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Amikor meghallottam a kiáltást, rögtön 
tudtam, olyan jе11 mzđ  tünettel találkoz-
tad, amelynél jobb indítást nem is kíván-
hatnék ehhez az íráshoz. Egy december-
vlégi estén a Csaba utcán p.öttem lefelé, és 
aikaratlanui is Illatmája voltam egy beszél-
getésnek, amelyet két іјú folytatott — az 
utcán keresztül. Többek között az egyik 
ezt mondta: . 

— D.-ékhez új Lévi-Strausskönyv ér-
kezet#, nem érdekel? 

A nLásik igy kiáltott választ: 
— љт  gy is fel kellene mennem egy 

magnószalagért, legalább megnézem. 

. 

Az utóbbi években valóban közi mertté 
vált a francia etnolóigus-рго fesszоr, Claude 
Lévi-Strauss neve. A strukturaliznusról, 
olykor pontosabban a souktura"lista társa-
dalomszemléletrđl, vagy akár a struktu-
ralista népraj~budományról olyanok is nyi-
latkoznak, vagy Іеgам 'bbіѕ  a jól értesült 
módjára hallgatnak, akik szemügyé"be 
máskor etnológiai munka aligha kerül. 
Függetlenül attól, hogy ebben a nagy 
népsžerűségben mennyi a divat, és mennyi 
a valódi ismeretszomij, maga .a jelenség 
nyilvánvalóan érdekes, elemzést, magya-
rázatot érdemel. Еs íljabban a magyará-
zatok is megjelenőben vannak. A kezdeti 
felületes lelkesedést egyre inkább fel-
váltja Lévi-Strauss egyes nézeteinek is-
mertetése, olykor arra is 'kísérlet történik, 
hagy egyes műveit meghonosítsuk nálunk. 
Már évek ót'a készül legolvasmányosabb 
(zagymakkor cseppet sem gondolatszegéлy) 
m %vének, a Szomorú trópusoknak (Tristes 
troptgates) magyar kiadása, egy Roman 
Jcukabsonnal együtt írott Baudelaire-vers 
eaemzését magyarul is közzétette a Heli-
kon strukturalizmus-száma "(1968. 1.); most 
készült el a mítosz strukturalista eleinzé-
séről írott alapvető  tanulmányának ma-
gyar foіidítása egy készülőfélben levő  for-
dításgyűjtemény számára, sđt felvetődött 
egy önálló Lévi-Strauss tanulmánykötet 
Magyarországon való kiadásának gondola-
ta is. Mindez csakugyan nem kevés, kü-
lönđsen, ha ehhez hozzátesszük azt is, 
hogy Lévi-Strauss főbb művei jobbára 
csak хvilágnyelvekre vannak lefordítva, a 
legtöbb kelet-eurgpai országban csak egy-
egy műve adatott ki (a Szomorú tгбpušak). 
Emellett a személyével foglalkozó írások 
száma sem lebecsülendő. Ha most nem is 
számítjuk •ide mindazokat az írásokat, 
amelyek , a strukturaliaanusról szót ejtvén 
bizonyára az ő  nevét sem felejtik el még-
jegyezni, akkor is több Lévi-Strauss in-
terpretáciát említhetünk. Ortutay Gyula a 
Magvető-Aim~¢nіuбh 1967/2. számában rö-
viden гv zolj.a egy folklorista véleményét 
(ugyanitt közöltek a Tropusakból is rész-
leteket), Szabolcsi Miklós franciaországi 
beszámolóiban :(a Kritika 1967. évi 4. és 
5-6. száznaibán) figurájával is foglalko-
zik, Vekerdi László az ágynevezett Anna-
les-iskola történetí гбfi módszerét bemutat-
va (Valóság, 1968. október) említi meg a 
francia folyóirat híres Lévi-Strauss-vitá-
ját, Kištamásné Varga Sarolta és Miklós 
P.ál a Társadalmai Szemle:. 1968. májusában 
megjelent füzetében filozófiai, illetve tör-
ténetfilozófiai oldalról foglalkoznak Lévi-
Strauss nézeteinek jelentőségével. Teljes 
pályáképet igyekszik rajzolni „Lévi-
Straüss strukturalista antтopológiája" cí-
mű  kitűnőén poentírozott. tanulmányában 
Аgh Attila (Valóság, 1967. november, 
ugyanitt az egész Lévi-Strauss életm ű - 
egyik legfontosabb іраѕѕгuѕ t fordításban 
is közlik, amely az etnológiai a'hisztoriz-
гnusának Lévi-Strauss. adta magyarázatát 
tartalmazza), a valóságsnegfigyelés funk-
cionalista és struktúralista módszereit ha-
sonlítja össze Csákó мihály Lévi-Strauss 
vallágfelfogásáról írott dolgozatában (Vi-
lágosság, 1969. . szám) Voltahéppen 
a kevésbé közkeletű  folyóiratok hásábjain 
is ha>,jtávadászatot tarthatnák Lévi-Stra-
ussra. Nlémi büszkesétggel írom, hogy a 
„Magyar Néprajzi Társaság folyóirata",  

az Еthnogгaphia már 1964, évi első  számá-
ban szokatlanul hosszasan idézi Lévi-Stra-
uss strukturalista mátoszelemzéseit, vagy 
hogy az -Acta Etkгo gráphtica több ízben is 
ismertette ¢Hónkán. (A Magyar. Filozófiai 
Szemle 1968, évi 4, számában ugyancsak 
teгZj•edeknes ismertétést tartalmaz Lévi-
Strauss egyik legújabb 'kötetér ől.) Aikadé-
miánk І . OsstdL Јdnmk Közlemrényei 1968-
ban :ugyanúgy szenteltek sorokat, s őt la-
pokat Lévi-S. лtraussnak, mint kórábban a 
Nagyvilág; sőt abban is ibiztos vagyok, 
hogy mire e cikk napvilágot lát, már 
újabb I bliográfiai ádalékokkal lehetne ki-
egészíteni Lévi-Strauuss rnagyarórszági ha-
tásának könyvészetét. 

Ez a népszerűség nemcsak nálunk bur-
jánzik egyre inkább. Az 'els ő  monográfia, 
amely Lévi-Straussrói készült (Yvan Si-
monis: Claude Lévi-Strauss. ou la „passion 
de 'l'inweste" — Introduation  an  struotura-
lisme, Paris, 1968.), a terjesség hajszolása 
nélkiп  is 122 olyan cikket lés tanulmányt 
(ezenkívül még sok-sok könyvet is) sorol 
fel, amelyeket felhasznált. Az angolszász 
nyelvtertileten is tucatjával jelentek meg 
cikkek, interjúk, terjedelmes recenziók, 
válаszok és viszontválaszok, és e-sok-sok 
hullámgyűrű  középpontjában egyetlen szá-
raz arcú, ravasz tekintet ű  etnológus áll. 

De ;hát mi is okozza Claude Lévi-St гaušs 
ilyén nagy viláagsikerét? Az a helyzet, ami-
ben áll, és az a nézet, amit képvisel. 

$emutatását kezdjük az el őbbinél. 
Talán nem bat frivolnak, ha megkoc-

káztatjnak a :minősítést, Lévi-Strauss a 
francia társadalomtudományok De Gaulle-
ja. Ugyanazok a társadalmi er ők és tár-
smalmi köгUlmények, amelyek egy tel-
jesen váratlan fordulattal v ј l ghatalom-
ként jelentették meg az elnök-táibornokot, 
ugyanezek a körülményék ј  .tszóttak ab" 
ban  is szerepet, hogy ez a francia ameri-
kanista, aki bármily tekintélyre is tett 
volna szert a szűkebb szakma falai között, 
sohasem juthatott volna világhírre; most 
azonban egyszerre Sartre és Hegel, meg 
Marx és Lenin filozófiálja végérvényes 
meghaladójának szerépét játssza egyesek 
szemlében. Azt a tényt, hogy, a francia 
,„grandeur” nem veszett ki .a kórunk szel-
lemi világképét meghatározó tényez ők kö-
zül, Sartre és az egzisztencializmus egy-
kori világsikere szintén bizonyátüatja, Lé-
vi-Strauss csupán űj,abb hulláma ugyan-
ennek az áramlásnak. 

Egyéni életútja — 'különösen így, utólag 
betekintene —szintén megannyi lépcs őfok 
a kortársi hallhatatlansághoz: - Pereinfran-
cia (Brüsszelben született, 1908-bon), aki a 
rasszizmusról írott dolgozataiban elárulja 
azt, hogy a népek, kultúrák és nyelvek 
pluralitásáról már gyeгm kkora óta meg 
győződhetett. Voltaképpen egész életében 
ezt a kivülállást, a nehézen követhet ő, ne-
hezen ellenđrizhetđ  állomáshelyeket kép-
viseai. Párizsban tanul, főként klašszikus 
filozófiát, és a kései Durkheinъ-iskola szo= 
ciolágiáját. Ennek akkori feje, az etnoló- 
;gia iránt mindig nagy vonzalmat -"és az 
etnológiai tények szociológiái elemzéséhez 
kitűnő  érzéket — tanúsító Marcel Mauss 
a mestere. De mégsem lesz szociológus, 
hanem enek határértéke: nacin-etnológus: 
Lévi-Strauss Dél-Amerikába kerül, Brazí-
liában kutat — ha ugyan ,kutatásnak le- 
hit nevezni a kevés csizmás terepminka 
és a . ibámui.atosan sok meditálás összhang- 
ját. Életének ézt a korszakát a legponto-
sabban a Szolmo гí trópusok mutatja. be . 
Kivételes érzékenység, az :elmúlás feletti 
rezignáció 'jellemzi, és a bennszülöttek haj-
dani egy-szál-nyíl-metg-ágyékkpt ő, mostani 
konzervdoboz-misszionárius-alkіћ•ol-vámőr 
kultúг  Јјбnak primitívségét egyaránt ki- 
ábrándítónak, mozdulatlanul sivárnak 
tartja. 

A háború amerikai—franciai feavver-
barátsága zökkenti ki mindebből: 19R9 és 
1941 között katona, maid az Egyesül;+ A11a-
mokba invitá1~ák, ahol amerikai egvete- 
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miken és a rési ѕtence ellen-egyetemén, az 
Еcale Libre des Hautes Etudes de New 
York elđadótermeiben professzor. A há-
ború után (az els ő  De Gaulle uralom ide-
jén!) 1946 és 1947 között Franciaország kul-
túrattaséja az Egyesült Államokban. Ek-
korc írja habhitaciós monográfiáját, a tár-
sadalomszervezet elemi struktúráiról. 1947-
ben tér haza, el őbb a Musée de l'нomme 
egyik vezetője, majd 1950 óta egyetemi 
tanár. Jelenleg a College de France inté-
zetvezető  professzora, egész sor külföldi 
akadémia tagja, egyetemek díszdoktora, 
érdemrendek tulajdonosa. 

Legszorosabb kutatási területe mindmáig 
Amerika maradt, inkább Dél-Amerika 
(néha az észa'k-amerikai dndi•ánok is): olyan 
terület, amelynek mélyeire voltaképpen 
kevesen itudj&k követni. A franciák sze-
mében amerikanista, az amerikaiak szá-
mára kívülálló francia, a d•él-amerikai in-
diánok meg már aligha emlékeznek rá, a 
kitűnő  felszereléssel közöttük járt kuta-
tóra. De e sok kívülállási tényezőből hegy 
magasodik a College de France táján, 
amelynek tetejér ől Claude Lévi-Strauss 
professzor személye összhangba hozza a 
rég elmúlásra ítélt (mégis kesernyésen 
kísrértő) őskorokat, meg New York felh ő-
karcolós modernségét, amihez képest azért 
a De Gaulle újabb uralma előtti iPárizs 
csak vidéki metropolisnak hathatott. 

Ha egy kissé jobban szemügyre vesszük 
Lévi-Strauss tudományos műveinek ha-
tását, ugyanezt állapíthat]+uk meg. 

Kiјvételes tehetségét sohasem vonhatta 
kétségbe senki. 1949-es társadalomszerve-
zet-struktúra könyve meggelenésréig azon-
ban nem övezte megmagyar'.ázhatatlan tisz-
telet. Még ezután is inkább Amerikában 
értik meg, mint otthon. Első  hazai munnka-
adója, az UNE9CO 3  :végtaére is egy ameri-
kai szervezet (UNO) leányvállalata. Az öt-
venes évek első  felében szinte minden év-
ben jár az óceánon ,túl, tanulmányai je-
lennek meg amerikai folyóiratokban, ame-
rikai kongresszusokon tart előadásokat. 
Voltaképpen 1958-ig, amikor megjelenik 
tanulmánykötete, az Awthropologie struc-
turale, hiányzik körüle a korszakos géni-
usznak kijáró ihódalat. Ekkorra azonban 
egyszerre beérik a vetés. 1960=tót a hazai 
folyóiratok együk legtöbbet emlegetett tu-
dósa, 1961-ben megjelenik Charbonnier 
interjú-kötete (Erthretien an,ec Claude Lé-
vi-Strauss), egy évvel kés őbb merész to-
temizmus-könyvecskéje (Le Totémisme 
aujourdJud), meg máig legegyetemesebb 
műve, voltaképpen nagy-monográfiája, a 
„vad gondolkodás" (La Pensée sauvage). 
Mindkettő  szinte azonnal szenzáció otthon 
és külföldön. Orákulumnak kijáró tiszte-
let övezi nyilatkozatait, amelyek csak an-
nál inkább sorjáznak. Amikor pedig 1964-
ben, illetve 1966-óan kiadja a Mythologi-
ques :két kötetét — j•óllehet ennek közvet-
len jelentőségével vagy akárcsak haszná-
val, igazi mondanivalójával csak kevesen 
lehetnek tisztában, lévén a két kötet szin-
te kivétel nélkül dél-amerikai, sohasem 
hallott mítoszok részletes, agyafúrt analí-
zise az ünneplés csak fokozódük, és 
máig sem hagyott alább. 

Csak emlékeztetőül írom ide, De Gaulle 
1958-ban jutott vissza a hatalomra, Claude 
Lévi-S+trauss 1960. január 5-én foglalta el 
a College de France egyetemes ménrajzi 
katedráját, 1961-t ől szerkesztője nett az 
aгnbiciózus című  L'Homme-nak. Akkor 
vált a világ els ő  számú etnológusává, ami-
kor Franciaország íjrból nagyhatalmi ter-
veket kovácsolt. (Hogy félreértés ne essék, 
sietek megjegyezni, hogy ez még egy csep-
pet sem jelentheti azt, hogy Lévi-Strauss 
gaulle-ista lenne. Ugyanebben az id őszak-
ban a francia szellemi élet más szektorai 
is felvirágoztak. Kialakul tengersok ap-
róbb-nagyobb „analitikus" iskola, amelye-
ket mi oly gyakran egy kalap alá veszünk, 
és általárban „strukturalistá"-nak neve-
zünk, sőt ekkor válük olyan jellemző. nrer -
náns mozgalommá a francia komminista 
értelmiség tiuiraértékelő  tendena a is: 
Garaudy, Alt%usser és mások viláihirne- 

ve ,ugyanebből a dékádból datálódik, sőt 
az ő  megemlítésük arra is rögtön utal, 
hogy a strukturalizmus felé orientálódás 
úgy látszik világnézetileg különböz ő  ürá-
nyítattságú csoportokban is egyaránt meg-
figyelhető. Általában véve is csak termé-
szetes lehet: ha megnő  iРárizs politikai és 
gazdasági súlya, megnő  szellemi vonzó-
ereje is. Ha pedig ez nagyobb, talál ma-
gánalk bálvány-kezdeményeket, amelyek 
azután .a nagyobb érdekl ődés fényében 
pontosan be is töltik a nagy emberekre 
méretezett szerepet: a maguk területén 
elsőrangú tekintélyek, iránymutató fények 
lesznek.) 

Ezt moidhatjúk el Lévi-Ѕtrauss helyzeti 
energiájáról. Hátra van azonban még an-
nak a .bemutatása, hogy milyen tartalom, 
milyen világnézet jelenik meg műveiben, 
mit is képvisel voltaképpen ez a nagy 
ember? 

Lévi-Strauss köreinek elseje az etno-
lógia, az egyetemes néprajz, a primitív 
emberek családi viszonyai, vérségi szer-
vezetei, nyelve, gondolkodásmódja, míto-
szai. Akármilyen filozófiai vagy általános 
ideológiai kérdéssel is foglalkozik, példa-
tára, érveinek fészke, s őt jobbára állítá-
sainak érvényességi köre is az etnológia 
területére korlátozódik. Lévi-Strauss maga 
is jól tudja ezt, egyetlen olyan munkája 
sincsen, amely túllépne illetékességén. Ami 
azonban az illetékesség másik oldalát il-
leti, itt ő  nem ismer tréfát: közli, hagy 
az etnológia jogosult a primitív népekr ől 
véleményt mondani, és ő  ezt a véleményt 
határozottan ki is mondja. Azt sem hall-
gatja el, hogy véleménye szerint nincs jo-
ga senkinek az egész emberr ől +beszélni, 
ha nem veszi ebbe bele a tenmészeti né-
peket is. E pontig Lévi-Strauss energikus 
szaktudomány-szeretetével egyetérthetünk, 
de amint a közvetlen problémákra kerül 
sor, tüstént kiderül, hogy az etnológiai né-
zbpontaí filozófia milyen buktatókat rejt 
ma.gában. 

Már az Anrthropologie strucđura(e feje-
zeteiben sokat foglalkozott a „történelem" 
és a „dialektika" kategóriáival (nem vélet-
len az sem, hogy a „struktúra" dialekti-
kaellenes felfogását el őször a Roman Ja-
kobson hatvanadik születésnapjára szen-
telt emlékkönyvbe írott tanulm.ányá!ban 
fejti ki, 1956-ban).  Mivel szerinte a ter-
mészeti népek történelme stacionárius, 
dialektikus fejlődéseiktől mentes történe-
lem, általában véve sem tartja a történe-
lem mindig jelenlevő  vonásának a féjlő-
dés gondolatát. A La Pensée sauvage ki-
lenc fejezete voltaképpen egyt ől-egyig 
ugyanezt a módszert követi: bemutatja, 
hogy egy-egy jól ismert kategória (a konk-
rét, az osztályozás, a transzformációk, a 
fajra és nemre tagolás műveletei, az uni-
verzalitás és a partikularitás kapcsolata, 
sőt a tбr meg az idő  is!) másképp jelenik 
meg .a primitívek körében, mint Marx 
vagy Sartre (kedvenc ellenfelei) műveiben, 
és ennek kóvetkeztében az utóbbiakban 
vetett hitjiln'k — véleménye szerint — re-
vízióra szorul. 

Különösen éles a megfogalmazás a kö-
tet utolsó fejezetéiben, amely — aligha 
véletlenül —éppen a történelem és dia-
lektika összefüggését tárgyalga. Lévi-Stra-
uss először abból indul ki, hogy Sartre 
(a Crtique de la raison dialectique-ben) 
a dialektikus gondolkodást („raison dia-
lectique”) egyszerűen önmagától fogva lé-
tező  kategóriának tételezi fel, amely az 
analitikus gondolkodás (»raison analy-
tique") puszta ellentéte, kiegészít ője. Lévi-
Strauss véleménye szerint ,vannak olyan 
népek, amelyeknél e különbségtevés, s őt 
egyáltalán az önálló analitika vagy dialek-
tika 'feltételezése — téve'dés. Igaz ugyan, 
hogy Sartre is társadalmi korrekcióval él, 
és kiveszi a természeti népeket a dialek-
tikus ész oltalmazása alól, erre viszont 
Lévi-Strauss azt jegyzi meg, hogy nincs 
jogunk arra, hagy egyes embercsoportokat  

kiutasítsunk egy olyan csarnokból, amely-
nek ham'lokzatára „az emberi gondolko-
dás" vagy ehhez hasonló általános kategó-
ria íratott. 

De ennél is tovább megy Lévi-Strauss 
ellenvéleménye. Előbb csak azt teszi mind-
éhhez hozzá, hogy Sartre szemmel látha-
tóan a maga racionális ész-felfogása („co-
gito”) alapján ítél, és megfeledkezik arról, 
hogy a modern etnológia kimutatta, a ter-
mészeti népek körérben nem csupán a ra-
cionalitás aktuális, hanem az irracionális-
nak, a mitikusnak is konkrét jelent ősége 
van. Szari egyedül a történelem milyen-
sége alapján különbözteti meg az egyes 
népeket, kultúrákat egymástól — a pri-
mitív népekkel való foglalkozás éppen ar-
ra tanította meg az embert, hogy más tu-
dományos megközelítési módok, például a 
pszichoanalízis is, ugyanennyire jogosul-
tak. A „primitív-civilizált" — , ~progresz-
szív-regresszüv" •megkülönböztetés egyol-
dalúan favorizálja a lörténelmet, mint az 
emberi lényeg megismerésének, kifejez ő-
désének egyetlen formaját, és a modern 
etnológia érdeme éppen •az — nem tdbb, 
de nem is kevesebb —, hogy a monarcha 
történelmet ledönti t гбв j•áról. Ez az ural-
kodó történelem-konepció egyébként a 
valóságnak sem felel meg, magában is la-
bilis, misztikus. 

Légii-Strauss újabb érvekkel védi a ma-
ga nézetét — itt azonban egyre nehezebb 
követni, helyeselni. A történelem — mond-
ja — csak egyfajta megközelítési módja a 
valóságnak, a hisztoricizmusnak megvan-
nak a maga korlátai. Gyakran a disakon-
tinuitás, vagy nem egy történeti, hanem 
egy térbeli érintkezés a fontos, máskor 
nem a történeti egymásutánba való kap-
csoládas, hanem egy adott, szinkrón struk-
túrába való beilleszkedés nevezhet ő  lénye-
gesnek. A történelem és a bilsztoricizmus 
nem az a kategória, amelyben az egyén, 
az individuum voltaképpen részt vesz: az 
egyjén számára a praxis az éltet ő  közeg. 
Lévi-Strauss nem mondja ki határozottan 
következtetései legvégén, de érzékelteti, 
hogy .a praxis (a maga mágikus gyakorla-
taival, tabuival, a primitív emberek cse-
lekedeteinek igazán korlátozott hatékony-
ságával) egyszerre cáfolata Sartre ész-
kultuszának és történelem-(kultuszának. 

Voltaképpen ez az a következtetés-lán-
colat, amellyel Lévi-Strauss egyszerre for-
dul szembe a francia egzisztencializmus-
sal, és a marxiznvussal is. Az az etnológiai 
filozófia, amelyet cserébe ajánl, voltakép-
pen nem a legújabb, hiszen a mágia, vagy 
a vad emberek irracionalitása, máskor ép-
pen a termiészetes ember észgondoktól za-
vartalan, békés cselekvéseinek rajza már 
nemegyszer jelent meg az európai filozó-
fia vagy éppen az etnofilozófia felh őtük-
rén. Mégsem lehet minden továbbii nélkül 
irracionalistának, neomisztikusnak vagy 
neoprimitívnek tekinteni Lévi-Strauss fel-
fogását. Voltaképpen modern nézet ez, csak 
mintegy visszáijára fordul benne a modern 
gondolkodás igen sok vívmánya. 

Az etnológus Lévi-Strauss minden em-
ber egyenlőségét hangoztatja, szerinte 
mindenki a maga világába (struktúrá:já'ba) 
integrálódik, és ezek a struktúrák egyen-
rangúak, nem lehet közöttük hierarchiát 
felállítani (minden abszolút történetiség 
képtelenség, hiszen a zéró pontból indulna 
ki — mondja előbbi vi+tafej-ezetében). 
Amennyire progresszív e nézet, ha minden 
ember fejlődésének a jogát hangsúlyozza, 
annyira kiábrándító, ha a szomorú trópu-
sok moszkitóit és Párizs fényeit tessziik a 
felismerés segítségével egym ,ástól megkü-
lönböztethetetlenné. 

Lévi-Strauss a primitiv népek társada-
lomszerkezetének és szellemi kultúrájának, 
igazán sok apróbb vonását tárta fel, sőt 
már azzal is nagy szolgálatot tett a sz ű-
kebib etnológiának, hogy ráirányította a 
nagyközönség figyelmét az egyetemes nép-
rajz .meglétére, a gondol'kodább szakma-
belieket pedig a filozófiai által•ánosítások 
irányába lökte. Ezt az etnofilozófiát azon-
ban minden konkrét igazsága ellenére sem 
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fogadhatjuk el, sem az etnológia, sem a 
filozófia oldaláról. 

Ahhoz azonban, hogy elutasító vélemé-
nyünket is kicsit jobban indokolhassuk, 
foglalkoznunk kell még Lévi-Strauss 
sltrukturalizдnusának fg оz фiatörténeti 
gyökereivel is. 

Ehhez egy kicsit messzebbr ől kell indul-
nunk. 

A marxista filozófiatörténet még Пéhány 
évvel ezelőtt is úgy tett, mintha Hegel és 
Feuerbach talpraállítasa pillanatában meg-
szúnt volna a nem-marxista filozófia. Le-
nin polemikus tanulmányai kammentár-
jaiban ugyan feltűnt nehány makacs kor-
társi tévelyg ő, de ezek mint valami Rip 
van Winkle, filozófiakönyveink völgyei-
ben —úgy látszott —álomra szenderül-
tek. Ez a békés kép az utóbbi évtizedek-
ben változott meg teljeseü. Új, eleven 
irányzatok bukkantak fel a marxizmuson 
kívül, és előbb kerek elutasítás, majd óva-
tos ismeetetés (sok bírálattal), végül az 
általuk felvetett problémák kimerít ő  tár-
gyalása volt észrevehető  az érzékenyebb 
marxizmusok területén. Jólldhet nem min-
den esetben •történt ilyen egyszer űen ez a 
folyamat, mégsem véletlen az, hogy a 
burzsoá áltudománnyá kik гáltott pszicho-
lógia, szociológia, kibernetika, szemantika 
vagy akár a bionika ma már marxista in-
terpretáciában él, sőt fejlődik. A filozó-
fiában így került felfedezésre az a prablé-
makör, amelyet úgy foglalhatnánk össze: 
„nem-közvetlen társadalmi-történeti meg-
felelések". E cím alatt voltaképpen két na-
gyobb terület jelenségeit foglalhatjuk ösz-
sze: ide. tartoznak a •nem-egyértelm űen-
osztálytársadalanak és a társadalmi tudat 
önálló szférái: Amint ez közismert, a kur-
rens .marxizmuscáfolat rendszerint abból 
indul ki, hogy ilyen vagy olyan .hajdani 
vagy majdani társadalmi formációra néz-
ve nem érvényes a történeti materializ-
mus marxi receptjegy máskor meg ugyan-
ilyen határozattsáiggal az a kifogas Кег~ l 
elő, hagy a marxizmus nem szamol az 
emberi szellem bizonyos lényegi vonásai-
val. Furcsa, de igaz, hogy nem véletlen 
éppen e két pontra összpontosított sort űz: 
a marxizmusnak el őbb ki kellene dolgoz-
nia a prekapitalista és a posztkapitalista 
társadalmi formaciák ontológiaját, vala-
mint a társadalmi tudat formái sajátsze-
rűségének megfelelő  kis ontológiákat (ha 
úgy tetszik, fenomenológiákat), és csak 
akkor szűnne meg egy csapásra ez a bí-
гalаti lehetőség. 

Térjünk most vissza Lévi-Strausshoz. A 
fentiek indokolják, miért éppen a primitív 
társadalmak, a primitív tudat, és annak 
egyes formái (mítosz, totemizmus, mágia) 
meg nem értésével vádolja Lévi-Strauss 
Sartre-t, és köгvetve-közvetlenül a mar-
xizmust is. Az sem véletlen, hogy épp e 
területekre összpontosulnak a strukturalis-
táknak nevezett irányzatok: a struktura-
lista nyelvtudomány a nyelv önálló for-
máit mutatja fel, ,a fenomenológiai eszté-
tika az esztétikum önálló törvényeit tárja 
szemünk elé, a társadalomstruktúra-kuta-
tás napjaink posztkapitalista képleteit idé-
zi fel annak bizonyítására, hogy van olyan 
is, ami nincs megírva a marxista társada- 
lomtörténet nagykönyvében. Lévi-Strauss 
és a strukturalizmus ott tud már a desk-
ripcióval is antimarxista babérokat arat-
ni, ahol a marxizmus deskriptív munká-
latokat még nem vagy alig vиgzett. Ebből 
a szempontból is ügyesen megválasztott, 
nehezen megközelíthet ő  hely a dél-ameri-
kai őserdő . 

De mi magyarázza azt, hogy Lévi-Stra-
uss nem úgy vitatkozik a marxizmussal, 
mint akit sarokba szorítottak, éppen el-
lenkezőleg, ő leckézteti meg ellenfelét lép-
ten-nyomon egy kis filozófiával? 

Amíg ugyanis a marxista szaketnológu-
sok rendszerint megelégednek azzal, hogy 
legtöbb művükben citálják a klasszilfuso-
kat, hogy ezzel bebizonyítsák, „a marxista 
etnológiának önmaga keretein belül nincs  

szüksége elméletre, önálló filozófiára, min-
den nagyobb szabású társadalomelmélet 
már rögzítve megtalálható .a dialektikus 
és történeti materializmus kézikönyvében" 
— amely nézet, ha igaz is, mégis defen-
zívára, tétlenségre kárhoztatja a szaktu-
dóst, éppen tudománya végs ő  következ-
tetéseinek a levonása alól menti fel —, 
addig Lévi-Strauss (ha éppen vitatható 
apropóból és vitathatatlanul rossz recept-
tel is) a marxizmusig kifuttatja a maga 
etnológiai ismeretanyagát, minden filozó-
fiai kérdéshez hozzászól, hiszen semmit 
sem oldottunk meg, ha az emberi lényeg 
bizonyos szektorairól adott beszámolók-
ba nem illeszthettük bele a nansbikuara 
és bororo indiánokra vonatkozó tényeket. 
Lévi-S•trauss „filozófiája" egy szaktudo-
mányos filozófia frioskája az ideológiává 
merevült (vagy ilyennek vélt) hivatásos 
társadalomelméletnek. Ereje és gyengesége 
általában minden etnofilozáfia ereje és 
gyengesége, egyszerre. 

Az etnofilozáfia kategóriájának megem-
lítésével már azt is kimondtam, vélemé-
nyem szerint, mire és meddig jó Lévi-
Stra~ss tudományos módszertana. A2neny-
nyiben etnológia, konkrét szaktudomány, 
éppen anyira jó, mint bármely .más kí-
sérlet. Amennyiben a töibbi szaktudomá-
nyos véleményhez képest hangsúlyozottan 
foglalkozik általános filozófiai, társadalom-
elméleti, ildeológiai problémákkal is, vitat-
hatatlanul jobb amazoknál, és éppen e 
körülmény következtében kör zte le min-
den lehetséges ellenfelét a „legismertebb 
etnológiai módszer" címéért folytatott ver-
senyben. Amennyiben azonban filozófia, 
általában véve is eleve hátránnyal indul a 
„korszerű  világséma" megteremtését szán-
dékozók kđzött. 

Ha ugyanis veszünk három filozófiai 
rendszert ;  amelyek közül A megoldotta a 
klasszikus kapitalizmus korszakának tár-
sadalmi problémáit, ehhez képest B a 
posztkapitalizmust illet ően ad jobb ma-
gyarázatоkat, C pedig a kunyhókban lakó, 
vadbőrcserző  primitív népek életmódját 
illetően korrigálja A meg B tévedéseit, 
nyilvánvalóan. A és B d ől majd el a harc 
az igazi elsöségért. Konkrét példára térve 
vissza, hiáiba vádolja Lévi-Strauss Sartre-t 
vagy Marxot azzal, hogy nem értenek az 
etnológiához, napjaink társadalmi főprob-
lémái egészen mások, és inkább az elide-
genedés, a tömegpultúra, a :gyarmatok fel-
szabadulása, az azonos tpusúvdeológiák 
pluricentrikus felfogása, és ehhez hasonló 
kérdések tisztázására tett javaslataik alap-
ján rangsorolhatjuk helyesen az elsőségért 
versengő  _világmagyarázatokat. 

Lévi-Strauss érzi etnofilozáfiájának ezt 
a hátrányát, ezért életm űvében bonyolult 
zsonglőrmutatványokkal igyekszik megol-
dani a szaktudomány és ideológia össze-
kapcsolásat. A nehézség nem új kelet ű , 
nem is nála figyelhet ő  meg először száza-
dunk etnológusai közül, mégis érdemes vé-
gigkísérni a megoldás fázisait, pontosab-
ban azt, mikor .és milyen mádon jutott el 
Lévi-Strauss többször is önnön szisztémá-
jának önellentmondásaihoz, kibékíthetet-
len diszkrepanciáihoz. 

Általában egy szaktudományból n őtt fi-
lozófia esetében az a séma, hagy kezdet-
ben van a konkrét deskripció, ezt követi 
egy !konkrét általánosítás, erre ráépül egy 
konkrét szintézis, és ezt végül betet őzi 
egy szintetikus általánosítás (általánosí-
tott szintézis). Ez utóbbi, ha csakugyan jó, 
annyiban felel meg a valóságnak, ameny-
nyiben már a konkrét anyagfelvétel is 
reprezentálhatta azt. Lévi-Straus•s eseté-
ben e négyféle fokozat nem egymásután-
ban  jelentkezik, hanem egészen másképp 
— legegyszerűbben azt mondhatnánk: ösz-
szevissza — és mindez azt eredményezi, 
hogy az egész szellemi konstrukció inga-
dozik miatta. Még azt tehetném ehhez hoz-
zá, hogy ilyen apróbb földrengedezés kez-
dettől fogva megfigyelhet ő  Lévi-Strauss 
életművében. 

Voltaképpen kevés konkrét deskripció 
(vagy 10 tanulmány és el őadás) és 
majdnem ugyanennyi eleve :teoretikus dol- 

gozat — után írja meg 1949-ben Les 
structures élérnentatires de la parenté cí-
mű  könyvét, amely máris az egész etno-
lógia egyik legtöbbet vitatott kérdésével, 
a rokonsági rendszerek problémájával fog-
lalkozik. Maga a könyv sem deskripció, 
inkább az olyan általános fogalmak vizs 
gálata, mint amilyen a természet és kul-
túra, társadalom és •rokonság, csere és re-
ciprocitás, Funkció és nyelvészeti modellek 
alkalmazhatósága a társadalom formáinak 
leírására. Természetesen, mindezzel nem 
azt akarom állítani, hogy tévedések l гn-
nének az ebben a kitűnő  könyvben fog-
laltak, csupán azt hangsúlyoznám, hogy a 
rájuk vonatkozó megállapítások, a tények-
ből levont következtetések els ősorban nem 
a deskripció extrapolálásaból, hanem el- 
méleti és módszertani előfaltevésekb ől ke-
letkezték, nem induktív, hanem deduktív 
jellegűek. „Minden emberi társadator и  
alapja az incesztus tilalma, ez válasžtja el 
a természet (nature) formáit a müveltség 
(culture) foхnáitól. A tilalmak formája re-
ciprok jellegű  cserék rendszerét ölti" —
ebben foglalhatnánk össze Lévi-Strauss 
felfogását, amelyben tehát vannak ugyan 
konkret tények, de csak oly mádon, mint 
mazsola a Кaláosban, ízesítik art, de nem 
ezek szabják meg annak formáját. 

Egy ilyen munka után nagyon kérdéses, 
hogyan lehetne ezt általánosítani a követ- 
kező  szinten? 

Lévi-Strauss úgy oldja meg a problé-
mát, hogy metodikai jellegű, paradigma-
tikos értékű  tanulmányokat ír. Ezek knnk-
rét anyagot hoznak, mégsem érheti iket az 
a vád, hogy nem hozzák a teljes anyagot, 
nem tárják fel az összes összefüggéseket 
— ezt egy tanulmánytól nem is lehet el-
várni. A tanulmányokból szövegez ődik 
meg 1958-tan az Anthropologie structu-
rale, a várva várt „konkrét" szintézis. 

Az Anthropologie structurale mintegy 
másfél évtized tanulmányainak a javát 
foglalja magába. Lévi-Strauss bizonyos 
kommentárokat és b ővítéseket is belevett 
ugyan, de lényegében tucatnyi egyedi dot-
gozat gyűjteményét :adta, amit a módszer 
köt egybe. Altalánas tehát a munka —
nem érheti vád de mivel mindvégig 
konkrét anyagról van benne szó, nem ke-
reshetünk benne egy kifejtett rendszert. 
Ugyanakkor az egyes fejezetek konkrét-
sága nem olyan mélységű , hogy bennünk 
egy-egy probléma teljes lezárását talál-
nánk meg — ehhez megint túl általános 
a munka célkitűzése. 

Úgy látszik, a 'bújócska a Pensée sau-
vage megjelenésekor véget ért. Ebben va-
lóban általános munkát ad a szerz ő. lJp-
pen ezért is tartjuk Lévi-Strauss életmű-
vében centrális jellegű  allkotásnak. Olyan 
műnek, amely Lévi-Strauss minden eré-
nyét, minden hibáját a legkristályosabban 
mutatja. A „,primitív gondolkodás" tárgyát 
szükségképpen a természeti népek gondol-
kodásának csak néhány jelenségére. sz ű-
kíti: voltaképpen az „illogikus", az „irra-
cionális" külömbözđ  formб ira. Ezek eiem-
zése során jut el végeredményként Lévi-
Štrеuss. ahhoz a kővetkeztetéshez, hogy a 
hamis hisztoricizhnus helyett az ahiszto-
rikus bennszülött megbecsülésével kell a 
filozófiának és az általános társadalom-
elméletnek új ember-képet kiformá Ігі;a. 

Mit tesz azonban maga a mondott cél 
érdekében? Azt várnánk, megírja a „struk-
turalista társradalomfilozófia" cím ű  kézi-
könyvet, vagy a „strukturalista kép a mai 
társadalomról" címmel konkrétabb aktu-
alitású javaslatokkal áll el ő. Nini ez tör-
ténik. Mintha magának is úgy tetszene, 
hogy a Реnsée sauvage gondolati vиgkö-
vetkeztetése nem eléggé dokumentált, nem 
eléggé verifikált, ismét visszanyúlik a pri- 
mér anyaghoz, és a végképp áltaiánasított 
szintézis helyett konkrét déskripciót ígér. 
Ez utóbbi műveinek a fő  célkitűzése. 

Aki .azonban a Mythologiques két köte-
tét (Le  cm u it  le cult) — 1964, Du miel 
aux cendres — 1966) kézbe vette, igazat 
adhat: sajátos konkrét deskripció éz. Lévi-
Strauss. vagy félezer mítoszt mutat be 
könyvében, de egyetlen egyet sem elemez 
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külön vagy teljességében; a köztük lev ő  
viszony, illetve a bеnnіїk foglalt jelensé-
gek, elemek közti tránszfonmációs kapcso-
latok lehetőségei éгdeklііk inkabb. Másrészt 
a mítosz (mint olyan) önmagában is sajá-
tos kutatási o!bjekturn. Kiváltképpen al-
kain as a Lévi-Strauss-féle strukturalista 
etn•ofilozófia ködös voltának magőrzésére, 
a valósággal való szembenézés helyett in-
káib ded sktnv konstru'kсiók fúvogatására 
csábít — amiire bizony mind Lévi-Strauss-
ban, mind kommentátoraiban meg is  van  
minden rosszra vezet ő  hajlam. 

A Pensée sauvage előtt jelent meg Lévi-
Strauss zsebkönyve a totemizmusról „A 
totemizmusról alkotott véleményünk ma" 
(Le totіémisme aujourd'hui) címmel. Ez a 
mű  egy virtuális fejezete az Anthropolo-
gie structurale-nak, amely konkrétan a 
totemizmus üigyeivel bajlódik, és egy ki-
bővített fejezet a Pensée sauvage hasáb- 

jairól (amely .a particlpáció és a totemiz-
mus összefüiggéseit vizsgálja): de egyben 
előre mutat a mítoszelemzések két vaskos 
kötete felé is. Lévi-Strauss a totemizmus-
ról szólván, azt a véleményét fejti ki, hogy 
a tudоm nyban a totemizmus voltaképpen 
egy félreértés, illúzió terméke, totemizmus 
nincs is (mint társadalomszervezeti vagy 
társadalomszer'kezeti jelenség), csupán a 
primitív gondolkodás kategóгL .јaként Id-
tezik, amely a klasszifikáciás rokonsági 
szisztéma egyes fonrnái'hoz .a közismert 
participációs törekvések'kö гјben fiktív ka-
tegóriákat csatol (egyszerűbben szólván: 
állatok vagy növények egyes fajtáit fogja 
föl ős-emblémáknak vagy csoport-szim-
bólumoknak). „A •totemizmus — illúzió, 
amelyet nem is kell komolyan venni a 
társadalmi formák analízise során" —
mondja Légi-St~ аuss. 

De mi is a mítosz? Lévi-Strauss szerint 

az am'beri gondolkodásmád egyik faj tája, 
maga az еnbeni gondolat. A kurtató fel-
adata a mítoszok természetének megfelel ő  
leírása, vagyis a gondolatfolyamatok in-
ventáriumának elkészítése )„dresser un in-
ventaire des enceintes mentales"). A mí-
tosz a gondolatmechanizmussd vált emberi 
nyelv, a fogabrak inverzióinak és permu-
táciáinak megtestesiilése, a gondolattransz-
formáció megnyilvanulása. A mítoszok 
struktúrája éppen ez a gondolat-összekap 
csolas. Nem véletlen, hogy mítoszokról 
írott könyveiben Lévi-Strauss hol a transz-
formáció, hol a matematikai függvények, 
hol a' lyukkártyák száanosz3•opai, hol a ha-
gyományos stnukturalizmusból ismert op-
pozció-ipárók, korreláció-háromszögek, 
elem-matrixok segítségét hívja, sehol sem 
vizsgál egyetlen, izolált elemet, ezt mind-
járt összehozza, egуbekomponálja mos ele-
mekkel. Mivel ,pedig ez a fogalomkombi-
náció mindenfajta gondolkodás nélkülöz-
hetetlen jellemvonása, ha esetleg ténysze-
rűen nem is igazolható módon, de ön-
maga következetessége szempontjából ért-
hetően Lévi-Strauss hovatovább az egész 
emberi .gondolkodást a mítosz jellemz őivel 
közelíti meg, azokhoz hasonlítja, s őt egy-
szerűen olybá veszi. 

De itt könnyen visszafordíthatjuk a 
szerzőre mindazt, amit ő  az előbb a tote-
mizmusról mondott, hiszen ez a mítoszfel-
fogás ikevés •közzel bír a valósághoz, Lévi-
Strauss mítoszait nyugodtan nevezhetjük 
„a kutató által konstruált illúzió"-nak 
(pontosabban struktúrává páralt illúzió-
nak). 

E ,ponton kell megemlítenünk ismét azt, 
miért a strukturalizmus Lévi-Strauss mod-
szere. Ugyanis éppen a strukturalizmus az, 
amely kiindul a nyelvi adatokból, ezeket 
korrelációs rendszerekké építi ki, esetleg 
utal e ;rendszerek elemeinek egymáshoz 
való viszonyára, átmeneteik (transzformá-
cióik) milyens'égére, a szó szoros гΡrtelmé-
ben vett ,tartalmukkal azonban nem tör ő-
dik. Ugyanezt teszi Léví-Strauss a míto-
szokkal. Amikor mitogгб fiája első  köteté-
nek zömében voltaképpen azzal foglalko-
zik, hogy a nyers (eru) és •a megfőtt (cuit) 
ellentéte miért és hogyan jellemzi a pri-
mitív n°pek mítoszainak jelent ős hánya-
dat, akkor nem a vadember zsák-nányo-
lása és a 'kezdeti termelésfogyasztás ellen-
tétének mitolggiai-áttételes tükr3zód г se 
érdekli (jóllehet err ől a kardinális problé-
máról nemcsak hagy tudomása van, ha-
nem éppen ezt felismerve választotta m űve 
tengelyébe pontosan ezeket a mítoszokat':), 
hanem az a 'bels ő  szisztéma, amely e mí-
toszok fogalomvilága 'körül kiépül. (Ez a 
híres ,triangule eulínaire", amely a nyers 
— a táplálék — és a magf őtt háromságát 
foglápja egy képlejbbe.) A mítosz Lévá-
Straussnál nem tartalom, hanem gondolat; 
nem a lét formáira, tényeire, hanem a tu-
dat formáira, tényeire épül fel. A mítosz 
az áъravá vált logika, a primitív népek 
magányos káborl.ásainak és döghúsevésé-
nek meg pukkadásig zabáltató extatikus 
ünnepeinek egy F x (a)  :F  y (b) :: Fx (b) : 
F a-1 ty) képletté, a funkciópernnutaciók-
nak már az Anthropologie structurale 
lapjain (p. 252) kifejtett névjegyevé cseré-
lése. Lévi-Strauss etnofilozófiája megérti 
a vadembert, szomorkodik nyomorúságos 
életén, és tiltakozik az ellen, hogy a ma-
terialista filozófiák nem veszik észre őket, 
mindezek után meghatarozza a primitívet, 
és a fenti képletet állítja el ő. Ha igaz, ha 
nem (azt hiszem, a képlet kitűnő), mindez 
valahogy kevés egy etnofilozófia alapkö-
vének, egy ikjfaj:ta tansadalomfelfogás al-
fájanak. 

. 

(((•áromszoros zárójelben iktatnék ide 
egy megjegyzést, kizárólag azok számára, 
akik olvasták vagy csakugyan olvasni 
szándékozzák Lévi-Strauss m űveit. Azokat, 
akik olvasás nélkül csak elvetni óhajtják 
műveit, kérem, ,ugorják át ezt a bekezdést! 

Lévi-Strauss maga is tudja azt, hogy 
ez a képlet 'kevés, ezért nem csupán a 
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Gazdasági-filozófžai kéziratok vagy az  Era-
рiтиоkгitiсiz.nw ѕ  egy fejezetét nem adja 
oda egy neoista hanem még a 
Marxista filozófia alapjai című, Francia-
országban is megtalálható kézikönyv se-
matizált történetfelfogását sem cseréli fel 
senki. Éppen ezért, ahol csak lehet, ködö-
síti is nézeteit. A ködfejlesztés a nyelvvel 
kezdődik. Rendkívül nehezen &thet ő  szer-
ző, kategóriái annyira amorfak, hogy for-
dítói és olvasói folyton panaszkodnaik emi-
att, nemegyszer parázs viták ,után sem 
tisztázódott, melyik centrális fogalom mit 
is jelent tulapdonképpen. A ködösítés má-
sik fokozata a nehezen áttekinthet ő  szer-
kezet. A totemizmuskönyv harmadszori át-
olvasása után már világos, de addig... A 
Mitológiák első  kötete zenei felépítésű , 
szonátafoгmában íródott, ide más zenei for-
mákat is vívmánykénit alkalmaz. A anáso-
dnk kötet poétikus címei, „A béka lako-
má~ja", „A sötétség hangjai", s őt „A szfé- 
rák zenéje" — ezekben beszél Lévž-Strauss 
általános következtetéseir ől! A Vad gon-
dolkodás сc mlapján egy árvácska képe 
szerénykedik. Léwi-Strauss gúnyosan lee-
kéztette meg egyik kritik лx .t, aki fenn-
tartásokat támasztott míívével szemben: 
„Aki még művem címlapját sem értette 
meg, ne is ibeszéljen a tartalomról." Fran-
ciául ugyanis a pensée sauvage nem csu-
pán a 'gondolkodás, gondolat' és a 'vad' 
szavak összetétele, hanem az árvácska ne-
ve is. Lévi-Ѕtrauss viszanválasza óta tud-
juk, miért került a címkapra,  De  azt most 
sem tudom, miért található a könyv bo-
rítáján leghátul ёѕ  legalól egy rozsomák. 
Pedig aki még ezt sem tudja, mondja majd 
L.--6., ne is merje bírálni a könyvet. 
Folytathatnám e példákat, de a tanulság 
máris levonható: a mester tetten érhet ő  
módon mindent megtesz ezért, hagy m űve 
nehezen érthető  legyen. Ezzel — többek 
között — •maga árulja el sebezhet ő  voltát.))) 

A Lévi-Strauss javasolta másodszori 
konkrét anyaglkere ё s, a mítoszok konkrét 
vizsgálata, tehát nemhogy feloldotta volna 
azt a problémát, ami a következtetések 
nagy jelentősége, és az alapul szolgáló 
konkrét anyag mindenünnen eltűnése, 
szertefoszló természete között fennáll, ha-
nem még határozottabban kia гΡyilvár јtotta. 
(Az igazsághoz hoz'zЈátartozik annak a meg-
á'llapítása, hogy erre sokan fel is figyel-
tek. Amíg a hatvanas évek els ő  harmadáig 
eLszórtak voltak a szakmai kritikák, b гr -
latok, 'Xjabban az etnológia szaktudomá-
nya szinte egységesen támadja Lévi-Stra-
uss koncepcióit, ellenfelei éppen azt vetik 
a szemére, hogy a konkrét anyag lépten-
nyomon cáfolja őt. A cáfolat olykor — leg-
inkább Rodney Needham és Edmund 
Lea h műveiben Eugene Fleischmann ta-
nulmányában és még néhány helyen — ké-
nér az általános, filozófiai problémákra is, 
e téren azonban voltaképpen eddig még 
nem sok történt, marxista olldalrál pedig 
csak Franсvaországlban hangzottak el kont-
ramegjegyzések.) 

Ebben az Anteusz-műveletben tehát vol-
taképpen meg nem er ősödve, Lé'v -Strauss 
1968 februárjában  di  művet jelentetett 
meg, amelyben úgy látszik leszámol ellen-
felei elvi kifogásaival. Az új mű  azonban 
egyszersmind beismerése a vereségnek. 
Viszonylag sok kommentárral, és egy ki-
tűnő  üj előszóval megfejelve,.. második ki-
adásban •megjelent a Les structures élé-
mentaires de la paгenté. A legelső  mű , 
a sokat ígérő  első  nagy szintézis. A kör 
bezárult. A pótlások hi.ába vitatják (érde-
kes mádon, többnyire jól, helytálló érvek-
kel!) a húisz év óta felmerült kifogásokat, 
a bevezető  tanuknány hiába ad mesteri 
körképet napjaink primitívisztikájáról, en-
nek perspektíváiról; a kiegészítések az 
utólagos magyarázkadás kesernyés í іé161 
sem mentesek, a bevezet ő  tanulmány Pe-
dig abban a megállapításban csúcsosodik 
ki, hogy 1949 óta nem sok érdemes dolog 
született a priuнІtitív társadalmak szerkeze- 

téve vonatkozóan,  nin es  tehát szükség sem-
mi lényegé revízióra. '(Ez nem is igaz, más-
részt nem ildomos, ha maga a szerz ő  álla-
pítja meg, hogy rajta kívül senki sem ért 
el uudományos eredményeket.) Az elegáns 
visszatérés helyett önapologetikát kapunk. 
Nem akarok senkit sem azzal áltatni, hogy 
Lévž-Strauss bármely muakája figyelmen 
kívdil haigyható, meghaladott mű  lenne. 
Nem „még", hanem тЕRMÉS'ZETESEN eb-
ben a művében is legalább .annyi tovább-
építend6 felisrnerés van, mint gondolat-
szégény országok egész etnológiájában a 
kezdetektől máig. A filozófiai kgény, a 
megfogalmazás célszerűsége, a nagy ember 
makacssága mind kiemеЛkedő  művé teszik. 
Csupán azt szeretném mondani, hogy Lévi-
Strauss. ma  sem tud tölttet adni, mint 
húsz évvel ezelőtt: egy korszerű  etnofilo-
zófia ígéretét: Két évtizeddel ezel őtt úgy 

1•átszott, a strukturalista etnológia meg-
hozza a megoldásоkat. Ma már úgy látjuk, 
hogy kitűnő  metodikát és egész sereg pom-
pás kérdést hozott. Bizonyos analizisek e:-
végzéséhez a módszere máris nélkülözhe-
tetlen, és ami az elméleti igényt, kompe-
tenciát jelenti, ott is tá гstalanul értékes 
Lévž-Strauss kísérlete. Csupán a válasszal 
vagyunk elégedetlenek. Igaz ugyan, hogy 
a primitív társadalmak mások, mint az 
osztálytársadahnak; igaz, hogy a primitív 
gondolkodás eltér a racionalizmus európai 
válfaj•aitól — de mindezt nem a társadal-
miság és történetiség kdtségbevonásával, 
hanem éppen e vonások dialektikus kifej-
tésével kellene végképp feltárni. A Lévi-
Strauss-szal foglalkozó másodlagos iroda-
lom előszeretettel idézi önvallomását a 
Szomorú trópusokból: „Tudományos mód-
szerem kialakulására három tényez ő  volt 
döntő  hatással: a geológia, Freud és Marx 
tanulmányozása." Úigy látszik, Lévi-Stra-
ass m; gsem eléggé gondosan tanulmá-
nyozta ezeket, hiszen etnofilozófká.jának 
csődje nem csődje egyszersmind a geoló-
giánák, a freudizmusnak etc. Nem cs ődje 
egyébként a strukturalizmusnak sem. Fs 
erről csak egy .mondatot: ne adjuk fel a 
reményt, valószínűleg mégis lehet etnofi-
lozófiát csinálni, vagy legalábbis olyan tár-
sadalomontológiát, amely figyelembe' ve-
szi a természeté népekre vonatkozó adato-
kat is. És ne adjuk fel a reményt egy 
„strukturális antropológka" felépítése krá-
nyában sem. Most már tudjuk, ez olyan 
lehet, ahol a „struktúra" önmagában dia-
lektikus, lényegében történeti 'képz ődmény. 

: 

A legnehezebb feladat el őtt állok, ami-
kor nnegkísérelem összefoglalni Lévž-Stra-
ussról adott képemet. Nyilvánvalóan eré-
nyei és tévedései mérlegre vetősére volna 
szükség (és talán erről már szó is volt az 
egyes kanérét részek folyaznán). Másrészt 
az sem lehet kétséges, hogy mind az el ő-
nyök, mind a tévedések nem csupán Lévž-
Straus's személyétől függnek. Meghatároz-
za ezek területét, terjedelmét egyfel ől a 
polgári filozófia valódi eredményessége (a 
társadalmi tudat önalló szféráinak suta= 
tósában), ugyanenyire azonban a marxista 
filozófia tehetetlensége ezen a területen 
(pontosabban: gyakran a marxista filozó-
fia eredményeinek népszer űsítésében meg-
figyellhető  tehetetlenstig). Feladatunk te-
hát korántsem merülhet ki Lévž-Strauss 
bármely helytálló és mély гehatoló bíг  la-
tával: magukkal a prablémákkal kell •fog-
lallozni. És itt utalnék a magyar marxista 
Lévl-Strauss-kritika kr tiká јámak szüksé-
gességére is. Még a legkiválóbb dolgozatok 
is rendszerint belterjesek maradtak: álta-
lában kifogásolták Lévi-Strauss elgondolá-
sait, általában vitatkoztak antimarxista 
vagy marxizmusfplötti koncepcióival..Még 
a kon'krétvizsgáliatoik követelése is általános 
mádon történt meg. A strukturalista mód_ szer 
pedig hallgatólagosan kkátkozádott,. vágy 
érdektelennek ítéltetett. A Lévi-Strauss 
életmű  ellentmondásai csak önellentmon-
dások formájában jelentek meg, amelyre 
a történelmi materializmus gyógyírt adhat. 
Pedig, .pedig Lévi-Strauss életművének 
buktatói is, meg eredményei is nagyobb 
össžefüggésekben érthetők meg igazán, sőt, 
a megoldások centrális elemei (struktúrák 
a társadalomszeгvezetben, struktúraan.alí-
ziLs a nyelvben, a mítosz  mint  önálló tudat-
forma, a zene mint önálló struktúravilág, 
sőt a stagnáló társadalmak történetietlen 
jellege is a maga módján) nem véletlenül 
éppen ezek; szinte mindegyik esetében azt 
kell mondanunk, igencsak jogosult az 
elemzés Lény-Strauss által is követ еtt 
módja. Nem egy astrukturalista vagy 
prestrukturalista bírálat adhat választ az 
emitt felbukkant kérdésekre, hanem egy 
posztstr.vkturalista marxizmus, amely ép-
pen azáltal jobb a stгuktuгalizmusnál, 
hogy annak a problémáira is választ ad. 

VOIGT Vilmos 
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Mi a Ftёгtёnіжгві  drámák színpada? sze-
rintem az, amelyiken színre kerülnek a 
régi emlékeklkel, római erénnyel, latin 
nyelvvel tarkított, nagy történelmi ese-
mények és nagy történelmi alakok. Meg-
szegni ezeket a színpadi fogásokat azt je-
lentené, hogy meg kell változtaitni a tör-
ténet stílusá.t. Ez viszont nem kevésbé ve-
szélyeztetné a drá,xn кч  történelmi jellegét; 
szaikítanánik vele és megfosztanánk e sze-
repétől. célszerütlen lenne ez a megol-
dás akzért is, mert így egy elhpmályosult 
egyéniség patetikus hangulata jutna ki-
fej ezésre. 

sardou „Mradame Sans — Gene" című  
művében, bár Napóleont misztifikálja, 
mégis megmarad az egyszerű  prózaii stí-
lusnál. Pompás tünemény a király kop-
jás menetét szemlélni, hercegeinket ing-
ben, királynőinket pedig olcsó ruhákbkan 
végignézni — amirst iazt sokszor ké,pesújsá-
gajnkhan láthatjuk természetesen ez-
zel eг6sntjiuk a monarchia mítoszát; az 
uralkodó léitezésével elvetettünk minden 
humanitást. 

Breohitnek csaknem minden drámája 
t ö r t é n e'l m d (tulajdonképpen mmnd-
egyik szociális vonású, kivéve a legendas, 
vagy a fantasztikus darabokat mint „a 
Kerekfejű  es • a Hegyesfejű", „A ikauikázusi 
krétakör", „Turandot"), még ,nincs ben-
nük , ;történelmi" részlet. A „Kurázsi ma-
ma" — Franciaországban a legismertebb 
Brecht-dráma — a történelmi drámák 
színpadának trad!iciónális szellemét tükrözi. 
Brechtnél a végszó egy figyelmeztetés, 
hagy valami nincs. rendben: „Egy tökéletes 
államban csak az átlag jellemek ikapnak 
elégtételt." Az antológiai történetben —
amely a királyok és marsallok kivégzését 
a „Kurazsi mami"-val teljesen beszünteti 
— a humort is érzékeljük; éppen ebben 
rejlik a Kurázsi mama jellemi kettőssége, 
siyílt és éles, bár a történet humoros jel-
lege vak a tényekkel ,szemben — ez jelenti 
az egyedülálló történelmit saját sze-
xencsétlenségének ő  az okozója. A ,brechti 
figura, a. hamis t ö .r t é n e 1 e m kn e'k a 
tiordozója nem rendelkezik okvetlenül a 
vau  Lt ör  ti  p e t érteimével; éppen ezen 
a kétértelműségen alapszik Brecht egész 
drámájának történelmisége. Végül is, 'mi-
tyen 'helyet foglal el az igazi történelem 
Brecht drámájában? 

Tudjuk, hogy Brecht marxista volt. Va-
юn hatott-e Marx Brecht gondolatvilágára 
I  történetben? 

Marx és Engels egy szindarab megjele-
nésével szinte egyid őben fogalmazták meg 
чéleményüket .a történelmi drámáról. Fer-
dinand Lassalle 1859-ben színre hozott 
Franz  von  sic'kingen" című  történelmi 

rmagédiájáról volt szó, melynek témája a 
lovagság lázadása .a hercegek ellen két év-
vel a paraLsztháború (1522.) el ő tt. Nem be-
széltek öеs.ze, mégis mind :a ketten birál-
ták Lassalle-t. Hiábavaló volt minden tö-
rekvésük, Lasealle tragédiájában nem mu-
tiatta be ka hercegek, az egyház, az elsze-
gényedett kisebbség és a parasztság közötti 
szociális különbségeiket. (Karl Marx, 
Frieídrich Engels: „A művészetről és az 
irodalomról" 1953. 129. oldal, német nyelv ű  
kiadás)  Marx  és Engels egyidejű  kritikája 
nem ta.rtalsnazza a szociális m űvészet el-
méleti programjat, de az bizonyos, hogy a 
színház az ő  elképzelésük .szerint alapjában 
véve mindig pontos és h іlytátló magya-
rázatot aid a történelmi realitá ѕrál. A drá-
maíró kikristályosodott t ö r t é n e l m e t 
vigyen színpadra és éppen ezen a síkon 
valósítsa meg feladatat, fedje fel az 'Igazi 
szoai.alis viszonyokat, melyeknek közvetlen, 
mély r e a l i z m u s á t még Balzac ala-
pozta meg regényeiben! 

Nem olvastam Lassaklle „sickingen"--ét 
(csak elképzelem a művet), de bizonyos, 
hogy Brecht színpada, sokat köszönhet a 
marxizmusnak (mondhatnánk azt is, hagy 
a marxizmus is sokat kapott Brecht-t ől), 
mert nincs kiz "orva, hogy a történelmi 
drámák színpada marxista eszmékkel van 
átitatva. 

Breoht mündig pontosan mutatja be a 
szociális rétegeket: polgári ,nagybirtokosok,  

roland barilies 

kapitalisták, -az egyház, munkások, kis em-
berek, iparosok, katonai és paraszti réte-
gek mindenféle kiadásban. Am dramáinчk 
célia nem az osztályharcok nyílt történel-
mi bemutatása; .  alakjai valamennyien egy 
meghatározott osztályhoz tartoznak, de 
nem állithatjuik, hogy a színen sakkfigu-
raként vagy algebrai számiként mozognak 
Például a „Kurázsi mama" a harmincéves 
háborúban játszódik le, ám a mű  témája 
nem a harmincéves háhorú. Brecht nem a 
történelmi és a szociális érdekeket széle-
síti ki, amelyek az európai konfliktusokat 
is érintették; ezek az érdekek sehol sem 
elvontak és -zavarosak, egyszerűen jelen 
vannak, éppen a tömegben, melyeket Ku-
rázsi mama egyszerűen nem ért meg. Mi, 
a nézők nagyon jól látjuk, de semmivel 
sem tudunk többet nála; ehhez nincs magya-
rázat. Amint látjnJk, Brecht el őadása nem 
egy történészé, de egy ¢marxistáé sem; ez 

egy mű, amely keresi a araagyarazatot, vitáz, 
de nem fejti ki a tényeiket: egy dráma, amely 
a történelmet nem .az embereik ellen hasz-
nál:ja fel, a történet problémafának kiéle-
zésével áll el ő, mindig egységesen. (Ép-
pen Ilyen egységesen fejti ki Brecht a jó-
ság fogalmát ;is minden elméleti szakadás 
nélkül; Brecht művészete .a valósákg mes-
teriabrázolása, s mint minden nagy mű , 
az ő  műve is kerek egész, nagy ábrázolás.) 

Brechtnél a történelem mindig jelen 
van, de csak mint alap, a valóság alapza-
ta, nem mint téma; a színpadi világítás, a 
reflektorok ezt eihomályosítják és fényt 
vetnek ara emberek keserveire, kibúvóira, 
azokra, akik a tömegben szerencsétlenek, 
akikről :a tör it é ni l é m •különben nem 
tárgyal, csak éppen megemlíti létezésüket. 
Ez a (reá  11  s) jelen és ez a (ima g i n á-
r t s) helyzet ;a történetben ell•ent-
mondásra talál, s ez a brechti drámának 
egy különös eszmét és sokszor paradox 
formát nyűit. Ez azt jelentené Pl., hogy a 
dráma, melynek cselekménye a mában ját-
szódik nem lehet történelmi; a múlt jut 
ugyan kifejezésre benne, s hiszi k, hogy 
Igy természetes, amikor azonban a jelen-
ről van szó, úgy véljük, hogy ,a művészit 
kell kiife4іzni, magyarázat nélkül. 

Brecht legtöbb drámája a jelené (kb. 
húsz fontosabb műve közül itizenöt 1900. 
es 1940. között játszódik), de ennél a je-
lennéd ismerjük a kort, ez történelmi je-
len, amely a nacionális és az in•ternacion•á-
lis kollektív vívmányok értelmé'b ől kristá-
lyosodott ki. (Az orosz forradalom, a 
spártaizmus, az Atlanti-áoeán els ő  átrepü-
lése, a nácizmus, a spanyol polgárhahorú, 
Hitler franciaországi invaziója.) 

De ott a mai idők nagy t ö r t é n é l m'i 
vívmányai nem képezik a felvilágosodás 
tárgyát. Breoht az emberi elidegenedés 
kifejtésé és magyarázata között von pá.r-
huzamot amely az eltekintés tárgyát ké-
pezi; az ő  alkotása a történelmi szín-
mű  mellett még a cselekmény színműve 
is. Ugyanolyan nyíltan közli a történetet 
mint az elidegenedést az eltörpül ő  cselek-
ményben. Kétségtelen, hagy éppen e kett ős 
állásfoglalás miatt magyarázzák Brechtet 
annyiféleképpen; műve a lázadó fél ré-
szére túlságosan esztétikai, az esztétáknak 
túlságosan angazsák: ez természetes is, 
mert állásfoglalása csak egy keskeny sáv, 
amelyben a drámaíró bemutat agy ,vak-
sagot a látásig". Éppen, mert ez a dráma 
alapjában véve történelmi magyarázat ma-
rad, elérhetővé válik a nagy közönség 
számára, anélkül, hogy mély történelmi 
álláspontot kellene kifejtenie. 

Különben sem lehet a t ö r t é n e l m e t, 
mint egyszerű  okozat lényegét !beállítani 
— ahogyan Marx is kifejtette —, a törté-
nelmi köntös alá rejteni. A valóságban és 
mindenekelőtt Brechtnél általános kategó-
ria: mindenütt létezik, de szétzilált, nem 
analizálható, nem átfogó, az emberi sze-
rencsétlenségekb ől átszőtt, s olyan viszony-
ban tűnik fel, mint a papírlap egyik ol-
dala a másikkal. Amit Brecht látni, vagy 
véleményezni nyújt, az a lap fels ő  olda-
la, érzékeny fed őlapja a keserveknek: 
igazságtalansag, elidegenedés, minden kiút 
nélkül. 
Ő  minden objektivitas nélkül dolgozza 

fel a történelmet, nem egyszer ön-
kényes módon, egy általános közmondás 
szerint: az ő  számára a múlt struktúrá-
jánakabrázolása nem jelenti azt, hagy 
drákmáj,át a történelemre építette, amit 
Marx Lassalle-nál keresett. Mindenek-
előtt a nélkülözés léteziését, minden reali-
tás emberi t e r mis  z e t é .t targyalj a, s 
hiszi, hogy ez nem örökké tartó nyomo-
rúság, mert csak kigyógyítható nyomor 
létezik. Röviden: az emberek sorsa saját 
kezükben fekszik. Éppen ezért, ha Brecht 
műveiben nincsenek hóhérok, nagy em-
berek, nagy fényűzések, hanem s o r s o k 
vannak, s ez korunk történelmi drámája. 
A .legnehezebb és a legfontosabb tehát a 
tör t é n e I m i visszatükrözödésen ezt 
csak a t ö r t é n e l e aki r e alapozni, s a 
megpröbáltatást, á kiutakat és a vígaszó-
kat a t e r m `é s z e tb e n beriíutatni. 

— „Jetzt begraben sie den Feld- 
haupbmann. 
Das 1st em  n historischer AugenЫick:' 
— „Mir 1st ein historischer 
Augen ьІ ick, 
Dass  sir  meiner Tochter übers Aug 
geschlagen haben." 

(„Mutt er Courage") 
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1. 

A nyelroi múalkatásolk elemzői mindnyá-
jan egyetértenek abban, hogy ha az ino-
dakni alkotások csak annyi információt 
tudnának továhbítani, mint amennyit a 
mindennapi nyelven megszerkesztett (köz-
lések, ez a nyelvi megnyilatkoaási forma 
mгт  rég kipusztult volna. N•agyjából azt 
is tudjuk, hogy ennek az információtöbb-
letnek a hordozója a műalkotás-jel-ként 
szemléletünk elé •tárt, sajátosan megszer-
kesztett valóság-dčarvтb, és (vagy magának 
az elé-tárás-nak a nyelvi poétikai módja. 
Ez a 'nagyjából' való tudás és a műalko-
tás médiumának a feltárása azonban •két 
különböző  dolog. 

A m űalko лtás-jelek stnukturáltságával 
kapcsolatban a legbonyolultabb — s talán 
épp ezért a legkevésbé tisztázott — 1 гΡ,ér-
dése a kom+pozíc б  strukturális felépített-
ségének kérdáse. Bonyolult, mert ha egy 
egymondatos teljes nyelvi közlés vizsgá-
latáгa, mondhatjuk egzakt nyelvészeti 
módszerek állnak is rendelkezésünkre, va-
lamely mű  egy-egy mondatának egzakt 
elemzése '(minthogy egy mű  egy-egy mon-
data ritkán tekinthető  teljes közlésnek) 
komoly prolblémеlkat okoz. Ez ugyanis máг  
s¢envеs vésze a mondanál nagyobb szö-
veg elemzésenek. Legagyszerűbb esetben 
olyan szövegegységek vizsgálatának, ahol 
az egyes mondatok összekapcsolódásának 
kimutatható szintaktikai-szemantikai je-
gyei vannak, kevésbé egyszer ű  esetben  

olyanokénak, ahol az összekapcsolódás ki-
zárólag tematikus. Egzakt elemzési mád-
szereknől •még az elsőre vonatkozóan sem 
beszélhetiink, .bár egyre inkább úgy lát-
szik, hagy ilyen oódszerek kidolgozása el-
vileg lehetséges, a második egzakt rTizs-
gálatára vonatkozóan pedig csupán kisebb 
nagyobb mértékben realizálhatónak látszó 
feltevéseket ismerünk. fitt ugyanis a 
lócág-(darab' megszerkesatettségát kell —
vagy kellene — nyelvi elemzés útján fel-
tárni.) 

Ezekkel a nyelvi (szintaktikai, szemanti-
kai, lexikai-tarpatikus) kompozíció-alkotó, 
forma-teremtő  elvekkel azon гkívül szoro-
san összefonódnák más — csak részben a 
szigoгú &teleinhen vett nyelvi rendszer-
ből — következő  forma-teremtő  elvek is. 
Ilyen a 'műalkotás-jel' eufonetikai, ritmi-
kai-metrikai stnukturáládása, amely a ma-
ga egészeében már csak valamilyen poéti-
ki-rendszertan birtokában írható le és 
intenpretálható. 

Jóllehet az eddigiekben kétszer is hasz-
náltuk a 'műalkotás-jel' elnevezést, volta-
képp csak a jelölő-.vel foglalkoztunk. A 
jelölt (az, amit az alkotó mondani saándé-
kozott, vagy mondott anélkül, hogy szán-
dékozott — sőt, esetleg anélkül, hogy tud-
ta — volna) a nyelvi eleamгés számára 
megfoghatatlan. Legfeljebb kisebb nagyobb 
mértélcű  megközelítésről, az értelmezés le-
hetőségeinek megsejteteséről lehet szó —
de sok esetben nyugodt tudo¢nányos le4ki-
ismerettel, még erről sem. A művek újra-
alkotása — ha bekövetkezik egyáltalán —  

mindig a mű  stnuktúrájának, és a befo-
gadó komplex egyedi stnukt гí ,ájanak a ta-
lálkomásából jön létre. Ezeknek a kérdé-
seknek a bolygatása meghaladtja a nyelvi-
elemző  .kornpeitenoiáját, ezért mi csak a 
jelölő-vel (kapcsolatos prdblénn kkal fog-
lalkozunk. 

Ha egy mű  elamzésének (&rjiint a mű  
:kеmроziјсиоnбиѕ  stгuktúráj іa f eltárásánаk) 
a »mondatok' elemzésével kell is kezd őd-
nie és valamennyi aspektus elemzésére ki 
kell terjednie, egy mű  elemzése (mint a 
mű  kompozicionális struktúrájának le-
írása) a »mű  egésze« felől kell, hogy ki-
induljon és csu,•pán a releváns aspektusok-
ra •kell  hogy rámaztasson. 

Az alábbiakban a korrnpozíoió és a je-
lentés összefüggésének megvilágításához 
két viszonylag egyszerű  nyelvi struktú-
rájú mű  kompozicionális mеgazerkesztett-
ségének a leíгásával kívánunk hozzájárul-
ni. (Ismételten hangsúlyozni kívárnjuk, 
hogy itt a konјpozíció leírását és nem 
fettarását adjuk. — A feltárásról csak 
annyit, hogy ahhoz rendelkeznünk .kell 
egy olyan szótárral (tezaurusz), amely egy-
egy szóival kapcsolatban mind az adott 
nyelvre, mind az adott fogalomra vonat-
kozó ismereteinket tartalmazza, továbbá 
egy mondatok és mondatnál nagyobb szö-
vegegységek szintaktikai szemantikai elem-
zésére wonatkozó szabályrendszerrel. Véle-
ménуйnk szerint mindezek leghatéko-
nyahban a •generatív nyelvelméleti бs do-
kumentációs nyelvészeti kutatások ered-
ményei alapján építhetők fel.) 
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Az első  mű  Weöres Sandor 
című  verse. 

FUGHETTA 
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Fughetta (1) 
gerenda (4) 
csörgőik (4) 
tojások (4) 
csigaszarvak (4) 

egy gerenda legurul 
piros csörgők tündökölnek 
kék tojások énekelnek 
tarka csigaszarvak lengnek 

piros csörgők összetörnek 
egy gerenda legurul 

ké'k tojások énekelnek 
tarka csigaszarvak lengnek 

piros csörgők összetörnek 
kék tojások szétfreccsennek 

egy gerenda legurul 
tarka csigaszarvak lengnek 

piros csörgők összetörnek 
kék tojások szétfreccsennek 
tarka csigaszarvák tűnnek 

egy gerenda legurul 

főnévi determinánsok 

('melléknév) 	(számnév, 
határozat-
lan névelő) 

egy (4) 
piros (4) 
kék (4) 
tarka (4) 

A kompozícióegységek eredeti és meg-
változott jele ёѕ-ѕыКtйгбігбl a követ-
kezőket állapíthatjuk meg: 

Az 'egy gerenda legurul' mondat önma-
gában nem különleges szemantikai struk-
túrájú, a kompozíció szempontjából azon-
ban meghatározó jelentősбgű . A 'legurul' 
ige itt számba vehet ő  jelentését az ÉrtSZ 
így adja meg: „Rendsz. hengeres, gömbö-
lyű  v. kerek :tárgy gurulva Lejjebb v. lent 
lev ő  helyre  jut."  Ezzel a '1e{jjebb'-bel áll 
összhangiban •az •a tény, hagy ez a mondat 
a versszak els ő  helyéről fokozatosan az 
utolsó :helyére kerül. A koanpozícióegysé-
gek egymásutánjában ez a fokozatos lej-
jebb kerülés az •időben előrehaladás in-
dexikus jelévé lesz. 

Másrészt ez a mondat jelenti a választó 
vonalat az eredeti és a megváltozott je-
lentés-strцktúrák között. Amelyek — so-
rokban mérve — :utána köve)Кeznek, azok 
még eredetiek, .amelyek elé kerültek, azok 
már megváltoztak. 

Ha mindvégig változatlan 'jelentését a 
többi mondat megváltozó jelentésével vet-
jiik össze, arra a következtetésre jutha-
tunk, hogy az általa idfezejett esemény a 
többi esemény okának tekinthető . 

A 'gerenda' és a 'csörg ők' 'tojások', 
'csigaszarvak' f őnévi alakok úgy állnak 
szemben egymással, mint a »nagy, szilárd 
és súlyos« a »kicsi, törékeny és könnyű -
vel. A 'gerendá'-hoz ezenkívül határozat-
lan névelő  járul, a töb'bi (többes szamú 
főnévhez) egy-egy színjelző  melléknév. (A 
színskáila 'két szélső  pólusát jelző  'piros' 
és 'kék', valamint a b rmelyiket tartal-
mazni képes bizonytalan tartalmú 'tarka'). 

'csörgők tündökölnek' 
'tojások énekelnek' 
'csigaszarv:аК  lengnek' 

Ezeknek a vá4tozásaknak a bekövetkezése 
után kerillnek a meg иáбltozott jelentésű  
mondatok a 'változtató ok'- qt kifejező  
mondat előtti sorba. 

A lehetséges mondat-jelentés változások 
megtörténésével, az 'egy gerenda legurul' 
mondat utolsó sorba kerülésével, a kom- 

(eredeti) 	 (helyettesít ő) 

legurul (4) 
tündökölnek (1) 
	

összetörnek (3) 
énekelnek (2) 
	

szétfröccsennek (2 •  
lengnek (3) 
	

tűnnek (1) 

Az egyesszámú 'legurul' igealakot az ige-
alakok •két többesszáanú sorával kell össze-
vetnünk. Egyrészt az eredetiekkel: 'tün-
dökölnek', 'éneke.lnek', 'lengnek', másrészt 
a helyettesít őkkel: 'összetörnek', 'szétfröcs-
csennk', tűnnek'. 

Az első  igesor tartalmazza az egész vers 
egyetlen cselekvést jelent ő  igéjét ('énekel-
nek'). Ez az egyetlen cselekvést jelent ő  
ige egyúttal az egyetlen szemantikai ösz-
szeegyeztethetetlenséget mutató mondatnak 
az állítmánya ('kék tojások énekelnek': 
»nem élő«-.t jelölő  alany, »élő« — ember 
vagy madár — •alanyt kívánó állítmány). 

Az  ёnеКе1nеk' igét a masik fikét igével a 
»folytonosság« jegye kaipcsdtja össze. Mind 
az 'énelkelnek' cselekvésben, mind a 'tün-
dökölnek', 'lengnek' történésekben valami 
folytonos jut 'kifejezésre. 

A második sor valamennyi igéje is tör-
ténést jelöl. Az els ő  sorral ellentétben 
azonban itt a »befejezettség« az összekap-
csoló jegy és a befejezettség ezenkívül 
»pillanatnyi« is, amit az 'összetörnek' és 
'szétfröccsennek' igék igeköt őikkel is hang-
súlyoznak. A »piblanatnyi«-ságat' ugyan-
akkor sokszorossá teszik a t őbbesszámok. 

A történést (kifejez ő  (explicit irányt és 
ezáltal implicit idбtаг tфmot jelölő  igekбtő -
vel ellátott) '.legurul' ige a maga >Nkorlá-
tozott folytonosság«-óval közbüls ő  helyet 
foglal el a kiét igesor között. 
A főnevek között kimutatot szemben-

állasбk és az igesorok összehasonlíthatósá-
gánák alapjául szolgáló grammatikai je-
gyek együtt határozzák meg az önmagá-
ban nem változó esemény »változtató ok«-
szeríúségét. 

'csöngők összetörnek' 
'tojások s4étfröccsennzk' 
'csigaszarvak tűnnek' 

pozíció formailag lezárult. (Tovabb-írásra 
egyszerűen nincs lehetőség). A kompozíció 
ennék ellenére nyitottságot rejt. A nyitott-
ságnak a hordozója ugyancsak a kompozí-
ció fő  építőköve a jelenbesében nem cdl-
tozó mondat. Az a feszültség, ami változ-
tatás lehetőségének megszűnése és az állít- 

mány jelenidejűségének a megmaradása 
között jött létre. A jelenid ő  és a 'le' ige-
kötő  az utólsó sorban már szükségkép-
pen kiтnutat a versből. 

Befejezésül szóldunk pár szót a versnek 
a 'nyelvi-eleanzd kampetenoiajá)val' meg 
nem ragadható poetikai struktúrájáról is. 

A vers címe: Fughetta. A fughetta ze-
nei műszó. Szó szerint: kis fúga. „Olyan 
kisebb terjedеLmű  fúga, amelyben a for-
mának minden lényeges alkatrésze meg-
varn, de kidolgozásában és hangnemi ki-
térések szempontjából a fügánál sakkal 
szegényebb, vdzlatosabb." 

Ez a verbális fughetta a zenei fúga fdbb 
formaelemeiből a következőket tartalmaz-
za: az expozíciót, „amelyben a szólamok 
egymásután sorban bemutatják a témát" 
és a f eldolgozási részt, „amely rokon hang-
nemekbe modulál, a témát különböző  szó-
lamvokban mutatja be, különböző  kontra-
punktikus alakzaitokat: termatöredéket, té-
mafordítást, szikmenetet stb. hoz". Nem 
tartalmaz reprízt és nem tartalmaz codát.* 

A 'szegényebb, vázlatosabb' fuga-szer ű-
séget ugyanakkor e verbális fughetta a 
verbális jelentések révén gazdagabbá teszi 
egy zenei fughettánál. 

A repríz és a coda elmaradásált a téma-
választás magyarázza. Ez a vers egy két, 
egymással szervesen összefüggő  témát fel-
dolgozó fughetta. A végig változatlan, egy-
szólammal képviselt változatlanság és a 
három, fokozatosan 'kontrapunktikussá' 
váló szólammal képviselt változás témája 
„fut, ;kergetőzik" (ez a fuga jelentése) 
benai,e. Minthogy a témáik nem egymás mel-
1 6  rendeltek, hanem verbálisan kifejezésre 
jutó ok-okozati összefüggés van közöttük, 
elképzelhetetlen lenne egy 'repríz', a téma 
újibóli bemutatása az 'alaphangnemben' és 
jelentés-szegényít đ  lenne bármiféle coda, 
bármi-féle befejez ő  nesz. 

(Mit akar jelenteni ez a vers? — Az, 
hogy az egyes témák 'mit fejeznek ki, csu-
pán a mindenkori befogadásiban tárulhat 
fel. .A változatlan változtató ('egy gerenda 
legurul') talán a múló id ő, s a változó talán 
a színes ('piros', 'k бk', 'tarka') gyermek-
kor ('csörgők', 'tojások', 'csigaszarvak') 
megőrizhetetlensége? Mert 'piros csöngők 
összetörnek', ,tréik tojások szétfreccsennek', 
'tairha csigaszarvak tűnnek'. — A versben 
a csiga az egyetlen, amely úgy változik, 
hagy nem pusztul el, csupán leng ő  szar-
vai tűnnek. Mintha az újrakezdés lehető-
sége maradna meg vele. Hiszen :gyermek-
mondákák is biztatják: Csiga-biga dugd 
ki szarvadat! — De mindez már nem tar-
tozik a vers nyelvi elemzéséhez. Ez csak 
egy megjegyzés, zárójelben.) 

3. 

A második mű  Nemes Nagy Agnes Jég 
című  verse. 

1ÉG 

Belémfagy lassan a világ, 
mint téli tóba nádbugák, 
kis torlaszokban ott ragad 
egy! 'kép, egy ág, egy égdarab —
ha hinnék Benned, hallgatag 
széttárnád meleg tenyered, 
s az két kis naрkéпt sütne fönn 
a tél felett, a tó felett, 
hasadna jég, mozdulna hab, 
s a tárgyak felszökellve mind 
csillognának, mint a halak. 

A vers k+ t nagyob kompozícióegységb ől 
611, amelyek sokszorosan összefüggnek 
egymással. Az összefüggéseket világosan 
megmutató formában a •verset a követke-
zőkepp írhatjuk fel: 

" Böhm L., Zenei maszátár Budapest, 1955. 

E versiben négy főnévi csoport ismétlődő  
visszatérése négy kompoaícióegyséiget kü-

Fughetta lönít el. 
E négy kompozícióegység mindegyike 

négy-mégy szintaJktikaiiag azonos felépí-
tésű  mondatból á11. (A mondat- és sorha-
tárok — a nyelvi és a nyelv-zenei struk-
turálús alapegységek — egybeesnek.) 

Az egy-egy kompozícióegységet alkotó 
négy mondat szemantikai jellegáben 
szisztematikusan bekövetkező  változásokat 
fedezhetünk fel. A változás minden eset-
ben egyetlen mondat egyetlen lexikai egy-
ségének (állítmányának) egy snási'k lexi-
kai egységgel történ ő  helyettesítéséből áll, 
amit a megváltozott mondat kampozíció-
egységen belüli relatív helyváltoztatása 
kísér. 

A vers — a címanel egyiitt —összesen 
16 szóalakot tartalmaz. A szavak el őfor-
dulási gyakoriságot mutató (valamint a 
mondatok szintaktikai struktúráját és sze-
mantikai j'ellegének változását is tükröz ő) 
listája a következő : 

főnevek 	igék 

Čisszefoglalva: 

'gerenda legurul' 
'gerenda legurul' 
'gerenda legurul' 



10 

Belémfagy lassan a v иldg 

mint tépi tóba nádbugák, 
kis torlaszokban ott ragad 
egy kim, 

Igy ág, 

egy égdarab 

Azonnal szembetűnđ  -kompozícióegységet-
alkotó, еszközlеént .. mutatkoznak az .ige-
mó lok:.az első  egysеghén kijelentő  ('Be-. 
lénrиfagy', 'ragad'), a másodikban feltételes 
('hinnék', 'szféttdrnád', 'sütne', 'hasadna', 
'mozdwlna', 'csillognának'). 

A két kompozícióegység közötti határ 
formálisan egy gondolatjel. A vers egésze 
—'az inásj•eleket tekintve — egyetlen mon-
dat. 

A kompozícióegységek, a 'ha hinnék 
Benned' közlésegység tagot leválasztva, 
három-bárom paralel részb ől álinak. E 
három rész mindkettőben: •tényközlés —
hasonlat — Ikifejtéз  jellegű. (Természete-
;en az igemódoknak ,megfelelően.) 

Az egyes paralel részek a következő  ösž- 
sžefiiggéseket mutatják: 
A tényközlő  részek elsősorban az »én« 

— »te« szembenállást exponálják. Az »én« 
az első  kompozícióegységben ragos szemé-
lyesnévmáai alakban képeshelyhatározó-
igеkötőkéлt jelenik meg ('Belérnfagy'), a 
»te« a másödik kompozícióegységben ige-
rag alakjában ('széttárnád'). ćs főnévi bir- 
tokos személyragban ('tenyered') - miután 
ugyancsak ragos személyes. névmási alak-
ban képeshelyhatározái vonzatként már 
еlбzőleg megjelent ('Benned')„ Az »én« — 
»»te« szembenállás a »--cselekvó alany« 
»+cseiiekvб  alany« szabenáцása. Ezt erő-
síti a 'Belénі fagy' : és 'szét•tárnád' igék 
»irányultság« jegyének ellentétessége (»»--
kifeléK szemben • a »+kifelé«-vél) valamint 
a.fagy és .mveleg szavak »»skála« jegyének 
ellenkező  volta . (»—чрбіuѕ« szembeni a 
»>+pólus«-sal). 

A .hasonlat részeknél az els ő  kompozí-
cióegység hasonlata •a teljes ¢Hegel őző  tény- 
közlréšre vonatkozik, a xnásadikban csupan 
a tényközLés grammatikai tárgyára. 

A '•téli tó'-val itt szemiben áll a 'napkénit 
süјtne' (ami meleg ' napsütést jelent, mert 
a 'meleg tenyered'-re utal ra rámujtató síz). 
A hasonlítót ugyanajkkor térmész ti köze-
géből kiemeli a főnévi determináns ('Veét 
kis'), minthogy a termrészetben csak egy 
nagy Nap van. 

Ha a névelőktől és nevtutóktól eldekin- 
tönk, négy olyan szát, szótövet találunk, 
adni kétszer fordul elő  a versben (minden 
mmás szó csak egyszer): jég, .tél, tó, mint, 
A kétszeri el őfordulások kőzöl két szóé .a 
hasonlat részbe esik. 

A 'téli tó'-ra ugyanis szó szerint vála-
szol a ztrél felett', 'tó felett' helyhatározó 
pár, amely ugyanakkor kiiilöm,állóként mu-
tatja a telet és a tavat, szemben a 'téli' 
jelzői .alárendeléssel: 
Еrdekes azt is megfigyelni; hogy a ha-

sonlítás módlja is más: az első  kompozíció-
egységben 'mint', a mmásodikban -ként, a 
kapcsolóelem. (Az első  kompozícióegység 
hasonlatára az igazi választ a mint másod-
szori előforduláеával bevezetett hasonlat 
adja meg majd a. második. kampozícióagy-
ság ,kifejttés részében.) 

A kifejtés .részek folytatják az . előzőek-
ben bemutatott szembenállásokat. 

Az első  kompozícióegységben a kifejtés 
metaforává alakítja az el őzőleg adott ha-
sonlatot..Az 'ott' utalószó ugyanis egyfor-
mán iutalhat mind a hasonlítottra (,Belém'), 
mind a hasonlítóra ('tél4.tó'). Ezt a meta-
fora és hasonlat közötti ivlbrálАst fejezi ki 
a felsorolás is: 'ott ragad' 'egy' kép') in-
kább bennenn), 'egy ág' (inkább a konkrét 
tóban,) 'egy égdarab' (itt is, ott is csak 
áttételesen, képszerűen).  

ha hvnn~ éVc Benned, 
halllgatag 

széttárnád meleg tenyered, 
s az két kis napiként sietne fönn 
a tél felett, a tó felett 
hasadna jég, 

mozdwlna Vmb, 
s a tárgyak felszöVCell іуe mind 
csillagn.ának, mint a halak. 

A sв  sоdtk komppozícióegységben ugyan-
csak •megtaláljuk ezt a kett ősséget: 'ha-
sadna jég', 'mozdwlna hab' (inkább a konk-
rét tóban), a 'tárrgyak felszökellve mind 
csiUlognársak' (csak áttételesen és inkább 
bennem). 
E két paralel rész igen sokrétű  össze-

függést mutat. A 'torlaszokban' »»+aka-
dály .képződés« »—mozgás« jegyeire vála-
szol a 'hasadna' »--akadáIly—képz ődés« és 
a 'mozdulna' »+mozgás« jegye. A 'ragad' 
»—mozgás«, »--kellemes (tapintás)« jegyei-
re a 'felszökellve' » l mozgás (ismétl ődő)« 
és a 'csillognának' » l kellemes (ládás)« je-
gyei. 

A ':tárgyaik' a »»+materiális« jegy révén 
a 'kép' »•--materiális itt: ±materializált«, 
'ág' »+materiális«, 'égdarab' »--materiális 
itt: ±mate гIa(lizált« összefoglaló elnevezé-
sének tekinthető  (egy szóban egyesítve a 
képszérűséig emlitett kettős jellegét). 

Az első  komp:ozícióegység hármas (alany) 
felsorolására a második kompozícióegység 
hármas (teljes mondat), felsorolása vála-
szol. Az első  mondat ('hasadnia jég') a 
vers címszarvának ('Jég') ellentétét képezi. 

A két 'kompozícióegység között azonban 
ezek mellfett a .szimmetr Đkus pánbuzamok 
mellett egyéb összeköt őkapocs is van. 

Mindenekelőtt az eddig nem érim•tett 'ha 
hinnék Benned' átvezető  rész. Igerag for-
n~ájában benne van implicite az els ő. kam-
pozícióegységiben domináns »лén« és benne 
van a második kompozícióegységben do-
mináns »te«, helyesebben »Te« is. (Érde-
kes azt is megjegyezni, hogy az egész 

A két komуpozícióegységet átszövi egy 
rím-ötös. xapcsoló jellegének. érzékelteté-
sére talán elegendđ  csupán a — gramma-
tikai egységeket is képez ő  — sorvégeket 
egymás mellé helyezni: 'ott ragad'„ 'egy 
égradob' / / hvllgetag' 'n дΡогбwlna hab' 
'mint a halak'. 

A rímek szempontjából két izolált sor 
is :van a versben: a legkirívóbb referen- 
ciális, illetőleg szemantikai különösséget 

tézis 
ok: 
	 ? 

tény: 
	

'Belémfagy lassan 
a világ' 

Talán azént fejezhet ki annyi mindent, 
mert a legkényesebb pontokon nyitott. A 
tézis ok része kitöltetlen, Igy tény része 
szinte mindenki élménye lehet. Az :általá-
nos énvényűségnek ezt a lehetőségét az 
antitézis is megtartja. Egyrészt a hivés 
bármilyen tézisbeli tényt kiváltó okkal 
szemnbебшtható — önmaga hiányától az 
egyéni sors 'bármely konkrét megnyilvá-
uu]asáig —, masvészt a 'ha' utáni feltételes  

versben összesen ikét nagybet űs szó van: 
'Belémfagy' és 'Benned'. Bár a első  nagy 
betű  montdadkezdést jelöl, minthogy a vers 
ténylegesen több mondatból  611, ez a pár-
huzam — ez az egyenlővé tevés — extra-
inforsrnációként is értelmezhet ő.) Benne van 
végül az egész második kompozícióegy-
ségre jellemző  feltételes jelleg. 

Egymásra utal ezenkívül az els ő  kompo-
zícióegység eleje és a második vége. A 
második kompozícióegység utotisó mondata 
ugyanis, a kifejtés részeken belüli párhu-
zamok mellett, a .vers első  két sora teljes 
ellenálasának tekinthető . 

A 'tárgyak' — a kifejtés vészben kibon-
tott összefoglaló jelleg és a 'mind' szám-
névi határozó révén — a 'világ' pars pro  
toto szinonímájának tekintihető. A 'felszö-
kellve' » f mozgás« jegye a 'Belwémfagy' 
»--mozgás« jegyére, a 'csillognának' 
»+fénylő« jegye a (megfagyó) 'nádbugák' 
implicit »--fi nylő« jegyére válaszol. A 
'mint a halak' hasonlat .implicit mádon a 
'tó' ('felszökellve csillognának': nyári tó) 
képét idézi. A mint hasonlítószóra mint 
hasonlító szó felel, anig a ''halak' a »+moz-
gás« »»+fénydđ« jegyek révén ('felszökell-
ve csillognának') a ('Belémfagy ... mint 
télгi tóba') 'nádbugák' (»—mozgás« »--fény-
lő« jegyek) ellentétét Jslentik. 

Ennek a nyelvi szerkezetnek megfelel ő  
a vers rímszerkezete is: a a b b// b cd 
cbfb. 

A rímek egyrészt megerősítilk a más mó-
don is összetartozó sorok •kapcsolatát, más-
részt •általuk olyan sorok jelentése is egy-
másravetül, amelyek között egyéjbkénft csak 
közveitett, vagy éppen semmi kapcsolat 
nem lenne. 

Az első  két sort — jelentésével össz- 
hangban — egymáshoz kapcsolja a rím • is.  
(Ez a rím többször nem is j•ön elő  a vers-
ben.) Erre a páros rímre felel a második 
kompozícióegység (máshol ugyancsak elő  
nem forduló) rímkett đse. A magánhang-
zók ellentéte (»sötét« — »világos«) egyezik 
a jelentés-szembenállások Iparhuzamával: 

tartalmazók ('s az 'két 'kis napként sütne 
fönn' 's a •tárgyak felszökellve wnind'). 

:(Mit jelent ez a vers? — A kompozíció 
jelentése — 'bár a kiizvetlen nyelvi jelen-
tések világosabbak — nehezebben tapint-
ható itt, mint Weöres versében. A formai 
zártság itt is tartalmi nyitottságot takar. 

A felépítés ,tézzis-antitézis"-szer ű . Egy 
teljes tézi:s-antitézis-szintézis hármasba a 
befogadók a következőképp helyezhetik el: 

antitézis 	 szintézis 
'aha hinnék Benned' 
'hasadna jég' 	 ? 
mozdulna 'hab 

mádban rejlő  bizonytalanság meghagyja 
az ember egyéni döntésének teljes szarbad-
sá:gát. Ezt a szabadságot őrzi a szintézis el-
maradása is. A vers tehát csupán egyfajta 
lehetőséget kínál. A 'Jég' magtöréssáért az 
érzelemre apellál: •talán ha hinnénk! De a 
nyelvi elemzéshez ez szintén nem tartozik 
hozzá. Ezt is csak zárójelben.) 

PETŐFI S. János 

'Belémfagy .lassan a világ' 
mint téli tóba nádbugák', 

'széttárnád meleg •tenyered' 
'a tél felett, a tó felett' 
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Antun Šoljan nemrég Benito Juarez 
díjat kapott KRATKI IZLET című  regé-
nyéért. Slauko Mihalіć, a Telegram szer-
kesztője, ez alkalommal néhány .kérdés-
re kért választ a díjnyertes szerzőtő l. A 
kérdéseik közül Antun Šoljan a követke- 
zőre válaszolt: 

Sok kritikusunk megemlítette, hogy a 
RđVID KIRANDULAS (KRATKI IZLET) 
nemzedékünk szímbolikusan megfo тmált 
története. Elismeri vagy sem, ezek a kri-
tikusok önt mindig egy olyan generáció  

zászlóvivőjének tekintették, melyre a 
„Krugovi-nemzedék", vagy a „kishitű  
nemzedék", vagy a „hidegháborús nemze-
dék" jelzőit гagasztották, hogy csak a 
tisztességesebbeket említsük. Mi a véle-
ménye, mennyiben nevezhet ő  ez a nem-
zedék még ma is avantgarde-nemzedék-
nek? Vagy pedig — mint ahogy az néha 
felmerül — „ez a nemzedék már elvé-
gezte feladatát", s most a fiatalabb gene-
rációkon a sor? 
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A Rövid kirándulás vitathatatlanul fel-
idéz bizonyos szellemi állapotot, mely jel-
lemző  arra a nemzedékre, amelyhez saj-
nos бn is, és én is tartozunk (ez a sajnos 
egyaránt vonatkozik a namzedékre, és az 
időre, mely mintha megfogadta volna, 
hogy megsemmisíti). Persze, ezt a regényt 
nem úgy képzeltem cl, mint a nemzedék 
allegórikus történetét, e szerénytelen pil-
lanatban inkább úgy mondanám. hogy e 
regénnyel megkíséreltem megtalálni ;nem-
zedékem sorsában azt, nini érvényes sok 
kor sok nemzdékéгe. Szeretném kihasznál-
ni az alkalmat, hogy rámutassak: az 
árulás motívuma, mely az Аnxlók (Izdaj,i-
ce) vázát képezi ebben a regényben i.s 
jelen  van,  ám úgy tűnik, a kritikusok ezt 
szem elől tévésztették. 

De térjürnk vissza a történelemhez. A mi 
időnkben összeolvastunik mndenféle ,;tör-
ténelmeket", melyekt ől forgott •a gyom-
runk; így nem kell csodalkozni azon, ha 
magunk 'között is 'sokszor ez a vélemény 
alakult ki, hogy a sokféle történelmek 
lényegében nagy ocsmányságok és hami-
sítványok és bármit is csinálunk, mások 
szabják fejünkre a történeti fejfed ő t; 
ezért érezzük hiányát az olyan emberek-
nek, akik ismerik az időt és föl akarják 
azt jegyezni. A papír maga erre a célra 
túlságosan tisztának tűnik nekik. 
MIndegy. úgy gondolom, hogy egy szép 

napon neki kellene ülni és meg kellene írni 
bár azt a történelmet, melyben .magunk is  

részt vettünk, ha már nem tudjuk megírni 
azt a másikat, mely nélkülünk történik, 
és kikerül bennünket. Turkálás ez az öreg, 
piszkos rongyok között? Tudnalk inteni 
nekem csak egy nevet ;is, melynél el kelle-
ne felejteni a túlságosan sok disznóságot? 
Érthető , az a történelem sem lesz „objek-
tív", de legalabb a miénk lesz. Bár a tör-
ténelem legyen a miénk, ha már ez бdő  
nem lehetett; ez szintén egyfajta történeti 
igazság. 

Az ilyen történelemben mindenekel ő ti 
szükséges lesz letisztázni, hagy miit j:e-
lent számunkra a „g•eneráció" fogalma 
Máskülönben, az .én véleményem szerint, 
környezetünk és a magunk számára is 
unalm.ass.á vált már róla beszélni. A „ge-
neráció" nelkünk nem egyszerűen csak azo-
kat az íráka.t jelentette, akik megközelít ő -
leg tíz év leforgasa alatt születtek, ha-
nem azokat, aikük — az akkori id ők jóvol-
tából — egyfajta sajátságos avantgardiz-
must képviseltek:együttes harcot folytat-
tak bizonyos eszmékért és ideálokért, me-
lyek mégha ma mám általánosaknak és 
temmészeteseknek is tűnnek, megérdemel-
ték a harcot; kezdve a „másféle" iroda-
lom jogosságától, a megjelentetés és nyil-
vanos.ság biztosításán keresztül, egészen ez 
irodalmi .alkotás és a szólás !szabads..gá,ig. 
A „generació" fogalma számunkra •akkor 
a harc eszköze volt, járulékos, ideiglenes 
ötvözet, szükséges тövіdítés; ez a fogalom 
állt valami mis helyett, akáresrak ma- 
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gut k "Is, szenny irodalmi erőinldkél és 
jelentéktelen személyeimikkel: "valami —  
rбg .az érodalomnál ás fens őbb és ér-
tékesebb helyett :;á1l+túnk. 

Mennyire szüšéges ma' .is az ilyen 
„védjegyfogalom",. és mennyiben jelenti 
rág mindág azokat a dolgokat, melyeket 
tíz-tizenöt évvel .ezel őtt a Krugoviban és 
Književnikben; az a kérdés, melynek meg-
válaszоlбsбban ;aa- myira eltérnek egyéni 
véie+ményé+ink A feleletek egy része azok-
tól száгmazik, akiknek tetszett •az Ilyen 
föllépés „cserkészszelleme", tehát a szi-
lárd, adolescens közösségi romantika; van-
nak, akik úgy gondolják, hogy már ki-
hárcoiták mándazt, amit mint írók rés em-
berek megtehettek és így nem érdemel-
nek mást mint hogy rögtön olyan nyug-
díjat kapjanak, amelyen a művészi bizto-
sítás alapján megilleti őket; mások azt á1-
lítják, semmi sem lett kiharcolva, de har-
cokni nem is érdemes, mert  mint  ahogy 
Lee mondaná „undorító dolog a piszkos 
£olyóban ár ellen úszni"; azok, akik a 
Krugovi első  számától kezdve bizonygat-
ják, hogy mi  mind  sorban kémek és re-
negátok hagyunk, mind a mai napig nem 
változtatták meg sóiunk .hízelg ő  vélemé-
nyüket (mégha időről időre más-más szó-
tárt használnak is). 

Hadd foglalkozzunk most azzal a vé- . 
lerénnyel, mely szerint „elvégeztük fel-
adatunkat", függetlenül attól, :hogy •a vé-
lemény magától a generációtól származiik, 
vagy valaki mástól. Tényleg, van sok min-
den, amire nтi .a papír tonnáit, és idege-
inket áldoztuk, s ami ma mám közhellyé, 
a közélet aksziámájává vált, még .a na-
nilapokhan iis.  hogy .az  irodalomról ne is 
beszéljünk. Eszembe se jut, 'hogy azt  61-
iltsam: ezt csak ri harcoltuk ki, vagy 
hogy mindezt kiharcoltuk, de remélem, 
nem leszek szeгénytelon, ha azt állítom: 
ehhez valamelyest mi is hozzájárultunk. 
Vajon most már mindez a múlté, tan-
anyag a történelem számára? 

Az ilyen kérdésekre sohasem volt —
most sincs — kollektív válasz; a „gene-
ráció" nem volt soha pionírszervezet, ha-
nem olyan írók gyülekezete, akik valahá-
nyan tulajdon motivációk és rendeltetésük 
alapján találkoztak egyazon vonalon. Vá-
laszát rrиndenki saját Irodalmi, Intellek-
tuális és :emberi lelkiismerete előtt :adja. 
Néhányan közülünk minden tőlük telhe-
tőt megtettek, elvégezték feladatukat —
akkor, amikor fiatalkoraikban megírtak és 
megjelentettek két-három versvkét, me-
lyek ugyan helyet biztosítanak nekik e 
szegényes Irodalom antológiáiban. Ez 
azonban nem lehet mentség lelkiismere-
tük ,előtt, ha van lelkiismeretiik. De van-e 
jogunk arra, hogy e két-három versékén 
kívül mást is követeljünk tőlük? Az író 
maga tudja csak kibogozni azt a csomót, 
melybe sorsa bele van szőve, arrиkor 
olyan követelmények veszik körül, me-
lyekre válaszolnia kell, úgy is mint író. 
úgy is mint ember, mint az irodalmi kaszt 
tagja, mint családfenntartó, azon a sze-
rény vagy kevésbé szerény, becsületes 
vagy kevésbé becsületes úton, amelyen a 
halál felé közeledik. 

Szerintem a °külöл+bság az akkori pilla-
nat között, .amikor mink generáció föl-
láptünk, és a mai között, nem olyan nagy, 
mint ahogy egyeseknek föltűnik. Azon 
fundamentális alapelvek nagy része, me-
lyek nevében fölléptünk, mint alapelvek 
elnyerték a :nyilvánosság jogát, de van-e 
erőnk arra, hogy •azt ma igazi tartalom-
mal töltstik meg? Nem hasonli+tunk-e so-
kan arra a majomra, amelyik annyit kin-
lбdott, hogy ketrece ajtaját kinyissa, hogy 
miután sikerült kitá гnia visszament ké- 
nyelmes ketrecébe —, 'hogy ott pihenje ki 
magát? 

Mi valóban ,;elvégeztük" azokat a fel-
adatokat, melyeket viszonylag könny ű  
volt elvégezni — az olyan feladatokat, 
melyik létezésünk által végeztetnek el. De 
ha eszünkbe jut, hogy annakidején létezni 
sem volt valami könnyű, tudni fogjuk: az 
érett író feladatai összehasonlíthatatlanul 
nagyobbak. Úgy tűnik .a történelmi риi a-
nyatokban mindág könnycbb volt +kiharcolni  

a szabadságot, mint azt tartalommal töl-
tené Iki. A szabadságot mindig könnyebb 
a baт ká гlкi-kдn proklamálni, mint később 
pгбbбга  tenni határait. 

Magától értetődik, hogy mindaz, amit 
itt elmlondok, Bem egy elszigetelt, kis em-
bercsoport feladata kell legyen; ez min-
den író, publicista, történész, tudós, újsag-
író tehát egy nép minden értelmáségi-
jének feladata. De -a хi generációnk ki- 
tartóan vállaéta ezt a +terhet, hogy leg-
alább az utat mutassa, ha nem is megy 
rajta teljesem végég. Ebb ől  a  szempontból 
mi minden kétséget kizá гбan avantgarde 
voltunk. l ѕ  haugy tűnik, hogy ebből a 
szempontból praktikusan keveset „végez-
tünk eí", akkor most kellene azzá. vál-
nunk. " 

És még valami:" ezek ma már mind 
negyven éves írók. Az írók. számára a Vi-
lágon mindenütt ez a féatais бg hajnala. De 
mi alig vagyunk, a szó bármely értelmé-
ben .is világ: sehol sem vonulnak si az 
írók úgy az ácekavasba, mint nálunk, mi-
utám. összegyűjtöt!tek két=három ifjnálkori 
versikét. Nálunk alighogy megjelenik né-
hány tisztességes literátor, általános lár-
ma tör ki: kérjük a fiatalokat! Ebben ter-
mészetesen az újságok osztályzás járnak 
elől, akik hívem és szorgalmasan kutat-
nak minél fiatalabb és minél tapasztalat-
lanabb írók után, s így az új nemzedéké 
felosztások az ubábbi Id őben olyan. rend-
szeresen jelennek meg a napilapokban, 
mint valami vénkisasszony havivérzései. 
Ezeket a felosztásokat sem az ideák, .sem 
az irodalmi a'lkotások alapján kés¢ítnk. 
hanem egyszerűen az evek és lapok ala - 
j.án, melyekben teljesen véletlenül jelent-
keznek ezek vagy azok a fiatal írók. Ne-
kem úgy tűnik, eszerint aligha lehet az 
emutettek bármelyikét Is akár „generá- 
csónak", akár „avantgardistának" nevez-
ni. Az írók :jelentős része csak akkor vál-
hat avantga гdеб, ha csatlakozik az ál-
talános irániakhoz, melyeket a ,generáció 
mutatott meg. Ebben a pillanatban —
mely, megismétlem, nem különbözik 1 6-
nyegesen attól, melyben mi jelentkeztünk 
— aligha lehetne mássá. Remélem elnézik 
nekem, hogy velünk egy kalap alá teszem 
őket, ha emlékesnek, hogy magamat is 
oda sorolom. Közülük sokan még nem tud-
ják, hogy " bennünket egyazon es ő  ön+töz. 

Tényleg úgy tűnik, a fiatalok közül ezt 
sokan még nem tudják, ugyanúgy, ahogy 
azt közülünk sokan már elfelejtették, 
vagy elfelejteni Igyekeznek. Ebben az ér-
telemben nem látok többé semmüféle kü-
lönbséget a „generáciok" között; csak a 
, Јkiahitűségbenn" múltak fölül bennünket. 
Míg 	a illúziókat tápláltunk, hogy 
a 	izonyos célhal rohamozzuk, 
mégha kevés reménnyel +is,  ők azt kérde-
zik „van-e egyáltalán város a falak mö-
gött?" 

Ettől a rohamozástól — úgy t űnik —  
kіzбгбlag az irodalom szenved. Az a be-
nyomás, hogy .a mi generációnk írói ki-
merültek és kifáradta+k, onnan ered, hogy 
évék óta lényegében" senki semmit nem 
jelentet meg. AгΡrбl gубznek meg bennün-
ket, hogy mindez a +kiadói szituáció ered-
ménye; ez a helyzet ma kétségbeejt őbb, 
mint bármikor az utóbbé száz esztend ő  
alatt, és ez eklatánsan illusztrálja a ro-
ham szükségességét a pszeudokultúra 
barbár bástyái ellen, melyek körülvesznek 
bennünket. 

Az Irodalom hiánya sokkal tragikusabb 
és komolyabb — mindenesetre úgy is föl-
foghatjuk, hogy logikusabb — a fiatalabb 
generációknál, mert egy maroknyi 'költ őn 
és cikkírón kívül a láthatárom alig je-
lentkezik valami, adni irodalmi újjászüle-
tést igézne, ennélfogva aligha lehet be-
szélni a nemzedékvoltás szükségességér ől 
és ó, ami Irodalmi köгбkbeл  még csú-
nyább, a „hely átadásáról". 

Ennek az új irodalomnak (avantgarde-
nak) hiánya szamomra — mondom —tel-
jesen logikus: evégre látjuk tapintható kö-
vetkezXnényeit annak, amire annak ide-
jén figyelnmeztettünk. Ez az eredménye 
társadalmiunk háku z pókusz politikájának 
a kultúra, mfvészet és irodalom " iránt.  

ahélyre kizárólag dekoratív okokból van 
šzüksége. Nem azt mondom ezzel, hogy. a 
társadalom nem juttatott pénzt irodalomra 
(habár sokkal többet adott a szó гΡákozta-
tó . zenére, +a labdarúgásгa, filmre s Mič- 
lóvéénak), hanem hogy ezt .a pénzt meg-
határozott mádon . j%uttata — úgy 'a'hogy 
általá+ban a szegények kopik a pénzt —
bóflit vásárolnak olcsón (ezt most Is te 
szik, ahogy csak :tudjбk és értik). Szem$I у  
szerint egyezem azal, hogy az irodalmat 
ne pénzeljék, hanem engedjék át saját 
magának (az irodalom élt, még ebben az 
országban is hétszáz évet, hát majd él 
valahogy tovább is), hadd jussanak ezek 
az anyagi eszközök az iskolákba, könyv-
tárákba, intézetekbe és a kultúra más —
kevésbé dekoratív — funkcéóir& . 

De az ami tényleg most hozza gyü-
mölcsét, nem a pénzelési rendszer káoszé, 
hanem a .mгga бztatásoknak, társadakni 
lekéoslnyléseknek, lebecsiilésnek, beпnocs-
kolá+snak, sárral dobálasnak, presszió al-
kalmazásának, betiltásoknak, a kiadói 
mesterkedésekгek, a jutalmazásoknak, fe-
nyegetéseknek, méltatlansagoknak egész 
sora, melyeknek ki volt téve az irodalmi 
céh minden tagja, még az. én nemzedé-
kem tagjai is — úgylehet jobban mint a 
többiek. Ez előbb vagy utóbb meg kell 
hogy hozza az eredményt. Ilyen nyomás- 
nak és semmibevételnek kitéve .nemcsak 
az emberek és tekintélyük, állásuk bukott 
el, nemcsak hogy a tehetségek leragad-
tak, átáilиak, vagy visszaléptek, hanem 
ezzel az irodalom maga bukott el, elbu-
kott helye a társadalomban, .szerepe egy 
né~a ,nevelésében és meger ősítésében. 

Nemcsak az, hogy generációnk tagjai 
mint a sztahanovisták, hét szöv őszéken 
dolgoztak egyszerre ésmidenfélevel foglal-
koztak nem azért, mert hiperproduktív 
teгmбszetűek, hanem .azért, hogy bimtosít-
hassák .az egzisztencialés minimumot, azért 
mert munkájukban a nyilvánosság zak-
latásainak, gyűlöletének, leköpdösésének, 
iniszinuáaiójának voltak kitéve. Nemcsak 
kenyérharca volt ez egy csekély +számú 
néger kasztnak, mely erejével és lehet ő-
ségeivel —apró pénzért — ellá+tta a tár-
sadalom lсultúrdekorációs szükségleteit, 
hanem minden nоnnбlis társadalmi elis-
merés és megbecsülés végs ő  hiánya•: a ki-
elégítetlenség. 

Most pedig mondja meg nekem valaki, 
hogyan fogja ilyen hшvatáara és foglal-
k.ozasra adni a fejét egy épkézláb fiatal-
ember, aki nem hülye és nem fanatikus 
mazochista, ha erről a hivatásról rövid 
életének megfigyelései alatt soha nem hal-
lott jб  szót? Ezáiltal az irodalom az el-
következő  években egyre jobban össze-
zsúgorodik, ,egyre j'elentéktelenebbé lesz, a 
jegyzetfiтkálákon kívül :nem "lesz se re-
gényünk, sem dгΡámánk, sem Irodalomtör-
ténetünk, sem kéziköдyveink nem lesz-
nek, ám meglesz az összes szükséges de-
koratív apparátus és intézmény, mely iro-
dalommal foglalkozik, mely -propagandát 
folytat, könyveket ad ki, irodalmi termé-
keket fogalmaz és dijakat oszt ki. Ren-
delkezünk majd a teljes sedéganpa гбtus-
sal, amely minden ciиillzált társadalom-
ban megvan, de irodalom nem lešz. 

A fiatalok — és ez remélhet ő  is 
olyan hivatást és foglalkozást fognak vá-
lasztani, ahol nemcsak könnyebb és gyor-
sabb sikerre számíthatnak, hanem ahol sa-
jat fiаіalságukkal és v:aláságukkal auto-
matikusan megkapják a társadalmi elis 
merest, a tekintélyes 'helyet abban a kör-
nyezetben, melyben élnek. Okosabbak 
lesznek nálunk — és amikor ezt mondom 
nálunk, akkor +az egész humanisztikus kul-
túrára gondolok, mely bennünket Ilyen= 
né tett. Reméljкik, lesznek jó vendéglősök, 
futballisták, szórakoztatózene-énekesek, ta-
lán jó emberek is .  Es aztán égy szép na-
pon amikor mindenkinek olyan jó lesz, 
mint ahogy elképzelik, talán megint eszük-
be jut az irodalom. Ebben van talán az 
irodalom egyedüli reménye. Am ami em-
beröltőnk túl гövéd ahhoz, hogy ezt meg-
erhessük. Mindez igen logikus. 

JUNG Károly fordítása 
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GAJD PETROVIĆ  

1-1 

FILOZáFIA 
F51 A 

FORRADA- 
LOл  

HÚSZ KÉRDÉSKÖR 

 

Vajon !kötelez ő  formája-e a filozófiának 
az értekezés, melyben minden értelme-
zést, bizonyítást és ábrázolást nyer? Nem 
jelentkezett-e a filozófia már epikai éne-
kek, regénytik, elbeszélések és drámák for-
májaibaan is, vagy ;a p гózavemsekben, dialó-
gusokban, levelekben és útleírá оkban? 
Nincs-,e példa arra, hogy a filozófia tézi-
sekben (Feuerbach, Marx), de prédkáoió 
és parancsolat formájában  (Nietzsche)  is 
eredményesen lelfеjехhеtб? Nem lehetne-e 
megkísérelnп  .azt is, hogy kizárólag kérdé-
sek fo•rmájáb ,an mondjunk valamit? Va-
jon nem a kérdés-e — a gondolat „kér-
dése" (tápláléka)? Vajon nem a filozófia 
és .a forradalom kérdőjeleznek-e meg min-
dent, amiért önmaguknak is el kell t űr-
niük a kérdések élét? 

 

Vajon a filozáfia a létezés vagy a for-
radalom gondolata? Ha a filozófia :a létezés 
gondolata, akkor az a gondolat-e, amely 
a létezést .gondolja, vagy az, amellyel a 
létezés gondolkozik? Ha a filozófia gon-
dolja a létezést, vajon ez a gondolat meg-
áll'apítása-e :annak, ami létezik, a lehet-
séges utáni nyomozás-e, vagy annak az 
előírása, aminek meg kell történnie? A 
káros megpecsételése vagy a hasznos ma-
gasztalása-e a hivatása, a kívánatos felé 
vezető  utat mutatja-e meg, az elérhetőbe 
vetett hitet erősíti-e, a még el nem vesz-
tett iránti reményt éleszti, vagy a veszé-
lyesre ösztönöz? A létezés szomszédja 
vagy ;idegenje, pasztora vagy vadásza, 
magvetője vagy kaszása, lugasa vagy 16-
gere, prófétá :ia vagy vétke? Vajon ,minden-
ből egy kevés, vagy semmi, csak szigorú 
és gondolat, amely lényegében ragadva 
meg a •létezést, komolysagához nun  1116  
gyermekruhaként veti el a szemléletes 
leíгásokat, és a „ki" és , ;mi" kérdésekre 
magabiztosan feleli, hogy ez éppen ő, sze-
mélyesen és minden adalék nélkül a lé-
tezés értelme? 

 

Ha a létezés az, •amit a filozófiai gon-
dolat meghatáгoz, akkor mi ez a gondo-
lattal gondalt létezés? Ha egyáltalán nem 
„mi', okkor hogyan létezik? Létezik-e 
függetlenül ittál, hogy gondolja-e valaki? 
Еs úgy létezik-e, ahogy létezik, függetle-
nül ettől, hogy van elgondolva? Kényel-
mességként vagy kellemetlanségként, gaz-
dagodásként vagy szegényedésként, föl-
magasztasulásként vagy megalázásként, 
kiegészítésként vagy szentségtelenítésk& іt 
éld át a gondolatot? Vagy közömbösen 
mosolyog e gondolaton, mely körülötte 
munkálkodva nem látja be, hogy minden 
fáradtsága htabavaló? Vagy talán csak a 
létezés törekszik a gondolat felé, érezve, 
hogy nélküle hiányos, névtelen és fej-
letlen marad? 

4' 

Ha a filozófia az a gondolat, mely a lé-
tezést gondolja, léhet-e egyben :az a gon-
dolat, amelyet •a létezés gondol? Nem-e a 
filozófus-ember az, aki bölcselkedésében a 
létezésről gondolkodik? Nem-e egy külön 
létező  az ember, a filozófia pedig csak 
egyike legspeciálisabb tevékenységeinek? 
Vagy talán az ember, a létezésről gondol-
kodva, nem egy külön létezőként gondol-
kodik, aki a lehetséges létezésmódok egyik 
váiltozata szerint létezik, hanem mint az a 
létező , aki különleges viszonyban áll a lé-
tezéssel, mivel a létezés minden formáját 
magiba sűríti? És :a filozófia az ember 
tömérdek gondolatának egyike-e csupán, 
vagy az a gondolat, melyet ő  mint ember 
gondol, gondolat, amellyel a létezés ön-
magával beszélget? 

5. 
H•a .a filozófia a létezés gondolata, le-

het-e a forradalom gondolata is? Vagy a 
forradalom egy .külön társadalmi jelenség, 
mely lehet a történelem, a szo е ológiat  a 
politolбgia tárgya, de semmiképpen sem a 
fil:ozófiáé? Ha a filozófus mondani akar 
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valamit a forrad аlomrál, nem téved-e 
nemcsak a szociológia és .politológia terü-
let "ere, hanem Iközvetdenül a polkiká!ba és 
a ;politikusságba? Vajon éppen véletlen-.e 
az, hogy .a forradalom fogalma a megbíz-
ható fiіlozáfiael szótárakban és enciklopé-
diákban nem nyert poigárjogot? A rшоzó-
fust mint filozófust (és nem mint például 
polgárt) érdeke.LhetL-e valamilyen módon 
a forradalom? Vagy a forradalom mégis 
annyira fontos külön j:elenség lenne, hogy 
a fiLozófiának, a többi érdekes és fontos 
táгsada1шL jelenség mellett, nézni figyeLmet 
kellene szentelme ennek az annyit ma-
gasztalt és ócsárolt, izgató és félelmetes 
pro_bléanának? Vagy talán •a forradalom 
nem .is egészen különálló valami, és ezért 
a filozófusnáik szakmabeli kötelessége len-
ne alaposabban foglalkoznia vele? Mi te-
hát a forradalom? 

 

Forradalom-e minden összeesküvés, a 
személyek és csoportok minden hatalom-
eseréje, vagy csak olyan változás, mely-
ben egyik társadalmi osztály átveszi a má-
siktól a hatalmat? Forradalomnak nevez-
hető-e minden osztalyok közötti hatalom-
váltás, vagy csak az a változás forradalmi, 
amely új társadalmi rendszer !kiépítésének 
kezdetét jelenti? Forradalom-e, ha a régi 
társadalmi rendszert új követel, vagy csak 
akkor beszélhetünk forradalomról, ha az 
Lej társadalmi rendszer „magasabb ren-
ddií"? Forradalomnak tekinthet ő-e minden 
olyan változás, mely magasabb fejlettségi 
fokú társadalmi rendszert eredményez. 
vagy a forradalom Igazi jelentése egy mi-
nőségileg teljesen új, osztály nélküll társa-
dalom kiépítése, olyan emberi társadalo-
mé, melyben niegszúnik az ember el-
idegenedése és az emberek közötti viszony 
valóban emberi lesz? 

 
A forradalom csak a társadalmi rend-

szer egyik vagy másik aspektusának át-
ala•kuhdsa, vagy olyan változás, mely tel-
jes átalakulást eredményez? A forrada-
lom csak a társadalmi rendszer átalaku-
lása, vagy az emberé is? Az átalakulás 
csak az ember egyik vagy másák t еvé-
kenységére korlátozódik, vagy a •teljes 
emberre? Az ember minden változására 
vonatkozik, vagy csak a Lényeges átalaku-
lásokra? Csak az emberben idéz el ő  vál-
tozást, vagy a világűrben is, egy teljesen . 
új, minden eddiginél újaibb, :az emberte-
len, ember ellenes formáktól lényegesen 
különböző, szabad és alkotó létezés ki-
alakulását eredményezve? 

 
A forradalom szorosan f űződvk az em-

berhez, vagy a nem •emberi természetbeл  
is lehetséges? Nem kellene-e •a nagy és 
váratlan természeti változásokat Is forra-
dalanaknak minősíteni? Nem alapoznánk-e 
meg •ezzel ortológiailag •a forradalmakat a 
történelemben? Nem megmagyarazhatat-
lano:k-e a történelem forradalma, ha ta-
gadjuk a természet forradalmait? Vagy  el-
lenkezőleg: éppen a nem ,emberi természet 
forradalmát tagadva tesszük Lehet ővé a 
történelem és általában a természet fogra- 
daliainak megértését? Nem éppen az em-
ber mint a forradalom, a természet 16-
nye az, •aki túllépi puszta természetisé-
gét? A történelem forradalmai nem egyet-
len „természeti" forradalom? 

 
Vannak e-egyáltalán forradalmak a tör-

ténelemben? A forradalom csak átmenet 
az egyik történelmi állaipotból a másikba. 
s a többi jelséghez hasonlóan a törté-
nelemhez tartozik, vagy szakít vele, mert 
történelmen kívüli ugrást jelent az örök-
kévalásagba és az időtlenségbe? Lehet-
nek-e a „történelem .mozdonyai" önma-
guk vasúti kocsijai is? Segédkezhetnek-e 
az. uj társadalom szülésznői sаdj t szüléstik-
nél? Lehetséges-e forradalom meghatáro-
zótt történelrcni feltevések nélkül? Elkép-
zelhető-e forradalom abszolút és törté-
neknietlen kritériumok, valamint a törté- 

nekrvileg adott tagadása nélkül? Lehet-e a 
forradalom történelanietlenségét mint ab-
szurd részletet elhelyezni a történelemben, 
vagy olyan lényagről van szó, melynek 
megvalósulását a történelem teszi lehet ő-
vé? 

 
Törvényszerű  jelens.ég-e a forradalom, 

vagy pedig a törvényszerűség megbolyga- 
tás,a? A szükségszegy űség megnyilvánulása, 
vagy csak rosszul ,sikerült lépés a szabad-
ság birodalmába? A forradalom a lehet-
séges :lövendő  megvalósulása-e, vagy új 
lehetőségek гealizálása? Tervezés eredmé-
nye-e, vagy a nem sejtett spontán 'kiala-
kulasa? Nem lényeges tulajdonsága-e a 
forradalomnak a szabad alko:tól tevékeny-
ség? 

 

Vajon a forradalmak a társadalmi :el őre-
haladás sűrített részletei, vagy az el őreha-
Ladás és a farradalobi lényegesen külön-
böznek, mint a megjavított régi állandó 
ismétlődése és az elvileg új szabad meg-
valósítása, mint a grammokkal mért em-
berség ellenőrzött növekedése és mint az 
emberség teljes mértékű  felvirágzása, me-
lyet nem lehet mérni? Alapjai-e a forra-
delm•alk minden fejlődésnek? A fejlődés a 
legjobb előkészítője a forradalomnak? In-
korporálhatja•-e a fejl ődés a forradalmat? 
Hozzá 'lehet-e kapcsolni a fejl ődést a for-
radalomhoz? Vagy a fejl ődés előre 'kije-
lölt céljaival, módszereivel, útjaival, za-
vartalanságával és a lehet őségekkel szem-
beni nyíltságával nem áll-e szükségsze гű-
en 'szemben minden forradalmi vízióval? 

32. 

Eiképцelhető-e forradalom forradalmi 
szervezetek nelkül? Lehetséges-e forrada-
lom álforradalmi szervezetek mellett? Nem 
csak azt a szeverzetet engedélyezi-e a for-
radalom, amely minden egyén alkotói te-
vékenységet lehetővé teszi? Nem törek- 
szik-e a szervezet •arra, hogy az embereik 
tevékenységét úgy rendelje alá az általá-
nos érdekeknek, ahogy azt a 'kiválasztott 
egyének felfogják? A forradalom .kritéri-
uma-e a szervezet, vagy a forradalmi al-
kotás a kritériuma bármely szervezet for-
radalmisбgának? Csak Intézmények 'kere-
tében valósítható-e meg a forradalom, 
vagy az intézmények temet ői a forrada-
lomnak? Előírt határok között marad-e a 
„felelős" forradalom, vagy a forradalom 
minden Létező  kíméletlen 'kritikája és a 
láthatatlaneletrehívása? Vajon az önigaz-
gatás egyike a forradalom célj+ainak, vagy 
minden forradalom öntevékenység és ön-
szervezés, önalkotás és önigazgatás? 

 

Vannak-e a forradalmaknak ell1úziói? 
Vagy a „forradalmi Illúziók" olyan igaz-
ságok, melyektől fél a reakció? Van-e a 
forradalmaknak forradalmi romantikája? 
Vagy a „forradalmi romantika" él ő  való-
ság, melytől irtózik az ellenforradalom? 
Fenyegeti ,e a destrukció a forradalmat? 
Vagy a forradalom azért destruktív, mert 
nem .akar részt venni .a ikizsákma-nyol б  
rendszer :tervezésében és építéséhen? Föl-
emésztik-e a forradalmak saját gyerme-
keiket? Vagy az ellenforradalmak emész-
tik fel a forradalmakat? 

 

Beszélhetünk-e többes számban a forra-
dalmakról? Vagy csak egyetlen forradalom 
lehetséges nagy kezdőbetűvel? Ha létez-
nek „relatív", „:kis" forradalmak, akkor 
azok sajátságosak-e, vagy csak annyiban 
forradalmak, arcmennyiben szerves ,részei az 
egyetlen, igazi, abszolút ,és totál пs, nagy 
betűvel írt Forradalomnak? 

 

Vajon a forradalom jelentése és értelme 
önmagában van, vagy későbbl termésében. 
egy későbbi tartás állapotban, melynek 
megalkotása a célja? Győzhet-e egyáltalán  

a forradalom? A forradalom gy őzelme és 
vége nem ,jelenti-e vereségét Is? Mi kö-
vetheti a forradalmat, ha nem az ellenfor-
radalom? A forradalom egyetlen és Igazi 
győzelme nem :annak folytatásában rejlik? 
Lehet-e a forradalmat tagtósan életben 
tartan&? Nem különbözik-e •a forradalom 
a +közönségestől, mely örökké tart é.s ál-
.lamdáan ismétlődelk? 

 

A forradalom csak átmenet a Letezés-
nek egy .alacsonyabb foг  nmбјaból a maga-
sabb formába, vagy sajátos törést, ugrást, 
„lyukat" jelent a létezésben, vagy nem-
csak a Pétezés legmagasabb formáj бt kép-
viseli, hanem magának a létezésnek tel-
jességét is? Nem a forradalom .az alkotás 
legfejlettebb és a !szabadság legmegbízha-
tóbb formája? Neon ő  a nyűt 1•ehetősé:gek 
tere, az igazi új 'birodalma? Nem a forra-
dalom-e a létezés lényege, a letetés a lé-
tezésben? Ha .a forradalom maga a léte-
zés, a filozófia mint  a létezés gondolata 
nem :a. forradalom gondolata-.e? 

 
Elképzeihető-e a forradalom filozófia 

nélkül? Míért nem létezik a forradalom a 
forradalom gondolata nélkül? Vajon nem 
irracionális, .kaotikus, közvetlen a forrada-
lom, és a gondolat racionálisan szervezett, 
közvetett? 'Kell-e gondolat a vuikánkitö-
réѕn.ak, még ha :az emberiség erupciójáról 
volna is szó? De elképzelhet ő-e egyálta-
lán a forradalom gondolat nélkül'? Nem 
tételez-e föl tudatos emberi akaratot, al-
kalmazá:st és 'kockázatot? Nem-e a lehet-
séges jövendő  terve ad neki iranyt? Nem 
a !gondol•atiság-e az igazi közvetlenség bel-
ső  formája? 

 
Elképzelhető-e a filo:záfi.a forradalom 

nélkül? Miért sue? Nem alakulhattak-.e ki 
logikai, metodológiai, .gnosszeológiai és on- 
tolágiai, etikai és esztétikai rendszerek a 
forradalom segítsége nélkül is? Talán nem 
a forradalom nélkül állapították meg a 
megoldatlan kérdéseket és ellentmondá-
sokat, anesteг'edéseket és megkülön:böz-
tetéseket? Nem új, ismeretlen és szokat-
lan ez a forradalomhoz kapcsolódó filozó-
fia? Nem 'tagadja-e az eddigi filozófiákat 
ezzel a sajátságával? Vagy a filozófiának 
örökké változatlannak kell maradnia? 
Nem kell-e olykor megtagadnia önmagát, 
hogy hamisítatlanul gondolattá válhas-
son? És nem áll-e közelebb a forradalom 
gondolata •a múlt nagy filozófiáihoz, mint 
az álsemleges anódszerek nagy 'szaktudású 
appolog•etához, akik mindenben az adottat 
védik és igazolják? 

 
Vajon a forradalom gondolata foglal-

kozhat •a forradalommal anélkül, hogy 
reszt venne megvalósításáhan? Vajon az 
igazi gondolat csak tanulmányoz, vizsgá-
1ód!k és elemez, vagy rombolja is a .meg-
állapodottat és elavultat, teret nyitva az 
új megv.alásul:asának? Rivl iden: az Igazi 
filozófia csak a forradalom gondolata. 
va gy gondolat és forradalom is egyben? 

 

Nem-e akadályozói a• forradalom kank-
гetizálódásának, megtestesülésének a forra-
dalommal foglalkozó általános elmélke-
desek? Vagy éppen az „absztrakt elmél-
kedés" az előfeitétele az igazi forradalmi-
ságnak? Vajon az eddigi forradalmaik azért 
nem sikerültek, :mert túl sok filozófia+i el-
mélkedéssel indultak, vagy azért, mert 
minden kritikai gondolat elfoj.tódott hen-
nük? Vajon a forradalmak filozifiai 
könyvek vagy gazdasági és osztályérde-
kek súlya alatt törteik meg? Azok-e a szo-
cializmus ellenségei, .akik kizsákmányolj óik 
a munkásosztályt, vagy . azo•k, akik erről 
hangosan beszélnek? Vajon azok az el-
Lenfoгradamárok, akik fényűző  paloták-
ban élnek, vagy azok, akik nem akarnak 
udvari bolondjaik lenni? 

VAJDA Gábor fordítása 



urban  m іktós 

a ІijbúЛ1 
Fáradságosan és mint szád el ő lünk eleven 
erdei között egy estély homokja: 
két telefonkagyló marad az eleven házban. 

Csokoládésivatagban piros 
telefonkagylók a darazsak árnyékában. 

A földrefeszítés erdei alapja 
a földrefeszítés által —így jó —, 
és marad alapja, amíg az arany 
szagolásakor keletkez ő  
nagy hegyre újra keletkez ő  
temérdek estély elvész. 

Milyen szépek Gibraltár aranyai! 
Illan egy bekötőút mennyisége —
nő i hajban viszünk magunkkal 
Malmö ligetei között. 
A bekötőutakon kirándulunk. 

Ködös a kötelék —
napsugár a Gibraltár; 
éjszaka jönnek érte. 

Miközben járván táplálkozó 
aranyai ellen —induló újra 
elvadul elviszem ellen — 
a partizán feleségét fölvesszük 
a homlok eredend ő  hideg erdeisége ellen. 

Egy földrefeszífett kocsonyástál. 

Az isteni feltün ő  telefonkagylót 
elfitkolják otthon Malmö ligetei ingyen. 
Találkozunk egy radír 
kiszámíthatatlan szagolásakor ingyen. 

Jönnek, miközben remélem, nemsokára jönnek, 
fáradságosan és mint szád el ő lünk eleven 
erdei között egy estély homokja: 
két telefonkagyló marad az eleven házban. 

DiкТATÓRIA 
Nemek találkozása 
a város? Százéves ez. 
Bő rt, hogy indulj! 

Kereskedéseiben 
átalszom nyarainkat. 

Szenvedélyem egy 
hasonlíthatatlanul 
magas polcon. 

Nemek találkozása? 
Az árú hulló. 
Indulj! 

Rokonaid között 
se több. Alkonyodik. 
Lépd át folyamunkat! 

(Százéves ez. 
S mint a nemek, 
alkonyodik.) 

Amíg fakó, se több. 
Hulló kereskedéseiben, 
mint a hangszalag, 
átalszom nyarainkat. 

Vedd fel! 

Amíg fakó, se több, 
(Százéves ez.) 
S fogadta a polcot. 

A nemek a polcot? 
S mint szenvedélyem, 
a polcot? 
Egy hasonlíthatatlant 
fogadott azonnal. 

Indulj! 

Mint árumintáit 
a polcról az árus, 
kihozzad 
s árumintáit az árus, 
a polcról kihozzad, 

vedd fel! 

Találkozása és bő r 
érintsen végre téged! 

A TENGERI HALÁSZAT 
Akár Grönland el ő tt. Máris Grönland elő tf. 
Akár egyidej ű leg. 

Hatalmas sapkáját h ű teni kell! 
Aztán a Dogger-pad közelében az egész napbarnított fogást 
átadják a halászatból származó tengeren a világos halászok. 

Hosszú haszon ez: átadják az egész tenger áldását 
a homlokba lógó rakományból. Akár a steertekben. 

Hosszú az eljárásunk. De a Tengeri Halászat 
hasig hullámos hajjal legyint a közelében: 
„H ű teni kell!" S egyidej ű leg a rakományt fogadja. 

Akár Grönland el ő tt. Máris Grönland el ő tt. 
Akár egyidej ű leg. 

Sapkája egy hosszú gerendán az Atlanti óceánban. 
Hosszú az eljárásunk. Halászok, trawler-flották 
mindig egyféle tarka ingben, frawler-flották 
boxoló-orral a steertekben, vagy a Dogger-pad közelében. 

Alig ágyaztam be — 

a leggazdagabb probléma máris elénk került. 
Mint világos háló végigmér, 
míg a halászok a fedélzetre ejtik 
utolsó zsákmányukat. 

A KIS ARUHAZ 
 

Létesítmény a legteljesebb magány. 
Most morajlik az alacsony erkélyen, ki tudja mit. 
Arab beszéd tán ő , kékben és rózsaszínben, 
mindenkit megzavar, s nem lehet hozzá szólni kisasszony. 

Mire az utolsó férfiú lejön, végre eléri a lépcs ő t. 
Nem lehet hozzá szólni. 

A vihar önmaga felé fordul; kinek az érdekében?! 
Aki kinyit, ki tudja mit, ami nem a te eszedbe jutott, 
a saját szája felé tart. 

Aki kitárulkozik, mindenkit megzavar, mint a világ; 
ami annyira sok, most lejön, most morajlik, végre eléri a lépcs ő t 

Minden él ő  didereg s húzogatja hajlékony kabátját. 

 
Két tündér lesz ő  a viharban, nem lehet hozzá szólni. 
Folyton értelmetlen, önmaga felé, amit ma elfelejtesz — 

folyton elfogy a fizetés, mint a világ. 
Egy bölény önmaga felé végre eléri a lépcs ő t. 
Most lejön, most morajlik, kékben és rózsaszínben. 

Egy kisebb bölény a tenger utánzása alatt 
didereg — ne jusson eszedbe! 

A tenger, ami annyira sok, elveszíti központozását. 
A tenger se több, mint százízesíf ő . Ók most lejönnek. 

Minden önmaga felé tart. Valaki felmegy a lépcs ő n. 

Aki kinyit, alacsony erkélyen járkál, a szerelem igénye nélkül. 
Aki kitárulkozik, önmaga felé eljut a viharban; 
önmaga didereg s nem szólhatsz hozzá. 

Most körmömet rágják a szögletes csókok. 
Most vissza! 

 
A legteljesebb magány kékben és rózsazsínben, ami annyira sok, 
mindenkit megzavar s folyfon értelmetlen. Valaki én maradtam. 
A rajzfüzet tartalma: egy kissé nagyobb bölény — végre felér; 
a vásárlók között vagyok. 
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HO SI MINI 



podolszki józsef 

ho si minh piszkos lehet nagyon 
a forradálmár szerintem patakban mosakszik 
a szokbrokat mindig utána 
öntik ki bronzból 
vagy vájják szavakból 
mert a forradalmár szerintem patakban 
és tükörképe sok apró golyó 
kilőtt spermák helyett 

várady tibor 

ho nagybácsi 
és amerika 

Marshall  Mc Luhan — aki talán a legkonkrétabban fogalmazta meg, 
hogy mi .az, . ami tényleg új a legújabb korban — a háborúról azt írja, 
hogy ma az igazi háború inforrnácio-háború. Ezt szubtilis elektronikus 
médiumon keresztül vívják, t űz nélkül, állandóan. „A hidegháború az 
igazi háború égy környezet, mely mindenkit körbefog — mindég, 
mindenhol. Ha forró háborúra van  szükség ezekben a napokban, azt a 
világ hátsó udvaraiban folytatják, elavult technológiával." 

Ez talán áll. De áll az is, hogy Ho Si Minh a világ egyik hátsó-
udvanit a világ politikai. tudatának középpontjává változtatta, és a víet-
náіni szabadšágharc ma már nem csak indokinai forradalom, hanem egy-
szersmind nPmzetközi szimbóluma a forradalomnak. 

Ho Si Minh megnyerte a hidegháborút is. A világ közvéleménye 
máskor is fellángolt egy kis nép oldalán, brutális, fékeveszett nagyhatalmi 
„intervenció" után, de ezt lassacskán lefojtotta a feledés és az úgyneve-
zett reálpolitika hamuja. Vietnamot egyszer űen nem lehet elfelejteni, mert 
a vietnámi forradalom nem volt, hanem van. Van már évszázadok óta, a 
kínai hбditбk, a franciák, van  Amerika ellen. 

Maga Ho minden tolakodás nélkül, de visszavonhatatlanul, h ős lett. 
Egy legenda, eszme, akivel és akiért ugyanúgy t űntetnek Berlinben, To-
rontóban, Rio de Janeiróban és Washingtonban. Nagyságának tudata any-
nyira benne van az amerikai élet minden pórusában, hogy a csodakosa-
razó Bill  Russelt is hozzáhasonlítják a bostoni lapok (profi-kosárlabdánál 
inkább amerikai belügy, pedig nem is igen lehet valami), dicsérve, hogy 
a kettőnek egyformán híres a kitartása, a szakálla és a stratégiája. (Sok 
amerikai újság tapintatlan tolakodásnak ítélte, hogy Nixon együtt szere-
pelt a három űrhajóssal a holdraszállás közvetítésekor. ) 

Talán azért, hogy teljes kétségbeesésbe kergesse a hivatásos amerikai 
analistákat és kombinátorokat, Ho Si Minh, a csüggedhetetlen és rettent-
hetetlen forradalmár — akinek a neve azt jelenti: Az Aki Felvilágosít —
olyan volt, mint egy mesemondó öregapó, és a nép Ho Nagybácsinak 
nevezte. Egy kétségbeesett saigoni amerikai tisztvisel ő  panaszolta egy-
szer: „Hogy lehet meggy űlöltetni egy olyan embert, aki úgy néz ki, mint 
egy félig,halálraéhezett Mikulás?!" 

Nem tudom, hogyan magyarázzák majd Ho Nagybácsi gy őzelmét az 
agytrösztök és kompjuterek ellen vívott propaganda-háborúban. Lehet, 
hogy a dolgok nyitja ott van, hogy — vonakodom leírd, mert egészen 
giccsesen hangzik — h ős volt és igaza volt. De talán nem is kell ezeket 
a szavakat használni. Ho Si Minh-nek és a vietnámi szabadságharcnak az 
az egyik legcsodálatosabb tulajdonsága, hogy nincs szüksége fogalmakra 
és kategóriákra, képes mindent ad hoc önmagának újra feltalálni. Mind-
ezt azzal a lélegzetállító egyszer őséggel, ahogy a Báli szigetek lakбi 
mondják: 

„Nálunk nincsen művészet. 
Mi mindent annyira jól csinálunk, amennyire tudjuk csinálni." 
Brandeis mondta egyszer, az amerikai demokrácia egyik legszebb in-

tézményének, a Legfels őbb Bíróságnak híres bírája: 
„Az ellenállhatatlannal szemben egy dolgot lehet csak tenni: Ellen-

állni:" 
Ho Si Minh életútja túlmutat ezen a sorsvállaló, bátor és rezignált 

bölcsességen. Ő  ezt mondhatta volna: 
ELLENÁLLHATATLAN NINCSEN. 
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TЁKaZLó 1ĐŐ  
Már a füvészkertben is találkoztunk egyszer, ahol K. fel-

emelte menyasszonyát B. sziitkozódásainak közepette, mert meleg 
volt és fürődлi is lehetett volna, csak alttól tartottain, hagy úgyis 
észreveszik, mennyire bámultam I јdát, akit még nem is lát-
tam meztelenül, de akiiről mégis a strip-tease jut eszembe, mert 
olykor visszavonhatatlanul érzem a levelik őzés kényszerét és ez 
nemcsak tánc közben jpn, mikor Ica kerek farára csúsztatom 
kezem, tehát nem ez volt az első  alkalom. Hanem mégis valami 
idegenség költözött tagjaimba és a (kocsival ;sem volt minden 
rendben, nemcsak a sár miatt, meg hogy sof őriink elaLmmsadott 
és hiába beszéltem neki a zugkupleráj titkairól, ahol M. is dol-
gozott fél évig, mielőtt kioperálták volna mandsiláit, •amelyeket 

•azóta se hiányol nagyon, csak ha régi ismer őseivel találkozik 
szomórodik el leissé. Valóban, nem volt semmi okom a félelemre. 
Mert Miresi mar előbb, de jbval előbb megkért, hogy ne udva-
roljak neki, mert ő  már egyszer állapotos maradt és ;a. papa is 
nagyon haragszik, ha elsózza az ételt, mert ő  főz, mert a mama 
szeretői után Berlinbe váaidoroit, biztos Nyugatba, ,mert •orosz 
katonákat m, r a háború alatt is 'látott és egyt ől még fényképet 
is kapott, a másiktól meg heveny vérfert őzést, hogy féltek is ,az 
ő  (Miresi) megszületésétől, de azert mégse lett annyira korcs, 
mint azt ellképzеlték és az a bajszos tanár különben is jobb 
kondíciót aputat, mint a versenylovak általában, Tehát menjek 
a fenébe. Szбval ezt meg is értettem azonnal, bár zavartak kissé 
a legyeik írás közben, mikor más •egyáltalán semmit se •einél-
teгn és nem :is akartain már novellát írni. Há.t visszatértem á 
hóesésbe. Mert •egyszer voltain Görögorszá+gban is és a hegyek 
ott hósapkát viselnek, :mint urak szokták a komoly kalapot, 
csak ez szebb, bár a ezocialm nisban neveledtem, hogy nem is 
láthattam iga7  urafi't, csak szobrokat és emlékm űveiket, .melyeket 
az elesett hősdknek emeltek minden romion. Gondoltam, jó volna 
Leiiéi egy állatkertben, mert ott ;az oroszlánok (bűze legаLá+bb 
felbosszantana, ha már amúgyis olyan őzike vagyok a riada-
lomban. De csak Mi esi combjait figyeltein reménytelenüt, 

Persze, sakkoztam volna inkább!  

KÉSZÜl.ŐD'Е$ 

Mert mindig akad néhány papírszelet, mert rengeteg a papír 
szobámban, ami fontos és nélik иl zhetetlzn, Ilyenkor két ujjal 
megfogom, táskámon szétnyitom a villámzárat, és az újságok 
meg könyveik közé teszem. Aztán megint akad egy fontos papír. 
Te jó ég, 'hány fontos papírom is var nekem és mind visszahúz 
és kinyitom a villámzárat. Persze ideges vagyok és :kapkodok és 
a c!p:őm sincs !kipucolva (majd otthon anyám, de mikor .is, mikor 
utazom már egyszer haza!). Közben Lida csak délután jön, mert 
péntek van és fontos óra aa egyetemen, egészen estefelé, meg 
randevúja is lehet valakivel, mert 'berúgtunk tegnap és elhagy-
tam egy fontos füzetet és utána táskáimon ültem és ültem, de 
nem volt már benne a füzet és hülyeség így a hidegben ülni, a 
kabátom is milyen, .meg kivel is aludhatott Lida az éjjel, mert 
jobb ha alszunk és alszunk és semmi. 

Aztán araár felöltöztem, de ki is hinné, hogy egészein rendi- 
sin, csak nyakkendőm nincs, pedig két évig nyakkendőt hord-
tam és egész rövidre kötöttem, mert mindent szeretek rövidre 
kötni és mert menni kell fontos ügyekben, a •bátyáin inog katona 
és az ő  ügye és apiért katona ilyenkor, .a hazai munkák is úgy 
elhúzódnak -és eldurv?ulnik emiatt. De megnéztem óráin, nini 
félrecsúszott és egészen ki kellett fordátanom +karom és rémes, 
mert írni akartam még, meg 'beszélni is valakivel, de nagyon 
sokáig ám és oldalt kiköpni olykara. Persze az id ő  úgysem fon-
tos, ha már elkéstem és így az órák is elmaradhatnak, meg jobb 
is, újságot viszek és elutazom, j б  lenne egészen Eszterig. De 
Eszter még kicsi, mert 'buta és buta és mondtam .is neki, hogy 
feleségül veszem, hát égisz nyugodtan alámfküd+het, mostaná-
ban nem tudok •gyereket csinálni,  ha  meg igen, hát nekünk és 
előbb megyünk a fenébe el. De Eszter kicsi '  mert buta, mert 
buta, mert kicsi és intőt is kapott meg a hosszú хцháját sem csi-
nálták még meg,  de hiába is '(én templomba már úgyse megyek 
soha, mert Isten, mert mit akar a .pap bstent ől, hozzám senki ne 
beszéljen s mit mond állandóan ;szépeket, ha 'hinni akarok). 

Jó vicc, mái' leültem, de megint csak fel kell állni, szomjas 
is vágyók és aggat a 'kabát, meg cipőben megy itt valaki és 
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csattog a cip ő  és mit csattog sitt :nekem. A víz a sarokban van, 
de a törüllkёzđ  is  Leesett és mennyi: itt a papír, te jó ég, hogy 
mennyi, L da meg ilyenkor mIt is tud csinálni, de csinálná. Itt 
melegebb van az ablakot is megjavították, csak a hazinéni el-
utazna már egyszer. Mert Eszter •még sokkal iinkább belllik ide, 
mert buta, mert kicsi, mert buta és a múltkor is :gesztenyét 
vettem, hogy kormosaik lettünk бs elcsodálkoztak, mikor cs.óko-
lóztunk, padig akkor már nem lehetett tovább és a fogam is, 
mert fájt, kihúza'tta+m, hogy nyugodtan csákolóz'h•attunk már. Az 
a nővér meg magyar, csak iszerbül beszéltünk, meg köpködtem 
is, hogy kiszaladt .a vér és aztán .mar beszélni se lehetett és ő  
látta, hogy én is magyar vagyok és kikkor miért beszéltünk mi 
szerbül. Azért jobb  csákolázni és azért ö гülбk, hogy nincs már 
fogam. Pedig fizetni is kellett, mert nem pecsételték le a  köny-
vecskéin, amit haza :is küldtem, de úgyis elfelejtik és úgyis ne-
kem 'kell, de nekem kell mindent és miért ne, meg mit .is .akarok 
az ilyesmivel, meg fogom csinálni, mert a könyvecske is egy 
fontos irat és nyolcszázötиen dinárt fizettem a foghúzásért es 
nem is ettem és pénzem sem maradt, utána meg mar olyan 
hölyesé.g volt a Vén Báró .pénzén szendvicsezni, mert iszik a Vén 
Вбгб  és mi is iszunk és Lida még be se rúgott, de én kihány-
tam mindent. 

Most meg ez is milyen, a .kancsó fenekén van valami, ki 
kell önteni meg írni kell, meg felvenni •a viharkabátot vagy le-
vetni a zakót, de hogy is jobb, ha biztos ki fognak röhögni, 
mert látták tegnap, hogy a taskám•on ülök, hát minek menjek 
oda, de egyszer úgyis elmegyek, ajkkor meg mehetnek akár 
azonnal .is és Eszterhez is elutazhatnék, de ma csak péntek van, 
mi meg •szombaton talállkozun:k, mindig szombaton és így sokkal 
jobban szeretem Esztert, mert kicsi, mert buta, mert kicsi, mert 
hogy is lehet pénteken szeretni valakit, mert szajhat fogok ke-
resni és j'ó lesz és attól még semmi bajom, káromkodni se mu-
száj utána.. 

És megint nem csinálok :semmit, de semmit és jó igy és 
úgysem kell itt már más, mint ülni és szavalni és ordítani, mert 
az is ér annyit, mint egy nyakkend ő . A többi meg mit  is  keresne 
itt, 'hagyjanak békén, ez így legalább csakugyan üres és nem 
is annyira, mint a színes plakátok, melyeket felragasztottak, de 
mindenhova. 

ÉJJELI JÁRAT 
Mert hogy nincs helyem ezek a tárgyak és erek az emberek 

világában, azt már régen tudom. Még felfedezésemkor döbben-
tem rá, azaz hogy akkor már tudtam is azonnal, akárcsak azt, 
ami •következni fog. Persze, ezt csak úgy, nagy vonalakban. Ám 
ennyi elég, birtokolni a jöv ő  lényegi tartalmát! Mert 'birtokoltam 
és birtokolom ama októberi naptál fogva, hogy Lidát meg-1ato-
gattam és hangozzon ez bármily felel őtlenül is. Azóta várlak és 
követldk, de már nem nagy bizalommal és nem is túl buzgón, 
csak úgy, mint akinek ez lett mindennapi dolga. Mert elérni, 
magamnak tudni téged mégsem •akarlak. Mit ás kezdhetnénk 
egymással, de mit? Azonban nyugodt vagyok бs annyira nyu-
godt, hogy erre nem ii's gondolok soha, hisz különbözünk. S ezt 
mondtam ,akkor ott Lidának is. Mert ez az én titkom. 

— Csak természetes — mondta rá ő  és ment is előre. 

— Persze, persze, hagy az, mint a víz, mint a leveg ő  —
mentem magam is tovább a ,park ágyásai közt бs izgatott se 
voltam бs semmit se vártam, merthogy akkor már semmit se 
akartam én. 

— A csodálatos —szóltam aztán —, a csodálatos csak az, 
mennyire nem akarjuk ezt az egyszer űséget. Mert dehogy akar-
juk. Csak rnegyiink és várunk és lesünk és követünk valakit 
meg valalkiket, olykor egész csordát ,és hisszük, rendületlenül 
hisszük, hogy tetten érjük egyszer a másikast, mikor az teljesen, 
de teljesen olyan, mint magunk. Aztán, isteni csalás, tetten is 
érjük, meg is fogjuk, :meg is kötözzük jói. Nézz csak körül, 
reménytelenül, de mennyire reménytelenül sok az elégedett 
ember körülöttünk. Az ostoba ember. És ezek már soha, de :soha 
nem fogják megtudni a titkot. 

— Hát nem is maradok közöttüik. Merthogy én tudom, 
ugyebár. Mivel pediig nem léphetek 1e :a földgolyóról, a 'halált 
viszont mindig úgy .szerettem, ha nem kell nógatni, hát sem-
legesítem őket magamban. Mert van, s ez ;már egészen bizonyos, 
van egy Szellemem, valami szent és elérhetetlen, olyan istenség 
féle, mely itt tolong belül és ,nem tud kitörni. Ő  az én fedeze-
tem, biztonsá•gos, józan fedezetem — fejeztem be szelíden. Lida 
meg kavicsokat rugdalt maga el őtt és azokat nézte, hogy én tud-
tam is; íme, ő  most az utolsó ember az utolsó Noé. Csakhogy 
engem már nem visz araagával állatai közt s én se őt. Effajta 
szükségünk megszűnt ekkortól és •mindörökre. 

Aztán természetes is volt már, hogy útra keltem, mert utazni 
kellett, keresni valamit, ami te vagy s amiben magamnak ma-
radhatok, Furcsa Кбьог lбѕ  kerekedett belőle mégis. Mert nem 
vaktában, csak úgy, mint laposságuktól duzzadó kalandorok 
teszik azt mostanában szerte ,a világon és nem is csupán az uta-
zásért. Cél volt és er ő  és hit és módszerek,am mindez úgy, 
olyan általánosan távoli, légies és valószer űtlen, hogy nem is 
törtem magam. És a tájaikat se hagytam .messzire. Bar térképet 
sosem vettem én el ő , rnégüs úgy hiszem, s egészen bizonyos, hogy  

csupán .kisebb négyгetméternyi terület, mit bejártam így. Mert 
mily keveset is foghat magában az ember elperg ő  napjaiból! 
Ezért mindig irigyeltem a nagy távols бgolkba merészen elröp-
penőket, irigyeltem meg sajnáltam i's. Hisz jómagam a ,hegy-
peremv:idékвk első  dombjainál már megtorpantain s futottam 
vissza ismertebb tájakra. Ismertebb mondom, pedig dehogy vol-
tak azok, dehogyis volték. Mert a vidéket, a városokat, a házakat, 
de  még az utat sem ismertem azert! Inkabab csak egy hajlatot az 
elfutó mezőkön, vagy egy kapubejárat fölötti lámpát, ahogy ár-
nyék.at dob maga köré. Meg fel-felvillanó teikinteteket, bárso-
nyos ta;pi'ntású bőrt, egy-egy melegebb s puhább prémtéka гб t. 
És a jó ég tudná hol, hogyan s mikor talaltam meg őket először, 
aztán _meg többször is. Kés őbb csak vi:sszatertek azért, olykor 
egészen váratlanul, de természetesen mégis, mintha örökt ől fogva 
kísérnének már. Mert a magányos utas mindenhova és ;minden-
honnan :elviszi •dolgait. Igy utaztam velük. Ők meg hozzáun 
simultak, kitárulkoztak vagy elringtak el őttem, és nem akartak 
semmit és nem kértek, nem is kérdeztek semmit. Mert én se 
vártam semmit — .mert téged vártaiak. A városok pedig városok 
maradtak, folyók a folyók, utak arz utak és kezeik a kezek. 
Mindegyikről annyit tudtam csupán, amennyi elhatárolta egyi-
ket a masiktól s kijelölte bennem mindegyik helyét. Mert helyük 
azért csak volt. Az egyikben gyönyörködni lehetett, fürödni a 
másikban, a harmadikat megszorítottan vagy simítottam, ha volt 
rá alkalom, a negyedik kifá•ras.ztott, hogy pihenést se hagyjon 
már maga után. És sorba minden t őrvénye és szeszélye szerint. 
És jó volt így, mert tetszett ez nekem, mert misképp meg se 
kísérelhettem volna mar. 

Különösen az volt kedvemre, mikor :aszfaltos úton éjjel 
utaztam. Körül ilyenkor nagy volt a sötét és ha távolabbra 
esett egymástól két város vagy falu, bent sem égett •a fény 
csak a sofőr fölött. Járművel kevéssel, ha találkoztunk. Ezek is 
s`mán zümmögve jöttek fel valamely hídív vagy 'kanyar mögül, 
hogy előttünk csak fényes izzópont volt bennük az élet. Aztán 
megnőttek, kiszélesedtek, Pampáik mögött vastag árnyékok let-
tek. Szép vastag árnyékok. Ezekkel meg nem lehetett úgyse sok 
dolgunk, alig remegett meg a lassaulástól 'kocsink, s mámis két 
vörös szem volt bel őlük a múlt. És j:ó volt így, mert tetszett 
ez nekem, mert máskepp meg se kísérelhettem már. 

Változast nem vártam — téged vártalak. Persze, balgaság, 
hisz hinni nem hittem azért, hagy ez végleges így, meg külön-
ben csak történt valami úgy id őközben, míg keringtem körül 
világomban. Tudtam, hogy igen. Csakhogy tör ődni nem törőd-
tem vele semmiképp. Csak utak voltak bennem és megállók és 
utak és megállók. Te meg ott lebegtél valahol az összeviissza 
kereszteződött nyomok, melyeket már senki se követhet, biztató 
távolságárban. 

Megállapodni sohasem állapodtam meg csak egy ebéd, futó 
ismeretség, olykor  tárgyalás, alsónemű  voltás, fürdés, alvás vagy 
mosoly, nagy ritkán pedig egy-egy hétközi s végi víkend erejéig. 
Azután jött a pincér, azután jött a park őr, azután jött a rendőr, 
azután elment :a kedves, azután elment a bamat, azután elment az iiz_ 
letfél, azután jptt a sofőr, azután eljött az id ő  і65 eljött egy лév 
és eljött egy j,бг  nű  és ott volt az út, hosszú autóút és hosszú 
acélút és volt ami elma'radni s volt ami eljönni várt. Ennyi volt 
bennem és kívülem is. Kevesebbért nem adtam, a többit ől meg-
riadtam, És voltak napok és voltak éjszakák. Álmok voltak és 
voltak reggelek. Utak voltak és voltak megállók. Tér volt és volt 
benne idő . És voltam én, •még mindig voltam, Ti  meg ott le-
begtéil valahol az összevissza keresztez ődött nyomok, melyeket 
már senki se követhet, !biztató tá:volságaban. 

Most meg megjelensz, mikor visszaindulnék épp, és hanyad-
szor vissza! Igaz, sejtettelek már el őbb is .itt, mert adódiott né-
hány furcsa jel, mik sugároztak bel őled valamit, ám túlontúl 
messzinek tartottalak még. Legalabb néhány forduló, gondol-
tam ilyenkor. És hogyne gondolhattam volna, mikor az ііdб  oly 
beláthatatlan távolságra festett, meg maradt is néhány kitér ő , 
mikre hiedelmem szerint lett volna még időm. De nem így most. 

Persze, ez •nem ,kellene, hogy keserítsen, s őt örúlni lenne 
nyomós okom. Mégse teszem azért. Nem, mert hát miért is? 
Ismerlek én jól! Láttalak még Lida szemében•, ahogy elrúgta a 
követ s utána is nézett hosszain, de nem sok érzelemmel. 

— Csak természetes. 
— Persze, persze, hogy az. Mint a víz. Mint a leveg ő . 
Aztán meg ,már indulás előtt +is sejtettem én itt már vala-

mit. Merthogy a :sof őr sehogy sem akart kötélnek állni, ihiaba 
szaladt el főnökéhez néhanyideges utas, a főnök meg vissza 
őhozzá. Ezt, ezt, én úgy hiszem, csak te riogathatod, gondoltam 
akkor. És jól :gondoltam! Mert nemcsak a sof őr, utóbb a fđnpk 
is, sőt az utasok többsége .is ta:nácstalanul járt a busz körül és 
megnézték mindent, és megvitattak mindent, mintha az sokat 
számítana, vagy szemernyit is változtathatna a dolgokon. Én 
meg már tudtam, hogy Indulni fogunk, mert ikell, mert az éjjeli 
járatok mindig közlekednek. 

Végül csak elindultunk mégis valahogy. 
— Ameddig leihet — mondta a főnök. 
— Ameddig lehet — mondta a sof őr is. 
— Ameddig — mondta néhány utas is, a többi meg kiszállt 

és riadtan ácsorgott a..karesú oszlopok közt lesve, mint fordu-
lunk ki a határ felé. 

Sötét volt kint, épp olyan sötét, amilyet szerem, s ' bent  se 
ésett a fény, csak a sof őr fölött. Kocsikkal nem találkoztunk. 
Hátra is mentem egészen, s 'köpenyem levettem, meg a cigaret-
tát is az ülésre melPém készítettem. 
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— Itt fogja hagyni —mondta a fiatalasszony, .aki el őttem 
ült. 

— Ne, nem baj. kicsim — mondta •a férj' 
— 6, attól ne féljen, alttól sose féljen — mosolyogtam én is. 
És csapugyan. Merthogy egyszerre nnegálkbunnk. A sof őг  ki-

ment, аzutá!n visszajött, majd kiment megint. 
— мegérkeztünk — kiáltatta kintr ől. 
Az utasak felkapták fejüket, esadálkoztak kicsit, de mintha 

oktalan lett volna a megriadás, szégyenl ősen elfordultak és ki-
felé tolongtak. A fiatal háza ѕpáг  egyszerre 'mozdult, de az asz-
szonyka csak visszaford лnit. 

— És ön, ön marad? 
— Ne, nem baj kicsim. 
— 0, attól fi féljen, ittál sose féljen 
És elmentek  mind.  Én meg már 'tudtam, hogy indulni fo- 

gunk, mert kell, mert •az éjjeli járatok mindig !közlekednek. 
— Ohó 	kiáltott fel a sof őr, hogy meglátott —, ohó — 

és visszaült helyére. 
— Indulhatunk — mondtam. 
De ő  csak a kormánykerékre borult és hallgatott. Hadd hall-

gasson, gondoltam én mert ez csak te vagy, te :riogatod. Am, 
hagy hosszabb várakozás után csak nem mozdult mégse, én 
magam se tudva anirből bátorítva, odaléptem hozzá. 

- Mennünk kell — mondtam s hangom parancsolón ke-
mény lett, ahogy végiggurult az elhagyott ülések közt. 

đ  csak rámnézett és 'láttam smár, hogy gy őztem, arca fony 
nyadt és fehér, szeme meg ég és vizeny ős. 

— Ez az én• járatom. V an  rá iratom is —ütöttem zsebemre. 
— Van — mondtam megint er ős nyomatékkal. 

Aztán• már könnyű  volt minden, 'hát visszajöttem ide, ahol 
most ülök s nézik a sötét felé. Olyan .ismer ős. Bent se ég a 
fény, csak a sof őr fölött. Egyedül .az  zavar, hegy furcsa mély 
nyomok maradtak az üléseken s mintha valami halk lélegzést 
is hallanék olykor. Idegen testé. 

Egyedül vagyok. 
Merthogy nincs helyem ezek a tárgyak és 

világában, azt már régt ől fogva tudom. 

HÁROM SZIGET, KÖZÜLÜK IS A LEG !KISEBH TALÁN 
1. 

Én nem sokat értek utazásaidhoz, de mégis miért vagy épp 
a tengerparton, azaz a három sziget legkisebbikén, ahol csak 
homok... Mert te mesélted. Körül nagy volt •a zaj, és piszok is 
akadt ott bőven, mert nem esett ugyan, de eshetett volnia, hagy 
szürkeség szorult, _meg köd, meg gondolkodás rтiindenféle cseprő  
hibákról a kőfalak közé. Akkor mondtad. Pedig csak fánkot 
ettél, előtbe meg valami kis, mondhatnám, nevetségesen kicsiny 
adag oroszsalátát, mert másfél éve már csak azt eszel. A fánkba 
még bele se haraptál és én se haraptam addig még semmibe ma-
gamon ikívül, mikor egy koldus (hogy megfigyeltem, mennyire 
elszaporodtak a nyomoгekok és a tehetetlenek, a nyomorékok és 
a tehetetlenek és!) kikapta piszkos xnancsávad tányérodból. Ujjai 
egész . a puhán szetfoszló meleg bél bens őj!ébe vájtak. Nagyon 
undorodtam akkor! És sajnáltam is, mert csak háromszáz diná-
runk maradt még zsebünk alján, egy .konyak pedig százhetven 
dánár. Esetleg sz•ázötv еnöt, ha szódát nem kérünk és a pincér 
se számolja fel. 

Akkor mondtad. 
Én meg elcsodálkoztam nagyon, hagy ilyen a .tenger. Pedig 

mondhatom, ismerem jód, mert Ismerem csakugyan, akár a sailki 
újságárust, akinek kis heg van m!indj'árt az álla alatt. Mert se 
víz, se szín, se zaj, a só szaga is csak távolról ha érzik, mint 
heringszállító nemzetközi hűtőkocsi után. A fény meg er ős és 
vad, és vad és erős és hullik valamerre tovább, a homoktól is 
tovább, az agyagos-köves fötdrétegekt ől, vizet áteresztő  és át 
nem eresztő  rétegekt ől is tovább. A csönd meg vastag és ke-
mény és forró, hogy ,kirepeszti b őröd, mert meztelen fekszel, 
nem törődve már ágyékoddal se és eml őiddel se. Pedig azokra 
igen vigyáztok és mondhatnám is, hagy nagyon vigyáztok, ha 
feltárjátok, vagy mikor nem tárjátok fel. Mindig tehát. Ám te 
hanyag !lettél az utóbbi id őben. Már vettem észre el őbb is, ne 
gondold. 

Ettől ,pedig, s tudom, ezt tudhattad :te is, belém is beöm-
lött minden; főleg a hámom sziget s közülük is a legakisebb a 
leginkább talán. 

Akkor mondtad. 
Ezért említettem most a tengerpartot. 
Mert nincs ám sok időnk. A meggondolásra. 
Mert egyebet se teszünk. 
Mert. 
És mondom neked, olyanok vagyunk, mint • •a három sziget, 

azok közül  is  a legkisebb talon. Se part, se víz, se szín, se zaj. 
Se semmi. Semmi se. Amúgy viszont csak történhetett mégis 
valami, hagy elnyújtottuk magunk a homokban. Mert ,itt fak-
szünk ám kezdett ől fogva. Kicsit nedvesen, .kicsit izzadtan, kicsit 
aszaltan, kicsit fáradtan, kicsit fásultan, kicsit hitetlenül, 'kicsit 
stb. már. Anyánk szaga le is kapott rólunk, nem emlékezhetünk 
rá, csak a levesekre, mert f őzni tudott, ám :elhanyagolta ő  is a 
végén, akár az évtizedek, akár a történelem. Mit ,nem is lehet, 
de nem is lehet tan тtapј  már. Mert nem lehet. De nem csak ez. 

Mert közben bokrok virágoztak rejtett hajlataink tövén s meg 
is kóstoltuk őket. Előbb csak a magunkét. Mert ez a rend. És 
ne fenegyerekeskedjen és ne gyerekeskedjen a fenék кt is, mom-
daná B., .mert szükség van rendre, 5katuiyákba kell rakni eat a 
vilagot; ez tudományos intézmény, jegyezze meg. 

Hat én azt meg is jegyeztem, kérem, bár lehetséges, nem 
azért mondta és mégiscsak akad valami K. dátumai és K. 
adatai és K. menytrendjei és K. mindenei között. De еg•észen 
közötte, ahol már nevetséges, de mennyire nevetséges is minden 
lexikon. 

(Szeretem az x-et a szavakban. 
kódex fax max kox fox box index vix 
Majd gyűjtök még.) 
Amúgy meg mondjam, de mondjam meg B-nek, hagy nem 

intézmény és tudomány se, s mi dolgom nekem különben 'is az 
egész estirhével, mikor ellene vagyok. Ha úgy vagyok jól, mikor 
ellene vagyok. De különben is 'hát csakugyan szükséges és 
mindig szükséges kitámagаtnni (gatni-gatni) ezt a z űrt. Mert jó 
zűr, azt meghagyom. És sose semmit, csak támogatni és •támo-
gatn . 

sЕGÍTSОK A VIETNAMI NÉP НARCAT 
sZOLIDARITASI HÉT 
VÖRÖSKERESZTES HÉT 
GYERMEKVÉDELMI HÉT 
BÉKEHÉT 
HÉT HÉT HÉT 

és sose nyolc, és sose tenger, és sose •a három sziget s közüliié 
is a legakisebb talán. És sose semmii. Mert ne fensgyerákesked 
jen, ez tudományos intézmény. És hidd el, mert miért me, csak-
ugyan az. Különben higyj el mindent. 

Vagy inkább ne higyj el semmit. 
Vagy mit tudom én! 
Hát ezért küldtelek most, bármennyire is meglep vagy épp 

nem lep meg ez téged, a tengerre. Azért csak legyen ott is va-
laki. És mindig legyen. 

 

Szeretem nagyon •ezt a műfajt. Tudod, az okádá!si technikára 
gondollak. Mert ott áll meg, ahol akar, mert oda megy, :ahova 
akar. Mondanom se kell ugye, hogy nem .is igen akar ez sem-
mit. Csak kis rosszullét. Szédülés a tizenharmadik emeletr ől föld 
felett..zedülés a tizeniliarmadik emeletr ől föld alatt. És a föl-
dön, mikor ott? 

Hagyjuk. 
Bicegjünk vissza !könyvtárszobánkba — te nini is tudod, 

hogy van  könyvtáтszabánk_— és beszélgessünk agg halottakkal. 
A halottak mindig olyan folyamatosan és !gördülékenyen tudnak 
dumálni. A halattak. Mi meg csak morgunk itt össze-vissza és 
kiserken szakaltunk, és kiserken szereknümk és kiserken urai 
munk és kiserken ... Mi is? Egy gyerek, úgy hiszem. Egészen 
kicsi és vörös és vörös és ordít. És ordít. Had ordítson. Kezecs-
kéi meg lábacskái, mint megrottyant disznótöltelékek, ürülékt ől 
mosott, vékonyra kapart 'bélbe töltve: Ez a kezecském. Ez a 16-
bacskám. Ez a ha:j ееskám. Bá•-bá. És ülünk megint. Mert azért 
esély ám az is! 

Mondtam én mindjárt a Duci Lánynak, de ő  csak nézett rám 
és nézett megfialt. Aztán •azt mondta, hát hagy szeresselek, mikor 
te ott én meg hetven kilométerrel odébb . •és nem is megyünk 
már arra és nem is találkozunk. Igaz, mondtam . én is, Igaz, 
,kényelmetlen egy ilyen hosszútavfutásas szenelem, die üljürnk 
csak, azért abból még úgyse lesz senuni. Aztán meg eszünkbe is 
juthat valami, inert ez nagyon is lehetséges, •bár az utóbbi év-
tizedekben még nem fordult •el ő  velem ilyesmi, ami viszont még 
nem •bizonyít semmit, Inert most, épp az elkövetkező  órában még 
előfordulhat, de persze ugyancsak meg van az eshet őség, hogy 
mégse. Hát neme igaz? Buszéigetnd. meg attól lehet. S ezt ö 
belátta. Aztán azti's mondtam neki, hogy most még nem, még 
egyáltalán .nem érdekes •ez így, die lehet még érdekes, még meg-
duzzadhat a vágy ,is lábaink között. Hacsak nem lettünk telje-
sen .impotensek, amin oiszintén szólva nem is csodá đkoznék, mert 
miért is. Hacsak. De nem biztos, hogy rnegdnazzad, még h a  nem 
is volnánk impotensek. Akkor pedig unatkozni fogunk. De jobb 
kettesben unatkozni, mint egyedül. Mert nagyobb az eshet őség, 
hagy aztan egyszercsak nem fogunk unatkozni. De az is lehet ;  
hogy nem nagyobb. A Duci Lány meg ráinnézett és elnevette 
aragát; te meghülyülié2, nno Пalta, te teljes egészében hülye vagy. 
Persze, mondtam én is. És én kedvelem az ilyen hülyegyereke-
ket, mondta. Persze. mondtam, persze. Csakhogy én meg nem 
szeretem az ilyen' hülyegyerekeket, mert .mi a fenének is, ha 
én vagyok a hülye, viszont akkor szeretnem kellene .mégis, ha 
én vagyok.. 

Hát ezért •bicegjünk csak vissza könyvtárszobánkba: 

 

Az orvos nem sokáig• tétovázott, csak megállt, végigmérte a 
várakozókat s lépett is vissza már. De megfogtam kezét. 

— Ez — mondtam —, ez itt. 	 . 
A !beteg meg előre hajolt, egészen előre, hogy piszkos ing-

nyaka, mely gombolatlanul csúszott mellére most kabátjára 
bukott. Milyen hanyag, hagy lehet ennyire hanyag, .gondoltam. 

ezek az emberek 
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a lehetőség, mellém fog 

megint! Pedig tíz 

Biztos bűzlik is. És megvillant el ő ttem 
úlni, mert ezek itt nem nagyon akarják. 

Akkor bejött a rab is. 
Haha — kfáltotta 	haha. Hát így 

évig ... Tíz. 
— Önt ma bocsájtották el. Itt a dátum. 
—De  nem -lehet.  Ha  az úton ... 
- Nirics hely. 

elér .. . 
Csak a mentószolgálаt hatáskörén ... 

— ... ha elfog... 
. belül in:tézikedhetem. 

— Haha! 
— Vissza kell mennem. 
— Esetleg elvihetem... 
— Máris .. . 

— ... de aztán kirúgják .. . 
— ... elgyöngültem. 
— Haha! 
— Rám ez nem tartozik. 
— Meg kell értenie .. . 
— Ám azért eljöhet. 
— Haha! 
S megérkezett a busz is. Lassan beszálltunk, jó helyet kap-

tam az ablákés a fűtő test mellett... 
— Haha! 
.. és ahogy elringott az út, eszembe jutott, hogy akár téged 

is felkereshetnllek most már, mert végs ő  ideje, hogy egyszer 
megtadáljam magam... 

—Haha! 
... a három szigetei, de azok közül is a, legkisebben- talán. 
— Haha! 

PODOLSZKI József 

holti mária 

it 
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Itt ülök a viszonylag rokonszenves tengerparti szálloda f ű tetlen, 
kétágyas szobájában, és egészen mással foglalkozom, mint ami itteni, 
tulajdonképpeni célom volt, amiért mégis itt maradtam. Három napot 
jelentettem a portán, holott legszívesebben már az els ő  percben 
szedtem volna a sátorfámat, hogy keressek egy testhezállóbb szobát, 
vagy felüljek a legelső  Délnek tartó autóbuszra, hogy kibérelhessem 
magamnak a saját szobámat, kijelentve: íme, egy kifogásfalan szál-
lodai szoba! 

És már elképzelem, amint a portás kinyitja az ajtót (a saját 
ajtóm!), s én egy gyanakvó pillantást menesztek a szoba belseje felé. 
Pillantásomban igyekszem tompítani a gyanakvást, amennyire csak 
lehet: nem szeretem, ha olvasnak a gondolataimban. Aztán tettetett 
könnyedséggel belépek, abban a tartásban, mint amelyben sokat 
próbált világjáró léphet be egy távolkeleti vendáglátóipari egység 
szállodaszobájába. A legrosszabbra is elkészülve. Tífuszt injekciózó 
legyekre. És így tovább. Például: Marco Polo egy „A" kategóriájú 
vagy „osztályon felüli" aul-beli jurtába —penziós vendégnek. Szó-
val: kozmopolita elegenciával, se nem lelkesülve a bútorok tetsze-
fősségén, a szoba elrendezésén, se nem kifogásolva semmit. És alig 
várom, hogy indiszkrét barátom, a porfás, odébbálljon. Végre nyu-
godtan sorra vehetek mindent a szobában, a leggyanakvóbb és leg-
kritikusabb szemhunyorítással. 

Hát borzalmas az az én szobám! Hogy is lakhatom azon a négy 
vagy  If  négyzetméteren, ami még szabadon, a szobai közlekedés 
céljaira megmaradt? Lehet egy szobába ennyi mindent bezsúfolni? 
Én nem könyvtárban akarok élni és dolgozni, hanem szobában. És 
mi ez a töméntelen, m űtárgynak nevezett ócska limlom, a falakról 
nem is beszélve? Egészséges ez? Hogy a képek tömege miatt alig 
látok egy tenyérnyi falat? 

Merő  képtelenség azt feltételezni, hogy itt valaki dolgozni tud-
jon. Megfojt ez a szoba, millió tárgyával agyonnyom, destruál, 
demoralizál ez a szoba. 

Hol van az a magány, az az egyetlen-fajta, amelyben az ember 
a legteljesebb módon elszemélytelenedhet, azáltal, hogy megsz ű nik 
minden néven nevezhet ő  kapcsolata a tárgyakkal? Amikor kivonja 
magát a tárgyak butító, köt ő  hatalma alól? 

És hol a sokat emlegetett, kötelez ő  szerzetesi magány? A cella-
kopárság, a kárpitozatlan szék, a f űggönyfelen, légypiszkos ablak, 
ha nem is ólomberakásos? A. magas hegyek gyopárfehér tisztaságát 
idéző  meszelővarázslat — mert lehet egy ilyen szobában meszelni? 
Egyetlen szöggel, semmi többel: ez a szög tartja ideáink komprimált 
szimbólumát, akár feszületet, akár embert, valakit, aki emberibb világ- 

rendszert hozott. Hovatartozásának megválasztása már nem a mi 
feladatunk. Csak az a lényeges, hogy függjön ott egy kép, akár 
mélynyomású plakát is. Jaj lehet annak, akinek nincs szüksége 
az egyetlen képre! 

Folytathatnám tovább az alkotásra szánt szoba attribufumainak 
felsorolását. Folytathatnám, ha nem kapnék minduntalan észbe: 
tücsökrő l-bogárról elmélkedem, holott ezért maradtam itt, hogy dol-
gozzam. És még vacsora el őtt jó lenne kisétálni, megnézni a 
tenyérnyi kis települést, jó kilométernyire innen a szállodazónától. 
Mert ennyire van innen a civil lakosság, amely csak takarítani, f ő zni 

jár ide. Mintha Dél-Afrikában lennék, a rezervátumok birodalmában! 
Készülődöm, hogy kimenjek. Odakinn enyhe bóra fúj. Olyan 

ruha alá bújó, rettenetes északi szél. 
Az egész téliesen kihalt környék mintha megálmodott terepe 

lenne egy nagydíjra érdemes filmnek. Körös-körül feketefeny ők, a 
távolban itt-ott félig kész ház, konzerves edényekbe ültetett virá-
gokkal körberakva, száradó pelenkák. Makadámút a településig, 
mely a természet különös szeszélyéb ő l szigetre épült, agy mértani 
kör alakú parányi szigetre, gigantikus sajtdobozra. A kockasajt 
dobozára. 

Rettenetesen fúj a bóra, mégis felvacogok a katedrálisig. Mert ez 
a katedrálisok megkésett fia — a tábla fanúsága szerint MDCLX-ben 
épült, csupa velencei gótika, amely olyan szemérmetlenül hódított 
ezen a vidéken. Es a rengeteg asszony, f őként az id ő sebbje, korom-

feketében valamennyi. Miért ez a feketeség. Vagy ötven éven túl 
itt minden n ő  özvegy, és gyászát haláláig hordja? Ki tudja. Amit 
én tudok, az, hogy magamban busóknak nevezem őket. Bocsássa 
meg nekem az ő  istenük: minden hátsógondolati pejorativizmus 
nélkül, tulajdonképpen nagyon rokonszenvesek. A tisztelet és a cso-
dálat önként ébred az emberben, ha megpillantja őket, akár egyedül, 
szamárháton, akár körmenetszer űen a templomba vagy templomból 
jövet. Busójárás. 

Már erősen bealkonyult, és a szél egyre fenyeget őbb. Azért csak 
megnézem a temet ő t is. A temet ő  a kocsma utáni legmegbízhatóbb 
tükre egy falunak. 

A temető  karéjosan öleli a kafedrálísf — pogány dolog. Nem 
temetőkápolnát, de katedrálist ölel. A harangláb vonalában kezd ődik, 
és a nagy apszis tájáig ível. Egyf ő l egyig befalazott kripták, való-
ságos utca vezet mellettük. Mindnél kivétel nélkül friss virág, új 
koszorú. 

Számomra különös és megfoghatatlan ez a nagy barátkozás a 
halottakkal. Ilyet eladdig csak egyszer tapasztaltam, akkor, amikor 
egy új rokonom hat éves kislánya örömt ő l sugárzó arccal kézen 
fogott, hogy kivezessen a pár házból  6116  ősi falu temető jébe. 
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Mutat valamit. Mutatott is: ismétlem, örömt ő l sugárzó arccal mind-
végig, és megmutatta az újdonsült kriptát, melyet a család a nyár 
folyamán épített magának. Még a malteros vödrök is ott árválkodtak, 
beszáradt tartalmukkal. A kislány elmagyarázta, hogy milyen jó, nem 
kell törniök a fejüket, elférnek ott mindnyájan, számoljam csak meg 
nyugodtan, hány polc van lenn ... Ehhez még hozzá kell tenni, hogy 
anyja akkortájt szülte meg harmadik testvérét. 

Visszaúton két kerék, malomk ő  alakú követ láttam, félig a földbe 
süllyegve vagy süllyesztve. Talán az utóbbi a valószín űbb. Pont 
d'A гc Vallons. Hát persze — ütök a fejemre hogy nem jutott 
eszembe, az út, ami a sziget belsejébe visz, híd? És, talán a helység 
neve is a hidat rejti magában, kifacsart dalmátsággal p ~ imošten. Most: 
híd. Hídmellék, valami ilyesmi lehetne magyarul. Ёѕ  talán vallonok 
épífefték. Persze, az is lehet, hogy szarvastévedés. 

Iszonyú b űntudatfal lépek be a szállodába. Nem dolgoztam 
semmit, csavarogtam. Már a vacsorán íjár az eszem. Ismét egy óra. 
Ha azután még valami érdemes tévém űsor is adódik — elvesztem. 

Kellemes epizódot hoz a vacsora. Jóindulatúan ügyetlen pincér, 
hosszan matat az asztalon, nem gy őzök miatta hátrálni a székemen. 

A szalvéta is felkerül a teríték mellé. Az asztalon Ő el ő kelősége meg-
ítélése szerint az a szalvéta nyilván nem feküdt a megfelel ő  helyen, 
mert két villa igénybevételével, valahogy úgy, ahogy a keletiek 
fogják pálcikáik közé a rizscsomókat, szerette volna odébbtenni. 
Ösztönösen, ősi paraszti reflexióim alapján, de feltétlen reflexként, 
kézzel odanyúltam, és a kezem ügyébe helyeztem. Kérd őn, a vizs-
gázó izgatottságával pillantok Őelő kelőségére, talán tudat alatt is 
várva a vihart. De nem tör ki semmiféle vihar, nem kapok megsemmisít ő  
pillantást, tudom is én, mit. Ehelyett: Ő el őkelősége fülig vörösen és 
cinkosan rám néz. Csakhogy én ebb ő l, bárhogy igyekeztem is, nem 
olvashattam ki semmit. Sem megróvást, sem helyeslést. Annyi azon-
ban bizonyos, hogy hullámzást idéztem el ő  — öntudatlanul is —
lelkének óceánjában. 

1 

Azt hiszem, feleslegesen mondtam a portásnak három napot. Nem 
tudok dolgozni. 

Nyugtalanít ez az ő rült tengerzúgás. Valamikor, kontinentális 
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kislány koromban úgy képzeltem, hogy az emberi boldogság egyik 
vektora a tengerzúgás. Most idezúg, teljes fenségében, komorságá-
ban. Már tudom: akkor kellett volna hallgatnom, és most élnem 
valamelyik nagyváros metropoliszi zúgásában — talán éppen egy 
udvarfolyosós bérház t űzfalakkal koszorúzott zugában, lámpavilágí-
tásra szorítva. Ott dühében is dolgozna az ember! 

Minden csupa verőfény és olyan rikítóan kék, mint a rosszul 
színezett, negyven évvel ezel őtti képeslapokon. Bonyolult kék és 
mélyzöld, egészen a liláig. És szöglet és üveg. Üveg és vas és fa. 
Most ez a divatos. 

És én nem dolgozom. Nagy kínnal-keservvel megcsináltam 
annak a novellának az elejét — nem, semmiképpen sem expozícióját 

mely obszcessziósan nehezedik rám már egy évtizede. Egyszer 
már megcsináltam, talán négy éve már. Szégyelltem magam el ő tt! 

Csapnivalónak tartottam, ezért is hányódhatott el. Félek, hogy flekk-
rő l flekkre most is ugyanúgy írom meg. Hogy megint csapnivaló 

legyen. 
Hiába töröm a fejem, nem tudnám megmondani a gondolat 

eredetét. Lehet, hogy álmodtam, ez esetben minden lehetséges. Mert 
olyan biztonsággal állítom fel magamnak a történet vázát, mintha 
közvetlen élményen alapulna. Már a f ő hő s neve is: Marcello Viviani. 
Honnan veszem, hogy éppen így hívják? Miért nem hívják Élet 
Mártonnak? Mert egy Élet Márton nev ű  szavazópolgár nem engedheti 
meg magának, hogy olyan pályát válasszon, mint Marcello Viviani? 
Vagy csak azért nem engedheti meg ezt magának, mert a közelében 

nincs t űzhányó? Nem szimbolikus, hanem igazi t ű zhányó, láváva!, 

kráterrel, miegyébbel, ami kell. 

Jóságos Isten, a stílusa! Irtózom azoktól az újszülött írásm ű vekt ő l, 

melyek valamely, régen elkoptatott izmus csillagzata alatt születtek. 
Hát mindegy, ezúttal végleg vállalom Marcello Vivianit. Csak ne 

kételkednék benne annyira! 
Hiába olvasom újra és újra, néha már félhangosan is, az el őadó-

m űvészek tónusában — sajnos, csak a tónus van meg, effektus nél-
kül egyre inkább megdermeszt. Marcello is, meg az is, ahogy 
megcsináltam. 

Ha ez így megy még egy napig, valóban kibérelhetem a saját 

szobámat. Teljes megelégedésemre és annak megpecsételésére, hogy 

soha de soha nem írom meg Marcello Vivianit, akivel pedig egy 

évtizede terhes vagyok. 

„A hegy ő rző je 

Marcello Viviani hányatott gyerekkora után, pontosan tizenöt 

éves korában elhatározta, hogy pályát választ. Eladdig semmilyen 

mesterség elsajátítása után nem érzett emészthetetlen vágyat. Fenn-

tartásai voltak apja választott mesterségével, a cipész mesterséggel 

szemben is; sőt, bátyjai foglalkozása, a szabóság sem vonzotta külö-

nöѕképpen. 

A pályaválasztás gyötrelmes napjaiban nehéz órákat élt át Mar-

cello Viviani. 

Gyű lölte apja mesterségét, mert bántották a szagok. Valahány-

szor belépett az aprócska m űhelybe, ahol egymás hegyén-hátán 

feküdtek a megjavított vagy még csak javításra váró lábbelik, néha 

egy-egy hátizsák vagy aktatáska, mindig visszah őkölt. Szégyent 

érzett, korholta magát. Apj đnak, aki egész életéra át szívfa ezt a 

levegőt, soha nem merte bevallani viszolygását, nehogy megbántsa, 

különben edzett lelkületét. Id ővel az öngyilkosok elszántságával 

szívta be a savanykás szagot, melyet az agyonizzadt és agyontaposott 

estélyi cipők, az öregasszonyok papucsai árasztottak. 

Valamilyen konkrét kifogása volt a nagybátyjai mesterségével 

szemben is: konkrét, csak éppen nem tudta megfogalmazni. Mert 

így volt álfalában minden dolgával: széffolytak, miel ő tt még meg-

határozhatta volna azokat. 

Akik Marcello Vivianit szülein kívül közelebbr ő l is ismerték, a 

tanítói, a házmester , mind tudtak a ггб l a végtelen nagy igyekezetér ő l, 
amely arra irányult, hogy környezete ne tartsa különcnek . Keveset 
beszélt: ez volt szerinte els ő  feltétele annak, hogy ne adja ki magát. 

Valósággal edzette magát a kevés beszédre. Ez az edzés abból  6 1- 
lott, hogy amikor áradni kezdett bel ő le a mondat, és a nyelve a 

szavak palatálisai és dentálisai, aztán az árnyalt magánhangzókon 

szántott, hirtelen összecsukta a száját. A hangok valahol az íny és az 

ajkak közt rekedtek , temetőárkukban. Edzése ezután olyan sikerrel 
járt, hogy idővel már nem mondatokat kellett elfojtania, hanem csak 

szavakat, kés őbb már egyedülálló hangok találtak temet őjükre fog-

ínye és ajka közt. Olyasmik, mint Ő , meg rövidebb indulatszavak." 

De Marcello jellemzésénél valósággal megdermedek. Az a bor-

zalmas rész, ahogy ezt a rokonszenves, mert valamit akaró és 

nagyon akaró ember-árnyat leültettem, illetve, ahogy ő  letelepszik a 

hegye mellé, a t űzhányó lábához, kora ifjúságának egy koratavasza 

reggelén, azaz, ahogy pályát választva munkába lépett, egyenesen 

ijesztő . Hogy tudok én ezzel megbirkózni? 

Mert mit dolgozik Marcello Viviani, azaz Élet Márton, ha meg-

engedhetné magának, és ha lenne a keze ügyében egy t ű zhányó? 

Egyszer űen csak jelen akar lenni. Marcello Viviani valahogy ideje-

korán megneszelte, hogy „jelen lenni" valaminél, ami készül, ami 

folyamatban van, kitörőben, alakulóban-forrásban, és látni és láthatni 

is annak eredményét — a legnagyobb dolgok közé tartozik. Talán 

exkluzíve is legnagyobb ajándéka az életnek. 

Jó: Marcello jelen akar {enni a t űzhányó kitörésénél. Hallani 
akarja a hegy morgásáf, gyomrának fortyogását, és látni akarja, leg-

elsőnek látni, így talán egyetlennek is, a kitörést. A t űzijátékot. Az 

aláhulló csóvákat. Nem részletez ő  naturalizmussal, realizmussal, s a 

többivel. Vihet Marcello egy sámlit is magával, leteheti a t űzhányó 

lábához, és letelepedhet rá. Élhet bármilyen eredet ű  mannával —

gyökerek és madártojás különben sem hitelesek már — : Marcello 

a megszállottak áhítatával bámulja a t űzhányóját, fülével lesi a hegy 

szívének dobogását, és az övé is er ősebben vagy gyengébben ver, 

ha a t űzhányóé esetleg napokra kihagy. 

Marcellónak természetesen az élete megy erre a játékra; ez a 

játék a munkája. Rá is kell mennie, mert becsülettel végzi. Marcello 

becsülettel ül a sámliján, és becsülettel mered a hegyre jó három 

évtizeden át, pontosan annyi id5n keresztül, amennyi ahhoz kell, 

hogy kortársai, egyéb pályákon, nyugdíjba mehessenek. Marcello 

nem vár, és ép elmével nem is várhat semmilyen kés őbbi javadal-

mazást semmiféle szervezett ő l, hiszen szerz ődés, megállapodás nélkül 

végzi feladatát. Elaggott apjától sem számít semmire, hiszen szó 

nélkül hagyta ott a savanyú szagú cipészm ű helyben, s ha apja a 

Tékozló Fiú receptjével meg is bocsátana élemedett kisfiának, fia 

már nem bírná elviselni, egy pillanat erejéig sem a m ű hely leveg ő jét, 

hiszen annyi időn keresztül szervezete teljesen átalakult, a hegyi 

leveg ő  törvényei szerint. Csupa sorompók. 

Ezt, ezt kellene megírnom, valahogy így, talán kétszáz flekkben 

elférne. Beleszorítva. Hiszen ma már nem vesz senki a kezébe hosz-

szabb terjedelm ű  írásm űvet. Megnézhetik az új nyugati regényeket: 

van köztük hosszabb száznyolcvan-kétszáz oldalnál, maximum két-

száznegyvennél? 

Nem, tudom biztosan, hogy ma sem fogom megírni Marcello 

Vivianit. 

Nemsokára ebédelni kell mennem, és utána biztosan kisétálok. 
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Itt ez a Marcello Viviani. ÜI a sámliján, arccal a hegynek. Vala-

hogy így. Száz oldalon a gondolatai. Mert micsoda dolgok jutnak 

az ember eszébe olyankor, mikor hegyet ő riz. Mert jelen akar lenni 

a kitörésénél. Lehet, arra számított (de ezt alig tételezném föl Mar-

cellóról), hogy nyilatkozik majd. Sajtónak, tévének, rádiónak. Az egész 

világnak. Aki kérdezi, annak. Gyerekeknek. 

— Mondja, csak, Viviani bácsi .. . 

— Lei, Signor Viviani .. . 

Az apjának: 

— Hogy öreg fejjel mit meg kell érnem, édes kicsi fiam! 

Az anyjának: 

— Fáztál éjjel, ugye, fiacskám? Miért nem szóltál el ő re, oda-
adhattam volna a kék hálózsákot, tudod, az vatelinos ... Milyen 
koszos vagy, fiam .. . 

Az öccseinek: 

— Nem féltél ott egyedül? Ha idejében benyögöd, szerezhettünk 
volna egy kutyát... 

Marcello, ha tisztán akarja látni önmagát önmaga el ő tt, ezekre 

egyáltalán nem is gondolhat. Meg sem fordulhat mindez a fejében. 

Es ez a tragédiája vagy a szerencséje: a tét kevesebb volt a kocká-

zatnál. 

Aztán ez a nyomorult mégsem láthatta a t ű zhányó kitörését! 

Ó, ha így írhatnám meg Marcellót, így, ahogyan már egy évtizede 

bennem munkál id őnkint átvállalt tragikomédiája! Mert nem én 

alkottam meg, fantáziámmal, Marcellót; Marcelló mindörökt ő l létezik. 

Lehet, mások is tudnak róla, csak én korlátoltan a magaménak hiszem. 

Szegény, nyomorult Marcelló ül a sámliján, gémberedett nyakcsigo-

lyákkal bámulja a t űzhányó kúpját, fülel a zajokra; ha túristák vet őd-

nek arra és megszólítják, nem felel, nem a megszállottak ösztönös 

gőgje ő rzi már a hangját, hanem mert minden figyelmét t űzhányó-

jára összpontosítja. És éppen akkor nincs jelen, amikor a hegy kitör! 

Nyilván váratlan a kitörés, a biztos el ő jelek nélkül, Félremegy vagy 

félrenéz — mindenesetre, nem látja a kitörést. 

Már majdnem ötven éves. Nem tébolyodik meg, pedig els ő  
egészséges reflexiója ezt mondja: ismét pályát kell választanom. 

Mint annak idején. T űzhányót már nem fog ő rizni, annyi bizonyos. 

Nem tébolyodik meg, mikor megpillantja az újságokat: 

OTT VOLTAM  A...  KiTÖRÉSNÉL! 

vagy: 

VÉLETLEN TALÁLKOZÁSOM A HEGGYEL 

vagy: 
SZEMTANÚK NYILATKOZNAK 

Es rengeteg fénykép, színesek és fekete-fehérek. 

Azt kellene megírni, hogy Marcello Viviani miért nem tébolyodik 

meg. Nem sajnál már semmit, még üresebb, mirt akkor, mikor tizenöt 

éves korában ingyen bekéredzkedet# a nyilvánosházba. Beengedte a 

signora, mert olyan aranyos volt a pofikája. 



az eltiirf 
Iiikiir 

itt suhog itt repül 

felhőcserép 	 a nap szilánkjai 

itt húz el itt 

AHOGY A NACSASASSZONY 	 itt itt 

tízezer lepke a szemében 

TESSÉK BELJEBB 	 szívig ható 
A JEGYEKET 	 de megesett 
már mással is 	 KOSZÖNTEM 

ősz hajában ablaküveg-csattal 

nálunk 

tollatlan 	 szárnyatlan 

ELS Ő  A KUNCSAFT ÉDES ASSZONYOM 

szobra a szárnyalásnak 

Hullám hullámra. Napra nap. Büdösség. Ordítás. 
A Holnap-Megadom hamuval hinti ősz fejét: 
„Idáig süllyedtem, egy öregember, 
lovak és kurvák — ez az életem!" A Nemes Szív 
reccsenve megtörik: „A történelmi tél ez, édes úr, 
csupasz térdek villámáról, országos tavaszról, 
vedd úgy, olvastál valaha, cs!kókoródban!" 
Homonnayn (azel őtt Hőntgen) mindazonáltal 
nem úr a mennyek szajhája, a gyász. Arcán mosoly, 
kezében m űanyag szivacs.  „0  holdas, kerek far! 
Ó hibátlan dukkó! Ó benzin mell! Ó nikkel csigolya!" 
Fiat. 1200-as. Füröszti. A negyvenedik nap. Zuhog. 
A bádog mennydörög, a mosószer-Niagarán 
olajos rongy hajózik a kanális felé. 
Aztán a szél eláll. A nap kisüt. 
Emlékszem: kocsik, ricsaj, forgalom. 
A toronyház vasbeton Ararátja. Kátrány és kosz. 
Es körül láthatatlanul lobog a tenger. 

24 

ORBÁN 
OTT ё  

ј  ohanna-bár 
Ravasz kornak keresked ő  a hőse. Az orléans-i sz űz, mi tagadás, 

belekóstolt a testi gyönyörökbe és egy rossz házasság romjaival 
szivacsos arcán utazik azon a hajón a nap körül, ahol az érdem 
mindig is potyautas volt. Dauphinje királyi cím helyett könyvcímeket 
visel: „Líra és lendület... A mediterrán jellem ..." Unatkoznak; 
silány történet az éhez őnek enni adni. Az iparosítás katonái nem 
viselnek sisakot, arany hajukon nem szikrázik a nap; fegyverük 
gyári csavarhúzó és vonalzó. Számokba öltözve a végzet csaták 
helyett a konferenciákat látogatja. Trillázhat a szárnyas szenvedély, 
csak díszmadár a tárgyilagosság kalitkájában. Íjászok, akik sz ő rén 
ülik meg a földet? Divatjamúlt csaták, ahol mell a mellen szikrázott, 
mint a köszörű kő? A korona a sublótban, a máglyát elmosta a víz. 
Egy püspök éppolyan turista, mint a többi. Ha van igazán üres kéz, 
az emlékezeté az. M!nél telibb, annál üresebb. 
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kisiklott 
mozdulatok 
kiállítása 

Konrád György: A látogató, 
Magvet ő , Budapest, 1959. 

A közöny és az átlag ügynöke vagyok, 
mondja magáról a gyámvhivatal tisztvise-
lo"je, a vele szembenállókról, az ügyfelek-
ről pedig: Helyük volt a világban, ha nem 
is több, mint a repesznyomoknak házaik 
vakolatán. A hatalommal, az ítélkezés jo-
gával rendelkező  ember áll itt a kiszol-
gáltatottal, a kisemmizettel, a társadalom 
kivetettjével szemben. Ez az ellentétre 
épülđ  klasszikus emberi viszony van 
Konrád Gyöгgy reglényének* fókuszában, 
hogy találáan éles rávilágításaival, fđhő-
sének t&kéletes antropolágiai struktúrájá-
val egy egészen szokatlan irártybói köze-
ledjen a témához, s fiölhasználva az új 
regény formai, szerkesztési megoldásait 
helyezze mikroszkópja al•á az ítélkez ő, a 
siníérkedő  és prédz7káló erősebb fél ma-
gatartását. A gyámhivatalnok és a re-
pesznyim-látogatók kapcsolata a iproblé-
mának általánosabb vonatkozásait  is  érin-
ti, az emberek közöttri kommunikáció, dia-
lógus krízisét példázva. 
Konrád írói módszerének egyik legfom-

tosaibb eszköze a szembesítés: értelmest 
az értelmetlennel, embert a sorsával, hi-
vatalnokot az ügyféllel, hđst az olvasó-
val, az alvasót önmagáival. A szembesítés 
ott kezdődik, amikor vé,gigvonuцtatja előt-
tünk a •halódásan kívül minden egyébre 
alkalmatlan roncsok menetét, akik már 
ömлön kezdetükkel leereszkedtek a tö і G -
nelem alá, az öregassиonyokat, akik éj-
szakámJként farkasszemet néznek önma-
gukkal, az öngyilkosakat, akik napról nap-
ra megpróbálják abbahagyni magukat, az 
őrülteket, akik elragadóan függetlené:k 
önnön tartalmuК tól, megrendezi az alkal-
matlan, kisiklott mozdulatok kiállítását, a 
panaszok, a sikolyok, az átkok, a könyör-
gések, a fenyegetések, a siránkozások, a 
ségélykérések koncertjét ... Kegyetlenül 
fajtó, nehéz, könyörtelenül sújtott életek 
sorakoznak föl a végtelen vonulatba, 
amely a gyámhatóság emberének íróasz-
tala előtt kanyarog s amelynek napról 
napra irányt kell adjon, hogy aiggok há- 

zárban, menhelyen, őrültek intézetében. 
fejlődésképtelen idióták otthonában vagy 
a temetőben érjen véget vagy tolytatád-
jon egy-egy vajúdás. 

Honnan bányásszak magamból annyi 
részvétet, ahány nyomoгúság koptatja fo-
gadószékemet az íróasztal túlsó oldalán? 
merül föl a kérdés a f őhősben. Egyetlen 
mád van arra, hogy ő  maga is érintetlen 
maradjon, hogy ne őrüljön bele vállalt 
hivatásába, ebbe a bizonyos értelemben 
messiási feladatba: az, hagy kívülállák еnt 
hallgassa végig az elébe ta гuló kétségbe-
esést, nyomorúságot, nézze végig a ka-
tasztгбfákat, a tragédiákat. A közöny ü y-
nökének mondja magát, akit semmi  seen  
zökkenthet ki egyensítlyából, akit bár-
hova hívnak, akinek bármit panaszolnak, 
akivel bármit láttatnak rendíthetetlen 
marad tárgyilagosságában. 

A regény szerkezeti felépítése folytán 
azonban éppen az ellenkez ője válik mind 
bizonyosabbá, hagy  T.  elvtárs képtelen 
nem együtt fejni a fájdalmakat, érezni a 
kínokat, azokkal, akik tőle várják a se-
gítsiset, akiknek bajan viszont már senki 
sem könnyíthet. A mód, ahogyan T. elv-
társ beszámol látogatóiról, rendkívül le-
súitó_ visszataszító keresztmetszetét adja 
útálatos tengődésüknek, azonban T. elv-
tarsat mégis végig benne érezziik minden 
tengődésiben, .a sok belóliik lett semmi-
ben. Mwgis mindez csak el őkészíti á re-
génynek azt az elképzelt-megtörtént for-
dulatát, amely a főhőst végérvényesen a 
kisiklo*t mozdulatok oldalára állítja. 

A főhős pszichikai genézisének arról a 
fckozatáról van szó, amikor egy kis fél-
állat-fél-emiber gyermekért meghozza azt 
az elképzelt áldozatot, amely egész eg-
zisztenciá!jának fölszámolasát, nem tuda-
tos, de n іeglévđ  cбl,jainak beteljesülését, 
hivat.ásán.ak megszemélyesítését jelentené, 
amely mellett önmagát is megsemmisítve 
képes lenne végig kitartani. 

A ,pszichikai fejlődés szeanpontjaból tel-
jesen mindegy, hogy ezt az áldozatot meg-
hozta-e a hđs, vagy sem, hogy ez a tör-
tnnet valós-e, vagy sem. Tény az, hogy 
a főhős végig vitte ezt a gondolatot, hagy 
kitartott mellette, hogy nem állt félre az 
útból, amikor hivatása erkölcsi min őségét 
tette próbára. 

A látogató szerkezetének összetettsége 
és fđhősének morfológiai megformálása 
mellett, egyik legszdlárdabb értékét a nyel-
vi anyag kezelése, fölhasználása jelenti. 
Konrád György valósággal új nyelvet hoz 
létre, egy nagy teherbírású nyelvet, amely 
egyértelműen adhatja tovább s űrített, 
összevont, súlyos mondanivalóját. Olyan 
mondatkonstrukciókkal, a fölsorolásnak 
olyan expresszív példányaival találko-
zunk, amelyek nélkül lehetetlen lett vol-
na az •infoгnnálásnak ez a módja s az új 
struktúrálási módszerek alkalmazása. Van-
nak olyan részletek, melyekben a monda-
nivalót tisztán csak jelzős szerkezetek, 
j•eizővel kibővített főnevek hosszú sora 
hordozza, minden más mondattani ténye-
ző től mentesen. Ezek a csonka mellйk-
mondatok nemcsak юondаtёгtбktivё  vál-
nak a fölsorolásban, hanem egy egészen 
széles, átfogó kompozícióegységgé, amely 
az összetett jelentést egy jelz ős szerke-
zetté redukálva is közvetítend tudja. Az 
idióta gyerekek leírása, vagy a nyomor-
tanya terepszemléje még így, minden cse-
lekmény, minden kommentár nélkül, egy 
egyszerű  leírás-fiölsorolásra szoritkozva is 
messzemenđen többet jelent, mint a szem-
lélő  idilбő  angefigyelései. Magatartást, vé-
leгényt, bírálatot, szuggesztiót továbbít, 
gondolkodásra késztet. 
A jelzők s a többi nyelvi eszközök föl-

használásának újszerűsége nemcsak a föl-
sorolásra épülő  részletek jellemzője, ha-
nem az egész regényt átfogja. A nyelvi 
megoldások így lényeges szerephez jutnak 
a regény struktúrájában es dönt ő  elemeivé 
válnak a mondanivaló kibontakoztatásá-
nak. 

THOi67KA Beáta 

hol  maradt 
az árói 
ítélkezés? 

Hernádi Gyula: Sirokkó, Szepiro-
dalmi Könyvkiadó, Budapest, 1969. 

Mi volt Hernádi Gyula célja a Sirokkó' 
elretten+tő  gyilkosságainak, megokolatlan, 
terrorista kivégzéseinek, értelmetlen, fe-
szült helyzeteinek, vallatásainak, a me-
rénylő  hősök szadista megnyilvánulásai-
nak sorozatával? 

Bármilyen szempontból kutatok felelet 
után, a regény alapján megválaszolatlan 
marad a kérdés. Márpedig a legnaturáli-
sabb eszközökkel tet őpontig fokozni egy 
politikai vagy nem politikai merényl ő, ül- 
döіési mániás őrült körüli légkört, egy re-
gényen keresztül ennek az egy embernek 
alkatát, cselekedeteit boncolni — nem is 
boncolni: ábrázolni, fölvázolni —, anélkül, 
hagy ennek az embernek cselekedeteire 
bármilyen tudatos belső  szendék, revol t. 
határozott cél, vagy bármilyen írói tenden-
cia érvényes lenne, vagy legalábbis ennek 
megsejthető, kitapintható jelenléte — me-
rőben komoly melléfogás. A regény nem 
hordoz, nem hordozhat sem konkrét, sem 
elvont jelentést, egy-egy mozzanata nem 
rendeződhet szimbólummá, hanem meg-
marad kegyetlen tettek halmazánük, egy 
borzadállyal tel olvasás élményének, tá-
vol minden esztétikai .értékt ől. Ennek a 
melléfogásnak egyik leger ősebb argumen-
tuma ma+gában a regényben fed еzhető  fel. 
A főhős, Lázár Marko a két háborít kö-
zötti Usztasa szervezet tagja. Hernádi te-
hát kiragadott egy terroristát ebb ől az 
anarchista törekvéseiről hírhedt szervezet-
ből, s általa akarta nemcsak ennek a szer-
vezetnek, hanem minden destruktív társa-
dalmi mozgalomnak, erőnek megcáf ~ lha-
tatlan bírálatát kimondani. A regényszer-
kezeten, s méginkább a főhős pszichikai 
struktúráján keresztül azonban semmilyen 
bírálat nem fejezhető  ki, éppen azért, mert 
Lázár Marko cselekedetei tisztán depresz-
sziós elmezavarának megnyilvánulásai. Az 
ő  terrora sosem válhat az aibszolút terror 
j.el'képévé, Hernádi mondanivalója pedig 
sosem teljesedhet a terror ítéletévé. Be 
nemcsak ez az elvont kritika hiányzik a 
regényből; Hernádi nem igyekszik h ősét, 
ezt az elvitathatatlanul negatív h őst szim-
patikussá, semmilyen vonatkozásban em-
berivé tenni, de nem is diszkvalifikálja, 
sem emberi minőségeiben, sem céljainak, 
eszközeinek immorális voltiban. Lázár 
Marko esetében pedig .az erkölcsi állásfog-
lalás, az ellenvetés hiánya — bármilyen 
közvetett formaban —, az írót egyért еLлű -
en a hős mellé állítja. Sőt: a Lázár inasa 
által fölolvasott újságcikkben (158-163. 
old.) , amely kétségtelenül Lázárra vonat-
kozik, mintha elmebajával igazolni is ,pró-
bálná hősét. A pszioholágiai, erkölcsi alap, 
melyre hősét konstruálja, egészen téves. 
Ily :mád.om teljesen fölöslegessé válik az, 
hogy Lázár milyen szervezet tagja, hogy 
mit képvisel, mert mindent vissza illi et 
vezetni elferdült, beteg elképzeléseire. 

Lázárt segíti környezete. Senki sem 
mond neki ellent. Felettesei kitüntetik, 
alattvalói kiszolgálják. Minden tekintetben 
előnyös helyzetben van. A környezet, 
amelyben mozog, cinkosa, éppoly romlott, 
mint ő  maga. Lázár jégig következetes —
a gyilkolásban. Minderre nem szolgálhat 
magyarázatul, mégkevésbé fölmeztésül, 
hogy pszichikailag degenerált. Lázár nem 
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hirdethet, nem tolmácsolhat semr) іit, ön- 
magán kívül. Nem :,fejlődik,. nem változűk, 
megreked a maga választötta élet еnádbán, 
mert nincs senki, aki különb Lene nála, 
mert nincs senki, aki különb 4énne nala, 
ba terelné. 

Alakja morfológiailag is rendkívül sze- 
gént'. Reakciói sem nen еgyéfiiеk, sem 
nem karakterisztikusak, nem összetettek, 
hanem állandóan i.sгdtlődő, automatikus 
rezdülések. 

Ilyen hős aligha válhat képessé .arra, 
hogy önmagán túllépve, mélyebb, elvon-
tabb üzenetet közvetítsen. 

A regény erkölcsi, pszichikai és gondo-
Lati struktúrájiának alapvető  , hiányosságai 
mellett, melyek.  .a  lehetetlenné teszik a 
feltételezhető(?) írói szándék kibontakozta- 
tósát, van a Sirokkónak még egy síkja, 
amely megformálásaban magasan a többi 
fölé emelkedik, s melyben az egészen 
durva, naturalista ábrázolás kifinomult 
szürrealisztikus gondolatsorokba csap át. 
Ezek a részek. mozaikszerűen illeszkednek 
a .többi (közé, de absztrakcióik miatt elszi-
geteltek maradnak, s ezáltal csak mint ide-
gen, egyedülálló szakaszok regisztrálhatók. 
Lázár eloltja a villanyt... feszülten figyel. 
(Kiemelés tőlem: Th. B.) Szédüinti kezd. 

Cseosemófehér lábnyomokon prábál.elő-
rehaladni, elhajol előle az ég, üres szekré-
nyek nyikorognak a holdon, savanyú pin-
cék alatt vonul, szertelen növények n őnek 
föléje, gyдkeriikkel északnak fordulva Le-
begnek. Imái legmélyén hozzáér testéhez 
az 'isten, tüskés .és hideg, mint a drót. Még 
nyugodt, tábláin nyújtott, törött-kék sza-
vak, szemnében üres. Csatorna formájú •ha-
lak úsznak. Parázna, félig gombolt három-
szögben ül, valaki hangot borít a szélre, 
és a hangot a fájdalom apró poharakba 
osztja. i.)l a földon, még nyugodt, csak a 
lélegző  tárgyak látják, pedig már meg-
érkezett, tenyeréb ől eszik •a félelem, le 
fogja takarni a harangokat, rálép majd az 
oroszláwvastag arcokra. Isten tud Krisztus 
oldott szájáról, keresztjéről, kezében van 
a páncélszekrény kulcsa, •a csend kötvé-
nyei. (143--144. olyi.) 

Fölvetődik a gondolat, hogy az ilyen 
képzelet mögött csak egy differenciált 
pszichikumú ember állhat. Az a tény Vi-
szont, hogy ezek a képzetek is mind kény, 
szerképzetek, melyeket a félelem, a gyanu, 
a bosszú, a szédülés, az álomi, tehát abnor-
mális állapotok szültek, s melyek mögött 
olyan ember rejtőzik, aki motiválatlan 
gaztetteken kívül, semmiben seren fejti ki 
önmagát — akkor ezek a képek is csak az 
elmebaj könyörtelen, mégis megkapóan, 
furcsán szép momentumai, s neon aáltoz= 
tatnak a főhős amoralis, visszataszító, fé-
lelmetes lényegén. 

Tl0MKA Beáta 

násznap 
és gyásznap 
keveréke 

!Cárolyi Amy: Anti-mennyország, 
Nі agvető , Budapest, 1969. 

„Anyanyelvem!, első  játékszerem" írja az 
Anti-mennyország rövid el őszavában Ka-
rolyi Amy, és nem véletlen ez a felki-: 
áltós.. Kevés költőnél tapasztalható a .köl-
tészet anyagának :és- a költészetnek; az a  

tökéletes egysége, azonossága, ,ami Ká-
rolyi Amy verseinek lényege és legfőbb 
jellemnője. Az Anti=mennyország a nyelv 
költészete, a szavak harca és a szavak 
forradalma. Ezért •a versek architektúrája 
nem marad meg .az építés színvonalán, 
hanem belső  átszerveződést eredményez, 
teremtő, alkotó, állandóan >tbra megvaló-
suló, magát ismételten megszülni kény-
szerülő  folyamattá válik. A költ ő  itt nem 
keresd és kutatja, hanem megteremti .köl-
tészetének az anyagát, mely így maga is 
költészetté, specifikus poézissé válik. Per-
sze ez nem jelenti azt, hogy .az Anti-
mennyország egyes verseinek kizárólagos 
kőltói tartalma a nyelv: eilenkez őleg, a 
konkrét lírai tartalom — Karolyi Amy 
gondolatisága — .annyira tömörített, csi-
szolt, koncentrált, kikristályosodott és le-
tisztult állapotban van jelen, hogy az els ő  
reflexiók átsiklanak a nyelv tartainni di-
menzdój.a felett. Mert kétségkívül a gon-
dolat іsá.g Károlyi Amy költészetének érzé-
kelhetőbb, szembetűnőbb és •meghökken-
több dimenziбja. Min•denekelőtt az intel-
lektus mágneses er ővonalai ragadnak me-
gukkal bennünket, a szigorú egyszerűség-
gel megfogalmazott áramütés, mely meg-
szabadult minden felesleges járuléktól és 
esszencialis állapotban jelenik meg. 

Sorvasztó rossz: aszú, 
ha elmъorzsállik éned, 
ha verőd, csontod gyenge 
és erősek a férgek. 

(A rossz) 

Vagy: 

Felhőért eped a felh őtelen. 
(Négy szó) 

Vagy: 

Csontok szabadsága 
Csontok egyenl ősége 
Csontok testvérisége 

tömegsír 

(Anti-mennyország) 

S ez a g•ondolatiság lényegre .tör ő, csak a 
lényeget akaró, nemcsak az egyes téte-
lek kivetítésében, hanem a gondolkodást 
illetően is. Ezért valik központi témájává 
az élet, mégpedig az egyszerű, köznapi lét. 
az  alapvető  emberi letforma, és ezért hir-
deti könyörtelen egyszerűséggel, higgadt-
sággal fellebbezhetetlen . piianatkéipeit, 
ítéleteit és kegyetlen logikus futamait az 
antimennyországrál. Nyilván ezért is válik 
ki a központi magból a két f ő  gondolati 
sík, az öregedés és a halál kérdése, a lét 
elkerülhetetlen útvesztői, s ezért lesz a 
násznak 'és a gyásznak keveréke a kötet 
alaptónusa. 

A versek :tömősek, finoman csiszoltak, 
marványosan kemények, szinte feltörhe-
tetlenek. Azonban ez Karolyi Amy leölté-. 
szetének még csak a harizantális kvterj;e-
dése, és újabb búvármunkára v an  szük-
ségünk, ha be akarunk hatolni világába. 
Ugyanis ez a költészet befelé terjed s ez 
a belső  tártalom ' mar a nyelv, •az anyag 
kiteljesülése, minőségi újjászületése. A 
nyelt', amely kifejezte és közölte a tar-
talmat épp ett ől a tartalomtál megteгmé-
kenyülve kap új árnyalatokat, a szokvá-
nyos fogalmak és jelentések egyedi és 
egyszeri fogalmakká és jelentésekké, szá-
щurvkra eddig n.ern tapasztalt üzenetté 
valnaik: 

Nekem csak a hó, a kő , a hold. 
Nincs van, nincs jövő  
kiégett az idő  

hó; 'kő , hold. 
(Futnrum) 

Egyszerűbb, tömörebb; szigorúbab képet 
már nem is kívánhatunk. A szavak meg-
szabadulnak általános jelentésükt ől, a vers 
tartalma átömlik beléjük; és ez az átömlés 
újrateremfi állandó tnartalnmkat, a :piha 
natnyi és egyszeri !költ ő  tartalni nmal gaz-
dagitva 'őket s í.gy ismét tétrejön, egyfajta 

tartalmi 'gázdagödás, ugyáhis az új; kitá-
gult jelentésű  szavak felfrissítik és er ő- 
teljesebbé -teszik az eredeti gondolatot, tar-
talmat. S ez a feszültség, az állandó vib- 
ráció, a feltöltődő  mágnesesség a vers 
mélysége, a vertikális dimenzió, ,melyben 
kiteljesül az írás elején már említett bel= 
ső  architekturális átszervéződés, a nyelv 
költészetté nem•esülése. 

PODOLSZKI József 

mér%ldlіő  
a thomas mann-  
kutatásban 

(Klaus Hermsdorf : Thomas Mann 
SChelme - Berlin, Rütten-L.oening 
Verlag, 1968.) 

Klaus Hermsodrf könyve 1968. decembe-
rében jelent meg a berlini Rütten-Loening 
kiadó :gondozásában. Klaus Hermsd югfгa 
már 1961-ben felfigyelt az irodalomtudo-
mány, amikor Kafka, WeltbIld.•und  Roman  
(Karfika, Viiiáhép és regény) 1  c, művévé! 
jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Kafka 
múvészetét megértse és élvezhesse .a maci 
olvasó. Azóta . elmúlt néhány •esztend ő : és 
most Hesmmsdorf egy újabb váll абkozásba 
kezdett: egy másik nagy, német, polgári 
író művészetét igyekezett elemezni és érté-
kelvi.  Thomas  Mann művészete az els ő  
pillan,tásna sakkal érthеtőbbnek és közvet-
lenébbnek tűnik, mint Kafkáé, de a szám-
fajLan . közölt tanulmány és kritika szinte 
azt igyekszik igazolni, hogy ez a m űvészet 
olyan, miaut egy ,kiapadhatatlan forrás. 
Hermsdo,rf kötetére jellemző, hagy Thomas 
Marin gazdag hagyatékából meghatározott 
problémát ragad hi és ezt támgyalj,a. Ta-
nutmánубnak hősei Thomas Mann kápé 
figurai. Нas¢nló vállalkozás volt néhány 
évvel ezelőtt Inge Diеrsen2 munkája is, 
amelynek hősei  Thomas  Mann művész-
figurái voltak. Az utóbbi időben, külöxnböző  
folyóiratokban több írás jelent meg a 
kápé-problémával kapccsolatban. 3  A рmoblé- 
ma, mint 'olyan tehát létezik. Hermsdorf 
volt az, aki vállalkozott, hogy . egy ilyen 
terjedelmes mű  kereteim belül tárgyailjia. 
összegezze les tшsztazza a Thomas Mern e]  
kópé-fиiguгбival kapcsolatős problémákat.. 

A könyv rövid bevezetőjében Hexm+sdorf 
világirodalmi példákón magyarázza ádtalá-
nos állásfoglalását. Vázlatos áttekintést ad 
a. kópé-figura, világirodalmi „pályafutásá-
ról", Odvsszeusztál svejkig. Vélem гénye 
szerint, ezek az irodalmi figurák legtöbb-
ször valaha létez ő  kápék 'irodalmi .meg-
örökítései. A kópé egy-egy társadalmi-gaz-
dasá•gi rendszer utolsó óráiban bukkan fel. 
A kor .krizíse kihívás számára; .a let űnő-
ben, de még hatalmon levő,'tássadаimd asz= 
it.ály kékviselője „pravokálj!a" az alulról 
származó, de szellemiileg felülkerekedett 
kópét, ..aki rendszerint alaposan visszavág. 
Csínyt eszel ki, és becsapja a látszathatá-
lom képviselőjét. A kápéban lehetőség nyí= 
lik arra, hágj .az író megkaaagtassa az ol-
vasáká:t. Hermsdorf :ily módon igyekszik a 
kápé-fiigura létezésének és tevékemykedé- 
sének táгsadailnii .alapot biztosítani. Véle-
ménye szerint, a kópé á tö гténelem szüle-
ménye és eszköze. A 'társadalmi váltazá 
sok erőestéjén a hatalom b toгlójia ás" a" 
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szeнemf fölény állnak szemben egymással. 
Az utбыэі  kacagtató diadala a .let űnő  tár-
sadalmi rendszer idősz•erűtlenségét igyek-
szik bizonyítani, és a maga módján meg-
gyorsítasd letűnését. Ezek azok a pillérek, 
amelyeken Hermsdorf terjedelmes mun-
káL alapszik. ;  Ilyen gondolatok alalaján 
igyekszik aa іЅХ1іг 6 Thomas Mann kópé-
figuráit, s •rajtuk keresztül vjlágnézetj fej-
lődését és Századiunk társadalmi-gazdasá-
gi alalkulását elemezni. 

Hermsdorf műve :hónom nagy :egységre 
oszlik. Az első  eigység címe Die Geburt 
lines Scheilіns (Egy •kápé sziгletése). Bár e 
nász bevezetőјében H•ermsdo:rf a Budden-
brookok, :a Kiralyi fenség és a Halál Ve-
lencében egyes komikus momentumaira 
utal, .a hangsúfiy .azonban Felix Krupon 
van.4  Thom,as Mann Georges Manolescu 
szélhámos emlékiratait olvasta, hogy a 
szélhámos lelkiéletét tanulmányozza. 
Hermsdorf szerint .az emléldrat élménye 
és anyaga :arra. !készteti Thomas Mannt, 
hogy .az ő  számára akkor mé:g ismeretlen 
irodaltrni forma, is társadralаni regény felé 
forduljon. Hermsdorf a regény közp;ontj 
motfvumánajk ezt tókinti. „Nur der Schein 
gitt, nicht das Wesen, nur die blendende 
Hülle und nicht der Kern in der clema. 
ligen bürgexlichen Gesellsehaft. Die 
betrogexle Welt, die hetrogen sen  will  —
ein Motiv von Thomas Mann auf-
genommen aus den Memojren Felix 
Kruul figurája csak reflexió egy meghatá-
rozott tarsadahni allapotra. Ily unódon 
Felix Krull :művész és 'kápé egy szeméiy-
ben, aki bőkerгΡűen szórja az életö:römöt 
Felix Krull korában a pénzarisztokrácia 
van  hatalmon. Ezt veti meg, :de elfogadja. 
akárcsak a korabeli társadalo,m játéksza-
bálуyai+t és ;parazita mádon élősködik e tár-
sadadmo:n. A Felix Krui regénytöredéket 
Hermsdorf :az önéletrajz parád;iájának mi-
ngsíti, :a társadalmi regény és a Bild-
ungsroman keverékének. Szerinte a komi-
kum ,a regényben Felix Krull és a társa-
dalom viszonyáЪ~an rejlik, maga Felix 
Krull aiaikja pedig koll иkus és azimpa-
ti:kus. Hermsdorf véleménye szerint a 
Félix Krull regény ugyanakkor kritikai 
társadalmi regény is. Egy olyan társada-
lom regénye, amely látszatideálokat kí-
ván•. A ieglényegesebib megá1iapítás Herms-
dorf részéről, hogy a kapitalista társadal-
mi rendszer szociális előfeltétele Felix 
Krull sikereinek. Felix Krull a maga inбd-
ján küzd a fennéalló társadalmi rendszer 
elfen, de nini lázadó, hiszen :egyedüli har-
ci eszköze is ravaszság; nevetségessé teszi 
a liatailsnat. Hermsdorf rendkívül Falapo-
san elemzi a sorozási jelenetet, mert úgy 
véli, ez az 'a jelenet, ahol Felix Krull, a 
kópé, közvetlen összeütközésbe Ikerül a ha-
talommal. Ez a töredék tagsikerültebb 
:,e enete: a kópé tú'lj:ár a hatalom еszén, 
anélkül, hogy :a 'hatalom tudná: csak az 
olvasó van beavatva és mulat a becsapott 
hatalmon. 

A tannxlmán-y központi része ;a József-
tetгalógiа  alakjaival, elsősorban Józseffel 
foglalkozik. Alapjában véve, már Hans 
Castorp is kópé; unegismeri a halált, be-
tegséget és dekadenciát, s mégis — kápé 
módjára — hagyja ott a varázshegyet; op-
timizmussál szívében eresгkedik le a 
„s1kra". 

Hermsdorf sok teret szentel Thomas 
Mann háború .utáni feji ődésének. Világ-
nézeti fejlődésében, véleтnenye szerint, 
döntő  szerepe volt iaz Októberi Forrada-
lomnak és ,a pozitív polgári hagyományok 
fekozaiaos néгnetországi letiprásinak. Arc-
cal a jövő  felé fordul és :a jövő t egy nagy 
szlntézis:nek véli: a keleti szocializmus és 
a nyugati humanizmus szintézisének. 
Hermsdorf tüzetesen •elemzi a mítosz sze-
rero,át Thomas 1Viann, munkásságában; úgy 
véli, a: mítosz az a kifejezési  forma,  eme-
lyen :keresztül Thomas Mann a legmeg-
felelőbbem közölhette gondolatait. He.rms-
dorf úgY startja, hogy :a József-tetralógi:a 
az epika mеgújhádá'sát jelenti a modern 
irod•alomhan. A tetrallógia ikópéj egy lénye_ 
geg ponton külаnbözndk ősüktől, Félix 
Krulltól: sіenivedélyes ' ellénséggei a régi- 
nek. Az „ősképé" József iatyja. Jákob. Jel- 

leme  sokban eltér Józsefét ől; .a iegfonto-
ab1b különbség .kett őjük között ez, hogy 

Jákob csínyjei csak kényszer ű  rea'kcjok a 
hatalom kihívó visellkedésére, az önálló, 
önkezdeményez ő  tettre azonban ő  még 
nem képes. Els ő  igazi össіecs,apása. Laban- 
nal, .a ravasz ördöggel, a maradi élet űel-
fogás megtestesít őjével folyik le. Az ör-
dö бg először győz, de hála természetisme-
reteinek, végül is Jákob diadalmaskodik. 
E példán keresztül Hermsdorf igen meg-
győzőin illusztrálja elméletét a kópé ina-
gat,aгtá ~sáról a ha':telonnnai1 szemben. 
Hermsdorf véleménye szerint a regényben 
a komikum elemei túlsúlyban vannak az 
irónia elemeivel szemben. Ez szintén új 
gondolatot jelent a József-tetralógia tanul-
lnányozásában, mivel .az eddigi munkák 
főleg .az irónia jelenlétét emelték 'ki. 6  

A tárgyalásra kerül ő  figurák közül 
Hermsdorf •számára érezhet ően József a 
'legkedvesebb. Oly szeretettel és, megértés-
sel van iránta, amilyennel :egy kápéval 
szemben sem viseltetett. Elmondja róla, 
hogy „kettős áldású", hogy megjárjia atyja 
útját stb. Első  csínyje testvéreivel 
szemben ,;büntetend ő", mivel :a 'közösség-
gel szemben lép fel. József élete másod-
;szori mélybe ereszkedéséig az jronikus kó-
péság jegyéb•en zajlik le. A tovabbiak fo-
lyamán megváltoztatja arculatát: :a bib-
liai regény :a történelmi regény jellegze-
tességeit veszi fel. Józsefnek ebben a de-
finiáltabb világban kell igazolnia 'maga-
sabbrendű  világnézetét. Ebben sokat segít 
neki a !korabeli egyiptomi urailkodó réteg 
eknaradottsága. Hermsdorf helyesen álla-
pítja meg, hogy a formál.i;s egzisztencia 
legs'iker'ültebb  Thomas  Mannai ábrázolása 
Potiphar, míg József a társadalmi vél:to-
zás:ok előfutára. 

A kötet mondanivaloja az Ejn Schelm 
an ,der Macht (Egy :kápé a hatalmon) c. 
fejezetben kulminál. Nehezen lehet vá-
zolni a gondolatok :sokaságát, amelyeket 
Hermsdorf fejteget. A József, a kenyéradó 
a tetralógit legderűsebb kötete; az alko-
tó a mitologiai anyagot mind iszabadabban 
dolgozza fel (a Helules motívum beiktatá-
ssa tel_jesen történelmietlen). Hermsdorf 
igyekszik a már feltárt ismereteket össze-
gezni és új aaapdkra helyezni. Józset elfo-
gadja .az egyiptomi kihívast és győz: igazi 
kópévá ékkor válik, amikor hatalomra ke-
rül. Kápésága itt az elnyomottakat szol-
gálja. Csínytevései valójában államcasí-
n-yek, mert nála az állam a kzsá'kmán"yol-
tak :érdekeit képviseli. József alakjában 
rejlik a társadalmi problémák utópjszti-
kos megoldása; személyében Thomas 
Mann úi humaniarnusa jut kifejezésre. 7  
Hermsdorf úgy gondolja, e humanizmus 
szintén utopisztjkus, mert bár ikívánatoš, a 
korabeli társadalmi viszonyok között meg-
valósíthatatlan. 

A Ikđnyv befejez ő  részében, (D.as E lide 
des Sahelms — A kópé halála) tielm тs-
dorf Adriin Leverkühn és az újra fel-
bukkanó Feliix Krull :alakját elemzi. Adrian 
Leverkühn esetében ez ;az elemzés igen 
bonyolult és összetett, közel esem olyan 
közvetlen és szabatos, mint a József-tct-
ralágra hőseinek esetében. Adrian Lever-
kühn azért kópé lelke mélyén, mert si-
került becsapnia az ördögöt, •akivel szer-
z$dést kötött: értékes művekkei ajándé-
kozz meg az emberiséget, lelke pedig nem 
lesz az ördög zsákm "anya. Egyébként a 
Doktor Faustus — és azon belül Adrian 
Leverkühn 'alakja — számtalan: elemzés és 
tá.rgya•lás témája volt mar. Hermsdorf 
elemzése lényegesen hozzájárult a komp-
lexum megértéséhez, m'i'vel ez esetben is 
a konkrét !igazság felé igyekszik rendkí-
vüli kitartassal és alapos ismeretekkel. 
Megállapítása šzerint - Thomas Mann von-
zódott a harmónüa" felé, de e vonzalom 
alalpjául számára csak :a tett és 'a. hit szol-
gált: tudományos alapokkal vonzalma nem 
rendelkezett. 

Ha röviden összegezném Hermsdorf 
munkájának le,gj:eilegzetesebb vonásait és 
legértékesebb elemeit, akkor talán azt 
emelném ki,  bogy  ő  a felvetett problémát 
meghatározott. é:s tudományosan megindo-
kolt ehnélet keretein belül tárgyalja. A  

tudományosság tényét igazolja a rendkívül 
gazdag irodalom, amely felöleli az összes, 
e problémával !kapcsolatos írásokat. Péida-
mutató •az a targyjitagosság, melyet az írá-
sok iránt tanisit. Thomas Mann munkás-
ságát úgy tekinti, mint az író társadalmi 
és intellektuális élményeinek felépítmé-
nyét. Ez a szemleleti mód, Illetve a ten-
dencia, hogy konkretizálja a problémákat 
teljes mértékben igazolja azt, hogy Herms-
dorf személyében agy igazi .marxista iro-
dalomtudóst ismerhet meg a•z érdekl ődő . 
A kidolgozott kápé-elmélet keretein belül 
Hermsdorf egyes Thomas Mann-h ősök tár-
gyila:gos és útmutató összehasonlítását ad-
ja. Hermsdorf szerint e h ősök ábrázolása 
hűen visszatükrözi  Thomas  Mann vjlág-
néгeü fejlődését. Úgy vélem, ez utáb:bi 
m еgállapítás magva :a tárgyalt könyvnek. 
Hermsdorf könyve egy zárt egységet ké-
pez, amelyhez keveset lehet már 'hozzá-
adni és amely sok •szempontból mérföld-
követ jelent a Thomas Mann-:kutatásban, 
akárcsak Inge Diersen már említette mun-
kája. 
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egy igényes, 
népszerűsitő  
könyv thomas 
mannról 

(Pók Lajos : Thomas Mann világa, 
Európa Könyvkiadó , Budapest 1969.) 

Az Európa Könyvkiadó új sorozatot in-
dított a •közelmúltban, amelynek célja 
egy-:egy író sorsának es műveinek ismer-
tetése az olvasókkal. E sorozat, amely az 
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Írók világa cím alatt jelenik meg, els ő  két 
könyve Hemingway és  Thomas  Mann éle-
tét és művészetét tárgyalja. Jellemz ő  kö-
rülmény, hogy épp Thomas Mann az, akit 
az •elsők között igyekeztek kiadni és besnu-
tatni. Magyarországon •a` Thomas  Mann-
kultusz 'igen mély és hagyományokban 
gazdag. Pák könyve még közérthet őbbé és 
olvasottabbá igyekszik tenni Thomas 
Mann műveit. Ettől a népszerűsítési céltól 
eltekintve, Pók könyve •igényes munka, a 
magyarországi germanisztika hozzájáru-
lása a problémához; tulajdoniképpen .ez az 
elsó összefoglaló magyar munka Mann- 
ról, his.zen még Lukács György tanulmá-
nyai sem .képeznek egységes és összefog-
laló áttekintést. Pók feladata meglehet ő-
sen nehéz volt: egy kétszáz oldalas köny- 
vecskén belül (itt még .nem is vontam le 
az illusztrációk számát, amelyek a könyv 
valódi terjedelmét ne;gyedével lecsökken-
tik) kellett igen tömören megfogalmaznia 
mondanivalóját Thomas Mann művészeté-
ről, ismertetni legfontosabb alkotásait, be-
mutatni Mannt, az embert stb. 

Pók Lajosnak Thomas Mann művésze-
téről határozott, kialakult nézete van. E 
nézetét tömören és idézetekkel alátá-
masztva igyekszik az olvasávail ismertetni. 
Munkája jól megalapozott pillérekre tá-
nцaszkodik: a szerző  alapgondolataira. Ezen 
alapgondolatok közül szeretnék néhányai 
kiemelni és ismertetni. 

Pók szerint Mann szépir.od ајLn i és pub-
liicisztikai művei mélyen tudatos alkotás 
eredményeként Töttek létre, s egész élet-
műve valójában önvaliamás. Az alapgon-
dolatok alapján m•egállapítható, hogy Pók 
tárgyalási módszere az ún. Wieder-
spiegeLungstheorie, azaz a visszaitükröz ő- 
dési elmélet. Ezen elmélet szerint minden 
alkotó saját társadalmi élményeit бs hely- 
zetét fejezi ki alkotás•aiban művészi mó-
don. Pak megállapítja Thomas Manetról, 
hogy ízig-vénig becsületes alkotó volt, és 
hűen tükrözte vissza helyzetétiek és tár-
sadalmi élményeineak összességét. Ragyogó 
példa erre =Pák szerint — Maui maga-
tartása a Betrachtungen eines Unp.oliti-
sehen c. terjedelmes tanulmányával szem-
ben. E tanulmányt nemcsak a hadadó iro-
daiomtudomany, hanem későbbi élete fo-
lyamán maga Thomas Mann is reakć iós-
nak tartotta. Ett ől függetlenül, sohasem 
tagadta meg művét. Pók e véleméngét 
i•gyekszik összefoglalni, ,amikor a követ-
kezőket állítja: .....szinte  .minden fonto-
sabb műve századunk első  felének polgari 
irodalmában a legmaradandóbb érvénnyel, 
a korszerű  realizmus legmagasabb szint-
jén ábrázolta ;korának gondjait, a társa,-
dalmi haladás érdekeit.." 

Pák kiemeli, hogy Thomas Mann soha 
nem volt spontán alkotó, minden leírt sza-
va a tudatđ s ѕ ág jegyében került papírra. 
Legintimebb alkatásziban is szigorú önma-
gához és nem enged •meg magának sem-
milyen lírai ömlengést, hanem ilyen .ese-
tekben iróniája segítségével oldja fel a 
helyzetet. 

Pók nem tartja egyenesnek és töretlen-
nek Mann eszmei fejl ődésének vonalát. 
Bá•r munkáján belül :szakaszakra osztja 
Thomas Mann életét, mégis igyekszik pá- 
lyáját egységesen ábrázolni. Pók szerint, 
Thomas Mann a b•ecsižletes polgár útját 
járta, és talán izoláltsága .is ezzel magya-
rázható. Póknak sikerült kimutatnia a 
legfontosabb . töréspontokat Mann emberi 
és művészi fejlődésében, és az olvasó min-
den zavaró és basszamtó zökken ő  néUkül 
követhegi életpályáját. Az író ezt az élet-
pályát arra használja, hógy rajta és mű-
vein keresztül megmagyarázza Thomas 
Mann  világn•ézegi fejl ődését. Sajnos a  

könyv rövidsége miatt ez a magyarázat 
hiányos marad, többször nines kellően 
megvilágítva, adatokkal igazolva. Mann vi-
lágnézeti fejlődésének illusztrálására Pók 
a leghivatottabbat idézi: magát Mannt. 
1 гdekes, hogy e £ejlődés bizonyítására 
Pók többször idézi Mannt, a publicistát. 
mint Mannt, a . szépirodalmi •alkotót. Igaz, 
hogy •az utóbbi esztendőkben j;elentősen 
megnövekedett az érdeklődés publicisztikai 
írásai iránt, de •azért mégis szépirodalmi 
műven azok, amelyek :kivívták helyét a vi-
lágirodadomban..Ebben a könyvben olyan 
idézeteket is olvashatunk a publicisztikai 
írásokról, amelyek nemigen ismertek a 
n•agyközönség előtt. Ettől függetlenül a 
publicisztikai írástik rendszerint az iró pil-
lanatnyi politikai reakcióját fejezték ki 
és ,nem végérvényes álláspontját. Ez az ál-
lásp.ont a szépirodalmi alkotásokban ju-
tott közvetett anódon kifejezésre. Pák több-
ször is Кihangsúlyozta, hogy Thomas Mann 
sohasem tartotta magát kommunistának. 
Balratolódását .a fasizmus provo Кбсiбј á:nak 
köszönhetjük. Művészetében nem az új 
igenléséről, hanem a régi rossz tagadásáról 
van szó. Sohasem nyilatkozott ki teljessé-
gében a proletariátus mellett, és halálárig 
a haladó polgárság enyhén .izolált kép рvi-
selője maradt. Pák munkájának egyik 
nagy erénye, hogy tárgyilagosan igyekszik 
£eltárni azokat a főleg szubjektív erőket, 
amelyeik megakadályozták Thomas Mann 
teljes balratolódását. Kár, hogy Pák nem 
emelte •ki azokat az .objektív tényez őket 
is, .amelyek ugyanolyan mértékben járul-
tak hozzá ahhoz, hogy Thomas Mann nem 
lett :kommunista. 

Póknak sikerült bemutatnia Thomas 
Mannt, a magánembert is. Tolmáesolásá-
ba tigyesen szövi be életének egy-egy ér-
dekes, jellegzetes, emberi mozzanatát. Ez-
zel igazolja azt, hogy a tanáros megjele-
nésű, önmagához és környezetéhez szigo-
rú ember életében voltak izgalmas és fur-
csa eрг  zódus•ok, amelyekre _. az olvasó nem 
is gondol fegyelmezett műveit olvasva. Az 
elemzés közben, amelynek célja koránt-
sem az, hogy mindent felöleljen, hanem 
inkább a játékosság és a rendkívülire 
összpontosítás, Pók nemcsak szimpatikus 
emberi vonásaira aputat rá, hanem jellem-
beli hibaira is. Ennek köszönhet ő , hogy az 
olvasó megközelítőleg teljes ,képet nyer 
Mamiról, a magánemberr ől. 

Külön •értéke Pók könyvének a hozzá 
csatolt bibliográfia, amely f őleg a Mamn-
ról szóló újabb irodalmat ö!leli fel. Kár, 
hogy e jegyzékből' hiányzik két fontos 
gyűjteményes mű, .amelyek sokban hozzá-
j•arultak a Thomas Mann-kutatáshoz. Az 
egyik a Sinn und Farm különfüzete (1965), 
a másik pedig a Thomas Mann Studien: I. 
kötete; szerz ői P..Soherrer és H. Wyslvng, 
címe: Quellenkrdtisehe Studien zum Werke 
Thomas Manns (1967). 

Összegezésképpen megálla;pítha!tjuik, h ogy  
Pók Lajos könyvének érteke sok szem-
pontból átlépi •a népszerűsítő  könyvek ha-
tá:rait, és szerz őjének célkitűzései által 
színvonala jóval azok fölött mozog. Pók 
az első  magyar kritikus, aki merészen fel 
akarja ölelri Mann egész művészetét és 
egy sajátos elmélet keretein belül igyek-
szik írói és emberi fejlődését elemezni. 
Mivel Pók aiapgóndolatai mindem szem-
pontból a valoságból fakadnak, a további 
feladat az lenne, hogy alapgondolatadt 
részletesen feldolgozza. Kétségtelen, hogy 
egy ilyen rövid mű  keretein belül erre 
nem kerülhetett sor. M,indett đl függetle 
nül Pók Lajos könyve kett ős órtékkel bír: 
közelebbről megismertette az átlagolva-
sót Thomas Main alakjával és művészeté_ 
vel, ugyanakkor pedig konkrét és hal:adó 
alapgondolataival lerakta egy esetleges 
későbbi, részletes és tudományos Thomas 
MaaLn-monográfia alapköveit.: 

VARGA István 

a kubista 
képalkotás 
tandori dezső  
költészetében 

a hideg decemberi leveg őbe tördelt 
dirib-darab világot 

(Tandori Rezsi: SZOBOR) 

Abból az .alapvető  kritikai tételből kell 
kiindulni, bogy a magasrendű  gondolati 
struktúrákat, a 'kivételes intenzitású köbt ői 
vildgképeket nem lehet 'kontar módón, nem 
lehet adekvat érték ű  stilisztikai eszközök 
néilkűl megvalósítani. Tehát ahból, hogy 
az ún. „eszmei. mondanivalló" költ ői értéke 
attól ftigig, hogy milyen szintű  műészi 
megformáláson esik át: Mert ellenkez ő . 
esetben, a gondolati struktúrák, a költ ői 
vilagk•épek pusztán .tétellé válnak, elvesz-
tik vitális erejüket és a versek tanulmá-
nyok lesznek 

Ezért szülКsÉ'ges Tandori költészetével 
kapcsolatban kiemelni .a költői megformá-
lás egyik anódját, azt . amelyik leginkább 
egybeesik költészetének gondolati struktú-
ráival. Erre a kiválasztás тa azért van  szük-
ség, mert a költészet megformálási elemei 
közé odatartozik egy sor olyan stiliszti-
kai eszköz is, amely az egyes költői mű-
veken kívül is létezik, függetlenül a vers 
konkrét megvalósulásától. Ezek a „tetszha-
lott' stilisztikai eszközök: a rímek, a met-
rumok, az ütemek, a sorképletek és mások, 
mindig az egyes versben elevenednek fel, 
itt kelnek életre, tehát akkor, amikor sze-
repük az egyes műalkotásokon belül fon-
tossá válik. De még ekkor sem válnak ezek 
a stilisztikai eszközök minden esetben a 
vers pilléreivé, sokszor pusztán csak a vers 
formájának objektívjei lesznek. Viszont 
minden valódi költői anegyalósulás, min-
den igazi költői teljesítmény a stilisztikai 
eszközök egyikét — és ,mindig azt ame-
lyik adekvát a vers gondolati és érzelmi 
struktúrájával. a kifeijezés dominánsává 
teszi, olyan eszközzé, amelynek puszta esz-
köz-léte meg is szűnd'k és magának a vers-
nek, mint egzisztenciális kategóriának az 
elemévé válik, olyan jelenséggé tehát, 
amelynek általánosabb jelent ősége is van. 

Tandori költészetének legf őbb tenden-
ciáiban egy költői világtkáp intellektuális 
magjának kifejtését ismerhetjúk fel. Gon-
dolati költészet az 'övé, amelyben az ér-
zelmek is gondolati vetületet kapnak, 
amelyben a gondolat nem mint tétel, nem 
mint „elv", jelenik még, hanem mint az 
emberi létezés egyik lehet ősége. A gondol-
kodás Tandori költészetében nem a kérdé-. 
sek megválaszolása felé irányul, hanem a 
kérdések felvetése felé. Ennek a gondolko-
dásnak az egyik legfőbb meghatározóját a 
„mozdulatban" fedeztük fel. Mégpedig ab-
ban a mozdulatiban, amely .  „az önmagával 
sem azonos ember" kifejezése, abban a 
mozdulatban tehát, 'amely 'a darabokra hul-
lott, a. részeire esett világban az ugyan-
csak .  részeiben létező  ember helyzetét ha-
tározza meg. Ennek a mozdulatnak messze-
menő  jelentőségére már félhívtnzk a figyel-
met. A kérdésünk most az, hogy milyen 
stilisztikai eszkezölikel, milyen költđi „for-
mával" valóul meg ez a gondolati ten-
dencia Tandori kбltészetében? 

Egy olyan stilisztikai eszköznek a kere- 

Részlet a szerz ő  készül đ  tanulmányköte-
téből. 
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sése acélunk, amely ismétl ődve visszatér, 
és tekintet né4kül arra, hogy sokszor ellen-
tétes iranyokat vesz fel, mindig egy alap-
vető  feladat elvégzésére alkalmas. Annak 
a stilisztikai eszköznek a keгesése, amelyik 
alapvetően győz meg bennünket Tandori 
költészetének hitelesség•é гбl. Mert a stiUsz-
tikárak az egyik legalapvet őb.b funkciója 
a versben a meggyőzés, mászóval az olva-
sóra, a befogadóra tett hatás és — megint 
másszával — •az információ művészi voltá-
nak a felmutatása. Ugyanaktkor megvan 
az a funkciója is, hogy a műalkotást „ért-
hetővé" tegye, vagyis hogy a versbe olyan 
elemeket építsen be, amelyek a feladóban 
és a felvevőben is közöseik. Ezt az utóbbi 
szerepet legtöbbször azok a stilisztikai esz-
közök végzik el, amelyeket — feltétslesen 
— objektíveknek neveztünk. Az el őbbi 
funkciót azonban nem, vagy csak ritkán 
végezhetik el ezek a közismert stilisztikai 
eszközök. Ennek a funkciónak az elvégzé-
sére a költő  imegteremti a maga sajátos 
művészi törekvéseinek megfelel ő  stílusesz-
közöket. Persze, sohasincs arról szó, hogy 
a költő  valami egészen új, merőben más 
eszközöket fedez fel, mert a költ ő  csak 
olyan eszközdkkel élhet, amelyek lappang-
va és sokszor még nem tudatosodva, de 
objektíven léteznek a nyelvben, hiszen ,.a 
stílus számára egyedül az irodalmi -nyelv 
érdekes" (Pierre Guiraud). 

Tandori költészetében a művészi struk-
turálásnak ezt a funkcióját a kubista kép-
alkotás végzi el. 

Vegyünk szemügyre egy verset, azt, 
amelyikben szerintünk ez a képalkotási 
mád .(a vers strukturálásának egyik mód-
ja) dominál: 

Аtvérz ő  helyszíneid már 
felületeket ütnek 
rajtad; magad elé 
dobált nyomokba lépsz; már 
tér-ette körvonalaid 
torkodon átszakadnak. 
És m бr-már időnyi közök 
háló-mnerülése lehetsz, 
és belülrő l boríthatod 
a sohájöttű  suhanást, 
az érkezésükbe halókét. 

(Atvérz ő ...) 

De tegyük ehhez a vershez hozzá A visz-
sza•érkezett.utolsó négy .sorát is: 

Aztán csak lépkedsz rajtuk át a padlón 
Vigasztalanul illeszt,geted a 
lábak, törzsek és arcék sokszögét 
kitölthetetlen köreidbe. 

A két idézet már elég alapot nyújt ahhoz, 
hagy közelebbr ől figyeljük meg, egyrészt, 
hogy milyen mádon alakulnak ki a kubista 
síkok Tandori versében és másrészt, hogy 
ezek a síkok mennyiben válnak a vers és 
általában Tandori 'költészete jelentésének 
nemcsak megfelel őjévé, hanem hordozó-
jává is. 

A cube francia szó kockát jelent. De 
kubizmusban miit művészeti irányban mó-
dosul aszónak ez a jelentése. Jelentésében 
ma már a síkot látjuk elsádlegesnek. Mert 
a kubizmus mint művészeti irány a való- 
sбgfelületeket síkokra !bontja, kiemelve be-
lőlük azokat, amelyek jellegüknél és je-
lentéstartalmuknál fogva, egy sajátos mű-
vészi perspektívában, a valóság és a kép, 
vagy a szobor felett is eluralkodnak. A 
kubizmus elsődlegesen a világunkat ki-
töltő  tárgyakat és magát a tért, amelyben 
ezek a tárgyak állnak, bontotta fel síkok. 
ra. De felbontotta az absztraktot is, az ei-
vontat, .azt, amit se tárgyként, se térként 
nem lelhet definiálni. Így válik a kubista 
kép és a kubista szobor „síkokból alkotott 
epítmény"-nyé (Herbert Read idézi Henri 
Kahnweilert Picasso Női fej című  szobrá-
val kapcsolatban), mert „A tér legf őbb 
realitás, mert a tér jelenti szellemürüinek 
és az anyagi világnak az elválaszthatatlan 
egybeforrottságát." (Heveny Iván.) Volta-
képpen a kubizmusnak a gyökere abban 
fedezhető  fel, hogy a bennünket körülv еvő  
tárgyak, az egész tárgyi világ és a tér,  

amelyben létezünk síkokra .bontható, olyan 
síkokra, amelyek az uralkodó jelentéseket 
hordozzák és így egész létezésünk felett 
dominálnak. De ugyanakkor a kubizmus a 
bennünk létező  síkoknak, bensőnk tájai-
nak, vagy ahogy Tandori mondaná: „kép-
zeletünk teljesen sík, üres színpadának" 
a felbontása is. Némi leegyszer űsítéssel, 
csak az alkotóelemekre való felbontást 
tartva szem el őtt, a kubizmusnak ebben a 
tendenciájában a világ és a tárgyak struk-
turalista kutatásának elemeit, meghatározó 
jegyeit fedezhetjük fel, viszont a kubizmus 
nem elégszik .meg csak a felbontással 
(végeredményben a strukturalizmus sem), 
hanem a tér és a tárgyak, vagy a bens ő  
tájak fel'bontása után, a :részek, a síkok, a 
felületek között viszonyt alakít ki, rend-
szerint hierarchikus és értékmeghatározó 
viszonyt, és ennek a viszonyrendszernek 'a 
me,gvalósulás б t láthatjuk a képeken, a 
szobrokon és — a mi esetünkben — a 
versben is. Ennek a visz оnyrendszernek a 
megteremtése a síkok egymásközöttiségé-
nek a közlése tekinthet ő  Roland Barthes 
értelmében „strukturalista aktivitásnak" 
vagyis voltaképpen egy sajátságos, auto-
nóm, öntörvényű  költői világkép megte-
reаntésének. Itt már nem az objektíven lé-
tező, adott világ dominál, nem az játszik 
döntő  szerepet, amit látunk és érzékelhe-
tünk, hanem az, ami ebből a bonyolult vi-
szonyrendszerb ől létrejön, tehát az, amit 
a konkrét műai!kotas megteremt, létrehoz, 
átforrásit. 

Tandori költészetében a világlátásnak és 
a világ értelmezésének ez a kubista szem-
pontja dominál. Attól az egész költészetét 
megelőző  és egész költészetének forrását 
nyújtó mozdulattól kezdve, hogy „Minden 
hogy kitágult, mióta (elmozdulhatok né-
zésem mögül.", tehát attol kezdve, hogy 
a „nézésem" és az „én" két síkra bomlott 
fel, egészen addig, hogy uralkodó versfor-
mája a töredék, mely lényegében nem más, 
mint a részeire, a darabjaira hullott világ, 
egyaránt a bens ő  és a külső  világ, egy-egy 
uralkodó, jelentéshordozó síkja. 

Pontosan megfigyelhet ő  ez a kubista 
szemlélet az Atvérz ő  ... című  versben. 
Nemcsak abban, hogy a vers kulcsszavai 
a felület, a nyom, a tér, a körvonal, a köz, 
a háló — valahány tradicionális kubista 
elem —, hanem abban is, hogy az egész 
vers voltaképpen ennek a széthullasnak, 
ennek a széttöredezésnek a mozdulata. 
Tandori tehát egy egész folyamatot lattat: 
az embeilt egy olyan helyzetben, amikor 
szétesik összetevő  részeire. Két egymást 
metsző  sík dominál a versben: a tér és 
az idő. Az a folyamat, hagy „estvérz ő  
helyszíneid már (felületeket ütnek) raj-
tad", egyaránt lejátszódik a térben és az 
időben is. A tér osztja fel, a tér darabolja 
fel önmaga képére az embert („tér-ette 
körvonalaid") és az id ő  folyamatossága 
szűnik meg ezzel, az ember csak „már-
már időnyi közök"-ben létezik: „magad 
elé / dobált nyomokba lépsz". A vers egy-
egy mondata egy-egy ilyen uralkodó sík-
nak a kiválasztása. Annak, amelyik ön-
állóan is megáll, de ugyanakkor egy bo-
nyolult viszonyhálózatot is kiépít. 

Ugyanez a folyamat figyelhet ő  meg A 
visszaérkezett című  versben is. A kubista 
síkok és felülelte!k ebben a versben „szög-
letesebbek is, szárazabbak is". Egy sötét 
szobát, mint a visszaérkezés színhelyét lát-
tatja a költ ő  és a szoba tárgyai „ ібр teidet 
/ oly apró •részekre osztják, hogy ez már 
/ nem is te vagy, inkább a puszta moz-
gas." „nád- s fa-törmelékek, az üres / 
levegőbe feltorlódva". Ide tér vissza a 
„visszaiérkezett". Tehát egy síkokra és 
felületekre bontott világba, egy olyan sö-
tét szobába, amelyben önmagára akar is-
merni, amelyben önmagát várja, „azt, aki-
ről te is tudod, hogy nem vagy". A söté* 
szobában létező  „nád- s fa-törmelék" azon-
ban nem más, mint „sápadt, közönyös ar-
cok", s így nem marad mos hátra mint 
átlépni rajtuk. >s itt, a vers végén čaló-
sítja meg Tandori költészetének egyik leg-
szebb és egyúttal legtöbb jelentéssel töl- 

tött, tehát legélesebben kivetített kubista 
képét. A „lábak, törzsek és arcok sokszö-
gét" láttatja a költ ő, majdnem elemi erő-
vel. És azt a képtelenséget, azt a lehetet-
lenséget, hogy ezekből a darabokból, ezek-
ből a síkokból, ezekb ől a „sokszögekből" 
még egyszer összeálljon az egész. A dezin-
tegráció, mint korunk emberének, a sze-
mélyiségnek és az egyéniségnek állandó, 
tragikus válsága. 

Szem elő tt kell tartani, mert ez is jel-
lemzője Tandori költészenének, hogy a ku-
bista képeken a színeknek alig van szere-
pük, legfeljebb annyi, hogy az egyes felü-
leteket, az egyes síkokat összefűzik. Tan-
dori költészetéből is teljesen hiányzanak a 
színek. De ez nem pusztán a kubista mód-
szer követésének a jele, hanem egyúttal 
egy sajátos stilisztikai eszköz is, mert az 
egyes költői mű  stílusát nemcsak az ha-
tározza meg, hogy mi van benne, hanem 
egyúttal meghatározza az is, ami nincs 
meg benne. A személyiséig dezintegrációjá-
nak tragikumit, amiit konstans válságnak 
neveztünk, aligha lehetne a színekkel hi-
telessé tenni, hiszen a színek mindig egy 
bensős,éges megnyugvásnak a jelei. Tan-
dori költészetében szó sincs megnyugvás-
ról, benne a mozgás, a mozdulatok domi-
nálnak és mindig azok a mozdulatok, ame-
lyek a leghátározottabban vezetnek egy 
reális ember-világ 'konfliktus elemeinek 
felrajzolásához. Söltét tónusú költészet az 
övé. Voltakeppen anak a tragikumnak a 
sötét árnyalatait látjuk benne, amit az 
ember „kitölthetetlen köreinek” képe su-
galimaz. 

Külön kellene foglalkozni a kubista lá-
tásmód szereprével Tandori „hosszú versé-
ben" a Vissza az égbe címűben. Ugyanis 
az egész vers szövetét Tandori a már em-
lített klasszikus 'kubista elemekb ől szövi 
meg, melyek közül a kúp dominál és  a 
kúp válik a vers jelentésének hordozó-
jává. De ugyanilyen mértékben dominál 
ebben a versben a felület is, a bens ő  tér, 
a kиpzelet sík, üres színpada. „Sík volt a 
felszín, sík, sík, mint mindenütt köröskö-
rül: / sík, tágas és üres." — definiálja a 
költő  a vers belterét. >s ebb ől a sík, tágas 
és üres felszínből nnnek ki a kúpok: 
„mintha kilőne a felszín". Ezek a kúpok 
között j,átszódik le az ember örök mozgá-
sának, a hajszának, a futásnak, a meg-
nyugvás lehetlenségének a drámája. Kú-
pok. metszetek. kéz és l бb alakú felületek 
között játszódik az egész vers, voltaképpen 
a Valakinek megrázó monológja. 

Viszont az eddigi példák is elég alapot 
adnak arra, hogy a kubista képszerkesztést 
Tandori költészetében visszatér ő  motívum-
nak. „visszatér ő  ismétlбdésnek" tekintsük, 
tehát hogy azt állítsuk: ez versstrukturá-
lási mád.szerének egyik legfontosabb esz-
köze. 

Hogyan forrósodik át, hogyan min ősül 
át ez a módszer jelentéssé, hogyan válik az 
a forma, amit a kubista képalkotás terem-
tett meg a vers jelentéshordozójává? Ez a 
második kérdés, amire választ kell adnunk. 
Voltak,иp•pen, mindent elmondtunk azzal, 
hogy az emberi 1•ét, az emberi tér es id ő  
síkokra való felbontása és síkokban való 
láttatása nem más, mint a dezintegrált 
személyiség konstans, tragikus válságának 
a kifejezése. Ilymódon a kubista képalko-
tásnak, •mint  stilisztikai eszköznek a pusz-
ta eszközléte megszűnik, jelentéssé min ő-
sül át és így nemcsak egy többé kevésbé 
іl ј  formát hoz létre, hanem hitelessé te-
szi, emberileg érvényessé és id őszerűvé azt 
a gondolati struktúrát, amit Tandori 'köl-
tészetében igyekeztünk feltárni. Ugyanak-
kor pedig ennek a jelentésnek a legfonto-
sabb hordozója is. Tehát, a Tandori köl-
tészetében alkalmazott stilisztikai eszközök 
közül éppen a kubista képalkotás az, ame-
lyik nemcsak külső, nemcsak objektív 
jele a vers vers-létének, hanem az is, ame-
lyik leginkább meg tud gy őzni bennünket 
a vers valódi vers-létérő l. Ezért kellett a 
kubista látásmódot külön is megvizsgálni 
Tandori Dezső  költészetében. 

BANYAI János 
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OTvindites, hogy a Testиérem, Joáb с . 
Gi+en-regéлy копlц  fe .1!1á ,n.ga]1t  vittáiban Bá- 
lirnt István a кеагуеlтев  haцlgaitás hcelyett 
a  nyíШt kiálllásit választetta, s tőbb ízben 
зв  Leszögezte, miért és miennyóiben véli 
egésг.ségtelen:nek az egyrnásra uszu3ó véle- 
m,ényeket. đтvendetes  I  mezaaюatt, hisz 
a иiгtában  eleddig főleg ítróemberek csa- 
tánoztak, ,az „••ugy" irodaШmi иeltüleGéről, 
BáLiтnit vi.sztuпt гро]бltikw5ként zán'kózott fö1, 
s sz!юite kizán•állaig  az  önigazgatás elvei,  1-
nyege alalrján vizsgál,la az ellőálіit helyze- 
tet. „Higgadtabb" ivitacikkeivel a megf•on- 
ta1•t, túUkapásaktól mennt еs érveliés гóегвк - 
gélbe а1Đаај ,а  terelni a  bars  hangú, szen- 
vedélyeis paléxniiát,  di  dkfeUtése annyií ho- 
mályt és kérdőjelet hagy  maga ut<vn, hogy 
véгtség lenne nem anegv olni áФasz 'néhány 
k'vtéteІát. 

„Szerúntarn Gљoл  regénye köriil sok e1i- 
télendő  dolog itöxlténit,  di a rtúl nagy szavak 
haszrnálata a ki•adói• tanács Kö~leanényé- 
ve1 kapcsoцaltban, a ;kiiadói tanács végle- 
tek,be hajló támadása — az ол !gazgatás 1е- 
nyegenek meg nem értését mutabja." Már 
ez a  mondat is besгédesen иаШ1 :orrál a 
vaslogúkáról,  amelyre BáQi!nt Az egészsé- 
gesebb t іtákéxtt с, írásбt ,аШаржпхЕа :. Nézzük 
csak, mi lappang  szavai mögött! Adva van 
egy küад•ói tanács, mely egy nem múnden- 
naipi i:igyet iintéz, az ügyintézés felib ősziti 
írótiank egy részét, heves 'byráilaitek driik a 
tanács munkkurnódszerét és közle пгenyét, a 
aztán Bálint leszggezi, hogy aki pedig 
ezzel kaposa'_albban „nagy szavakat +haza- 
ná1", vagy a tan"acs „иéglieгtekbe hasjQó" гна - 
тадására иа11а1'kozi;k, az nemn érti az őn- 
igiazgatás lényeg>ét. Bál!ntrvak nemcsak ar- 
ró1 a felltett szándéká•ró1 ,tanúsko:di!k е  
mondat,  bogy a kiгadái tanács munkáját 
mindenáron  meg kell védeni, hanem аг- 
rá1 a hajlandósá:grál Is, hogy társadal•- 
muunКban abszolutizáljon bizonyos о¢~іуаг- 
gaфásđ  szervetket. Hogy rnég vi9 ágosalbban 
lássuk szándéfkát, álljon itt még egy ,idé- 
zet: Először: egy önmgazgartási szerciv dön- 
tése lehet rossz, és lehet téиes,  di  alkkox 
is csak ez a dön;tés az egye:dül szabad és 
demneknaAnikus, minden inilsö okoskodás 
pedig nem más, mint idletékttele.n beaиat- 
:kiaг.á  s,  egészen mnindegy tehát, hogy ez a 
beavabkozás a bürokrataktóé, a politдiku- 
soktál vagy az íráktál ered-e." E Rпégsőkig 
formalista mgggondelás,  itt  és mosit, egye- 
dül sDabadn ~ak és denckratjiousriak mond-
ja ki az öndga'zgatálsii szervek minden dön- 
tését, de egy dolgg+ról gfeledkeziik,  a  
éptp ez röviidlátásán:ak g.yöíkeп•e: arrál. tud- 
nni'tlik, hogy a döntёsekért n•va nmar fe- 
lеlвгг  is  kel,  s ha rossz vagy téиes az  a  
döxnt'és, 

 

akkor Illik levonni ia köve,tke2te- 
téseket, s legtalább bггismerni a tévedést. 
Súlyosaibb esetekben pedig :akár testüle-
tileg is lemondhat egy-egy öniglazglatási 
szerv, hiszen egyetlen pillanatra sem sza-
bad  elf  eRedruiink: ezek a szervek nem 
azért а•llmak fenn, hogy igy vagy úgy 
döntögessen г'ak, hanem hogy ,az őket meg- 
váDasztó emberek javá'na munkálkedja- 
nak. Меа  é=Јеппевbе  lehet feladatuk, hogy 
betömött füleikkel, fél5stenelknekkijárótró- 
nusa^óil osцtogassák „egyedül szabad és 
demolkradnkus" diöntéseiket. Az önntngгazga- 
t*ási szervek tagjaii nem örök és cáfo]tna- 
tativan Iga  ágolk tudói, miait ahogy egyi- 
kiiavk sarn az, е1р,р  ezért mnwrnkájvkat, ha 
mеllг.тег]-léfognalk, szabad, s őt  KELL bí- 
rálni; esetenkéлt nagy szavakkaL végle- 
telklbe hatjШáann is. Csak így tt!sztázhaФunk 
bizonyos dolgukat, igy haladhatunk előre. 

Báfóintt ezúttal mindezt  narn  veszi ffi!уе- 
lem,be, mert — mint m'áг  említetđemn — 
minndenáтon Igazolni és óvni akaтjia a 
kiiadói taлácsnnak a Giiian-reigénnyel  kap-
csolatos 'ténykedését. Ci1l~kéből azonban 
csakhamar kilderűl, hogy e teиékennységet 
nem olyannak liátja, ,ami4:yzn иад .ајаbал  
volt, hanem amilyennek 1enm,ie kellett 
volna. 

Nem, nini torz2t, vaéó ~tШans•ágokat sem 

állt, csak épen döntő  fontosságú ténye-
ket hallgat el. 

A kiadói tanács június 24-iki ü ése 
M1IIb21Tn a Magyar Szóban rövid Ids hír ie-
knik meg, nndly aгtтól tudósítja az olva-
sákat, hogy a• •tanács eszmei-polmtikai 
szempontból „ÁLTALÁBAN Ёѕ  RÉSZLE-
TEIBEN ERŐSEN KIFOGA$OLHAT0" 
műnek tartja talon regényét. A néhány 
somból az is kitűnt, hogy +a tanácstagok 
közi l úgyszólván mindenki a mű  eszmei-
politikai vonatkоzásait tartja kifogáжalha-
tбnak. A hír lesújtó vett. lWidenekelőtt 
arról tanUskkodott, hagy a tanács ketté-
szakítto!ita, torzóvá tette a тegéлyt. Eljá-
rásági annál  is  inkább megdöbbentem, 
mert a banáosnak íxó tagjai  is  vannak, 
akik nagyon jál tudják, hogy egy-egy m ű-
aцkіoltás merőben politikai vizsgáiaba med-
dő  és tarthatatlan. 

Mindebbíi+l az következik, hogy a ta-
nácsniak nem keltett volna poltika!iiag el-
marasztaló ítéliet mondata a regényr ől, 
s ily mádon ,gyanúba keverni mind ,a szer-
ző t, mind a msUrk hanem anlinden tárgya-
lás néBkül az írók elé kellett volna ivinnde 
a kéndést. Mély meggy őződésem ugyanis, 
begy a tanács, melynek tagjai z&nniel 
avari írók, azért nem tudott azonnal dön-
teni, mert olyan kérdések mniеgv'n1taфбsara 
került isor, amelyekhez a tagok nagy ré-
sze rein tudott érdemben hozzászólni. Ezt 
a mozzanatot azonban még árb аtlan hibá-
nnak is felfoghatjuk: a tbnaácsóagok nini 
nnárték fel kellő'képp'en, hogy .az a bizo-
nyos n гΡ zatiikus „'közvélemércny" milyen 
jáltszmiába taszíitatba őket, s gуanútllanul 
olyasun:ire vllalkezott, amire senn аnikép-
pen sem kellett volna vápiпalkoanјla•. 

Miután a tanács belátta, hogy nem dönt 
hit egyértelműen, csakugyan az írók elé vit 
te az üigyet. Ez igaz. De hogyan? Erról 
Bálint megint csak hailgalt. Olyképpen, 
hegy megbízta két tagiá іt, iprábáiják nnleg-
győznii a szerzőt bizonyos tőrléseik, mádo-
sítások fontiasságá гól. S négyszeri ia0kшdo-
más után (talon Nándor bele is egyezett né-
hány változtatásba, mint 'ahogy nem гég 
Ista: a „felborzolt dkeddéiyek" lecá!llapitá-
sa .érdеКében. DE MINDEZ A Jr7LIUS 
16-IKI fR ТALÁLK0Zб  ELŐTT TŐR-
TÉNT MEG! Ilia a kiiadái tanкчcs csakugyan 
a Eéleflasséget akarta megosztani ajz íxák-
kal, akkor nnlбe t volt oly sürgős a módo-

sítások előzetes megejtése? Vapеn nem az 

lett volna a 'demoknatиеuјs és embem9éges 
eljő  iás, be a 'kiadói tanács MEGHAZ.L-
GATJA az írólkat, s csak azután méri i eii 
újra a helyzetet, s tárgyal a sгerzđvel, ha 
egyáltalán kell. Hisz ilymódon írá!nik jo-
gos tüгdжnetleвѕé'ge, lázongása vodttallĐépp 

üres, mihaszna гiikácsólásra, ostoba bo-
háckodáisra e пnd'ékembatetlt. Mintha csak a 
szemisikbe nevettek volna: jó, jó, mondjá-
tok csak ,a maigatdkét, beszéljetek kedve-
tekre, nekUnk siiikerült, amnit akartunk! 
Mspedig ez nem ösшlgazgabás, hanem csak 
önigazgatásdл, nem felelősség-ітuegasztá ~ . 

hanem embereik kijátszása. 

Bállint Zstván, láthatjuk, alaposan netu-
sállba a tkétpeit, s most rcnár megmondom, 
miért: hagy nagyobbat titheasen Genold 
Lászlón, s ratj•ta ,kereszted egy еgész nem-
zedéken; Űtésének azonban nincs súlya, 
ment féin+eve'etéssel még egyetlen gan-
dolllkadó ennibert sem győztek meg soha. 

S araég valamit: Bálflnt a „1eg'kimdleblie-
nebb", „durva" kxtiititka vádfiával terheli 
nercmeclékünket. Igen, sokszor voltunk dur-
vák, s remélem•, hagy lesziink is még, de 
a legdurvább :kritika szerintem mégiscsak 
az, amiikor egy-egy ember kбr közben 
hеjlaadó „higgadtan" alapfoaїbasságín té-
nyeket elhaiшllgatлхi. 
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Tisstelt Gál László, 

Azért 	as4toltlbam ra szóváltasn гák e 
nálhtnk ssgkајћ1 a formáját, mert nem le-
h:etett j a Testvérem, Jоdbігб  rende-
zett írói vWbán. Holott :a tamácsikozáshoz 
címzett írásos véd'eményéb ől, meg a va-
sáxцΡцΡapú Böngészőből ítélve fontos, és talán 
némileg közérdekű  mand аnvalónk is van 
egуnn ssnak. 

Nem tudom, értesiilt-e róla, hogy :a szó-
ban forogó összejövetelen vtbába szádil!tarn 
Magavari, illetve csak szervettem voilsia i-
tába szállni, de. sem volt jelen. Viltaikedve-
rut aztán a vasárnapi Böngész ő  meg csak 
fokozta s végérvényessé teltteel' ah táro-
zásoma!t, hogy személyesem ds elmon кtom 
véiјeményemert Magántik. 

A tanácskozásos art szerettem volna el-
mosd)an,i írásos vita-adalélka kapcsán, 
hagy Gál Lá.szldt ez egyszer ismét meg-
osaIlit k az 1919-et, hWб-forradalmárú ref•-
lIxei: egy !támsaidahnm-рО  Đhikai szerv hiva-
ta(bas, for daimf köntösbe öltözteh еtt Köz-
leményének elhitte, hogy csakugyan ve-
szélyben a haza, veszélybes a szocrializ-
nvus — ti. a Gion-regény ves;zélyezltiti —, 
tehát fornadalmi múltjához híven Gál 
Lászlónak is védcжnеznie .kell. Durván fo-
galаsazva ez lehetett az iimdilté!ka elhatáro-
zásának, hogy a regény megtjelentetés° 
nveieltt foglal áltóst — de csak abban az 
esetben, ha a szerz ő  hajlandó be}eеnenni 
a változhatásoikba, amelyeket a társa'da-
Lom nevében fellép ő  Kdаd'óitanács szug-
gerál. 

Ké'hségkíviil emberű  és író tlisztességé-
гől vall, kedves Gál Lás гјіó, hogy e gesz-
tusát viszonylag igen rövid idő  eј]јtіјlte 
után megkérdőjelezte, illetve, ahogy a 
Böngészőben írja, azon tűnődik immár. 
hogy írásos adaléka a vitához tökélеtessвn 
fedi-e a rеgényrdl, a гegényíróród, az író-
ráf kialakult vélem;ényét. S én szinte biz-
tosra veszem, hogy a „ đűnбddsnél" sokkal 
méllyebh, soikkall intenzívebb önvizsgálati 
folyamatról van szó, sőt talán némi 1e1ki ~ 

ismered kosfiiktusról is. Mindezt Déry Ti-
bor önélеtrajzának egyik adata, a Magáé-
hoz igen hasonló írói gesztus váltotta ki: 
Gábor Andor, ra Maga egykaгц  forradal-
n г-irói eszménye  is  azt taraácsolta egy-
szer egy aegényírónalk; hogy írja ót mű -
vét, illetve ő  is vállalta a hálátlan szere-
pelt, hogyallhltólag az Allam, :a Nép, a Szo-
cializtnшs érdekeit хгédб  po!lhbikusoКюuk, a 
társadalom hiivaialros képvisel őinek szó-
csöve ]eóyeei. Az-efféle írói szerepek prob-
lemaitikussáigát +aztán — engedje meg ezt 
a kis lёlekelemaést — még jobban ki-
dosnborithraitta magában D ёry Tibor egyér-
telműen elm!arasaltaló véleménye: „Az író, 
ternnészetes helye a társadalomban .az e1-
leBzéki paidsпrok'baл  van, alkata s mes-
teгsége egyként ide kižldi, még ajz olyan 
politikai rendszerekben  is,  amelyekkel 
elvben és szíve szerint egyetéлt." 

Mosdom, kétségkívül tisztelemre méltó 
az önv!zsgálata, talán kissé elhamarko-
dott gesztusának e gyors revideálási kí-
sérléte, azonban — bocsásson meg a nyit -
aágért — nekem úgy tűnk, ezen ösviss-
gálata (hagy .ne mondjam: örnbí гálata) 
folytán Maga megszökött a végs ő  konsek-
vezicia levonása el ől. Böngésző je végén 
ugyantus felteszi a kéгdésm, hogy most már 
(a F1elelet-v јrta tanudságámak b гtokaban) 
mi az igazság a Testvérem, Joáb-vitában, 
s válasza így hangzik: „Csak akkor tud-
nék megfeledni a 'kéгdésre, ha tudnám, 
hogy rag¢ az igazááz — az igazságban? És 
hogy sapjainkbas meddig igazság az igaz- 
ság?" 

Az itt közölt írásgkat Utasi Csaba és 
Bosniftik István eredetileg a Magyar 
Szó sze.nkeszt őségének adta át. A Ki-
látó sге?*еsztőје  visszawtasította a kéz-
iratokat, azzal .a megindoklásѕal, hogy 
a vitát már lezártnaktekinti, holott 
bizo гnуĐS vélemaényekne'k ezentúl is .te-
ret biztosított. 

Szenke ѕztősé;günk a ,1cбt írás megje-
lentetését szükségesnek tartja, hagy 
közvéleményünk teljesebb tképet alkot-
haw~son a Gion-regénnyé;l kapcsolatban 
fölmerült prgblémákr&l. 

Hogy mijért Martom e félreletet 'a végs ő  
konzikvenciia el őli megkssökésnek? Azért, 
mert Gál László e válasz segítségével a 
Testvérem, Joáb-vita lényege, igazsága 
1161, tehát egy konkrét igazság élői as ál- 
talános igazság, „az igazság", az igazság 
„mint olyan" megismerhetetlenségének 
kényeknes barikádj'a mögé húzódik, egy 
rész-igazság ikimond.ását oly mádon akarja 
meglkemiilm'i, hogy régesrégЙ , csöppet seren 
eredeti szkeptikus kibúvóh;os folyamodik. 
Hja, kérem, az igazság kifürkészhebeitlem... 

Holott — s ezt egész bizitoaan Gál László 
is nagycin jól tudja és érzi — ha nem is 
az igazság, de a szóban forgó konkrét igaz-
ság kérdése nem olyan filosófikus аn 
kompliikáit. Csupán arról van szó, hogy a 
szocial! emus történelmében egyediiблб  
nonszenszt, melyet még tegnap (tavaly 
augusztusban) inváziónak, egy szocialista 
o іrsza.g megszáiüás'ának neveztünk, ma .már 
(1969 :augusztusában) kiidön£éle külpoliti-
kan meggondolásokból és kényszerekb ől 
másképp kel nevezni, .viszont G-ion re-
génye ezt sz idei diplomáciai szükséges- 
céget nem akartja respektálni. S már ho-
gyan is aÍkarhata volna — hisz nem az 
idén, hanem tavaly íródott ... Tavaly. 
amikor nemcsak írott szóban, nemcsak 
újságja!nnkban és irodalmi orgánumaink-
ban, de politikai naggyű léseken :is. százez-
res tömegek előtt, a teljes nevén neveztük 
a dolgokat. Ilyen szempostból indokolt 
tehát a Bönrgész őben felvetett kérdds, hogy 
nalpjainleban meddig igazság az Igazság, 
azonban aligha lehet vütás, hogy ennek a 
kérdésnek legalább a szépirodalomban 
nem lenne szabad indokoltnak lennie: egy 
regény iigazsá:ga nem élhet csupán egyik 
aueusztustól a másikig. 

Vбgezetül vitLszatérmбk feitevésemhez, 
hogy Magát, kedves Gál László, a Test-
vérem, Joáb-virtában a 19-es hiv б-fог-
гаdsiІѕnбгј  reflJexei csalták meg. Az eset-
leges félreértés elkerülése végett ideírom, 
én sem hiszem, hogy a Maga idejében a 
hívő-forгadadnaárság rassz fo гradaiпnárság 
volt. Elllеnkezdleg, úgy vélem, egészen 
1945-:ig, amig a fornadadmárnak egy egés г  
világ ellenében kellett bizonyítani, hogy 
az, ami a •világ еlső  és egyetlen szocialista 
államában realitás, az az embeгvéges diet, 
a humánum, az erkölcs asúospantja, s 
1948 utóra is, amikor egy kis államnak, a 
mi áшaгunknak a szocializmusgát  kellett 
bizonyítani — nyilván épp ez ;a forradal-
miiság, a feiltétdenižl igenl ő, a fe!itétlesül 
hívő  margatantás volt as egyetlen igazi for-
radatimiѕág. Az iddk azonban kérlelheteá-
lentil változnak s velük együtt változnak 
az egykor adekvát magatamtasfo¢m бk is. 
Következésképp úgy vélem, hogy a hív ő-
forradalm"arcág ideje után a szkeptikus 
Earradaimáхuág korát éljük, a forradalmi 
sđkеpszisét, :amely azonban énem ,;az Igaz-
ságot" kérdőj+elesi meg, :mint Maga, Gál 
László, hanem ismét еiten, napról-napra 
a konkrét 'igazságokat, amelyek közel sem 
olyan bonyolultak és ki г Ρfürkészhebeblene'k, 
miiirvt látsraálag tűnnek. Elenkezdieg: rend-
szerint színtijszták, nagyon is ágtetsz őek, 
csak éppen a nevükön kell őket nevezni. 
Hogy ez kookázattal jár, s hogy ezt a 
kockázatot rcnlinden író-embernek vállal-
nia .kell (szerencsétlen privilégiuma csak 
az író=üpaгоsоlksalk van) —  ezt Magának 
szégyenleném bizonygatni. Hisz épp Ma-
ga írta a múlt vasárnapi Böngész őben: 
„irónajk lenni nehéz. Írónak lenni és nem 
megirral (az igazságot, a személyesen ta-
pasztaltat és átéltet, B. L) még nehezebb. 
Harcos, becsületes, szocialista irónajk len-
ni és nem megírni talán árulás is." 
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■ 
ÚJ ,SYMPQSION SZERKFSZTŐSЁGE 
PALYAZATOT YR KI DRANLAI JATÉKR•А  

(színdarabra, happenkng vagy pantomizn szcenárióra 
stb.) 

A •mű  terjedelme 25 oldal 4ehelt. 

első  díj 	2000 

második díj 	1500 

harmadik díj 1000 új dinár 

A bíráló bizottsáig tagjai: Bosnyák István, Gerold László ёs 
Várady Tibor. 

A díjazott és köz'liésre alkaknas pályaműveket az ÚJ SY1VfiP0-
SION megjelenteti, az Ifј lisági Tribün kísérleti  selnpada pedig 
színre visel: 

A jeligévéi ellátott pályamunkákat — dráunapályázat megjelö-
léssel — 1969, december elsetjéig kelli eltjдцlttaibni az ÚJ SYMPO-
SION szerkesztőség cтmére: Novi Sad, Kabaiička (porta 5/II. 

A pályámat eredményét az ÚY SYMFOЅiION dece/nberi száma 
közli. 

I~qpzömvWv ё sГ4E1ti mvelláklerf]iinkiben 
Ра1р 	1k5 colUlasge-elt köaö Ііjпik. 

ú j symposion 

Szerkeszti a szerkesztб  bizottság: 
Bányai János (fđ- és felelđs szerkesztđ), 

ВöПdör Pá1, Fehér Kádmán, Gerold L1s7116, 
Tolnai Ottó (szerkesztd ), Várady Tibor és Végel 

Lászlб. 

Technikai szerkesztd: Maurits Ferenc 
Szerkeszt đségi titkár és Lektor: Thomka Beáta 

Korrektor: Kiss Jovák Ferenc 

Megjelenik minden ћ6гsаpban . 1969. s z e p - 
t e sn  bar,  53 . szá¢n. Kiadja az Ifjúsági Tri- 
bün. Újvidék, Katolikus porta 5/n. (Szerkesz- 
tőségi fogadóórák mindennap . 11-13 45rái.g). A 
kéziratok végsđ  leadási határideje: minden 
hónap 25-éig .a kövebk_iéz ő  száлnгa. Ara 1 '1j di- 

nár. Félévi elđfiaetés 5, egyévi 10 fij dinár, 
kölföldön kétszerese. 

Elđfizethetđ  a Tribina Mladih, . t7j symposion 
. folyhszhilj  Ira  (657-3-622) 

FORUM NYOMDA , T7JVIDEK -- 1969. 
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