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grafikái TűRÖK ISTVÁN : L1NóNІ ETSZET 

1. 
Képzőművészetről írni nálunk nagyon 
környű  és nagyon nehéz is. Éppen ezért 
elengedhetetlen e kis bevezet ő, ahol, 
nincs kizárva, -már ismételem magamat. 
Festőink még mindig felfedezésszánba 
mennek. ÍJj kontinensek el őtt pedig elég 
ujjongva feldobni kalapunkat, elég egy-
két szó az ennberről, pontosabban az em-
ber külsejéről, érdekes műterméről: A 
„szegény" festők abban •különböznek a 
remietéktől, hogy odújukat, cellájukat ki-
díszítik, kicicamázzák, ami náluk igazolt 
is, mivel ők mindent kint csinálnak, kint 
élnek. Kevésbé szegény újságíróink már 
hosszú évek óta ebben a lépben vergőd-
nek... 
De ha kissé közelebb merészkedünk ké-
telyeink tárhadnak, dilemmánk a követ-
kező :vajon nem csak nekünk tűnnek kon-
tinenseknek a kontinensek? Mert meg 
kell isínételnink, valóban nekiink is úgy 
tűnik, talán azért csak tűnik, mert •rend-
szertelenül, a felszín félszméni foglalko-
zunk a kérdésekkel, komoly, már össze-
tett eredményeket felmutató, különösen 
autentikus mійvészekről van szó, valóban 
„kontinensekről hóink munkásságát, 
úgy-:ahogy versről-versre, könyvről-
könyvre kísérjük és meglepetés csak el-
vétve érhet bennünket, váratlanul fel-
bukkanó, új „kontinensek" meg szinte el-
képzelhetlenek (igaz, ez sem jó, ez is va-
lami komoly kór tünete). 

A :képzőművészeti élet még mindig le 
van  kapcsolva kultúránkról. Nincsen kép-
zőművészeti kritika (Acs József sziszü-
pihoszп  muíNkája kivétel), and a nemlétez ő  
kiadványokkal együtt a kapcsot képez-
hetné: Újvidéken például még csak a 
jugoszláviai magyar festők kiállításait 
sem rendezik meg —érdekes, ez senkinek 
sem hiányzik, e tárlatokat senki sem kö-
veteli! 
Ebből a pontból talán kibillenthetnénk 
egész kultúránhat, annál is inkább, mivel 
nemcsak ez a rész hiányzik abból ami 
csakis akkor van, akkor lébezhet, ha 
egész. „Kultúra:.az élet egysége; az egy-
ség életet fokozó, életet gazdagító ereje." 
(Lаіkács) igy tehát totalitásunk alapja 
válik problematikussá ... no de ez aljka-
ionnnal ne folytassuk.. 
Festőink, művésztelepeink ellenére is, el-
szigetelten dolgoznak. Igaz művésztele-
pu nk vendéglátóipari intézményekké let-
tek: végső  ideje lenne már úgy isteniga-
zábul megreformálni őket. A csurgói mű-
vésztelep természetesen kivétel és szeret-
nénk, ha kivétel maradna továbbra is. 
Festőink, művésztelepeink ellenére is, el-
tánmadјák, nem tudatosítják, még csak 
nem is regisztrálják. Magukba roskadnak, 
öngyilkosokká lesznek, körbe forognak, 
maguk is mint árnyékukat lépik át leg-
komolyabb eredményeiket. 
De szerencsére van  ennek egy másuk ve- 
tülete •is:  amikor a művész felismeri 
majdhogynem tragikus helyzetét és vál- 

lalja, próbálja felemelni, megváltoztatni 
azt. Szörnyűnek mondható magányában 
nem álltathatja magat, nem álltathatja 
ínagát például technikai problémákkal, a 
lényeg felé kell törnie, szilárd talajra v an  
szüksége, meg kell bírkoznia, ahogy Isi-
dora Sekulić  mondta „a nagy vajdasági 
űrrel'. 
igy születnek azok az erednnényék 

amik, ma már nyugodtan állíthatjuk, egy 
önálló vajdasági iskolát képeznek. Kevés-
bé mostoha körülmények között ez az is-
kola (B. Szabó, Acs, Patrik, Sáfrány, 
Vinkler, Bones, Faragó, Maui-its, Törőik) 
talán a macedón és a szlovén képz őmű-
véšzet mellett foglalna helyet... 

11. 
Amikor elkülönítettem, címbe emeltem 
a nádszálat, talán inkább Pascal nádszá-
lára gondoltam, mint arra a fehér nyom-
ra amit a grafikus •kése vájt, annál  is  in-
kább mivel Török nem rajzol külön egy 
módszálat, Törők csak nádast vág, Pascal 
nádszálára:. az emberre: . 

Törők megtalálta a „parányt". Leg-
alábbšs nálunk, kevés művész egyszerű-
síthetné le ennyire világát (gondoljunk 
Giacomettira; egyetlen szobrocskája he-
lyettesíteni tudja az egészet), 'kevés m ű-
vész tudná felmutatni azt a homoksze-
met, fűszálat amire egész munkássága 
épül. Mint a szépiának tinta--tengerre v an  
szűkségiik, hogy megbújhassanak. 
Ha megvizsgálnánk, nincs lцzárva, a 
hartungi gesztus kissé nehéakesnek, nem 
egészen a végtelenbe-rántottnak t űnne. 
De Törők nem a papíron rántotta a vég-
telenbe kését, hanem bennünk. tlppen 
paránya az 'az els ő  és utolsó pont, ahon-
nan .kése megtehette feléink ezt az utót, 
ahonnan támadásba lendülhetett. Tiszta, 
hartungi vonallal ezt nem tehette volna, 
a tiszta vonal az tiszta vonal. A nád még-
sem nád itt, hanem nádas, hullámzó tб- -
rig. A nádszál a néz ő, a nádszál mi va-
gyunk, akiknek közelségét, jelenlétét na-
gyon is énezni a hullámzó örvények és a 
sötét horizont között. A hullámzást, az 
örvénylést nem a szél idézi, hanem mi, 
gondjaink, szorongásuвk: Valamikor így 
énekelt Gál ugyanezen a vidéken: 

Semmi: 
Ebben a városban csöndesen szólna 
a dán királyfi: 
nem lenni .. . 

Ezt a szép verset érdemes lenne hosszab-
ban vizsgakíni, de nagyon messze vezetne 
bennünket. 
Török nádasa, :kulisszája el őtt zuhan, vá-
gódik e1 az ember, s az egyes lapok e zu-
hanás különböző  pillanataiban készített 
felvételek. Mintha Maurits Acs József 
roppant egeibe láncolt hintájáról figyel-
nénk a nгadast. 

Kezdetben a csilla, a fiatal nád csoki- ad  
— .az első  lépcsőfok. De fent már itt is a  

k"étszeresen lezárt horizont, a nádkerítés, 
— kert, afféle rezervátum. 

A következő  lapon már a nádas köze-
pében vagyunk. A szálak hajlongás köz-
ben összeütődnek, a kés mélyre hasít, 
somínit sem jelez, a fény fókusza lesz, a 
következő  pillanatban tán kigyullad a 
nád. 

A dombok (Bones doinbjai) összetett le-
hetőségekkel kecsegtetnek. A grafikus pi-
hen, j átsz4k, igaz, csak a perspektíva né-
hány zsíros kártyája maradt már: 
„A .maga modján minden valósag, ugyan-
akkor minden, csak perspektíva." (Jas-
pers) 

Tovább emelkedünk. Nád örvénylése 
еnekesmadár szemében. Vagy fű-tenger? 
„Aldottak a fűben", mondták valamikor 
a tájfestőkre. Tagy tan szép, érett búza-
terxger? 
„Nem csak a látható világot festem le 
neki, hanem azt a végtelent is, amit eb-
ben a parányban is fellelhetünk még." 
(Pascal) 

)s fel —értűnk!? 
De máris . sejtjük ,kiút nincs, innen nem 
aеhet :kitalálni. 

Itt vagyunk. De, hol? Hol vagyunk? 
S a legjobb kép (címlapunkon), a maga 

módján, erre 'a kérdésre ad választ. 
Blake-i vízió, vagy Munch-sikoly? 

Dombok? Futókomák? Nem, 'a nádas hu1- 
lármai. Az örvény-völgyek mintha mn giš 
vezetnének, hömpölyögtetnének bennün-
ket valamerre. A sötét lapon játszó fény 
is mintha csalna bennünket. Megtorpa-
nuínk: itt — vagyunk. 

Pokol, vagy paradicsom?! 
A csurgói fiatalokról írva Acs József (aki 
mindig komolyan egyengette 'a fiatal kép-
zőművészeQk útját) іs hasonló következte-
tésekre jutott, legalábbis hasonló irány-
ban gondolkodott: 
„A csurgói művésztelep tagjai a tragikus, 
szomorú motívumokat választják. A lét-
neinlát, a belső  szánтlkivetettség kérdései 
foglalkoztatják őket. Ez nemcsak művé-
szeti probléma, hanem érdekes lehet mint 
társadalmi, szociológiai jelenség is." 

Ha az ellenkező  iranyból indulok az 
eredmény akkor is majdnem megegyezik. 

A¢ északbáoskai nádas nemcsak az ön-
gyálkдsság kulhsszája, nemcsak a rothadó 
nádtetők, vagy drága export-árú pirami-
sai: szép gyerekkorunk vidéke is. 

Mit is csináltunk e nádasokban? A far-
kas, Rózsa Sándor nyomát kerestük. Há-
borúztunk. Gerilladalaim kulisszái is e 
lapok — ahogy más verseimnek Acs rop-
plant ege, Bones Tiszapartja, Patrik ho-
mokja, Maurits hintája, Faragó semmibe 
csorgó lilája .. . 

tJgy érzem magainat e képeket lapozva, 
mint egy torzó előtt. Az ember, a nád-
szál hiányzik e torzából. De már hintázik 
benne valami, pontosan látom (kicsit 
Marx felé hintáztatva Rilkét): meg kell 
változtatni életűinket. 
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Az Illatok, arany és tömjén cím ű  
regény tele van iróniával és szarkaz-
mussal, sőt azt is mondják: ciniz-
mussal. Vajon az ilyen kifejezésmód 
egyszerűen technológiai teгmésaetű, 
vagy esetleg összetettebb, egziszten-
ciális jellegű? Apóspont vagy mód-
szer? 

Rögtön megértettem a kérdést: nern is 
csoda, hisz annyi számonkérésben és visz-
szaélésben volt araár részünk, hogy egyál-
talán nem jöttem volna zavarba, ha nyíl-
tan azt kérdezd: író vagyok-e vagy eím-
festő. De az embernek majd kiszakad a 
lelke — nemcsak a nevetéstől —, ha arra 
gondol: arai lenne, ha valaki váratlanul 
ilyen meggondolatlan kérdést tenne fel 
valamelyik „magas rangú" polgárnak?! Ha 
rajtaütésszerűen azt kédezné tőle: vajon 
az ön humanizmusa tisztán dekoratív fe-
csegés, vagy Ön nmindazt komolyan gon-
dolja? Itt aztán nehézség merükne fel. 
Nem engem érintene, nekem nem szüksé-
ges ilyen kérdést föltenxaem, hanem azt, 
aki megkísérelné és annak családját. Hát 
persze, nem illik! Számomra viszont az 
Ilyen körülmények találkozása formálisa 
még fineg is könnyítené a választ. Azt 
akarom mondani, hogy válaszom egy ár-
nyalatnyit függ a magas rangú válaszától 
is. 

Valójában nem is annyira a mi vála-
szainkról van szó, hanem azoknak objek-
tív hitelességéről. És nem a nyilatkoza-
tokról van szó, hanem inkább a tényez ők 
összességér ől. Mert Cin is tudja, hagy 
könnyen nyilatkozunk, ez már régen nem 
szakmai kérdés. És ha hinni lehetne a 
nyilatkozatoknak, akkor sok irónfia és sok 
szarkazmus tényleg mer ő  irodalmi szép-
írás volna. Úgy tűnik ily módon, sok ki-
lá,tásosn van .arra, hagy megváltsam ma-
gam. 

Mert mi marad az írott szó számára 
ebben a nkofonikus öndicséretben, me-
lyet minden sarkon terjesztenek, s mely 
egyszerre hat mmkrofonon keresztül vissz-
hangzik?! Mi marad hát meg :az diói 
toll számára a nyomdai dúcokkal meg-
rakott raktá гrak mellett? Az el őzetes ter-
vezetek, referátumok, hatá гozatok, dek-
lerácdók, rezolúciók, statútumok, alap-
okmányok sokaságában, az dmattári anyag 
áradatában, amilyet még nem jegyezett 
fel 'a történelem. 

Mint a halak a szűk halastóban, eset-
lenül forgunk a kimondott és leírt dema-
góg képmutatás zárkájában, és az értel-
mes lénytől fialón azt kellene most el-
várni, hogy boldog utazassak nevezze ezt 
a nyaktekergetős táncot, vagy md? ! Hogy 
lelkiismeretét átengedje a körforgó hen-
gerek között és hogy sűrített nyelven 
beszéljem, mely elvesztette értelmét és 
minden összefüggő  kapcsolatát az emberi 
realitással. Ez lenne még csak a cinizmus! 
Ilyen cinizmus szerencsére nincs egyet-
len említésre méltó íróban sem. Máshol 
sajnos bőven van belőle, de sürgősen tör-
vényesítve lett, s így alig veszik észre. 
Ha az író szavaival a hazugságot és a 
képmutatást fedezi fel, akkor semmikép-
pen sem cinikus, hanem a cinizmus sír-
ásója: és ha torkig merül a szarkazmus 
iszapjában, ez annak a. jele, hogy szemei 
élesebbek mint azoknak a tóvonatóknak, 
akik' fejetlenül lődörögnek, tisztán, de 
vakon forogva az akváriumban. 
Mi sem könnyebb, mint egyszerűes cd-

niikuanak nevezni azt a szót, amely nem 
illeszkedik be a szabványosított, konfek-
cionalizált, úgynevezett tánsadaimd kriti-
kába. Ez könnyű, mert nálunk még •a leg-
élesebb társadalornkkrdtdka is csak egyfaj-
ta nagy „nyúlóságú" mártás a gombóc 
nyeléshez, több vagy kevesebb tormá-
val (az é1esség miatt) és a mártások most 
divatban vannak, mert a gombócok rá-
gósabbak mint valaha. És nem véletlen, 
hogy a nyilvános tribünökr ől senki sem 
beszél Fa saját nyelvén, hanem ismételge-
ti azokat a nyelvi torzulásokat, melyek 
jobban meghonosodtak, mint bármelyik 
grammatikai szabály. Érethető, hogy ez 
nem oka, hanem következménye a dehu-
mandzálódásnak, az önmagunk el ől való  

slobodan 
novak 

válasza 
a 

telegram 
kérdésére 

menekülésе  Fak. Ezért nemcsak a kritika 
degradálódott: degradálódtak a szellemi 
értékekaltaláiban, de szemmel láthatóan 
nem a gondatlanság, a nerctudás, az 
ügyetlenség miatt, vagy az eszközök hiá-
nyában, ahogy sokszor a tapasztalatlanok 
hiszik. Az a társadalom, amely korlátoz-
ni vagy legalábbis szigetelni igyekszik 
minden közvetlenebb és önállóbb szemé-
lyes föllépést, nagyon jól tudja miért cse-
lekszik így, tudja hagy kell cselekedni, 
és mindig tud elegendő  pénzt teremteni 
erre a célra. Az ilyen társadalomban az 
író nem lehet szellemi tekintély s akarva 
nem akarva els ősorban az illető  társada- 

lom kiközösítettjeihez fordul, azokhoz, 
akik nem ismerik el az uralkodó szabá-
lyokat, akik nem fogadják el a politikai 
besúgást, mint az eszmei harc eszközét, 
sem a szervezett és apriorisztikus ro-
hamot az író erkölcsi és emberi személye, 
nyilvános tevékenysége, a folyóiratok és 
Imás eszközök ellen, melyeken keresztül 
az író fenntartja a kommunikációt a kö-
zönséggel. Azokhoz fordul, akik érzik 
vagy tudják, hogy a közömbösséggel és 
az érddklődés visszautasdtásával, a m ű-
vészi igazság meghamisításával, a valódi 
értékek elhallgatásával és más, régen ki-
próbált és mindig eredményes eszközök-
kel akarják az írót állítólagos bohémság-
ba, különcségbe, elszigeteltségbe, vagy 
esetleg kishitűségbe kergetni, hogy igazát 
ne kelljen komolyan venni. Szerencsére 
az ilyen, kiközösítettekb ől álló közönség 
egyre nagyobb, valószínúleg a politika s 
nem az irodalom jóvoltából. Ebben az 
esetben ez felújítja az itteni irodalom re-
ményeit, mely, ahogy mondani szokás, 
európai színvonalon van, de amely még 
netn nőtt fel itteni közegéhez. Ez nem je-
lenti azt, hogy kritériumaink az európai 
fölött álluk, hanem hogy a páneurópai 
ügyességek mellett el kell sajátítani né-
hány kevésbé szép itteni ügyetlenséget is, 
melyekről Európa keveset tud. Elsajá-
títani a hozzáértést és Felsajátítani az 
ügyetlenséget, attól félek úgy hangzik, 
mintha elvont idiomatizmusban ugyan-
arról a dologról lenne szó, mellyel Fazon-
ban különböző  dolgokat akarok jelölni, 
de éppen azt akartam mondani: Más kri-
térdumokat is kellene kezdeményezni! Az 
irodalomnak, mely végre írástudóvá vált, 
nagyobb kötelezettséged vannak, nem azt 
akarom mondani — sajá.t félig írástudat-
lan népe iránt, mert az illír módon han-
gozhatnia, különösen ha nem mondjuk 
meg, hogy .az valóban mit jelent, de 
mondjuk rá — kötelezettsége önmaga 
iránt, az ember iránt és Európa iránt. Az 
etiikai kötelezettségekre és kritériumokra 
gondolok, és rögtön elnézést kérek, hogy 
ezeket a „klikkhű" archaizmusokat sze-
dem elő ! Hogy szabad morális kritériu-
mokat lehessen kiharcolni, el őbb több 
írónak le kellene mondani a külön nyug-
díjról és a temetési kiváltságról. És mit 
lehet nekik nyújtani cserébe? Talán 
egyetlen egy koszorút. Méghozzá tövise-
set! „Az Ön hálás illír népét ől", nemde?! 
Ugyan kérem! Egyetlen nagy polgártár-
sam, Markantun Doaninis azt ajánljFa már 
1616-ban: „Az engedelmesség barátokat 
szerez, az igazság pedig gy űlöletet". Úgy 
vélem, nekünk •ajánlj;a, mert ő  maga nem 
volt hajla.ndó igazodni saját felismerésé-
hez (egyébként ezért is szerepel regé-
nyamben). No, és milyen volt a temetése 
a végén? Egyesek szerint szerencséje volt, 
mert a temetésen megjelent a római kor-
manyzó mons,ignore helyettese. De hagy-
juk, mindenesetre kritikán aluli volt 
mindez! 

És most, ennyi kerülgetés után sem vá-
laszolhatok közvetlenül a kérdésre. Amit 
regényemben cinizmusnak és sötétségnek 
neveznek, azt én jobban szeretném gúny-
nak és sziporkázásnak nevezni — ha nyil-
vánosan dicsérhetném magam. A szilkrák 
nem nagy fények, azt én is tudom. De a 
gúny sem olyan nagy bűn. Különben a 
legkisebb fény is hasznos lehet. Az em-
ber nem is hinné, milyen kis fény kell, 
hogy a sötétben látni lehessen! Hihetet-
lenül kevés. Viszont érthető, hogy a vak-
ká vált szemek szám "ara még a nukleáris 
tűzgömb sem túl világos, ezért nem is 
volna szabad azok fénymérőjét alkalmaz-
ni. És végül, nem az én feladatom, hogy 
megállapítsam, vajon gúnyolódásom csak 
bosszantás, kacérkodás és irodalmi szép-
írás, vagy pedig egzisztenciálisan föltéte-
lezett, de nagyon jól tudom, hogy éppen 
ez a kérdés létfantosságú minden író szá-
mára, legyen szó akár cinizmusról, akár 
hitről, a nevetésről vagy a kecskebak b ő-
réről. Az írónak és művének is az erre 
a kérdésre adott válasza az egyedüli mér- 
céje. 	

Fordította: J. K. 
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Az a spektakulánis siker, archit Slobo-
dan Novak első  regényének megjelenése 
óba elért: az eminens NIN-díj, a Matica 
Iirvatska díja, az esti lapok bestseller-
listáján elfoglalt kimagasló hely, az álta-
lában pozitív, de egymásnak majdnem 
kötelezđen ellentmondó kmitáКбk, stb. lé-
nyegében nem sokat árul el err ől a mű-
ről, azonkívül hogy figyelmeztet egy sa-
jáїtos hangvételű  prózaíróra, aki a líra, a 
dráma és a novella terén is alkot és aki-
nek egy novelláskötete, az Er ős vár iná-
gya. ul .is  megjelent. Ismerve irodalmi éle-
tü ket, feltételezhetjük, hogy a kezdeti 
sikereket újabb díjék, elismeгések, kriti-
kák követцk majd, de attól félek, tekintet 
nélkül a bestseller-listára, újabb kiadások 
már  nem...  
. Szeretném ha az idő  moghazudtolna, de 

arcig jósolni lehet, legjobb a rosszat jó-
solni ... És elmondani, hagy miért. 
Erre a rossz jóslatra azért .kerülhetett 

sor, mert a könyv a gyanútlan olvasót túl-
ságosan is zavarba hozza és majdnem kiút-
talan kétségek .közé vezeti. Egy látszólag 
egészen egyszerű, némileg bizarr szüzsé, 
egészen határozott, minden egzaltá оібtól 
mentes prózai nyelv, egyenes vonal(i törté-
net, amelyben csali egyetlen törés, vissza-
emlékezés van, egyetlen regényh ős, aki-
nek első  személyű  perspektívájából mán-
den nagyon vilAgosnak, miden nagyon 
kézenfekvőnek, logikusnak tűnik — s mi-
közben ez az egész sor megsayugtató adat 
még inkább gyanútlanná teszi a gyanút-
lan olvasót, egyszerre csak egyetlen adat, 
mondjuk egy szám, vagy egy többször 
előforduló tárgy miatt kiderül, hogy itt 
valami egészen másról van szó, egy egész 
szimbólum-rendszerről, az objektív kor-
relatív egy sajátságos prózai változatáról 
és akkor lavinakéП t temeti be a gyanút-
Iran olvasót a kétségeket termő, a dilem-
mákat létгehozó kérdések egész sorcra. S 
mintha kijátszott volna az olvasóval a 
szerző, az olvasó hiába tér vissza azokhoz 
a helyekhez, amelyekben az egész m ű  
kulcsát vélte felfedezni, kiderül hogy a 
mű  nem rejteget magában kulcsokat, biz-
tos fogódzókat, teljesen lehetetlen az ol-
vasó nyelvére lefordúbanL 1á s akkor ma-
radnak a kritikusok és más lármázók, 
akik vállalkoznak arra, hagy fogalmaik-
kal lefordítsák a művet, kijelöljék a he-
lyét, meghзtározzáik esztéfikumát és fel-
lélegeznek mint ajk i  jól végezte a dalgát. 
S akkor az írónak nem marad más hát-
ra, aminthogy ironikusan mosolyogjon. 

Sajnos, azt hiszem valóban kevesen 
lesznek, akik megbarátkoznak Slobodan 
Novak könyvével. 

Azt hiszem ebben a jelenségben, ebben 
a, rossz jóslatban egy rendkívül érdekes, 
komoly ellenzéseket igényl ő  jelenség mu-
tatkozik meg: hogyan marad magára, te-
hát a ritka kiválasztottak számára egy 
sakkal ,többet érdeml ő, értékeivel az átla-
got nagyon is meghaladó irodalapi mű . S 
ez nemcsak Slobodan Novak regényével 
van így. 

De hagyjuk a јбsLatakat, hagyjuk az 
ilyen fenoméneket a szoсiológusoknak —
talán egyszer rájönnek, hogy ez is kér-
dése a szociológiának, nemcsak a népsza-
porulat. 

Emutettem, a regénynek rendkívül egy-
szerű  a szüzséje: két aránylag egészen 
fiatal nyugdíjas ápol egy élőhalottat, egy 
élő  múmiát, Madonna kisasszonyt, a fél 
Sziget egykori tulajdonosát, a ma ínár 
mozdulatlan comtesse-t, akinek a szíve 
csodálatra méltóan egészséges és akinek 
az élete az étkezések és. az  ürülések kö-
zött telik. Draga, a hős felesége elutazik 
Zágrebba a gyerekekhez és akkor a h ős 
tizennyolc napig egyedül marad Madon-
na kiesasszonnyal. Ennek a tizennyolc 
napnak :a története a regény: els ő  pilla-
natra világos, hogy ez a tizennyolc nap 
semmiben sem kü'löтvböziik a többi ezer 
naptól, legfeljebb a hősnek több lehető-
sége van az életre, de több élete nincs. A 
Sziget zárt világa ez, egy imbecillLis szili-
rel, egy romlott orvossal, egy száz évnél 
is idősebb aggastyánnal, apácákkal és a 
tengerrel, ami egészen távolról és majd- 

illatok, 
arany 

és 
tömjén 

Slobodan Novak: Mirisi, ziato 

I tamjan, 

Matica Hrvatska Zagreb, 1968  

nem észrevétlenül morajlik. Mindez né-
ni leg bizarr, de nem oly móroл  bizarr 
mint Petar Šegedin novelláiban: ott min-
den a bizarrság felé vezet és az válok a 
hбsök sorsává, sok helyütt mintha pszi-
choanalitikus naplót olvasnánk, itt vi-
szont a bázaггsбg adva van, mindenit ől 
feltételezve, mint az élet egyetlen reali-
tása: a Sziget világa csak a véletlenül) 
kiránduló írók művében lehet másmilyen.✓ 

Ebben a keretben mozog az egész re-
gént', s mondom mindez nagyon egyszer ű  
volna és Slobodan Novak könyvét köny-
nyű  volna az Euгбpaszerte futósza4agaa2 
gyártott, hasonszőrű  művek közé sorol-
ni, ha fel nem merülne az a gondolat„ 
hagy ez a keret, ez a szüzsé mögött vala-
mi egészen más rejt őіködшΡk. Elsősorban 
a hós: alig negyvenen túl és már nyug-
díjas — az egyik kritikus azt állítja, a 
Nép elszabadító ћбborúbarca szerzett sebek 
miatt nyugdíjazták, a másik viszont azt,. 
hogy bizonyos „akak" miatt nyugdíjazták 
ily korán, semmiképpeл  sem azért mint-
ha a fejével lenne baj. Az író nem mond 
semmit! Lehet ővé teszi ezt is és azt is_ 
Az igazsághoz talán a második lehetđsé-
get érezzük közelebb івek, annál is in-
kább, mert ha elfogadjuk, akkor a hős 
nek is valóságról, a társadalmi valóságról 
mondott nagyon is „eretnek" véleményei 
megalapozottabbakká válnak. S talán a 
Madonna alakjának is ez lehetne a kul-
csa: akármilyen rossz, akármilyen förtel-
mes is a „valóság", benne kell élni, •akár-
hova menekül az ember, nem szabadul -
hat  a szorítójából. Persze, túlságosan is 
erőltetett ez a feltételezés, mert a bele-
értésen kívül semmi sem ad гб  módot és 
lehetőséget, hagy éppen így és ne vala-
hogy másként értsük a Madonna alakját. 
Mert, ha egy ályen, a kritikusok és a 
koca-kritikusok által annyira kedvelt,. 
egymondatos kankluziбéгt vállalni mer-
nénk .a felelđsséget, akkor kiderülne, hogy 
a regényt nem értettük, ponkosabban nem 
értettük a regény struktúráját, hiszen ez-
zel összetépnénk azt a fonalat, azt a pró-
zai szálat, amely mindvégig összefűzi a 
regényt, a sziszüphoszi sorsot példázó 
Madonna alakját puszta ténnyé degradál-
nánk. Igaz, némileg az író is fogalommá 
tette az idős comtesse-t, viszont ha ő  nini 
is él, és élete nerce más mint akárhány 
bútordarab élete, azért rendkívül inten-
zíven, majdnem sorsszerűen él a regény 
hősének és a regény minden más alak-
jának tudatában. 

Nem váцaLkazhatok. arra, hogy bármit 
is megoldásként kínáljak fel, els ősorban 
azért nem, mert mindig is tartózkodtam 
a summás ítéletektбl, inkább csak a szü-
zsé látszólagos egyszerűsége mögé rejtett 
többsíkú, összetett, a változatok végtelen 
számát felkínáló bonyolultságra hívom fel 
a figyelmet. 

Nyilván az olvasónak kell eldönteni, 
vagy a későbbi évek alapos elemzéseinek,. 
hogy mit- válasгt megoldásnak. 

Mégis megkísérlem, hagy a mű  gondo-
lati síkját arról a pontról közelítsem meg, 
amelyet már említettem: a Madonna az 
örökkévaló rossznak, förtelmesnek, bűn-
nek a szimbóluma, maga a „valóság", a 
„világ", amelyben élünk, minden elecmé-
ve1, múltjávai és jelenével, történelmé-
vel és mítoszaival. Első  pillahatásra egy 
véletlent' ránk hagyományozott keser ű  
nyomnak ttinik csak, az elmúlt idők, az 
elmúlt korok álmot feszegető  rossz em1é- 
kének. Afféle történelmi l еlјkііѕmеге tеt is. 
szimbolizálhat a Madonna. Viszont, a re-
gény folyamán rájövünk, hogy senki mos 
csak éppen ő  képes arra, hogy mindent 
túléljen, egyedül neki, a bajt okozónak, 
a rossz emléknek és a förtelmes múlt tör-
ténelmi ikonjának adatott meg, hagy le-
gyen és maradjon, hogy elfusson felette 
az idő, hogy az idő  sohase marj a ki fel-
háborítóan egészséges szívét. A Madonna 
van: már nem is él, minden életfunkсiб -
ja a puszta létezésre red цКбlódott, de ez 
a puszta létezés rendkívül .tartós, .bo-
gáncsszerű, sohasem lehet tőle rnegszaba-
duh>i. A Madonna nem múlhat el: ő  egy 
egész világnak a j lképe, benne nemcsak 
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a jelenséget, a bizarr esetet kell meglát-
ni, hanem minden rútnyak a metafiziká-
ját is, minden bűnnek a múlhatatlansagát 
is. Ilyen értelemben a Madonna sokkal 
több mint egy regény, mondjuk parabo-
lája, vagy fantasztikuma, mert a múmia 
általános érvényű, emberi, de elvont is, 
megfogható, de megfoghatatlan is. 

Mi kényszerítette rá a fiatal nyugdíjast 
— a regény els ő  személyű  hősét —, hogy 
a Madonnával éljen, hogy vele ossza meg 
napjait, hogy hozzá kösse a sorsát. > ✓ 
nemcsak a magáét, hanem a feleségiét is. 
.A hőst nem köti a Madonnához sem ro-
koni :kapcsolat, sem az örökség reménye, 
sem valami beteges vonzódás a múlthoz, 
a kivégezhetetlen halálraítélthez, még 
az sem, hogy valamivel, ami megfogal-
mazhatatian, de ami sokszor definiálja 
eltitkolt vonzalmainkat, ragaszkodunk va-
lakihez, aki elérhetetlen. A h őst tehát 
semmi saru fűzi a Madonnához, ami em-
beri valóságunkban és emberi jelenünk-
ben értelmes volna, vagy amire egyálta-
lán példát találhatnánk. A h ős csak él a 
Madonna meflett, semmiben sem •remény-
kedve, még csak abban sem, hagy ne-
talán egyszer, az istenek és az angyalok 
jóvoltábál túlélheti. 

Talán a hős jellemvonásai adhatnának 
választ ennek a különös ragaszkodásnak 
a kérdéseire. 

Mondtam már, Novak nem definiálta 
pontosan a hős múltját, illetve azt, hogy 
miért is került a Szigetre, miért is húzó-
dott meg itt mint egy sebesült vad. Ez 
adott okot a kritíkusokrsak a találgatá-
sokra. Lényegében, úgy látom, éppen az 
a lányeges eleme Novak regényének, hogy 
csak annyit tudunk, valami miatt került 
ide, 'a szigetre, a szigetnek erre az ápo-
rodott és időtlen helyére a hős; nem lát-
juk világosan, nin' ismerhetjük fel telje-
sen pontosan, hogy mi történt azel őtt. 
Nyilván egy egyszerű  írói húzásról van 
itt szó, ötletről, sernrniképpen sem mu-
lasztásról: Csak a dilettánsok és más 
utánzók gondolják, hogy mindent végig 
kell mondani és mindent meg kell okolni. 
Voltaképpen, a lélektan eszközeivel va-
lóban mindent meg lehet okolni, ha erre 
szükség van. Ebben az esetben azonban 
van egy pontos tény, ami fölöslegessé te-
szi a lélektani megokolást. Az, hogy a hős 
rokkant. Egyáltalán nem lényeges kérdés, 
hogy vajon testileg, vagy lelkileg rok-
kant, elég a tény, a tény ismerete, a tény 
szem előtt tartása, hogy felderengjen ben-
nünk egy kényszernek a képe, egy meg-
foghatatlannak az érzése — az, ami ki-
űzte a hőst az élők és az „egészségesek" 
világából, hogy •a megnyugvást egy örök 
életre ítélt múmia mellett találja meg. 
Mert megnyugvásra lelt itt a h ős: meg-
szűnt mögötte a hajsza, a tényleges élet, 
a valóságos jeleni szituác іók egész sara és 
kapott helyükbe egy szélvédett teret, egy 
kibúvót, egy menedéket. A megnyugvás 
tényét még az sem rontja le, hogy ez a 
tér, ez a kibúvó, ez a menedék .azonos 
a látszat-élettel, a Madonnáéhoz hasonló 
anyagcsere-szintű-élettel, mert a hős itt 
egyedül van , összhangban a lelkiismere-
tével. Ez hozta meg számára azt, amit a 
rokkantság ténye elvett t őle — mintha 
a veszteség révén gazdagodott volna meg. 

Ugyanakkor a hős rendkívül .intenzív 
módon él benne a mában, a valóságban, 
a világban. Paradoxon? Nem, mert az 
egyedü•lІét, •az összhang a lelkiismerettel, 
a keresett és megválasztott sz űk élettér 
alkalmat ad az eltávolodásra, a disztan-
cia megteremtésére. Ebb ől a helyzetből, 
tehát mentesülve a mindennapok taposó-
malmától, a naponta ismétlődő  felőrlő  
szituáciáktól, amik elterelik a figyelmet 
a „globális" kérdésekről és lehetetlenné 
teszik a „perspektívákban" való gondol-
kodást, mondom ebb ől a helyzetbđl sok-
kal pontosabban láthatja meg azokat a 
kérdéseket, azokat a visszás jelenségeket, 
azokat a társadalmi tüneteket, amelyek-
ről ítéletet mondhat. Egy nemzedék fe-
lett mond ítéletet ebb ől a látszólag ké-
nyelmes, bár igen feslett .karosszékb ől a 
regény hőse — Novakot is, mint Šoljant  

és mint a mai horvát írók legtöbbjét a 
nemzedéki kérdés izgatja legjobban, és 
filozófiája, társadalomszemlélete is nem-
zedéki perspektívákból alakult ki. Valami 
lényegesnek tartott, de el nini végzett 
munka, valami, amit megtehetett volna, 
de nem tett meg, valami, amibe belekez-
dett, de félresikerült, terheli a hős jele-
nét és jellemét. A történelem folyamán 
talán még sohasem volt nemzedék, ame-
lyik elégedett lett volna önrangival, elé-
gedett az életével. A hiány mindig na-
gyobb, mint a siker. Viszont, ez nem min-
denkit kényszerít rá •arra, hogy úgy vi-
sel'kedjen mint Novak hőse. De Novak 
hőse nem tudott megalkudni a múlt si-
kertelenségeivel és ezért elviselhetetlen-
nek érezte a jelent — más fútja tehat 
nem is volt, minthogy megtérjen Tarra a 
védett helyre, ahol a múltnak, a törté-
nelemnek minden rondasága egyetlen él ő  
testben összpontosul. Ez nyújtott mene-
déket számara, ez tette lehet ővé, hagy 
még mindig éljen. Itt araár semmit sem 
mulaszthat el és az amit elmulasztott je-
lentéktelennek tűnik. 
Talán éppen ez a tény magyarázza azt 

a kegyetlen iróniát és szarkazmust, ami-
vel Novak, hőse révén megfogalmazta a 
világhoz, a jelenhez, a történelemhez va-
ló viszonyát. Thomas Mann mondta, a 
Doktor Faustus naplójában, hogy gondol-
kodásában eljutott addig, +ahonnan a vi-
lágot már csak ironikusan szemlélheti. 
Ez .azt jelenti, hogy volt egy „komoly" 
időszaka, amiikor még hitt és amikor araég 
reménykedett — a reménytelenség az 
iróniával kezdődik. slobodan Novaknak 
és regénye hősének mintha nem lett vol-
na .alkalma erre a „komoly" periódusra, 
kezdettől fogva már az iránta volt világ-
látásának és önmaga megismerésének az 
egyetlen eszköze. 

Ennek az iróniának, .ami úgy látszik 
már nemcsak az Irodalmi műveket hatja 
át, hanem sok helyütt általában a társa-
dalmi életet is, s őt a töтténelnvet is, rend-
kívül fontos szerepe  van  Slobodan Novak 
regényében. Itt nem pusztán az író mód-
szerére kell gondolni, hanem arra is, hogy 
ennek az irónárnak ,egzisztenciális érté-
ke van . 

Az .a filozófia, ami a Madonna és a 
regény hősének életében, egymás közti 
viszonyukban, abban a szituációban, 
amelyben élnek, megnyilvánul az iróná-
val válik teljessé, az irónina alkalmazásá-
val válik életessé. Pontosabban, az irónia 
menti meg Slobodan Novak regényét at-
tól, hogy egy egzisztenciális filozafiai té-
zis egyszerű  illusztrációja legyen. Az iró-
nta tehát nem a regény taastalmának, vagy 
szüzséjének a tartópillére, hanem a re-
gény filozófiájának és ez lehetővé teszi  

szamunkra azt a feltételezést, hogy 510-
bodan Novak valóban nem is láthatja a 
világot, hnásként, mint ironikusan. 

Mindaz, •amit slobodan Novak regényé-
ről ebben a pillanatban elmondhattunk, 
vilagosan bizonyítja, hogy a regény lát-
szólagos realizmusa, -illetve az a mód, 
ahogyan a regény épül, ahogyan az ese-
mények egymást követik, ahogyan a szi-
tuációk egymásra épülnek, mind arra 
szolgál, hagy létrehozzon egy fanyar vi-
lágszernléletet, illetve hogy ez a világ-
szemlélet művészi szinten megvalósulhas-
son. 

Ennek .a világszercnLбletnвk a megfogal-
mazása maradt még hátra ahhoz, hogy 
teljes .képet tudjunk felmutatni slobedan 
Novak regényér ől. 

Kétségtelen, hogy az Illatok, arany és 
tömjén rendkívül autentikus módon kér-
dőjelezi meg az emberi létezést, illet őleg 
a legintenzívebben fogalmazza meg an-
nak az embernek a sorsát — a ma, ,a je-
len, a mi korunk emberének a sorsát —, 
aki teljesen reménytelenül él és ebben 
a reménytelenségben illeti puszta egzisz-
tálassá válik. A regény nagy befejez ő  je-
lenete (amikor a hős és az ,;onnan" visz-
szatért Dr.aga, a városka utcáin egy hisz-
szú vízvezetékcsövet visznek és közben 
párbeszédjükben a legelrettent őbb módon 
dokumentálják az „ottani" életet, az „ot-
tani" élet minden valóságos b űnét és 
szennyét, már-már lázadva fogalmazzák 
a szavakat és mind közelebb jutnak egy-
máshoz, ahhoz a felismeréshez, hogy las-
san azonosodni fognak a Madonnával) a 
legszembetűnőbb módon mondja ki ezt 
a reménytelenséget, a puszta egzisztálás 
tényét. Minden optimizmusnak és minden 
illuziónak az ellenpontja ez a világszem-
1elet. Embertelen? Nem hinném. Ugyanis, 
a hazugság ettől a 1atszól.agos túlzástól is 
embertelenebb. Az ember csak akkor tud 
felülkerekedni, ha megismeri a világot 
amelyben él, amelyben reménytelenül is 
léteznie kell, és ha ebben a megismerés-
ben senki sem zavarja. Nyilván a mi vi-
1agunkban is létezik egy napos oldal, de 
az a sötétség, amelyben élünk araég min-
dig túl súlyos, meg mindig túl kegyetlen. 
Mindaz, ami egykor illúziót és optiтв  z-
must szült, ma nevetséges és ara még 
nem ismerjük azokat az elemeket, ame-
lyek életünkben helyettesíthetnék a re-
ményt. És nyilvan sohasem volt igazabb 
az amit annyit hangoztatnk, hagy csak 
arról  kell beszélni amiről beszélni lehet, 
tehát csak arra van jogunk, amit meg-
foghatunk és megismerhetünk, minden 
más idegen tőlünk. Ebben rejlik slobo-
dan Novak világszemléletének, emberlá-
tásanak „realizmusa". 

BANYA' János 
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TüRÜK 1sTVдN: L7NóMETSZET 

vasko  pipa példája 
kodoláriyi gyula 

Vasko Popót olvasva* nemcsak az új 
külföldi költő  megismerésének izgaknát 
érezzük; különös örömet is, mert ismét 
eredeti hang szólalt meg Közép-Európá-
ban. Az öröm nyomában pedig a vizsgá-
lódó elme a tanulságokat keresi — talán 
nini hiáb•a. 

A szerb költővel összefűz bennünket a 
jelen és múlt gyakori sorsközössége. A 
Papával csaknem egyid ős angol költő , 
Ted Hughes szerint van egy mtegkülön-
böztető  vonása a mai közép- еeurápan köl-
tészetnek; a mi költödlk másképp élték 
át іа  közelлnúlt történelmi megrázkódta-
tásait, mint nyugateurópai társaik. A 
szenvedesek és a megtöretések nem a lét 
abszurditását példázták előttük, hanem a 
megadás nélküli küzdelem szeikségessé-
gét, aтiég a reménytelenségben is. A tör-
ténelem makacs helytállásra kötelezi öket, 
— még az első  pillanatásra oly ezoterikus 
Popót is. Pipa közösségi tudiata erős és 
mélyről farkadó —, aa-nit a legszembeöt-
ldbben a Ćele-Kula és a Sutjeska szeme 
ciklusok bdzanyíbanak. Ezek sem program-
versek; ugyanabból iaz anyagból valók, 
mint a többi Popa-vers, s ez csak •növeli 
hiteleiket. A versei elé írt esszében Pipa 
még tágabb érvénnyel fogalmazza meg 
hovatartozását: 

„Akáгhugy lesz is, maradnák a sza-
vak. Anyanyelved rád szabott, pótol-
hatatlan szavai. A szavak a teljes Va- 
löság egyedül lehetséges megtestesü-
1éseá. Ismételgeted, véreddel és álasaid-
dal, táplálod őket, hagy ellenálljanak 
a bér leheletének és az idő  fogának, 
hogy olyanok legyenek, mint sohasem 
voltak még, amilyeneknek ezentúl len-
niök kell. És nincs mese! Vagy meg- 
ismételhetetleinek lesznek, akár az éle-
ted — néped sorsának csupán egy p 11-
laivata —, vagy kereshetšz magadnak 
más munkát." 

* Vasko Popa, Kéreg. Szerkesztette 'Pap József. 
Forum. Novi Sad, 1963. 

Vasko . Pipa. Ostromlott Derű. Fordította 
Weöres Sándor. Európa, 1968. 

Angol •költő  aligha tartotta volna szi ksé-
gesnek e néhány értelmező  szó — 
ped sorsának csupán egy pillanata" —
betoldását. Ez azért is fontos, mert, amint 
látni fogjuk, Pipa szervesen kapcsolódik 
a modern költészet egyik, jórészt angol-
szász eredetű  irányához. De maradjunk 
még az ismerős jegyeknél; Pipa sokat 
merít a népköltészeti hagyounányból. Míg 
a sni költőinkre inkább a népköltészet 
képalkotasa , hatott, Pipa a népballadák 
szerkеѕztési módjából tanult. A népbal-
lada szinte készen kínálta neki az ismét-
lés — a refrén, a gondolatritmus — nagy-
szerű  példáit. Népballadai jellegzetesség 
az is, hagy Papa nagyon takarékosan bá-
nik a jelzőkkel; mind4 különös jelentő-
ségük van, amikor felbukkannak versei-
ben. 

Pipa, •akárcsak mai költőink javarésze, 
posztszürrealista; elveti a szürrealizmus 
psziсћológiáјбt és esztétikáját, de képal-
katásának logikáját a szürrealizmus zse-
niális öt1eteivel gazdagitja. Popa azonban 
ebben is  inértéktartó és céltudatos — né-
ha szinte túlsobban is. A súrolók еfe meg-
bűvölőn borzongatón indult útnak egy-
kor József Attilánál, azóta szelid kísértet 
lett költészetünkben, tétova és céltalan. 
Misidenekeldtt pedig jelentéktelen; oly 
gyakran vetik már a dolgok szürrealista 
bukfenceiket, különcködésük annyisra 
mindennapos lett, hogy nem is törődünk 
velwk. Pipa azonban tudja titkakat; az 
álmok és a bukfencek nem szómakoztatá-
sunkra történnek, a részeg hajó nem po-
csolyás) reиgő  papírcsákó. 

Mindenekelőtt azonban azért fontos 
Pipa költészete, mert téljességre törek-
szik; a neki megadott anódon, körbe jár-
ja az egész világot. Emlékezzünk az imént 
idézett ars poeticára: nem „korunk tilk-
re", sem „тiemzedékü k problémái"-va1  

vagy „világunk gondjaival vívódó bels ő  
monológ" akar lenni ez a költészet, ha-
nem „a teremtmények és maga a terem-
tés", mert „a szavak a teljes valóság 
egyedül lehetséges megtestesülései". A 
költő  csak így gondolhatja; mint a nép-
mese legkisebbik legénye, elszántan in-
dul a vilagnak. Még nem tudja hogyan, 
de túl fog jutni az üveghegyeken, meg-
mássza az égig érő  fát, és leereszkedik 
majd a sárkányok földalatti birodalmába 
is. Csak ketten vanrcnalk: ő  meg a világ. 
Ha bátor és szerencsés volt a költő, a kri-
tikus felfedezi majd_ bánni a kort, a nem-
zedéket is — ez az ő  dolguk. 

Pipa költészete első  pillantásra nem 
felel meg a maga felállitotba követel-
ménynek. Látszólag léanond a teljes vi-
lág költői birtoklásáról, egész egykori 
költői biroddahnakat ürít 'ki. Еrdeklődése 
mintha az egyén belső  világára korláto-
zódna; a tudat és az ösztönök minden-
napos drámáit térképezi föl, szinte a tér-
képrajzoló tudományos pedantériájával 
kiteijesített 'ciklusokban. 

De hamar észrevessziik, hogy kieirítés-
ről, visszavonulásról szó sincs. Ezekben 
a tömör versekben teljes vilagot kapunk 
— csak az összegezés módja újszerű , s ta-
lán csalóka. Papa alkotásmódját az a fel-
ismerés formálta, hogy a líra szuverén, 
saját törvényekkel él ő  műfaj, s a nyelv 
többi művészetétől csaknem annyira füg-
getlen, mint a festészet a szobrászattól. 
A nyelvet egészen másképp használja a 
költő, mint a prózaíró, hiszen a műfaj 
önállósága az _alkotó számára az eszkö-
zök sájátosságában nyilvánul meg. Ez 
közhelynek tetszhet, amelyért nem kelle-
ne külföldre mennünk, hiszen az olyan 
vers=nyelv is, mint például a Juhász Fe-
rencé, ékesen 'bizonyítja próza és vers 
különbözését. De míg egyrészt dicsekéd-
hetünk egy Juhász Ferenccel, Nagy Lász-
lóval vagy Pilinszky Jánossal, ina nálunk 
nincs egyenrangú kísérlet egy klassziku-
sabb igényű  (elioti értelemben) nagy köl- 
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tészet megalkotására. Pipa versei éppen 
erre a fehér foltunkra mutatnak rá, meg 
azokra, amelyek szellemi életünk más te-
rületein ehhez kapcsolódnak. 

Van :a költői formáknak egy világosan 
követhető, jórészt öntörvényű  fejlődése. 
Ez az egyik, látszólag jelentéktelen té-
nyező , amely szigorúan mngszabja, merre 
haladhat az új költő ; a 'költői mesterség 
választással kezd ődik. Vannak persze 
egyéniségek (a mi költészetünkben külö-
nösen sok az ilyen), akik :nem kapcsolód-
nak egyik ilyen láncolatba sem, és várat-
1•an, esetleg folytathatatlan hangon szó-
lalnak meg. Ez azonban nem érvénytele-
níti a szabályt. A mai eúгбpai költesіet-
nek az a vonulata, :amelyhez Pipa kap-
csolódik, Elioton és Poundon át a szim-
bolistákig fut vissza, s Eliot klasszikus 
költészetnek nevezte. Hogy valóban az-e, 
vitatható — a romantika öröksége még 
ma is annyira áthatja a művészetet, hogy 
lehetetlen teljesen megszabadulni t őle 
(íme, .a kor és társadalom legy őzhetetlen-
sége). Hiszen maga a szimbolizmus is a 
romantika gyermeke. Ez a modern klasz-
szic'izmus közösségi és ibjektív költészet 
akar lenni. A költő  személye a háttérben 
marad; a mű  egyrészt a kor érzelmi és 
gondolati összegezése :akar lenni, tehát a 
mai olvasóval keres közös szellemi „ne-
vezőt", másrészt pedig a múlt nagy köl-
tői összefoglalóinak örökségét kívánja 
feleleveníteni, megújítva magába építe-
ni. A közösség, amelyért, s amelynek szól, 
tehát nemcsak térben terjed ki, hanem 
időben is. Ahhoz, hogy a költészet mind-
ezt magába foglalhassa, a vers-nyelvnek 
maximálisan érzékenynek és rugalmasnak 
kell lennie. Eliot és Pound törekedtek 
először a vers-nyelv megújítására úgy, 
hogy annak szókincse, szerkezete a :mo-
dern köznyelvben gyökerezzen, de mégis 
sajátos, öntörvényű  közeg legyen. Hang-
súlyozták, hogy a vers nem próza, nem 
esszé, s nem filozófia. Id őrendszene füg-
getlen a valóságos időtől. A vers .történé-
sei szimbolikusak, utalásszerűek, és egy-
máshoz való viszonylik nexn csupán oko-
zati, nem csupán egyértelmű. Az utalás 
és .az idézet központi fontosságú Eliot és 
Pound költészetében, s szerepe kett ős. Az 
antik és a keresztény mitológia vagy a 
történelem alakjait és helyzeteit modell-
ként kezeli, s célja, hogy egy villantással 
felidézze azt az érzelem- és gondolat-
komplexumot, amelyet egy bizonyos köl-
tő  vagy :akár a teljes múlt hozzákapcsolt. 
A vers így mentesül a leírás és magya-
гбzás nehézkes, költ őileg nehezebben 
megoldható tenhét ől. Koncentráltabb, iz-
galmasabb lesz, és „tartalmilag" is gaz-
dagabb. A módszer tulajdonképpen zenei, 
az irodalomban Pound a megteremt ő je; 
Pound és Elint, s a Pound-tól bátorított 
Joyce művei hemzsegnek .a különféle 
nyelvű  rövid utalásoktól és idézetekt ől. 
Algebrai hasonlattal is élhetünk; az idé-
zetek az ismert tényezői az elioti vers-
egyenleteknek; •az is a feladatulk, hogy 
amennyire lehet, csökkentsék a szubjek-
tumtól függő  verselemeket. 

Szabó Lőrinc, aki egészen másfajta ver-
seket írt, fordításaiban bámulatos bizo-
nyítékait adta tőle idegen egyéniségek és 
törekvések megértésének. Az Üresek-for-
dítása bizonyítja, hogy ,értette, s ha kel-
lett, ragyigó:an alkalmazta az elioti mód-
szert. Az utolsó rész gyermekdalát nem 
„fordította" magyarra, hiszen annak nem 
jelentése vagy ritmikája a fontos, ha-
nem az a hatás, amelyet jellegével a 
versbe ágyazva kivált. Szabó L őrinc te-
hát zseniális ötlettеl a ' „Lánc, lánc, esz-
terlánc" megfelelően átköltött változatát 
illesztetté a magyar Üresekbe. Azt hi-
szem, ez a modern fordítás irodalmunk 
egyik legpompásabb remeklése. 

De éppen Szabó L őrinc Üresek-je hívja 
föl a figyelmet az elioti módszer egyik 
buktatójára. A vers mottója — „Mistah 
Kurtz, he dead" — Joseph Conrad kis-
regenyéb ől, a Heart of Darkness-ből va-
ló. Ez is tört angolságú mondat hátbor-
zongatóan üti meg a regényt ismer őben 
az Üresek alaphangját, s aki nem ismeri,  

kétségtelenül kevesbé érzékeli Eliot ver-
sének teljességét. Már pedig a £ordítás 
tanulsága szerint, ez még olyan nagy an-
gol műveltségű  olvasóval is megtörtén-
het, mint amilyen Szaibó L őrinc volt. Az 
idézetek, mitológiai utalások, vagy akár 
újságkivágások tehát áthághatatlan fal-
ként tornyosulhatnak a beavatlan elé! 

Vajon ezért történt-e, hogy Pipa, .aki 
szintén az objektív korrelatívot, az ob-
jektív szimbólumokat kereste, csak az 
elioti elvet alkalmazta, .anyagát azonban 
máshonnan választotta? Mert hogy az elv 
érvényesül Pipa költészetében, félreis-
merhetetlen még akkor :is, ha maga Pipa 
tagadná az elioti hagyománnyal való bár-
miféle kapcsolatát. Míg a vele egyidős 
Mindrag Pavlovié közös mitológiai és iro-
dalmi emlékezetünkből teremtette meg 
verseinek szövetét, azt a közös nevez őt, 
amely a modern objektív líra hatásának 
előfeltétele, Pipa a test fizikájának és 
kémiájának lenyűgözött figyelője, és az 
emberi test után mindjárt a kövek, cson-
tok, jelentéktelen vagy elhagyott tárgyak 
drámáit figyeli. Világának elemei, objek-
tív szimbólumai tehát nindannyiunk kö-
zös élményei; nincs „akadémikus" erudí-
ció, ami visszariasztaná a beavatatlant, 
vagy gyanakvó fintorba húzná arcát. Ez 
a költészet tehát plebejusabb, nagyobb 
közösségnek szöl, :mint a poundi és az 
elioti :objektív lína. Pipa a modern •kép-
zelet elevenjére tapintott költői tájainak 
kiváliasztásaval. A mindennapos tárgyak-
nak :különös szerep jutott életünkben. 
Sikkal több tárgy fordul meg a kezün-
kön, mint nagyapóinkén, s ez járhat az 
egyes tárgyak becsének csökkenésével 
(gondoljunk a már eleve rövid használat-
ra szánt, divatos tömegcikkekre), de fo-
kozhatja is bennünk a tárgyak pusztulá-
sának tudatát. Hányan gy űjtünk értékte-
len holmikat, törött tárgyakat, a hozzá-
juk simult kezek érintésének emlékül, 
vagy pusztuló életformák, a 'kihaló nép-
művészet emlékeit! 

S innen már csak egy kis lépést kell 
tennünk •a tárgyak „halandóságának" fel-
ismeréséhez, ami az antropomorfizálás 
első  feltétele. Gondoljunk csak Van Gogh 
sokat emlegetett cip őire s látjuk, Popó-
nak előkelő  ősei vannak a tárgyak köl-
tészetében. Szándékosan nem a nouveau 
roman tárgyleírásait említettem; Pipa 
költészete heroikus, tragikus. Mert bár-
mennyire jelenvalóik is a tárgyak Pipa 
verseiben, végs ő  soron a szenvedő  em-
ber természetrajzának szemléltet őivé vál-
nak. 

Az egyszerű  tárgyakat, a formailag leg-
elemibb dolgokat — 'a csontokat, a kavi-
csot — nem a gyermekkorra emlékez ő  
nosztalgia helyezi a popai költészet kö-
zéppontjába. Popa láthatóan arra törek-
saik, hagy az emberi lélek folyamatainak 
alapmodelljeit teremtse meg általuk; 
olyan tárgyakat választott világának szín-
helyéül, 'amelyek erre a redukciós mód-
szerve alkalmasak. A Kavics ciklusról 
Brancusi tojásformái jutnak az eszünkbe. 
A párhuzam ott -sántít, hogy Pipa kavi-
csa nem misztikus jelkép; elvont, de nem 
abszolút, đntudatos vers, s ezért öniró-
niájú is. Vágyai minduntalan összeütköz-
nek létének valóságával. Nagy kalandja 
önnön végességének medd ő  tagadása: 

Megunta a közt 
A tökéletes közt maga körül 
És megtorpant 

Nehéz a teher 
Saját terhe önmagában 
Elejtette 

Kemény a k ő  
A kő  amib ő l vétetett 
Hát elhagyta 

Szűkös neki önmagában 
Saját testében 
És kilépett 

Elbújt önmaga elő l 
Tulajdon árnyékát. 

Így lesz a kavics világa gazdag és tragi-
kus; a :redukciót, az elvontságát :a kavics- 
lélek dinamikája, az asszociációk szövete 
ellensúlyozza. Így kerüli el Pipa mód-
szere természetes buktatóját, a sterilitás 
es a kiagyaltság látszatát — alig van 
sors, ahol a tour de forte jelei tagadha-
tatlanul ott vannak. Persze, ez a költé-
szet erőmutatvány, a ritka fegyelem ere-
jéé, iamely gyeplőn tartja a költőd ösztön 
nem odavaló megnyilatkozásait, de azé a 
nyers erőé is, amely a fegyelem -mögül 
fojtottan el ő-elővillan. 

Mint :a tárgyak s a •kavics, a Játsszunk 
játékai is modellek. Komoly játékok —
halállal vívott het'köznapj aink, „héjaná-
szok az .avaron". Miodrag Pavlavi ć  sze-
rint, ,;a szó klasszikus értelmében vett 
tragédia ez a ciklus: :a törekvések és a 
borzabnak színjátéka, amelyben a borsal-
mak .a törekvések végén várakoznak." A 
játékok egyszersmind rituálisak is; e rö-
vid versekben benne van mindaz, amit 
a játékról az utolsó száz év filozófiája 
mondott. Más Pipa-verseket olvasva ',is 
minduntalan filozófiai problémák remi-
niszcenciái ötlenek fel, bár a szövegben, 
a „tartalomban" szinte nyomúkat sem ta-
láljuk. 

Itt érünk vissza a korábban említett 
látszólagos visszavonuláshoz, egykori köl-
tői tartományok kiürítéséhez. Popanál 
nincs filozófiai költemény, mint ahogy 
a természetről sem ír verset; a költ ő  
hagyomnyos tárgyaiból csak a szerel-
met és a történelmet tartja meg, sajáto-
san közelítve szikhoz. Nem tudjuk meg, 
merre járt kirándulni, kik a barátai, 
híúek-e vagy sem, s milyen eseményei 
voltak 1959-nek. Szerelmes versei telje-
sen személytelenek; nem közli, hány n ő-
höz írta dket, hagy miért szakított Mari-
nával, vagy .miért volt :kedvesebb Tanja, 
mint Jagoda. 

Papa mégis teljes költői világot épít fel. 
Kavicsról, csontiéról, jaték гбl ír, miköz-
ben filozófiát alakít ki, ódát és elégiát 
természethez és szerelmeshez, történelmi 
leckét, elmélkedést a festészetr ől. Mind-
ezek iaz érzelmek, gondolatok nem a vers-
ben bontakoznak 'ki, hanem a versek ne-
gatívjaként rajzolódnak ki bennünk ész-
revétlenül, :amint a formáló kéz nyomát 
követjük az :anyag domborulatain. Tuda-
tunk „letapogatja" őket. Sajátságos, teljes 
világlátás formálta a verseket; .a világ-
nézet „bennük" van, nem tárgyukként, 
hanem a verset formáló szubjektív er ők 
alkotórészeként. 

Első  pillantásra úgy tetszik, mintha 
Pipa egyetlen hangszeren játszana. Az ő  
számára a lét eredend ő  lényege és költé-
szetének egyetlen témája, a szenvedés. A 
szenvedés ontologikus alap tehát, de er-
kölcsi érték is, az emberré válás ára. 
Mindez azonban mitsem mond .a Papa-
versek költői ízéről vagy hangnemérői, 
szűkebben vett tárgyáról. Hiszen,  amen
nyire téma a vers, annyisa közelítésmód 
is, nyelvi kifejezés, modor és hangulat. A 
lét kivizsgálandó tény, amelyet a költ ő  
egyszersmind átél és körülfürkész; pon-
tosabban, hűvös algebrai képletekbe he-
lyettesít, alattomosan gyilkos játékokat 
űz vele, kegyetlen ötletek lándzsáin for-
gat meg. A versek tónusa változatos ár-
nyalatokban! tréfás, fanyar, nosztalgikus, 
lemondó, hősi vagy groteszk — egy színes 
egyéniség teljes érzelmi skálája. Nemcsak 
teljes intellektus, de teljes lélek foglalata 
tehát ez a 1atszatra ezoterikus költészet; 
nem csiszolt ékkő , hanem gyűjtőlencse. 
A szenvedés pedig nem egyetlen, rögesz-
mévé .nőtt tárgya, inkább rendező  elve, 
a dolgok hierarchiájának csúcsa, kiindu-
lópontja és befejezése. Egyben pedig 
mindannyiunk legmélyebb élménye a vi-
lágháborúk, tömegmészárlások, és halál-
táborok századában. 

Papa költészete egy módszer, egy ma-
gatartás diadala is; az iszonyatbál csillo-
gó tökélyt építő  bátorságé, a tudat fene-
ketten örvényein értve és elfogadva gy ő -
zedelmes tudatosságé. 
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A vers konvencióinak szándékos mel-
lőzése nagyszerű  lehetőséget nyújt, hogy 
az esetleges problematikus elemek pusz-
tán a költő  „így akarom", „így érzem" 
kijelentéseivel nyerjenek igazolást. Jel-
lemző  példa, hogy egy fiatal költőnk a 
szerkesztő  kérdésére: „miiért írtad külön 
sorba ezt a szót?" „nekem így tetszik"-
kel válaszolt. Arany János száz évvel ez-
előtti ;aggálya, hogy a költészet kritiikája 
és önkritikája nem süllyedihet a „tetszik 
— nem tetszik" színvonalára, úgy látszik 
ma is időszerű. Itt a 'költői felelősség 
szükségességét kell hangsúlyoznom. A 
versek — különösen a rassz versek — 

Fiatal .kÖltődnknek a Képes Ifjúság iro-
dalmi rovatában és melléklet "eben, vala-
mint az Új Syinposionban megjelent ver-
seit elemezve megállapíthatjuk, hogy  f or-
mаtесhnlk јuk meglehetősen alacsony 
színvonalán van. Mi ]lehet ennek az oka? 

Kultúréletünk nem szab határt az alko-
tónak, az alkotód szabadságot nem bék-
lyózzák azok a norináík, melyék csak 
egyetlen szaibványosított emberi-alkotói 
magatartást engedélyeznek. Formával va-
ló vissгaélésünknek talán itt rejlik az 
egyik oka. A költő  önkifejezésének sin-
csenek korlátai, egyszóval bá гΡmiről, bár-
mit írhatunk. A mеgvаІбѕцІбanак  e nagy 
lehetősége viszont azt eredményezi, hogy 
sajnálatosan keveset bíbelődünk annak 
mükéntjével, ez pedig oda vezet, hogy cé- 
lunkkal ellentétes eredményhez jiitünk. 
A költő  önkifejezésének igénye csali da-
dogást szül, ha az alkotási folyamatnak 
nincs meghatározott módja, ha a közölni 
kívánt tartalomnak nincsenek formai tar-
tópollérei. E megállapításunkkal persze, 
nemi kiváló lehetőségeink, vagy az önki-
fejezést a lehető  legidőszerűbben, maxi-
málisan rnegvalásító költői igények ellen 
tiltakozusYk, hanem azt a formai felkészü-
letlenségét (felelőthnséget?) bíráljuk, 
mely szinte lelhetetlenné teszi az új köl-
tészet tartalmainak érvényesüléséh. 

Allításomat az is nege гősdti, hogy a 
szóban forgó versek szinte kizárólag írás-
jelek használata nélkül íródnak. Pusztán 
az ujjgyakorlat, a kísérletezés szándéká-
val írt ,rímes vagy metrumos verset el-
vétve sem találunk. Csak els ő  pillantásra 
tűnik úgy, hogy a mai érctelemben vett 
teljesség .igénye miatt nélkülözik fiatal 
költőink a klasszikus költészet alapvet ő  
elemeit. Mintha kizárólag arról a modern 
életérzés гΡől kenne szó, mely nyűgnek, 
csonkításnak érezné a klasszikus  forma  
béklyóit. Feltűnő  azonban hogy e versek-
nek legalább ötven százaléka nem hogy 
megtűnné, hanem megköveteli az írásje-
lek használatát. Számiunkra, sajnos, .a 
modernség gyakran csak moderneskedést 
jelent. Neue szabad azonban megfeledkez-
múnk Radnóti gyakran idézett megálla-
pdtásбnil, hogy a szabad vers — szerke-
zeti felépítése miatt — a legnehezebb arai 
forma. A klasszikus (rímes vagy időmér-
tékes) vers a részben el őre adott forma-
lehetőségеКn~ k csak egy változatát jelenti, 
míg :a szabad versnek kizárólag a kan'k-
rét versnél kitapintható, a lehető  legszo-
rosabban tapadó, szinte a tartalommal 
azonosuló formája lehetséges. Ha valaki 
a formáinak e lényegbevágó szerepét nem 
használja fel, világmegváltó mélységű  és 
szélességű  emóciói sem jelenthetnek töb-
bet, üres, halva született soróknál. Ez ;azt 
jelenti, hogy a klasszikus forma ismerete 
feltételezi annak a formának a szorossá-
gát és egyszeriségét, melyet a költő  által 
versbe szedett tartalominak kellene meg-
teremtenie. Mert ha a költészet for цΡna-
kincsét nem ismerem, hogyan alakíthatom 
ki mondanivalómra formáját, melynek —
annak lényegi sajátságából eredően —
sokkal testhez állóbbnak pontosabbnak 
kell lennie a már készen adott formulák-
nál. 

A szabad vers a legszentimentálisabb 
tartalómnak is lehet hordozója. A legfá-
jóbb mégis az, hogy az álmodern .tarta-
lom azért lötyög elszabott formaköntösé-
ben, mert minősége alapjan klasszikus 
formát kívánna. Mindennek részben egy- 
szerű , optikai csalódás az oka: az írásjel-
hiány és a fésületlen sorok neon ,lehetnek 
a szabad vers egyetlen jellemz őd. Az inteгΡ-
punkció mellőzését csak a konkrét tarta-
lom sajátossága teszi dаdokоZttá. Ha hasz-
nálatát nem a tartalomtól tesszük füg 
gővé, a versnek még a minimális értéke 
sem domborodik ki, bár írásjelekkel és 
egy kis formnal beavatkozással egészsége-
sten kattogó ujjgyakomlatot is lehetett Vol-
na faragni belőle. Igy viszont a legele-
mibb költészeti hiba, a forma és tartalom 
fülsértő  disszonanciája semmisíti meg 
csak azért, mert olyasmire tart igényt, 
aminek megvalósítására, bels ő, lényegi 
sajátsága miatt nem képes. 

elburjánzása egyébként arra  is  figyelmez.-
tet, hogy az illető  társadalomnak, kultúr-
életnek s ebből következően az irodalmi 
életnek sincs meg a kell ő  önismerete. Ha 
az ilyen irodalom versei túlnyomó rész-
ben spontán alkotások, hangulat termé-
kek, ez iazt jelenti, hogy a műhelygond, 
valamint 'a gondolatiság távol állnak e 
költeményektől, s arra gyanakodhatunk, 
hogy az illető  költészet öвkrdtikáj;a is: 
meglehetősen alacsony színvonalú. 

A megjelenés természetes nehézségei 
legtöbbször elősegítik, hogy kiforrottabb 
költői értelkek kerülhessenek felszínre, (a 
mesterségesen konstruált irodalorcnpoliti-
kával bénított irodalom kivételt képez). 
Nálunk aránylag kevesen írnak, s ez azt 
jelenti, hogy a szerkeszt ői politika aka-
rata ellenére is ki van szolgáltatva annak. 
a veszélynek, hogy szellemi provinciánk-
ban  is átlagos vagy éppen átlagon aluk 
költői termékeket jelentessen meg. Ha 
tehát a szerkesztő  nem akarja üresen 
hagyni mellékletét, vagy nem akar túl 
nyomó részben világirodalmi szemelvé-
nyeket közölni, kompromisszumra kény-
szerül és vállalnia kell a kísérletezés 
színvonalán ás aluli fércmunkák megje-
lentetesét. Felelőssége így nem lehet sze-
mélyes felelősség, hiszen a minőség a már 
említett körülmények miatt nini lehet a 
választás kritérium гa. 

Félreértés ne essék: nem a klasszikus 
verselés fonnuláit és a konvencionális 
költői tartalmakat, hanem a modern  köl-
tészet karszerűségét védeni, hiszen nyil-
vánvaló, hogy napjaink nagy költeményei 
nem nietruniakon hullámoznak és nem 
rí¢nekben csengenek. 

Másik problémánk viszont az, miként: 
azt Bányai János is megállapítja*, hogy 
néhány tehetséges fiatal költőnk kivéte-
lével a legtöbb versírással kísérletez ő  
fiatal, oly módon tekinti követend ő  pél-
danak Tolnai Ottó költészetét, hogy nem 
ismeri annak lényegét. Anni Tolnainál 
meghöikkentő  és groteszk — kritika és 
önkritika a fiatal tollforgatók költé-
szetében igen gyakran csak halandzsa és 
modorossag. Itt talán 'azt az ellenvetést. 
tehetné valaki, hogy a modorosság elemei 
Tolnai költészetében még ma ás jelen 
vannak, és majdnem olyan mértékben, 
mint néhány é-vvel ezelőtt. Meg kell azon -

ban  különbözhetnünk a szdkványosan ér-
telmezett modorosságot azoktól a stílus-
jegyektől, melyek tudatosan kapnak he-
lyet Tolnai költészetében, és az a rendel-
tetésük, hagy a személyes ágyásfoglalást 
formailag is képviseljék. A modorosság 
akkor nem öncélú, ha állandó költ ői ma-
gatartást revelál. Ha ilyen esetben is ra-
gaszkodunk a „modorosság" kdfej.ezés 
használatához (mivel a szokványos költ ői 
magatartasok elvetése, túllépése els ősor-
ban mégiscsak ezt juttatja eszünkbe), e 
szó pozitív értelmezése kétségbievonha-
tatlan. Tolnai etikai-esztétikai attitűde 
(helyesebben: e kettő  ötvözete, komplex 
érvényesülése), a hatására keletkezett 
versek azonban még az esztétikai mércét 
sem ütik meg. Ha Tolnai lehet ő  legszél 
sőségesebb társadalmi-etikai állásfoglalá-
sának, tehát a kritikanak költészeti jo-
gosultsága megkérd őjelezhető, ókkor e 
költészetet alapjaiban érné támadás. Fia-
tal költőinket nem fenyegeti ez a veszély, 
mivel verseikben nem mutatható ki a 
kritikai súlypont. Elnagyolt formájuk 
üreses magatól roppan össze. 

Az ötlet-mególdások különösen az utób 
bi időben terjedtek el költészetünkben. 
Mi ennek a lényege és határa? Az ötlet 
egyszeri, ismétlésének már nincs hatása. 
Tolnai egyik ötletét, szerb beszédegység 
szövegbe iktatását, egyik fiatal költ őnk 
(talán a felfedezés örömével) most hasz-
nálj бa előszöг. Nos, az ötlet ismétlése már 
modorosság, különösen akkor ;  ha nem 
eredeti. Tolnai — költészete szerencséj "ere 
— jól tudja ezt. Nekünk sem árt szem 
előtt tartanunk. 

* Lányisii Jármos: iSгeрLбtli skis gépek, csöpp 
fejedelmi jelvények (bevezetđ) 
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.сhlller művészete es emberi alakja az 
ifljú Thomas Mann éхdeklődésének is 
tárgya. Többen kimutatták már ennek az 
érdeklődésnek 'a jeleit. I:tt csak a „Tanio 
Kröger" egy részletére utalnék, amelyben 
nyalván lóan megmutatkozik Schiller 
művészetének Thomas Mannra gyakorolt 
erőteljes hatása. Élete folyamán Thomas 
Mann még kétszer adta ékes tanújelét 
ennek a hatásnak: a „Nehéz óra" c. no-
vellában és az ötven évvel 'kés őbb írott 
Schiller-tanulmányban. l;rdekes .az, hogy 
a fenti két írás alkalomszer ű  megnyilat-
kozá&rnaіk minősíthető, de azontúl mind-
kettő  magában hordozza korának prob-
lémáit is. Az irodalomtörténeti közvéle-
mémy általában nagyabb figyelmet szentel 
a Schiller-tanulmánynak és a novellát 
nini tekinti irodalmilag olyan értékes-
nek. Az állítás akkor válik igazán érthe-
tővé és világossá, ha tudjuk, hogy 
Thomas  Mann  a fenti novellát két re-
mekbeszabott műve, a „Tonio Kröger" 
és a „Halál Velencében" között írta, és 
úgy tűnik, hogy ezek mellett eltörpül, 
ugyanakkor pedig a Schiller-tanulmány 
mandaniиalójával közelebb áll a mai ol-
vasóhoz. 

Tudjuk, hogy Thomas Mann „Nehéz 
óra" című  novellája, mint a legtöbb 
Thomas Mann mű, alapos előtanulmá-
nyozás eredménye. Richard T бufel ás ki-
emeli, hogy Thomas Mann elmélyülten 
tanulmányozta Schiller alakját, írásait és 
leveleit.' Szerinte Thomas Mann először 
itt alkalmazza sikeresen montázsmódsze-
rét, s az eredeti Schiller-levelek töredé-
keit mesterien illeszti be a novella szö-
vegébe, újra élteti őket és itt-ott új ér-
telmet és színt is ad nekik. Ilyen alapos 
elő'készületek után született meg a novel-
la, amely hallatlan össvpontosítással egy 
éjjeli óra látszólag eseménytelen lefolyá-
sát ábrázolja oly megjelenít ő  erővel, hogy 
az olvasó előtt valósággal megelevenedik 
a lángelme verg ődése. A mű  1905-ben 
íródott. Az író életének az a korszaka ez, 
amikor karai elbeszéléseinek kiadása és 
a Buddenbrookok sikeres megjelenése 
után, még mindig azon a komplex prob-
lémán dolgozik, .amelyhez személyes él-
ményei kötik: a polgár és a művész prob-
lematikáján. Az ún. Künstlerr-novellen 
ciklus korszaka ez: el őtte írtra meg a 
„Tonio Kröger"-t, hat évvel kés őbb ké-
szül el a kibővített változat, Gustav 
Aschenbach an ivбsztragédiája. Érdekes, 
hogy bár a „Nehez óra" a fenti id őszak-
ból származik és h őse alkotó művész, 
mégis sokan „elejtik" a novellát :a m ű-
vész-novellák tárgyalásakor. Pl. Inge 
Diersen: Untersuchungen zu Thomas 
Mann. (Rütten und  Loming  Verlag, Ber-
lin, 1965.) 

A „Nehéz óra" esetében többszöri össz-
pontosításról beszélhetünk: a „cselek-
mény" öszpontosításaról és arról az 
összpontosítási szándékról, hagy minden 
mondanivaló Schiller elméjén keresztül 
törjön meg. A bevezető  résztől, néhány 
közbeiktatott mondattól és a befejez ő  
akkordoktól eltekintve egy terjedelmes 
monológról van itt szó. A monológ epi-
kus elemek helyett drámai elemeket tar-
talmaz. Bár Schiller monológja viszony-
lag terjedelmes, :az olvasó mégsem kap 
teljes képet róla: a Thomas Mann ábrá-
zolta kép hiányos. A novella, illetve a 
Schiller-monológ egy probléma köré össz-
pontosul: tengelyében a művész, az alko-
tó problémája áll. Ezt az áшtást Richard 
Táufel is alátámasztja említett munkájá-
ban. Tekintettel, hogy Thomas Mann al-
kotó munkáss "agának e korsakában csak 
arról ír, ;amit társadalmilag és szelleüna-
leg átél, úgy e művében is, noha Schil-
lert ábrázolja, önéletrajzi élményein ke-
resztül a :korabeli társadalom problémáit 
boncolgatja. A művész problémáit a tár-
sadalmi valóság fommálja meg. Amikor 
tehát Schiller, az alkotó művész problé-
májáról beszélünk, akkor a polgári mű-
vész helyzete, azontúl pedig a századfor-
duló társadalma bontakozik ki előttünk. 
Thomas Mann sok szempontból azonosí-
totta magát h ősével. Leegyszerűsítve te- 
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hát a „fénytörés" a következ ő  lenne: a 
századforduló tarsadalma problémákat 
vet fel, ezeket Thomas Mann a m űvész 
szemszögéből éli át s művészetén keresz-
tül Schiller monológjába transzponálja. E 
többszöri transzponálás eredményeképpen 
a mű  •tárgyalásra összetett, és ez esetben 
Thomas Mann a felvetett problémát ta-
lán némileg elvontan ábrázolta. 

Mint már említettem, Schiller emberi 
és művészi alakja ebben a novellában 
nem teljes: Thomas Mann erős izolált-
sá:gban ábrázolta. Itt természetesen nem-
csak testi, hanem elsősorban szellemi el-
szigeteltségre gondolok. rЈgy érezzúk, 
Schillernek más gondja sincs mint a mű-
vészi alkotás, arra összpontosatja elméjét, 
hajszolja magát, izgató italokkal serkent-
ve szellemét és frissítve beteg testét. Is-
mét Richard Táufelt kell idéznem: sze-
rinte Schiller alakja tragikusan szenved ő , 
legalábbis a Thomas Mann -a fokozás alap-
ján. Az író adós marad a válasszal, ho-
gyan sodródott h őse az elszigeteltségbe. 
Feltételezzük, hogy nemcsak betegsége 
járult ehhez, hanem elsősorban művésze-
te. Az olvasónak az a benyomása, hogy 
Schiller önmagot sanyargatva, kínlódva 
élvez az alkotásban, ugyanakkor korbá-
csolja a hírnév utani vágy. Еrynyolult 
nárcizmussal állunk itt szemben. Schiller 
alakjában megfoгmálódak a századforduló 
polgári írótípusa: a becsületessége miatt 
izolált és a valóságtól eltávolodott író, 
elszigeteltségében gyötrődve, kutatja a 
művészi alkotás titkait, a kitörés lehet ő-
ségét, a kapcsolatot az olvasóval; a téma 
időszerűségét és a korszerű  irodalmi meg-
nyilatkozási formák eszközeit. Innen ered 
Schiller tragikus szenvedése a „Nehéz 
óгб"-ban, és ezért nehéz Thomas Man-
nak, a becsületes polgári írónak sorsa az 
imperializmus felé sodródó kapitalista 
társadalomban. Thomas Mann világnézeti 
fejlődésének kezdetén van  még, nem is-
meri a társadalmi öszefüggéseket, csak 
döbbenetes mélységgel éli át az adott 
helyzetet, és azt saját látószögén keresz-
tül vetíti az ohasó elé. Ilyen szempont-
ból figyelve a Schiller-novellát egy 
absztrakt képet kapunk a m űvészről (a 
meghatározott társadalmi keretek ,elmo-
aódnak), hiszen Schiller társadalma kap-
csolatai teljesen ismeretlenek maradnak 
előttünk, mert minden problémája művé-
szetén keresztül jut kifejezésre. Schiller 
tudatában van  elhivatotts "agának, de meg-
felelő  társadalmi kapcsolatok híján ;elhi-
vatottsága éget ő  kínná változik, amely 
sohasem hagyja nyugton. Összegezéskép-
pen megállapíthatjuk, hogy Thomas Mann 

Schller alakján keresztül a maga és osz-
tálya művészeinek kilátástalanságát igen 
erőteljesen ábrázolta. 

Néhány szót a mű  befejezésér ől. A 
„Nehéz óra" elején Schiller lelkiállapota 
mélyponton van, önanarcangoló monológ-
ja folyamán azonban lelkiállapota felгб-
zódik, erősen hulló:mzik, hogy végül 
Schiller győzelmével fejez ődjön be. Miben 
áll diadala? Abban, hogy erősen koncent-
rálva megkísérli a mű  megfogalmazását. 
Schillernek sikerült egy történelmi drá-
mát megírnia, de sikere inkább m űvészi 
siker: a tökéletes formát tartalommal 
töltötte 'ki. Mindez azonban valószínűleg 
nem változtatott elzártságán; egyedül 
marad továbbra is. 

Sohiller alakja érthetőbbé válik, ha 
összehasonlítjuk a Künstlernovellen cik-
lus központi figuraival. Spinellt, Tinta 
Krögert, Asehenhachot szintén azok a 
problémak marcangolják valahol legbe-
lül, amelyek Schillert: kapcsolatot keres 
az olvasókkal, az egyszerű  emberekkel. 
Spinell öncélú művészete vereséget szen-
ved, sorsot komikusnak vázolja Thomas 
Mann, holott valójában mélyen tragik>s. 
Tonio Kröger alakja némi derűt sugároz, 
de korántsem jelent megoldást: a tartha-
tatlan állapot feloldását Aschenbach hoz-
za meg. Hová illeszthető  Schiller alakja? 
Sorsa sötét, kilátástalan: a novellában 
szikrája sincs a humornak, derűnek. 
Schiller, Savonarolahoz hasonlóan, zsák-
utcát képviselne Thomas Mann munkás-
ságában? Richard Táufel „átmeneti pe-
riódusról" beszél, mert az elkínzott, ön-
mareangoló, magános m űvész helyét fo-
kozatosan átveszi •a szabadon, természete-
sen mozgó alkotó, aki áttöri a magány 
kegyetlen szorítását és m űvei révén meg-
találja a kapcsolatot az emberekkel. Ezt 
a magatartást igazolja Goethe említése is, 
és a néhány évvel kés őbb íródott „Felix 
Krull" első  változata. Schiller alakja 
mélypontot jelent a századforduló pol-
gári művészének helyzetében. Innen két 
út vezet tovább: az állapot feladása és a 
felemelkedés, vagy a :teljes megsemmisü-
lés. Mindkét megoldás meglelhető  Tho-
mas Mann munkásságában. A felemelke-
dés ábrázolása akkor vált igazán lehet-
ségessé, amikor meggyorsult világnézeti 
fejlődess, és a polgári művész sorsában 
perspektívát vélt megtalálni. 

Sós Endre és Vámos Magda' Thomas és 
Heinrich Mann viszonyának szemszögéb ől 
szemlélik a novellát és néhány eredeti 
észrevételük van. Minden valószínúség 
szerint •a fenti viszony bizonyos fokig be-
folyásolta a mű  keletkezését, de ez ugyan-
akkor ramutat arra is, hagy a világnéze-
tileg gyorsabban fejlődő  Heinrich hama-
rabb talál megoldást művészetének, mint 
a lassúbb fejlődésű  Thomas. Sós és Vá-
mos érdekes észrevételei némileg igazol-
ják a feltevést, hogy Schiller alakjában 
Thomas Mann saját művészi problémáit 
taglalja. 

Sсhіller által Thomas Mann elvontan 
ábrázolja korának polgári művészét, hő-
sének egyes tulajdonságai mégis előre 
mutatnak. Nárcizmusa a:émileg közös 36-
zsefével, képessége, hogy testi vagy szel-
lemi erejét erősen koncentrálva, nehéz 
akadályok áthidalására legyen alkalmas. 
Gregoriuszra emlékeztet. Szenvedésének 
mélysége S.avonarolaval és Aschenbach-
hal vetekszik. 

Igaz, hogy a „Nehéz óra" nem tartozik 
Thomas Mann legertékesebb alkotásai 
közé, mivel többszöri áttételen keresztül 
és erősarj absztrahálva mutatja be a szá-
zadforduló polgári művészének elszige-
teltségét, mégis munkássáagának szerves 
részét képezi, Schiller alakja pedig h űen 
tükrözi Thomas Mann akkori helyzetét 
és útjártak ívelését, melyen a „Nehéz óra" 
mélypontjáról indulva el, derűs -alkotá-
sokkal tudta meglepni az emberséget. 

1 Richard Tđufel: Thomas Manna Verhtiltn:is zu 
Schiller. Betrachtungen und llberblicke zum 
Werk Thomas Manns. Aufbau Verlag Berlin 
and Weimar, L968, 207-233. 

2 Sós Endre és Vámos Magda: Thomas és Hein-
rich Mann, Budapest, Gondolat kiadó, 1960. 
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(Dramaturgia i jegyzetek 

Deák Ferenc drámájához') 

„meghalt bennünk a Király. 
Én azt mondom, 
bennünk a sátán sem élhetne 
egy percig sem talán. 
A valóság és a semmi közé szorultunk, 
s .  innen nincs se út, se irány." 

1y  

Talán a mоtt&ъ  kiírt fenti sorok jel-
lemzhetnék egy rre legteljesebben Deák 
Ferenc АЇоnуЄ  című  drámájának hőseit 

ala ѕzіtu ді  A_.-veтΡsesdгáma- szer-
zeteseinek v '  aш7 gkéрp t, ]lelkiéletét és a cse-
lekmény színhelyét, a különös világot ma-
gába záró és a vi1agtól elzárt, elikülöní-
tett kolostort, ezt - a sajátos metafizikájú 
„ördögi apátságot". 

A „valóság és a semmi" közé -szorult 
ódon falak nemcsak, h_ ogy magukba zár-
nak egy furcsa világot, nem már az in-
d2tás, az első  oldal szavai nyomán elénk 
vajzolódik a környezet és a dráma-h ősök 
gondobati-érzelmi koordináta rendszere: 

PAL 
Аgostonhoz, aki a kolostor udvarán hason 
fekve hever. 
A barom, melyet taglóval 
sújtanak, nem marad 
oly szívesen a napon, 
ment .te. Az még 
dög, karáb:an is tudja: 
a napon felfor, elrohad. 

AGOSTON 
vissza se fordul. 
Az áldásos fény a dögnek 
tteihгető. Az élőnek balzsam. 
Kivált, ha tekintetbe xnesszük, 
hogy vannak hozzád hasonló 
élőhalottak. 
Еlőhalottak, kik már bűzlenek, 
de még vánszorognak. 

Péter kést, Ambrus fejszét élez .. . 

Bnrolm, tagló, sújtanak, dög, felforr, el-
rohad, temető, élőhalottak, bűzlenek, véл-
szorognak, kés, fejsze, élez — egyértel-
műen igazolják: nem kolistomba, hanem 
bűntanyába vezeti olvasóit az író. A t o-
vábbiakbaл  még csak fokozódik az indí-
tás sejtette barbár világ: patkány, féreg, 
senki- és sеѕnmiházi az enyhébb kifeje-
zések közé tartozhatnak, ha a férfiszere-
lemről, hullagyalázásról, emberölésr ől, 
erőszakról; gyilkosságokrál 2s tudunk 
már. 

Minden oldalon bűn és bűnözés. De ön-
magában, bk és okozat összefüggések nél-
kül mindez még mit sem bizonyít. A bűn-
nek, akár a többi emberi cselekedetnek 
és a cselekedetek következményeinek, 
velejáхбinak csak egy meghatározott  k&-
nyezetberi van, lehet súlya, „értéke". A 
környezeten, 'a reális szituáción, az ok és 
okozati összefüggéseken kívül a gyarló-
ság, . akár a szeretet vagy a becзületesség 
veszít hiteléb ől. Erre utalnak a drámában 
Péter szavai az erőszakot nvegtestesít ő  
Barnabasról: 

„ha egyszer tőlünk elkerül 
nyugodtan felöltheti 
újra a stólát. 
Bűnei ormán a glóriáig jutott." 

A „tőlünk" a dтΡámában, amint már 
többször említettem, egy árkádos kilos- 
torudvar, Agoston, Ambrus, Benedek, 
Barnabás, János, Pál, Péter éš Ѕimon a  

nyolc barát bűnnel szennyezett birodalma 
Is  egyetlen menedlkháza, ahová - György, 
a különös, nyúlánk, paraszti öltözékű  fia-
talember kerül és vágyik, mert ahogy ő  
mondja: 

„Hetek óta izgat a titok: 
hova jut egy hozzám hasonló ifjú 
meg vele egy bárgyú állat, 
vajon hova jut, mi lesz vele 
ott az erdő  határán túl". 

G ör y érkezése meg orsítja az erjedést, 

kehezi' a konfliktust, megborzolja a 
olostor állóvizének felületét. Вбгmennyi-

kre is reális fogalom azonban za erdőn 
túli árkádos kolostorudvar, a dráma szín 
helye és hősei lényegében mégis fiktívek, 
kitaláLtaik, különböző  éLetfülozófiák meg-
testesítői, és nyilván azt acélt szolgálják, 
hogy általuk, példázat formájában az író 
egy nagyobb közösségben uralkodó em-
beri . viszonyakról vagy akár egy egész 
társadalom romlottságáról szóljon. 

„Deák fekete csuhába öltöztette mai 
társadalmunk egyes jelenségeit, azoknak 
horizóit, s így vall jelenünk egyik leg-
aktuálisabb, legégetőbb problémájáról" —
írja -a~Dolgozák' recenzense, de arra már 
nem válla]koz іјk hogy az általánosításo-
kat, az egyest és az egyiket konkrétu-
mokká fogalmazza át, hogy nevükön ne-
vezze az „egyes" jelenségeket. Ennek 
egyik főbenjáró oka, hogy az Áfonyákból 
semmilyen konkrét, egyértelmű  utalás, 
üzenet nem olvasható ki. Lót Szalma Jó-
zsef$ szerint az író becsapta olvasóit, s 
„nem érez magában elég evkölc ѕi erőt 
ahhoz, hogy 'az hegyen, Laki szeretne len-,,fit 
ni." Nem tagadjuk, van ebben némi igaz- 
ság, de nem szabad elfelejteni, h 
hogy is 	zzúk, 

sah" tézisdráma. De ennek 
szerencsí sebb változata, amely nem , ~köz-
érthetően" támadja, ostorozza a társadal-
mi bajokat, hanem általános és általános-
ságában nyitott marad: az olvasó, ha 
színpadra 'kerül, a néző  képzeletére és é1-
ményeire bízza az ismert-ismeretlen be-
helyettesítését az író fölírta képletbe. 
Nyilván Podolszk2 József 4  az Afonyák 
legalaposabb kritikusa jutott legközelebb 
a mű  tartalmi igazsá-gahoz: „Állandó ér-
zésem, hogy igen,igen nagyszerti ez így, 
de a lényeget mintha mégis eltitkolták 
volna előlem." Ez igaz, de azért Deák drá-
májának elvetemült, erőszakos „hősei" 
mégiscsak példáznak valamit, mondhat-
nánk a kegyetlenked ő  keneѕztesvitézektől 
a ehszlovákiai - megszállás aktinaiig_ 
Mindenkivel rokonságot tart a klastrom 
„pogany zsinatja." S ezért nyhlvánvaló, 
hagy mind a tudásra esküszó, de remete-
ként elkülönülő  Simon, mind pedig a 
tisztaságot hirdető  és saját erejében hívő  
jövevény, Gyöngy „egyensúlynak mégis 
túl kevés".  Simon  meghal — öngyilkos 
lesz — amikor könyveitől fosztják meg. 
György pedig a barátok szervetőjévé kény-
szertil és a természet törvényei szerint: 

„Ellágyul a karja 
a sok öleléstől, 
megdagad itt-ott 
a bő  szeretettől, 
nő  lesz a férfiból, 
a sárkányölőből." 

Ez a legkegyetlenebb büntetés' azoknak, 
akik csak a bűnt imádták, a„késre, fej-
szére esküdtek. Sátárni fintor"mit még 
csak fokoz, hogy a György — amikor át- 
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változásába nem tudnak belenyugodni a 
barátok és éles pengéjük őt sem kíméli 
— hullájára a régem várt szerető  mohó-
ságával, a nekrofil sóhajtásával borul 
Péteri, ' 

„Soká vártalak." 

Hogy a parabolikus írói közlésmód el-
lenére mégis konkrét legyek: Deáknak 
nyilván volt oka ilyenfokú kétségbeesés-
re is. Elég csak Vietnamot, Angolát, a 
Dél-afrikai Uniót, Hitleréket, vagy Szta-
linékat említeni: 

„Hogy mi éljünk, jóllakhassunk: 
egy ember — egy tulok... 
Felsorakozhat így 
az egész emberiség." 

S a történelemből, a régmúltból és a 
marból tudjuk: fel is sorakozott, fel is so-
rakozik. 

De akkor is ül az Áfonyák példázata, 
ha .a végsőkig profanizáljuk a •történetet: 
György, a romlatban, betéved a korrup-
oiás közösségbe, lehet ez munkalközösseg 
is, és hiába szeretne, próbálna tiszta ma-
radni, a körülmények először kisebb, 
majd nagyobb megalkuvásokra kénysze-
rítik, s vagy betörik vagy elűzik, lelkileg 
vagy fizikailag ölik meg, de megölik. 
Hany fiatalember sorsa igazolja ezt a 
végsőkig leegyszerúsített — mai — vál-
tozatot is?! 

Így is lehetne értehnezni az Áfonyákat, 
noha a mindenároni, már-már belemá-
gyarázásszerű  értehnezésnél fontosabb 
maga a szándék, a kényszer, hogy is „sza-
vak háncsából" kifejtsük a számunkra 
sz{ikséges magyarázatot. Ha nem is meg-
keresni, de legalább keresni kell azt, amit 
Jobb híján tartalomnak, mondanivalónak 
nevezhetnénk. Hogy az Áfonyák sürgeti 
olvasójától az értelmezést, áz mindenkép-
pen olyan jelentős érdem, .amivel az 
utobbi húsz év jugoszláviai magyar drá-
matermésének talйа, egyetlen más darab-
ja sem dlcsekedhetKülönösen ezért kar, 
hogy az alaphangјában költői műben a 
megengedettnél több hordalékelem  ma- 

‚-‚  јгadt. A dilettáns álköltőiseg legelretten- 
7 
 ј  tőbb példája — „Talpam a tétlenség 

Lbokraiban sétál" — már nemcsak közön-
seges képzavar, hanem értelmi bicsaklás 
ehetőségét is magában rejti, s az író mel-

lett a szerkeszt ő  felületességére is vall. 
iasonló romboló szerepe van, mint a drá- ~/1E=_!na -szövetében idegen testiként megbúvó 

tszérkezetlazító részeknek, közülük Po- 
iolszki látott meg néhányat, s amelyek 

funkció szempontjából nagyon is emlé-
keztetnek a regi drámákban található 
„félre"-szerű  szerzői utasítasokat követő  
„betétekre" — feleslegesek: 

PЕTER 
Csak editálja bőven 
tb rdek hibádon. 

De mindez már inkább szerkezeti-fel-
épntési probléma, mint tartalmi, értelmi 

dés. 

2 . 

„Eljött az idő , 
mikor már csak. emlékezel, 
nincs mit hozzáadni a múlthoz" 

mondja az első  felvonás közepén 
Ambrus, és ebb ől a három sorból nem-
csak az ő  rezignációja oiv+asható ki, ha-
nem az Áfonyák állókép jellege is. Is-
mert és nagy]aból elfogadott álláspont a 
dramaturgiában, hogy a dráma tulajdon-
képpen, az epikától eltér ően, már csak az 
események és a lelki történések fináléja, 
egy utolsó felvonás. Deák műve szintén 
ezt példázza. Az Áfonyák idézett indaá-
sóval már szituációt és légkört is teremt 
az író, számára a dráma pillanata egy 
stabil pont a történetben, -amelyr ől visz-
szatekinthet, elmondhatja az el őzménye-
ket, anélkül, hogy e visszatekintésnek 
egyéb szerepe is lenne, ,mint a dramába 

foglalt, megírt állapot hitelesítése, mint 
az állókép posványos állóvízzé értelme-
zése, valamint a György érkezése előidéz-
te konfliktusok kirobbantása és a gro-
teszk, sőt tragikus zárójelenet — .a sár-
kányölő  Gyöngy átváltozása — kicsúcso-
sítása. 
A három felvonás közül a középső  a 

leginkább eseménytelen, ebben van  a leg-
több mozdulatlanság és a legtöbb bölcsel-
kedő  párbeszéd. Az els ő  felvonás teljes 
egészében az expozíció dramaturgiai sze-
repét tölti Az indítás durva, meghdk-
kentő  kifeje seihez — már idéztem "őket 
— Deák •az nnal társítja a „h ősök" jel-
lemét feltáró mozdulatokat, tárgyakat. 
Péter kést élez, es minden pillanatban 
kést ránt. Ambrus fejszét élez és állan-
dóan a levegőbe suhintgat vele, Agoston 
hason fekve hever — esetleg éppen áfo-
nyát rágcsál —, s így már a kezdet írói 
utasítasaiban benne van, amit kés őbb 
György ekképp fogalmaz meg: 

„Simon, a remete 
látnokian 
útilapút ajánl, 
ez kos volt, 
amaz fegyvert szentelt, 
ez áfonyát rágcsál, 
az érsekre érzékeny, 
az ember nem kalmár 
s nem is sáfár, 
ez pedig mind, 
mind nagy adósság, 
a hitelező  meg én vagyok ..." 

Ezenkívül Deak smár a dráma legelején 
utal a 'kolostor és a környez ő  falvak 
Lakóinak viszonyára. Megtudjuk, hogy 
Fabriciust a parasztok ölték meg villá-
jukkal, amikor ökreiket terelte éjnek ide-
jén a kolostor felé. Az expozíció minden-
képpen legjelentősebb eseménye György 
érkezése, mely nemcsak idegességet, de 
reményt is hoz esziget-közösség életébe. 
A második felvonás eseményekben jóval 
szegényebb az elsőnél, de fontos momen-
tumot jelent benne Pál példázata kossá 
változásáról, .ami már György későbbi fi-
zikai metamorfózisát hivatott el őre jelez-
ni. Különbes a dráma fővonalát vélemé-
nyer szerint éppen ez az átalakulás je- 

lenti, Deák szerkezeti érzékét dicséri, hogy 
e vonulatot igyekszik mindig kellőképpen 
előkészíteni, dramaturgiailag megokolni. 
Említettem a Pál mesélte példázat és 
György átalakulása közti nyilvánvalóan 
szoros asszociácós kapcsolatot, de Pál 
története sem jelentkezik varatlanul, 
Deák a György körüli udvarlások, az 
iránta való bizalmasságok erejének, 
ügyességének dicsérete után mondhatja 
el Pállal a furcsa történetet. A feli>bnás 
másik lényeges mozzanata Simon halála. 
Ezzel György magára marad az ordasok 
között, s a végső  leszámolás elkerülhetet-
lenné válik. A harc „eredménye" ismert: 
a hét barát gy őzelme ellenére is önnön 
tragédiájának el ő idézője. 

Tragédiát írtam, noha klasszikus érte-
lemben vett tragédiáról szó sem lehet. 
Csupán bukásról, pillanatnyi csődről be-
szélhetnénk. Az Áfonyák csuhásai nagyi 
ságukban nem nőnek fel a tragikus hősö- 
kig. Ambrus kopó, fülel, sompolyog, „tud- 
ja, hogy a kopóké ez a század". Ágoston 
jellemzője: 	„tükréb;e 	leseng." 	János 
„mintha lázadna": Benedek „piszkos uszí-
tó", ki embert ölt, s megáldotta „a világ 
összes tőreit". Pál patkány", ,;itt lóg ko-
loncként / marakodik, fal, kéjeleg". Péter 
a :kés szerelmese, talpnyaló, besúgó ké-
jenc, „szándéka nem tompább, mint a 
penge", ő  ölte meg a „szédelgő  érséket", s 
tetejébe nekrofil. Barnabás pedig az ver ő -
szak híve, az egykori nagyság fényében 
tetszeleg, ő  a főnők: „sápadt, hatalmas 
ember", aki ha megjelenik „egyszerre 
csend" Lesz; nem is csoda, hiszen évek fo-
lyamán meglep ő  rendet vert ököllel tár-
sal iemlékezetébe. De ennyi egyéni tulaj-
donság .ellenére sem élnek teljesen önálló 
életet iaz Áfonyák szerzetesei. Mindiany-
nyian csak tézisdrámába foglalt életfilo- 
zófiai tételek katonái. Ezt Podolszki is jól 	t 
látja, s ügyesen, célratörően csoportosítja 
a furcsa kolostor lakóit. De ezt bizonyít- 
ja az ,a rész is, amelyben a kór 	re- 
pét vállalva segédkezne 	bak hitele- 
sebbé tenni 	valtozasanak történe- 
tét. A hét szerzetes mindegyike a b űn 
egy-egy változatát képviseli. Ezért mond 
róluk legtöbbet az egyéni jellemvonáso-
kat felfedő  idézetek helyett egy-egy ki-
ragadott kollektív-jellemzés: 
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„akár túlérett 
fekete gyümölcsök, 
löttyedten itt az árkádok alatt, 
úgy forgólódtatok". 

Vagy: 
„Különös kaméleon 
ez a hat-nyolc átkozott szerzetes. 
Míg erejéből tellett, 
felégetett akár egy egész falut, 
most tüzet kiált, 
fújja hitéből, 
életéb ől a töméntelen hamut" 

Vagy: 
„Számaira ez a jó, a veszélytelen: 
ha ттuegtömik őket, szuperálnak, 
de lenn a gienézis Legalján." 

Majd: 
„>s végtére: 
egymás részesei vagyunk; 
összeтakósdi az egész, 
külön-külön pedig: 
sok bosszús barát." 

Ezek a sorok igen fontos utasítást tar-
talmaznak a darab rendez ői számára, azt 
jelzik, hagy a sikeres előadás csak nagy-
szerű  csapatjátékkal valósítható meg. 

Ennyi romlottság ellensúlya nem lehet 
sem a tudás Simon, sem a magabiztos 
György. Jellemüknél, hitüknél fogva nem 
tudnak egyszerűen betörni, felszívódni, s 
ezért kerülnek szembe Вarnabásékkal, s 
ezért is buknak meg. Hogy György bu-
к .sa lényegében nem rendíti meg a csu-
hásokat, az mindenekelőtt az író keserű  
élettapasztalatát, azt a félelmet példázza, 
amit az erőszak, a kegyetlenkedések, az 
embertelenségeik váltanak ki, de nini bár-
milyen ellenállásra is késztet, öningában 
eddig még sohasem volt elég, hogy meg-
akadályozzon egy-egy katasztrófát.  

meg 1961-ben .közölte Kuzman meséje és 
benn a fiatal barát című  lírai miniatűr-
jében Deák Ferenc. Azóta többszörösen 
módosult az író elképzelése, de a lírai 
alaphang változatlanul továbbkísérte ezt 
a tartalmilag-gondolatilag nyitott, kifiej;e-
zéseiben pedig bizarrnak t űnő  témát. Ha 
a színpadi bemutató el őtt valamire még 
figyelmeztetni kellene a fenti sajátságok 
mellett, ,az mindenekel őtt egy jó ritmusú 
verses szöveg mondásinak, el őadásának 
problémája. Az Áfonyákat nem šzabad 
érzelgősen, átélten játszani. Talán a 
breohtihez hasonló јбtekstílust követeli 
meg, idegen tőle minden deklamálás. A 
leghatásosabban mértéktartó, hideg, már-
mar közömbös szövegmondassal lehetne 
megjelentetni. Ki ke ll  ölni 'az egymással 
feleselő  életfilozófiai tételekb ől minden 
poézist. A szavak b.orotvaélesak legyenek, 
hangosan — fájón koppanjanak a néz ő  
értelmében. Igy lehet az Áfonyák elvont-
ságát, általanosságát a modern színjátszás 
eszközeivel minden egyes néz ő  fejében 
gondolatébresztő  konkrétummá fogalmaz-
nj. 

4. 
A fenti jegyzet másfél-ekét hónappal a 

bemutató előtt íródott, vagyis körülbelül 
egy időben a színházi próbák kezdetével. 
Azóta láttuk az eredményét: az Afonyák 
bemutatóelőadását. A befejez ő  részben a 
színházi produkciót, vagy ami bel őle ki-
maradt, szeretném megvizsgálni. 

Előszöг  arról, ami részint kimaradt, 
hiányzott az előadásból: Jeleztem már, 
hogy az Afónyák utalásai nemcsak törté-
nelmiek, hanem a legkonkrétabban maiak 
is. Tág értelmezésre adnak lehet őséget, 
örökké létező, éppen ezért id őtlen esete-
ket absztrahálnak, s kínálnak tanulság-
ként. Példabeszéd, amelynek példázata 
számunkra akkor a legtalálább, ha egyéni 
keserű  emlékeket idéz fel, ha a történe-
lem mellett elsősorban mai. 

A darabot véletlenül éppen akkor ol-
vastam — többször is —, amvkor a ma-
gyartanárokról szóló szooiográfiai-szocio-
kкgiai tanulmпányhoz gyűjtötteun anyagot. 
A magyar szakosok őszinten elmondott 
vallomásai kivétel nélkül kínálták az el-
szamorító-lázító adalékokat, az Afonyák 
tételeit igazoló példákat. Az ördögi apát- 

ság a vajdasági iskolák tá лΡtestületeivé, 
községi kiskirálpkodó vezetők érdekszö-
vetségévé változott. Embereket nyomor-
gató, megfélemlítő, megsemmisítő• közeg-
gé lett, amely falvaink, városaink leg-
többjében önkényeskedik: funkciókat ka-
parint meg és cserélget tagjai között, or-
szagos, történelmi jelent őségű  elveket, el-
gondolásakat ferdít el, hamisít meg, tesz 
tönkre, devalvál. Káderpolitikáról, gazda-
sági —, kulturális tervekr ől, beruházáѕdk-
ról, nemzetiségi kérdésről, ami talán 
mindennél szörnyűbb emberi sorsok :ala-
kulásáról dönt, amikor ehhez sem erköl-
csi fedezete, sem tudása nincs. Valamikor 
ezek ugyan forradalmat tudtak csinálni, 
de ma már a .tűz helyett csak mindent 
betemető, megbénító hamut fújnak ma-
gukból. S nem lehet őket megakadályoz-
ni, mert ők a helyi vezétők. Azt harsog-
ják, hogy a demokrácia elvei és érdeké-
ben tevékenykednek, de ha valaki demok-
ratikusabb aikar lenni náluknál, azt nvin 
den erejükb ől megsemmisíteni igyeksze-
nek; pajzsként tartják magúk elé a de-
mokráciát: mindenki, aki nem úgy gon-
dolkodik, mint ők — anarchista. És így 
mint állam és haladás-ellenes már köz-
érdekűvé válik megsemmisíteni, rendre 
tanítani. 

Ez az, ami kimaradt az el őadásból, vagy 
legalábbis nem tűnt eléggé erőteljesnek. 
Ennek ellenére azonban ismét bebizonyo-
sodott, hogy a színház több, mint a d гб-
ma, de több is puszta vizuális élménynél. 
Sőt talán még a kettő  összegénél is több. 
Az Áfonyá'.k esetében 'a többlet Virág 
Mihály rendezőnek nevéhez fűződik. Ta-
lán sohasem szerepelt a Népszínház m ű-
során ennyire јátszbiatatlan darab, talán. 
sohasem fáradozott a rendező  annyit, 
mint ezúttal, de — a kisebb-nagyobb fo-
gyatékosságok ellenére is — megérte a 
munka, a fáradság, talán jobban, min t . 
bármikor maskor. Megszületett az els ő , 
igazi korszerű  eszközökkel készült jugo-
szlávmari magyar színházi előadás. Virág a 
taraszerző  lelkiismeretességével, buzgal-
mával, a kiváló szakember leleményessé-
gével komponálta meg :az el őadást, adta 
hozzá saját — igen jelentős — részét. 
Statikus szöveget mozgalmassá varázsolt 
a játékkal. Minden alkalmat felhasznált 
a korszerű  vizuális élmény, a korszemű  
színpadi játék (totális színház? pánikszín-
ház?) kialakítására. Esetleg a felvanast 
nyrtó, és az előadást záró kórusbetétek 
bizonyultak feleslegesnek, lassították az 
előadást, csökkentették •a tempót, a fe-
szültséget. S néha úgy tűnt, hogy az in-
dulattal sem bántak legracionálisabban a 
színészek. De ez a színészek, hibája is. 
Számukra, épp úgy, mint a néz ők számá-
ra szokatlan, meghökkent ő  volt a rendező  
minden elképzelése. Nem csoda, ha oly-
kor-olykor kiestek szerepükb ől, sokkal 
nagyobb hiba, hogy nem ügyeltek kell ően 
a tiszta szövegmondásra (most olvasom 
azonban, hogy ez egyetemes magyar 
probléma is). Közülők a férfi# alakító 
Romhányi Ibi eleinte, az els ő  felvonásban 
még túlságosan is érezhet ően nőies volt, . 
de a továbbiakban sikerült férfivá vál-
toznia. Rajta kívül Patakinak és В ará-
ciusznak nyújtott szerepe lehet őséget bo-
nyolultabb, ;a figyelmet ínaga felé fordí-
tó színészi játékra. Albert Jánost mozgás-
technikája, Nagy Istvánt pedig drámai 
telitettségű  miniatűrje jellemzi. De mind-
annyiuk legnagyobb érdeme a kollektív 
játék, ezt szolgálФa az emutetteken kívül 
Arok Ferenc, Salamon Sándor, Sánta P. 
Lajos és Szél Péter játéka, valamint a 
jelmeztervező  Radmila Radojiević  (noha 
Romhányi első  ruhája túl díszes, a záró-
rész fekete-fehér jelmezei pedig túl cir-
kuszosak voltak) és a díszlettervez ő, Pet-
iik Pál igyekezete is. 

1 Deák Ferenc: Afonyák, dráma. Fórum, i ј vi-
dék, 1968. Szerkesztđ  Tomin László. 

2 M. Szemerédi Magda: Tizediziglen; Dolgozók 

3 Szalma József: Az Afonyák példája, l7i Syxn-
posion, 44. szám. 

4 Podalađlai József: Dгknad kö4Hészеt vagy_ kől 
tői dráma, Képes Ifjúság. 

3. 
' 	A dráma új, igai életét akkor éli, ha 

színpadra kerül. Az Áfonyákat most ké-
szíti a Szabadkai Népszínház együttese. 
A színpadon valószínűleg tisztán és félre-
érthetetlenül megmutatkozik majd min-
den hibája és erénye ennek a versesdrá-
mának, melynek első  . megfogalmazását 
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max benae 
Sernmi,nek „sincs hatalma egyetlen szó 

fölött sem; el kell fogadni a nyelvet úgy, 
ahogy van" mondta Ferdinand de Saus-
seure a arai széleskörű  nyelvi vizsgála-
tok a'Lapját képz ő  munkájában, a Beve-
zetésben az általános Lingvisztikáb+a és 
ezzel a meghatározassal mintha megpecsé-
telte volna midazoknak +a költői törekvé-
seknek sorsá,t, amelyek a nyelv eszközei-
vel élve hatalomra akarnak jutni a szó 
felett. Ez :a megpecsételés azonban nem 
tette abszurddá azt a törekvést, hogy a 
költészet, mindaddig amíg költészet, har-
coljon aszó feletti hatalomért, mert lé-
nyegében nincs is más harca, csak az, 
hogy a megfoghatalant aszó megfogha-
táságával jelezze: a költészet, ha lemond 
enгől az illuzórikus harcról, akkor lénye-
gében önmaga legfőbb sájátosságairól 
mond le, inert azt, anxiLt a költészet a szó-
val nem tehet meg, már el őre elvesztette. 
F,7  a harc még akkor is tart, ha a költők 
mind megtanulják és elfogadják: gondol-
kodásuk fogja erre rákényszeríteni őket, 
hogy „Valamennyi társadalmi intézmény 
közül a nyelv ad a legkevesebb  alkali-nat 
a kezdeményezésre." (Sausseurel 

A költészet e 'két pólus: a nyelvi adott-
ságok és a nyelvi lehetőségek közötti fe-
szüdtségben létezik, ez a feszültség adja 
meg a j,el+legét és ez a feszültség (teszi ál-
landóvá; nem hiszem, hogy ennél a fe-
szültségnél fontosabb volna !a valóság és 
a valóság kifejezése közötti feszültség. 

Persze, .az .rodalarntörténetek, az isko-
lai olvasokönyveik és általában mindazok 
az irodalmi konvenciók, amelyek tuda-
tunkat meghatározzák, azt állítják, hagy 
minden igazi költői tehetség elsődleges is-
mérve, hogy a nyelvet forradalmasítja, 
az „elavult" nyelvi eszközöket félreveti 
és újakat hív életre, újakat teremt, tehát 
mintha ezeknek az „igazi" tehetségeknek 
bizonyos értelemben megadatott volna, 
hogy „megsarkantyúzzák" a nyelvet. A 
költő  azonban, ha felrúgja, felrobbantja 
az öröklött nyelvi fo иыákat, tulajdonkép-
pen nem a nyelvvel küzd meg, hinnem a 
nyelvből kikényszerített, a nyelvre ráfo- 

gott verstani-riyclvi szabályplkkal: mégpe-
dig olyan új szabályok nevében, amelyek 
a hagyományosokat, is megcsontosodotta-
kat vannak hívatva helyettesúteni — min-
den robbantás egy új rendnek, egy új sza-
bály-rendszemeik az el őhangja. Még ak-
kor is, ha ,a költő  tudatosan nem erre tö-
rekszik, az 'a sorsa, hogy a nyelv által 
felállított csapdába essen. Ez a sorssze-
rűség azonban se¢nmiképpen sem -teszi 
fölöslegessé a robbantást. Sőt. 

A ködtőnek tehát nincs módjában, hogy 
a nyelven változtasson, pedig akkor, ami-
kor a hagyományoshoz képest újat szán-
dékozik létrehozni, mindig abban az шl -
zióban  61, hogy erre a változásra is sor 
kerülhet. Változások töгtén.г  ek, de nem 
magában a nyelvben, a nyelv rem•dszeré-
ben, a nyelv természetében, hanem azon 
a ikon, ahol — az orosz forгnaliIsták leg-
fontosabb tézise szerina — a 'költ ői nyelv 
mesterséges, természet еilenes. Ez a ter-
mészetellenesség: a köznyelvtől való el-
térés adja meg a költészet nyelvének leg-
főbb karakterisztikumait — nevetséges 
volna a köznyelvben az, ami a költ ői 
nyelvben természetes: egy doboz gyufát 
és cigarettát hexamétenben kérni a do-
hányárústól és lehetetlen volna a köz-
nyelvet költői nyelvnek nyilvánitаn : —
a leírás ténye már önmagában mester-
kéltté teszi +a beszéden. 

Az említett feszültségnek ez a második 
megjelenési foka: a köznyelv és a költ ői 
nyelv olyan két pólus, mely a vonzás és 
a taszítás állandóságával aktivizálja a 
költőt. 

De nemcsak ilyen széles és általános 
érbelemben  van  meg ez a feszültség. Ma-
gának ,a költői nyelvnek is vannak olyan 
eszközei, olyon elemei, amelyek az újítás-
sal, a változtatással szemben ellenállás-
ként viselkednek. Legkézenfekv őbb pél-
dán iennek az állandósult metafórák: a 
szív a költői nyelvben rendszerint a sze-
relem metafóráj-a és ilyen értelesében so-
hasem helyettesíthet ő  ,a vesével, vagy a 
máj j al. 
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Tekintet nél!kiil -a nyelvnek erre az el-
lenállására, illetve ennek a feszültségnek 
köszönve, a költészet mindig a nyelv te-
rén teremt újat, mindig a nyelv terén 
forradalmasodik. Ezért minden új költé-
szeti irány, törekvés, vagy tendencia 
megközelítésének els ődleges módja a 
nyelvi értékelnek, a nyelvi elemeknek és 
karakterisztikumoknak a kivizsgálása. 

2.' 

A konkrét vers és egyáltalán a konkrét 
költészet problémavilágának a felиázo9ása 
saru kezdődhet mással. 

Mit tekintünk konkrét versnek és an a 
konkrét költészet? 

A kérdésre a konkrét költészet törté-
netéből, melyet a legteljesebb antológia 
összeállítója, Emmett Williams, a gy űjte-
mény előszavában felvázol, nem kapunk 
megbízható választ. Csak annyit tudunk 
meg, hagy az „új stílus" els ő  megnyilvá-
nulásának Eugen Gomringes Svédországi 
születésű  bolíviai költő  Konstellációk cí-
mű  versét kell tekinteni, ,amely az ötдse-
nes évek legelején látott napvilágot. Köz-
vetlen előzménynek lehet tekinteni Carlo 
Belloli, Maninetti kedvencének verses= 
kötetét, :amely a negyvenes éveik leg-
végén jelent meg és a költ ő  hirdetmény-
verseit tartalmazza. Az „új stílus" nevét 
1956-b-an, Sao Paoloban fogalmazták meg, 
három évvel azután, hogy Stockholmban 
Öyvind Fahlström megírta a konkrét köl-
tészet első  kiáltványát. És amint már tör-
ténni szokott: a brazíliaiak nem tudtak a 
svéd kiáltványról. Első  pillanattól kezd-
ve, ahogyan azt Emmett Williams mond-
ja, „járványként" terjedt e1 a konkrét 
költészet, néhány rövid év leforgása alatt 
az Amerika—Európa—Japán vonalon je-
lentkezik, mindenhol megtalálva képvise-
lőit, mindenhol új ,elemekkel gazdagodva. 
A hatvanas években éri el-az „új stílus" 
eddigi legmagasabb csúcsait és tulajdon-
képpen csuk •az utóbbi néhány évben vá-
lik a komolyabb kritikai érdeklődés tár-
gyává. 
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S! 

е  
!s 
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ge aús! s• 
us! schlage 

aus! sc 
schla• - .. 
aus! schlage aus! sc 

'age  aus! schia- . 

mmett Wilkams megkísérel választ 
adni ami kén dérürükre is, válaszát azon-
ban a bizonytalanság jellemzi. đ  szíve-
sebben evezné ezt a költészetet emfati-
kusnak és sietni korcilrétnak. Ugyarc ~akkor 
felteszi azt a kérdést is, hogy mivel,  mi-
lyen költészattel szemben konémét ez a 
poézis? Vajon az absztrakttal szemben? 
Vagy valamiféle analógia áU fenn a vi-
zuális műиészetekkel? Vagy a konkгr t 
költészet egyszegyűen visszatémétt jelent a 
képvershez? Apollinaire Galligramnves-
jaihoz, a kabalisták pernnutációs versei-
hez, a korai kegyesztény szerzetesek as a-
gs arcmáihoz, a babdlonok kepvegyseihez, 
vagy legtávolabbra a legkogyábbd fres-
íгáshoz? Végereedményben, mandja Wil-
liams, a képvers ősjégi. mint a hegyek. 
Persze, folytatja az el őszó írója, az 
stilus" művelői nem régiséggyűjtők, ku-
tatásaik nem a költészet és a festészet 
közé szorulnak, hanem teljességre törek-
szenek, az olиasó aktivizálására és a 
nyelv szemantikai, vizuális és fonetikai 
elemein használják mint nyersanyagot, 
sakkal nagyobb mértékben mint az előző  
korok kö] Јtőd. „Ez meglehet csak a játék-
inak egy formája, mondja Wii ams, de 
vajon az élet nem játék?" 

Nyilván ebből sem derül kd elég vilá-
gosan, hogy mit is tekintünk kanhét köl- 

tészetnek, bágy egészen világos, hagy a 
tendencia központi kérdése a nyelv, még-
pedig a nyelv ercnlútett háronn eleme. 
Ugyanarról a hárarn dimenzióról van itt 
szó, amelyet Max Bense az európai konk-
rét költészet legismertebb eknéletírój;a és 
művelője így fogalmaz meg: „Arról van 
szó, hogy olyan szóegyütteseket teremt-
sünk, melyek egészükben teremtik meg 
a verbális, vokális és vizuális közlésteret, 
azaz a háromdimenziós nyelvi testet. S 
ez a háromdimenziós nyelvi test sajáto-
san konkrét „esztéíikai mondanivaló" 
hordozójává lesz." 

A ,konkrét költészet tehóit els ősorban a 
beszéd fogalmát terjeszti lel, illetve a be-
szédnek olyan elemeit hívja elő, amelyek 
a klasszikus értelemben vett gondolatot és 
égyzést közlő  mondatban nincsenek meg, 
tejhát a jelentést gazdagítja. Ennek a ki-
teгjesztésnek, ahogyan azt Bense mond-
ja, az egyik a đ apvető  eleme, hogy a vers 
nem minit láncolast, hanem mint felület 
hat. Tehát nem a szavak egymást követ ő  
sorával, a metafórák és a szóképeé egy-
mást feltételező  és egymást előhívó rend-
szег̂  vet, hanem azzal az els ődleges lát-
vánnyal, :amit nemcsak a szó, a mietafóra, 
vagy a kép jelentése feltételez, hanem 
ezeknek az elhelyezése is, az ahogyan a 
szavak és a betűk egyimásra néznek, vagy  

elfordultnak egymástól, az, amerre :a sza-
vak mutatnak, ahogyan a méretük nö-
vekszik vagy csökken. Ennek a látvány-
nak azonban nemcsak vizuális érctéke van, 
illetve nem a Richareds-féle megagalma- 
zásban keld ér eni: mint a vers megérté-
sének első  lélekta іi fokozatát, hanem 
mint magát a megértést. A látvány te-
hát bizonyos intelleétuális étékkel is 
rendelkezik. Rendkívül szembet űnően 14t-
szik sz meg Ernst Jandl Film című  „poé-
májában", amely egymást vízszintesen 
követően ötvenháxоmszoг  ismétli meg a 
film szók. A film az. ötödik ismétléskor 
kezdődik, amikor a film két szегeplője az 
I  és az 1, közül az elso" el őször elmozdul. 
ьltkoг  kezdődié az i, és az l tánca, arcai 
Az utolsó előtti ötödik ismétléskorc• ér vé-
get. Mintha egymást követ ő  fdlrcnkockáКat 
látnánk, amelyek egy pokoli ritmusú táin-
cot és vele szemben a struketúrák zán tsá-
gát, elmozdíthatatlansagát jelképezik. A 
„poémának" rendkívül erős a vizuális ha-
tása és ez a vizuális hatás nem els ő  foka 
a megéretésnek, hanem maga a megerctés. 

Max Bense szercint: „Ebb ő l következik, 
hogy a száegyüttes kialakításához, a „szö-
vigalkotáshoz" felhasználandó szavakat 
nem — a szavak sz Іerépének megfielel ően 
— lehetséges mondatokban keressük. Nem 
a mondat a konkrét szöveg célja." És ha 
nem a mondat a konkrét szöveg célja és 
ha a „száegyüttest" alkotó szavak nem 
lánoolaиat, hanem felületet, a fenti éгte-
lemben látványt képeznek, akkor nyI-
vánvaló, hogy amellett, hogy a konkrét 
vers a beszédet, a beszéd fogalmát el őre 
nini látható irányokba terjeszti -ki, tehát 
gazdagítjia, ami egyúttal azt jelenti, hogy 
bonyolítja is, a konkrét veres els ő  számú 
alkotási anódszegye a redukció. A klasszi-
kus leöltőd elemeknek: a" metafóráknak, a 
szóképalгaek, a szintaxisnak és egyáltalán 
az Irodalom összes nyelvi eszközének a 
redukciója. Felbontani a mondat zámtsá-
gáh, a metafórákait és a szóképeket meg-
szabadítani minden hordaléktól, els ősoг-
ban a jelentést jelző, a jelentésre utaló 
lépcsőktől. Tehát megtalálni a magot: azt 
a magot, amely mégy nini hordozza, nem 
feltételezi, nem objektív korgyelatívja a 
gondolatnak, vagy .az érzésnek, hanem 
maga a gondolat, maga az érzés. Eztiacélt 
jelzi Max Bensenekk az a meghatározása 
is, hogy a kanérét vers három dimenziós. 
Mert a dimenziókat nemcsak térben, ha-
nem magában a szellemben, az emberi 
tudatban is fel kell tételezni. 

Ugyanakkor ez a redukció, mint a 
konkrét vers rnegaЋkotasának, struktúrá-
lásának legelső  és talán legfontosabb ele-
me, egészen határozottan a m űvészetek 
határterülestéae viszi a konkrét verset: el-
sősorban .a vizuális művészetié felé, de a 
zene felé is, mert a konkrét vers testé-
ben legalább annyi lelemény, annyi rend-
szer, annyi szigorúság van, mint a mai 
zene partitúráiban. Hansjöгg Mayer 
Alphabetenquadgyatbuch című  sorozatának 
szinte mértani szabályossággal felép нtett 
rendszere legalább annyi szigogyúságot, 
legalább annyi „zened" elemet tartalmaz, 
mint mondjuk Stockhausen paretиtúгáL 

A konkrét vers •tehát felhasználja a vi-
zuál ~s és az auditiv művészetek elemeit: 
láthattuk, az elsőt a jelentés meghatárco-
zásának szintjén, a másodikat pedig a 
fonma-teremtés szintjér, de sohasem vá-
lóik egyszerűen vizuális, vagy auditív ha-
tosúvá, mégpedig azért nem, mert mind-
azt, amit a redukció útján létrehoz és 
mindazt, amit a begy űjtés, valamint 
rendszerezés útján újmaatruktúrál a jel 
jegyében "teszi Tehát ha a struktúrálás 
szempontjából a redukció a konkrét vers 
legfontosabb ellesne, akkor az esztétikai 
mondanivaló szempontjából a jel az, még-
pedig •a Sausseure-i értelmezésben vett 
jel: „A nyelvi jel nem egy dolgot és egy 
nevet, hanem egy fogalmat és egy hang- 
képet egyesít." Téhát a konkrét veresben 
a nyelvi jel, nézni leegyszerűsítéssel, .a szó, 
nem egy tárgy, nem egy érmés, vagy gon-
dolat neve helyett áll, hanem magot a 
tárgyat külső  kontúrjaiban, az égyzkst és 
a gondolatot a létezés dinamikájábian jel- 



költő  mintha egy szigorú matematikai 
formába kódolná be. A matematikai for-
mának az elemei az ismétlődő  szavak. 
Nem ttinik e1 'az emóció listaága ennyi 
mechanikusság, ennyi matematika, ennyi 
automatikusság mellett? Nem, mert ép-
pen ezek az egzakt elemek azok, .amelyek 
által a mondatban megmarad az emóció-
ból mindaz, ami abban autentikus. Az eg-
zakt elemek alkalmazása és az ismétlés 
tehat a raduk сцбгвak: a mnagra való ös ѕz-
pontosításnak a feltétele. 

Ebből az elemzésb ől egy modell hatá-
rozott körvonalai bontakoznak ki. A mo-
dellnek három eleme van: 1) az érezés 
matematikai formája, amit a redukcióval 
kapunk meg, 2) a matematikai forma, 

amely átveszi az emóció autentikus ré-
szét: іtеhбt itt •a redukcióval ellentétes 
folyamatnak vagyunk tanúi — a lírai 
gazdagodásnak és 3) a szintézis, vagyis 
a művészi alkotás, a mi esetünkben, a 
mondat esztétikai mondanivalójának, be-
kódolása. Ez a modell egyrészt az egzakt 
elemek alkalmazásának költ ői lényegét, 
másrészt pedig a szöveg gépiességét is 
magyarázza. 

Az egzakt elemek a módszer kérdései: 
ahogy a klasszikus versben a ritmus, a 
rímek, a metrum szolgáltak arra, hogy 
a szaиakból kikényszerítsenek egy temé-
szeteцenes ,,:költői" állapotot, tehát, hogy 
a köznyelvet mesterségesaé tegyék, úgy 
a konkrét ver szövegében az egzakt ele- 
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zi. Ezért mondja Maк  Rense: „A konkrét 
költészet teljes esztétikai folyamata, léte- 
zéstematikai szemszögb ől nézve, elsősor- 
ban és nyilvánvalóan szemiotikus módon 
megy végbe, a jelben-létezés fokán; nem 
pedig szemantikus módon, a valóságérté-
kekkel bíró közlések fokán, vagy ontikus 
módon, az adott leendő  létezés fokán." 

A konkrét költészetinek még egy szem-
beöt1ő  sajátosságára kell figynylmeztetni: 
az ásmétlesre. Majdnem minden költ ői 
szövegnek, költői képnek, vagy legjobb 
Max Bense szavát: a szóegyüttest ldszé-
lesíteni kép-szóegyüttesnek, egyik sze чΡm-
betűnő  karakterásztnkunna az ismétlés. A 
konkrét költészet művelői nagyon jó ér-
zékkel találták meg ezt a, mondjuk így, 
klasszikus kőltészetmеk is fontos struktú-
ráló elemét és építették erre, legalább 
olyam mértékben, mint a jelre a maguk 
ars poeticáját. Hankiss Elemér egy egé-
szen unás típusú költészetet vizsgálva ál-
lapítja meg „... az irodalmi kifejezés egy 
állandó struktúráló princípiuma, az Is-
métlés ...", a megállapítás azonban ebben 
a kontextлzsban is helytátó. Elég talán a 
már említett Film című  poémára figyel-
meztetni, amelynek valóban, az i és az 1 
tánca mellett a film szónak több mint 
ötven-szem megismétlése a legfontosabb 
stгuktúгб lб  elenne. 

De figyeljük meg egyrészt az ismétlés 
fuгkоiбját, másrészt pedig a konkrét köl-
tészet eddig említett karakterisztikumait 
Max Bensenek egyetlen monda ám. A 
mondat a szerző  Bestandteile des Voriiwber 
(a mulandáság elemei) című  filozófikus-
költői szövegéből való: 

Ha ha te eljössz énekel énekel a gondolat 
ha a gondolat 

énekel az álom eltűnik eltűnik ha ha az 
álom eltűnik 

aszó felbukkan felbukkan aszó 

Az knétlés mint a szövegrész dominan-
san stiláris eleme első  pillantásra szem-
betűnik. Sőt egészen játékosnak látszik. 
Mintha valami groteszk hahotával indul-
na :a mondat, de amikor a feltételezést 
jelző  kötőszó újra megismétlődik (egy-
szer!) már nyilvánvaló; hogy a hatnotának 
itt semmi helye. (Persze, csak a magyar 
fordítás ad alkalmat egy ályen feltevés-
re.) Annikor viszont a feltételezés har-
madszorra is megismétlődik (.kétszer!), 
akkor már láthatjuk, hogy az egész szó-
egyiittest behálózza, mintegy értеlemrnel 
fűti át a feltételezés. „Ha ha eljössz" —
nem konkrét személyhez szál, nem az in-
vokáciának egy klasszikus példája ez, ha-
nem — a kontextusból tűnik ki — meg-
személyesítés, mégpedig a szó megszemé-
lyesítése. Egy korábbi mondat: „A mon-
dat mélyén állandósulva nyugszik a szó 
mely zajtalan botrányk ő" áruljia ezt el. 
Úgy kellene talán éreni, hogy ha eljön 
a szó, felbukkan aszó. A mondat lagiká-
jávai mintha nem volna valami rendben. 
Ha eljön, akkor vajon miért bukkan fel? 
És hogy lehet ez egyálúalán? Nyilván a 
léét fogalom nem azonos, illetve az aszó 
amely eljön, nem azonos azzal ami fel-
bukkan: az, amelyik eljön a mondat mé-
lyéről jön el, az ami felbukkan, pedig 
már maga a vers, a mondattól megszaba-
dult, mindem külsőségtől megfosztott, p ő-
re szó: a vers. 

A mondat éxtelіnezéséből már kiderült 
a redukció és az ismétlés funkciója. 

Az ismétlés azonban még egy .kérdést 
vet fel: a gépiesség ;kérdését. Max Bense, 
a filezáfus-költő, a redukcióval megkapta 
azokat a szavakat, azokat az alapeleme-
ket, amelyеkből a száegyüttes összeáll: az 
ismétléssel (:minden szó néhányszor meg-
ismétlődik!) azonban bizonyos mechanikus 
automatikusságot kölcsönzött ezeknek .az 
alapelemeknek. Ez az automatikusság 
azonban nem tetszőleges: mintha valami-
lyen szabály, mintha valamilyen gépi tör-
vény iranyítaná. Ezt a gépiességet egy 
bizonyos, képlettel talán ki sem fejezhe-
tő, matematikai formával — nem formu-
lával! — lehetne helyettesíteni: az emó-
alб  — a feltételezettség —lírai oldalát a  
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nek: a matematika, az automatikusság, 
a .mechanikusság végz јk el ezt "a szerepet, 
mégpedig a redukcióval és az ismétléssel. 
A gépiesség viszont az autentikus lírai-
ságot konstituálja: bizonyos mennyiiség ű , 
mindig korlátolt számú szóból a gép meg-
határozott számú nyelvi egységet hoz lét-
re: tehát egy elvont matematikái kёple-
tet — a gép munkájának elvégzése után. 
áz ember egyetlen írásjel, vagy szó, vagy 
mondatrész beiktatásával autentikussá 
teszi ezt a szöveget és makkor — elvégez-
ve a műalkotás struktúrálasának műve-
letét — elvégzi a szintézist Ls. 

3. 

A konkrét vers történetének, valamint 
sajátos formai, esztétikai és kreatív vo-
násainak felvázaláca után újra fel lehet 
tenni •a kérdést: mi is vajon a konkrét 
versz . 

„A szó elvándorlása a grafika és a ti- 
оgráfiia területére — mondja Karl Kro-

low a , ;kísérleti költеzet" egyik legszigo-
rúbb ,kritikusa. A konkrét költészetnek 
valóban egyik legfontosabb elenne a gra-
fika és a tipográfia. Viszont, olyan érte-
lemben, ahogyan a grafikát és a tipográ-
fiát a konkrét vers alkalmazza, voltakép-
pen eleme minden költészetnek: a szonett 
látványa sokszor a legtisztább grafikai 
kép látványával vetekszik, a szabad vers 
a titpografizálást mindig is felhasználta. 
A versnek mindig is volt grafikai és ti-
pоgráfiai hatosa: I. A. Richards a vers 
megértése első  fokának tekinti azt a vi-
zuális szenzáсiát, amit a vers, vagy •egy-
általan az irodalmi szöveg látványa nyújt. 
Láttuk, mit jelent ez a hatás a konkrét 
vers esetében. 

A .lényeges kritikai kérdés a konkrét 
verssel szemben tehát nem a technikai, 
vagy metodológiai eljárás szintjén jele-
nik meg, hanem a gesztus sznntjén: vajon 
a konkrét költészet valóbaj menekülés 
volna, vagy menekülési kísérlet, a törté-
nelmi felelősség elől, menekülés a meg-
foghatatlanba, •a semmire sem kötelez ő  
játékosságba, az öncélú tipagrafiizálásba? 

Az eddigiekből kiderült, hogy a konkrét 
vers és a konkrét költészet nem egyértel-
műen vers, vagy költészet és ezért a ben-
ne rejlő  gesztust sem lehet egyertelsnűen 
az általáпas költészeti 'normák szerint 
megítélni. Ugyanis, az eddigiek kiderítet-
ték azt is, hagy a konikrét költészet a 
maga határait az eddig ismert művésze-
tek :közötti határok átlépésével teremti 
meg, .ami kétségtelenül definiálja a ben-
ne rejlő  gesztust is és ami els ő  pillan-
tasra még nem teszi felelőtlenлé ezt a 
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gesztust. Világos az is, hogy a konkrét 
vers a szóban egy egész sor új tulajdon-
sagot fedez fel és felfedezi azt is, hogy 
a szó sokféleképpen tud reagálni es visel-
kedni ez önnnagában már bizonyítja, 
hogy a konkrét versnek és a konkrét köl-
tészetnek a világgól és a történelemmel 
szembeni magatartása néhány eddig is-
meretlen, vagy a költészet értelmében 
még fel nem ismert elemet hoz napvilag-
ra: ,a látványt, a redukciót, az .intellek-
tuális refleхiót. 

Ugyanakkor figyelmeztetni kell arra is, 
hagy Max Bense és a többiek mind a 
technikai tudatra gondolnak és egész köl-
tészetüket, s őt költészetelrnéletiiket is en-
nek a jellegzetesen a mi korunkat meg-
határozó tudatállapotnak az elemeib ől 
építik fel. Szerintük a technikai eivlizá-
ció elidegвnítő  szerepe csak akkor győz-
hető  le ha eredményeit és nemcsak ered-
ményeit, hanem megrontó hatósat is meg-
ismerjük és felhasználjuk. A megismerés 
és az alkalmazás — a gép szerepe a 
konkrét költészetben jó példa erre —
ilyen értelemben mintha valamiféle láza- 
dóst rejtene magában, tehát a gesztus 
egyik legfontosabb elemét. Valamiféle ra-
cionális lázadósról Lehetne itt szó, olyan 
lázadácról, amelynek a tudatosodási fo-
lyamata a tett előtt már lejátszódott. 

Nem hiszem, hogy .ezt egyértelm űen 
menekülési kísérletnak kell nevezni. 

„A konkretisztikus törekvés voltakép-
pen része a modern ember szenzibilitásá-
ban történt eltolódásnak, annak az elto-
lódásnak, amely összefonódik mind a 
technológiai eredményekkel, mind pedig 
az új és komplex kifejezési eszközök irán-
ti szükséglettel. Еppen ezért fontosak szá-
munkra a legkisebb alkotásai is ennek a 
mozgalomnak — és meglehet éppen ez 
taszítja el azokat, akik a mozgalommal 
szemben kritikusak. Ezért a konkretizmus  

nem is annyira mozgalom, mint amennyi-
re egy lehetséges forradalom konfúz ele-
me" —írja a The Times L'Ltterary supp-
lement 1968. február 29-i •száma. 
Ezt a meghatározást talán el is fogad-

hatjuk: a konkrét vers gesztusa — a ben-
ne rejlő  lázadas és a benne rejl ő  lehetsé-
ges forradaliság — konfúz és amorf. 

Mindenesetre, az ami számunkra egye-
lőre fontos: a konkrét vers afféle hibrid 
fajta, amely más művészetek, más fizikai 
és pszichikai tulajdonságok egyesítésével 
hozza létre egyrészt a maga sajátos eszté-
tikai termését, másrészt pedig azt a meg-
határozatlan, amorf és konfúz gesztust, 
amellyel a világot és önmaga jelenvaló-
ságát définiálja. 

BANYAI János 

MILOŠ URBASЕК  



Másnap nem :evett a gyerek, nini akart még reggelizni se, 
végül mégiscsak elfogyasztotta a tejfeles-lángost, amit az anyja 
sütött neki. 

— Ma nem szabad ennem, vagyis nem szabad sokat ennem, 
azt mondta  a...  — és akkor elakadt a saava — hogy is hívják 
a Legényt? 

— Kálmán ... így valahogy... 
Kálmán? Ilyen nev nincs felénk .. . 

— Nincs — mondta .az anyja. 
— Majd megkérdezem tőle is, ha jön, de azt hiszem, hogy 

Ilyen név nincs felénk. 
Egész felélénkült. Csizmáját háromszor is kifényesítette, az-

tán öltönyét .is kikefélte, habár egy szeren por sem volt rajta. 
Tizenegy-fél tizenkett ő  lehetett, amikor a kutyák jelezni 

kezdték a legény jövetelét. Akkor gyorsan felöltözött, szemébe 
húzta a kucsmát és kiállt a tornácra. 

— Ne maradjatok kés őre — mondta az anyja a legénynek, 
de •az csuk szélesen mosolygott és teregette a ködmönt, amibe 
aztán belecsavarta a gyereket. 

Aktkor lassan, tempósan elindult a szán észak felé .. . 
— Hova viszel te .. . 
— Majd meglátod ... Hány éves vagy? 
— Tizenkettő . 
— Akkor te már legény vagy. 
— Tizenhárom vagyok, elszámítottam magam. 
— Az ilyen legények el őbb-utóbb elszállnak, mint a ma-

dár... 
— Igen. 
— Ti  is elszállsz, amint a madár? 
A gyerek nem válaszolt, nem szerette az ilyen bamba kér-

déseket. Hogyhogy: elszáll mint a madár? Ez hülyeség. Ő  száll-
hat mint az ember, ha már repülni kell. De nem úgy, mint 
a madár. 

— Mi a .neved? 
— Kálmán — válaszolt a legény kissé sért ődött hangon. 
— Ilyen •nјév errefelé nincs. 
— Lehet hogy nincs, de én Kálmán vagyok. 
— Te Lehetsz Kálmán, az nem tesz semmit, ént őlem lehetsz 

Kálmán, érted? Csakhogy erre felénk ilyen név nincs. Te hon-
nan való vagy? 

— Szzpesi. 
A gyerek most összevonta szemöldökét és elhallgatott. 
Az agy, az a különös masina újból megállt. Csak egy jó fél 

óra után dobta ki .az els ő  rémült torzót. „Akkor te engem azert 
viszel, akkor te engem most elviszei a..." 

A legény dalolni kezdett. Szemmel láthatóan egész jókedve 
volt, ami még inkább megrémítette a gyereket, féloldalt fordulva 
nézte az agyonfoltozott kesztyűbe bújtatott kezet, nézte a s!ötét-
barna arcot, a szemöldököt, mely úgy ült ott •a zöld szemek fe-
lett, mint valami csúnya, nagy, szőrös hernyó, amelyik evickél, 
ide-oda ráng. 

— Almát akartál tegnap úgy-e? — •kérdezte ajkkor élénken 
a legény. 

— Nem akartam... — suttogta ő . 
— No jó, nem .akartál tegnap, de arra gondoltál, hogy  ma.  . . 
— Nem gondoltam! — mondta egész elváltozott hangon a 

kicsi. 
— Hát hogyószinte legyek... — de most a Legény feléje 

fordult és csodálkozva nézte a kicsit. 
— Csak úgy mondtam. Látni véltem a kezed, hogy belenyúl 

a búzába ... — nyögte ki. 
— Mikor láttad a KEZEM? 
— Ahogy belenyúl .a búzába, és ... megfojtja .. . 
— Megfojtja? 
— Belenyúlt a búzába, a szemek közé, és .. . 
— Te ezt láttad? 
— Láttam a kezed... 
— De várj csak... 
— Nem, nem! Almát hozott fel a búzából... —eszmélt fel 

a kicsi és nagyot sóhajtott. 
— És te megjegyezted ezt... Te emlékszel a kezemre... 
— Emlékszem rá — mondta a kicsi és elkezdett fészkel ődni 

a ködmönben. 
— Mi bajod neked, te gyerek? 
— Semmi. 
— Te, ne hazudj nekem, mondd meg mi bajod. 
—Semmi. 
— Ne járasd velem, mert... 
-- Arra gondoltam, hogy a f űtő  is .. . 
— Mire gondoltál? 
— Arra, hogy a fűtő  is szepesi volt. 
—  0 ...  mondta a legény. — 0, ó — és elkomorodott. 
— A fűtő, aki.. 
— Igen, két évvel ezel őtt ... Az én bátyám volt. 
Most újból csend lett, mind a ketten magorván ültek a ba-

kon és a hó еgés.z fekete volt a szemük tükrében. Fekete és da-
rabos. 

Akkor a legény magához ölelte a gyereket: 
— Te biztos láttad? 
A .gyerek egész :testében remegett. Úgy remegett, hogy Kál-

mán megérezte a ködsnönen át ezt a remegést. 
Fázol, úgy-e? 

— Semmi bajom... 
- Hát Igen, az ágyból csaltalak ki ... 
— Nincs semmi bajom, csak... 
— Tudoün: a bátyáimat .. .  
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deák ferene 

agyonváglak! 
— A kezet láttam, emlékszem rá, és gondoltam, hogy meg-

fojt. — Nem bírta ki, hogy meg ne mondja, amit gondolt. Mintha 
incselkedni akart volna, ргіvіkб lаi a legényt, hogy tegye meg 
vele ezt, de az nem értette; nem értett bel őle semmit. 

— Te biztos láttad a b "atyámat? 
— Láttam. 
— Akkor ne beszéljünk róla többet! — zárta le a legény, és 

megpróbált újból dalolni, de nem ment. 
— Hova viszel te engem? — kérdezte akkor a gyerek. 
Körös-körül csak fehérség, se ég, se föld, csak fehér, fehér 

űr. 
A legény összeráncolt homlokkal fordult felé. Nézte egy 

ideig, nézte, és egyre zsugorodott az arca, már csupa ránc volt: 
— 1;s hol láttad te őt!? —kérdezte. 
Akkor .a ködmön kinyílt, széttárult és meleg méhéb ől egy 

szempillantás alatt kiugrott .a kicsi. Már ott futott a fehér űrben 
visszafelé, és ekkor a szánkó nagy körben megfordult és elébe 
vágott, de a gyerek most az ellenkez ő  irányba futott, lankadat-
lanul. 

A szánkó ismét elébe kanyarodott, a lovak, mintha élvezték 
volnia a fogósdít, melynek kimenetele kézenfekv ő  volt. 

A szánkó minduntalan a gyerek elé kanyarodott, s így ő , 
mintha mindig ugyanazon a pályán futkosott volna le-fel, csu-
pán a kör szűkült és a pálya így rövidült, egyre veszélyesebben 
szorult .a hurok... 

Akkor ,a kicsi elterült a hóban, olyan volt, mint egy lel őtt 
vad. Csúnya kis folt a nagy fehérségben. 

Megállt mellette a szánkó. A legény leszállt, lassan felemelte 
az elalélt, testet, amib ől csak a két rémült szem szúrt ki elszánt 
pengeként. 

— Te ... téged meg kell ölni! — gyömöszölte vissza a köd- 
möndbe a kicsit. — Hová az istenbe... Hová •a jóistenbe ... —
most lefulladt a hangja, mintha ő  futott volna egész id ő  alatt 

A kicsi lehunyta szerrét és várt. Feje kissé félrebillent, és 
váгakoіatt. Mint •aki .az utolsót, a kegyelémdöfést lesi, hogy 
megszabaduljon .a világtól. 
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— Most mit csináljak veled? — kérdezte a legény. — Mi 
a fenét... 

— Van kezed... Látom a kezed. 
— De, hava r:ohantál az istenbe .. . 
— Mert kellett. 
— Kellett a féstikes fenét. Miért kellett? Te bolond vagy, 

esküszöm a .. . 
— Nem vagyok bolond, nem vagyok bolond, nem vagyok 

bolond... Féltem .. . 
— Mi a keserves... Mitől féltél? Mondd meg te nekem mi-

től féltél? 
— Láttam a kezedet... 
— Ezt már hallottam, nem :tudsz valami értelmesebb mesét 

kitalálni? 
Ott állt a szánkó :a fehér űrben, se ég, se föld, csak fehérség, 

és benne a nagy maszat, amely lassan csúszik az iránytalan-
ságba. Olyan volt, mintha egy helyben állna, mintha meg se 
moccanna .. . 

— Hova az... Most hova  is...  — a legény még mindig resz-
ketett a felindulástól. 

— Azt kérdezted: hol láttam őt? 
— Azt! —bólintott. 
— Mert mondtam, hogy láttam. 
— Igen, ezt is mondtad. 
— Akkor láttam, .amikor... 
—  Ti  csak azt hiszed, hogy láttad. 
— Akkor láttam, amikor már minden... 
— Szóval: utána. 
— Akkor,. ,amikor kész volt. A csontokat .. . 
— És te  most... 	- 
- Nem vagyok bolond, csak féltem — mondta egész halkan 

a kicsi. 
— Féltél? ... Most hova menjünk az ist .. .  

— Nekem mindegy. 
— Neked mindegy! Most már nem is tudom hol vagyunk, 

letévedtünk az útról, amíg te rohangáltál mint valamii. ámok-
futó: Kellett Fez nekem? Hagy majd én elviszlek szánkázni, és 
hogy me zabáld tele magad ebédre, mert... 

A legény visszafordította :a szánkót és élesen figyelte a nyo-
mokat. Amikor a „futóveгѕeny" színhelyére érkeztek, ismét el-
kezdett irgalmatlanul szitkпzódni, mert bizony abból semmit ki 
nem olvasott, olyan kusza jelek maradtak a hóban.. 

— Akkor megyünk vaktában ... — mondta végre és talá-
lomra nekivágott a semminek. 

— Most már nem félek ... — mondta a kicsi. 
— De én meg épp most kezdek... 
— Én Igazán nem voltam oka. 
Az ;arc újból zsugorodni kezdett, , egyre töpörödött, és •a rán-

cok közül kivágódott, kiperdült egy kérdés: 
— Еs miinek vagy akkor іеgубltаІбn oka. Annak, hogy élsz! 

Hogy megesik rajtad az ember szíve, és most, ahelyett, hagy 
megostoroználak, traccsolok veled, mint egy öreg arámi. 

A gyerek már mintha neon is hallotta volna a mellette ül ő  
ember méltatlankodásait, mintha önmagával folytatott volna va-
laaniféle értekezést: . 

— Én megmondtam, hogy még másnap is fújni fog a szél, 
és hogy majd csak este vagy. a kö иetkező  reggel áll el. Emlék-
szel-e te a napokig tartó szélvihrarokra? 

— Nem emlékszem. 
— Amikor este hazatértünk a сsatórлáról, én még nem 

akartam aludni, :azt szerettein volna, ha marad. 	. 
— Kiről beszélsz? 
— Óróla beszélek. 
— A bátyámról? 
— Nem: a lányról. 
— Te ismerted azt a lányt, akivel a bátyám .. . 
— Nem merném .azt mondani, hogy ismertem... 
— Hát mit „mernél" mondani? 
Kis csönd zölkent ,közéjiik, mint egy kis meteor, s a kráter, 

melyet maga után hagyott, osztottra a fehérséget, a havat, amely 
már szinte megfoghatatlan volt, csupán a színe maradt, de az 
anyaga nem létezett. 

— Az istállóban égett a v іharláanpa. Hívtam: menjünk be. 
Azt kérdezte, aramért? Hogy lássalak, mert látni akartam azt, aki 
megkínoz. 

— Ki? A bátyám? 
— Nem! A lány. 
— Hát kínozott? 
— Nagyon megkínzott, és mondtam, hogy jöjjön be az istál-

lóba.  Re  .is jött. És leemeltem a viharlámpát, odatartottam az 
arcába és néztem .a vonásait, a szemét, ahogy hunyorít, Ia száját, 
ahogy szögletében a becsmérlő  mosoly megbújik és az a haj-
szál... Egy hajszál hozzáért a lámpa üvegéhez és gyorsan össze-
tekeredett, összecsavarodott, ezt ,a pici, spirális szálat néztem 
és megéreztem a blúzon ,keresztül a .. . 

— Szóval te aztán belegaabalyodtál... 
— Nem hiszem. Nem tudom. Csak nagyon fájt, hogy bees-

mérel és a magasból beszél velem. Azt mondtam neki akkor este, 
ezért fizetni fog,  ha...  

— Ha? 
— Azt mondtam: az idő  telik és eljön a pillanat, .amikor 

nem fog velem úgy beszélni. 
A legény keserűen felnevetett: 
— De nem jött el a pillanat, látod? És soha nem is jön el 

a pillanat. Ti,  bölcsek bölcse. Látod, az ember hiába tervezi ki 
a dolgokat, azok nem olyan sorrendben jönnek, ahogy mi akar-
juk... 

Esteledett s ez megrémítette a legényt: 
— Te! Itt maradunk ebben 'a fehér semmiben, de én akkor 

téged megfoglak nyúzni. Te, keleti bölcsek bölcse. Akkor én té-
ged megnyúzlak és k іheгéllek, mert ki az isten zavart téged le 
innen a szánkóról. 

Akkor megálltak egy pillaacatra. Figyeltek, hallanak-e azúr-
ból hangokat. Hagy betájolják magukat, hogy eljussanak már 
valahova; bárhova. 

A kicsi egy cseppet sem látszott fázadtnak, s őt mintha él-
vezte volna az emlékek hánytorgatását, újból belekezdett, nem 
is figyelve arra, hogy a legény .a fogai közt szitkokat sz űr. 
A ködmöngallérba. 

— És mindent jovátehetett volna, csak nem kellett volna 
neki bujáskodásгa gondolni, ő  meg csak arra gondolt elejét ől 
kezdve, s engem ezzel többször is huzamosan be оsméгelt. Mert 
ő  csak a bujáskodást látta maga el őtt, ha férfivel beszélgetett. 
Ilyen volt a vére. Lehet, hogy a vérnek semmi köze az ilyes-
mihez, csak ugy szokás mondani. Én például azt hiszem, neki 
más baja volt. Mert tőlem csak •két évvel volt id ősebb, ez igazán 
semmi; valami más baj lehetett. Еs akkor a fűtővel láttam .. . 
Aztán következett a tűz... 

— Ti  mindent nagyon jól tudsz, te szélnadrág, most már 
hagyj békén a bölcsességeiddel, mert lezavarlak 'a szánkóról, és 
dögölj meg itt a hidegben, nem érdekelsz. 

Sokáig hallgattak, a kicsi megszeppent, vagy egysze гűen 
megszívlelte a legény szavait, .akkor egy jó fél óra után újból 
megszólalt: 

— Kálmán ... —ízlelgette a nevet, aztán hozzáf űzte: 	Fe- 
lénk soha senkit sem hívtak Kálmánnak, és én nem is tudom, 
mit jelent ez .a név. Mert minden név jelent valamit, de azt 
nem tudom, hogy a te neved mit jelent. 

— Azt, hogy agyonváglak, ha nem fogod be a szád. 
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Amikor az Asztalosnál inaskodtam, ő  'azt szekta mondani, 
minden attól függ, hogy az ember a kalapáccsal eltalálja-e a 
szög fejét. Persze ez nem mindig sikerült. Ilyenkor a körmömre 
csaptam a kalapácсsal. Mégis ezek a félresikerült ütések emlé-
keztetnek az Asztalosra. Enélkül a M űhelyt se tudnám elkép-
zelná, sem a szöget, sem a kalapácsot. Ráfújok a körmömre, s 
máris forgácsok герkedаek a szemem előtt, az egész Múhely tele 
van forgáccsal, a forgácsok közül egy mondat kamdikál ki: 
A boldog s á g k é n y s z e  re.  Megpгóbáltam szavakat m y-
vezni a hangulatához. A boldogság szürke kitartás, a boldog-
ság... De nem mentem semmáгe vele. Felnyaláiboltкam a monda-
tot anjat egy frissen kvpokturozott bútordarabot, s elvittem 'Rö-
högő  Fakutyához, az akadémikushoz. 

— Hö-hö — vicsorgott Röhög ő  Fakutya a mondatra — ez 
mi, ennek semmi értelme sincs. 

Leggyakrabban ezt szokta mondani, így nem is lepett meg 
a válasza, Röhögő  Fakutyát egyszer valaki így jiellemezte: Mind-
össze tejsavanyításra használható, ha ráröhög a tejre, megsava-
nyodik tőle. Akkor hasznos ember — jegyezték meg többen is, —
nem hiáiba akadémikus. Máshoz nem kell értenie? — vetettem 
ellen. BВizany "ara marhoz is érthetne, felelték, de ezt most már 
ki kérheti számon. 

A mondat ott hunyorgott •kettőrvk között, s az értetlenségt ől 
megvetemedtek benne a bet űk. 

— Egy történettel talán megeleveníthetném a boldogság 
kényszerét — töprengt еln fennhangon. 

— Hö-hö, egy történettel, aminek se füle — se farka. 
A se füle, se farka is szavajárása volt, elbátortalanodtam. 

A kerek történetek múltideje sohase lelkesített. Csak ,a folya-
matos eseményben lobog visszaható varázs, amely abból követ-
kezik, hogy az ember együtt csinálja az építkezést. Most, nyílt 
befejezéssel. 

— Játsszunk bábszínházat — javasoltam hirtelen, mert va-
lahogy ki akartam fogni a zavaró múltid őn. 

— Hö-hö bábszínházat... És јКјК  a szereplők? 
—Az első  bábu KÉKHARISNYA, a masodik bábu ÉN va-

gyok, a harmadig BULDOGPOFA. 
— Kutya is játszik benne? 
— Buldogpofa nem kutya, alkalmi férficimbora. Kékharis-

nyaval ülnek egy söröző  sarkában és rám várnak: Én bejövök: 
Jónapat-jónapot. 

— Hö-hö, az a harisnya nem is kék. 
— Nem akartam összetintázni, különben is egy egészen fia-

tal Kékharisnyáról van szó, aki nem tudja magáról, hagy ő  Kék-
harisnya, én se tudom róla: tónapot. 

Elég nehezemre esett a három bábut egyszerre mozgatni, 
igazán csak kett őre tudtam figyelni, :a harmadik kisiklott a moz-
dulataimból és elkülönült. 

—  16-be,  most mit csinálnak? 
—  Táncolunk, Én és Kékharisnya. Buldogpofa az asztalnál 

ül és... 
— És mit csinál? 
— Nem tudom mit csinál, Kékharisnya a fülemhez hajlik. 

„Maga olyan mint Pascal." 
— Hö-hö, a sörözőben nem lehet tánoolni. 

. — Már nem vagyunk a söröz őben, ott vagyunk, ahol tán-
colni lehet. Kékharisnya suttag: Maga olyan mint Pascal. Az-
tán hazamennek Buldogpofával, én meg italt vásárolok, éppen 
akkor nyitok be a szobámba, amikor már Buldogpofa Kék-
harisnyán fekszik és Kékharisnya kéjesen sikongat, pedig az 
előbb még azt mondta nekem, hogy... 

—  És aztán? 
— Aztán semmi. A tó vize Kukutyinnál 23 fok, azaru-

csereforgalom emelkedésével gy űrűző  kapcsolataink eredmé-
nyesen tovább élénkülnek. 

— Ezt ki mondja? 
— A boldogság kényszere ... Hát nem érti, ezt a túlélés 

mondja. Vége az előadásnak, iaz eanber beéri azzal ami van, 
Pascal csak sz előadáshoz tartozott, a boldogság kényszere, 
úgyse tudott volna vele mit kezdeni. Azt a dumát kell tovább 
mondani, .ami a mindennapokat szolgálja, a tó vize Kukutyin-
nál... 

— Se füle se farka. 
— Játsszak mást? 
— Fel&lem játszhat, de csináljon legalább szemeket annak 

a hardsnyának. 
— Ebben a felvonásban nem szerepel Kékharisnya — :meg-

ragadtam egy kristályha¢nutartót — ebben a darabban a walesi 
herceg a főhős. 

— Hö-hö, a walesi herceg Angliában v an, minek szoron-
gatja azt a hamutartót? 

— Jó, hát akkor a walesi herceget kihagyjuk. Bemutatom 
a gavallérok koronázatlan királyát. Hajtsd meg magad szépen 
Fakutya előtt. 

— Ez egy hamutartó. 
— Nem, ez egy nagyon érdekes középkorú férfi. Jó megje-

lenés, megnyerS modor. Rengeteg pénz. A pénz arra való, hogy 
elszórja. Azért gavallér. Méghozzá tiszta gavallér, a n ők sem 
éreklik, közelebbről, csak annyira, hogy udvarias legyen hoz-
zájuk. A társaság mulasson, d őzsöljön, ő  a pénzt adja hozzá. 
Ezenkívül semmi egyéni szenvedély. 

— Igen hülye hamutartó. 
— Nem hamutartó, élő  bábfigura, annyira él, hogy ha 

megjelenik a vároѕban, még .a toalettes nénik is francia ko-
nyakot isznak, és tántorogva legyezgetik magukat a toalett-
papír csomagokkal, Felhúzhatom a függönyt?  

iilO1l8Z1®у  deZSŐ  

a 
boldogság 
kényszere 

— Húzza! 
— Szín kis lebuj kávéház. 
— Hö-hö, már megint, máért nem egy nyilvános könyvtár? 
— Ott nem lehet pénzt költeni. Gavallér belép : Jónapot, 

jóniapot. 
— Nem azt mondja, hogy jóestét? 
— Azt is mondhatja. Kis lebujban öreg spiné zongorázik. 

Plim, plim, plán, plim. Gavallér odalép öreg spinéhez. „Mondja 
csak igen tisztelt nagysád, mennyit szokott így estenként meg-
keresni? Hát ha minden jól megy, már fütöttek ötvenessel is. 
Gavallér tárcájába nyúl, kihúz egy ötezrest. Oreg spiné keb-
lébe dugja a bankót, de attól kezdve már csak plem-elem-et 
játszák, félre üti a hangokat. Fél, hagy az ötezres csak ugratás, 
vissza fogják tőle venni. Gavallér ismét odalép öreg spinéhez. 
„Kevesli nagysád? Ha kevesli •itt a tárcám, vegyen ki magának 
annyi pénzt belőle, amennyire szüksége van." Ekkor ront oda 
Buldogpofa, kitépi öreg spiné kezéb ől a tárcát, Gavallért ki-
tuszkolja a mulatóból. Függöny. 

— És? 
— És semmi. A tó vize Kukutyinnál 23 fok, az árucsere-

forgalom eanelkedésével gy űrűző  kapcsolataink eredményesen 
továbbelénkülnek. 

— Ezt ki mondja? 
— Természetesen a boldogság .kényszere. Az el őadás már 

befejeződött, különben is hamis előadás volt. 
—  Höh-ö, hamisan  játszott az öreg spiné. 
— Mindenki hamisan játszott. A gavallér is. Amíg én a 

zongorista kulisszát figyeltem, hiszen érti, az egyik ujammal le 
kellett ütnöm a plim-plim-et, addig a gavallérnak éppen elég 
ideje volt, hogy egy lány combjait csipkedje az asztal alatt. 

— Kékharisnyáét? 
— Nem. 
— De hiszen az előbb azt állította, hogy az illető  pasas 

tiszta gavallér, akit a n ők nem is érdeklik, ő  csuk ;a pénzt 
köliti ... 

— Igen erről van szó, ez a jellemzés a szereposztásból kö-
vetkeziik. Csakhogy a szereposztást nem én csináltam, engem 
atejtettek, azt mondták, hogy így van, s én az öreg spinére és 
a mutatványra figyeltem, ő  pedig az asztal alatt a menyasszo-
nyom combját csipkedte. 



20  

TÖRÖK ISTVАN: LINóiИΡ ETSZET 

— És maga meglátta. 
— Dehogy láttam meg, én csak a mutatványra figyeltein. 
— Hö-hö, ebb ől egy szót se értek. 
— Egyszer, amikor nem hatott a boldogság kenyszeme, el 

kezdtem gondolkozni, s akkor rájöttem, hogy hamis volt a sze-
reposztás, az ember csak két figurát tud egyszerre mozgatni, 
az a harmadik közben azt csinál amit akar, akkor már talál-
koztam Pascallal es Kékharisnyával és lelepleztem a Gavallér 
mutatványát. 

— Más nincs? 
— Nincs... Helyesebben van, de mindig ugyanaz. — Fel-

mutattam az öklömet és a kisujjamat. đklön іmel az asztalt 
ütögettem, a kisujjamat kapirgálva el őre hajlítgattam. 

Fakutya figyelemre se méltatta az er őlködésemet, a bexi-
konjairól törölgette a port. Megalázott a közömbössége, kissé 
felemeltem a hangomat. 

— Ez itt, már mint az öklöm, Buta Főnök, a kisujjam Alá-
zatos Gépírókisa~crony. 

— Fónöik elveszi Gépírólányt — legyingetett unottan Fa-
kutya és a könyökvédője felé bökött. 

— Nem veszi el. Ellenkezőleg mind a ketten a boldogság 
kényszerében élnek, semmi közük a boldagtalanság mézéhez: 
Butafőnök: —Mért gépel? Gépírón ő  — Kip-kop, kip-kop. Buta 
Főnök: Miért gépel? Gépírónő  abbahagyja. Buta Főnök: —
Mire vár most sültgalambra? Gépírón ő : Kip-kop, kip-kop. 
Buta Főnök: Hogyan gépel? Gépírón ő  nem érti, felnéz. Buta-
főnök: — Én amiikor kezd ő  voltam, föl se mertem pisbantani 
a piapirosról. —Gépírónő  lesüti a szemét. 

Fakutya még mindig a lexikonjait porolja, 
— Most jön .a vágás. Időgép. Külső  hangszórók: Demokra-

tvkus változásaink nem t űrik a zsarnoki munkamódszereket, 
a lélektelen bürokratikus ügyintézést. 

Fakutya a könyökvédőjét mutogatja. 
— Kívülről könnyű  forgószél, Alázatos Kisujj asztal mögül 

kapiгrgál. đköl írógép fölőtt kuksol. Kisujj: Mért nem géppel? 
Buta Főnök: kip-kop ... 

__.. )s? 
— semmi, nincs tovább. A véget •már csak azért toldottam 

hozzá, hogy meglepjem magát. De maga imunta a meglepetés-
sel szemben, de Buta F őnök és Alázatos Gépírón ő  is az, a Bol- 

dogság Kényszeme .nem hagyja, hogy felcserél ődjenek a szere-
pek. És ez benne a megható. 

— Micsoda? 
— Az, hogy a kétfoltú tengeri malacnak sohasem n ő_ egy 

harmadik foltja. Ez megrendítő, ez a Boldogság Kényszere. 
— A tengeri malacoknak nem két foltjuk van. Várjon, 

megnézem a lewíkonban. 
— Ne nézze, inkább helyesbítek. A tengeri malacok nem 

tudom hány foltjához sohasem n ő  több folt. 
— Így szabatosabb — elgondolkozva maga elé meredt. — 

Ki •nem állhatom a tengeri malacokat. 
Higyje el én se szeretem őket, de annyi van belőlük, 

hihetetlenül elszaporodtak. Azel őtt úgy védekeztem ellenük, 
hogy öszefogdostam, s egy hatalmas rozoga autóbuszba dug-
tam az összes tengeri malacot. Egy síkos hegyi úton az autó-
busz kirepült a kanyaoból, s makományostól a szakadékba zu-
hant. 

— Miért nem •adott nekik patkánymérget? 
— Maga félreent, .azt az autóbuszt nem én vezettem, az út 

seren tőlem volt síkos. A patkányméreg az más, azt személyesen 
kell odaadni. 

— Na és sikerült kiirtani a tengeri malacokat? 	. 
— Dehogy sikerült. A Boldogság Kényszere közbeszólt. 
— Mi az egy papagáj, hogy beszélni is tud? És mit mon-

dott? 
— Elsősorban nincs olyian nagy autobusz, amelyikbe bele-

férnak a tengem malacok. Másodszor, ki tudja hány tengeri 
malac van, harmadszor úgyis mindig születnek új tengeri ma-
lacok, mindaddig, ;amíg az ember foglalkozik velük. 

— Na látja, hát ne foglalkozzon velük. 
— Igaza van — és felálltain. 
Zavartalanul pislogott rám a szemüvege mögül. 
— Most hová rohan, hiszen még nem is tértünk a tárgyra. 
— Szokott álmodni? — kérdeztem tőle az ajtóból. 
— Előfordul. 
— És mit álmodik? 
— Hö-hö, •aztalmodom, hogy akadémikus vagyok. 
Megenyhülten nyújtottam a kezem. A tengeri malacok azt 

álinodják, hogy tengeri malacok. A valószínűtlenség bőrébe 
bújva se gondcolnak az .autóbuszosa és a szakadékra. 

— Höhö — vigyorodtam el .a küszöbön. 
— Mit röhög? — kérdezte szigorúan Fakutya. 
— Az jutott az eszembe, hogy alighanem a Maga életrajzát 

fogom megírni, az Akadéвidkusét, aki azt álmodja, hagy aka-
démikus. 

A lépcsőházban már hangosan heherésztem. Miért nJe? Le-
het, hogy Fakutya is én vagyok Néha izzad a tenyerem, össze-
nyálazom a párnámat, az undoromba belefér Fakutya. Fakutya 
által megszemélyesül az undor, kilép bel őlem és megszabadu-
lok tőle. 

Otthon újból elővеttem a bábfigurákat, de most már úgy 
játszottam velük, mintha Fakutya figyelné a mutatványt. 
Hö-hö, bíztattam magam, mert eleinte nehezen ment az átlé-
nyegülés, alig emeltem magasba Kékharisnyát, izgató szomonb-
ság áradt szét bennem. „Maga olyan mint Pascal." Hö-hö én? 
Röhögött Fakutya. A Gavallér és Butaf őnök mutatványa araár 
valamivel jobban sikerült, szinte ügyet se vetettem rájuk, tel-
jesen eltöltött a saját tengeri гnalacsagam dölyfe. 

Éjjel azonban elszakadtam Fakutyától, helyesebben Fa-
kutya kettészakadt és kiszakadt bel őlem. Fölmászott a köny-
vespolcra és a Leíró Nyelvtan harmadik kötete mögül vezényelt. 

— Minden tengeri :malac az .autóbuszhoz. 
Nem értettem, hogy miért mozdulok én is, hiszen inkább 

menekülnöгn kellene. 
— Nagyon helyes, maga az els ő  számú tengerimalac, odaül 

közvetlenül a sof őr mellé — vicsorgott Fakutya. 
Szátlanul engedelmeskedtem. A kanyar el őtt még a köny-

vespolc felé pillanatottam. Hö-hö —röhögött Fakutya. Akkor 
már zuhantunk. Tudtam, hogy minden darabokra tömik. Fa-
kutya még mindig röhögött. Tulajdoniképpen erre a nevetésre 
ébredtem fel. Gyanakodva körülnéztem. A nevetés forrását ke-
restem, de minden sarokbál csak csend és rendetlenség kém-
lelt felém. Bódultan betantomogtaan a fürd őszobába, szétkentem 
arcomon a borotvakrémet és a tükörbe bámultam. 

— Latod megdöglöttek a tengerimalacok. 
— Hö-hö. 
— Végre te is közöttük voltál, éppen te, aki nem tudtad 

magad tengerisnalacnaik elképzelni. 
— Hö-hö. 
— Marhaságokma voltál kíváncsi, Kékharisnyázna és Pas-

calma, Gavallérral бs Butafőnökkel játszattál bábszínházat. 
— Hö-hö. 
— Pedig a tengerimalacoknak egyforma sok foltjuk van és 

te se vagy mos, beszállsz az autóbuszba a sof őr mellé. 
— Hö-hö. 
Ha befejezem a borotválkozást, lehúzom a pizsamámat és 

felveszem az ringemet. Meleg van, ma megint nagyon meleg 
van  — gondoltam közben. A szoba egyik sarka tele volt for-
gáccsal, a forgácsok közül elővillant egy mondat: A BOLDOG-
sAG KЕNYSZERE. Megpróbáltain szavakat enyvezni hozzá, de 
nem mentem semmire vele. Megkötöttem a nyakkend őmet. 

— Bk? 
— Bk semmi. A tó vize Kukutyinnál 23 fok, az árucsere-

forgalom emelkedésével gy űrűző  kapcsolataink eredményesén 
tovább élénkülnek. 
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mící, mízzi, mitzí, mici, mízzí, mítzi, mici, mízzi, mUzi, 

Hogy mit jelent a Mici, Mizzi vagy Mitzi-
projektum? 
Mit jelent az, hogy .as-as, aš-aš vagy ash-
ash? 
Elmondom sorjában. 
Ha Duška dsmerőssel találkozik a központ-
ban és azt mondják egymasnak: Aš-aš, 
akkor ez azt jelenti: szerbusz, láttalak. 
Ha kihajol a balkonon és mereszti a 
hangját: aa.aš=aaaš, akikor azt jelenti: lát-
ni akarlak, gyere fel hozzám. D;e nem 
akárkd. Ilyen esetben az aš-aš egyben sze-
mély is. Ha Gavrilovdć  pastétomot vacso-
rázol és valaki azt mondja: +aš-aš!? akkor 
azt jelenti, +köszönöm, ilyesmihez nem f ű-
lik a fogam. Ha Brane este 7 és 8 között 
azt kérdezi Darától: Aš-aš? akkor ez azt 
jelentheti: jössz-e moziba, vagy kész 
vasi-e a vacsora; van-e cigarettád; lesz-e 
muri vagy hasonlót. 
Mit jelent hát az as-as? 
Jelenthet mindent, jelenthet akármit, de 
különösen azt, amire éppen leginkább 
gondolsz. Jelenthet rezont is, rezonálást. 
Kérdezem hát t őled, mit jelent a Mici-
projektum? 
Azt, ami a legúj.abb benned vagy +kívüled, 
felfedezted és egy darabig nem megy ki 
a fejedből. 
De a Mici név is, személynév is. 
Elsősorban is nőnév. 
Tomaž Brejc mint szent vezekl őt írja le. 
Igy ír róla: 
„A nőszentek +közül, akik vezeikeltek b ű-
neikért, Mária névvel (könnyebb stílus-
ban „Mici") kettőt szabad megemlítenem: 
Mária-Magdalénát és Egyiptomi Máriát. 
Mária-Magdaléna nemi egészen egységes 
fogalom, mint ahogy tűnik, mert számos 
komplikált variánsa van." 
„Egyiptomi Mária legendáját a 7, század-
ban támasztotta föl Szofroniosz jeruzsá-
lemi patriárka. Leírasa szerint a bún ős 
nő  kerek tizenhét évet mint prostituált 
élt át, míg .egyszer valószínűleg puszta 
kíváncsiságból vagy kereseti kilátás oél-
јбból Jeruzsálembe ment zarándokútra. 
Ezután a csodálatos megtérülés élménye 
után :a Jordán melletti pusztába vonult 
el és szigorú vezekl ő  életet élt." 

mici 
projektum 

konc józsef 
Ennyit magának a szónak a genezisér ől, 
míg a projektum, a Mici-projektum iak-
cdót jelent, több író és költő  .közös mun-
káját ugyanazon a témán vagy legalább-
is ugyanazzal a jelleggel. 
A keresztelőapa Marko ŠvabiČ  volt, a ne-
vet ő  adta meg, noha a kezdeményezés 
másfelől jött. „Gyermeki expertiz" c. be-
vezető  cikkében a 'következőket mondja: 
„A MICI projektumról beszélnd máskép-
pen mint a KULTURÁLIS FORRADA-
LOM projektumáról az írott szó, bet ű  
vagy irodalom terén, ,ebben a pillanatban 
egyremásra történelmileg felel őtlen cse-
lekedetet jelentene... A MICI projektum 
IRÁNYÍTOTT erőre, energiára mutat. 
Érthető , hogy a KULTURÁLIS FORRA-
DALOM ,az irodalomban nem és nem is 
lesz (fizikai) pogrom barki vagy barmi 
fölött, sem bavbav, sem čerbaba, sem 
mulbaba; mindent átfogó természetes vál-
tozás lesz, változás az írás megfelel őbb 
és jobb kultúrájáért." 

M. Slodnjak Mici-beletriszti;ka c. írásá-
ban Miroslav Krležának a Na rubu pa-
meti c. könyvére hivatkozik, amelyet 
1938-ban adtak ki a Bibldoteka nezavis-
nih pisaca sorozatban. „Az, amire a fi-
gyelmeteket felhívom, a 95. oldalon van." 
Andrej Medved a Gondolkodás szét-ha-
sadása című  filozófiai sorozatának máso-
dik folytatását a Mici-projektumnak 
szentelte. Definíciója így hangzik: 
»A „MICI" (mici) PROJEKTUM a gon-
dolkodás elrejtettsége, a betekintés zava-
rossága: tévelyg ő  kábultság. 
A GONDOLKODAS SZÉT-HASADÁSA 
a gondolkodas elválása, a rejtett távollé-
te, a nem jelenlev ő  jelenlevősége: a kép-
zelődés hasadása. A „MICI" (mici) PRO-
JEKTUM és a GONDOLKODAS SZÉT-
HASADASA egymás között identikus pro-
jektumok.« 
A filozófián kívül a projektum a nyelvé-
szet terén is akciót követel és akcióra hív 
fel. A Mici-irodalom anyaga közt egy 
névtelen író „A Mici projektum és a 
nyelv nyűge" (szorongatottsága) címmel 
a következőket írja: 

ELS6 PROBLÉMA 

Az irodalmi és a beszélt nyelv közötti 
túlságosan mély szakadék a végs őkig 
egészségtelen jelenség és érthetetlen tö-
rekvés. 

Fő  PROBLÉMA 

A nyelv szorongatottságának meg kell 
szűnni! 

A Mici-projektumnak némi köze van az 
Új Symposionhoz és a Hídhoz is. Október 
közepetáján volt találkám az Openabár-
ban T. Šalamunnral és F. Zagosi čв ikkal. 
A Katalog következő  számának kéziratait 
lapozgattuk, majd a Mao-Poe-t olvastam 
és fordítottam Šalamunnak. A kett ős 
szerzőség szöget ütött a fejében és érde-
kesnek találta. Persze, a Projektum mé-
reteiben túlszárnyalta a példát. Nekem 
mindkettő, a Mao-Poe és a Mici is egy-
formán kedves. 

dímítríj repel 

a „circuit lettre" és a docens szemlélete 
A docens elvtársnak le kellett hajolnia, mert túl magas volt, 
hogy beférjen az egy méter kilencven magas ajtón, szögletei 
polgárian gönabölyűek, ajtókerettel és ráhajlított mintákkal, a 
sarc+kvasak csatornáinak környékén ideges körömkaparások, 
amiikor a cipőjét vette fel, a docens azon a helyen állt, hogy 
el ne essen, milyen hosszú és milyen szélesek a lapockái, majd 
pedig ismét ikiegyenesedett, megigazította szürke halcsont mel-
lényét, mert „no brown after six", a lámpára nézett és divatos 
szerntivege mögött megvillantak .a docens kék szemei, vendé-
gei rosszhiszemű  szindikaitval türelmes és tudományosan oda-
adó szemei, majd Fatriciát odahelyezi a fintája alá — ismere-
tes, hogy milyen fajba ember a docens, enyhén perverz, •a kései 
órákban a Kaxna sutrét olvassa, fejeal јб t magasra párnazza, 
hogy közben aktjait szemlélhesse, lent nagy V jelzéssel, ami 
Vasjárt jelent, meglehet ősen katolikusan kendőzött ddsznóság, 
mármint e тΡ.ak az aktok — a finta abban van, hagy a kerete 
pazar, firenzei készítmény, barokk lelet, arany sujtás, mint a 
november 29-i ünnepségeken, a .keretben benn halvány alak-
zatok, amint a kora reggeli órákban a h őforrásnál fürdenek 
a szüzek, a mohó pásztor a bokorban bújt meg, elképzelheted, 
hogy mukkan sem mer, szemei pedig TOK TOK, az egyik sz űz 
elrablására gondol, csirke mellek és farocskák, olyanok mint 
a váza, .amely csodálatos módon kinyílik, széjjel és mégis pu-
hán, összetart, a festő  legszívesebben a sajat vízióit élvezi, a 
fort-áš gőzölög, a szüzek fegyelmezetten lépnek bele, egymás 
után mint az angyalok a felkőkbe, a levelek őszi szimfóniá- 

jukat rezgik, a föld beleolvad a reggeli zajokba, ágacskák és 
törmelékek pattognak, valahol a távolban favagó f űrészeli fá-
ját és töri a fejét, miképpen használná ki a legvulgárisabb mó-
don -asszonyát, a szüzek a forrásba lépkednek és elt űnnek 
benne, először elmerülnek, utána elűzi messze őket, ki a kép 
keretéből, csak csóvák követik mint a meteort, fehér tejezüst 
csapások a reggeli kékségben, sz őlőtőkék megművelt hegye, 
miben van a finta? Abban, hogy ez a plasztikus csoda, ez a re-
mek-sárga-arany-filigrán-mű  egyszerű  reprodukció 136 x 94 
nagyságban, csak a kerete hangsúlyozottan barokkos kolbász, 
Patricia most a finta alatt üi és meresztgeti a szemét, amelyek 
mint frissen sütött tojássárgák, mellette n ővére Leukocita, tele 
szeplővel, édeskésen hanyag, meg iszákos is, a kémia nemfor-
mális doktora, ismeretesek el őadásai a PLIVADON élvezéséről 
Radenskával, amely megakadályozza az enyhít ő  irányfaktor 
zavartalan működését, orvosi categoricus imperativus, úgyszól-
ván méregrészecskékből van összeállítva, de egy különleges 
korcnbdnácdóban .a folyamatok teljesen külön terjednek szét, le-
züllött ismétlő , a burgonyaszeletkék charm+ant nemsózója, az 
emberi ízlések nélkülözhetetlen megjelenít ője, a szubjektív ká-
bulat és a részrehajló oszcillációk legdelikátabb pillanataiban, 
Vasja vendégeinek göngye, a BOBI pálcikák mellesleges élve-
zője és ra idkinitki-mogyorik be őrlője, mellette ül, még Maris 
kosárjátékos, jellegzetes SO LONG köszönéseivel, meglehet ős 
hosszúságú felsőkarját mutatva ezenkívül, .a docens nem éppen 
példás természetbeli múltjának szüntelen avatottja, általános 
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háramnegyedigazságok üres megalliapításanak csörgedez ő  töl-
tője, giccs-ábrázat a robusztusan megkonstruált törzsökön, al-
kotmányilag feddhetetlen hegeszt ője a szocializmusba vezető  
saját ívtnak, az időben jelentkező  szabad piaci liberális kaipita-
1ázmus és +a szupertea¢f oto-rizs-bizi-Oastro-Miao-Bao-Bao-ko7nmu-
nizmus miжtáns víziója közötti választás problémájának rak -
zseni megoldása, önágazgatás aniaft a vezet ő  proletárak önálló 
és demoknatiku ѕ  felszabadítása :a felel ősség és a döntések súlya 
alól, a kompetenekák összáltalános clhatáraLatLanságának javára 
és egészséges feltételek megte гemtéaének szándékával a görög-
rómaá stílusú közelbarcra és azerántettek kifinomult elaltatá-
sára a znegszáUás lehet őségére célozgatva az USA és az SSSR 
részéről, a világ zűazavara elleni hajsza látója a rossz bkzto-
sítéká~al, világűr versé~fy valós rkáckójának varázslój:a ... 

— Egyszó'al, végső  erőfeszítéssel, de znégds boldogan, hogy 
végül leadta tirádáját, el őadja az egybegyűlteknek, amikor a 
PILSNERT tölti a paa7kettra — egyszával, tojok a CIRCUIT 
LETTRE-re. A kбvеikеиіnблуеk lesújtóak. Marх sztikus-eta-
tisztákus individualisztikus-volwntaa~sztákus-nieztscheásztikus vita 
kerekedik a „szép művészetről", az arany-sárga kép szüntelen 
jelenléte a vulgáris papíron, printed án Weatern Germany. —
A művёѕzetben rendet kell csinálni. Elég ebb ől az onániából, 
amely saját magját emészt ő  fel .a művészetnek a visszataszító 
igazságitól való eпnancipáckóján+aik évdekében. —Elég a gyengéd 
gyönyörködtetésből! Basta a képzelődésből a feszülő  gennybur-
kon belül! Legyen vége az ünnepi játszadozásnak a MÉfiRKLIN-
NEL! Művészetet minden embernek, a tömeginek étekül. 

— Fáikor valahol mélyen bennem megszólal Prežihov Vo-
ranc. Jirs és Bavh! Mici! Valentin Vodnik lelkesedik a meg-
оldásért. Prešern bóbiskol ,a leöntött kocsmaasztalnál; Cankarnak 
a derékalj mosása +körül vannak nehézségei, felújul az intim 
kiáltás — Midicrni! Mizzi! Mitzka! Mici, Muci, Maci, Zaci, 
Kraci, .anyuka térdekalácsa varróasszony fogadott lánya, nyom-
diai szolgálólány, ügyvédi ágyas, •restaurátor az Etnográfiai Mú-
zeumban, szisztematizált a buffetban; fagdolózás és ötezresek 
dugdosása engedélyezett. 

Mici befut. Erős lábak és terjengős beszéd, mint „kérem", 
alázatos szolgája", „kiszti h and", , parancsoljon naccsága ..." 

Vasja, az esztéta, költői idill, mozgást érez a Lelkében. — Az 
asszonynak szépnek, erősnek, egészségesnek kell lennie, gyere-
keket kell szülaiie, szeretni a szlovén szdkásokat, ménit a vasár-
napi mise és a štehvanje, az +irodalom világos tanulságos és 
szórakoztató, megváltó és lelkesít ő  legyen. — Mondanivalója 
kell hagy legyen! Mondanivaló! Mici lehajol és kilátszanák 
a gyönyörű  csoriakúpocská;k, elasztikus félgömb párafácskák, 
élénk választóval középütt, amikor kiegyenesedik, arcába szök-
kent a vér, megy mint egy tyúk, aki éppen most rakta fe tojá-
sát, mist élő  dunna rágógumi párnákon. 

— Meghalok, hogy aztán kaphass egy Micit, mondja Pat-
rdcija. — Ostoba szilke hajú Micit kapsz majd. — Gyöngyöt, 
akarod, hogy meghaljak? Gyöngyöt! Fenyeget őz'тe közeledik. —
Kapsz egy Micit, aki neked f őz meg vtasal. — Nini bírsz engem! 
Meghalok. Kapsz majd egy Micit és boldog leszel. Én így ás, 
úgy i's beteg vagyok és nathadok. I+tt belülr ől rothadok, érzem, 
hogy rothadok. Mici tetőtől talpig egészséges. Én rothadok. 
Minden reggel fáj a fejem, minden héten egyszer fáj a májam, 
a fülem, fájnak a veséim, sariahot kapok, parfácklknb ől élek, 
az a randa Doming, két zsebet varrt a mellényemre négy he-
lyett és két .gomb kevés lesz, meghalok, megint sírni fogok... 
jobb emberek közé való vagyok és jobb világba, túlságosan jó 
vagyok neked... hallod! Túl-sá-+go-san! Mici, az jó lesz neked. 
Ostoba :tehén, utódokat fog elleni neked, csupa debilis és kre-
tenoid ... Miért nem bírsz engem? Próbáld meg és én is meg 
fogam próbálom. Csókolj meg, úgy, hogy cuppanjon! Csókolj 
meg, ah, nem bírlak, menj mással! Menj Micivel! ÍTtálatos 
tehén, szexuális hurka, tuskó, kiszolgálólány, valld be, hagy 
tetszenek neked az ilyenek, melltartó nélkül, akik vihognak, 
ég azt mondják, igen drágám, fehér ruhácskában, igen kedve-
sem, sziveeském, pofácskám, bab оcskбm, fúvócskám, köildök .. . 

— Ökör! 
— Iker, ökör, ökör, ökör! Nem bárlak, valld be, úgyis 

mindegy, aztán pedig továbbra is együtt lehetünk, csak valld 
be, hogy nem bírsz engem, nem jó velem lenned, nem tudsz 
velem lenni, ronda vagyok neked, beteg, rothadok, undorodsz 
tőlem, undok, öreg, mondjad, menj, lássam csak, kócos szeny-
nyesség, visszata zító prostituált, csaló, akasztófára való, csám-
csogó, mócsing, gyalázatos, pocsék .. . 

— Čikör! 
Mioinek tartós ondoláckója van. Ro иkót vezeti kézenfogva, 

a hiba nélküli gyereket, a piros, fehér, kék megcsinált proto-
típusa, utóhit, utalat ... Móci fellép filmekben és könyvekben 
szerepel. Mindiig szomoruan végzi, mert elgázolj:a a vonat. Meg-
öregszik, ágzákas lesz és öt bazikáéгt összefekszik ... — Mezíj 
az olyan nőikkel, ötven dinárért, ezek valók neked, pupi ábvá-
zat, giccs frizuaia, rózsaszínbe öltözve, amely csillog, zöld hula-
hopkák, Bonnie kalap, az egyik harisnya kötelez ően felszaladt, 
a melltartó vállpántja a kivágásban 'kilátszik. 

Az amerikai katonai ritmus ütemében masírozik a szlovén 
nemzeti gárda. El ől mennek a robosztus szlovén legények, és 
jódliznak, irha nadrágokban és tollal a kalapjuk kiellett... Igy 
kiáltoznak: „Nini akarunk disznóságot, nem akarunk avant-
gárd irodalmat, fogatlan költőket, pianplizést a szavakkal, ke-
mény tetteket akarunk. — Mica, de bázist' fölugrok hozzád? 
Micka, te olyan less jányka vagy, nocsak, muti azokat a sze-
meket, 'szen úgy tűznek, hagy mozdulni sem tudok :a te ra- 

gyogó, a te elbűvőlő  .tekintetedtől", így kiáltoznak tele torokkal 
a szlovén legények és gyümölcspákkát isznak. —Elég legyen 
a :skaandáloКból a .költőkkel, szállítsuk ki dket, minek pusztít-
sák itt a kenyerünket! Ók préd Шkáljanak neidhik, hogy hogyan 
éljünk, amikor közönséges piszkos disznók, még meg sem szá-
radt a tej +a pofájukon, és ők ,beszéljenek +a szlovén nép nevé-
ben! E'ljen Wallace! És Jacqueline Kennedy, a pazarló szent-
ségtörő ! Hogyan anerészelte kiábrándíta вS. a szlovén anyácská-
kat rózsaszínű  álmaákbál! Hogyan vehette el a tékozló Onas-
sist, aki egy báb +az irnpertaiista összeeskü иők kezében! 

Mici áttetsző  köntöst visel, nemzeti mintákkal gyengéden 
hímzett ruhát, a mellén pirosszekfű  csokor, karácsonyi csomag 
és kezénfogva kövérecske fiat vezeti. — Rožko, aranyos, ne 
mászkálj a tócsában, téged figyel az egész nemzet, te modell 
vagy, egészen bepiszkoltad gatyácskádat és a kötényt, mért 
kell éppen most enned a csokoládét, Vagy nem tudod titokban 
bemajszolni, jó napot polgárok, jó napot, üdvözlet, kedveseim, 
nézzétek a boldogságot és a tisztességet, a nemzeti kibékülést 
hozom nektek, most iegytitt enekelünk majd .a kózusban és tor-
názunk a Partizi&iban, most kezdődik meg a szlovén nemzeti 
történelem produktív korszaka! 

Patricia otthon ül. A lábainál rokona, Kubd čeik. — Kubdček, 
nem :adnál nekem egy kis piskótát? —Szó sem lehet róla! —
mondja Kubkček. — Unalmas Vagy? — Unalmas. — Neon sze-
retlek, mondja Patricia és SUPER LONG cigarettát szív. —
Legjobib a tataktáiig rezsim. Minden rendez ő  előbb vagy utóbb 
totaЈitáris lesz. En azoknak az oldalán vagyok, akik uralkod-
nak. Abban a pillanatban, hogy nincs többé sikered, elhagylak, 
megyek másakkal. Jacqueline elmarta el őlem Onassist. Marad 
még Paul Getty és néhány Rockefeller. — Kubk ček, kapsz a 
kicsi :kezeidre! Ueeeeeee! — Ueeeeeee! Еaf még jobban bkrom 
mint te, ueeeeeeeeeeeeeeeee! Vasjia Coca-Colát kínál. — Akar-e 
néhány pillanatnyi igazi élvezetben részesülni? Vagy átélni +az 
igazi frissességet, szépséget ég eredetiséget? Igyon Coca-Colát! 

— Tojok én a Circuát lettié-re! — Én szintén, mondja Ku-
bkček. — Eiég sok gondom van, mért neon vehetnék magam-
nak egy jól menő  kіi ipatust? 

Nézem Patrickát. Szegény Patricia! Megjelenik Mici, a re-
mek masagató, régi áttetsző  mellű  ismerős, élvezet a téli éj-
szakákon, nincs szükséged dunnára. Mici megy a vonatra, Šte-
panja irányába. Az állomásfőnök elfüttyenti magát a lelkese-
déstől, éame ,a vonat beleakaszkod'vk •és megindul. Mici Št еlan, 
a .katona mellett ül. — Engеm Štefánnak hívnak, mondja rózsa-
szín arccal és háziszaláanival kínálja. — Jobban szeretem a sa-
vanyúcukrot, mondja Mici. — Itt van, sMB uniformált zsebé-
ről leszed néhány vörös szálat, a hazai föld néhány da гabkáját. 
Mici lelkesedve :kóstolja meg a dolgot. — Most pedig .igazán 
klassz. A katona megérinti Micit. Comb a comb mellett. — Ula! 
— Tudja, már van egy fiam, a Rolko, az egyik t űгoltó, mulat-
ságon szereztem, hatalmas volt az apja, igazi áriás. Jap, meny-
nyit kínlódtunk! 

Patricia hervadozik az üvegházban halddkló esti világos-
ságban. A hangok szüremlenek, mint az +akváriumban az arany-
halvány, alig észrevehető  szalonkaceгkadások és feszültségek 
a levelek ollójában. Patricia és Kubd ček, ők ketten, mint szűz-
mária és a Jézuska. A tejüvegen át. szegény párak, Shakes-
peare és F:unkt által a görög tragédia harmadik dimenziójából 
szemlélve. John Lennon hozzáteszi a könyörület gyertyáját. 
Docens vitéz a tenisziik őkКel harcol. Borsát f őz harmadik 
módra. č:ssцetaka гítja a széjjelséget, amit Mici úgy hagyott. 
Elrendezi az új képeket. A m űvészet olyan, mint az .architek-
túra, befejezettnek és használhatónak kell lennie! 

Mici a blúzát igazítja. — No, de nem itt, katona elvtárs. —
Meglát bennünket Vr:anec naccsága és miel őtt még hazaérnénk, 
megtudja staviőвk plébános. — Nincsenek olyan idegeim, hogy 
elviselném ezeket .az elkényeztetett polgárokat, mondja a do-
cens — meghalnék, ha egy olyan nővel kellene élnem, mint 
Patricia.  — Menj a Micivel. Mici Chopint úgy játssza, hogy 
minden harmadik hangjegyet üti le. — Milyen stílus, tapsol 
a katona. 

Kubiček nem akar enni. Kék kis nadrágja és pöttyös, pici 
ingje van. szőke hajú Mitlek Figa. Patrica megcsókolja a hom-
lokát. — Hiszen tudom, hagy ez a te titkolt gyereked, mondja 
a vitéz. — Megölsz, mindannyian megöltök, mondja Patricia 
Mici isztriai vöröset iszik. — Must pedig az erd őbe, fák készí-
teni télire, adja ki a parancsot Palaj:nar apó. — Mici, ne menj, 
mondja •a katona, még csak egy kicsit maradj! En őszintén 
szeretlek téged, nem tudok élni nélküled. — En is úgy gon-
dolom, hagy így van, gyere, együtt fogunk fát fűrészelni! 

Patricia haldoklik. Ábrázata halványodik. Mindannyian 
ágya körül állunk. Egy nő típus kihalófélben van. Beköszönt 
a Mici karszak. — Hola, Mici, trombitálja Vinko bácsi. — Nézd 
meg, hogy :a tehén megellett-e már, parancsolja Reza. — Must 
térnek vissza a hegyekb ől. Hó van fönn, igazi tél. — Holalaliju! 
Janez jódlizik és hanyattveti magát. Mici :a nyakát maszírozza. 
— A pásztorok minden pillanatban itt lesznek! Minden pilla-
natban! Az ökrök egymás mellett mennek. — 361 fizetett as 
esztendő ! Jól a kutya seggit! Láttad már, Mici minden pillanat-
ban megellik! — Kivel? — A jó isten tudja. Patricia egyre 
kisebb, először lepkévé, majd amőbává változik. Patricia túl-
sagosan törékeny erre a világ лa. szegény Patricia, szomorú szép 
Patricia, halott a kicsi plüss kabáton. Világosbarna bunda 
a halál után. 

Az interjút a Vijesnik u sredu közli. 

Konc József fordítása 
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mizza tornai šalamuns olvassa 

aki meztelen és proletár 

Kicsoda ki (1) 

te zseni vagy tomaž šalamun 
te gyönyörű  vagy te szép vagy 
te magas Vagy te nagy vagy 
te hatalmas vagy te mindenható vagy 
te vagy a legnagyobb aki eddig valaha is élt 
te király vagy te gazdag vagy 
te zseni vagy a természettel összhangban tomaž šala uun 

ezt el kell ismernünk 
te és az oroszlan téged a csillagak tisztelnek 
a nap mindennap feléd fordul 
te minden vagy te hegy vagy •avarát 
te örökké vagy te vagy 'az esthajnalcsillag 
te vég és kezdet nélküli vagy te árnyék és félelem nélküli vagy 
te fény vagy te vagy az égi t űz 
nézzétek meg tornai šalamun szemét nézzétek meg az ég 

mindenható fényét 
nézzétek meg a kezét nézzétek meg a derekát 
nézzétek meg hogyan jár nézzétek meg hogyan érinti a talajt 
a bőrödnek olaj illata van 
a hajad a napfény porszemcséje 
a csillagok csodálkoznak ki csodálkozik a csillagokon 
a tenger kék ki az ég védnöke 
te hajó vagy :a tenger közepén nem bánthat seren vihar — 

sem szél 
te hegy vagy a siksá,g közepén !te tó vagy a puszta föld közepén 
te vagy a speculum humanae salvationis te vagy a rossz 

révkapitanya 
melletted rnmnden fény túl szerény melletted minden nap 

sötetség 
minden tégla minden ház minden morzsa minden porszem 
minden szövet minden vér minden hegy minden hó 
minden fa minden élet minden völgy minden szakadék 
minden gyűlölet minden bárany minden izzás minden szivárvány 

Kicsoda ki (2) 

mileizko matanović  a  legnagyobb bІоf#оđо  valamennyi közül 

ő  gyalázatos nyomorúságos és szalamandra 
ő  egy tökfejű  
ő  piszkálja az orrát 
ő  oly szörnyen tökfej ű  hogy az embernek megáll az esze 
xnilenko matanavić  .tetves és rühes 
ő  fiaciszta 
ő  púderozza magát 
ő  jegy tökfejű  blöffölő  és •hullámokat csináltat a hajába 

ő  .a fasiszta párt főtitkára 
ő  egy tökfejű  
ő  a legklasszikusabb talpnyaló típus valamennyi közül 
ő  oly szörnyűségesem hazudik és mellébeszél 
hogy mindez együttvéve egyetlen szemmel látható hazugság 

és mellébeszélés 

S  a levegőben röpköd és mellé bandzsít 
S  a legyeket eszi és mindegyiket elkapja és szétszaggatja 
S  egy dög 
ő  gömbének született és görbének hal meg 
ő  egy gyalázatos nedves medd ő  hal és lusta hagy bűzölögjön 

Honnan veszi Mizzi 
hogy Tornai Šalamun 
meztelen és proletár 

mivel utazol legszívesebben? 
gőzössel 
miért? 
mert róla messzire ellátni 
mit láthatsz? 
a tengert 
unit még? 
az eget 
félsz-e a vihartól? 
nem a gőzös viharban nem hajózik .ki 
ne és ha a vihar a tenger közepén éri a g őzöst? 
akkor félek 
nem tudsz úszni? 
tudok 
hát akkor miért félsz? 
félek hogy számba jön •a víz 
mely állatokat szereted legjobban? 
a kutyusokat 
hát az oroszlánokat? 
az oroszlanokat nem szeretem 
miért? 
mert a kutyusok félnek t őlük 
mit szeretsz legjobban? 
a katalógust 
mi van vele most? 
szomorúan tönkrement 
hogy-hogy? 
az emberek nem bírnak bennünket 
miért nerce bírnak benneteket? 
mert marko .azt írta glava od kurca 
hát te mit írtál? 
muca foka 
mért vagytok ilyen gonoszok? 
mert szomorúak vagyunk 
nem azt mondtad hogy derűs vagy és hogy örülsz az életnek? 
azt mondtam hogy derűs vagyok és hogy örülök az élet зіek 
de igazán szólva szomorú vagyok 
és mihez kezdtek most? 
forradalmat csinálunk 
mi vagy fehér vagy? 
néger 
mikor érzed legjobban magadat? 
mikor meztelen vagyok 
miért? 
mert szabadnak érzem magam 
mért érzed magad szabadnak? 
mert meztelen vagyok 
tornai šalamun meztelen és proletár 

Gyorsan remélek 

milyenek a kisgyerekek? 
fecsegők 
mi tetszik legjobban rajtuk? 
sapkájuk és körmük 
hát a kis seggecskékhez hasonló rózsás arcocskájuk? 
remélem hogy lesz lakásom a végrehajtó tanácstól 

mileгКo. matanović  a sírban fogja befejezni 
S  egy dög 	 I 	 konc József fordétása 
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tolnal oÍÍÓ 

tornai  
šalamun 
(a mici — proj ektumhoz) 

Nem vagy te meztelen TOMAŽ ŠALAMUN 
Feltételezem az olaszoknál az osztrákoknál öltözködsz 

TOMAŽ ŠALAMUN 
Az olaszoktól az osztrákoktól csempészed gúnyádat 

TOMAŽ ŠALAMUN 
Öngyújtód tudom görög TOMAŽ ŠALAMUN 
És proletár sem vagy te TOMAŽ ŠALAMUN 
Még csak lumpenproletár sem TOMAŽ ŠALAMUN 
Proletár nem taknyoz proletárról TOMAŽ ŠALAMUN 
Nem nárciszoid TOMAŽ ŠALAMUN 
Te a SLOVENIJALES vagy TOMAŽ ŠALAMUN 
Neked fizetem havonta kölcsönöm TOMAŽ ŠALAMUN 
Vörös ágyamért ami a forradalmakat idézi TOMAŽ 

ŠALAMUN 
Amiben feleségemet kecerészem TOMAŽ ŠALAMUN 
Gumi nélkül gumi nélkül TOMAŽ ŠALAMUN 
A cigányok és az államf ők sok gyereket engedhetnek 

meg maguknak TOMAŽ ŠALAMUN 
Gumi nélkül mert ha gumit akarok húzni a gumibotra 

TOMAŽ ŠALAMUN 
KATALOG-tok prezervatív-katalógusa jut mindig 

eszembe TOMAŽ ŠALAMUN 
És a gumibot mint napon a vásári mákoscukorrúd 

lekonyul TOMAŽ ŠALAMUN 
Neked fizetem havonta kölcsönöm TOMAŽ ŠALAMUN 
Óarany fotelomért TOMAŽ ŠALAMUN 
Amiben naponta térdemen többször megváltom 

a jugoszláviai magyar irodalmat TOMAŽ ŠALAMUN 
Mily nyelvtörő  név TOMAŽ ŠALAMUN 
Hogy lehet egy irodalomnak ilyen hosszúkás neve 

TOMAŽ ŠALAMUN 
Még csak a második részletet fizettem ki neked 

TOMAŽ ŠALAMUN 
De máris helyre húsvágódeszkácskán naptárocskát 

kaptam TOMAŽ ŠALAMUN 
Nem mondom a szlovénok tudnak bánni üzletfeleikkel 

TOMAŽ ŠALAMUN 
Igaz az ágy már bizalmasan tudatta velem 

TOMAŽ ŠALAMUN 
Nem éri meg a lefizetés boldog pillanatát ami felér 

egy kecerészéssel TOMAŽ ŠALAMUN 
A fotelra meg ráfolyt a tus TOMAŽ ŠALAMUN 
A tus engem mindig MICHAUXRA emlékeztet 

TOMAŽ ŠALAMUN 
Habár az is igaz jugoszláviéban te gyártod a legjobb 

ágyakat fotelokat TOMAŽ ŠALAMUN 
A SLOVENIJALES vagy te TOMAŽ ŠALAMUN 

Te a SLOVENIJA VINO vagy TOMAŽ ŠALAMUN 
Palicson az állatkert mögött állítják el ő  TOMAŽ ŠALAMUN 
Horgosi sző lőbő l és szerbiai bóvliból TOMAŽ ŠALAMUN 
Igaz kitű nő  bor TOMAŽ ŠALAMUN 
A SLOVENIJA VINO vagy te TOMAŽ ŠALAMUN 
Te a SLOVENIJA VINJAK vagy TOMAŽ ŠALAMUN 
A SLOVENIJA VINJAK vagy. te TOMAŽ ŠALAMUN 
Hegynek hegy vagy te TOMAŽ ŠALAMUN 
De te nem vagy az ARARÁT TOMAŽ ŠALAMUN 
Az egy magyar daganat TOMAŽ ŠALAMUN 
Az nem szlovén TRADE MARK TOMAŽ ŠALAMUN 
Igaz verseiden érezni az össz Zilahi szlovén kiadásának 

hatását TOMAŽ ŠALAMUN 
Te a TRIGLÁV vagy TOMAŽ ŠALAMUN 
A TRIGLÁV Jugoszlávia legmagasabb csúcsa 

TOMAŽ ŠALAMUN 
... méter magas csúcsát télen is hó fedi TOMAŽ 

ŠALAMUN 
És szlovéniában van TOMAŽ ŠALAMUN 
A szlovénok szeretnek síelni polkázni és jégen kuglizni 

TOMAŽ ŠALAMUN 
És hegyet mászni TOMAŽ ŠALAMUN 
Te a legfejlettebb köztársaság vagy TOMAŽ ŠALAMUN 
Te a GRAFIKAI BIENÁLÉ vagy TOMAŽ ŠALAMUN 
Te az OLIMPIJA kosarazója vagy TOMAŽ ŠALAMUN 
Te a CERAR vagy TOMAŽ ŠALAMUN 
Te a JOSIP VIDMÁR vagy TOMAŽ ŠALAMUN 
Te a MIHA MARINKO vagy TOMAŽ ŠALAMUN 
Te a TOMOS vagy TOMAŽ ŠALAMUN 
A legfejletteb köztársaság vagy TOMAŽ ŠALAMUN 
Te a SLON vagy TOMAŽ ŠALAMUN 
Te egy ljubljanai alagút gombatelepe vagy 

TOMAŽ ŠALAMUN 
Te a DOREEN vagy TOMAŽ ŠALAMUN 
DOREEN a Ijubljanában élő  indonéz asszony akibe 
legénykoromban fülig szerelmes voltam TOMAŽ 

ŠALAMUN 
DOREEN akihez verseket írtam TOMAŽ ŠALAMUN 
Verseket amelyekkel el őször váltottam meg a jugoszlávfai 

magyar irodalmat TOMAŽ ŠALAMUN 
Te a legfejlettebb köztársaság vagy TOMAŽ ŠALAMUN 
És van egy erős kapocs TOMAŽ ŠALAMUN 
Egy misztikus kapocs ami összeköt bennünket 

TOMAŽ ŠALAMUN 
Slovenija és Bácska fej fej mellett az öngyilkossági 

ranglistán TOMAŽ ŠALAMUN 
Versem most erre a kapocsra kalapálom TOMAŽ 

ŠALAMUN 
Hallgasd TOMAŽ ŠALAMUN 
TOMAŽ TOMAŽ TOMAŽ TOMAŽ TOMAŽ TOMAŽ 

TOMA.Ž TOMAŽ TOMAŽ ŠALAMUN 
TOLNAI OTTÓT és TOMAŽ ŠALAMUNT ez a misztikus 

kapocs kapcsolja össze TOMAŽ ŠALAMUN 
Szétválaszthatatlanul TOMAŽ ŠALAMUN 
Mint koresszülött ikreket TOMAŽ ŠALAMUN 
Szétválaszthatatlanul TOMAŽ ŠALAMUN 
Egy klubnak vagyunk a tagjai TOMAŽ ŠALAMUN 
Az Öngyilkosok klubjának TOMAŽ ŠALAMUN 
De nem vagy te meztelen TOMAŽ ŠALAMUN 
És proletár sem vagy te TOMAŽ ŠALAMUN 
És forradalmat sem csináltok tí TOMAŽ ŠALAMUN 
És forradalmat sem csináltok ti TOMAŽ ŠALAMUN 
És forradalmat sem csináltok ti TOMAŽ ŠALAMUN 
És a SLOVENIJALES sem vagy te TOMAŽ ŠALAMUN 
És a SLOVIN vinjak sem vagy te TOMAŽ ŠALAMUN 
És a TRIGLÁV sem vagy te TOMAŽ ŠALAMUN 
És a CERAR sem vagy te TOMAŽ ŠALAMUN 
És a MIHA MARINKO sem vagy te TOMAŽ ŠALAMUN 
És a DOREEN sem vagy te TOMAŽ ŠALAMUN 
És a legfejlettebb köztársaság sem vagy te 

TOMAŽ ŠALAMUN 
És a SLON sem vagy te TOMAŽ ŠALAMUN 
És az alagút gombatelepe sem vagy te TOMAŽ ŠALAMUN 
Te költő  vagy TOMAŽ ŠALAMUN 
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha TOMAŽ ŠALAMUN 
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha TOMAŽ ŠALAMUN 
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A műelemzés az elmúlt évtizedekben 
szinte szenvedeilye volt. Irodalomtörténé-
szek, filozófusok, nyelvészek egyaránt IId-
sérletet tetteik és tesznek, hogy ezen az 
úton is — vagy talon éppen ezen az úton 
— közelebb jussanak a vólág, a társada-
lom, az ember megértéséhez. 

Az egyre nagyobb bért hódító általános 
nyelvészetó, általános szemiotikai kutatá-
sok és természetes következményük, az 
orosz formalista iskola reneszánsza a 
verselemzés kérdését állították különösen 
előtérbe. Teoretikus kísérletek és konk-
rét elemzések egész sora született az el-
múlt években, ;amelyek ha sokszor vitat-
hatók, sokszor túlzottan egyoldalúajk is, 
sok szempontból gazdagították a vers-
elarnzésről, és magáról a versről alkotott 
eddigi ismereteinket. A verselemzések kö-
zött megkülönböztнtett hely illeti meg 
Romara Jakobson elemzéseót. Ezek egyi-
két mutatjuk be itt. 

Egy rövid bevezetőben e bonyolult kér-
déskomplexusnak még leglényegesebb 
pontjaira se térhetünk ki, mégis szüksé-
gesnek tartunk néhány megjegyzést álta-
lában a verselemzésről, Jalkobson mód-
szereről, és néhány szót Kavafószról. 

Minden irodalmi szöveg egy „kapcso-
lat háló", amely — ahogy JulIa Kristeva 
szellemesen megálЖpítja1  — „írás"-„ol-
vaals” jelhegű. Ezzel azt akarja kife-
jezésre juttatni, hogy minden Irodalmi 
szöveg két szöveg dialógusának tekinthe-
tő, hiszen minden szövegben, az „írás-
ban", ott funkcáoná1 másik szövegként 
mindaz, amit írója addig olvasott, ott 
funkcionál az olvasás". Ez a két állítás 
a művek struktúrájának bonyolult szer-
vezettségére utal. E kett ősség megjelölé-
sére nem céLszerü a „struktúra" és „tör-
téneti produktum" elnevezéseket alkal-
mazni, mert ez azt a téves következtetést 
sugallhatja, hogy a strukturálós és tör-
téneti vizsgálat a mű  két egymástól 16-
nyegéiben különböző  vizsgálati módszere, 
sőt esetleg még azt is, hogy e két r бd-
szer összeegyeztethetetlen. Holott, ha ezt 
valaha így is hitték, xna már nincs így 
a nyelvészetben sem. Erre vonatkozóan 
elég talán éppen Jakobsont idézni, aki 
1962-ben, a IX. Nernzetközi Nyelvész-
kongresszus tanúságait e kérdést illetően 
a következőbben összegezte: „Hegel .ter-
minwsaival élve azt mondhatnánk, hogy 
a hagyományos tan ehlentкt+ele (antitézise) 
meghátrált a tagadás egy tagadása ell őtt, 
azaz a közvetlen közeli és a távoli múlt 
létrejö-tt szintézise el őtt" 2 A ma kialaiku-
lóban lévő  nyelvészet a hagyományos ér-
telemben sem nem történeti, sem nem 
strukturalista, hanem az elérhet ő  legeg-
zaktabb módszenekkel kívánja kutatná a 
nyelvnek és az egyes nyelvi képz ődmé-
nyeknek mind strukturálós, mind törté-
rzeti aspektusaót. F.zzé1  a szemlélettel kell 
közeledлünk a műelemzés kérdéseihez is. 
A műalkotások struktúrájának baПyo-

lultságából szervesen КÖVetКezik, hogy 
eieanzése eredményesen csak jólatgon-
dolt kutatási stratégia alapján történhet. 
Az elemzést valahol kezdeni kell. Ehhez 
a legmegfelelőbbnek látszó út, ha először 
nem csak „írás"-„olvasás” jellegét mel-
lőzzük, hanem a „kapcsolat-hálót" ás le-
redukaljuk a magából a szövegb ől úgy 
kóelemezhető  kapcsolatokra, hogy közben 
külső  vonatkoztatási rendszerként kázáró-
Lag az adott nyelv rendszenét vessziik fi-
gyelerrnbe. Nem azért mert a többit egyszer 
s mindenkorma mellőzni kívánjuk, vagy 
mert nem tartjuk fontosnak, hanem azért, 
mert minden irodalmi mű  elsősorban 
„szöveg", és ,a nyelvészet — a humán tu-
dományok rnatem,atlkája — ennek vizs-
gálatához jelenleg több segítséget tud ad-
ni, mint bármely más aspektus elemzésé-
hez, barmely más segédtudomány. 
A nyelvé műalkotásék szövegének kü-

lönleges nyelvi szemantikai megterhelését 
az adja, hagy a szöveg egységei a legtöbb 
esetben önmagukban véve is a köznyel-
vitđl eltérő  módon használják a nyelvi 
kódot, de ha nem teszik is, belekerülve 
a anű  előterébe, a többi szövegegységhez 
viszonyított eufonetikaó, ritmikai, szintak- 

grammatikai 
képalkotás 
kavalisz 

„emlékezz, 
test" cimli 
versében 

roman jakobson 
és 

peter kolaklídl sz 

Pef ő fi S. János Fevezet ője 

tikai, szemantikai hasonlóságuk és külön-
bözéseik révén, kölcsönösen részesülnek 
a többi egység jelentéséből is. 

A legtöbb vers nyelvileg is nyelv-ze-
neóleg is kétszeresen strukturált szöveg. 
Egyrészt mondatai különféle kosnplexitá-
sú kornpozícáóegységek során át épitik fel 
a mű  egyedi struktúraját, másrészt a 
kompozíció minden rétegében alegkülön-
félébb ismétlődő  visszatérések hozzák lét-
re azokat a jeleвtéseket, aemelyekkel az 
egyes elemek csak 'az adott m űben ren-
delkeznek. A nyelvi elemzés célja ennek 
a nyelvi — nyelv-zenei jelentéshálónak 
a feltarasa. 

Hogyan helyezhetők bele Jakobson 
elemzései egy ályen — az elérni kívánt 
teljesség jegyében megfogalmazott —
komplex nyelvi elemzés keretébe? Jakob-
son elődlegesen az ismétl ődő  visszatéré-
seket elemzi egy meghatározott szempont-
ból. Több tanulmányában foglalkozik a 
paralelizmus kutatás jelent őségével és 
történetével. A kutatás területeit vizs-
gálva talált rá egy viszonylag elhanya-
golt területre, az úgynevezett gra~іЪmati-
kai parallelózmusokéna. „Minden kélő  ér-
zékenységgel rendelkező  olvasó ösztönö-
sen érzi —írja —ennek a grammatikai 
eszköznek a hatékonysá:gát és szemanti-
kai súlyát anélkül, hogy kísérletet tenne 
tudatos elemzésére." đ  csaknem vala-
mennyi venselemzésébеn ezt igyekszik 
„tudatos elemzéssel" feltárni és rmegmu-
tatni. Elemzésednek száma egyre n ő. (Ele-
mezte többek között Puskini „Ja vesz lju- 
bál" és „Cato b ómernó tebe moem", Sár 
Ph. Sidney „Arcadia", B. Brecht „Wór 
sind sie Ch. Baudelaire „IV Spleen" cí-
mű  versét, illetőleg Claude Lévi-Stгausz-
szal Ch. Baudelaire „Les chats", Boris 
Cazacuval M. Emirnescu „Revedere" és 
P. Valesioval Dante „Se vedi li occhi 
miei" című  versét.) 3  Mont annyi más vo-
natkozásban itt is egy egyszer valahol 
felfedezett nyelvi jelenség univerzális 
jellegét kutatja. 

Módszere, miként a fonológiában, 
amelynek egyik megtaremtoje, bizonyos 
megkülönböztető  jedgyek megallapitása és 
a különféle egységek meghatarozása, el-
határolása e megkülönböztetd hegyekben 
kimutatható oppozíciók segítségével. Aünit 
egy-egy mű  struktúrájáról így megállla-
pit, ,az a mű  mikroszkópákus szerkezete. 
(Egyik elemzésének címében benne is van 
a „m,ikroszkápikus" jelző.) Elemzései a 
maguk nemében teljesek, egy szándéko-
sam körúlhatárolt részjelenség igen mély-
reható vizsgálatai. S ha módszerükkel és 
tartl¢nukkal beépülnek majd egy — vár-
hratóaл  .az épp most bontakozó szövegel-
mélet szgítségével létrejöv ő  — átfogóbb 
modellbe, .az fog bekövetkezni a nyelvi 
elemzés egyik területén, amit a „részek 
és egészek" vizsgálatával kapcsolatban 
Jakobson valamennyi nyelvi jelenségre 
vonatkozóan magfia is elengedhetetlennek 
tart. Ma még talán eléggé fel nem be-
csülhető  hozzájárulása ehhez a modell-
hez, hogy egy a fonológiából ismert ha-
tékony elemzési módszert kiterjesztett a 
költői nyelv egyik aspektusának vizsgá-
latára, és igen részletekbe menően ká is 
prábalt 4  

Jakobson célkitűzése részben megdhatá-
rozza elemzendő  verseinek kiválasztását 
is. Amellett, hogy különféle nyelven írott 
verseket elemez, töbibnyáre olyanokat vá-
laszt, amelyek lexí caá trópusokban nem 
bővelkednek, vagy egyenesen teljes egeé-
szében mellőzik azokat. Valószínű  ez ve-
zethette zl Konsztantinosz K!avafiszhoz is, 
akiről mindem méltatója —így Vas Ist-
ván is — megírja, hogy „lírájában egyet-
len kép, meg csak hasonlat sem fordul 
elő" s 

Kavafászt C. M. Bowra a The Creative 
Experiment című  művében mint a mo-
dern líra megteremt őének egyikét mutat-
ja be Apollónairrel, Maj;akovszkijjal, 
Paszte¢mákkal. Eliottal, Lorcával és Al-
bertivel együtt. Ez a modern költészet 
elókészítésében jelentős helyet betöltő  
új-görög lírikus csaknem egész életét 
hazáján kíviil, Alexandriában töltötte 
hóvatalnakként, egyiptomi szolgálatban. 
„... nem az a becsvágy vezette — írja 
róla Vas István — hagy modern költé-
szetet csináljon: a maga saját és eredeti 
költészetét ,akarta megteremteni, és ezal-
tal, magától értetődően, modern költő  
lett". Majd később modemségét a követ-
kezőkben fogalmazza meg: „Legtárgyila-
gosabb témájú és hangvételű  verseibe is 
valamilyen rejtélyes alkímiával bele tud-
ta olvasztani a maga legszemélyesebb éle-
tét: nyilván innen van — ha odafigye-
liink — szívszórítáan szermélyes hatásuk. 
Ot magát !is csak ,az ember érdekli: f ű, fa 
virág, táj — a természetnek semmilyen 
része sem talralbató verseiben. Szemlélete 
heroikus és fanyar — elválaszthatatlanul. 
Az emberi történelmet szatirikusan látja, 
nagyságát mégis láttatni tudja. Minden-
esetre: működése egyike az irodalomtör-
ténet ritka pшanataixzak, amikor a magas 
hőfaku felvilágosultság önaga válik köl-
tészetté. Mindezt röviden úgy is mond-
hatjuk, hogy Kavafisz modernsége nem 
formai, hanem lényegi." 

Dámitriosz Hadzisznek a már idézett 
kötetben levő  életrajzi jegyzeteiből tudjuk 
meg, hogy Kavafisz költöó életm űvét ösz-
szesen százötvennégy vers alkotja. Költe-
ményeót kötetben soha nem adta ki. 
Mindegyiket különálló lapokra nyomtatta 
és így küldte szét barátainak és néhány 
versértőnek. Mikor 1933-tan, hetvenéves 
korában meghalt gégerákban, alig volt 
aki tudta volna, hogy milyen nagy költő  
volt. Úgy élt és alkotott, ahogy Itbaka 
című  versében megírta, amely a követ-
kezőképp zárul: 

Csak minden gondolatod Ithaka legyen; 
végső  célod, hogy egyszer oda juss, 
de ne siess az úttal semmiképp. 
Inkább legyen hosszú, minél hosszabb az 

út 
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hogy évekkel rakva szólj ki a szigeten, 
az út aratásával gazdagon, 	._ 
s ne várd, hogy Ithaka majd gazdagon 

fogad. 
Neki köszönöd a szép utazást, 
mit nélküle sosem tehettél volna meg, 
hát mi mást várhatnál még Ithakától? 

Nem csaphat be Ithaka, ha szegény is: 
a szerzett tudásból s tapasztalatból 
máris megtudhattad, mit jebent Ithaka! 

(S. Gy.) 

(Az eredeti, angol nyelven írt elemzés a Litt- 
guistics című  folyóiratban jelent meg: XX/ 
1966/51-59.- - Peter Kolaklidész athéni egye- 

temi tanár, akkor a Harward egyetem ven-
dégprofesszora volt.) 

1 J. Kriszteva, Pour une sémtologie des para-
grammes, Tel Quel 29. 1967. 

2 A IX. Nemzetközi Nyelvészkongresszus zd-
róelőadása , Nyelvtudományi közlemények 66. 
(1964). 

3'Baudebaire „A mato0ká0c" eían ű  versének elem-
zése magyar nyelven Helikon 1968. 1. számá-
ban olvasható. 

4 Jakobson válogatott tanulmányainak gyűjte-
ménye már kűlönböző  nyelveken megjelent: 

Essais de linguistique générale Szerk. Ni-
colas Ruwet, Póris, 1963. 260 lap 
Saggi di lingvistica generale Szerk. 
Luigi Heilmann, Milano. 1966. 219 lap. 

Lingvistika i poatika 
Szerk. Milka Ivić, Belgrád. 1966. 327 lap. 
Magyar nyelvű  kötete most van sajtó alatt. 

5 Konsztantinosz P. Kavafisz, A barbárokra 
várva, Versek, Somlyó György és Vas István 
fordítása, Budapest 1968. 

6 E. Benveniste. Actif it moyen dans le vine 
Journal de Pchychologie 43. (1950) 

7 „Minthogy a preasensi aspektus, ebben az 
imperfektum, folyamatosságot jelöl, a cselek-
mény megjelenítésére és leírására képes, 
szemben az aorisztosszal, amely azt csak meg-
állapítja." 

8 A. Mirambel, La langue grecque modern. 
Paris, 1959. p. 134. 

Lássuk ezekután magát az elemzést. 

ОУМН ~ОУ , ЕOMIA . . . 

Е52МА , дvµll вov oxt µovo то  лoвo ayaлrlOrlxeS, 
oxt µоиаха  ra xQe(3(3атна  only лlayiaвΡн5, 
aJ~] a н ' енвние 5 -re; eл tдvµte5 nov yta area 
yvaRti;av µ е 5 пта  µатна  ~avepa, 
н ' eтQeµave µ е 5 втriv cpwvtl - xat налоно  
тvxatov eµпoSto те5 µaтatwae. 
To1Qa лои  etvat оЈ~а  лна  µеаа  a-ri лаое ) дov, 
µoia~et axeSov нai ae; 6л tдvµte5 
exetve5  sav va Soдrixe5 -  no;  yvaAt~av, 
дvµr!aov, µ е 5  a-ra  µатна  nov  as хитта ~аи  
ne; eтQeµav µ е 5  a-riyv cpwvrl, yta  as,  дvµr!aov, awµa. 

A vers egy lehetőleg szószerinti fordítása:* 

Emlékezz,  test...  

Test, emlékezz, ne csak ,arra, hogy hányszor szerettek 
ne csak az "agyakra, ahol feküdtél, 
de mindama vágyakozósakra, melyek teérted 
gyúltak ki a megnyílt szemekben, 
és remegtek a hangban, - de valamely 
váratlan gátlás őket meghiúsította. 
Most, mikor mindez már a múltban rejtezik, 
úgy tűnik, hogy azoknak a vágy knak is 
odaadtad magadat akkor - hogy gyúltak ki, 
emlékezz, a szemekben, amelyek terád néztek, 
hogy remegtek a hangban teérted, emlékezz, test. 

* Vas István műfordítása, amit a szószerinti fordításnál is 
használtunk, a következő : 

fe1- 

Test, gondolj arra ... 

Test, gondolj arra, ale csak, hagy hányszor szerettek, 
ne csak .az ágyakna, ahol hevertél, 
de mind a vágyakozásra, mely érted 
villámlott a megnyílt szemekben, 
és remegett a hangban, s valamely 
véletlen gátlás meghiúsította .. . 
Most, mikor minden a mély múltban rejtezik, 
úgy rémlik, mintha magadat mindama vágynak 
odaadtad volna akkor - mennyi villám! 
Gondolj arra, hogy a nádnéző  szemekben, 
hogy remegtek .a hangban: test, emlékezz arra. 

A vers közvetlen felosztása dichotóm: két összetett mondatból 
áll, és minthogy a sorok száma páratlan, ez a két rész nem 
egyenlő. Az első  mondat hat, a második öt soros. Mindkét mon-
dat struktúrája trichotám. Az els ő  mondat főmondatinak tran-
zitiv igei állítmánya három tárgyra iranyul, amelyek tárgy jel-
legét mindhárom esetben névelő  jelzi (-so, egy ezt követő  tárgyi 
mellekmondattal, -ra хge(flaтta egy alárendelt mondattal onov 
n?'ayta;ss, végül  -re;  ent3vµte5 egy három egymás mellé rendelt 
mondatból álló mondatkomplexussal). Az első  mondat főmonda-
tának triehotómiájával paralel a második mondat felosztódása 
három egymástól független mondatra. Az els ő  mondat főmondata 
szembeállítja harmadik összetev őjét az első  kettővel: oxt µovo oxt 
µovaxa - al7 a х ' (:ne csak... ne csak .. - de). A három aláren-
delt mondat, amely e főmondat harmadik tárgyára vonatkozik, 
ugyanezt a felosztási elvet tükrözi: nov yva и,.t~av, x' e-гQeµave -
xat µa гatwa5 (melyek ... gyúltak !ki ... és remegtek... - de meg-
hiúsitotta). A második mondat f őmondatából ezzel szemben az 
elsőt különíti el indikativuszban lévő allítmánya a következ ő  
felszólító állitmányú másik kettőtől: µota~et - wµђaov, wµmfaov 
úgy tűnik ... - emlékezz ... emlékezz ...). 

Mindkét mondat öt-öt alarendelt mondatot tartalmaz, de míg 
a vers kezdő  mondatában az alárendelt mondatokat minden 
esetben megelőzmk azok a főszavak, amelyekre ezek vonatkoznak, 
a zárómondatban ez a sorrend fordított. Minden els őrendű  mm- 

latot •megelőz egy másodrendű : 1) іzоQa nov stvat 2) na yvaltlav 
3) no; e ~Qeµav (mikor rejtezik, hogy gyúltak ki, ,hogy remegtek). 
E mondat első  főmondatát ezenkívül követi is egy másodrend ű  
mondat (xat sav va So Э r!нe5) (hogy... odadtad magadat), máso-
dok főmondatát pedig egy harmadrendű  (nov se xvvnalav) (ame-
lyek terád néztek). 

A vers szintaktikai szerkezete egy diagrammal szemléltethet ő . 

A vers négy főmondata közül háromban ugyanaz a felszólító 
alak található %µrіsov (eгLdkerrz), egyben pedig, a ¢iásodik mon-
dat főmondatában a személytelen µotatet (úgy t űnik). Gramma-
tikai alany egyik főmondatban sincs. Az alarendelt mondatokban 
az indikativuszi formák mellett vagy nem áll kifejezett alany 
(ötben a tíz közül), vagy .a ragozhatatlan nov (amely, amelyek) 
partikuln található, így a negyedik, ötödik és tizedik sorban lév ő  
igékkel l~apesalatban. Az egész versben csupán a két mondat 



27 

határán lévő  két sorban találunk nomvnativuszban lév ő  szót: a 
második mondat első  sorában o]~a (minden) névmást és az els ő  
mondat utolsó • soraban az suto&o (gátlás) f őnevet. Így mindkét 
mondatot két független ragozási f олі  а  keretezi — egy nomina-
bмuszi ás egy vokatvvuszi 5wua (test) alakkal indul, utolsó sora 
pedig ,a suхoSo (gátlás) nomirLativuszban álló f őnevet tartalmazza: 
a második mondatban épp ellenkez őleg, a o7 a (minden) nomina-
tivuszi ailak áL a mondat elején és a 5w ш  (test) vdkati eszi alak 
a mondat végén. 

Az egyetlen nominatívuszban álló f őnév a vers középs ő , hato-
dik sorában található. Ez a második a középs ő  sor három v lódi 
lexikai egysége közül (szemben a тss kifejezetten grammatikai 
névmási formával): így su сo&o (gátlás) valóságos középpontja az 
egész kompozíciónak. Ezt a szot különféle jegyek emelik ki. Ez 
az egyetlen nem vokativuszban á11ó f őnév .az egész versben, amely 
előtt nem áll határozott nével ő , így ebben a vonatkozásban a 
vers alső  ,és utolsó szavához, a vakativuszban álló 5wua (test) 
szóhoz kapcsolódik. Ezenkívül ez aszó az egyetlen az egész vers-
ben, amelyhez melléknévi jelz ő  társul wxa іov euлoóo (váratlan 
gátlás). Ez az egyetlen f őszó, amelyet névmási határozójától —  
хехсоо  (valamely) — elszakít egy enjambement. Továbbá ez a 
domináns eleme az egyetlen olyan tranzitiv szerkezetnek, amely 
nem áll kapcsolatban a masodik személlyel, sem mint cselekv ő-
vel, sear mint a cselekvés tárgyával: su хoЫo -n ss uaтa шwss (•gátlás 
őket meghiúsította). A páratlan számú sort tartalmazó versekben 
a középső  sor grammatikai felépítése igen gyakran különbözik a 
többi sorától. 

A harmadik személyű  igei formák között }штatw;s (meghiúsí-
totta) 1) az egyetlen egyes számú perszonális állítmány, szemben 
hat többes számú formával (a másik egyes számú  forma  uo'aŠг L 
[úgy tűnik] személytelem): és 2) az egyetlen harmadik személy ű  
aorisztosz, szemben öt imperfektummal és két praesensszel. Más-
részt a versben sem a praesenszben, sem az imperfektumban 
nincs második személyű  alak és az egyetlen változatosság, amit 
a költő  az indikativuszban megenged .az aorisztosz második sze-
mélyével kapcsolatos. Második személyű  aorisztosz háromszor 
fordul elő  a versben ayari Эrlxs5, ytasss, bo Эr~xss (szerettek —
szeretve voltál, feküdtél, odaadtad magadat). Ha még azt is figye-
lembe vesszük, hogy háromszor fordul elő  imperativuszi alak és 
miлdћбгomszor aorisztoszi változatban, megállapíthatjuk, hogy a 
két igei aspektus közín, melyek egyikét praesensi, másikat aorisz-
toszi formák fejezik ki, az el őbbi a harmadik személyű  alakokra 
korlátozódik (öt többes számú, kett ő  egyes számú), míg az utóbbi, 
az aorisztoszi aspektus csaknem kizárólag egyes szám második 
személyű  alakként fordul el ő . Amint említettük a hatodik sorban 
találjuk az egyetlen kivételt, •az egyetlen harmadik személy ű  
aorisztoszi alakot: ua Тa Цwss (eлegh бsitotta). 

A görög igei aspektusokat különféle szemantikai jelleg ű  elne-
vezésekkel illetik — perfektív/imperfektiv, punktuális Пineáris, 
terminativ/progresszív — m цntihogy azonban ezek egyike se ter-
jedt el egyeduralkodáa:n, ml megmaradunk a tisztán formális 
aorisztoszi/praesensi elnevezések mellett. 
Mindkét aspektus egyenl ő  arányban fordul elő  a versben: 

négy aorisztosz és három aorisztoszi imperativusz alkotja az 
aorisztoszi formák hét el őfordulását, míg a hét praesensi forrna 
öt imperfektumból és két praesensb ől áll. Az aorisztoszi formák 
szimmetrikusan oszlanak el a versben: egy aorisztosz  van  a 
középső  sorban, három a bevezetésben (két aorisztosz és egy 
imperativusz a két kezd ő  sorban) és három a befejezésben (egy 
aorisztosz és két imperativusz a három zaró sorban). 

A hatodik, a fájdalmat ébreszt ő  suno&o (gátlás) szót gyújtó-
pontba állító középső  sor jelenti a vers tragikus tet őpontját. Az 
еLsö mondat befejező  és a második mondat kezdő  sora tartal-
mazza azt az összesen két mondatot, amelyben explicit alany 
van  — névszó•i az els őben, névmási (o) a) (mindez) a másodikban. 
A hetedik sor a múlt élménycinek átváltozását vezeti be, a jelen 
fényénél a hajdan volt elnyomott vágyak újraélednek és kielé-
gülést nyernek. A hetedik és nyolcadik sorra korlátozott jelen 
idejű  formák világosan szembenállnak mind a megelőző  három 
(4-6), mind a következ ő  három (9-11) sor harmadik személy ű  
praeterúumaival. 

A vers kulcsszava, a címben lév ő , valamint a szövegben ћб -
roпnszor visszatáгб  1uui1 ov (emlékezz) imperativusz figyelemre 
máltó Bigura etymologica eleme: 0vur ~ sov тss sлΡtІvuіss (emlékezz 
a vágyakra), és a nyolcadik sorban ugyanez a f őnév másodszor 
is megjelenik, hagy megегбsítsе  a régmúlt, testet nem öltött vá-
gynak mindenek fölött való és el nem múló jelent őségét a meg-
szólított test életében. 

Az .eltső  mondat tiutolsó igéje (ua тaw)5s [meghiúsította]) és a 
második mondat ceлtrálls igéje (8o8rlxss [odaadtad magadat]), 
azaz a vágyak váratlan meghiúsulása és apoteozisa közötti fe-
szülfrsбg sűrítve fejeződik ki az eoő  és második mondat szem-
bвtűnő  megfeleléseiben: az utóbbi részben megisméth, részben 
ellenkezőjére változtatja az el őbbi jegyeit. Vagy egyszerű  vagy 
tükörszimmetria kapcsolja össze épp a legfinomabb részleteket. 
Mindkét mondat három-:három tranzitiv igét tartalmaz: wur1 оov 
(emlékezz) és aya лΡr~~ rіxs5 (szeretve voltál) a kezd ősor elején és 
végén, és ua гΡaiw ґs (meghiúsította) a befejezósor végén az els ő  
mondatban, illetőleg vu1сov (emlékezz) és хvттa~av (néztek) 
ugyanannak a sornak elején és végén, és 8vurl аov (emlékezz) az 
utolsó sor végén a második mondatban. 

A tizenegysoros versben еlőfardдk5 tizenegy névszó közül csak a 
középső  alit  nominativuszban, az első  lés utolsó vokati iviisai, a többi  

nyolc (négy-négy mindkét mondatban) pedig akkuzativuszsi alak: 
V AAAA N AAAA V. Valamennyi névszó, a három akkuzati-
vuszhan  6116  második személyű  névmással együtt, és a f őnévi 
névmások általában az „élettelenek" osztályiba tartoznak, úgy 
hogy valamennyi „szereplő" metonimikusan (például ágyak a 
szeretók helyett) jelen-ik meg. Ez és a maszkulinum teljes hiánya 
jellemző  a vers grammatikai figuráira. A középen álló nomna-
tivuszi és a szélső  vokativuszi alakok egyes számú semlegesek. 
Az első  és második mondat négy-négy akkuzativuszi alakja két 
nem szabályos váltakozását mutatja, ,és az utolsó ;három mind- 
két mondatban lexikailag is azonos: semleges re ХOe(3(3ana, no 
zaQ г] 8ov [az ágyak, a múlt]) + n őnemű  (mm;  s хmtіvuљs; [a vá-
gyak]) + semleges (me uaт Lе  [a szemek]) + nőnemű  (тr1v cQwvri 
[a hang]).A kezd ő  vokativusz, ismételjük meg még egyszer, egyes 
számban  611, míg a további névszói formák két sort alkatnak, 
amelyekben a többes számú alakokat velük azonos számú egyes 
számú alak követi: három többes számú (oa ХQm ѓ 3еТш ,  ъs; 
sјuwu іss, тa uam іa [az ágyak, a vágyakozások, a szemek]) + há-
rom egyes szamú (név gaвvriv, s ілoSio, no хсat~ s ЛΡ0 ov [a hang, a 
gátlás, a múlt]) + két többes számú ( тн  sxttwuisc, тa uaтia [a 
vágyak, a szemek]) +két egyes számú ( тт  v cpwv эΡl, owua [a hang, 
test]). 

lexikai vagy legalábbis fonemikus hasonlóság van .az els ő  mon-
dat egyimás után következ ő  sorai és a második mondat megfelel ő  
sorai között: a hasonló kétszótagúak a mondat elején ООuua -
-nwpa, az alliteráló uovaxa és uoL СЖ  н i második soraikban, a sxsuvss 
névmás mindkét mondat harmaduk sorábatn, a  is;  o-ia ua т ~ayavsoa 
szócsoport a negyedik és a m ТOSuav(s) u ; етr~ v cpwvi szócsoport az 
ötödik soraikba-n. A legszembet űnőbb paralelizmusok „epanalep-
tikus" jellegűek. Ezek kapcsolják össze a befejez ő  mondat végét 
a kezdő  mondat elejévеl. A kezdet és a befejezés, azaz a vers 
első  és utolsó három sara közötti affinitást azonos jelleg ű  hang-
súlyos zárlat is erősíti: két daktiiikus és egy trochaeikus: 
ayan~Э rіxs5, л~ay іaсЕS, osva — yva) іtav хvгтa~av, со  ш . A vers 
többi részében (a negyedikt ől a nyolcadik sorig) minden igei 
forma többes és egyes szám harmadik személy ű , míg a beveze-
tésben és a befejezésben megjelenik az egyes szám második 
személy: a kezd ő  sorokban önmagáhaл , az utolsó három sorban 
pedig háromszor többes szám harmadik személy ű  alakokkal vál-
takozva. 

Az egyes szám második személy háromszor fordul el ő  a beve-
zetésben ( дvurlпov, eyanilrlxss, х7 ay іaass [emlékezz, szeretve vol-
tál, feküdtél]) és háromszor a befejezésb®n (So а rlхss wur1сov [oda-
adtad magadat, emlékezz, emlékezz]). A vers az úgynevezett 
„közbülső  módot", a médiumot csupán a іmбsodik személyű  for-
mákha.n alkalmazza. Két medio-passzivumot találunk a beveze-
tésben (1vurivov, ay r ~ Э rlxs5 [emlékezz, szeretve voltál]) és ugyan-
csak kettőt, az egyiket kétszer megismételve, a befejezésben 
So0rі•rs;, Эu и1аov [odaadtad nragadt, emlékezz, emlékezz]). A  me-
diunn azt jelöli, hogy arra a személyre vonatkozik a cselekvés 
akiről szó van, hogy visszaható (So1g хss [odaadtad magadat]) 
vagy tranzitiv, hogy ez utóbbi esetben a személy végrehajtója 
1vur ~oov [emlékezz]) vagy tárgya (aya хЭ rxs5 [szeretve voltál]) 
a cselekvésnek. Egyesek abban vélnek jelent ős kulcsot találni 
Kavafisz grammatikai szimbolizmusához, hogy egyedül a máso-
dik személlyel kapcsolatban fordul el ő  a medium, amely Ben-
veniste éles megfogalmazása szerint: „olyasi folyamatot jelöl, 
amelynek alanya az ostromlott: s az alany belül vasi a folya-
maton" 6 

A második mondat lényeges jegye az els ő  mondat bizonyos 
magkonstrukcióinak megfordított m вgismétlésében áll. A bekö-
szöntő  felszólítás nwua vurloov (test, emlékezz) fordított sor-
rendben tér vissza a vers végén wurhov, сwua (emlékezz, test) 
és ez az utóbbi variáns a hangsúlyt az „ вmlékezz" imperativuszra 
helyezve, a vers címét idézi. Az emlékezás f ő  !tárgya susivss Tss 
sлІд vuщ  (azok a vágyakozások) a második mondatban, mint a тs; 
sлΡ ~wu~s5 sxscvss (иágyakozások — azok) ibér vissza, ahol mind 
az inverzió, mint az enjambement .a mutatánévmá ѕra „azok"-ra 
helyezi a nagyobb hangsúlyt. Végül a yie esve yva7 av  is;  eTa 
uaтіa (teérted ... gyúltak lel a szemekben... remegtek a hang-
ban) sorrend is megfordul a második mondatban: STostuavs  is;  
еn ~ v gwvr~ , y іa es (gyúltak ki a szemekben... remegtek a hang-
ban... teérted) nagyobb hangsúlyt helyezve így a remegésre. 
Ezek az inverziók, miközben a hangsúlyt új módon osztják el, 
egyidejűleg azt a visszatéréstémát szimbolizálják, mint a zá гб-
mondat kulcsmotívumra. 

A második mondat úgy van megszerkesztve, mint az els őre 
adott válasz, az els őnek a szerkezete pedig az összetev ők szoros 
kapcsolatalt mutatja. A három bevezet ő  sort grammatikai para-
lelizmus kapcsolja össze: oxi uovo — oxi uovaxa —  е? e x' (ne 
csak... ne csak ... de). Az „ágyak ahol feküdtél" és a „feléd 
irányuló" be nem teljesedett vágyakozósak közötti kontraszt 
szőjatékszerű  kifejezést nyer a oxtov хn~ ay іaoss — a тov yra 
esve тa xps(3(3aTie — e-na µa гіa szócsoportok hangzásában. Ugyan-
csak grammatikai és fonemikus párhú гam kapcsolja össze azt a 
két sort is, amely .a csalódást hozó vágyakozás két megnyilvánu-
lását mutatja ;be: u;s OTa yavsOa uss еТТјv cpwvrl (a megnyílt sze-
meikben, a hangban). 

A fő  paronomasiát azonban a aorua (test) vokativusznak a hoz-
zátartozó Эvur~aov imperativuszban invertált mássalhangzó szer-
kezete alkotja. Ugyanennek a sornak más szavai — uovo тo 
~oсo — ugyancsak ezt a hangzásfigurát er ősítik. Amikor ez az 
imperativusz a tizedik sorban, majd a vokativusszal együtt a 
tizenegyedik sorban újra megjelenik, az (m) és (s) hangok új 



sűrűsödése erősíti ezeket a kulcsszavakat: vµr!aov, µEs aтa 
nov aE zv~~aav. 

;cos 	µEs aт7)v qp у  , y 	Эvµr! ~ov, 
аоo . 

Grammatikad elemzésűnk összefoglalásául megállapíthatjuk, 
hogy a morfológiai és szintaktikai struktúrák meglepően intenzív 
kiaknázása Kavafisz versében az eszközök szigorú ökonomiájával 
párosul. A gra¢nmatikaa kategóriák görög sokfélesége a versben 
megfontoltan és következetesen korlátozva van. A f őnévragozás 
két oppozícióra korlátozott: a vokatdvusz áll szemben az úgy-
nevezett deszdgnatdv formákkal — a no гnvnatdvusszal és az ak-
kuzativusszal, ahol az utóbbi: függ ő  eset, szemben a nominati-
vusszal és a vokativusszal. Ez a két nem-függő  eset csupán egyes 
számban fordul elő . Gendtivuszd alak egy sincs. A f őnevek akku-
zatdvuszd formái következetesen határozott nével ővel állnak, az 
egyetlen névelőfajtával, ami a versben található — és kizárólag 
az akkuzativusíi formák el őtt. Nincsenek sem hímnemű, sem élőt 
jelölő  főnevek, nincsenek melléknévi igenevek, sem melléknevek, 
az egy sokatmandó 'kivétel a középső  •sorban тvxatov (váratlan).•  
A személyes névmások használata az egyes szám második sze-
mélyű  akkuzativuszra korlátozódik a bevezetésben és a befeje-
zésben: alva, aE. 
đsszetett igealakok szintén nem fordulnak el ő. Az igeragozás 

néhány nyilvánvaláan bináris oppozícióra redukálódik: aorisz-
toszi versus praesensi, medio passzdvum versus aktivum, impe-
rativusz versus indikativusz és ez utóbbiban praeterdum versus 
praesens. Csak két személy fordul el ő : a második, a megszólí-
tott, és a harmadik, amiről szó van. Míg a második személy az 
egyes számra korlátozódik, a harmadik mind egyes, mind többes 
számú alakban megtalálható, a többes szám észrevehet ő  túlsú-
lyával. Másrészt a harmadik személy csak aktivumban fordul 
elő, részben tranzitív, részben nem tranzitiv szerkezetekben, míg 
a második személy mind ,aktivumban, mind medio-passzivurtlrban 
és a tranzitiv szerkezetek csupán medio-passzivumot alkalmaz-
nak. A két igei aspektus megoszlik a két személy között: a má-
sodik személy az aorisztoszi, a harmadik a praesensi aspektusra 
korlátozódik (egy kiugró kivétellel a középs ő  sorban). A máso-
dik személy az indikatdvusz és imperativusz, a harmadik a 
praesens és az imperfektum között választ. Így a címzettel kap-
csolatos „cselekvések" puszta megállapítások, míg valahányszor 
a cselekvés egy külső  tényezőre („harmadik személy") vonatko-
zik, azok az események folyamatuikban vannak bemutatva: a ha 
a múlthoz tartoznak is тіa µsoa ттo г  aе  E ov (már a múltban) 
úgy jelennek meg, mint örök jelenek, de nem epikai, hanem 
dramai múltként 7  

Mirambel tömör összefoglalásában „ez a szembenállas két ter-
minusé: egyrészt" — mint a be nem teljesült v gyakozások 
inperfektumában — „a folyamatos kifejlet, vagy a cselekvés 
megsokszorozásámrak fogalmáé: másrészt” — mint az örömet adó 
hajdan volt vágy k és a váratlan gátlás aorisztoszában — „a 
kifejlet hiányának, vagy a pillanatnyiságnak a fagalmaé." 8  

Kavafdsz versének morfolágiad szövetében talán a legnagyobb 
benyomást keltő  jegy a különféle grammatikai kategóriák össze-
függésének szoros, vagy éppen konstans megszerkesztettsége: 
például a médium imp]dkálja a második személyt, ez az egyes 
számot és az eoldsztoszi aspektust, míg a praesensi aspektus a 
harmadik személyt. E vers grammatikai szimbolizmusa tehát 
kevés felbonthatatlan komplexussal dolgozik. A vers szintaxisa, 
morfológiájához hasonlóan a felhasznált struktúrák egy egyedül-
álló előzetes kiválasztását mutatja és ebb ől ered ezeknek a 
szerkezettípusoknak és a kompozíciójában való eloszlásuknak 
igen nagy szemantikai megterheltsége. 

szintaktikailag a vers két mondatra bomlik, az egyik hatsoros, 
a másik ötsoros, míg morfológiai szerkezete a verset három szim 
metrikusan elhelyezked ő  részre bontja — a második személy ű  
igei és névmási formákra korlátozódó háromsoros bevezetésre, a 
harmadik személyt monapoldzáló ötsoros elbeszélésre és az ismét 
háromsoros szintetizáló befejezésre, amelyben mindkét személy 
előfordul: A középső  résznek és az egészversnek fordulópontja 
és centruma, az első  mondat hatodik sora, szembetűnően külön-
bözik minden más sor graznmatikai struktúrájától és a két széls ő  
sorral az elsővel és a tizenegyedikkel osztozik a nem függ ő  
névszói formák felhasználásában. A tizenegy sor grarnrnatikailag 
elütő  középső  soré ugyanakkor szintaktikai dichotómdáját te-
kintve asszimetrikus, rendkívüli szegmentum. A versnek a har-
madik személy használatáhan megegyez ő  második és harmadik 
része saját mediális ddsztichonnal rendelkezik, a hetedik és nyol-
cadik sorral, amely a maga jelen idej ű  alakjait szembeállítja a 
hat környző  sor praéteriumaival. A vers morfológiai és szintak-
tikai struktúгája közti feszültség grammpatikai eszközeinek haté-
konyságát növeli. 

W. H. Auden Kavaflisz költeményeinek Dalven által készített 
fordításához írt bevezet őjéhen azt állítja, hogy ez a költ ő  ha-
sónlatot és metaforát sohasem használ, sorai minden díszítést 
mellőző  tényszerű  leírásak úgy, hogy Kavafisz iképalkotó mod-
szeréről nem beszélhetünk. A grammatikai képalkotó készség 
azonban — ahogy ez az elemzés is bizonyítja — igen hatékony 
eszköze ennek a költőnek, amely tényszer ű  leírásait az igazi 
] Etsws аxrfµaтa nagyszerű  kaleddoszkópikus játékává teszi. Ez a 

ECO; oxrlµa~a a morfológiai és szintaktikai hasonlóságok és el-
lentétek megkülönböztetett szerepén, az érintkezés és távolság 
sokféleségén, szigorú választáson és tömör csoportosítason, ra-
gyogó szimmetriakon és e szimmetriák szabad megsértésén alap-
szik. 

Fordította: Petőfi S. János 

47. szám 

TARTALOM: 

KRITIKA 

Tolnai Ottó: A nádszál —Török Ist-
ván grafikái 

Slabodan Novak válasza a Telegram 
kérdésére 

Banyai János: Illatok, arany és töm-
j 

Kodolányi Gyula: Vasko Pipa pél-
dája 

Vajda Gábor: Modernség és forma-
kultúra 

Varga István: Schiller alakja Thomas 
Mann „Nehéz óra" cinű  novellá-
jában 

Gerold László: A genezis legalján 
(Dramaturgiai jegyzetek Deák Fe-
renc drámájához) 

Bányai János: A konkrét vers 

NOVELLA 

Deák Ferenc: Agyonváglak! 
Monoszióy Dezső : A boldogság kény-

szere 

MICI-PROJEKTПM 

Konc József: Mici-projektum 
Dinzitrij Rupel: A „Circuit lettre" és 

a docens szemlélete 
Toгaž Šalamun 
Tolnai Ottó 

FORIDITAS 

Petőfi  Ѕ . János: Grammatikai kép-
alkotás Kavafdsz „Emlekezz, test" 
című  versében — Roman Jakobson 
és Peter Kolaklidész (A bevezetőt 
írta Petőfi S. János) 

új symposion 

Szerkeszti a szerkesztő  bizottság: 

Bányai János (fő- és felelős szerkesztő), 
Böndör Pál, Fehér Káilnnáл, Gerold Lásr16, 

Tolnai Ottó (szerkesztđ), 
Várady Tibor és Végel László. 

Technikai szerkesztő : Maurits Ferenc 
Titkár és lektor: Thomka Beáta 
Korrektor: Kiss Jovák Ferenc 

Megjeleтvik. minden hánapb.an. 1969. mároius, 47. 
szá!m. Kiadja a Trtbina Mladiih, Novi Sad, Ka- 
todilkus porta 5/II. (szerkeszt őségi fogadóáráé 
minden nap 11-13 óráig,) A kéziгatak végsđ  
leadási határideje: minden hónap 25-én a kö- 
vetkező  szánira. Ara 1 üj dinár. Félévi еlđ- 
fizetés 5, egyévi 19 új dinár, hídföldön két- 

szerese. 

Előfizethető  a Tribina Mladih Új Sympasion 
foly6szánriiájára (657-3-622) 

FORUM NYOMDA, NÖVI SAD — 1969. 

28  

2 

3 

4 

6 

10 
13 

17 

19 

21 

21 
23 
24 

25 


