz 
szükségtelen külön bizonygatnom, mily 
keveset is árthatnak a szórványosan je-
lentkező  téves értékelések egy-egy izmo-
sabb műnek. Azonban jelentősen hatvá-
nyozódik a káros hatás, mikor a tévedés 
mint külön tudomány igyekszik érvénye-
s'ilni és az értékelés elméletévé n ő. Itt 
már nem a félresikerült kísérletekr ől és 
az elvétett fogódzók esetleges felt űnésérő] 
van szó, melyek a kritikus egyéniségének, 
tehetségének, illetve tehetségtelenségének 
a következményei, hanem egy beváltnak 
elfogadott, elismert iskoláról, mely követ-
kezetesen és céltudatosan fejleszti mód-
szerét, s mely az alaptudás szerepében 
tetszeleg. Ebből következik, hogy semmis 
kis buckáiból gáttá duzzad, saját elméle-
tének védőfalává, mely könyörtelenül áll-
ja útját a tudományos baklövéseit meg-
valósítani és elismerni nem hajlandó, il-
letve (szélesebb és mélyebb kiterjedés ű  
értékeinél fogva nem tudó) műveknek. 
Mert (tudatosan vagy öntudatlanul) retteg 
valamitől az ilyen áltanokra támaszkodó 
iskola, és ezért ismételten, újra és újra a 
könyörtelen ítélkezés kényszerét érzi, ami 
viszont az ő  esetében nem más, mint a 
saját érdekeit és látszólagos érdemeit 
védő, szemellenzős, sematikus ítélkezés. 
Kísérletezni tehát nem mer, az újításokat, 
melyek önkényes, merev határait megha-
ladják, egyszerűen elveti azzal a hamis 
meggyőződéssel, mely csak önmagából 
táplálkozhat és sohasem az anyagból, a 
felbukkanó, módosuló, tehát változásra és 
fejlđdésre törekvő  jelenségekből. Az ilyen 
kritikai tan és kritikai magatartás ered-
ményeként jelentkezik aztán a feddhetet-
lennek vélt és minősített irodalomelmélet,  

mely fejlődni ugyan képtelen, vagy csak 
dekoratíve képes, de mely már eleve meg-
határozza nemcsak a meglevő, de a maj-
dan születő  műalkotások értékét is. Egy 
büretta ez, mely a kritikai vegyszer . el-
fogyasztott mennyiségét méri és csak a 
saját optimális ph-értékét tartja szem 
előtt. Az ideális alkotás számára termé-
szetesen az, melynek telítettsége megegye-
zik saját híg ellenőrző  oldatának telített-
ségével. 

Sajnálatos jelenség azonban, hogy épp 
az érettebb és egyben merészebb alkotá-
sok nem állják ki a büretta-próbát. Mert 
miről is van szó? Megjelenik egy mű, 
mondjuk Mészöly legújabb kötetet és mű-
ködésbe lép az előkészített műszerekkel 
és vegyszerekkel, formulákkal és elméle-
tekkel dolgozó értékelési részleg. El őször 
is a legfontosabbat: mit akar, milyen esz-
méket követ, világképe reális-e, azaz hu-
manista-e, tehát optimista, hiterđs, ingat-
hatatlan, konfliktusokat feloldÁ (vagy fi-
noman, katarzist teremtő)? Megméretik a 
mű  és szerzője és meghozattatik az ítélet. 
Ime egy diagnózis: 4  „Ő  (Mészöly) ugyanis 
úgy komponálja alakjait, hogy életük 
mozgását egyetlen képvilágba merevíti s 
alakjait ebből az egyetlen kimerevített 
képből próbálja felépíteni. đnmagában ez 
nem elvetendő  módszer, s Mészöly kitűnő  
hangulatteremtđ  képessége, érzékeny stí-
lusa lehetőségeket is adnak izgalmas meg-
oldásokra. A baj ott van, hogy ezek a ki-
merevített képek önmagukba zárt sziget-
emberek és ráadásul foltszer űek, még-
hozzá nem is impresszionista értelemben, 
hanem úgy, ahogyan korábban jeleztük: 
alakjai árnyékszerűek, önmagukat meg 
nem valósító emberek árnyékai. Mivel 
azonban Mészöly alkotói módszere mind a 
hősök megformálásában, mind nyelvi 
megoldásaiban, mind az idősíkok váltoga-
tásában alapjában szemlél ődő, embere és 
világa statikus kifejezésével elveszti a 
kontaktust a cselekv ő  emberrel, holott ve-
le kapcsolatban rengeteg kérdése van. 

Mészöly kérdéseivel századunk polgári 
humanistáinak legmagasabb vonulatához 
csatlakozik. Válaszaival azonban elmarad 
a személyiség integritásának védelmében. 
Szárnyszegett, csonka humanizmus ez, 
olyan lemondás, amely ellen Thomas 
Mann és még annyian mások mindig til-
takoztak." 

És egy másik a Balkon és jegenyék cí-
mű  elbeszélésről: „Ebben a novellában 
minden kitűnő, ami odalenn történik. En-
nek a lenti világnak, a lenti világ minden 
egyes alakjának hitele van. Ami viszont 
fönt van, a nagybetűk világában, a bal-
konon, az hiteltelen, megoldatlan, rejtel-
meskedő . Ott minden szó igaz, itt minden 
szó hamis. Ott tények vannak, itt szimbo-
likus értelmű  jelenségek, amikről nem 
tudjuk, mit szimbolizálnak. Valami rej-
télyes félelem élne idefönn, ha valóban 
élne, de nem él, csak „meg van-csinálva". 
A bogarak támadása előtt, sajnos, előbb 
el kell tűrnünk egy kultúra támadását. Az 
Asszony ahelyett, hogy olyan lenne, mint 
az asszonyok általában, olyan lesz, telje-
sen indokolatlanul, „mint egy Gauguin-
kép". A dolgokról is állandóan azt érez-
zük itt fenn a balkonon, hogy nem olya-
nok, mint az effajta dolgok általában, ha-
nem titkos tartalommal terhesek; csak 
éppen nem tudjuk, miért és mivel. Igaz, 
a félelem közérzet; de az olvasó többnyire 
még akkor is kételkedik az ennyire m ű-
velt közérzet igazságában, ha egyébként 
csupasz valóságukban igazak is: kételkedik 
a nagybetűs személyek közérzetének igaz-
ságában. Kivált pedig abban, hogy a jelen-
ségek önmagukon túl jelentenek valamit. 
Mit? Ha én nem is tudom, az írónak föl-
tétlenül tudnia kell; az olvasó azonban 
attól tart, hogy tulajdonképpen maga az 
író sem tudja. Hogy ő  maga sem fejtette 
meg a jelentést. 

Még valamire gyanakszik. Arra, hogy 
az író nem elégszik meg azzal, amit lát, 
amit megragad; hanem azt. amit lát, amit 
megragad, meg akarja pótolni valamivel, 
valami olyasmivel, ami nem abban, ha- 
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nem azon kívül van, amit lát és megra-
gad." 

S e két kissé hosszúra nyúlt idézetnél 
meg is állapodhatunk. Kétségkívül, ha 
nemcsak az alapgondolatot, és a végs ő  
célkitűzés felé diadalmasan haladó mód-
szert követjük, hanem a köréjük fonódó 
részletekre is kitérünk, sok helytálló meg-
ál'lapitásra bukkanhatunk mind Békésnél, 
mind Rónaynál. De ezeket az igazságokat 
csak részletkérdésekként vetik fel mind-
ketten, s így írásaik végs ő  következtetése 
nem ezekre égül. Mert nem is ezeket vizs-
gálják Mészöly műveiben, sőt már nem is 
csak a műveket, hanem az írói szemléle-
tet és szándékot, a világképet és az irányt 
és az ezekből szükségszerúen el őtolakodó 
alkotói bűnt keresik. Így Békés Mészöly 
„csonka humanizmusaval", Rónay pedig 
„szimbolikus megjelenítésével" viaskodik. 
Valójában számonkérés ez, egyfajta alko-
tói adó követélése a realižmus és a huma-
nizmus ürügyén. Mert Mészöly irodalmi 
opusa kilóg az elméletből, s bár meg-meg-
csillan a skatulyázás lehet ősége, a kriti-
kusok nagy sajnálkozasára, az író mit sem 
törődve ezzel ismét eltompítja a fényt. 
Hisz, nézzük csak melyek Mészöly hibái. 

Békés, miután kijelenti, hogy „csak író 
alkotöi módszere és humanizmus felfogó-
sánák szellemi tartalma közötti Qsszé-
függésekkel" óhajt foglalkozni, arra a saj-
nálatos _ következtetésre jut, hogy Mészöly 
„embere és világa statikus kifejezésével 
elveszti a kontaktust a cselekv ő  emberrel, 
holott vele kapcsolatban rengeteg kérdése 
volt". A fentiekb ől önként adódik a gon-
dolat továbbfűzése, vagyis, amennyiben 
Mészöly alkotói módszere a dinamizmus 
volna, kapcsolatban tudna maradni a cse- 
lekvő  emberrel és talan a „vele. kapcsold-. 
tos rengeteg kérdést" is megváiaszolhath б  
humanistához illő , megnyugtató módon, 
és akkor a végs ő  konklúzióban a kritikus-
nak sem kellene Thomas Mann tekinté-
lyére hivatkozva elítélni a „szárnyszegett" 
emberséget. Igaz, csak ennyi a vád, azon-
ban éppen elegend ő , hogy favorizáltságé- 
ban elhomályosítsa, .mellékessé degradál-
ja az alkotói erényeket, melyeket még 
maga Békés is számon tart olykor. Mert a 
bírálat :  által előtérbe helyezett kérdés 
ugyan megengedi azt a megállapítást, 
hogy „Mészöly hősei születési jegyként 
hordozzák egyéniségük zártságát, még a 
legegyedibb kapcsolatokban is, mint ba-
rátság, szerelem nincs teremt ő  kapcsolat, 
nincs transzcenzus ember és ember kö-
zött", de már eleve kizárja ennek a kér-
désnek sokoldalú, a mű  szempontjából 16-
nyeges vizsgálatát, s így mint igazságot 
ugyan, de lényegétől megfosztott igazságot 
a negatív jelenségek sorárba állítja. Hisz, 
nem is maga a probléma itt a fontos, nem 
a szorongásoktól, kényszerektől, képzel-
gésektől terhes világ, és annak m űvészi 
megelevenítése, hanem a cselekvés lehe-
tetlensége, képtelensége, azaz a következ-
mény, mintha ez volna a legf őbb esztéti-
kai mérce. 

És sorolhatnánk még, hogy végül is tel-
jesen eltávolodjunk mi magunk is a vizs-
gált anyagtól és kizárólagosan csak elmé-
leti hadakozásra kényszerüljünk az iroda-
lom célját, hivatását, eszközeit, az írói vi-
lágnézetet stb. bogozgatva. Ám céltalan 
egy ilyen kitérő  bebarangolása, mert nem 
valószínű  hogy a kizárólagosan elvi és el-
méleti viták eredményei aztán majd auto-
matikusan elhelyezik magát az alkotást is. 
Ellenkezőleg nem elméletünkkel akarjuk 
igazolni az irodalmi alkotásokat, hanem 
az irodalmi művekkel elméletünket. S ez 
Igy önmagában is elegendő , hogy téves-
nek minősítsük azt a kritikai módszert, 
mellyel Békés igyekszik megközelíteni 
Mészöly alkotói világát. 

S az utolsó mondatokban már kimond-
tuk a Rónay-féle kritikusi módszerekre 
vonatkozó észrevételünket is. Mert, bár 
látszólag más szemszögb ől, mégis azonos 
kiindulópontról közelít; meg mindkét kri-
tikus Mészöly könyvét. A különbség csak 
annyi, hogy Rónay a realista (s nem a 
humanista) művészi abгбzolásért aggódik. 
azaz közkedveltebb területen hadakozik. 

Hangneme is bátrabb, s őt az ironikus 
hangvételt is megkockáztatja. Számára 
nincs égetőbb kérdés, mely tisztázandó a 
Jelentés öt egérről megjelenése után, mint 
a balkon vagy jegenyék problémája. Ter-
mészetesen ez is csak álkérdés, hisz a 
döntés megszületett már az elemzés el őtt. 
A tények diadalát hirdeti, a jelenségek 
súlyát önmagukon belül önmagukért. S 
ami Rónay leleményességét bizonyítja az, 
hogy elemzése során csakugyan — úgy 
ahogy — bizonyítani tudja saját elméletét. 
Mert emlékezzünk csak vissza a Balkon 
és jegenyékről írottakra, látni fogjuk, 
hogy Rónay itt valóban tények elé állí-
totta az írót és az olvasót is, s ha nem is 
teljes egészében, de a bírálat helytálló. 
Azonban végigolvasva Mészöly könyvét 
minden különösebb meger őltetés néikül 
leleplezhető  a szemferiyvešztés. Ugyаnis a 
Balkon és a jegenyék korántsemMészöly 
legérettebb álkótása,` mégcsak , nem  is ° 
mondható a jelentősebbek egyikének. In-
kább egy kísérleti megállóról beszélhe- 
tönk, ahol egy, már a Magásiskolában ki-
teljesedett alkotói módszer továbbvitelére 
vállalkozott az író. Mert míg a Magasis-
kolában (a könyv egyik legmegragadóbb 
darabjában) a balkon és jegenyék techni-
ka hibátlan ötvözetét méltathatjuk, addig 
a szóban forgó elbeszélés — talári egy t đ  
kéletesebb, vagyis érzékelhet őbb alkotő i 
módszer szándékával a felbomlást 
eredményezi, hogy rajta keresztül az esz-
szé ízű  elbeszélésektől a mesélő  modorúak 
felé tolódjon Mészöly. Tehát a kérdés 
megvilágítására Rónay a törés pillanaté= 
ban született elbeszélést használja fel 
gondosan megkerülve az általa kétségbe. 
vont, de azért jogos alkotói módszer 
csúcseredményét. Megemlíti ugyan a Ma-
gasiskolát, de már csak romjai fölött ke 
sereghet értelmetlenül és érzéketlenül. 
Persze, szó sincs arról, hogy tettetett ér-
zéketlenséggel gyanúsítjuk Rónayt, vagy 
esetleg kételkedjünk esztétikai meggyőző  
désének őszinteségében, csupán furesáll-
juk, hogy kritikusi affinitását — s jellem- 
zően Békését is - meghaladja éz a re 
mekbeszabott alkotás, mely masszív meg-
jelenítésével csak csemege lehet az iro-
dalmi ínyencek számára. De nem felada-
tunk itt most külön is kitérnünk a Magas-
iskola esztétikai értékeire, csak jelezni 
szerettük volna, hogy a Rónay által kifo-
gásolt alkotói módszer is alkalmas kiváló 
és egyedülálló teljesítményekre, _ tehát a 
Balkon és jegenyék szeréлyebb teljesít-
ménye sem a téves modszer követkézmé-
nye. Sőt,. nem hiszünk a téves és téved-
hetetlen alkotói módszerekben. Inkább az 
alkotási folyamat harmonikus egységére 
szavazunk, mely nem választ így külön 
módszert és világszemléletet, formát és 
anyagot, jelenséget és gondolatot, eszmét 
és gyakorlatot, hanem a feldólgozandó 
anyag egységét revelálja, az alkotás belsoб  
tőrvényeit és szükségszerűségeit, melyeket 
vagy meg tud ragadni az alkotó, vagy pe-
dig kienged hatásköréb ől. Mindezek után 
úgy véljük, hogy teljesen felesleges és 
esztétikán kívüli kérdés a balkon és je-
genyék problematikája. 

Nyilván ezzel sem a humanista, sem 'a 
realista művek értékét nem vontuk két-
ségbe, csupán azt igyekeztünk megvilágí-
tani, hogy egy-egy elméleti rendszer nem 
alkalmazható minden alkotásra. Ha vá-
laszút elé állitanának bennünket, akkor 
még mindig nyugodtabb lelkiismerettel 
döntenénk a másik széls őség mellett, mely 
minden egyes irodalmi mű  megvilágításá-
ra újszerű, a mű  törvényeiből taplálkozó 
módszert igényel. Mert inkább vállaljuk 
a kísérlet kockázatát, mint a begyöpese-
dést éš a bénító merevség szankcióit. 

PODOLSZKI József 

1  Мészöly Miklós. Jelentés öt egérr ől. Magvető ,. 
Budapest, 1567. 

z БΡékés Tamás: Jelentés öt emberr ől, Új fras. 
1968. 5. szám 
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varga István 

egy 
dokumenturngyuJte 
ményrő l (Thomas Mann: LEVELEK 1934-1955, 

Európa Kđnyvkiadó, Budapest, 
1967.) 

Az Európa Könyvkiadó jóvoltából nap-
világot látott Thonnas Mann válogatott le-
veleinek egy újabb .kiadáвa, amely 1934 és 
1955 ;között keltezett leveleib ől közöl jó 
néhányat. A válogatást Domokos Mátyás 
és Réz Pál végezte hét német nyelv ű  kö-
tet alapján; de felhasználták azokat a le-
veléket is, émelyek magyar folyóiratok-
ban jelentek meg. Bár a kötet vaskos, a 
válogatóknak valószínűleg mégis nagyon 
nehéz feladatuk lehetett, mivel nagyszá-
mú levél .közül kellett kiválasztaníuk azo-
kat, amelyek számot tarthatnak a mai 
magyar olvasó érdeklđdésére. 

Thomas Mann sokat levelezett. Talán 
úgy gondolta, hogy mint Nobel-díjas író-
nak,,.egy kor és egy osztaly reprezentán-
saként, a legtöbb hozzá intézett levélre, 
hacsak ideje engedi, válaszolnia kell. Le-
veleiben azonban gyakran panaszkodik, 
hagy nincs ideje levélírásra, s talán nem 
is nagyon kedvelte ezt a megnyilatkozási 
formát. Eddig publikált _ leveleiről meg-
állaoithatjuk, hagy általiban rendkívül 
változatosak. Vonatkozik ez a levelek té-
májára, hangvételére, stílusára és terje-
delшére. Tekintettel arra, hogy a levelek 
tematikai osztályozására, feldolgozásara a 
továbbiakban kerül sor, szóljunk néhány 
szót a levelek hangvételéről és terjedel-
méről. A levelek hangvételében megmu-
tatkozik a nagy író rugalmassaga: egyes 
leveleiben barátilag szól a címzetthez, 
máshol az •irónia diadalmaskodik, a har-
madikban a diplomatikus hang teszi a le-
velet érdekessé. Ezenkívül nem egyben a 
családias hangvétel vagy épp a hideg el-
utasítás hangja az uralkodó, a szenvedély 
néha hétköznapi szavakat robbant ki az 
íróbál, majd másutt az önelemzés cél-
tudatos és mereng ő  hangja ,kerekedik fe-
lül. A figyelmes olvasónak az a benyo- 
mása, hagy egy •nagy zeneszerz ő  művét 
hallgatja, ahol minden szín és érzelmi 
árnyalat képviselve van. Igaz az is, hogy 
e nagyfokú művészet a levelekben néha-
néha artisztikus formát ölt: az író egy-egy 
levélben ismétli magát, játszik a gondo-
latokkal, szavakkal, önvizsgálata néha 
felületes. A levelek .a terjedelmet illet ően 
is-igen változatosak: akad közöttük. egész 
rövid, nyúlfarknyi •értesítés, 'de terjedel-
mes; szinte kisebb tanulmánynak beill ő  

írás is. Formájuk mindig precíz és töké-
let. 

Amikor Thomas Mann leveleinek tema-
tikai felosztásáról szólok, úgy érzem, hagy 
egy ilyenfajta „beskatulyázás" sok eset-
ben anestenkélt és erőltetett. Tudaцillik 
Thomas Mann leveleiben a legkülönbö-
zőbb témák keverednek, fonódnak egybe. 
Azonban ebben az esetben a rendszerezés, 
néhány kiеgészítő  megjegyzéssel, megkí-
vánja a tematikai csoportosítást. 

Thomas Mann leveleiben elég sokat írt 
önmagáról. Ír származásáról, érdekesen 
fogalmazza meg munkamódszerét (itt ,je-
lenti .ki, hogy munkájanak tulajdonkép-
peril célja az öröm), önkritikával szól sa-
ját képességeiről. Elsmeri,. hagy bár uni-
verzális elmének tartják, valóban nem az 
de kiemeli azon képességét, hogy egy-egy 
költői mű  tudományos megalapozásában 
nagy hangyaszorgalommal dolgozik. Č9n-
magáról az a véleménye, hogy humorista. 
Ünnepeltetésével kapcsolatban leszögezi, 
hagy ennek érdekében „ujját se mozdí-
tatta". Ettől függetlenül megelégedéssel 
veszi a külбnbбző  megtiszteltetéseket. Al-
talában szűkszavúan és ritkán ír tulaj-
donságairól, inkább helyzetéről nyilatko-
zik. 

A masodik csoportba sorolhatók azok a 
levelek, amelyeket Thomas Mann főleg 
saját műveiről, azok keletkezésér ől, ki-
alakulásáról, forrásmunkáiról és m űvei-
nek fogadtatásáról irt. A Lotte Weisnar-
ban című  regényét , ;párbeszédes mono-
gráfiának", az Elcserélt fejeket „rögtön-
zött írásnak" minősíti. Jó néhány levelé-
ben kitér a József-tetralágiá гa is. Meg-
állapíѕtása szerint a József „mindenek еlőtt 
humoros eposz", melyben a mítosszal való 
játék a legfontosabb számára. Figyelem-
reméltó az a beismerése, miszerint a 36-
zsef végén „némileg több a szociális érett-
sége, mint az elején", amivel külön hang-
súlyozza a mű  társadalmi szempontjait. 
E gigantikus mű  befejezésekor írja: „Ek-
ként hát befejeztetett, és álljon itt mint 
az Allhatatosság és a Kitartás emlékm ű-
ve, mert sokkal inkább látok benne effé-
lét,  mint  netán a Művészet és a Gondolat 
emlékművét." A Mario és a varázsló c. 
novellájával kapcsolatban leszögezi, hogy  

a „novella alapgondolata határozottan 
morális és politikai", bár „egészében még-
is műalkotásnak tekintendő, nem napi-
politikai allegóriának". Sok levelében fog-
lalkozik a Doktor Faustus c. regényével. 
Először egy 1942. február 21-én keltezett 
levelében tesz róla említést („Gondola-
taim egy művésznovella felé kalandoznak, 
adni talán legmerészebb és legborzonga-
tóbb művem lesz."), majd 1943. április 27-
én részletesebben közli a regény tervét, s 
rövidesen utána Bruno Walterhoz, a világ-
hírű  kanmesterhez intézett levelében már 
zenei tanácsokat kér a műhöz. A későb-
biek folyamán leveleiben többször tesz 
említést azokгál a fogásművekről, ame-
lyeket fenti regénye írásához felhasznált. 
Beismeri, hogy többször másolt szakmű-
vekből (pl. a kis Hanno Buddenbrook tí-
fusza testében, aminek ábrázolásához a 
Konversationslexikon megfelel ő  cikkét 
„nyugodt lélekkel, hogy úgy mondjam, 
versbe szedtem"). Mindenesetre megdöb-
bentő, hagy a Doktor Faustus esetében is 
milyen nagy beleélési és átlényegülési 
képességekkel rendelkezett. Rendkívül so-
kat ír a Doktor Faustusról Emii Preeto-
niusnak 1947. december 12-én keltezett 
levelében. A regény több ezoterikus vo-
nása válik így világossá, érthet đvé, ami 
egyik lényeges előfeltétele annak, hogy e 
roppant összetett és őszinte mesterművet 
az olvasó teljes mértékben élvezni tudja. 
1948. március 8-án 1 "anyához intézett leve-
lében először tesz említést a Kiválasztott-
ról. Töpreng, hagy német kritikusai miért 
tekintik ezt a művét nyelvrontásnak, és 
ugyanakkor rámutat a regény nyelvezeté-
nek fogásaira. Már 1947-ben említést tesz 
a Felix Krallról, de a mű  befejezéséről 
csak 1954-ben ír. Thomas Mann nem szé-
gyellt szakemberektől kérni tanácsot. A 
Megtévesztett esetében a méhrák után ér-
deklődik meglepő  tájékozottsággal. Utolsó 
műveiről nem beszél nagy elismeréssel 
(„Csakhogy a Faustus után alapjában vé-
ve elkészültem. Már a Kiválasztott is t гé-
fás utójáték volt, és amit most művelek, 
az már csak időtöltés."), de ettől függet-
lenül újabb terveket forgat fejében: Eras- 
musról, Lutherről .akar történelmi novel-
lát írni, de ebben a halál megakadályozta. 
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Thomas Mann nagyon gyakran tesz le-
veleiben megjegyzést kortársairól. Elis-
meréssel nyilatkozik Kafkáról („Az án 
szenieinben annak a csehországi zsidónak 
rövid, keserves életéből kicsikart műve 
már régebben a művészi próza tartomá-
nyák faszofnáló jelenségei közé számít. 
Valóban semmihez sem lehet hasonlíta-
ni."), L. Feuchtwangerről, Musilxól, Hes-
séről (az utóbbi Üveggуöngyjátékáról ír-
ja: „ , szellemi költemény, teljességgel 
egybefogott és örаnagában nyugvó, kerek-
ded mestermű"), és nem utolsásorban 
bátyjáról, Heinrich Mannról. Ugyanakkor 
rossz véleménnyel van Aldous Huxley 
„The Doors of Perception" (Az érzékelés 
kapui) c. regényér ől („felelőtlen könyv, 
amely csak a vilag butftásához járul hoz-
zá"). Hasonló hangnemben ír a „Gruppe 
47"--rđl is. A kötet leveleib ől úgy tűnk, 
hagy •az elmúlt korok irodalmárai közül 
különösen Goethét (a Faust II. részéről 
egész egyéni véleményt nyilvánít), Schil-
lert, Fontamét és —érdekes — A. Stiftert 
becsülte nagyra. Több levelét zeneszer-
zőkhöz, illetve előadóművészekhez írta. A 
kötet tartalmazza híres levelét, amelyet 
Sahönberghez intézett a Doktor Faustus 
zenéjével kapcsolatban, míg az el őadó-
művészek közül elismerően ír barátjáról, 
Bruno Walterről és a még élő  Pablo Ca-
sal5rol („az emberileg becsületének meg-
mentő] e"). 

Thomas Mann néhány levelében foglal-
kozik magyar kritikusaival is. Lukácsról  

megjegyzi, hogy „szemléleti módját egy-
oldalúnak és elégtelennsk" tartja. Majd: 
„ ... nem helyes, ha engem valaki mer ő-
ben szociológiai szempontból ítél meg". 
Ugyanakkor azonban elismeri, hagy Lu-
kács snus Кk јa „komoly, szép teljesít-
mény", s köszönti hetvenedik születésnap-
ja alkalmából. Kevés emberr ől nyilatko-
zott ilyen elismerően Thomas Mann. A 
dicséгeten kívül ez egy szemléleti mód 
eli merését is jelenti. Rokonszenvvel nyi-
latkozik Szentkúty Miklós tanulmányáról 
is. Meghatok --Thomas Mann sorai József 
Attiláról („lényének gyengédsége és ne-
mes szerénysége, tiszta és szenvedélyes 
idealizmusa - feledhetetlen - benyomást tett 
rám"). Bartbk Béláról mondott elismer ő  
szavai azt igazolják, hogy ezek az al'koták 
az európai - 'kultúrához tartoznak. 

Thomas  Mann.  soha nem tagadta, hogy 
német. Lélekben akkor is német maradt, 
amikor amerikai állampolgár lett. A köz-
ügyeket érintő  lévelében foglalkozik is a 
némeúség problémájával, a .„német lélek-
kel” és mindazzal, ami hazájával .kapcso-
latos. Tudnunk kell, hogy amikor e gyűj-
temény leveleit írta, Thomas Mann már 
világszerte ismert író volt, egy emberi ré-
teg jelentős képviselője, sokak szemében 
szimbólum. Tudataban volt szémélye fon-
tossagának. Tudta, hogy olvassák, amit ír, 
becsülik, és sokan az ő  véleménye szerint 
veselkednek. Thomas Mann és a németség, 
illetve Németország viszonya igen tág 
témakör; több _ doktori értekezés tárgya. 

Itt csak azt állapíthatjuk meg, hogy noha 
nem volt politikus (nem is tartotta magát 
erre alkalmasnak), éleslátásával sok min-
dent előre megértett, meglátott. Igaz, oly-
kor tévedett is, talán azért, mert a német-
ségről nemcsak elméjével, hanem szívé-
vel is „gondolkozott". 

Leveleinek utolsó csoportjába tartoznak 
azok, amelyekben a tematikai változatos-
ság ellenére is szabadon csapong, de ezt 
mértékkel .teszi. Szívesen ír a zenér đl (ki-
tűnő  elemzését adja a Doktor Faustus 
muzsi е  лj nek), több alkalommal foglalko-
zik múvei megfílmesítésével, s általában 
a film szerepéről a mai -ember életében, 
találkozásáról a pápával és nem utolsó-
sorban a fordítás művészetéről. Két leve-
lében elismerően nyilatkozik műveinek 
magyaгогszági kiadásaiгól. 

Thomas Mann levélgyűjteménye vitat-
hatatlanul igen fontos és sok tekintetben 
objektív - kordokumentum. Az emberiség 
válságos periódusaból származnak ezek a 
levelek, egy művészember humánus ma-
gatartását tükrözik. Tartalmilag megbíz-
hatók, arccal az élet felé fordulnak, az 
emberiségért való aggodalom hatja át 
őket. Fezt a magatartást kitűnően jellem-
zik az- 1950 nyarán a Đélnémet Rádióban 
elmondott IVfeine Zeit c. előadá•sának be-
fejező  szavai: ,, ... azt .kívánja, hogy az 
emberiség sorsa ne a Nyomor és az elal-
latiasodás gyalázata legyen, hanem Béke 
és Č  гr m." 

tessék szépEn megfog ~ni egymás kezét 
és  iindufni miinl a  vonatok  
éjsюаkа  

és legjobb lesz ha a hangyaszorgајю mmail 
kidolgozott menet  rend  szerint 
menefed•ürnk csatlakozás tíz harmnnckor 
egy mellékúton a férfi dalándávad 
ezek lehető.leg énelkeilje ,n:ek 
lehet .forradalmi dailit iis 
zászlót vagy krisztus !kiaszott 
cfisznáhólyag +estét фengessék 

гndulás áп clu6ás 
fmdulás 

aztán deér •az éjszaka  is 
hideg lesz meg a kis,po бgárok 
fiqyelmesen néznek szét 

6ezárják a kaput 
b!izfosítálá•пс  is 

a gyerekeket •ágyba •pana ,nesoljálk 
néhoЛ  esfi üma is 

etotФjálk a Игд lапуá 
megelégedéssed  fekszenek  
asszonyuk foszfó соПљја  і kёzё  

апнап  ez élj a küszöbre (1 
vagy a- фетр lют  elé 
ásí.tár6k :1eh.ajhja feij.ét 
és mea.érkezik a fé.rfidadárda 
lehet éltetni valamit 
csak a l йґma і  fontos 
hogy rneg•reit,fenjenek a  nyulak  
az  őnző  me'leg combok kőzött 
aztán  elmegy az é,jsza!ka 
mi maradunk 

tészta és foszdó kenyér  a nap 
 vlltćtg'о  5  . 

tesséik egymás •kezét megfogni 
fndulunik sorban 
valahova - 
mert ott van a cél az igazi vég 
és mindenkinek hiányzik még 
!étrájáród egy fok 
vannak olyanok is akik еi-аdfak 
csöndesen ücsörögnek most a földön 

ч ndiudás indulás 
~i~nduláa 

és verjetek végre fejbe 
hogy daloljam már a szerelmet is 

balogh istván 

eltűnt 
éj  

kezdem 

Ah! Elhagytál engemet, drága., 
Hiányzik nagyon gyémánt уanázsa 
Szemed:nеk, •s .ha tyú .nyakad 
Csak haslvány, fehér anlék marad. . . 

Újra jön az éjszaka 
esodá І  kazik. 
nem is érdemes már erre jönnie 
adón  ml is  ideérünk 
vallahogy 

Mégis, elvfársaik, •nehéz a falun 
nekem , elhühefik, mert ott élek, 
of't 

is 
 születtem. 

Még szüietn!  is  nehéz. 	- 
Hol varinaik az er ő s pamasrfianyák 
kiik jaijszó nélkül szülnek, 
még mosolyognak iis?t 
Még јáгdia sin-cs, a v-idfainyégő  
meg :nem ég soha az ukasi-
karákon, a kocsi elül agyig„ 
szóvak, tenni kell vaitaimit .. . 

és ideér a kórus his 
jó napot 

mindenki  .báUi•nt  olyan  ј о  ez 
van ikinek bálünfaп i 

soha  nincs  ,már éjszaka 
valahol  eilcsavarg oft 
mindeniki  fánadt és kóvályog 
mert јо  lenne  alusdini egy laicцбt 
de ,nappal  van  
ИI'lágios 
nincs  szüskség gyertyára se и illa.nyégő re 
járu•nk az iлléчekre 
meg a  templomba  
és odvassuk a Jiila• verseket 
teljes a csömör 

aztán u n -kid .a kórus is 
megikukuinaik .meg meghalnak 
a férfilak 	- 
és a zászló diisznóhályag 
krisztus se tesz semmiit 

csúf a sötét 
az éjszaika 
s kívánjuik miп t  an  asszonyrf 
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Lilés Ánpád festőművész 1968-ban született, és nagyjából a 
háború után ,magáraeszmёlő, és 'a szuverén művé5гјi alkotás ut-
jára lépő  nemzedék tagja. Nehéz sors yutatt osztályrészül ennek 
a nemzedéknek. A világháború a maga ,pokoljárásával, majd 
az újat építés lelkes gesztusait kévet ő  szúik esztendők nem ked-
veztek az érzékeny m űroészi ixidividuumok kibontakozásának. 
Pedig a feladat nagy volt. A magyar piktúra a negyvenes évek-
ben új гa elért arra a szintre — amelyet korábban Csontvágy, 
vagy 'a Kassák körül csoportosult avantgarde ostromolt —
amelyről európai szinten is lehetett figyelemreméltét mondani. 

Illés Агрбd ebbe a folyamatba kapcsolódott; szervesen, mér-
cépét mar az elején magasra emelte, és igyekezett valamiit be-
váltani a гbbбl, amit a korábbá félszázad íagért. Útja nehéz volt, 
nemcsak azért, mert nehéz feladatot vállalt, hanem azért is, 
mert neki is, mint annyi elődjének, egyedül, 'a műterem csend-
jében, de gyakran vissvhangtaian csendjében kellett dolgoznia. 

Most, hogy pályája mám ,kiteljesed őben van és néha — ritka 
ünnepđ  alkalom or — a közönség elđtt is feltárja titkait, érde-
mes krivetni a fesWlt útján, amelyet megjárt. Ha ezt megkísé-
reljük, és lemerülünk az alkotó folyamat mélységeibe, a m űvek 
születésének ktizdelmnébe vezet őül a képek alá írt címeket —
a művész félszavas utalásait — fogadhatjuk magunk me ІІé. „Víz-
mosás, Gyökér,  Os  tó, Mantra I. II. III" A szabadon tenyész đ  
vegetáció, a tudatnélküli, a tudatalatti lét képei ezek — ha 
a gyökerвΡk léten aluli létét ennek nevezhetjük — a vegetáció, 
amely magában hordozza a sziántelen pusztulás és újjászülertés, 
az egymás mellett felviruló, virágzó, beér ő  és еUшu lб  élet dia-
lektikus folyamatát, egyidđben. létezését, egymást pusztító és 
újjászülő, to ábibtápláló vtilágának 'képeit. Lágy, puha világ ez, 
alakuló, változó, minden pillanatban más és más ábrázatát mu-
tatja, úgy, ahogy a mikrosskóp lencsétje alatt az álland бan 

mоsgó, alakjukat változtató egysejt ű  amőbák; alakjuk éppoly 
megfoghatatlan, mint egyéni létük; hiszen szapo гodásukkal újjá-
születnek és egyben elvesztik önmagukat; megfiatalodnak, és 
megsemnиsülnek egyszerre . Ez a múkгΡoszkopikus világ éppúgy 
rendelkezésére áll Illés Arpádтiak, mint a dús növényi vegetáció 
hasonióan ellentmond бsos , a felszín alatt a lét misztéгiumait 
rejtő  világa. A képek elđtt úgy érezzük, hogy már már a „t it-
kok kapujába" jutottunk, a mítoszok és a természet elemi Jelen-
ségeinek születését , a vemhes pillanatot él tjük meg, amikor a 
gomolygó sötétből fölsejlík a fény, egybeáll a csillogó szivár-
vány (A szivárvány születése). A mitológia, tágabban a mfto-
szok úgy lépлek itt elénk, mint az emberi szellem, teremt đ  erđ  
„elemi jelenségei" (Ph őnix, Hades, Tollas 'kígyó). Az elsüllyedt 
kincs, a tenger fenekén levő  mesés gazdagságot ígéгΡđ  drágakđ-
halom, a mesék tenger alatti gyémántpalotája, a képzeletet foglal-
koztatб  •korlátlan lehetđség, amely álmamnkban kísért, a fest đ  
vásznán képpé realizálódva jelenik meg (Elsüllyedt kincs, A 
tenger ajándéka). Weöres S6ndos költ đi válágát rokoníthatjuk 
ezekkel a képekkel: 

„Ki sírva faggatsz hű  baráti lélok, 
vigaszt abásul ennyit тnо  dhatak: 

a"víz alatti házban éldegélek, 
s fölfalnak tengermélyi csillagok." 

(Balok Na Conxy Para-ból; 16.) 

Nem önkényes ez a Párhuzam ; elég egy pillantás Weöres Tűzkút 
c. kötetére, amelynek borítóján ugyancsak Illés A грбd egyik 
képét látjuk viszont. 

A táj elemei is felbukkannak ezeken a képeken, de a mí-
teszok seholse-volt tájai ezek is; vagy csak elemek; fák, temp- 
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Ilés 
árpád 
művészetérő l 
lomtornyok, hazfalak, ablakok. Az ikonok kék és arany csillo-
gása , a nyomott hangulatú , párás, medllterrán éjszaka és a 
történelem bíborban született császárainak bölcs őhelye együtt 
kísért a Bizánci éjszaka c . képen. A festő  egyszerre dolgozik a 
tér és az :idő, a táj és a történelem asszociációs lehet őségeivel; 
az ,ikonok és a kupolás templomok színeit, formáit idézi anél-
kül, hogy egyetlen részletét elénktárná. De nemcsak a terté-
nelmet Él'i át, mint művészetének ihlet ő  forrását. Korunk tech-
nikájáh, a számára már érthetetlen, kusza drót, acélko л  гtruk-
ciáknak tűnő  antennarendszereket úgy építi m űvébe, mint a 
jövőt formáló erőkkel kapcsolatot talált ember produktumait, 
hasonlóam az asztгológusak értelmetlen szerkezeteihez, amelyek 
mellett varázsszövegeiket mormolták, és amib ől a jövő  szavát 
vélték kihallani. Ezek a gépi Кonsеttrukciók egyszerre jelentik a 
rnáг  követhetetlen technika kolosszusait, és a jöv ő  ígéretét, az 
eІјővendő  századok іkйрёt, a túlcivilizált gép? világot. (Horosz-
kóp.) 

Ha a • képeket formai oldalról közelítjük, .néhányon a kulcs-
szót a Kék barlang e. kép barlang szava adja. A barlang ter-
m.észetí tünemény, „elemi jelenség", a föld belsejének föltá гa-
]:ása (így egyszerre utal a föld, vagy víz mélyén rejt őző  mesés 
kincsre); a betelj еѕiilés ígérete, ugyanakkor az ember legelsö, 
legős+ibb lakása, amely — mint az anyaöl — megvédte, körül-
fogta éš elszigetelte a zord ternmészett ől, így valóban a betelje-
sülés, a lét továbbszövésének, a faj fennmaradásának lehet ősé-
gét hordomta: Ezek a barlangok a képeken úgy jelennek meg, 
mintha a sötét háttér, az •anyaföld puha, egynem ű  •tömege meg-
hasadt volna, fe'ltárülвa , ,és magába fogadná a kűlvilág vlágo-
sább, hígabb, .:színesebb anyagát; lényegében ik ёt ellentétes erő  
harcának kimenetelét szemléljük; a létrejött új képz ődményt, 
a képeken pedig az új formai és színhaгmóniákat. 

Szürrealizmus — mondhatná a felületes szemlél ő, és annyi-
ban igaza lenne, hogy Illés Arpád valóban felhasználja a szür-
realiamus nyújtotta szabad alkotó metódus lehet ős "egeit. A ter-
mészetben látható tárgyak elemeit azonban úgy helyezi a képen 
egymás mellé, hagy új, csak a vásznon érvényes összhang jöjjön 
létre, amely hordozni képes a múvész szándékait. De nem köti 
kezét a szürrealizsrvus sem. Amikor úgy érzi, hagy nincs szük-
sége ezekre a felismerhet ő , azonosítható valóság-foszlányokra. 
nyomban elhagyja őket, és csak a .szinek, a formák, a képfelület 
végső  elemei foglalkoztatják. Ha Illés Arpád képeit nézzük, 
másodlagos kérdéssé válik, hogy a teremt ő  processzus során az 
alkotó folyamatban a m űvész a valóság melyik konkrét részle-
téből indult ki, hogyan, milyen fokra, milyen mértékben vonat-
koztatott el ettől, és ezeket az absztrahált elemeket milyen 
módon építette be a kepeibe. Nem a részleteken van a hang-
súly, az alkotás kiindulásán, létrejöittének hogyanjen, hanem 
magának a műnek az .egészén, magán a „képen", úgy ahogy 
megjelenik előttiurak, a fehér fal el őtt, keretbe zárva, ezzel leha-
tárolva és megteremtve a maga sajátos, szuverén világát. 

Természetesen érdekes — els ősorban a történész és az iko-
nagráfus, a tamtalom mélyebb szféráit kutató el őtt, az elóbb 
felsorolt valamennyi tényez ő, amely közrejátszott, hozzájárnrlt, 
vagy gppen eredményezte a művet. Ezek ismerete segítheti a 
jobb megértést, és így figyelembevétele elengedhetetlen, de nemz 
feltétele a mű  élvezetének, annak, hogy esztétikai élményt nyujt-
son, mint ahogy •egy szimfónia meghallgatásah•oz sem kell fel-
tétlenül ismerni as összћangzattaпt és a keletkezés összes körül-
ményeit. 

Пlés Arpád képeivel is úgy vagyunk, mint egy szi гufóniával 
— el !kell merülnünk bennük, és figyelni új harmóniáikra. 
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Mérhető-e az emberi értéktelenség, öt-
lik fel bennem a kérdés, nв:után végig-
olvastam Guelminó drámakísérletét, az 
đzvegyet. Ezt nehéz lénne egyszerű  igen-
nel vagy nemmel megválaszohli. Egy do-
log mégis bizonyos; az értéktelenség, vagy-
is az érték hiánya csak még inkább :ki-
domborítja magát az értéket, kivált, ha 
annak távoli jelenléte állandóan kísért 
bennünket. S ez Guelminó anódszere. Ba-
nalitásvkra, közhe'lyekre, szürke monda-
tokra és még szürkébb figurákra építve 
keresi az esszenciális mondanivalát. A 
mozzanatok, az önmagukban semmitmondó 
áeszélgetések, a szimpla megaíyilvánulá-
sok valóságos tárháza bontakozik ki el đt-
tün'k, hogy mindebből kiépüljön valami-
Péle •szigorú rendszer,_ mégp.edig a hiány-
érzet épvtménye. A dráma egyes jelenetei 
képezik a falat, mely koncentrikus k ёг-
Жёnt zárul a nincs köré. Am ez a nincs 
nem a budablaвság, hanem az elveszett tu-
dat, a kicsinyességekre forgácsoládott 
volt. Az đzvegyben ezt a hiányt a halott 
professzor emléke jelenti. Ezzel magyaráa-
ható, hogy erre az emlékre, a valamikor 
létezett érték fikciójára épül a mű. Ez is 
tartja össze. Nélküle szétesne, semmis vil-
ianásokká, üres képekké válna a dráma. 
Gue4miná főhőse a halott :professzor. Igaz, 
ezt ő  maga tagadja. Az elđjátékban beszél 
ugyan egy viszonylagos főhđsről, de ezt 
a_szerepet ő  az özvegynek szánja, „aki 
már az e+lső  jelenebben is inkfibb halott". 
Szerintem Guelmiinó maga sem érezte meg 
igazi főhősének a jelenlétét, vagy esetleg 
akaratlanul is egy másik főhőst keresett. 
Az özvegy, mint a halott itt ragadt vissz-
fénye, csak még inkább kidomborítja an-
nak jelentđségét. Tehát, mint már annyi-
szor az irodalomban, az írói szándék és 
eredmény itt is eltávolodott egymástól. De 
ez 'még .lényegtelen momentum. . 

Fontösabb, hogy Guelminó, s ezt elo"- 

játékában meg is fogalmazza, újításakna 
töтekszik, az ő  meghatározásával élve a 
„prózaszínhaz" megteremtésén fáradozik. 
Az új vagy јnkább általa újnak vélt szín-
padot így határozza meg: „Az új dráma 
mozaikiból állítja össze rossz kifejezéssel 
élve, impresszionista mádon dobálja fel az 
önmagukra hagyott részleteket, melyek 
szabadon szertehullanak, így viszont ma-
gát az összképet hivatott szolgá'1ni. A pró-
zadráma a színházat hozza közelebb az 
élethez, nem pedig az életet prábál'ja meg-
erőszakolni, ibelegyürni a 'kulisszahalmaz-
ba". Ezt ígéri Guelminó,- ám az đzvegy-
ben nem teljesedik ki az ígéret, csak rész- 
letedben valósul .meg. 

Mint már említettem, a dr "ama csak-
ugyan részletekre épül, csakhogy ezek a 
részletek bármennyire ,köznapiak is, szür-
kék, banálisak egyszeriben megszűnnek 
részletek lenni, szerves egésszé állnak ösz-
sze. Tehát szó sincs arról, hogy szerte-
hullásukban szolgá'lják az összképet. Kü-
lönben sem öncélú mozaikkockákról v an  
szó, s nem is az „önmagukra hagyott rész-
letek" egyszerű  „feldсbál.saról". Ezek a 
részletek a személytelenné vált dráma na-
gyon is tudatosan összeválogatott jellem-
zői, tагtgpiliérei. Csak látszólag függet-
lenek egymástól, valójában egységes egé-
szet alkotnak, hangsúlyozom, alkotnak, 
nem pedig utalnak az egészre. Noha mégis-
csak egyfapta sűrítésről van szó — Guel-
nxinóna'k sem sikerült szétrabbantania a 
dráma .alapvázát. Ёрр  ezért az đzvegy 
azon részletei bizonyulnak gyengébbek-
nek, ahol már-már csakugyan sikerül Gu-
еlminónalk a színpad ,;utcára" helyezése. 
Itt a szürkeség csak . szürkeség, a banali-
tás csak banalitás, a szimplaság csak egy-
szerű  szimplaság marad. Guelnvináná4 is, 
mint általában, csak a funkcionális jelene-
tek és helyzetek kapják meg drámai sú-
lyukat, ezek pedig az egymást céltudato- 

san kiegészítő  részletek, ami azt b zonyít-
ja, hogy a mozaikdráma, azaz prózadráma 
sem nélkilözheti az irányítást, a szer-
kesztést. 

Az újíгtásra való törekvés másik ered-
ményét Guelminó hőseinek elemzesével 
közelíthetjük meg. Azonban itt sem be-
szélhetünk forradalmi változásokról, in-
kálbb csak az avantgarde dráma által már 
létrehozott típusok általánosításáról. Mert 
itt 3s az elidegenedett h őssel találkozunk. 
Ezzel magyarázható, hogy az đzvegynek 
nincsenek jellemei, csak :típusfiigurái, me-
lyek már nem is személyiségek, haném az 
egyes kasztak kivonatai. .Ezt névtelensé-
gűik is hangsúlyozza. Személytelenségük 
nem az egyén, hanem az egyén hiányának 
a tragédiáját revelálja. >áipip ezért a drá-
mában megjelenő  lapárusok csak lapáru-
sok, az öregasszonyok csak öregasszonyok, a 
rokonok csak rokonok, mindenféle többlet 
és egyéni tartalom nélkül. Másképp nem 
is teljesíthetnék feladatukat. 

A drámának van még egy külön, nem 
esztétikai érdékessége, a megtörtént ese-
ményekkel való kapcsolata. Amolyan le-
meztelenítő  dokumentummá . akar válni. 
Bár sehol sem találunk konkrét utalást, 
az olvasó számára mégis nyilvánvaló, 
hogy melyik esemény a dráma ered ője. 
Ez azonban csak érdekesség, s niin azért 
említem, mintha most a köznapi valóság 
elemeit akarnám felkutatni. Csak fel sze-
retném hívni a figyelmet a felnöv ő  író-
generáció angazsáltságára. S ez az elköte-
lezettség, mely a dolgok meztelen meg-
látásának igényéből fakad, már sakkal 
fontosabb jelenség. Arra enged következ-
tetni, hogy a talajta'lanságga'l vádolt.avant-
garde irodalom megvetette lábát, megta-
lálta a számára megfelel đ  területet. 

De ennek fejtegetése már tú đhaladja 
írásom kereteit. 
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(drámarészletek) 

(Nagyvárosn utca. Emeletek nyújtóznak minden oldalról, t őlük 
nem látni a mennyboltot soha. Hirdet őoszlap, szeme•teskosár, .ne-
onpózna. A színpad elülső  részén, középen, fekete selyemmel bo-
rított emelvény áll, rajta, mint valami stilizált ravatalon, hosszú 
szárú gyertyák égnek. Az emelvényre jobbról lépcs őkön lehet fel-
jutni, de 'körül kétoldalt és háául is szabad tér kínálkaznk a sze-
replők mozgására, a jelenetek gátlástalan folyására. 
Amikor a függöny felmegy, az emélvényen elhelyezett széken 
magába roskadtan ül a gyászruhás özvegy. Mögötte üres a szín. 
Haгangozás. Előbb észrevétlenül, halkan, majd mindjobban er ő-
södő  férfihaвg hallatszik. Mintha hordoból, jobban mondva, na-
gyon távolról szólna.) 
TAVOLI HANG: (Patetikusan, beleérzést színlelve) 
... mert közötűink volt és dolgozott. Dolgozott értü іlk és a ha-
záért, dolgozott a szocializmusért, a békéért, mindannyiunk egyé-
ni boldogulá ćáért. Mindannyiunkért ... Elvtársak! 
KОRUS HANGJA: 
„Gondoljátok meg proletárok!" (Éles, démoni sikoly hallatszik, 
mely görcsös nevetésbe fúl.) 
TAVOLI HANG: 
Mert közöttünk volt és dolgozott! 0, vezetđnk, atyánk! Szellemi 
vezérünk! Ha látлál, ha még visszanéznél, ránk, kik tán mél- 

tatlanul túléltünk tégedet ... Látnál, amint itt körben lehajtott 
fővel... (Mennydörgésszer űen robban be az el őbbi démoni ka-
cagás, és egy-két pillanatra elnyomja a szónokló TAVOLI HAN-
GOT). 
ELSŐ  LAPARUS: 
Eltemették a haza nagy halattját. Fényképek is vannak. 
ISMERETLEN FIŰ : 
Mifene! 
ISMERETLEN LÁNY: 
Ugye, kit temettek el? 
MASODIK LAPARUS: 
Megjelent az Esti нíх lap! 
ELSŐ  LAPARUS: 
Gyászol az ország! 
MASODIK LAPÁRUS: 
(A többiekhez lép. Miközben) 
Aramkorlátozás! Félárbocon a lobogók. Tessék- a kommemorációk 
programja ... (Nyújt egy újságot) 
ISMERETLEN FIŰ : 
Nem kell. Köszönöm. 
MASODIK LAPARUS: 
Csak kivételes helyeken engedélyezett a tánc, a zene. 



20 

ISMERETIÉN, LÁNY: , 
Hallod? ugye, .te tudod, hogy ki az, akist elástak? 
ISMERETLEN FIÚ: (Megrántja a vállát) 
Gózöm sincs 'óla. (Hetykén) Nem lehet gondom az o гΡszág vala- 
mennyi dilis öregurára. (A lapárushoz) Szivar volt, akit eltettek? 

Ч•Ив . О .вев • во  ив.Чвв  еЧН .И  Ив. bMвHNNN.N вN.NвNN.NeN.NNNN И , 

MÁSODIK LAPÁRUS: 
Mi a fenének csinálna:k ilyen felfandulást egy halálesetb ől? 
PINCÉR: 
Én is ezt mondanám,  ha...  
MÁSODIK LAPÁRUS: 
Hiszen minden percben a föld alá tesznek vzakit, és a 
nak pipadohányt se ér .a fü tölés meg .a zenetilalom. 
PINCÉR: 
Jól mondja: 	 - 
ELSŐ  LAPÁRÚŠ: 
De hát a tiszteletadás. A fájdalom .. . 
MÁSODIK LAPÁRUS: 
Ne röhögtess! Tán neked fáj valamid .is, hogy agy ismeretlen 
atyafit megdeszkázt зΡk? Mert engem aztán egy csöppet se ér-
dekel. 
ELSŐ  LAPÁRUS: 
Miért beszélsz így? Hát nem olvastuk a lapban, milyen nagy 
ember volt! 
MÁSODIK LAPÁRUS: 
(Látszólag nem érdeklik társa szavai) 
Ugyan ne untass! Van ennél jobb téma. F őúr! Egy spгΡiccent! 
(AZ ELSŐ  LAPÁRUSHOZ) Neked? Mit iszol? 

•ив . вее , в. в, в, в. в.иив .в. в. в.иг. в.в. е.в . в.в. в.е. в. в. в. в.в. в.в.в.ив.ив.в. в., 

ŐSZTÖVÉR VÉNASSZONY: 
Én pedig mégis azt mondom, gyerekkel tartozunk a teremt őnek. 
Régen is úgy mondták, ahol kett ő  jóllakik, ott a harmadik sem 
marad éhen. 
HAJLOTT HAT х : 
Van benne. valami. 
ÖSZTŐVÉR VÉNASSZONY: 
Az sincs khzárv+a, csak ők ketten akarták é1иezni a :sikert, meg 
a dicsőséget. A vagyon is rájuk maradt egészen, most már az 
asszonyra. Hacsak rokonai nincsenék az öregnek. Mert bizonyára 
van mit ,osztani! ČSsszeharácsolitak az effélék mindent, főleg 
most, hogy az ő  világuk :jött el. Én mondom, az ilyéhek házá-
ban meg lakosztályaiban veszik el az állam pénze. 
HAJAS VENASSZONY; 
Ugyan, hogy mondhat m•ár ilyet? Egyszer ű  ruha vitt az özve-
gyen, semmi dísz, semmi felt űnő  : Maga :is láthatta a temeté- 
sen. 
6SZTÖVÉR VÉNASSZONY: 
Nená, majd` !kiöltözne -csipkébe! A végtisztességé!? Tudta, hogy 
megszólná a vlilág. 
HÁJAS VÉNASSZONY: 	 - 
A rádió jelentette, hogy milyen küzdelmes, hányatott él еtuk volt. 
Soha szinte semmijük. Szegény emberek voltaik mindig. 
ÖSZ'TŐVÉR VÉNASSZONY: 
Maga hisz a pröpagandának?!  Port  hsi•tenek a nép szemébe. Nem 
mondhatják azt, hogy mi és akik velünk egy-követ fújnak, azok 
jS1 élnak, mikor sokaknak a nép (közül épp csak betevő  falat jut: 
Mivel lehetnénk példaképek, ha n•ém a szegénységükkel? Azt 
hiszik, így bekiitik a . szemeket? De nagyot Tévednek! 	. 
De hát muszáj nekik! A szegény ember gyanakszik az olyanalga, 
akik aranyban meg ezüstben dúškálnaik, és az önmegtagadásról, 
roтnigyasságról papolnak. Mindig így volt ez, így Fis Tsz. Vizet 
prédikákak a nagyak, •de bort isznak. 
HAJLOTT HÁTÚ: 
Bizony, részvét ide, sajnálat oda, szeretnék most valami közeli 
ndkona lenni annak a tanárnak. Mennyi marad rájuk! 
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ÉLsO PROFESSZOR: 
Kedves kollégák, azt hiszem, ebből az ügyből feleslegesen esi-
balnak világraszóló problémát. Az élet rendje az, hogy egyeseket 
temetőbe kell kísérni. Ez esetben minekünk volt szerencsénk: A 
tövabbi munka ránk vár; azokra, akik itt maradtunk... 
MÁSODIK PROFESSZOR: 	 . 
(Közbev(ig) 
Szeretnék csatlakozni a kolléga úr véleményéhez,.igenis mi ma-
radunk toválbbra a rondbn, és a dékáni ágyás; ugyebár, meg-
üresedett ... Mielőtt .a  rektor elvtars megérkezne, szeretném, ha 
a professzori kar kinyilvánítaná véleményét ebben as ügyben. 
HARMADIK PROFESSZOR: 
De hisz a többieket nem értesítettük ... 
MÁSODIK PROFESSZOR: 
Igy vélean, okunk van rá, ha ebbe a létföntossá•gú határozat= 
hozatalba nem avatunk bele outsiedereket ... Rajtunk kívül Sen-
kinek nem lehetnek nagy esélyei. 
F,T 4Ő  PROFESSZOR: 
Annál is inkább, mert tudvalev ő , hogy, az elhunyt helyett, már, 
jó ideje, mi húztuk az igát! Épp elegem volt ebb ől •az ,inasko-
dásból! Arra jak voltunk, hogy az egyetem z űrös dolgain nii 
törjük a fejilnket, mi tartsuk a hátunkat, ha kellett, de a meg-
tisztelés, a kiemelés, a hírnév és a sajtóbeli nyilatkozatok csak 
őt illették! 
HARMADIK PROFESSZOR: 

Kéí!lek; `kólléga,' tudod, régi érdémei voltak az öregnek ... , 
ELSŐ  PRÓFESSZOR: 
Összekőttetései, baráti köre, az inkább! 
HARMADIK PROFESSZOR: 
A munkásmozgalomban oraszlánгészt váЕatt. 
ELSŐ  PROFESSZOR: 
Mert szabadúszó volt világéletében. Bezzeg, ha neki is a esa-
ládjáért (kellett volna rettegnie. A felesége ás „forradalmár" 
volt...  De gyerek, az egy se! Nem oibálták a kabátját, hogy: 
Apu enni! Apu kenyeret! đ  tehette. De nehezebb volt családdal, 
éhes száj аkkal melletted kitartani, fennmaradni minden nyomo-
rúságban. 
HARMADIK PROFESSZOR: 
Végig hű  maradt az elveihez. 
ELsO PROFESSZOR: 
Ha egy gyilkos élete végig hű  rna аd'tYlagához és • az elveihez, az 
is beсѕülendő? 
HARMADIK PROFESSZOR: 
Ro sz hasonlatot talált, :kólléga úr! 
ELSŐ  PROFESSZOR: 
Igen? ÉгΡ5 ezt ön mondja? Teséék, akkor válaszoljon nekem: Vet-
tem volna mást a hasonlatomhoz —  nos,  a halálhír után ki sza-
ladt elsőnek a m4nisztéгΡiumba,' hogy csendben, a tudtunk nélkül 
szimatoljon és esetleg .intézkedjen is?  On  is csak hű  maradt ma-
gához, amikor a zavarosban kezdett halászni. 
HARMADIK PROFESSZOR: 
Kikérem magamnak. Régi osztálytársamat látogattam meg... 
ELSŐ  PROFESSZOR: 
Pont a halál napján.! Rendkívül érdekes, megható, és f őleg hí-
hetđen hangzik. 
MÁSODIK PROFESSZOR: 
(Feláll. Pár lépést tesz as asztal mellett, máid hirtelen az Els ő  
professzorhoz) 
És te, (kolléga úr, honnan tudod mindezt? 
ELSŐ  PROFESSZOR: 
Én? 
HARMADIK PROFESSZOR: 
Igen, te! És ne is próbáld tagadni!  A művelődésügynél . magad 
is tettél néhány lépést. „Drága osztályvezet ő  elvtárs, ezt ön is  
beláthatja. Az egyetem éliére megfelel ő  ember szükséges. Nem 
tehetek ráШa, hogy szemény;telemsépnek tűnik, ha magamát pro-
tezsálom, de as &demefk szerint stb., stb." Szóval•; azt' hiszem, 
ismerős a sz iveg. Nemde, a te szavaád_, drága khdég,a úr? 
ELSŐ  PROFESSZOR: 
Ez azt jelenti... . 
MÁSODIK PROFESSZOR: 
Igen, azt jelenti, hogy іёn sem ültem összetett kézzel, rig ti a 
magatok kis játékailt űzјtéteik: Véletlenül éppen fültanúja voltam 
a segélykérő  akciódnak, kólléga úr! . 
(Rövid szünet, konokul •bámulnak egymásra) 
MÁSODIK PROFESSZOR: 
De a megsúghatom, hogy nem csak mi vagyunk pretendens azt 	 ok. 
(Zavartság tükröz ődik a másük kettő  arcán) 
MÁSODIK PROFESSZOR: 
Bizalmas értesülések szerint egyetlen h őn szeretett kollégan đnk 
m.ár megpályázta az állást. 
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MÁSODIK VÉLEMÉNYEZđ : 
Az én véleményem: özvegуiж  ik megrokkanit. Gyenge asszonyi te-
remtés, férfitámasz nélkül nem ér semmit. Csak így ért, amit 
ért, hagy a férje által beteljesüit. Nem él az asszony másképp. 
Egyszerű  hiѕtória. 
HARMADIK. VÉLEMÉNYEZŐ : 
Tán lábra álina e szörnyű  csapás után, de a közemlékek ,nem 
hagyják nyugodni. Jön a sok részvét, tudatlan keres ő, nevét 
említi minden 'perc, s idézi, feldúlt állapotát nem bírja az asz-
szony — az én véleményem, hogy hamar bevégzi. 
NEGYEDIK VÉLEMÉNYEZŐ : 
És hogy megbolondult! Ugyan mit beszél a fámá, _ •az én véle-
ményem, — annyit örökölt ez, hogy táncra kel még máma! 

.в.в.в. е.•. в.вев . в.в. в. в.в. в. в. в.в. в.в.е.в. в.в. в.Ив. в. в.в.в. в.в.в.в.в.ив.в. в.1 

ELSŐ  AKADÉMIKUS: 
(Az özvegyhez siet) 
tldvözlösn, Elvtársnő ! Az államérdek megköveteli a teljes leltá гΡt. 
Nem hiszem, hogy valakinek is több joga volna a :kézirathalmaz 
tovabbi blгΡtoiklására. Az Akadémia majd teljes biztonságöt nyújt 
és tanulmányozási lehet őséget tudósaink és az ifjabbak számára. 
Elvtársnő, tudori, a szörnyű  eset, kedves férje, pótolhatatlan pro-
fesszorunk elvesztése mélyen érintette, n il  is méltanyoljuk ezt a 
tényt, fájdalom, de megváltoztathatatlan....Rettenetesen sajna.l-
juk, viszont kötelez bennünket a hivatalos feladat. 
AZ ÖZVEGY: 
Nem értem, miről beszél, uram! 
ELSŐ  AKADÉMIKUS: 
A kéziratokról, a kiadatlan szövegekről, tisztelt tagunk levél-
archívumá гΡól, a személyes könyvtárк  ilönlegességekről, az uni-
kumszámba menő  filozófiai gyűjteményről, melyre az Akadémia 
jogot tart. 
AZ ÖZVEGY: 
Jogot tart? A férjem megígérte, és én nem tudok róla? ... 
MÁSODIK AKADÉMIKUS: 
Nem az ígéret. A :szoká•s! 

halott- 
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AZ đZVEGY: 
A szakás? De hisz úgy tudom... Különben 4s én nem dönthetek 
ebben az ügyben. 
MASODIK AKADÉMIKUS: 
Ki máshoz fordulhattunk volna? 
AZ đZVEGY: 
A fémemnek még ma vissza kell érkeznie. Nélküle nem mond-
hatok semmit! Elvégre, az ő  dolgai. Vele kíséreljék meg elintézni. 
MASODIK AKADÉMIKUS: 
Márpedig én nem értem önt, asszonyom. Hogy beszélhetnénk 
meg a jóemlékezetű  professzor úrral, amikor... 
ELSđ  AKADÉMIKUS: 
(Félbeszakítja) 
Hagyjad, kol'léga! 1 n tökéletesen látom a szituációt!  (Az  özvegy-
hez) Elvtársn ő, mi nem gondoltunk arra, hagy  On  ingyen en-
gedje át az említett anyagot. Természetesen hajlandóak vagyunk 
fizetni bizonyos összeget. Ezzel tartozunk a nagy népnevel ő  em-
lékének. De kötelességiinknek tartjuk az azonnali intézkedést, 
nehogy avatatlan kezekbe kerüljenek bizonyos kényes iiratcso-
mók. Nem hinném, hogy a professzor úrnak ideje lett volna eze-
ket eltüntetni, elégetni. 
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ELSŐ  TANÍTVÁNY: 
Képze'iheted. Akkora felfordulást cs!náltak ... És te! Azok a 
gyásљeszédak! Hallani kellett volna. Közhelycsokor frázissal 
csomózva. Csak az illendőség miatt nem röhögtem el magvam, 
meg dühбs Fis voltam... Az otthoni dolog miatt is! 
MASODIK TANÍTVANY: 
Téged nem kértek fel egy ne'krológ erejéig? 
ELSŐ  TANÍTVANY: 
Mi az hogy, de hát nem ettem 'kefét! Telefonáltak a •párttitkár-
ságró'1 'is, hajlandó 1•ennék-e mint a professzor egyik kedvenc ta-
nítványa, і:ételeinek őrzője, hirdetője és remélhetőleg tovább-
vivője stb., stb... pár szót szólnd ... Megfázásra, torokvacak-
ságrа  hivatkoztam. — De. majd én legyek az, akik az öreg 
életében számtalanszor kigúnyolt: a prókátor! Körülöttem száj-
tátók, akik azt lesik, mennyire rezegtetem a hangomat a fáj-
dalomtdl, elfúlók-e 'aznndulattb'1, no :nem, ismerem az ilyen 
nyitott !sír felett bús gyiilekezet"-eket! Köszönám szépen! 

MASODIK TANÍTVANY: 
Jól osšnáltad. I n sem vállaltam volna. Azt az „ín memoriam" 
cikket is csak azért hoztam le, mert svorc vagyok az utóbbi id ő-
ben. Különben is, mióta a prof először volt a klin kán, az a kis 
írás már ,a fiókomban feküdt. Minden eshet őségre dobtam össze 
az arc'kégvázlatot. Így teszik ezt mások is .. . 
ELSŐ  TANÍTVANY: 
Még mindig jobb volt, mint bármelyik bő  lére ereszteti 'képmu-
tatás. De azért csodálkoztam rajtad egy kicsit. 
MÁSODIK TANÍTVANY: 
Miért? 
ELSŐ  TANNÍTVANY: 
Pontosan nem tudnám megmondani ... Valahogy úgy éreztem, 
az az írás nem te vagy, és nem 'is a prof. semmi konkrétum, ke-
vés talá'ló megjegyzés. Mintha elcsúszott volna a mér őónod, 
pajtás! 
MASODIK TANÍTVANY: 
Közelebbről! 
ELsđ  TANÍTVANY: 
Megütköztem azon az egzaltált istenítésen. đ  a  halotti maszk, 
világot teremtett, .tanítvanyokat és hiv őket toborzott maga köré. 
Minden alkotásban része van, mindenki tartozik valamivel őneki, 
mindenkiben egy rész az ő  tulajdon teste és vére! ... Túlzás! 
Vagy elfelejtetted, hagy csak a morzsákat engedte felcsipkednünk 
az asztaláról! Elfelejtetted, milyen nyomasztó volt a közelléte is! 
A nagyrabecsült szellemével nyűgözött le mindenkin, és ha ki-
csit utánanéztél, a körme alá. ott volt a piszok, sok „lobko-
vioz" dolog, amit ,a sa ј5tjaként hirdetett. Csak hát ki mert vele 
szembeszállni? 
Egyszer, épp te voltál az, aki enyhén szólva hasonlatosságot vél-
tél felfedezni a tanításában, ha .jól eml•ékszem, Herderével iden-
tifikáltad. М6г  előre élveztem, hogy az öreg vereséget szenved. 
Egyszer legаlбЈbb! De nem tiltakozott, nem kelt ki hevesen a 
gynúsítás ellen, nem is utasította vissza a vádat, egyszer űen 
és azt hiszem, túl rafináltan a hasonló életérzések aszinkron 
jelentkezésének tudattalan, törvényszer ű  véletlenjeiről kezdett 
beszélni. 
MÁSODIK TANÍTVANY: 
Emlékszem. Majd megpukkadtam, olyan boaszws voltam. Azt hit-
tem, akkor megfogom... Meg kell hagyni, ügyesen osúszott !ki 
a kezemb ől. 
ELsđ  TANÍTVANY: 
Nem te voltál az első , aki hurkot dobott rá, és amikor meg-
húzta — sehol semmi! A halacska kiugrott! ... 
MASODIK TANÍTVANY: 
Eddig tehette. De jól tudod, mennyien fenekedtek... én se ad-
nám і 0Кбг t,  ha...  
ELSŐ  TANÍTVANY: 

ha babérjait megtépázhatnád? 
MAsODIK TANÍTVANY: 
Nem ellenségem a prof, de ellenfelünkké lépett el ő . Ismerem 
annyira, amennyire idegen a szerkeszt ő  uraknak. 
ELsó TANÍTVANY: 
Егtesülltél róla? Na, mit szólsz ehhez a gesztushoz? 
MÁSODIK TANÍTVANY: 

Egy folyóirattól tisztességes. Csakhogy  röhejes is egyben, mert 
aki csak írni fog a „nagy ha'lottról", annak ma még „tabula rasa" 
a prof munkássága. Meghirdetnek egy díszpéldáлyt gyászkerettel, 
meg emlékévet, melynek folyamán feldolgozzák, mérlegelik, mél-
tatják a prof munkásságát — és ebben a percben még halvány 
fogalmuk ,sincs, hogyan és mit. 
Az egész oeuvre-t, f őleg a politikai irányzatú ta лulmányokat, 
egy se ismeri tisztességesen. Legfeljebb csipetekben, érdekes új-
ságkivágásokból, mondjuk ekét görl pucérsága közé ékelt ollózott 
aranyköpetekből. A szépirodalmi meg filozófiai rész vitathatat-
lanul 'könnyebb munka ... 
ELSđ  TANÍTVÁNY: 
A kezdeményezés méltányolandó. 
MAsODIK TANÍTVÁNY: 
Ezt mondtam én is. De azért kíváncsi vagyok, .mi lesz a kornklú-
zió az emlékév végén! Amikor a láz 'kicsit csillapul. És amikor 
már más ü1 abban a forgószékben. Azt hiszem, az el őbb emlí-
tetteken kívül, mé,g egy okból kifolyólag is kényszerülünk majd, 
bocsáss meg, amiért ilyen nyakatekerten fejezem ki magamat, 
tehát — az új uralkodó új törvényeket hoz, és százszor ellen-
őrzöttek felett is •törvényt iii 
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UTOLSО  JELENET 

(Hirtelen vörös fény gyullad. Mintegy elválasztó csíkot húz kö-
zépen, mely elméletben két részre osztja a színt. Megvilágosod-
nak, már-már áttetszđvé válnak a falak, és úgy t űnik, mintha 
minden kitágult volna. A rivalda oldó fehérségében ott állnak: 
az özvegy, valamint az összes eddigiek. Az egyik oldalon a ro-
konok, tanítványok, tanártársak, a másik oldalon az úgynevezett 
„semlegesek". NёznеК  egymásra, és halk, szívbe lopózó melódia 
ejti éket fogságba. Túlontúl édes a dallam, a társaság elmélázik, 
együtt dúdol. Az asszonyok egymáshoz vagy a legközelebbi fér-
fihoz d&ln-ek. Finom •simogatás, ölelkezés. A háttérb ől habkönnyű  
balett-táncosnok suhannak... Leszállnak az üresen maradt, vö-
rös fénnyel átitatott szin!középre. B•alettjelenet, melybe lassan 
szélzúgás er ősödő  hangja keveredik.) 

PRУFЕTA: 
Engednétek! Árulás! Beengedni! 
(Félrelökve a táncosn бket, félmeztelen szakállas férfii rohan az 
el&térbe) Emberek, árulás! 
(Felveti fejét az égre, é•s kitárja karjait) 
Hát meddig mehet ez így tovább? A föld is szégyelli már b űnös 
fekélyeit, betegség vagytok itt a földnek, b űnös ezernyi seb .. . 
Elárultátok magatokat! 
(Riadalom. A táncosok .szétrebbennek. A nak sikongatnak, de 
minden meglepetésen, rémültségen felülemelkedik a Próféta 
hangja) 

PRбFЕTA: 
„Boldog ember, aki hallgat engem, a¢ 'én ajtóm el đtt -virrasztván 
mindennap. az  én ajtóm fáit őrizvén." Nyvssátok meg végre 
fületek, a sötét leplet dobjátok 'le szemetekr ől, hogy lá!tva lássa-
tok — az utat. melyet mutatok néktek, és halljátok számat! 

TđBBEN : 
Ki ez? l 5 hogy került ide? Mit akar t őlünk? Mi történik !itt? 

PRбFÉTA: 
Én a nagyságos fájdalomnak, a szeretet mindenekfeletti akara-
tából elhívott prófétája, én jöttem el hozzátok, hogy hirdessem 
közöntetek az igét. Halljátok! Minden viasz olvadjon meg süket 
fületekben, minden világosság derítse elmétek, mer-t... Az Egyes 
annyi, mint jelenség, annyi mint örök, elpusztíthatatlan, olyas-
valami, amit pótolni, elfelejteni nem -lehet. Hirdetem nékte'k az 
örgk Egyes embert! Mit tettetek eddig, hogy ti is Egyes ember 
legyetek? 
(Rövid szünet. A körülá ИΡák szinte megbabonázva bámulnak az 
bnegne.) 
Hol voltatok, mikor az apáitok kezéb ől kicsúszott a gyeplő, és a 
„szenvedélyek paripái elra.gadták szertehulló szekereiket? És mit 
asináltato'k, amikor a vállatokkal 'kellett volna segíteni Atlas-ter-
hén? Ё5 halottam vajon egy igaznak a szavát, amikor mit sem 
sejtve halotti torát ültétek az Egyéniségnek?! Mondjátok, test-
véreim, miért őstátók olyan mélyre a részvétet, elevenen miért 
dobtátok közös sírba as Egyes embert és volt lelketek a tömeg 
porát, hideg fekete göröngyeit takarni rá. Most :leülhettek erre 
a csőcselék sírra, és a szégyen lángja égesse sötétre orcátokat! 
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(Rövid megdöbbenés. Aztán minden ok nélkül fergeteges taps 
tör ki hatalmas röhögéssel. Kiáltozások: „Hogy volt? Hogy volt? 
Újra! Még egyszer! Hadd halljuk meg egyszer! Ismételni! Még 
egyszer! Ütemes  taps.  A férfiiak a térdüket csapkodjak, a n ők 
kéjes borzongással sikonganak. 
A tösnegből kiválik az ISMERETLEN FIÚ és az ISMERETLEN 
LÁNY. Megállnak egymásai szemben, és amikor a taps halkulni 
kezd, az Ismeretlen Fiú legyint: „Komédiásók". Karonfogj a  a 
lányt, és lejönnek a szíврadrál a nézőtérre. Aztán háttal a közön-
ségnek ők is tapsolni kezdenék. 
A fenn maradók pedig egyszerre meghajolnak, ami után a fé-
nyek kialszanak.) 
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szilagyi  domokos 

-  Igen, igen, tudom. Nyári napforduló. 
Hívattam, Mester, fáradjon be, Mester. 
Éppen csak csúcsos süvegem 
csapom fejembe. Nem szeretnék 
napszúrást kapni. Egy pillanat 
és mehetünk is. 
Hogy ne még? 
Tessék, kínálhatom hellyel is, ha már ragaszkodik 
efféle formasághoz. 
Hozott vodkát? Ő , csuda kedves. 
Úgy ül itt, mintha örökre. 
Persze, persze, hosszú a nap. Napforduló napja. 
Nyári napfordulóé. 
Születésnapom. 
Az enyém, meg hát ... az izé. Az egyezségünké. 
Muszáj beszélni errő l? 
Мuszáj? 
Hogyne, hiszen a maga napja ez. A diadaláé. Tessék, 
mehetünk, itt van az úgynevezett lelkein, 
viheti. 
Sár, őszintén szólva, nem tudom, mit eszik rajta. 
De ez nem tartozik rám. 
Hogy módot ad a végső  számvetésre? 
Muszáj meglennie? 
Isten neki, fakereszt. Bocsánat, nem akartam megsérteni, 
az istent csak megszokásból említettem. 
Na jó. 
Megbántam-e az egyezségei:? 
Mér kérdi? 
Nincs egyezség;  hogy előbb-utóbb az ember meg ne bánná. 
Pedig a mienk csábítónak ígérkezett. 
Maga azt mondta: Ifj íság. És én bed őltem. 
Ifjúság nyolcvan évig, százig, százötvenig! 
Muszáj folytatni? Persze, most maga élvez. 
Egyszóval: Ifjúság. Remény. Bizodalom. 
Küzdelem, Siker. Győzelem. Csalódás. Újrakezdés. Remény. 
Ifjúság nyolcvan évig, százig, százőtvenig! Ameddig akarom! 
Pirospozsgás harcok. Nemi potencia. 
És nyughatatlanság, örökké. Vágy, új küzdelemre, n őre,  

sikerre, pénzre ésatöbbi. 
Frisseség. Vígság. Céltudat. Romantika. 
S a hit, a hit, hogy érdemes! 	 . 
Hit a Célban és abban, hogy a Cél a Küzdelem maga! 
Eredmény is, persze, itt-ott. Mézesmadzag. 
Hogy abba ne hagyjam soha! Ne lehessen nyugalmam. 
Mester! 
Legyen ezerszer átkozott! 
Maga ellopta tőlem a hitetlenség nyugalmát! 
Az aggság bölcsességét! 
Cinikus vagyok? No, ne mondja. Hogy oda ne rohanjak. 
Ne feledtje, éjfél шég messze, 
még mindig túl fiatal vagyok a cinizmushoz. 
Éjfélig még halhatatlan vagyok. 
Nem, csak a saját logikáját 
olvastam a fejére, Mester. 
De folytassuk. Egyszóval: Ifjúság. 
Erő . Egészség.. Rugalmas izmok, 
sosem-messzesed ő  véredények, 
éber agy, ép fogak, —: 
megrágni a történelem rágós tényeit; 
lelki immunitás, 
türelem, öszvéri makacsság, 
gyönyör, amennyi csak beléd fér! öröm! bosszúság! 
kínlódás, eufória — mindegy: csak unalom ne!. 
Hogyne, tudom, így szólt az egyezség és csábított is. 
Ki a fenét ne csábított volna! 
lfjúság nyolcvan évig, százig, százötvenig! 
S lelki immunitás: 
a halhatatlanság ábrándja — végs ő  pillanatig! 
Ni szóljon közbe, Mester. Nem akartam beszélni, 
maga kényszerített, hát fogja be a száját, hallgasson végig, 
még messze az éjfél. Nyári napforduló! 
Egyszóval: Ifjúság. Seregnyi apró és hatalmas 
dolog, tény, folyamat, állapot, amit 
hülye gyűjtőnéven Boldogságnak hívunk. 
Az utolsó szó jogán beszélek! 
Boldog voltam, igen. És fiatal, mindvégig, és vidám 
és küzdő  kedvű  és győzedelmes és csalódott és mindig újrakezd ő , 
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örökké nyughatatlan. Becsvágyó és becsületes, remélhet ő leg. 
Jó volt, sok minden jó volt. 
Örvendeni egy csóknak is. Megfogalmazni egy megfoghatatlan 
dallamot. Vagy csak ülni a parkban, egy padon, 
valakivel, 
s szoknyája alatt kutakodni. 
S ami legfontosabb -- nem is hinni, hogy vége sose lesz, 
csak megfeledkezni róla. 
Pontosabban: nem gondolni rá. 
Mert a meggondolatlanság az ifjak 
s a feledékenység a vének szerencséje, áldása. Én 
csak az előbbit tudhatom, 
így szól az egyezség, ugye. 
Jó volt, persze, evezni a Dunán, 
felszökni zergés szirteken; 
röhögni nagyokat; jó volt a hit, 
hogy egy-egy mozdulatommal 
valamit én is megmozgathatok, , 
s büszke lehetek örökös 
éberségemre, Mester, 
arra, hogy még álmomban is 
résen vagyok s hiába akarnám 
kikapcsolni fejemben a riasztókészüléket: 
nem sikerülne. 
Ez is hozzátartozott 
az egyezséghez, a sok apró, hatalmas, jelent ős vagy érdektelen 
dologhoz, állapothoz, folyamathoz, amelyet 
— mondtam már — 
hülye gyűjtónéven Soldogságnak hívunk. 
A boldog állapothoz, amelyet 
nem az eredmény, csak a szándék határoz meg. Amelyben 
Erőt jelent a Hit, olyan Erő t, 
hogy meg kell hódolnia el őtte minden emberfiának 
(különben istenfia is 
emberfia volt, csak törvénytelen —: 
kuss, drága Mester: 
az utolsó szó jogán 
rosszmájú is lehetek — 
aminthogy vagyok is). 

Szégyen, nem szégyen, de most nnár 
fáradt vagyok. 
Nincs fárasztóbb, mint a dicséret, 
s én eddig mást se tettem, 
agyondicsértein, Mester, magunkat 
és egyezségünket. Fáradt vagyok, 
de még mindig messze az éjfél, 
s munkál bennem az indulat, a végsn 
— nem szívesen hallgatja meg, tudom, 
de nem mondok le az utolsó szó jogárói! —: 
Mert jöhetsz, örök ifjúság, 
boldogság, küzdelem, csalódás, gy őzelem, remény, 
mulandó halhatatlanság, amelyr ő l 
csak az utolsó pillanatban 
derül ki, hogy mulandó —: 
itt van, Mester, az úgynevezett lelkem, 
viheti rögtön, habár nem tudom, 
mit eszik rajta. De hát 
ez nem rám tartozik. 
Én csak egy utolsót üvöltök, 
s követelem a fárađtság jogát! 
Követelem, mert végre 
pihenni akarok! 
Az aggság jogát is követclem, 
a feledését, biilesességét; 
azt is, hogy ne érdekeljenek a n ők, 
hogy legyek impotens, 
követelem a nyugalom jogát, 
a megnyugvásét; azt, hogy beletörődjem 
abba, amibe (nem, hogy nem lehet, de) 
szerződéseink nem enged; 
a halál jogát, igen, a Halálét 
követelem, Mester! Mindent követelek, 
amitől elestem ezzel az 
átkozottszerz ődéssel! 
Ő, Mester, Mefisztó, 
már kezdek hülyeségeket beszélni. 
Öt perc múlva éjfél. Mehetünk. 
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bognа r rti b®r 

a 
pop-zene 
Talán sohasem vitáztak annyit a fiatal 

nemzedékről, mint napjainkban. Generá-
ciónk újszerű  megnyilatkozásainak legjel-
legzetesebbike :az új zenei фг  nyzatok ha-
talmas méretű  előretörése, melyeket álta-
lában a pop (populárís) zene gyűjtőnévеn 
emlegetnek. A téma nagy népszerűsége és 
aktualitása folytáxi egyre-másra jelennek 
meg cikkek, amelyek tudálékosan magya-
rázzák a modern zene lényegét. Sajnos, 
meg kell állapítanumk, e cikkek jelent ős 
hányadat ;kopaszodó bács&kák írjak, tele 
előítéletekkel, pontatlan és hiányos infor-
mációk alapján, „kívülről" szemlélve a 
jelenséget. Ilyen körülmények között nem 
csoda, hogy .a problémát közelebbr ől nem 
±snierőkben 'az a vélemény alakul ki, mely 
szerint a beatnek semmi köze sínes a 
zenéhez, a hosszú hajú muzsikusok pedig 
tulajdonképpen fiatalkorú bűnbzők, és 
valamennyien régen rászolgáltak már a 
javítóintézetre. Alább a teljesség igénye 
nélkül szeretnék vázlatos betekintést ny űj- 
tani a modern zene világába. 

Komoly tévedés lenne a ma7 zenét el-
szigetelt jelenségként s гemlйlni, ami a 
semmiből hirtelen máról holnapra t űnt 
fel. Forrását Afrikában, a :rendkívül mu-
zikális néger népek dalaiban keli keres-
nünk. A négerek magukkal vitték dalai-
kat a rab zolgaságba, a s-f sszi Amerikába,  

és ezekben a dalikban fejezték ki elnyo-
matásuk keserveit, bánatukat és apró 
örömeiket. Az új környezet is megtette a 
magáét, a fogékony négerek egyre gyak-
rabban Illesztették be saját zenei vilá-
gukba az európai eredet ű  zene elemeit. 
Ebből a keveredésből jött létre a dzsessz, 
az egyik legtöbbet vitatott zenei stílus. 
Kezdeteit legkivalóbb teoretikusai sem 
tudják pontosan meghatározni. Felvirág-
zása az 1920-as évekre ésIk, ekkor már 
számos feher zenész is kiemelked ő  mű-
velője a dzsessznek. Ez volt a dzsessz h ős-
kara, ekkor tííntek fel legnagyobb sztár-
lan: Louis Armstrong, Duke Elkigtan, 
Glenn l'diller és a többiek, .kiknek jóvol-
tából a ;dzsessznek ma már klasszikusnak 
számító hagyománya van. Fénykara a 
szving-korszak, amely 1930-tót 1945-Ig tar-
tott. Ennek az időszaknak a közepén tör-
ténik ;a nagy szakadás: az egyre elmélyül-
tеl~bé váló művésziességre törő  dzsessz 
elváliК  a nagyközönség :igényeit szem el"ott 
tarató tánczenét ől. 

A tiszta dzsessz (sokan igen tévesen 
tánczenét értenek rajta) ma már igen gaz-
dag hagyományokkal rendelkező, kifino-
mult és elvont stílus. Sajnos, id őközben 
teljesen elvesztette régi közönségét, és a 
kiváltságosak művészete lett, zenei kép-
zettség nélküli átlagember számára nehe- 

zen élvezhető. Egy mai dusesszegyUttes 
egyéт>y improvlzációkra épül đ  játékát hall-
ga!tva, csadál'attal adózunk a zenészek va-
lóban bravúros hangszertechвлkебјának, de 
tőbbnyire nem •érezzük Igazán magunké- 
nak ezt a •rnuzsшkát. 

Az új útra lépő  tánczene viszont a nná-
sik végletbe hajlett: teljesem elkommer-
cializálódott, ellaposodott, sabblonossá vált. 
A „klasszikus" tánczene naрjaиinkban el-
sősorban azok zenéje, alkuk mr ilгjúkоruk 
túlsó határán járnak, míg a teenagereknek 
az igényeit nem tudja kielégíteni. 

Ezt ,az űrt kívánta betölterni az ötvenes 
évek második felében a rock and roll 
Ezt a stílust, noha nincs nagyobb zenei 
értéke, .a fiatalak óriási lelkesedéssel fo-
gadtáik, vadáságos forradalomnak szán і-
tott. Jellegzetességei, :a hullámzó ütem ű  
dzsesszel szemben, a keгény, nehéz, 
„szögletes" ritmus, és az egyszer ű, s-nIn-
denki számára érthető  harmbnlzáoió. Az 
úttörők, Billy Halley, Little RIеhard, El-
vis Presley népszzerűsége soha nem lá-
tott ,méreteket öltött, és ez arra ösztönözte 
5ket, hogy 2em'éjüket tökéletesítsék. A 
rock and roll folytatásaként jelent meg 
a twist, mintegy összekötő  kapocsként a 
rock and roll és a beat stílus között. 
A dzsessz kezdeteitől egészen a rock 
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and roll kulmnnacіo ј arg a zene els ősorba.n 
fúvós hangszerekre épül. Trombita, trom-
bon, klarinét, szaxofonok viszik felváltva 
a dallamot, őket kísér a zongora, b őgő, 
dob összetételű  ritmuscsoport. A villany-
gitбr kiterjedése napok alatt véget vet a 
fúvósok egyeduralmának. Megjelenik az 
azóta már fogalommá vált 3 gitár-dob 
felállítású Shadows együttes, és csakha-
mar hasonló zenekarok ezrei követik. 
Mintegy 6-7 évnek kell majd eltelnie, hagy 
a fúvósak némileg visszaszerezzék létjo-
gosultságukat. 

Az elektromos hangszerek sikere els ő- 
sorban a szinte végtelen •hangszínikombi-
nációkban és effektus-lehet őségkben rej-
lik. Az erősí•tőbe beépített vagy hozzá-
kapcsolh.ató vibrátoгakkal soha nem re-
mélt hanghatásokat lehet elér¢. 

Az eiső  gitáregyüttesek elsősorban hang-
szeres kоsnpozícdákat adnak el ő. Ezekben 
az években kezdődik a ma is tartó „gi-
tárláz". Fiatal fiúk tömege kezd aktívan 
zenével foglalkozni. Gitároznraik, er ősdtő-
ket gyártanak. Err ől a mozgalomról ké-
sőbb még bővebben szólunk. 

A hangszeres számok viszonylag rövid 
ideig maradtak :az élen, addig, amíg az 
elektromos .gi'tar újdonságnak számított. 
A tulajdonképpeni beat-stílusú zene a 
rook and roll folytatásakónt 1962-ben je-
lenik meg. Ekkor lép ki az ismrree tlenség 
homályából az az együttes, amely azóta is 
uralja a világ pop-színpadalt: a The Beat-
les. Meggyőződésem, hogy azt a nevet 
évszázadok múltán is ismerni fogják, any-
nyira eggyé vált a népszer ű, jó és ere-
deti hangvételű  muzsika fogalmával. John 
Lennon, Paul McCartney, George Harrison 
és Ringo Starr évekig mnzs іkáltak együtt 
minden különösebb siker nélkül, míg vég-
re 1962-.ben rátaláltak igazi hangjukra. 
Hangszeri felállítaswk három іgitбг  és dob, 
diók már én:ekszámokat adnak el ő, rend-
kívül megnyerő  hangon. Rövid idő  alatt 
bejárják az egész világot. Els ő  számaik 
élénk ritmusúak, ízléses hangszerelési 
mególd'ásokkal, egyszerű  harmonizációval, 
eredeti és megnyerő  dallamokkal. Megje-
lenésük valóban jelentős pillanat a köny-
ny(izene történetében..A Lennon—McCart-
ney szerzőpáros !számai •(ma már több száz 
van •belőliik) egymás után törnek fel a 
sikerltstak első  helyére. Ugyanakkor 
gomba módra szaporodnak a hasonló ze-
nekarok, melyek dtöbb-kavesebb sikerrel 
igyekeznek egyénit adni az egyre jobban 
terjedő  beat-zenében. Ezek közel elsősor-
ban a Rolling Stones együttes érdemel 
említést. Számdaikkal csakhamar a Beat-
lesek legveszélyesebb rkom'kurrensei lettek. 
Soгolliatná ііk oldalakon at a rengeteg új 
csoportot: Manfred Mann, Kinks, Sear-
cherš, majd megjelennek a Beach Boys-ok 
iás, akik ekkor snég nem is sejtették, hogy 
később milyen jelentős szerepet fognak 
játszani. Az ezután következ ő  periódust, 
kb. 1966-ig nevezhetjük az igazi beat 
aranykorának. Az együttesek óriási nép-
szerííséget élveznek, ám egyre több új név 
is jelentkezik, egyre nagyobb a konkur-
renáia, egyre nagyobb igényű  a közönség, 
amely már nem éri be az els ő  években 
.,meл •ő" egyszerű  produkciókkal, hanem 
mind tartalmasabb zenét követel. Csak a 
legjobbak maradhatnak .a felszínen, sok 
zenekar néhány sikeres szám után kiful-
lad, nem bírja az iramot, a könyörtelen 
közönség pedig nagyon könnyen felejt, 
amint nem kedveskednek neki újabb és 
í'jabb kompozíciókkal. Kialakul tehát az 
élcsoport és a nagyszamú egy-egy szám-
mal feltűnők csoportja. Erre az id őszakra 
esik a pop-zene legnagyobb méretű  nép- 

szeru"ségz is, a fiatalok millión vásárolják 
a legújabb lemezeket, őrjöngehek a kan-
cerbeken, a beat-muzsfikusok ismertebbek 
lesznek .a filmsztároknál. 

Még egy érdekesség, ezekben az évek-
ben először esik meg a dzsessz j•elentke-
zése óta, hogy Anglia veszi át a vezеtő  
szerepet Amerikától. Az •amerikaiak per-
sze nem nyugodtak bele egykönnyen a 
veseségbe, hiszen az ianigol beat az ő  ha-
gyományaikra épült. Az új .amerikai zene 
nemsokára hallatja is hangját, s ma már 
ismét kiegyenlítetteknek mondhatók az 
erőviszonyok. 

Mint minden művészeti irányzat, a 
beat-zene is sokat formálódott, csiszoló-
dott, tökéletesedett, míg végül Is törvéлΡy-
szerúen „kiégett", nem tudott újat adni. 
A hajdan lelkes közönség unta már a ren-
geteg dübörgő; nehéz ritmusú számot, be-
lefáradt a tomb•oiásba. Az igazi krízis 
1966-ban következett, csak a kivételesen 
eredeti beatszámok tudtak már sikert 
aratni. Hová, merre vezet tovább pop-
muzsika útja? 

A válasz nini egyszerű . Mégis, ma két 
évvel a beat krízise után már bontakoz-
nak a fejlődés körvonalai. 

Az új utakat keresők a népdalok, a né-
pi motívumok felé fordulnak, s megte-
remtik a folk stílust. Atyjának egy fiatal 
skót énekest, Donovant tartják, ki ír és 
skót •népi motívumokat épitett dalaiba. A 
folk népies daliama!it egyszer ű , .közvetlesi 
szövegekkel éneklik. A hangszerkíséret 
általában nnindössze egy akusztikus (nini 
elektromos) gitár, esetleg szájharmonika. 
Az előadó általában önmagát kíséri. A 
könnyű  és mindenki számára közeli nt-
nius a folk gyors sikerének egyik leg-
főbb titka. Napjainkban már Igen sok kö-
vetőre talált, de mivel elvesztette az új-
donság varázsát, .népszer űsége, megítélé-
sem szerint, csökken, és semmi esetre sem 
ez .az az út, melyen a modern  zene ha-
ladni fog. 

Zeneileg bizonyos értelemben a folk ro-
konának mondható a protest-song. A 
hangszerkíіѕéret itt is túlnyomórészt gi-
tárra és szájhar гnonikára szorítkozik. Am 
a protest-song legfőbb jellegzetessége, 
hogy a zene tulajdonképpen háttérbe szo-
rul, a hangsúly a szövegen van, melyben 
az előadó mint generációnk képvis+elője 
felemeli szarvát a társadalmi igazságtalan-
ságok, a háború, a fajgyűlölet ellen. An-
nak, hogy a protest-song el őtt nem fyi-
lik nagyobb távlat, több .oka van: a zene 
mellékes, s generációnk is túlságosan 
magába fordult, és a pillanatnak él. (Itt 
elsősorban •a beatnikekre és a hippykre 
gondolok.) A stílus legkiemelkedőbb kép-
viselője Bob Dylan. 

Napjaink domináló zenei irányzata, mely 
elsősorbaл  hivatott a beat örökébe lépni, 
a rythzn and :blues. Tularjdonképpen nem 
újdonság, hanem .a régi, eredeti dzsessz 
modernizált, továbbfejlesztett változata. 
A modern rythni  and  blues-t Ray Charles 
alapozta meg. Természetesen a harminc 
évvel ezelőtti és a mai R & B között 
igen nagy, elsősorbaлΡ ritmikai külöribség 
érzékelhető. Ennek a stílusnak jelentke-
zésekor illetve visszatérésekor több vál-
tozást fedezhetünk fel. Els ősorban a fú-
vós hangszerek visszatérését, mert a 
„brass sound" nélkül a rythm and blues 
elképzelhetetlen. A néger elóadóm űvészek 
Sómét jelentős szerephez jutnak, hisz az 
R & B igazi interpretátorai .mindig a né-
gerek maradnak. Csak nekik ivódott any-
nyira a vérukbe a zene, amennyire ez a 
mély átélést követel ő  stílus megkívánja. 
Legnevesebb művelői: 3lames Brown, Otis 
Ridding, Percy Sledge, Wilson P ckett. 
Mindössze néhány fehér együttesnek si-
került hozzájuk hasonló „sound"-ot pro-
dukáini, a kisszámú „fehér  soul"  képvi-
selői !közül a Spencer Davies Group-ot és 
a Box Tops együttest említhetnénk. 

A soul az előbbihez igen közeli stílus. 
Tulajdonképpen a rythm and blues és a 
néger „lelki" dalok (soul =lélek) kevere-
déséből származik. iteine lassúbb, han-
gulataáltalában visszafojtott fájdahw аat 
feijez ki, a kompozíciók a beat-hen viiszo-
nyitva kötetlenebbek, az el őadótól maxi-
mális átélést követelnek. A aytbm and 
blues és 'a soul pillanatnyilag talán a 
1'egniépszerűbb, legjobban menő  stílusok. 
Rengeteg heart-együttes hallgat az id ő  sza-
vára, s Igyekszik változtatni repertoár- 
jósi. 

A legújabb, de talán éppen ezért a Ieg-
többet ígérő  irányzat az ún. progresszív 
zene. Képvisel őit :nem kell hosszan sorol-
nunk, mert ezt a teljes új utakat járó 
stílust csak a legkiválóbbak képesek m ű. 
velei. Ezek elsősorban a. Beatles, Beach 
Boys, Bee Gees együttesek, és még 
talán a néhány őket követő  egyűt 
tea egy-két legsiikeriiltebb számát említ 
hetink ebben a kategóriában. A Beach 
Boys-ok már régebben meggy őztek  ben-
niinket rendkívüli kvalitásaikról, két zse-
nii'ális szerzeményükkel azonban (Good 
vibrations, Heroes and villains) valóban 
új horizontokat nyitottak. Számaik jelleg-
zetessége a rendkívül ö ѕѕzetеФΡt művészi 
énekes-, korus-technika, mely val бbaл  
klassziliuѕ  értéket sejtet. Sajnos az utób-
bi időben túlságosan is bonyolult kom-
pozícióikat már nem fogadta jól a nagy-
közönség. A Beatles-ergytittes csak els đ  
„.progresszív" lemezével esett bele ebbe 
hibába (Strowberry fields). Következő  le-
mezalbumuk, a Seгgiant papper's lonely 
heart's club band már tökéletesen egye-
síti magában a teljesen újszerű  konoep-
ciбk szerint •koгnponált, összetett  hang-  
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szemelésű, értékes, de a tömegeik : јgényeп -
nek is megfelelő  zene eгényeut. Újabb 
számnak Is ernak .a kritériumnak a jegyé-
beni születnek. A progresszív zene jellem-
zöi: a •ninél összetettebb, értékesebb szá-
mn !kra való törekvés, lta1•ában több hang-
ban énekelt myelódidval, gyakori és gaz-
dag stúdió-tгiikkö'k és a kisegyüttest ki-
egészítő  nagyzenekari kíséret alkalmazá-
sa, ;mert a anai közönséget már csaknem 
lehetetlen csupán gitárokkal szárakoziat-
ni. A fenflek miatt nehézségbe ütközik. 
hogy az egуibtesek kcncerteken ugyan-
úgy adják elő  a szám kit, rraint ahogy 
lemezeiken. Több еk :között ez az oka an-
nak. hogy például a Beatlesek többé egy-
általan nem lépnek fel nyilvánosan, ha-
nem csak sltúdiákban dolgoznak. 

Term,észetes'en vannak zenekarok, ame-
lyeik nem fogadták el egyik új Irányza-
tot sem, hanem lényegében kitartanak a 
beat mellett, és sadátos hangvétel ű  szá-
maikkal igyekeznek továbbra is nёрsze-
rűek maradni. Ilyenek p1. a gyermekd'al-
szemű.en egyszerű  s épp ezért rendkívül 
гokonsz•enves és első  hallásra fü1'bemászó 
me1adiák. (Herman's Hermits, Hollies), 
továbbá az .orientális, egzotikus, görög. 
orosz stb. .dailianwilág elemeinek beépíté-
se (Dave Dee and Comp), a halhatatlan 
kl'asszikusoik témáinak modern fel!do]Igo-
zása (a Procul Harum együttes és Bach 
és Höndel temái) stb. Itt említendő  az ún. 
folk beat .is, ami a folk és a beat stí-
lusok :kemesztezGdése. Kiemelked ő  műve-
lője •a The Mamas and  the  Papas együt-
tes, mely a „progresszívek" Tett a vi-
lágon a legjobb. 

Miután .a :zene nem definiálható precí-
zen, a végtelenségig soгolhatnánk a fenti 
stílusok közötti átmvenetekвt, és a külön-
bdzđ  hang'nételű  együtteseket; .a pop-zene 
világa napról napra bonyolultabb és át-
tekinthetetlenebb. 

Utoljára a mzlodikus, kissé .operettszer ű  
számok maradtak. Engelbert Humper-
dimck és a többiek slágвreјmek sikere rndn-
den művészi kvaltásaik mellett is első-
sombam a hosszú és melód'i'aszegény beat-
időszak előidézte csömörben rejlik. Kész-
séggel d;ismyerem, hogy ez talán csak 
egyévi vélеmény, de nem rokonszenvezek 
túlságosam ezzel az urányzattal, f őleg azért, 
mert egy letűnt 'időszakhoz való vissza-
térést jelent. Esek az előadók csakis nagy-
zemekaг  kísérettel dolgoznak. 

Ez lenne tehát a mai népszer ű  zene 
vázlatoіѕ  képe. Hadd szóljak most еgypár 
szót e mozgalmas kép alkotájá ігál, a pop-
zenészről. számuk ina nmáг  olyan nagy,  

hagy talán a szociológus a leghivatottabb 
írni róluk, én mindössze néhány, a „ yhu-
lisszák ;mögött" szerzett észrevétel вmvвt 
említeném. 

A pop-zene az elektromos ,hangszerek 
elterjedésének idején hódított tömege-
sen. Talán soha azel őtt maim érdeklődött 
az ifjúság ily erören a zene iránt. sokan 
elítélően nyilatkoznak ezekгől a Telkes 
fiatalokról, elsősprban kissé excentrikus 
vi'selet'ük miatt. Szerintem igyekezettik, ez 
eredménytől függetlenül, csak dicséretet 
érd'sxnхel, hiszen minden szabad idejüket 
a zenének szentelik. Rengetegen sajátít-
ják el ily módon a zenei alapismereteket, 
ismerkednek meg a nvwsika világával, 
ahelyett, hogy haszontalan vagy éppen 
káros szenvedélyeknek hódolnának. 

Temrnésze!bes és egészséges, hogy legtöb-
ben nem érik be az öncélú játékkal, ha-
nem ehsinemésre, sikerre törekszenek. Ez 
azonban mid nehezebb és nehezebb, hisz 
a konhurrencia óriási, a hangszerek és 
felszerelés méregdrága. Egy jó min őségű , 
teljes zenekari felszemelés mintegy ötmil-
lió régi d!inámba kerül, tehát majd egy-
nxi'ц!iába fejenként; egy még iskolába járó 
vagy a legjobb esetben •pályája kezdetén 
áI16  fiatalnak nincs ennyi pénze. Igaz, 
hogy a .befektetés később megtérül, mert 
a beat-zenét jól fizetik, de ehhez szín-
vonalasan is kell játszani. Ez, valamint, 
hogy sok fiatal romantikus, könnyű  si-
kerben gazdag életpálya reményében mu-
zs'ikál, jelentősen hozz'ádá гult a hivatásos 
bea!t-zenészek rétegének kialakulásához. 
Ma a határ közöttük és az amat őrök kö-
zött egyre élesebb, s az utóbbiak már 
allg-altig kaћkurrenciakép•esek. sajnos, a 
sikerhez vezető  út még így i5 rögös, és 
sok mindentől függ. A pop-virág tarka 
csd1logása nyögött számtalan egyéni tra-
gédia húzódik meg. Azoké, okik a legna-
gyobb odaІadással sem tudtak sikert el-
érni, vagy egyszerűen nem volt szeren-
cséjük, és m.еgsemтnisutette őket a nagy 
versengés. 

Egy műfajban sem érvényes annyira, 
hogy a siker titka az eredetiség, miit 
éppen itt. A pop-zenében a vezet ő  szerep 
a legjobb angol és amerikai előadóké. A 
többiеk, közöttük a jugoszláv együttesek 
is, jobbára beérik a „nagyok" számainak 
reprodukálásával. Ez jó allkalom arra, 
hogy még ismeretlen zenekarok közönsé-
get szerezzenek maguknak, de nem nyújt 
semmilyen perspektívát. Igen pozitív je 
lenség, hogy ezt mind többen látják, és 
áttérnek az önálló alkotó munkára, En-
nek azután többmyiгe meg ;is van az ered- 

ménye. Napráf •napra találkozunk a si-
kerlistákon fiaital, eddig ismeretlen egyűt- 
tesekkei. Sajnos ;azonban nem mindmag a 
legjobbak érik el a legnagyobb sikert. A 
pop-zene ina már f őleg üzlet, avagy és 
jól menő  üzlet. Evvel magyarázható, hogy 
az előadók hírneve nem inindIg áll arany-
ban a színvonallal, a myindemható rek-
lámgépezet világh гrűvé emel olyan együt-
teseket, amelyeknek nem sok közük van 
a zenéhez, lemezeiken nem magisi, ha-
nem a stwdió zenészed játszanák (Man-
kees, Love Affair). Még szerencse, hogy 
ezek néhány sikerült szám után éppoly 
gyorsain feledésbe merülnek, mint ahogy 
feltűntek. 

A világ pop-színpada örökké mozgó csa-
tatér, •és a sztárok aszó szaros értelmI-
ben verejtékes гYиmnkával dolgoznak meg 
a sikerért. Hamis iaz a kép, amit a ra-
jongók alkotraak róluk, hogy lustán 'ké-
nyelembe süllyedve élvezik a diesőséget. 

A pop-sztárnak nincs egy pillanatnyi 
szabad ideje. Mivel mulliak eszményképe. 
minden mozdulatát milliók figyelik, kom-
mentálják. Rengeteg kötelezettségnek kell 
eleget tennie, hogy fenntartsa magát, ei 
ne nyomja a konkurrencia. Kora reggel-
től .késő  estig próbák, vég nélküli felvé-
telezések, ,interjúk, koncertek. Ć}riási a 
hajsza, a fizikai és szellemi megerőltetés. 
Nem is csoda, hogy egyáltalán nem bol-
dog emberek, és lelki kríziseikből gyak-
ran beteges mádon a kábítószerekben ke-
resik a kiutat (Rol'ling atones). A fiatalok 
nviцiói rajonganak értük, szinte istenítik 
őket, •de mindebből számukra rengeteg 
kellemetlenség száminazik. Például szinte 
csak titokban merészkednek nyilvános 
helyekre, mert ha a tömeg felfedezi őket, 
egy pillanat nyugtúk sincs. Ez egy sajá-
tos, feszült légkörű  életfoхі nát eredmé-
nyez, s ez jelentősen befolyásolja egyéni-
s "egüket. 
Legnagyobb családásók mégis a koncer-

teken érik őket. Lévén a pop, különösen 
a beat és a rythm and blues a pillanat és 
a rendkívül Imtemzív •rövid érzelmi i'm!pul-
zusok muzsikóda, a közönség a koneerte-
ket túlságosan aktívan hallgatja, neпi- 
csak, hagy .együtt énekel az el őadóval. 
hanem sikoltozással, 1бгmÁ  szel ad hifé-
jezést tetszésének. A világhír ű  együtte-
sek fellépésein viharos tömegjelenetek 
játszódnak le, sokszor alig lehet megfé-
kezni az őrjöngő  közönséget. Mindemnek 
a vége az, hogy .a zenéből édeskevés hal-
latsuik. A közönség annyira el van fog-
lalva kedvenceinek fizikai jelenlétével, 
akik kénytelenek mihdenféle, már-már 
tormásznvutattványоknak megfelelő  еgzibd-
eiókat végezni, hogy a .zenére egyáltalán 
nem fordít figyelmet. Képzeljük el, hogy 
egy ambiciózus együttes hánapakon át 
dolgozik a repertoárján, végül  is  az egés' 
prodnzkciójuk egy óriási zűrzavarba ful-
lad. Részben emiatt vonultak vissza a stú-
diókba•, s az együttesek mind több gon-
dot fomditana!k a felvételezésre. 

A tillsidgosaai is hangsúlyozott üzleti jel-
leg ellenére a pap-zenét napról napra es-
tékesebb művészeti irányzaltna!k tartom. 

A jövőjét illetően szintén bizakodom. 
Mindig vannak és lesznek tehetséges és 
lelkes fiatal muzsikusok, akik továbbfej-
lesztik, tökéletesítik a még csak gyermék-
cipőbem járó modern zenét. Remélem, 
hogy az Igai értékes modern zenét majd 
mindenki megbeosül'i. Ennek a kifinomult, 
átszellemült, de mégsem bezárkózó, ma-
gába forduló muzsikának jelent ős hatása 
lesz, a széles tömegek zenei, művészi ížlé-
sének és igényeinek kialakításában. 

Bognár Tibor 
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A rendezők felvonultak, mint máskor is, 
mint tavaly vagy még korábban, amikor 
európai• színvonalú jugoszláv filmeket 
kezdtek csinálni. Akkoriiban még többnyi-
re ismeretlenek vagy kevésbé ismertek 
voltak, és meghökkentettek új tónusú pro-
dukciбikkal, merész tém'aválasztásuk'kal 
vagy formamegoldásai'kkai. Ezért hát az 
idei, jtubileumi, 15. pula!i fesztiválon is 
elvámták tőlük, hogy megjelenjenek, ne-
vükkel inára már valamilyen hízelgően 
vagy •ironikusan rá јuk agggatott iarrnust 
kÉpviselve,  es  valószínűleg azt is elvár-
ták tőlük, hogy ismét valami meghök-
kentőt produkáljanak. Еs a rendezők en-
gedelmesen felvonulta+k: Pavlovié, Maka-
vejev, Rakonjac, Đordević, B'ato Čengić  
először és ... még tízen. Fil'•mjei''kben pe-
dig felvonultak az anti Јhéroszok, ami túl-
ságosam kevés volt ahhoz, hagy barkit 
meghökkerntsenék. 

Rendezők tiszteletet paranesoló neve és 
fáradt, vagy éppen negatív él őjelű, dics-
fényüktől gondosan megfosztott h ősök: 
ennyi a 15. fesztivál jellegzetessége. Еs 
még az is, hogy az idei fesztivál gyön-
gébb volt a tavalyinál. 

Az első  kettő  egyúttal magyarázata: is 
a haa-madik jelenségnek, természetesem 
csak akkor, ha kizarólagos 'jellegzetesség-
nek fogadjuk el őket. Amikor az úgyne-
vezett új hangvételű  filmeket először be-
mu itták, két јбskts-aitematíva kínálko-
zott: megijedni a szokatlanul sötét szi-
nektől, az ideálok kíméletlen ro гnbolását 
a 'korábbi egyoldalúsággal szemben ugyan-
csak egyoldalúnak bélyegezni, ami na-
gyon ,gyorsan az önoélú szókimondásba 
fullad, vagy pedig fenntartás nélkül üd-
vözölni a megadatott alkotói szabadságot, 
amely íme, végre igazi művészetet teremt, 
hiszem ezt araég ,külföldön is elismerik. Az 
előbbi, már el'hangzásakor ostobának tet-
sző  állásponфot különösen a tavalyi rnin ő-
ség-eхp+anzió cáfolta ékesen, bár megrög-
zött védelmezői még akkor is •mondogat-
ták, hogy társadatгunk árnyoldalait be-
rrьutató filmjeink elsősorban a puszta té-
nyek feltárásinak, vagyis a tények poli-
tikai felhasználhatóságának köszönhetik 
nemzetközi sikerüket, és valójábaan többet. 
ártanak társadalmunknak, mit amennyit 
a hetedik művészetnék használtak. Annyi-
szor leírták ezt, hogy fél ő  volt: még a 
filmek készítői is elolvassák, és esetleg, 
persze nem ilyen .nevetséges rosszindulat-
tal ;  de kamatoztatják a jó öt'letet. Annál 
indokoltabb volt azonban a lelkesedés. 
Közvetlenül az idei fesztivál el őtt is. Al-
kotóisik már bebizanyítobták, hogy élni 
tudnak a szabadsággal. Min őséggel hálál-
ták meg azt, szabad kezet 'kell tehát ne-
kik adni, ez nem vitás, hiszen amikor 
szinte meglepetésszer űen cenzúramentes 
függetlenséget nyerték, egycsipásra ko-
molyra változtatták filmtermésünk álde-
rűs arculatát, joggal várhatjuk hát, hogy 
most, amikor még idejekorán számolnak 
a kitágult keretekkel, csak emel'het'ik a 
színvonalat. 

Alkotókról szólva, mindenekelőtt a ren-
dezőkre kell gondolni. A jó filmek ne-
veket is tudatosítottak —így van ez  min.-
den  valamiгevaló filmgyártásban, és va-
lószínűleg így is van rendjén —, és ezzel, 
a köztársasági kulcsok mellett, még a vá-
logató bizottság is s•záгólt. És felvonultak 
a rendezők: Рavlovi'ć , .Makavejev, Rako-
njac, Đarđevl! , Čengić  és... még tízen: 
nevük, akárcsak a szájtátó oroszlán vagy 
a magasba szök ő  fénycsóvák, már-araár 
cégjelzésként jelent meg, és mindjárt meg 
is tapsolták. 

És nyolc nap alatt kiderült, hogy néha 
a meglepően jelentkező  szabadság termé-
kenyebben hat, mint amikor jó el őre szá-
molnak vele. Nyilvánvaló, hogy ez csak 
látszat, és hogy ez esetben a tények csak 
önmagukat bizonyítják. Ennek igazolásá-
ra eléggé egyoldalú, de látvanyosság hí-
ján is elfogadható hipotézis kínálkozik. A 
bürokratikus bábáskodás megszüntetése a 
születő  filmek körül, ha meglepetésként 
érte is az alkotókat, semmi esetre sein 
felkészületlenül. Altagáiban ilyenkar szok- 

tak napvilágra bukkanni a régóta érlelt 
kedvenc témák, és nenrusak témák. Lehe-
tőség nyílt bizonyos értelemben az újra-
kezdésre, és az indulás, mert nem kezd ők 
vagy műkedvelők indulása volt, szinte 
törvényszerűlég erőteljesen és látványo-
san sikerült. Az így kapott filmek elxné-
leti meghatározásai azonban mindvégig 
csak esetlen körülírások maradtak, egy-
séges gyűjtőfogalmat ;pedig a sok értelmű  
„új" kifejezésen- kívül nemigen találtak. 
Az értékmér ők még ezt is felbontották, 
amikor új jugoszláv filmekről és nem új 
jugoszláv filmről és még kevésbé valami-
lyen felvázolható irányzatról voltak kény-
telenek •beszélni. 

Egy -minőségileg gyöngébb évi sorozat 
után kapóra jött ez, mivel nyugodtan le-
het tiltakozni a jugoszláv film válságát 
jelző  megállapítások ellen. Ennél sokkal 
egyszerűbb, veszélytelenebb és valószín ű -
leg indokoltabb is a rendezőket külön-
külön elemezni, elmarasztalni, hiszen az  

- 

ő  nevük szabja meg a fesztivál arculatát 
már néhány éve. Nem vitás, hogy a vég-
eredmény megközelít őleg így is azonos 
lesz, de mintegy optikai csalódásként, az 
összképet egy fokkal magasabbra vetíti és 
foieg marad még egy kényelmes és min-
denki számára elfogadható kybúvó, hogy 
mondjuk, Рetrović , Mimica vagy Bulajić. 
nem vett részt az idei fesztiválon. 

Tehát a film válsága helyett beszéljünk 
inkább a rendezők rossz napjáról. A so-
káig dédelgetett és érlelt nyersanyagok 
az .,nduláskor szalagra kerültek, országos 
fesztivál azonban minden évben van, az 
idő  sürget, és a jól sikerült prototípus 
megteremtése után át kell állni a soro-
zatgyártásra. A prototípusra azonban f ő-
leg olyan jelzők akaszkodtak, mint: me-
rész, újszerű ... egyszóval csupa olyan fo-
galmak, amelyeket nehéz fokozni, különö-
sen sorozatgyártásban. Az alkotó kissé 
kapkodva mégis megkísérli a lehetetlent. 
És sorakoznak a sötét színek, amit ől az 
idén Fulában már csak az egyik szovjet 
kritikus ijedt meg, felvonulnak a dies-
fényüktől megfosztott hősök, a kamera 
kétségbeesetten váltogatja a helyét, hogy 
a most már dadogva megismételt verbá-
lis merdszséget, legalább homályos kép-
sziarilbólumokkal fokozza. A szöveg és a 
kép túllicitálja, ahelyett, hagy kiegészí-
tené egymást. De hát túl kell licitálná a 
korábibi . alkotásokat, ami rendjén is vol-
na, csakhogy ez nem esztét'ik аi szempont 
ból történik elsőscmbam. 

Az ebben rejlő  veszélyt talán csak Pav-
lovié és Mákavejev tudta teljességgel sem-
legesíteni. Ők ketten lakonikusan vállal-
ták a neviik'höz könnyedén, cinikus fele-
lőtlenséggel odaragasztott izarust, anélk иl, 
hogy túlságosan komolyan vették volna. 
Pavlovié Ha majd halott és fehér leszek 
című  filmje első  d>jat kapott. A zsűri 
semmit sem akart kockaztatni. Egyszer ű , 
tiszta vonalvezetés ű  film ez, talán egyet-
len felesleges jelenet nélkül, a rendez ő  
tisztelte a cselékmnényt, bízott benne, a 
felvételező  pedig bízott a rendezőben. 
Részleteib еn téhát nem mérlegelhet ő , csak 
egészégben, és egy nemzetközi második 
díjjal, egy hazai els ő  díjjal meg is hatá-
roztatott a súlya. 

A Védtelen ártatlanságot már sokkal koc-
kázatosabb lett volna díjazni. (Csupán a 
rendező  kapott második díjat.) Makavejev 
bravúroskodik, játszik, sőt pimaszkodik. 
Vágja, festi a régi filmeket, ;párhuzamo-
kat von, állandó gondolkodásra késztet, 
és ezzel kockáztatja azt, hogy id őnként 
blöfföléssel gyanúsítjuk a gondolkozók. De 
ő  ezt is játékosan, könnye!dén csinálja, és 
jól áll neki. 

1Vlelettük már kétszer említettem Rako-
njac, Đordevi ć  és Čengić  nevét. A töb-
bieik ... még tízen voltak. Műszakilatg szin-
te korfogástalan filmeket készítettek, ezen 
túl ők is megpróbáltak tétován játszani, 
felvillant egy-egy sikerült részlet, a cse-
lekményben azonban már nem bízták, asz-
szociác бkat a feldolgozott anyagon kívül 
kerestek és kerestették, még blöffölni is 
megprdbáltaik, de ennek már izzadságsza-
ga volt. 
Еs most sokan felmelegíthették volna az 

öncélú szókimondás elmarasztaló teóriá-
ját, de nagyon kevesen tették, egyrészt 
mert a szókimondás végleg polgárjogo+ 
nyert, másreszt pedig... valahogy túl sok 
volt már a társadalmi szempontú katego-
rizáció és túl sok a nehezen fokozható 
díszítő  jelző. A mérleget most már az esz-
tétikai nézőpont felé kell billenteni. Igy 
mindenesetre nem lenne korlátozva a fo-
kozás, és taton megfelel ő  gyűjtőfogalmat 
is lehetne tagálmi. F őleg pedig nem lenne 
szükség a rendezők előrángatására, hogy 
mentegessük a többes számban elvonat-
koztatott jugoszláv filmet. Kissé furcsa, 
de pillanatnyilag örülünk, hogy nem be-
szélhetünk egységes jugoszláv filmm űvé-
szetről vagy .irányzatról, mert igy állító-
lag általános válságról sem beszélhetünk. 
Ez az imbolygó féligazság azonban nagyon 
rövid lejáratú dics őséget ígér. 
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Mindannyian jól tudjuk, hogy a nemze-
tiségi iskolákban már kezdett ől (1945 őszé-
től) fogva prograanszerűen és kötelezően 
tanítják az egyes vajdasági népek tör-
ténetét, valamint azoknak a nemzetek-
nek történetét is, amelyeknek ezek a 
nemzetiségek —részei. A magyar iskolák-
ban - tehát 1945 óta kötelez ő  a magyar 
történelem (román iskolákban a román 
történelem stb.) tanítása az elfogadott 
program, tanterv és tankönyv szerint. Ez 
volt a helyzet 1945 és 1966 ősze között. 
Ekkorra ugyanis győzött az a mind tudo-
mányosan, mind politikailag és ideolggiai-
lag ugyancsak megalapozott álláspont, 
amelynek lényege ez volt: az egyes vaj-
dasági (és jugoszláv) népek kultúrája és 
története összefonódik; ezt adekvát módon 
úgy fejezhetjük ki, mind a tudomány, 
mind pedig az oktatás terén, ha egysé-
ges egészbe, szintézisbe foglaljuk népe-
ink történetét, nem feledkezve meg az 
egyes népek egymásra gyakorolt hatásá-
nak kutatásáról és tanításáról sem. Dia-
lektikusan szólva, talán azt mondhatnók, 
hogy az egyes népek, nemzetek külön-
külön élve es fejlődve maradnak fenn s 
élnek tovább, de azért nem válnak telje-
sen külön egymástól, nem szigetelődnek 
el egymástól, mert a kulturális és törté-
nelmi kölcsönhatások kapcsolják is (vonz-
zák és taszítják egyúttal) őket, mint oly 
szomszédokat, akik segítik еgymást a baj-
ban, akár kölcsönzésekkel is, de tudnak 
együtt öriіні , együtt vigadni is. A szin-
tézis és analízis ;  közeledés és távolodás 
dialektikus egységbe fonódnak — s ezt a 
tudománynak, történelemnek is tükröznie 
kell: mert ennek jegyében pergett le kö-
zös, ,egymás melletti múltun'k; ennek je-
gyében pereg. jelenünk s közeljöv őnk is, 
míg a távoli jövő  ismeretlen előttünk, jó-
sok pedig nem vagyunk, és ne is legyünk. 
Igy látta a tudományosság a történelem-
tanítás problémáit, s ezt az elgondolást 
csak igenelhette a politikai szempont, a 
testvériség-egység,. a nemzetköziség kon-
cepciója. Igy került sor az új programok 
meghozatalára, az új tankönyvek meg-
írására, az új tantervek megvalósításának 
folyamatára. Ezeknek értelmében népeink 
azonos szöveggel, csupán más-más nyel-
ven; tanulják a múltat, éspedig a teljes 
múltat —egymás múltját is tehát —, az-
az. (a világtörténelem és a jugoszláv né-
pek történetének keretei között) mind-
annyian megismerkednek _ minden Vajda-
ságban is élő  nép és nemzet történetével. 
A magyarok (magyar nyelven, magyar 
nyelvű  tankönyvből): a magyarok törté-
nete mellett mind a román és szlovák ;  

mind az ukrán (ruszin) történelmet is ta-
nulják, közös csomópontok köré csoporto-
sítva a tananyagot. (Egy példát erre: 1848-
ban a magyar forradalmi mozgalom alap-
vető  jelentőségű  volt a Duna-medencében 
Ezért a magyar 48-as mozgalom mellé cso-
portosítjuk a vajdasági; a horvát, majd 
a román és szlovák 48-as mozgalmakat 
is!). A románok ugyanezt román nyelven 
tanulják stb. Az 1966-67-es vagy legké-
sőbb az 1967-68-as iskolaév folyamán 
megjelentek mindezek a közös szöveg ű , 
de más-más nyelvű  tankönyvek is — a 
VI., VII., VIII. osztály számára. 

Egyetemi tanszékeink (Beográdban, 
Zágrebban stb.) mind ez ideig nem vet-
ték tudomásul: 1. sem az 1945-46-os, sem 
2. az 1966-67-es iskolaév óta fennálló 
helyzetet. Ez természetes és érthet ő  volt, 
hiszen nem is volt rá okuk, hogy tudo-
másul vegyék. Bizonyára a többi egyetem 
hatása alatt a Novi Sad-i Bölcséšzeti Kar 
Történelem Tanszéke sem vette tekintet-
be a sajátos vajdasági helyzetet, s így 
Olyan történelemtanárokat képezett és 
képez, akik úgy hagyják el a kart (amely 
természetesen egyúttal tanárképz ő  és tör-
ténetkutató-képző  intézet is), hogy kellő  
képesítés nélkül indulnak az elemi és kö-
zépiskolákba, amelyek megkövetelik és 
joggal követelik meg tőlük — a valóban 
sohasem tanult , — magyar, román, szlo» 
vak, ukrán történelem tanítását is. Csu-
pán a Vajdasági Történészek Egyesülete 
harcolt hosszú éveken át a. furcsa 
helyzet megszüntetéséért, agitált a tan-
széken, beadványaival is bombázta azt, 
mind ez ideig, sajnos, eredménytelenül. 
Itt-ott akadt ugyan egy-egy tanár, aki né 
mileg ismerte a magyar történelem vala-
mely fejezetét (1848. munkásmozgalom), éš 
itt-ott kitért e'lőadásai során erre a magyar 
történeti fejezetre is, viszont a román, 
szlovák, ukrán történelem ennyi figye-
lemben sem részesült és részesülhetett, és 
Persze a magyar történelmet sem tanítot-
ták kötelez ően, intézményesen; program-
szerűen, a maga teljes egészében, folyama-
tosan. 

Azután következett az „első  lépés". Az 
1966-67-es tanévtől kezdve, igaz ugyan, 
hogy nem a történelem, hanem a magyar 
nyelv- és irodalom tanszékén, de el őad- 
jak, rövid összefoglalásképpen (szeminá-
rium nélkül, egy féléven és heti három 
órán, összesen kb: 45-50 órában) a ma-
gyar nemzet történetét — azok részére, 
akik magyar iskolában fogják tanítani a 
magyar nyelvet és irodalmat, hiszen az 
irodalom alapos megismerése megkövetel 
bizonyos fokú történelmi alapismereteket.  

lőrinc peter 
Ez feltétlenül helyes elgondolásból ere-
dő  intézkedés volt; valamint az is, amely-
nek értelmében a jugoszláv irodalom tan-
székén is tanítják a jugoszláv népek tör-
ténelmét, bár ott heti négy órát szentel-
nek e történeti áttekintésnek, ami lehe-
tővé tesz bizonyos fokú ismerkedést a 
forrásokkal, kútfőkkel, történeti irodalom-
mal is. 

Az új (elkövetkez ő, azaz 1968-69-es) 
tanév elején megteszi a kar a második 
lépést is. Azaz, a kar nevében újra, csak 
a jugoszláv irodalmi tanszék. A szerb-
horvát nyelvet és jugoszláv irodalmat a 
magyar, román stb. iskolákban is tanul-
ják, ez szükségessé teszi, a tanszék kere-
tei között, a román, magyar, szlovák tör- 
ténelem tanítását is, azok számára, akik 
ily nemzetiségi iskolába távoznak hama-
rosan, tanulmányaik befejezése után. Eze-
ket a történelmeket szintén heti négy 
órában, azaz két féléven át heti két órá-
ban fogják előadni, s ez bizonyára oly 
kihatással lesz a karra, hogy a magyar 
tanszéken is — akár statútum váltóztatás 
árán — bevezeti majd a heti négy órára 
való áttérést. 

Mindez azonban még nem jelenti azt, 
hogy ezzel most már a kör bezárult.: Mert 
a jövő  történelemtanárai, akárcsak a múlt-
ban, továbbra is készületlenül, képesítés 
nélkül fogják elhagyni a bölcsészettudo-
mányi kart, hogy azután magukra ha-
gyatva, minden támogatás nélkül, forrás-
művek és irodalom; folyóirat, bibliográ-
fiai jegyzék és könyvtár nélkül — készül-
jenek fel óráról órára, többnyire a kis 
nebulókra szabott tankönyvre bízva ma-
gukat és sorsukat, még a pillanatnyi 
,;ihletre", amely azonban tényeket, tör-
ténelmi adatokat azután igazán nem 
nyújthat. Mindezt persze önhiüájukon kí-
vül, azok hibájából, akik nem dugdostak 
útravalót a zsebükbe, miel őtt útjukra bo-
csátották volna őket. 

Tudjuk: a tudatosodás,az elmélet 
mindig elmarad a valósrag változásai mö- 
gött. Úgy érezzük mégis, elérkezett az ide- 
je annak, hogy az elmaradás okozta tá-
volságot behozzuk. 

A két lépés után bízva bízunk most már 
a harmadik lépés megtételében is; abban, 
hogy. az  irodalmi tanszékek után a törté-
nelmi . tanszék . is bevezeti a magyar, ro-
mán, szlovák; . ukrán , történelem (és 
Ausztria történelmének) tanítását, hogy 
tanáraink egyetemi végzettségűk mellett 
ne legyenek kénytelenek képzettség és ké- 
pestes nélkül tévelyegni, bolyongani és — 
pirulni a látva látó lurkók szeme tüzében. 

NÉT LÉPÉS 

MEG  
1.1IRMI  ilk  
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ILLÉS ÁRPÁD, QUW, 1965 

Csak erény és j® cselekedetek a 
tulajdon birtokunk, mert: Egy leány 
az apjának idegen birtoka. 

Epiktet 
Epiktet: Mi az, hogy veszteség? 

stb. 
Red. Univ. 15. old. 

Kétséges a Hölderlinről általánosan el-
fogadott nézet, mintha ő  egy késői antik 
hellén szellem volna. Hyperion egyáltalán 
nem görög. Dein Gott 1st der Mensch, 
wenn er trđumt stb .1  De ezzel szemben —
feltétlenül ezzel ellentétben — ott van 
ilyen kigondolhatatlan mondat is: Warum 
ist die Welt nicht dürftig genug, um aus-
ser ihr noch Einen zu suchen ?2  Új mytho-
logia: Éden elvesztése helyén — Hellas 
elvesztése? Du wirst sem, wie der Kra-
nich stb .3  Hyperion-motívumok: Unheil-
barkeit unseres Jahrhunderts; 4  kifejezett 
konzekvencia: magány (Ich war es endI. 
zu müde Trauben zu suchen in d. Wüste 
u. Blumen über dim Eisfeld) 5  Barbár a 
leggyakoribb jelző  az emberiségre. Motí-
vum: nem talál tennivalót, az ő  tenniva-
lóját. „Religion ist Liebe der Schönheit "6  (!) 
Dosztojevszky cikkei és regényei. Egész 
mondatok, legfontosabb mondatok a cik-
kekben és regényekben pontosan meg-
egyeznek (Karamasoff Iván és a Puskin 
emlékbeszéd!) Dosztojevszky demagóg mi-
litarizmusa (Litterarische schriften: 167. 
old.) geistig és Freude! !. 7  soha ilyen ba-
nálitás a regényeiben elő  nem fordul. „Of-
fenbar 1st bisher fur das eme nötig ge-
wesen: dass der grosse Gedanke nicht 
starb. Ganz etwas anderes 1st es dagegen 
jetzt, wo etwas Neues in der Wilt heran-
naht und man bereit sein muss ... "6  Lit-
ter. Schr. 198. old. 

„Chacun pour soi  it  Dieu pour tons"' 
Burzsoá és szocialista egyek ebben. L. 
Schr. 209. old. „Erst an unserem russischen 
Ufer werden die Wogen zersehellen" 
„Gewissen ohne Gott ist etwas Entsetz-
liches, es kann sich bis zur grössten Un-
sittlichkeit verirren " 10  „Notierte Gedan-
ken 1880" Dosztojevszky tévedése: Euró-
pában osztályok — Oroszországban els ő -
sorban oroszak „zwischen alien unseren 
stánden gibt es mehr Vereinigungs- als 
Entzweiungspunkte "11  „Vissza a néphez!" 
a  D.  jelszó — „vissza a természethez" a 
rousseaui — nincs itt valami mély analó-
gia — a programmban ill ,  a tévedésben? 
(Az intelligenciának a nyolcvanmilliós 
néppel szemben nagyszerű  önkritikával 
való értékelése: „Ein 'kleines Háuflein") 1n  

Ltt. Schr. 250. old. „Wir Glöubigen sa-
gen  Z. B.  stb. "l3 

Nietzsche Katasztrófája: divattá lett. 
Doszt. katasztrófája: forradalmi káté lett 
(egy időre csak) a mindenért felel ős va-
gyunk elvének — félreértése alapján. 

Egész fejezeteket kell írni: Tolsztoj-
Dosztojevszky címmel Egyik főprobléma, 
a kettőt elválasztó: Urak és szolgák viszo-
nya: 
Dosztojevszky vitája Gradovskyval 
Tolsztoj az ekevas mellett parasztcsuhában. 
A szószerinti ellentét: Staretz (nur den 
Nkchsten)14  és a politikus Doszt. között. 
Lehet szó egységes ideológiáról D.-nél? 
„Wer aber kiln Volk hat, der hat aueh 
keinen Gott"15  Dgmonen — Satoff A ve-
zeklés, a D. szerinti par excellence orosz 
vallásosság, Magányosság, igen, iz a D. 
problémái között a legfőbbek közül való, 
de nyilvánvalóvá teszi, hogy minden ma-
gányosság: bűn. (Kifejtendő !) 

Dosztojevszky — létesül ő  Isten — nép-
hordozta Isten — ezzel szemben: örök-
kezdettől fogva világosság, változatlan, a 
creaturától abszolut, qualitative különböz ő  

Szentség — szépség 
Szépség — szentség 

„Die objektive Ungewissheit in der 
Aneignung der leidenschaftlichsten Inner- 
lichkeit festgehalten, das 1st die Wahr- 
heit, die höchste W., die es für einen 
Existierenden gibt "16  Kierkegaard:  Brie-
ken I. 278. 
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Schiller—Dosztojevszky : a szépség kü-
lönböző  fogalmai . „ $rdektelen" személyte-
len szemlélet — (Schiller —) és ezzel szem-
ben Dosztojevszkynél a világító világosság 
funkciója , az existencia szenvedélyes ér-
deklődésének kisugárzása . (Schiller: Das 
Ideal u . das Leben) 

„Man lüchelt über das Klosterleben, und 
doch lebte kein Eremit so unwirklieh, 
wie man heutzutage lebet , denn em n Ere-
mit abstrahierte wohl von der ganzen 
Welt, aber er abstrahierte nicht von slob 
selbst. "17 

Kier.: Brocken H. 18, 
Doszt . harca az intellektualizmus ellen 
Sokrates és az intellektualizmus 

Oratio, tentatio , meditatio faciunt theo- 
logцm ia 

„Es kommt bestöndig darauf an, die 
Sphдren durch qualitative Dialektik scharf 
auseinander zu holten , damit nicht alles 
ems ,  sondern der Dichter zu einem Stüm- 
per werde , wenn er etwas vim Religiösen 
an sich haben will , und der religiöse Red-
fir zu einem Betrüger, der seine Zuhörer 
damit aufhült , dass er im Asthetischen. 
pfuschen will:'la 

Kier : Brocken II 127 

Doszt : A kánai mennyegző  
Kierk : das relig . Handeln ist am Lei-

den erkennbar , Der wesentl ehe Ausdruck 
des existentiellen Pathos: Leiden. 

Szigor és kereszténység : „humánus ke-
reszténység" és „abszolut kereszténység." 

Homerosznál : az istenek felett álló sors. 
Sorsot vetnek Zeusz, Hádesz és Poszeidon, 
így osztják meg a világot. 

Leuwenhoek (1719) 
Macrobiotus Hufelandi 

„Látod és ez az egész keresztény taní-
tásnak egyetlen mély értelme , Krisztus 
legfőbb gondolata , hogy ti. Isten olyan, 
mint egy apa és öröme telik bennünk, 
mint ahogy éppen egy apa a gyermekei- 
vel örül ." Idiot-ban Myskin Rogoschin-
nak. 

Pater Ferapont 

„Der Konservative kampft dort nur 
nosh um seine Existenz and such der Pet-
roleur zerstört die Tuilerien fur, weil es 
ihm um das Recht auf sein Anteil zu tun 
ist. Nun Russland lebt nicht für sich, son-
dern fűr line Idei ... Ihnen sind noch 
schreckliche Qualm n bestimmt , bevor sie 
das Reich Gottes erlangen werden."i 0  

Werszilov a Jűng- (ling-ben) 

D. viszonya az intellektuelekhez , egyben 
magas ideája az író hivatásáról. 

Eszt — vallás helyett  D.  vallás — szo-
cializmus Assisi Szt . Ferencz: 

Ego quod meum est feel 
corpora non aguntur , nisi soluta 

Weismann 12 fehér egérnek (7 nőstény 5 
hím) levágta a farkát , 5 generáoiányi utó-
dot tenyésztett , összesen 849 egeret, de 
egyik se jött fark nélkül a világra. 

Mesembryantenium crystallinum 

Dosztojevszky: vallás a szépség, az ethi-
ka esztétika médiumában?! 

Monotheista vallások : művészellenesek 
„Und sollt uh auch Saniputte nur unter 

Reinen Göttern geboren werden : uh mag  

in diese Welt nieht wieder kehyen. Y1  
(Buddhának A Borzadó hajról nevezett 
beszéde) 

Dosztojevszkynél: 
A szent : közvetítő  a relatív és abszolut 

között, a paradoxon feszültségét a vilá-
giak számára lazítja. Staretz •  

Az Aristoteles -i katarzis. 

Wackenreder, Wilh. Heinrich: Herzen-
sergiessungen lines kunstliebenden Klos-
terbruders (1797.) „Wer em n System glaubt, 
hat die allgemeine Liebe aus seinem Her-
zen verdrangt . Ertraglicher noch ist In-
toleranz des Gefühls als Intoleranz des 
Verstandes — Aberglaube besser , als Sys- 
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temglaube." 23A merész úszóhoz hasonlítja 
magát, aki a gondolatokat , mint zavaró 
hullámokat tisztítja el melle elől, hogy 
egyenest a művészet legbensőbb szenté-
lyébe jusson. (a) 

„Die Aufgabe der Poesie sei, der Men-
sehheit ihren möglichst vollstandigen Aus-
druck geben"23  Schiller 

(a) A rendszer az összefüggések fogalmi 
kifejezése és a fogalmiság még nem zárja 
ki a viszony közvetlenségét. A fogalmat 
nem kell úgy felfogni , mint egy valóság-
nak aproximativ kifejezését , hanem mint 
önálló létezést , valóságot , mely önmagában 
forma és tartalom . Csak a fogalom kimon- 
dása teremt egy közvetett viszonyt a fo- 
galom és az ember között , aki a kimon-
dóval szembenáll . Ekkor azonban a köz-
vetettség nem a fogalom és az individuum 
viszonyában, hanem a fogalom + egy 
harmadik -I- az én képletéb ől ered. Ha az 
„egy harmadik" nincs ott, az individuum 
közvetlenül viszonyba léphet a fogalmi 
valósággal. S egyébként:  W.  maga is egy 
rendszert ad és ez az ellenmondás. Azon-
ban W.-nél csak a kifejezésbeli szabatos-
ság hibás , de nem maga a szépséggel 
szemben való lelki magatartás. A „Sys-
tem" helyett a schlechte Systemet konk-
réten pedig így kellett volna leírnia: Min-
den lét végtelen és a rendszer e végte-
lennek csak megközelítője lehet, de nem 
a határa . Mert a határ a végtelenben csak 
maga a végtelen, az Isten lehet, de a vég-
telen fogalmában benne van a határta-
lanság . Ennélfogva minden rendszer, mely 
nem ebből indul ki, nem a lét kifejezése, 
hanem elfedez ője . Az ember dolga pedig 
minden pillanatban a pillanat érintésére 
meztelen spontanitással reagálni és min-
dent , ami a pillanat és az ember közé áll, 
mint a merész úszó a hullámokat .. . 

„Lessing habe zu scharf gesehn und 
darüber das Gefühl des undeutlichen Gan-
zen, die magische Anschauung der Gegen-
stiinde verloren" 24  (Novalis) 

Fr. Schlegels: Werke 
Schlegel Ironie és Kierkegaard Ironia és 

incognito fogalma . Schlegelnél a végtelen 
szabadság és a korlátolt végesség viszo-
nyából keletkezett reflexio , Kierkegaard-
nál a szenvedés incognitója , Schlegelnél 
egyszer a saját magunk legmagasabb le-
hetőségei fölé emelkedést jelenti az  in-
nia. 

Fichte: System der Sittenlehre 

„Die Kunst macht den transcendentalen 
Gesichtspunkt zu den gemeinen . Der sehö-
ne Geist steht unbewusst and weil cr 
nicht anders kann , auf demselben Stand- 
punkt der Betrachtung der natürlichen 
and der sittlichen Welt auf den sich der 
Philosoph absichtlich and methodisch er-
hebt. Auf dim transcendentalen Gesichts-
punkt wird die Welt durch das Ich ge-
macht, auf dim gemeinen ist sic gegeben, 
aber nur nach der, Ansicht, wie sie ge-
macht ist : so erscheint sie als frei and in 
dieser Freiheit als schön." 25  (Fichte) 

„Sich seines transcendentalen Selbstzu 
bemíichtigen, das Ich seines Ichs zugleich 
zu sein"26  (Novalis) 

„Das Fatum , das uns drückt, ist die 
Trö,gheit unseres ; durch Erweite- 
rung und Bildung unserer Tii,tigkeit  win-
den uns selbst in das Fatum ver- 
wandeln: 'Y 7  (Novalis) 

„Ganz begreifen werden wir uns nil, 
aber wir können uns welt mehr als beg- 
reifen:' 28  (Novalis) 

Tendenz auf das Anonyme im Seelenle- 
ben! 

„Wenn der Mensch erst em n wahrhaftes, 
innerliches Du hat, so entstelht em n höchst 
geistiger und sinnlicher Umgang und die 
höchste Leidenschaft ist möglich. Genie is 
vielleicht nichts als Resultat lines solchen 
innerlichen Pluralis . Die Geheimnisse die- 

ses Umgangs sind noch sehr unbeleuch- 
tet 28 

 (Novalis) 

„Philosophieren sei line Erregung des 
wirklichen Ich dureh das idealische Ich, 
line eigentliche Selbstoffenbarung und 
Selbstbesprechung . . . Der Mensch sehnt 
sich ihm gleich zu werden , wie er das 
Nicht -Ich sich gleich zu machen sucht:' 3B 
(Novalis) 

„Wir nur ein Stück von uns selbst 
sind"31  (Fr. Schlege) 

„Wenn  em Mensch plötzlich wahrhaft 
glaubt , er sei moralisch , so würde en es 
euch sein"

32  (Novalis) 

„А11е  Überzeugung beruht auf nlagi- 
scher oder Wunderwahrheit "33  (Novalis) 

„Der magische Idealist ist derjenige, der 
ebensowohl die Gedanken zu Dingen, wie 
die Dinge zu Gedanken machen kann und 
bride Operationen in seiner Gewalt hat" 34  
(Novalis) 

„Gegründet ist das Reich der Ewigkeit; 
In Lieb' and Frieden endet sich der 

/Streit; 
Vorüber ging der lange Traum der 

/Schmerzen 
Sophie ist ewig Priesterin der Herzen "

35  

(Novalis) 

„Der Mensch soil alles mit Religion tun, 
nicht aus Religion" З6  (Schleiermacher) 

„All absolute Empfindung ist religiös" 37  
(Novalis) 

„Wahrhafte Anarchie ist das Zeugungse-
lement der Religion. Aus der Vernichtung 
alles Positiven hebt sie ihr glorreiches 
Haupt , als neue Weltstifterin empor." 38  

(Novalis) 

„Es hindert nicht der áusseren Tat Un-
möglichkeit das  innen  e Handeln"S9  

(Schleiermacher) 

A te istened az ember, amikor álmodik stb. 

2 Miért nem elég szűkös a világ, hogy rajta 
kívül még Egyet keressen? 

з  Leszel, mint a daru stb. 

évszázadunk gyógyíthatatlansága; 

(Végül is fáradt voltam sz ő lőt keresni a si-
vatagban, virágot a jégmezőn) 

e „A vallás a szépség szerelme" (!) 

' szellemi és Öröm!! 

8  „Mindeddig nyilvánvalóan csak egy vili 
szükséges: hogy a nagy gondolat nem hal meg. 
Egészen másképp van ezzel szemben most, ami-
kor a világon valami új közelít és az ember-
nek készen kell állnia ..." 

' „Mindenki önmagáért és az Isten minden-
kiért" 

1B „Csak a mi orosz pártunkon törnek majd 
meg a hullámok". „Lelkiismeret isten nélkül 
rettenetes valami és félrevezethet a legnagyobb 
erkölcstelenségig" 

„ „rendjeink közt több az érintkezési, mint az 
elválasztó pont" 

1 2  („Egy kis halmocska") 

„Mi hivők azt mondjuk pl. ... stb" 

” (csak a legközelebbit) 

" „Akinek nincsen népe, istene sincs" 

1° „A szenvedélyes bens őségesség magáévátéte-
lében rögzített tárgyi bizonytalanság, ez az igaz-
ság, a legmagasabb rend ű  igazság, mely valaki 
egzisztáló számára adva van." 

1 7  „Mosolygunk a kolostori életen és mégis, 
egy remete sem él annyira irreálisan, mint 
ahogy ma él az ember, mert a remete absztra-
hálja ugyan magát az egész világtól, de nem 
absztrahálja magát önmagától." 

18  Beszéd, kísérletezés, meditáció teszik a teo-
lógust. 

" „Mindig azon múlik, hogy a szférákat kva-
litatív dialektikával külön választva tartsuk, 
hogy ne legyen mindegy, hanem váljon a költ đ  

kontárrá, ha valami vallásosat akar magán bír-
ni, a vallás-szónok pedig csolóvá, aki hallgatóit 
azzal tartja fel, hogy az esztétikaiban kontár-
kodik." 

2° „A konzervatív ott csupán a létéért küzd és 
a Petroleur azért rombolja csak szét a Tuile-
rie-t, mert ezt a javát szolgáló jogokért teszi. 
Csak Oroszország nem él önmagáért, hanem 
egy eszméért ... Öket szörny ű  kínok várják, 
még mielőtt elérnék az isten országát." 

21 „Es még ha tiszta istenek közt is születtem 
volna, sariputte, ebbe a világba nem térnék 
vissza." 

12  Egy művészetkedvelő  kolostori barát ára-
dozása (1797). „Aki egy rendszerben hisz, az 
általános szeretetet kiszorította szívéb ől. Elvi-
selhetőbb még az érzelmek intoleránssága is, 
mint az értelem intoleránssága — inkább ba-
bona, mint rendszerben hivés. 

2 з  „A költészet feladata, hogy az emberinek a 
lehető  legtökéletesebb kifejezést adja." 

24  „Lessing túl élesen látott, és ezért elvesz-
tette a homályos Egész érzését, a tárgyak má-
gikus szemléletét." 

Fichte: Az erkölcstan rendszere 
„A művészet a transzcendentális néz őpontot 

kézzelfoghatóvá teszi. A széplélek öntudatlanul 
áll — mert másképp nem is tehet — a termé-
szet és erkölcsi világ szemléletében ugyanazon 
a nézőponton, amelyre a filozófus szándékosan, 
módszeresen emelkedik. A transzcendentális né-
zőponton a világ az énen keresztül alkotódik, a 
köznapi nézőponton előre megadott, de csak az 
a nézet szerint, hogy hogyan van megalkotva: 
így jelenik meg mint szabad és ebben a sza-
badságában szép." 

28  „Hogy az ember úrrá legyen transzcenden-
tális önmaga felett, hogy egyben a maga énjé-
nek énje legyen" (Novalis) 

21  „A fátum, mely bennünket nyomaszt, a mi 
.... nak (nek) a restsége; tevékenységünk b őví-
tésével, fátummá változtatjuk önmagunkat." 
(Novalis) 

2з  „Önmagunkat sohasem fogjuk teljesen meg-
érteni, de e megértésnél sokkal többet meg-
tehetünk." (Novalis) 

29  A névtelen felé törekvés a lelki életben! 
„Ha az emberben van már egy igazi bens őséges 
Te, akkor létesül egy legfelsőbb szellemi és ér-
zéki érintkezés, és lehetségessé válik a legfel-
sőbb szenvedély. A zseni talán nem más, mint 
egy ilyen belső  többes eredménye. Ezen érint-
kezés titkai nincsenek még felderítve." (Novalis) 

30  „A filozofálás az igazi Ennek az eszményi 
által való felcsigázása, egy tulajdonképpeni ön-
megnyilatkozás és önmagunkkal folytatott meg-
beszélés ... Az ember vágyik arra, hogy vele 
egyenlővé váljon, amint igyekszik a Nem-En-t 
önmagával egyenlővé tenni." (Novalis) 

~i „Mi csak egy darabja vagyunk önmagunk-
nak." (Fr. sclegel) 

„Ha egy ember egyszerre igazán hiszi, hogy 
erkölcsös, akkor az is lenne." (Novalis) 

„Minden meggyőződés bűvös vagy csoda-
igazságon alapszik." (Novalis) 

з 4  „Az a bűvös idealista, aki képes mind a 
gondolatokat tárgyakká, mind a tárgyakat gon-
dolatokká változtatni és hatalmában tartja mind-
két műveletet." (Novalis) 

~s „Megalapozva az örökkévalóság birodalma; 
Békében és szeretetben végz ődik a viszály; 
Elmúlott a fájdalom hosszú álma 
sophie örökre a szívek papn ője." 

Novalis 

36  „Az ember tegyen mindent vallással, ne 
vallásból" (schleiermacher) 

з ' „Minden abszolút érzet vallásos" (Novalis) 

38 „Az igazi anarchia a vallás teremt ő  eleme. 
Minden pozitív megsemmisítéséb đl, mint egy új 
világalapító, emeli magasba dics đséges fejét." 
(Novalis) 

SB „A külső  tett lehetetlensége nem akadá-
lyozza a belsđ  cselekvést." (Schleiermacher) 

(A jegyzeteket fordította: Várady Tibor) 
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