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ANTIGONE A KIRÁLYLEÁNY 
I. A mező t meglopta az emlékezés. 

It. Az emlékezést meglopta a pásztor. 

III. A dolgok rendje, királyleány, —
lám, lázad a szó, 
eltemetetlen a szó hangulata. 
A tiszta szöveg: sors, Antigone! 
Hálnék veled, 
a szöveg áruló üteme dicséri 
ölelésed és a vers. 
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A  HALOTT MIUKOVIc 1D ÉZÉSE 

vígasztalt, áldozott, 
s magára maradt; — 

nem ordas vad, sem nem szent; 
utolsó szava, átok: 
áfok,átok,átok,áfok. 

;„i1u111i6  

2 

DELIRIUM TREMENS POTATORUМ  
„Valami, varázslatos hangszer 
ez a zongora, — 
ideg-billenty ű rendszer; —
zakatolnak, zakatolnak a színek: 
zenész-Néró tombol s az alkohol 
lila lángja Rómámat elborítja, 
— várj vándor! — 
itt a part, jó fegyver z ének, 
utolsó csókod az augusztusi ég aranyozza, —
ZAKATOLNAK, CSAK ZAKATOLNAK A 

[SZINEK, 
zenész-Néró mulat 
s az augusztus Nérómat mulasztja .. . 
Valami varázslatos hangszer 
ez a zongora." 

ÁTÉRTÉKELÉS 
Átértékelem a kort, — 
a jelek 
stratégiája elszakadt képmásom 
maszkját torzítja a boldogtalan vers ideg- 

[alvilág körein. 

Itt elvesz az irány .. . 
A táj öröme tovább rezgi 
a visszhang emlékét, túláradó indulata 

[ellenében 

Lám, csak ez a szöveg titka! 
(Előkelő  részlet a szertartás stílusa) 
Bonyolult hit szab törvényt — 
a m ű  megért az áldozatra — . 
$ az elragadtatás a drámát tovább 

[bonyolítja ... 

PIETRO BERETTA 
Hideg távlatot skandálok, 
nincs rím, 
valahol, acél szabályos körei közt, 
a béke, komolyan 
visszaköszön feléd 
hideg Olasz. 
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ULT[MA VERSA 
Tin Uvejić  emléke 

Átkozott az, akinek 
az utolsó szava átok, 

aki, míg élt, 
tisztelt törvényt, 

épített, álmodott, 
várt, életet adott; — 

átkozott az, aki 
hitt, hív őn idő t múlatott, 

BALLADA A LÉNYEGRŐL 
A távlat félti, — 
— okos szó — 
fokozódik a zaj, — 
e rendet. 
Szíves a kétség, 
a halál fedezéke, 
halmozódik a játék és 
a táj értelme 
alakot ölt. Az égbolt, —
megrendezett sivatag, —
ez a cinkos visszatérés, 
kék, mint maga a gondolat, 
és hiteles mérce a tér. 

Fel ér a kéz, 
a teríték magassága: eszme, —
s perel a dús lakoma. 

Ez a zászló botránya: 

és kifejező  szándék 
a kenyér! 

Megáll a gép és a gép 
— 	 sava-borsa a m ű , — 

tanúja légy a m űnek. 

Amikor, úgy egyszerre 
magadra maradtál, 
a veled nő tt cella-háttér 
elérte a határokat, 
de benned tovább nő tt a halál. 

Kifosztott utas,órzöd 
a helyszínt, üveges 
pupillád rejtett zománcán 
a dolgok rád vallanak — 
s bennedorködik a halál. 

A visszavonás erőd 
Miljkov!ć ! — vallottál! 
— tizedrangú szó csak a vers ma 
jó barátunk a halál 
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VÉGEL 
LАSZLÓ 

1. 

Koncz István költészeténlek megértésé-
hez elengedhetetlen megjegyezni azt, 
hagy egy időben ez a költészet rendkívül 
izolált helyzetben volt. Az irodalmi élet 
tаnuЖnanyoгás.akar észrevehetjük, hogy 
Koncz tulajdonképpen ahhoz az „elsüly-
lyedt nemzedékhez" tartozik, amelynek az 
ötvenes évek végén kellett volna megta-
1alnia saját egyéni hangját, és amelynek 
ebben az időben kellett volna alk вΡtások-
kal meghatároznia önmagát. Másrészt 
azonban az is igaz, hagy Koncz nem tar-
tozott szorosan egy generációhoz sem, és 
bár formálisan megtartotta az „elsüly-
lyedt nemzedék" élményeinek bizonyos 
elemeit, lényegében ezzel sem azonosult 
teljesen. Itt a magyarázata annak is, 
hagy ez a költészet a Symposion-nem-
zedék fellépésekbr érte meg neneszán-
szát. A Symposion •nemzedék legjobb 
képviselőinek „költészeti forradalma" 
nem nélkülözött minden előjátékot: ele-
gendő  csak egy pillantást vetni Koncz 
1959-ben írt Automitikusan az őszről c. 
versére, hogy fe]leljiik a  modern  forma-
jegyek számos „forrását". Hivatkozha-
tunk azonban Domonkos kissé roman-
tikus-szürrealista szárnyalasára is, amely 
nem lesz ismeretlen, ha megvizsgáljuk 
Koncznak az ötvenes évek végén írott 
verseit. Persze .itt szó sincs mechanikus 
átvételikrđl, inkább egy esztétikai kon-
cepció folytonosságáról. Koncz volt 
ugyanis első  kötőink egyike, akinek 
munkásságában lényeges szerepet ját-
szottak az ötvenes években felb•ukkanó 
nagy költészeti forradalmak és kísérle-
tek. Koncz versei szink гonban voltak 
ezekkel a kutatásokkal és ezáltal az új 
eredmények és lehetőségek felismerése 
leh tővé tette, a vdlágiradalom és faként 
a magyar irodalom eredményeinek sajá-
tos szempontból való vizsgálását, és 
nem dogmatikus megértését is. Emlékez-
tethetnénk még Fehér Kálmán izzó eti-
kai angazsáltságára, amely a Száz pa-
naszban jutott különösképpen kifejezésre, 
de amely ugyancsak permanensen jelen 
van Koncz verseinek szigorú etikai vi-
lágképében is. S Koncz verseit tanul-
mányozva nem tűnik gyökértelennek 
Tolnai intellektuális artisztikuma sem. 
Szó sincs azonban arról, hagy mindezek 
az eredmények a priori adva voltak 
Koncz költészetében: inkább arról, hogy 
az új költészeti értékek segítenek ben-
nünket a régiek helyes megértésében, s őt 
mintegy aktualizálják is azt, de ugyan-
akkor a régiek megvál бgítása közelebb 
visz bennünket az újak megértéséhez. 
Ezt azért fontos megállapítani, mert az 
említett alkotók esetében nem követhe-
tünk nyomon egyen svonalú fejlődést. 
Egy-egy költői opus keretén belül elég 
nagyméretű  oszcilláciбk vannak, úgyhogy 
a hasonlóságok felismerése megkönnyíti 
a különbségek meghatározását. Ezek az 
oszашбсo ók megjelennek Koncz költé-
szetében is, bár tagadhatatlan, hogy a 
jugoszláviai magyar irodalomban Koncz 
költői pályája relatíve egységesnek fog-
ható fel. 

Első  verseiben mar elбbukkan a Koncz-
ra jellemzđ  egységes és határozott vi-
lágkép, de a sorok intonációja és a ma-
gatartás felépítése Adyt juttatja eszünk-
be: 

Ahonnan jöttem, már nem várnak vissza. 
Eretnekmáglyán szikkadt hasábjait 
magam raktam tiszta, új portámra, 
s szikrát istentagadó szám szava 
gyújtott a rőzse alá. 

Betyár đзöm idegenségével állok 
esetlenül a végén, s távozásomkor 
csak anyám görcsös zokogása köszönt." 

(Köszönés nélkül) 

A késđbbiek folyamán József Attila vi-
lágkép-szigorúsága teszi ezt a költészetet 
még tömörebbé, etikailag még hataro-
rđl az erđről, de inkább közös kútfőről 
zottabbá.  

„Most, hogy egyedül vagyok, 
(örült képzelettel 

festelek meg magamnak, Magda: 
lehetsz hatalmas remény—Róma, 
közösséged igája magasztosítsa 
hallhatatlanná szerelmemet 

(Csillagok szerelme lehet ily végtelen: 
kétezer éve hanyatlik fénye 
az igazság bűneinek. 
Csak a csillagok szeretnek! 
Nem hangulat-köd a beszéd 
felelnünk kell egymás 

(boldogtalanságáért, 
rossz ötlet minden magyarázat.) 

(Torzók) 

Természetesen azt is meg kell jegyezni, 
hogy ezek a hasonlósбgвΡk nem kimon-
dottan formai jellegűek. Az egész Magda-
ciklus szembetűnő  tulajdonsága a közös-
ségi élmények és a szubjektív élmények 
mély egysége, egymástól elválaszthatat-
lansága. Ennek az egységnek hogy 
Koncz költői nyelvén fejezzük ki ma-
gunkat — laгány, mérték és rend a neve. 
A későbbi versek vizsgálatakor azeonban 
azt is észrevehetjük, hogy ezek a fogal-
mak metafizikusabb jelentésben ugyan, 
de nagyon gyakran megjelennek. Tehát 
a Magda-ciklus és az ezzel kapcsolatos 
József Attila-hatás azért fontos, mert 
ezekben a költő  anticipálja azokat a 
központi fogalmakat, amelyek majd tel-
jesen egyéni interpretálásban, egyéni 
verstеChn&бval és egyéni inivdn buk-
kannak elő, s amelyik mintegy tenge-
lyei lesznek a kksdbbi versek világ-
kép-tisztaságánalk. 

A „kezdő" Konczot tehát ezek a hatá-
sok és iskolák érintették és vonzották. 
Az idézőjel ebben az esetben azért fontos, 
mert Koncz aszó megszokott értelmében 
nem is volt kezdő. Már első  verseiben 
jelenválóak sajátos világának kontúrjai, 
az etikai magatartás már megérett, a 
versek jellegzetes dikciója már megvan. 
De ezeknek a hatásoknak a konstatálása 
fontos nemcsak Koncz pályafutásának 
meghatározása, hanem a jugoszláviai 
magyar költészet konstitúciá јбnak meg-
határoг4la miatt is. Téves lenne azt áll-
tani, hogy a jugoszláviai magyar költé-
szet gyökértelen, a magyar költ ői tra-
díciót illetőleg. Am az is bizonyos, hogy 
ez a viszony a tradícióhoz igen sajátos. 
Ez nem véletlen, s őt talán a „tipikus", 
a „klasszikus" viszonyulás lenne „prob-
lematilkus eset". Függetlenül attól, hogy 
a tipikus fogalma lehet egészen relati-
v'izált, főleg akkor, ha a „hivatalos mo-
dellt" vessziik tekintetbe, mégis a jugo-
szláviai magyar költészetnek a tnadíoi б-
hoz való viszonyulása tárgyalásakor fi-
gyelembe kell venni, hogy ebben az 
esetben sajátos filozófiai, társadalmi, gaz-
dasági, szellemi, esztétikai és irodalom-
történet і  mozzanatok hatottak és ezek 
meghatározó erej űek voltak. Éppen ezért 
a tradícióhoz való viszony nem lehetett 
„tipikus", hanem többszörösen áttételes, 
s ennek egyik ;eredménye éppen az, hogy 
a jugoszláviai magyar költészetben az 
Ady—József Attila „vonal" közvetlenül 
érinti a kassáki, s idбvel a weöresi opust 
is. S Koncz verseiben a korszerű  jugo-
szláv költészeti eredmények mellett ép-
pen Kacsák műve volt az a forradalmi 
fermentum, amely felszabadítólag hatott 
költészetünkre, de ez a mozzanat kés őbb 
nagyban jelen lesz Tolnai és Domonkos 
verseiben is. 

éppen ez az áttételes háttér és ez a 
többforrású tradíció tette lehet ővé, hogy 
Koncz versei, amelyek az ötvenes évek 
végén és a hatvanas évek elején fogan-
tak, sok hasonitságot mutattak a tragi-
kus körülmények között elhunyt szerb 
költő, Branko Miljković  költészetével. 
Nem beszélhetünk itt kimondottan ha-
tósakról, bár az sem kétséges, hogy Milj-
kovićnak volt nézni inspiráló ereje. Er- 
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A visszavonás, eród, 
Miljkovi ć! a bosszú 
ellenében, -- vallottál! 

tizedrangú szó csak a vers ma --- 
jó barátunk a halál, 

(A halott Miljkovi ć  idézése) 

Lényege ebben az esetben az azonos 
szellemi tér, amelyben a .két költészet ki-
alakalt. A második világháborút követ ő  
pillanatnyi optimista illúziókat derékba-
törte a hidegháborús hangulat. A sztá-
lini koncepció mély krízist okozott iaz 
európai gondalkodásban; a legjobb elmék 
szorultak defenzívába ezzel, 's ugyan-
akkbr ez a „koncepaió" tette lehet ővé a 
kendőzetlen és durva kapitalista mani-
pulációt. S nemcsak a világ szakadt 
ketté ezzel, kettészakadt a maga sajátos 
módján a költészet is. Egyre nagyobb 
polgárjogot kapott egyrészt gaz önkínjá-
ban vergődő  vagy tabzádó, tehetetlen 
pesszimizmus, amelynek egyetlen éltet ő  
eleme a formai kísérletezés volt, más-
részt kialakult ennek ellentéte, a dogma-
tikus séтnákon alapuló optimizmus is, 
amelynek nem volt elég bels ő  tartalmi 
feszültsége, hogy a formai-tartalmi egy-
ségben új foхnnákat találjon magának; s 
ezért megelégedett egyféle sematizált 
akadennizmussal. Az ötvenes évek ,köze-
pén kialakulá feloldódási tendenciák 
azunban megcsillantották a ,remény le-
hetőségét. Az ész ésszerű  farmában való 
eszmélése azonban nem kezdhette el ott, 
ahol abbahagyta, s a remény tapaszta-
latai nem menekülhettek meg a remény-
telenség tapasztalataitól. A remény el-
vének kutatósa és a reménytelenség em- 
léke feszült viszonyban volt egymással. 
Semmi sem lehetett többé egyértelmű ! 

Ennek ,a konkrét és plurális utópiának 
adott egyféle plasztićitást a .jugoszláv ta-
pasztalat is. A „jugoszláv modell" alap-
vető  meghitáгozásai már megszülettek, 
a lelkesedés még egyszer . fellángolt. S 
azokban az erjedési folyamatokban ez a 
modell mintegy megindokoltnak és avant-
garde jellegűnek is találtatott. S a ma-
gát avantgarde-nak tartó társa г1ndom 
akkoriban lázasan kereste az avantgar-
de farmákat: így a költészet ebben az 
időben a nagy keresések és a nem elve-
tendő  eredmények jegyében alakult ki. 
De — amint már emutettük - mindez 
nem leltetett elszigetelt jelenség, s Koncz 
verseiben is érvényt szereztek maguk-
nak a létezés disszonanciái: 

Аlarcos lepkék seregei 
bonyolult rendszerben, évšzakokkal 
díszítik bennem a békét. 

Folytatom a léha várakozást 

Sжbhelyes órák száműzték így, valamilyen 
igazság nevében, lelkiismeret szigetre, 
bennem a verset. 

(Idill) 

Szembetűnő  azonban, hogy, Konczn•ál 
a „lelkiismeret sziget" nem valamilyen 
menhely, •nem a száműzöttek menedéke. 
A vezéreszme és az áldozat, hagy „meg-
követeli a díját a mű", így valósul meg 
a lelkiismeret szigetre száműzött vers 
képében. A mű  pedig Koncznál mindig 
meghatározott ,;tény", a világ egyik р6-
lusa. S a MÚ, bár az alkotó viszonyra 
lehet iránta cinikus, kihívó, mindig egy-
féle kristálytiszta ha тmбniat képez.  De  
ez a harmónia nem teremt harmóniát. 
Ezért a mű  Kbлcznál, bár belső  harmó-
niára képes, a vers mint olyan a' világ-
tól Idegen. Feltehető  a kérdés, minek 
eredménye ez a pluralitás, Mi a cиlja, 
milyen irányúak azok a koordináta-
veпdszerek, amelyek létrehozzak. Ez 
annál is inkább fontos, mert sokan ép-
pen a „cél", illetve a „cél-eszme" nevé-
ben hiányolnak egyféle konstruktív 
irányultságit attól a költésxe'tt ől, amely 
a létezés lényegével vet számot. Ebb ől 
az .alkalombál nem lenne. felesleges 

Marxra hivatkoznunk, akinél a totali-
tásngény jeleit van, s aki nem feledkezve 
meg e „cél-eszme" perspektívájáról, 
igyekezett számot vetni a lényeges igaz-
ságokkal. 

„A tudat reformja csak abból áll, hogy 
a világot ráeszméltetjük tudatára, hogy 
felébresszük álmából, amelyet önmagá-
ról álmodik, hogy megmagyarázzuk neki 
saját akcióit. Egész célunk csakis az le-
het, hogy — amint ezt Feuerbach is teszi 
a vallás kritikájában — a vallási és 
politikai .kérdéseknek -öntudatos emberi 
formát adjunk. 

Jelmondatunk tehát ez Legyen: a tudat 
reformja, nem dogmák révén, hanem a 
misztikus, önmaga előtt homályos tudat 
elemzése révén, akár vallásosan, akár 
politikailag lép is fel ez. Akkor kide-
rül majd, hogy a világnak régóta megvan 
az álma egy dologról, amelyr ől csak a 
tudatot kell megszerezni ahhoz, hagy va-
lóságosan az övé legyen. Kiderül majd, 
hagy nem arról van szó, hogy egy gon-
dolatjelet húzzunk múlt és jövő  közé, 
hanem arról, hogy megvalósítsuk ra múlt 
gondolatait. Végül .kiderül majd, hogy az 
emberiség nem új munkát kezd, hanem 
tudatosan véghezviszi a régi munká-
ját. 

Gyónásról van szó, semmi egyébről. 
Hogy .az emberiség a bűneit megbocsáj-
tassa, .ahhoz csak az kell, hogy annak 
nyilvánítsa őket, amik." 1  

,   _ :,-'-,;  
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Az idézet 1enyege azért fontos, mert 
Marx nem merev ellentétpárokban gon-
dolkodik és ezáltal a „bűn" és a „gyö-
nás" viszonya dinamikus lesz: konst-
ruktív. Sajnos, a sematikus kbnoepció 
éppen e nagy világtörténelmi ,gyónás le-
hetőségét szeretné elvitatni a költészet-
től, vagy a saját ideológiai, vagy a saját 
esztétikai dogmatizmusa miatt. Minden 
Igazi költészet jeladás a létezés végtelen 
falyamatáról, a „búnk" megvallási, s 
ezáltal •a „misztikus tudat" elemzése: 

Bonyolult hit szab törvényt — 
a mű  megért az áldozatra — 
s az elragadtatás a drámát tovább 

[bonyolítja .. . 
(Eltértékelés) 

A hit-törvény, a unű-áldozat és a dráma-
jövő  (tovább) párhuzamok ily egységes. 
felsorolása jelzi azokat a vonulatalsat, 
amelyek felülmúlják a sz'dkványos ide-
oІіgиkuЁ  vagy parciális értиlmezéseket, 
amelyeknek pragmatikus mivolta köz-
ismert. Az „új szintézis", amelyet a 
fenti három sor sugall egyszerűen lehe-
tetlenné teszi a kérdést a „va9lomás", 
a „gyónás" pragmatikusan vett irányult-
ságáról. A totális szemlélésben éppen a 
konkrét utápta nevében jutnak el őtér-
be ,a bűnök, amelyeket a létezés nem 
karült el és nem is keruihet meg. 

2. 

Az elmondottak azonban Koncz versei-
nek külső  terét órintik, amelyek bár 
hozzásegítenek bennünket a versek ér-
telmezéséhez, a megértés dönt ő  terhit 
azonban nem tudják elviselni. Éppen 
ezért, -a bels ő, elemzés segítségével pró-
báljuk az ALKOTAs MINT EGYEDI 
ESET lényegét megközelíteni, figyelem-
be véve az elmondottakat, de ugyan-
akkor az elmondottakra is új fényt vi-
lágítani. Ennek érdekében újra csak fel-
hívnánk a figyelmet az egynek fontos, 
programadó vers utolsó három sarára: 

Bonyolult hit szab törvényt — 
a mű  megért az áldozatra — 
az elragadtatás a drámát tovább 

[bonyolítja . 
(Atértékelés) 

a) HET-TURVЕNY 

Koncz költészetében a hit és á törvény 
viszonya lényegében ellentmondásos, 
amely azonban a műben hammóniára tö-
rekszik. A  bit  irracionális: minden hit-
nek kettős irracionalitása van: 

Igy nemezz híveket, vagy tornyot 
(szobrozz 

hit-mocsár templomot a szivárványnak 
sanda áldozatként hős férfiú- 

(Tarr Lőrinc lovag úr útja) 

Már az első  összetétel magában rejt egy 
képi disszonanciát. Hívőket nemezni, ön-
magában is ellentmondásos, mert a hit 
elvonatkoztatott és univerzális fogalma 
egy konkrét képhez kapcsolódik: abszurd 
dohig hívőket nemezni, s ez felveti a hit 
problematikus mivoltát. De ugyanez a 
módszer érvényesül a második összetétel-
bien is: a torony realitása a monumentá-
lis kápét idézi, de akkor, amikor a to-
rony szobrozására kerül a sor, akkor 
maga ez a tett lesz reduktív er ő. A hit 
és a torony, a két főnév, ,a monumenta-
litás képét idézi, a két ige pedig ezt a 
monumentalitást destruálja. Ezt az eljá-
rást nevezhetjük disszonans eljárásnak. 
A következő  sor: „hit-mocsár templo-
mot a szivárványnak" ugyanezt az elvet 
követi, de egy általánosabb vers-tér-
ben. A képi disszonáncia fogalmi .disz-
szonánciába mozdul ki. A hit-mocsár 
ambivalenciája kettős értelművé teszi a 
templom fogalmát s ezt mégjobban ki-
emeli a szivárvány mint cél. A második 
sor azonban még megmarad a fogalmi 
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$išszönanciánál, đ  fágalám-örvény ómég- 
a"'otasanal. Az örvenyt, fogalmilag a 
már emutett drsszo ііancrak cunamizallák, 
rr ig a кepi oldalat a sor belső  rrtmikaja 
ideai elő : a hit szó exp.anziv akuszt шкala, 
arneiy egyre lagyabb lesz, niLgaem or-
venyszeruen el nem tűnak a szrvarvány 
szo puha hangzani .akusztika-rniszt цкála-
ban. A rlarmadik sor: 

sanda alaazatкént hős férfiú 
más biztosítja a targy ontológiai dimen-
zroјát. Ugyancsak megismetlociik a sanda 
es •a hós jelzők segitsegével az emutett, 
disszonancia a férnu és a h ős azonossá-
gaban, amely nem-azonossagon alapul. 
r:z a .dlale1tikus ontologia bu.Klcan fel az 
iаa zetunlcet megelozö sorban is, azzal a 
kúlonbseggel, lrogy itt a mondanivaló 
az alkotas lényeget érinti: 

„okos szó égethet, benn tündököl 
(kormos szarva" 

(Tarr Lőrinc, lovag úr útja) 

Ezek a sorok már az ember lényegét 
érintik, de a disszonáns módszer alkal-
mazasaval, amit világosan példáz ez a 
két kapcsolt kifejezés: tündököl, kormos 
szarva. 
sanda áldozatként hős férfiú 

ez .pedig már szimbolizálja nemcsak a 
cseiekvest (az alkotast, amint az el őb-
bú idézetünkb ől láttuk), hanem az „örök 
tényt", az emberi „életben" össze ј átszó 
kettősségeket, amelyek mélyen konstitu-
álják ezt az „életet". Igy tehát, az elem-
zés után megáuapíthatjuk: e költészet 
vonalvezetésére jellemző  a belső  disszo-
nancia; ez érvényes a fogalmi és a képi 
összetételekre egyaránt, az ontológiai 
gyokerek felé tör, a képi-formai elemek 
ennek a törekvésnek virágai, pontosab-
ban: konzekиenoiái. 

Mindez nem jelentéktelen, ha Ismere-
tes az, hogy Koncz költészetére gyak-
ran az „intellektuális" és „gondolati" 
jelzőt hasznalják. Bár ez nem téves meg-
állapítás, nem is pontos, elsősorban 
azért, mert minden valamirevaló költé-
szetben a gondolati struktúra így, vagy 
úgy — jelenvaló. A fenti elemzés után 
ezt a kérdést így határozhatjuk meg 
pontosabban: Koncz költészete lényegé-
ben intellektuális, olyan értelemben, hogy 
ontalógiailag teхnatizálj a a világot, s ez 
a tematizáaió a disszonáns kepe és fo-
galmé eljárás segítségével gondolati po-
lrfóniát hoz létre. 

Másrészt, — hogy elemzésünk fő  vo-
nalát kövessük tovabb — a HIT ezeket 
a karakterisztikuniokat szintén magá-
bal%glalja, a kettős-értehnűséget, a poli-
fóniát. Ezekután elemzés alá vehetjiik 
Koncz másik gyakori fogalmát, a törvényt, 
amit gyakran kifejez még az arány, sza-
bály, rend, mérce szavakkal. 

az út arányt szab magának 
(Egérút) 

... és hiteles mérce a tér 
{Ballada a lényegrő l) 

A szabályt félti csak, 
a jövő  

(Céltalan szerb esítés) 

Еs a gondolat aranya, -- 
élethv", képmásom a szó,- 
a szóban halmozódik a vég 

(A létezés hirdetése) 

III. A dolgok rendje, királylány,-
lám, lázad aszó," 

(Antigoné, királylány) 

Atkozott az, akinek 
az utolsó szava átok, 

aki, míg élt, 
tisztelt törvényt," 

(Ultira verb a) 

Nem kerülheti el a figyelmünket, hagy 
ezek a kifejezések (törvény, rend, mérce, 

arány), minduntalan olyan esetben for-
dulnak elő, amilkbr jelentésük normatív, 
meghatározó. A versekben szinte a 
tényközlés súlyával hatnak: a HIT le-
begő, kétértelmű  irracionalizmusát, el-
lensúlyozzák szüntelen. 

Ennek az eljárásnak van egy szélesebb 
perspektívája is. Koncz költét zetében 
minduntalan előbukkan az „antik világ 
emléke". A stábi romoknál például 
megrettenve néz szét a hiteles világban: 

Láttam gránitba faragva nevüket.-
idegen patrícius. Róma üldözöttje. 

Hová menekülhet a képzelet,- 

Miért hagytad el Rómádat, vándorom? 
(Félelem és menekülés) 

A romok fölött elhangzó kínzó kérdés 
elsősorban egy régi harmónia képzetére 
utal. Koncz, aki szenvedélyesen keresi 
az új harmóniást, az új egységet megte- 
rémtő  törvényt, egy prae-harmónia ide-
alizált képét leli meg az antik világ-
ban. Ez a motívum persze nem esmé-
retlen a költészetben, sajátosan mindig 
újra és új гa felbukkan, de a jugoszláviai 
magyar költészetben, ahol nincs meg a 
történelem iránti érzékenység, ez megle-
pően új. Fontosabb azonban ennél, hogy 
a prae-harmónia idealizált képe mindig 
romantikus gesztust jelentett. Kérdé-
sünk tehát jogos: miről van itt szó? Ro-
mantikus antiгomantikáról, amikor egy 
konstans romantikus kategória (a hit) 
teljesen deromantizáládiК  és disszonan-
ciába torkollik, vagy pedig egy anti-
romantikus romantikáról, amit szívesen 
neveznénk „új romantikának" is, s 
amelynek az egyik credója ez lenne, 
hagy egy szigorú, normatív kategória (a 
törvény) egy romantikus prae-képet 
idéz fel? Hol érnek össze a végtelenek? 

Mielőtt választ -keresnénk erre a kér-
désre, fontosnak tartjuk megjegyezni, 
hagy .ebben a költészetben a „roman-
tikus" szikrák nem az érzelem kohójá-
ból pattannak ki, elsősorban azért, mert 
Koncznál az érzelmi faktúra szigoruan 
гacionalizalt. Baudelaire egyik frappáns 
megállapításaval világíthatjuk meg leg-
jobban ezt az állapotot: „A szív érzé-
kenysége nem kedvez a költészetnek, 
csak a képzelet érzékenysége." S ezzel 
már némileg meg is közelítettük vála-
saunk lényegét. Az Egérútban olvashat-
juk a sort, hogy a „képzelet kitartásodra 
vár", s ugyanakkor a képzelet-értelem 
e költészetben meglehet ősen 	közelálló 
kapcsolatok. 	Osszefogja őket a MIT. 
Tehát, az értelem szenvedélye ad némi 
romantikus patétikát Koncz költészeté-
nek, s szerintünk ily 'értelemben beszél-
hetünk „új romantikáról", amely azon-
ban egyúttal az értelem tisztasága által 
deromantizálódik is. 

b) М17-ÁLDOZAT 

a mű  megért az áldozatra 

Koncz verseinek jelent ős része foglal-
kozik a mű  problémájával. Ez a viszo-
nyulás a modern költészet egyik fontos 
„tárgya'. a költészet lényegének meg-
éneklése szüntelenül el őbukkan a mo-
dern versekben. S ez az „ének" a költé-
szet lényegének problematikusságát is 
sugallja. Egy technizálódó vilagban, ahol 
a manipuláció :a tudat-ipar egyre kifi-
nomultabb és egyre nagyméret űbb tér-
hódítása, nyilvánvaló, az „ének" ilyen 
intonációja igazoltnak is látszik, hisz 
a költészet nemcsak relatíve teljes egyé-
niséggel rendelkez ő  alkotókat igényel, 
hanem relatíve teljes egyéniség ű  olvasó-
kat is. S szerintünk éppen ez a második 
mozzanat a problematikus. Nem a köl-
tészet távolodott el a „világtól", hanem 
a „világ" távolítja el az embert a köl-
tészettől. S ez az eltávolodás úgy reflek-
tálódik a költészet lényegén, hagy a 
laszok" elmaradnak s ezzel a MU kény-
telen lemondani az anticipáló képessé-
géről, tehát az idő  egyik lehetséges ré-
széről. De ez még nem jelenti azt, hogy 
a „problematikus mivolt" eleve igazolttá 
teszi egyes költők ama törekvését, hogy 
megelégedjenek a technizálódó világ, és 
techn іzálódatt szellem, lélek, artisztikus-
faktografikus leírásával, fotografálásá-
val. Ennek a koncepciónak a tagadása 
szerintünk minden jelentősebb költészet 
próbaköve. 

Amint már említettük; Koncz sem ke-
rülhette meg azokat a szorongató kérdé-
seket, amelyek a költészet lényegét ille-
tik. Figyelemre méltó azonban, hogy a 
lényeg inteгpretálasa nem statikus, ha-
nem dinamikus, a hangsúlyt a „lényeg" 
és a „világ" közti drámára helyezi: 
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S megköveteli díját a 
Lesben, szemben a m űvel 
a mester kikerüli a vért. 

(Antik gyilkosok képére) 

Jellemző, hagy ebben a magatartásban 
is megcsillan az antik világ emléke, de 
ez alkalommal fontosabb lenne megálla-
pítani a magаWtás viszonyát a MU 
iránt. Koncznál a mű  elidegenedett az 
alkotótól és önálló életet él: 

A fény, 
meredek zuhatag, 
az élmény képzete;- 
a mű  néz így vissza kegyetlenül. 
S parancs a magatartás! 

(i)vegből van a szeme a halottnak) 

Figyelemre méltó, hogy a vers konstitú-
cióját éppen a tárgy, az eltárgyasult 
mozzanatok alapozzák meg, és végül 
ezek csiszolják ki az emberi reakciót. 
De ugyanez a motívum . bukkan fel a kö-
vetkező  sorokban is: 

Megáll a gép és a gép 
sava-borsa a mű, - 
tanúja légy a műnek! 

(Ballada a lényegről) 

Megfigyelhetjük, hogy ebben az esetben 
is tárgyi jelzések előzik meg a tanú-
ságtétel igényét. Egyik idézetünkben a 
kötelező  megmaradás a credó, a másik-
ban a kötelező  tanuságtétel. S az i.dé-
zetek így kettős problémát vetnek fel. 
Az egyik a mű  egzisztenciája, a másik 
pedig ehhez az egzisztenciához való 
viszony. Láttuk már, hogy a m ű  elide-
genedett egzisztenciájú: ez az ami a köl-
tészet lényegének a krízisét jelzi. A 
mű  „mint olyan" önmagában van, ön-
magában egzisztál, eltárgyasult formá-
ban, elidegenedve a világtól, kiszakítva 
a totalitásból, amely Koncz István köl-
tészetének — vezéreszméje. A mű  elsza-
kad, illegalitasba vonul, „lelkiismeret 
szigeten" van, de szó sincs arról a mímelt 
romantikus illegalitásról (Lukács), ha-
nem, hogy újra csak Lukács kifejezésével 
éljiiink, „reális, történelmi illegalitásról" Q 
S ez az „árnyalat" ad Koncz verseinek 
különleges erőt. Koncz ugyanis célként 
egyrészt a harmonikusságot, a totalitást 
tartja elvnek, de ugyanakkor költői 
szemlélete igen realisztikus. A sze гnlé-
letnek ez a realizmusa pedig szükségsze-
rűen megszüli a „MÚ" a „SZELLEM" 
iránti plurális magatartást is. Helyesen 
vette észre Camus, hogy kétféle b űntény 
van: az egyik, ianiit szenvedélyb ől követ-
nek ei, a másik, amit logikából. Míg, 
ez első  „nem tökéletes", még akkor 
sem, ha szubjektíve igazolt, a logikából 
elkövetett bűnténynek már korszerű  
alibije van: ez pedig a filozófia. Itt a 
bűntény már „önmagáról gondolkodik", 
ami •azt jelenti, hogy az ártatlanság el-
vész. Nos, korunkban . a bűntényeknek 
(századunkban csak hetvenmillió embert 
öltek meg vagy ejtettek rabságba) az adott 
pillanatban mindig volt alibijük s ezt az 
alibit a szellem teremtette meg. Ezek-
után érthető, hogy Koncz költészetében 
az „ébredő  szellem" egérút szituációban 
van,  és sok tekintetben Kong ennek az 
egérút-szituációnak a krónikása. A kü-
lönbségek elvesztek: a szellemnek a szel-
lem a legnagyobb ellensége s éppen ez 
az az állapot, amely a Koncz versekben 
reflektálódik, a MÚ iránti bizonytalan-
ságban, a mű  elidegenedett mivoltinak 
felmutatásában: 

Kihívom a verset, 
hogy igazolja létezésemet. 

(Esencia) 
I 

S ezzel már közelebb kerültiink második 
kérdésünk megválaszolásához, amely úgy 
hangzott, milyen a viszony a mű  egzisz-
tenciáјбhoz. Koncz egyik nagy költői ér-
deme, hogy nem nyugszik bele a sta- 
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tikos ellentmondásokba. Alkotói képze-
lőerejének egyik nagy érdeme, hogy az 
empirikuson túl megleli azokat a lénye-
ges összefüggéseket, amelyek a mű  alap-
jai lehetnek. S e „lényeges alap" nélkül 
minden alkotás szétesik, a iegbravúro-
sabb is csak ügyes részekre hullik szét. 
Ezek a részletek lehetnek csiszoltak, ar-
tisztikusak, de mégsem tudnak eredeti 
formát nyerni, mert formát csak annak 
lehet adni, ami „van". S szembetűnő , 
hogy akartárs-költészetben nem is any-
nyira tartalmi, hanem formai plági-
umra keriil sor leggyakrabban. A for-
máik, amelyek után századunk annyira 
kutat, megmerevednek, s ezaltal a köl-
tészet paradoxálisan a kultivált és her-
metikus információk szintjére süllyed, 
amely a bels ő  vagy a külső  élet rezze-
néseit fotografálja. Koncz ezt a csapdát 
kikerülte azzal, hogy megszabadult az 
empirikus látásmádtól, és a világ lénye-
ges ellentimondasaina.k próbált formát 
adni. Tagadhatatlan, hogy ezek a meg-
latások sokszor tragikusak, Sokszor egy 
elidegenült állapotot hoznak felszínre, 
sokszor pedig az illegalitás területére ér-
nek, de az is nyilvánvaló, hagy a m ű  
tendenciája a harmonikus felé tart. 
(Ennyiben beszélhetünk tendenciáról is.) 
Ennek jegyében hívja ki Koncz a művet, 
s a kihívás harcot jelent, küzdelmet, drá-
mát. S a küzdelem igazolja a mű  létét. 

Ebben a vers-térben, ezzel a kontex- 

tussal lesz aztán a vers áldozat. A ver9~ 

varázslat, a csoda, az áldozat szoros kap-
csolatban van. A vers feláldozása nem a 
megszüntеtését, elhalását jelenti, hanem 
megérését" egy újabb szintézisre, ami-

kor a vers nemcsak vers, MŰ  az eltár= 
gyiasult formaban, hanem mint áldozat, 
megért arra, akárcsak a gyümölcs, hogy 
a Létezés tápláléka legyen. 

Az ellentétek ilyen értelemben oldód-
nak fel, a dramatikus viszony a MÜ eg-
zisztenciájához így kap értelmet. 

Itt kell araég foglalkoznunk Koncz 
szemléletmódjának sajátosságával, nem 
empirikus mivoltával. Ennek érdekében 
felhívnánk a figyelmet egy másik fon-
tos szavara: a tájra: 

A táj öröme távább rezgi 
a visszhang emlékét, túláradó 

(indulata ellenébea 
(Eltértékelés) 

Kikerülöm a dolgokat, a táj 
befogadja a társtalan üú тт  t: 

(Egérút) 
... halmozódik .a játék és 
a táj értelme 
alakot ölt. 

(Ballada a lényegrő l) 

A táj mindig tökéletes. 
Hát gyakran számonkérim 
magamtól a tájat 

(A hegy néhány vonatkozásban) 

Ez a táj! 
Bizčonság, ahová visszatér elragadó 
a képíró, ha a formát 
meglopta az emlékezés 

(A vers leleplezése) 

Ez a néhány példa jelzi, hogy Koncznál 
a táj neon a leírás alanya, nem min-
dennel felcicomázható objektum, nem 
olyan korrеlátum, amelyre felaggathatja 
impresziбit a világrál. A táj formát ad, 
ha a formát meglopta az emlékezés, a 
táj fogadja be a társtalan ütemet, a „táj 
mindiig tökéletes". A tájnak, tehát v an  
egy mélyebb értelme, s verseiben a táj 
már metafizikai kategória lett. A jugo-
szláviai magyar iљdalomban ez volt 
egyike a nagy töréseknek, amely lehe-
tővé tette, hogy a tájban ne csak köl-
tői ,;metaforát" lássunk, hanem sorsunk, 
környezetünk, létünk mély megfogalma-
zását. S Koncz hű  marad ehhez az elv-
hez a legapróbb részletekben is. A Szép 
Tisza és más című  versében, (ahol szinte 
mediterran •kecsességével láttatja meg a 
vajdasági költdk kedvenc vidékét, a Ti-
szamentét), mindem lélegzik és •ujjong, 
az utolsó sor megbicsaklik és a leírás 
egy görcsös metafizikai konstatációt 
teremt újjá. 

A PART AZ ELLENSÉGEM 

Természetesen; ha e Кёltёszеt nem 
empirikus voltáról beszélünk, akkor ez 
még nem jelenti azt, hogy ez a költé-
szet elvontan-filozofikus. A tradicioná-
lis gondolkodás az intellektuális költé-
szetet mindig elvontnak tartja, nem élet-
teljesnek. De véleményünk szerint, a 
meghatározásokat más utakon kell ke-
resni. Mert minden ,;életteljesség" lehet 
elvont, ha az nem tartalmazza a kor lé-
nyeges ellentmondásait, ha nincs meg 
benne — Heidegger kifejezésével —
a „kor vezetékneve". A modern európai 
költészetben pl. Penge teljesen a ,tárgyak 
bűvöletében él, tehát ,;konkrét", és még-
is Sartre „urai fenomenológiának" ne-
vezi ezt a költészetet. Char pl. bármi-
lyen melyre is hatol, ha az ontológiai 
mélységekről van szó, mégis mindig 
,;konkrét". A korszerű  költészet ered-
ményei arra intenek bennünket, hogy 
újraértékeljük a tradicionális fogalma-
kat. Másrészt különbséget kell tenni az 
-„üres absztrakció” ós az átfogó transz-
cendencia között. Az üres absztrákció 
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meghatározott sémákkal operál, míg az 
átfogó transzcendencia meghatározott 
verstérnek teremti meg az alketói kép-
zelet segítségével az egységes világot. 
S ugyanakkor, az empirikus leírás ugyan-
csak lehet üres absztrakció, mert az em-
рíгiбk összessége a mű  össz-struktúráján 
belül nem jelent semmit; csupán empí-
riák maradnak. Koncz költészeténak meg-
van az fnteпektuális igányessége, de a gondo 
latok •konkrétak, mert konkrét kor és 
konkrét lét tövében fakadtak. S ezáltal 
ezek a gondolatok mély emberi szenve-
délyesség erejével hatnak. Koncz költé-
szetében jelen van az értelem szenve-
délyessége, egyetlenegy gondolat sem 
hűvös, vagy racionalizáltan körülhatá-
rolt. Már említettük, hogy Koncz költé-
szetének egyik jellemvonása a harmónia 
és a di szbnancia drámája. A disszo-
nancia pedig nem tűr el semmiféle ra-
aionalizált „kerítést", mert dinamikus. 
Koncznál inkább a stílus az intellek-
tuális, s amit ez a stílus-intellektualiz-
mus takar, az már a pokoljárt értelem 
kalandja és szenvedélyessége. 

... tapasztalt játékos módján 
teljesen hidegvérűen közelítem meg 

[az őrültség határát 
ezt a roppant KЕK teret... 

(Magda) 

ez a cinkos visszatérés, 
KЕK, mint maga a gondolat, 

(Ballada a lényegrő l) 

A két idézetet szorosan egymásbakap-
csolja a kék jelz ő, amely egy részt az 
ürültség határának tulajdonságát jelzi. 
másrészt magának a gondolatnak a mi-
lyenségét. Itt is megfigyelhetjük a gon-
dolat-őrültség disszonáns mivoltát, de 
ennél fontosabb e kett ő  ilyen konkrét 
kapcsolása, mert jelzi, hogy mennyire 
késh•egyen táncol ez az intellektus és, 
hogy mennyire távol van mindennemű  
üres absztrakaiótól. Megtörténik persze, 
hogy Koncz nem tudja elérni ezeket a 
régiókat, s ilyenkor a szenvedélyességet 
felváltja az üres patétika, s a szürre-
alista elemek is •ilyenkor a szokottnál 
.lobban lopják vissza magukat a stílusá-
ba. 

c) ELRAGADTATАS — Ј UVđ  (tovább) 
az elragadtatás a drámát tovább 
bonyolítja .. . 

Koncznál az ellentétek feloldása rend-
szerint drámát idéz el ő. Ez a megálla-
pítás majdnem minden versére érvényes 
lehet, még akkor is, ha az elragadtatás 
de'ffanzív és az illegalitásba vonul visz-
sza. Minden feloldás ünnepély és versei-
ben az ész üli ünnepét. Stílusában meg-
bújik egyféle fennkölt szárnyalás, ódikus 
lejtés és ünnepélyes dikció, még akkor 
is amikor keserű  képet, vagy cinikus 
önmarcangolást fejez ki. Stílusa mindig 
glóriát hord. 

De távolról sem állíthatjuk, hogy ez 
a feloldás, ez az elragadtatás idillikus. 
elsósorban azért, mert költészeténék 
egyik lényeges vonása, hagy az idill két-
értelmű : sokszor iszonyú. Feloldani, nála 
annyit jelent, mint konstatálni a dráma 
létezését. 

S ez az a dráma, amely megadja e 
költészet többdimenziós voltát. A dráma 
köti össze a múltat a jelennel, a jelent 
a jövővel. A dráma az értelem hídja az 
ellentmondások szakadékjai fölött. 

S ezért .az ю  гаa гadtatás viszonya a jövő  
iránt rendkívül összetett. Ennek az egyik 
jelentős kifejez•ése az Egérút c. vers. Az 
egérút program, de már láttuk: nem a 
menekülés programja. 

világ, vers ég el, 
az út arányt szab magának 

Az „arány" az, ami megmarad, még 
akkor is, ha minden más erre az egérút- 
ra kényszerűl. Beszélhetünk itt tudatos 

látásról, amely a gyónás közben nagyon 
jól tudja, hogy a legnagyobb „bűnket" 
kell elmondania. S egy szigorú etika 
szerint: minden ami felesleges, az b űn. 
Az idő  rostáján csak a leglényegesebb 
elemek jutnak át, csak azok képezhetik 
a :konkrét utópia alapját. A többi elve-
szett, de ez nem veszteség, hanem a lé-
nyeg nyeresége. Ezt a költő  szavaival ki-
fejezve, nevezh гtnénk kookázatnak, јб-
téknak, triikknek, blöffnek. Ezeknek a 
magatartásformáknak azonban megvan 
a maguk értéke, s Koncz gyakran él is 
ezekkel az értékekkel. A játék komoly, 
a trükk szükséges a lényeghez vezet ő  
úton, a blöff elkerülhetetlen, a kocká-
zat pedig a szenvedélyhez tartozik. Ezek 
tudatában tehát elemzésünkhöz hozzá-
tehetjük még azt is, hagy a „lényegte-
lenek" is „helyet" kapnak a lényeg szo-
rításában. 

Említettük már Koncz költ ői eszközei-
nek fontosabb jellegzetességeit. A képi 
és a gondolati disszonancia, az ellentétek 
súrítése, a stílus ünnepélyessége, ,ez mind 
jellemző  Koncz kifejezésmódjára. A kér-
dés, amit most feltehetnénk, úgy hang-
zana: h'ogyan viselik el mindezt a sza-
vak, a szavak szerkezetei. Ha a versei-
nek felépítését vesszük górcs ő  alá, 
akkor egy állandó jelenségre leszünk fi-
gyelmesek: a verssorok végének visel-
kedésére. Koncz leginkább szabad ver-
séiket ír, .s ezeket a „szabad" verseket 
legjobban a gondolatok ritmusával , ;köti". 
Figyeljük csak meg éppen ebb ől a szem-
pontból a Félelem és menekülés című  
versót. Az :els đ  sor ünnepélyesen kezd đ-
dik, csodálkozással: 

Itt rejtőzik hát a gyilkos? 

s az utána következő  sorköz tulajdonkép- 
pen egy gondolati tépelődésnek ad he- 
lyet: a csöndöt jelzi mint kifejez őeszközt. 

Láttam gránátba faragva nevilket-, 

A gondolatjel itt formálisan is kifejezi 
azt, amire célzunk: a funkcionális né-
maságot, a szünetet, vagy, hagy A. Tate 
kifejezésével éljünk a gondolati tensust. 
A :következő  sor, bár nélkülözi a gon-
dolatjelet, mégis hasonló szellemben vég-
ződik: 

idegen patrícius, Róma üldözöttje. 

A gondolati tensus itt is a fogalomalko-
tásra nyújt alkalmat. Az Mértékelés cí-
mű  verse is ezzel a szigorú bejelentéssel 
kezdődik: 

А tértékelem a kort,- 

Mi idézi elő  Koncznál a sorvégek ilyen 
viselkedését? Ha egy pillantást vetünk 
az előbbi idézetre, akkor észrevehetjük, 
hogy maga a sor által bejelentett gon-
dolat rendkívül explozív és a meglepetés 
erejével hat. Ennek folytán a gondolati 
tensus tehermentesítést jelent a sor 
számára. Ezt a feltételezésünket bizo-
nyítja az a tény is, hogy Koncznál ez a 
jelenség úgy növekszik, ahogy a stílusa 
távolodik a szürrealizmustól. A szürre-
alizmus még tudta biztosítani a gondo-
lati tensus hiányát szavakkal, de a tö-
mörítés nem tűr el egyetlenegy feles-
leges, dekoratív nem-lényeges szót 
sem. A szavak-fogalmak új megszerve-
zése tehát új teret nyitott a verssorok-
nak, a szakaszoknak: a gondolati ten-
susok ünnepélyes boltozatát. 

Stílusanak egyik másik jellemvonása 
a redukció. Első  verseiben, újra csak a 
szürrealizmus ,hatása alatt, még volt a 
sorokban egy szó-hömpölygés, id ővel 
azonban ez a stílus egyre csiszoltabb 
lett és a kristály bels ő  szabályosságát 
vette fel. Stílusa már-már pengére ha-
sonlít, minél mélyebbre tör, annál 
nyesettebb lesz. 

4. 

hósunk végén még csak annyit jegyez-
nénk meg, hogy Koncz kiadásra kész kö-
tetében az els ő  vers 1959-ben jelent meg, 
az utolsó pedig 1969-ben. Tehat tíz év 
munkáját öleli fel ez a kötet. Ebben az 
időszakban a költő  átment bizonyos me-
tamorfózisokon, de ezek a metamorfózi-
sok hizonybs egységen belül történtek. 
A kötet a maga egységében azt is jelzi, 
hogy Koncznak modern költészetünk 
megteгеantésében nemcsak jeletős ér-
demei vannak, hanem ezek az érdemek 
tartósak is. 

VЁGEL LbSZL6 

M—E M. 1. 347. o. 
Georg Lukács: Geschichte und HIassen-

bewusstsein, 439, Luchterhand 



8 

1. FESZTIVÁL É$ KűZÖNSЕGE 

Színielőadást közönsegéről, mádoѕíthat-
tuk volna estéről estére a BITEF-en az 
áвmeat — madaтat talláтál — s¢ólást. S 
a mádoztás minden foaтnálks еzeapontból 
jogosnak, találának bizonyult volna. A 
fesztiválon estéről estére az úi színházi 
törelk'éseket, prábálkozásokat mutatták 
be a szinházak; hivatásos, félhivatásos, 
amatőr táx г Ρsultok. A nézőtéren pedig a 
lehető  legtarikábban öltözött színházd kö-
zönѕeg. A Burdából, Graziábál, Eue bő1, 
Brigitte-bdl átvett legújabb széls&éges 
divatújidonságok keveredtek földig ér ő  
estélyi ruhákkal, fényesre .kopott, sz űk 
báreo іynadrágokkal, láncos hippy-vise-
lettel és meghatározab1an stílusú, de fél-
aeéгthetet1eniil eurtravagan с ~árа  törekvő , 
kiilönbözб  férfi- és női öltözetted. 

1VIáг  a közönség .ruházata is ib'i.zomyí-
totta, arciak reményében, s őt tuddatában 
jött egy-egy előadásra — s degnkább es-
téről ebére ugyanazokat, a már ismer őssé 
vált arcokat .láttuk hogy rendkívüli, 
szokatlan szіrnházi élményben lesz része. 
A kбzöлség zöme — legalább — ölltözéke 
által akart iszakibani a hag уományokka(1, 
s az előadások jellege szarirat .igyekezett 
„átváltozni". SSt, mondhatnánk: tudna, 
hagy provokálni fogják, s rendhagyó v.i-
ѕelebével éppen erre a :provokációra akarta 
biztatni az egyes társuLattokat, jelezte, 
hagy várja és elfogadja a рrovоkáciát, 
hajlandó táplat adni a kihívásnak. 

Báaffnennyire .is eetilustalan, isrnét csak 
egy szódáshasanlattad jellemezhetnénk leg-
pontosabban a BITEF-en tapasztalt ii-
ienséget: nem a ruha teszi az embert. 
1VLág :a kiѕérlеti előadások fesztivál ј ám 
sem. A divatos, szélsőségesen divatos vi-
selet mn g nem teszi az avaritgai'de ,szín-
ház ѕzínёszei'тed rokon lelkekkг  a közön-
séget, amely •csak hagyományos premier-
ünneplőjét hagyta otthon, de kispo đgári 
előítéleteit nem. Kivánesi volt ugyan .a 
különféle ténsinatok tartotta újszer ű  szín-
hárđi iszertartásra, de annyi bátorságot már 
nem vett magának, hogy aktív részese 
]s legyen a rendhagyó szinházi játéknak, 
amelynek Кoivásza és egyik legfőbb célja 
éppen a közönséggе1 való kapcsolatfelvé-
tel, a közvetlen 'kontaktus. 

Az FiшΡnipidész nyomán iszfnpadra vitt 
Bacoháns-nőket bemutató The Perfor-
mnce Group New Yorkban egy gaтázs-
ban .;lép" közönség elé, pontosabban: kö-
zönѕég közé, s a nézők nem is idegen-
kedaiek ettél, hogy válaszoljanak a kér-
désekre, párbeszédbe kezdjenek a színé-
ezekkel, sőt liegtöbbször az is megtöгtéaiik, 
hogy együtt énekelnek, táncolnak, .játsza-
nak nézők és színészek. 

A másik itt járt New York-i társulat, 
a Bread end Puppet Theater már az ut-
cán, .a színház előtt próbál kapcsoilatat 
teremteni a közönséggel, гögtömzött, cšin-
~iеdralttás Кагmneváli menettel, prodágws- 

gerold 1ászló 

kibaszná 
Iatlan 

esszé-lehe 
tőѕégek 
egy 

%sztivál 
ürügyén 

nak beillő  bemutatkozással; csak be kell 
állni a somba, s talán srég szerepet is kap 
az ember. 

A társulat egyszer egy kolostor mez ő-
ségén, aipácák előtt játszott. Az előadást 
magelőzően az apácák szabadon jártak-
keltek a színészek között, nézték, hogyan 
készülnek 'a „fellépésre". Dz :annyira meg-
tetszett nekik, hogy az elбadás után kö-
rülfogták a szinészeket, elké гték kellékei-
ket, a hatalmas bábokat, és valóságos 
precessziót rögtönöztek a tiszteletükre. 

Franco Quadri olasz szinlkritikus me-
séilte, 1Vlilanában mindössze kétszáz né-
zиj•e volt a Bread and Puppet Theaternak. 
Az előadás után, nyilván öngazolás cél-
jából, álmentek a fiatalok által megszál-
1 tt milanó'i egyetemre, s nem is csalód-
tak, mert a mintegy haromezer egyetemi 
hallgató való:ságos népünnepélyt rende-
zett számukгa. 

A Peter Handke utasításai szerunt ké-
szült némaszinház elđadásбn Franktumt-
ban ;a nézők felmentek a szinpadra; egye-
sek utánozni kezdték is szó nélkül játszó 
színészek mozdulatait, vások viszont meg 
akaг+ták akadályоzn і  a színészeket a já-
tékban. 

Nálunk a Borba kritikusa arról írt a 
The Performance Group el đadása után, 
miért tűтi el közönségünk, hogy megtöm-
jék mindennel, miért vagyunk ennyire 
együgyuek •és megalkwvók. Holott a BI-
TEF közömségéлek nem a tiirelmességet 
kell :felróni, hanem a passz циitást. De 
erre 'is igen egyszerű  magyarázattal szol-
gálni. Előadásráf előadásra ugyanazok a 
Trendezők, színészek, újiságíтók, írók ültek 
a nézőtéren, főleg bed:gгбdiak, akik јбl is-
memák egymášt, ezért egyikük sem szánta 
rá magát, hagy engedve .a kiыvásnak, 
néhány órára vagy csak néhány percre 
színésszé váljon. Kinek van ínyére emiatt 
napokig szerepelni a Ve čeaгije novosti 
vagy a Mi nimax pletyikarovataiban? Sze-
retnének ugyan felszabadultam viselkedni, 
de іѕzaъаdѕйgіak csak .a viselet .,forradal-
nnasításбig" teг?iedt. (igy találták; jobb 
külsőleg meglátszani az avantgande szín-
ház lelkes hívét, mint az đlyen. színház 
részesévé lennyi, testestül-lelkestUl. Csak 
megcsodálni jöttеk a „csudabogarakat", 
de nem merték kiipгбbáLni ezt a különben 
igen vonzániak tetszđ  szeгeplést. 

Az idei BITEF műsora a !kihívás jegyé-
ben lett összeánl.ítva. A !kihívás ;azouben 
nemi talált teljes mértékben visszhangra, 
nem úgy isikerült, ahogy a lehet őségek 
se;tatték, megengedték volna., s ezért 
ellőbb okolható a közönség, mint a fel-
lépő  együttesek. 

11. KIHíVÁ3, ELKÚTELEZETTSЁG, 

$PONTANE 'IYАS, 
$ZINHАZSZERVEZЁS 

A BITEF edőadásai kapasán leg.többs гör 
felmeriidđ  kifepezés a — KIHIVAS.  Vajon 
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a múlttal, .a hagyományos szímpadi for-
máikkail, aszközökkel szakítani kívanó, 
s•okk-hatásra, meghőkkentesгe, rendha-
gyása, szaibálytalanra törekv ő  kísérletek 
sz'nonímáјбvá vált, válhat-e a klhívas, a 
pncvokáció, amely végső  soron csak ido:g-
lones cél lehet, lényegében egy estszakasz, 
egy lépcsőfok, módszer a végsб  szándék, 
a szinház megújulásának, modernizálásá-
nak útján? A Вг  'JF -nehány előadása 
a'ipján korai lenne erre válaszcini. Két-
ségtelen azonban, a kihívás, a köz дΡn:ёg 
provokálá_a &ezhetĐ  szánvd іékként jelen 
volt nvлn:den egyes produkcióban. 

— Véleménye szerint színházi vonat-
kozásban létezik -e sajátos amerikai kihí-
vás? — kérdezték Richard Schechnert ől, 
a The Performance Group vezet őjétől. 

— Inkább azt mondanám — válaszolta 
schechner —, hogy az amerikai kultúra, 
művelődési élet legvitálisabb megnyilat-
kozásait, köztük a mi társulatunkat is 
nem sajátos amerikai kihívásnak, hanem 
éppen önmagunk , Amerika provokálásá-
nak kell tekinteni . Nálunk úi kulturális 
n бzgalom van kialakulóbaи , amely jólle-
het még csak kezdeti , lárvaállapotú, de 
már elentmond a hagyományos , hivatalos 
kifejezési formáknak . Mert szerintünk le-
hetétlen szellemi értékeket , kultúrát te-
remteni és ugyanakkor a vietnami há-
borúért is lelkesedni . Vegyenek bennün-
ket . jól szemügyre , mi nem a kormány 
tartozéka , nagykövetei vagyunk. Senki 
sem lehet jó színész és erkölcstelen, rossz 
ember. Célunk jó színészek és erkölcsös, 
jó emberek nevelése , megteremtése. Ki-
hívásunk kettős forrásból táplálkozik:  

egyrészt a körülöttünk levó valóságból, 
másrészt pedig egy-egy drámai alkotás-
ból. Ez provokál bennünket , s ennek alap-
ján provokáljuk mi is közönségünket. 

Schechneréket Euripidész újabban, nyil-
ván nem véletlenül felfedezett m űve, a 
вaoehánsnők provokálta, s a .tömeghisz-
tériákra sápülő, de ugyanakkor a befalyá-
solhatáságot eb 1616 tragédiával kívánták 
megmutatni, hová vezet, milyen követ-
kezmnényekkel jár ez a magatartás. 

Edward Bond angol drámaíró műve —
A megmentettek — es a The Royal Court 
szí,nésmehn ik előadása lényegesen külöтј-
bözik attól, amit Sahechner társulata c ч  i-
nál, és mégvs vannak ,közös; egybevágó 
mozzanatok a Boroddal és a Saheohnerrel 
készített interjúban. 

— Az ön számára mindegy , hogy mit 
érez , mit gondol közönsége? — kérdezték 
Sondtól. 

— Ellenkezőleg — utasitotta vissza a 
vádat A megmentettek szerz ője. — Nem 
tetszik , ha a színházba is egészségi g у i 
okokból járnak az emberek , mint mond-
juk a fodrászhoz . A színháznak más a 
rendeltetése , minthogy az ember azzal az 
érzéssel hagyja el: művészi élményben 
volt részem , kulturáltabb lettem. A szín-
háznak ennél sokkal különb a szerepe. 
A nézőnek nyugtalanul, felborzolt lelki-
én szellemi állapotban , zaklató kérdések-
kel a lelkében , gondolataiban, szívében 
kell távoznia a színházból . A színháznak, 
röviden , elkötelezettnek kell lennie. 

— 11Iiért és kiért kötelezze il magát? 
— Tudom, hogy a nyugtalanító színház 

nem közkedvelt . Angliában a művésze- 
tet ópiumként adagolják a középosztály-
nak, s arra törekszenek , hogy a munkás-
osztáiy számára is andalítóvá tegyék. 
Ezért határóztam el, hogy els ősorban az 
emberek közti viszonyokra , magatartás-
formákra hívjam fel a figyelmet . Kétség= 
telen, hogy a színháznak szórakoztatná 
is kell, de számomra mindenekelőtt ko-
moly feladatot jelent: társadalmunkat 
emberségesebbé , elviselhetőbbé kell tenni. 

Bond ennek érdekében alttól sei riad 
vissza, hogy a nyílt sziietn barzalmas c5e-
csemőgyüikosságat mutasson be. (A cen-
zúra be ús tiltotta.) Ez az ő  kihívása az 
emberek, a társadalom felé. 

A kihívás szándeka nemcsak a Schech-
ner-fele tarsulat, vagy a Bond-dráma enl ő- 
adásában, hanem minden egyes ;el őadás= 
ban, több-keиesebb nyíltsággal ott lap-
paiogott. A Thovo UD ce-i Népszínház a 
Máglya című  összeállítással azt példázta, 
hogy Földünk sistergő, minden pillanat-
ben működésbe lép ő  .vulkán; a stockhoind 
Maricnetteatern tУbü királya _ a bennünk 
megbúvó, tudatalatti aljasságra figyellmez-
tetett; a prágai Čiinoherni klub ;a Mandra-
galával az együgyűséget, dr. Burke külö-
r_бs délutánjával a kispolgári mealtalítást 
és a félműveltséget nevettette ki, Smocek 
másik mu tvel, a Labirintussail pedig a  

kisexnber kiszolgáltaltotts ґágát, tehetetlen-
ségét mutatta aneg, akárcsak a Ionesco-
művet játszó zürichi és bukaresti színház, 
vagy a Welss példázatát bemutató zágrá- 
bi,ak; a spanyol .társulat Genet darab-
jával a ikiseanberék .tragikus đázadására, 
a frankfurti Theater am Turm Handke 
némajátékával pedig az emberek közöt-
ti viszonyokra figyelmeztеtett. Mindegyik 
íd'oбszerű , elterjedt, krónikus problércnát, 
emberi, erkölcsi _lapállast mutat be, ha 
viszont ezek a modern azín јбtszás eszkö-
zeúvel, formailag is szokatlan, nyugtalaní-
tó módon ,kerülnek elébünk, már kihívá-
sukká, provdkaciákká válnak. 

Minden egyes provokáció tehát az elkö-
telezettség jegyében értend ő, törtérvjen 
ez •a meztelen-, az etikus-, a néma-, a 
szimultán-, az utca- vagy a rituális-szín-
ház formanyelvén, bábok vagy színészek 
szerepeltetéséval, naituralista, áttételes 
vagy kihagyasas :stílusban. A formai ha-
gyomány rombolása csak sziikségszer ű  
rossz a szabadabb közlésforma megterem-
tésére, a iszínpadi szabadsag érctekében. 
Predrag Baj čević  a fiatal belgrádi ren-

dező  mondta a Bread and Puppet Theater 
előadása után tartott beszélgetése¢v: 

— Szétfeszítették, „lerombolták" szín-
házunkat, s ezt IklszIfljiik önörvek. Ki-
mondták azt a kegyetlen igazságot, ha a 
népnek nem tudsz ikenyeret adni, ... adsz. 
Az önök szervháza a színház fogradalmát 
jelenti, jóllehet önök ezt nem is tudják. 

Ezeik szerint: forradar и  szándi kúak a 
kihívásra es!kiivö, •rendhagyó ргбbálkozá-
sok? Lehet. De elsősorban a színház for- 



~z 

10 

raкlaLmát, a színészek 3ázadását jalentk 
csak. 

Egy о ~1асz .krirtГnkuS megkéгdezte a The  
Peтforrrnance Group ta•gjradtál, hogy ha 
forradalmat 'alka ггvaik,  hirdetnek, miért 
nem fegyverrel vívják azt meg. 

Joan Maclm.tosh, az együttes tagjárnak 
иа1н.•втa : 

— Mert fegyver helyett md a sz3?vház 
eszköze2vel kívánjuk megvívrni a foirra-
dalniat. Ezért ne пгezhető  elkötelezettnek s 
nem 1'авн  pour  1'amt-izm,usnaik a mi mű- 
vészetünk. 

Ez a azeипnedólyesség a BITEF-еm  i-
tott elöadások, kísérle Фek legsajátosaы  
krizös ksmérиe. Mindegyik иаФаmшkléppen 
а¢ngazsált. 

A vá11a1t és a hirdetett elköФelezettsé- 
get úgy prábáliták •elfogadhátóvá tenni, 
emberközellbe hozni vaz  иј  színház színé- 
sлei, hogy jáitékuk a spomtanedtás látsza- 
tát, a rögtönzes érzetét keltse. Azt afkar- 
ták elhitetne, hagy éppen amikor előttiinuk 
„játszanak", ékik át előszöz,  ilyen itercцдi-
tás..ad mandanivalójulkat, mondják vd1 ilyen 
formában i.izіnetüket. F3mlíitettem, Scech- 

neгеk New Yorkban egy garázsban ját-
szanak. Bemutaltót nem tartannak, osak 
prábákat, s ezekre beengedek a kbz&іuéget 
is, lássák, hogyan készüe az velőadás, le-
gyznek részesei. Ha viszont b alegondo-
kunk, hogy еstéről estére a spontarueitás, 
a rögtönzés szándékáva•1 Lépnek a lámpák 
fényébe, hogy az ösztönösséget tullajdon-
képpen hhпΡnatáaszentiíen űuilk, 'megsz•erve-
rebt езг, akkor nyilván kétségeiank támad-
ha4ina'k, edlentmondásterzünik a dél 'és a 
módszer között, az utábbd rrniinddnikább 'a 
modorosság veszélyét juttatja eszünkbe. 

A Bread and Puppet Theater vezet ője, 
Peter Schumann mondta: 

— Mi nem szónoklatokat tartunk, ha-
nem csak saját sebeinket , kínjainkat mu-
tatjuk fel . Nem meséljük el a Bibliában 
írottakat , hanem a bibliai történeteket, 
példázatokat úgy mondjuk el, ahogy át-
éljük. 

Az ilyen átéleseл  akapuló, fényegében a 
színész ás szerep, az  iiinber és gondolait,  a 
test és hit egybealvadásszeríí viszoanyulás- 

na a drámad .aiapanyaghoz a társulatok ѕa-
játos éitvіtele nyújt reálds, tehát hiteles-
ségе t is szavatolá fedenetet. A/ká гcsak a 
kábítászerek élvez ői, ezek a színészek is 
mdndun egyes iа ]kalorcnrnal újгa й'tёйіК  a 
játék mára гát, megszokja szervezetűk, s 
nerce éihіtnek nelkülve. 1!detmódjuk az 
együttеiés, vándorlás, néiКiitözés, és a —
játék, a színház. Hkvaltásuk jelszava lehet-
ne: nem a színházból, hanem a színházétet 
élni. Nemcsak élnek érte, hanem hisz-
nek is 'Menne. •S ez mindennél fontosabb. 
Hit néLkül nincs színház. Fö&eg kіsérletli 
színház nincs. Neverihetjük a színj.átszás 
modern  samánj•ai гnak, önmaguk megpró-
báltatásaúгa és a kegyetlen valóság fel-
i_mreгéэéne felkent papjaemak is őket, s 
Igy már еibdhető, hogy játékuk sporntanek-
tása vallóban meggyőződésböl fakad, hite-
les, átélt, еiköteLeгetitségiik viszont reá-
llis, mеgvgyőző. (Noha, nyilván nénei pro-
fesszianálks megáliapodottság, restin, elen-
gedhetetlieniivl hatalmába keríti őket.) 

Következésképpen vetődik fel a kérdés, 
mi Lesz, ha elszaporodnak az olyan típusú, 
életvktedű  és műиészi-erkö јlesd falfogásín 
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színházak, társulatdk, mint a The P•erfor-
mamce Group, i Bread ainјd Puppet Thea-
ter vagy a Li'ning Theater, amelyekrál 
ma még külön1egességеkként írnak az 
összes lapokban, fényképeznek a képes 
aldalakra, magazinokba. Az eptgonok el-
szaporodása, ha csak utánoznak és nem 
bővítik új 'elemekkel a kísérleteknt, nyil-
ván megfojtja 'a •tömekvése%et, ellaposít-
ja 'a szándékot. Sőt, önmaguk szi ntelen 
ismétlésével az említett tйгѕulаtоk tagjai-
nak tetszik majd úgy, hogy megöregedtek, 
elfáradtak. 

Mindezen veszélyek ellenére, számunk-
ra gazdag taapasztailatokait és fdgyelmez-
tetést •is  kínál gaz еgyetaikamáson, a hason-
ló gondolkozáson a4apuló társulás, szín-
ház- és egуi ttesalapvtásatakhоz. Szímhá-
zaink nak épp az a legnagyóbb fogyatékas-
sába, hogy különböző  prodiJú, művészi 
felfogású emberek közössége. Mindenek-
előtt ezzel s nem a közönség érdekbelzn-
ségével, kiskorúságával magya гázható, 
hogy nincs egyértelműen ekötelezеtt, ,ki-
alakult arculatú sznnházun•k. Ha a színé-
szek, egy-'sét rendez ő  meg író tudják, 
hogy mit akarnak, lakkor közönség is ne-
velődik 'kbr+éjük. Mi mindent akarunk — 
szórakrrztatni, nevelni, elgondotkoztatni, 
kísérletezni és hagyományosnak leinni —
s kitaláljuk, hogy mindeгre !a közönségnтék 
van szüksége, holott csak mi vagyunk 
képteler,eik, 'gyexъgé!k arra, hogy követ-
kezetesek legyiink. Ez a „mi" a jugoszlá-
viai és a jugoszláviai magyar színház vi-
szonyokat egyaránt jelenti. 

A kihívás és a vele járó едkötelezaség 
— mínt az avantgarde színházi kísé гletek 
legsajátósabb ismérve — 'mellett, részünk-
re mindennél fontosabbak, t аnulságosa.b-
bsk a színházszervezési bapaszbalatok, 
amelyek nélkül mind a BI'TEF-e пΡг  látott, 
mind pedig ,egyéb vonatkozású avantgard 
elképгelhetetlen színhházi élebiinkben, gya-
korlatunkban. 

611. BÁBOK ÉS SZíNÉSZEK 

A BITEF az új színházi törekvések 
fesztiválja. A kísérletekben az új sokszor 
éppen a régi. felfiedezését jelenti. Néhány 
eloadási rém színészek, hanem bá'bdk ját-
szottak. Bábokat láttunk a sokat 'emlege-
tett Bread and Puppet Theater, a  stock-
holmi Marionetteatern előadánan, de Pe-
ter Handke némajátékának két színésze is 
féláiarccal játszott, s még a zágrábinak 
Moćkinpott úrjábam is láthattunk ,bab-
jelmezű  színészként. A bábok népszerű-
gég'e nemcsak a kшёііёѕ  hatásra való tö-
rekvéssel, a komikum vagy a monunienta-
litás kiemelésével magyarázható, biasiexn 
a klasszikus értdlarnben vett színészi já-
ték reakoiójaként, az antiszínész irá пnti 
sziikségszerííség-érzettel iás. Ezenk іvül na-
gyobb érzelmi, gondolati skáS бt „fut be" 
a néző : előszö•r !komikus, mert szakaltian,  

majd miindinkбbb tragiknscá válik. A 
bab •talán éppen a tragikum kifejezésiének 
legr_agyszerííbb eszköze. 

A drámákból eltűnik a hagyományos 
értelemben vett drámai h ős, •a nyelv гvé-
hány sablonra redukálódik, vagy telje-
sen euíiittk, a játdktér 'sem játszik tđlb-
bé dönđő  szerepet. Csak a hangцilatterem-
dés szüksége, •a drámais légkör marad meg 
ејélkülözhetюtleniii, és nő  •a színinelőadáso?k 
többi ismérve fđ lé. 

A légkör tere¢ntésére vdszont aligha 
van 'alkalmasabb kellék a Кfжdniböző  irié-
retű  baboknál. 

Interjú Peter Schumann -nal a bábok-
ról: 

— Miért alkalmaz bábokat és álarco-
kat, ha arckifejezésük nem változhat Т  

— Ó, dehogy , borzalmasan változhat. A 
bábok arca , keze, teste rendkívüli lehető -
ségeket rejt . Еn nem szobrászként, hanem 
színészként viszonyulok hozzájuk . Kísér-
letezek a merevségükkel , az otrombasá-
gukkal. Еvekk 'el ezelőtt Szicílián jártam, és 
azóta kis bábok helyett nagyokat hasz-
nálok. Csak egy részletét láttam annak 
az előadásnak , amely egész éven át tart, 
estéről estére, hatalmas bábokkal , csupán 
férfiak számára. A bábokat keményfá-
ból és fémből készítették . Súlyuk legalább 
negyven-negyvenöt kiló. Ez a legnagyobb 
színház, amit valaha is láttam . .. Mellé-
kesen megjegyezve , ezek a fiatalok je-
lenleg a Coney Islandon élnek , mechani-
kusok, abbahagyták a színházasdit. 

— Mit tart fának , nagyszerűnek a szi-
e liai színházban? 

— Nagyszerű  a mód, ahogy kigondol-
ták a valóság átültetését sajátos forma-
nyelvükre . Annak ellenére , hogy egy szót 
sem értek a szicíliai tájszólásból , élveztem 
az elóadást. Napjainkban feleslegessé vá-
lik a színház . Az a feladatunk , hogy meg-
találjuk a színház értelmét . Mi azért ne-
veztük el színházunkat Kenyér és Babu-
színháznak , nyert szer ілtünk a színházra 
éppannyira szükség van , mint a kenyér-
re. 

— Valaha hittem, ma már kevésbé. 
Rengeteg tiltakozásról hallottam, de ke-
vés mozgalomról tudok . Castro Kubán —
mozgalom volt . Legtöbben csak tiltakoz-
nak, mondjuk, Vietnam ellen . A hippyk. 
Az új baloldal . Nem tetszik már, hogy 
a Bread and Puppet -it protest -színház-
nak neveztem el. Mindannyian torkig 
vagyunk már Vietnammal , de a színház-
nak mást kell tennie, mint tiltakozni. 

— Milyen mértékben befolyásolják az 
utcai előadások a színház esztétikáját? 

— Addig nem beszélhetünk sikerről, 
amíg az ötesztend ős kislány is meg nem 
értette , mit akarunk . Akkor már a fel-
nőttek is megértenek bennünket . Az elő-
adásnak már-már ostobán érthetőnek és 
a végsőkig összpontosítottnak kell lennie. 
Erre az intenzitásra nagyobb szükség v an  
az utcán , mint benn a színházban. Benn 
segítségünkre van a technika , az utcán 
csak akkor lehet sikerünk , ha nagyon 
tudjuk, mit akarunk . Mindent összponto-
sítani kell , különben erőtlen és ronda lesz 
az előadás . Az utcai szereplések szoktat-
tak rá bennünket az összpontosításra. 

— Miért reagál a közönség másképpen 
az utcán , mint benn a színházban? 

-- Mert különbség van  a között, hogy 
valaki elefántot sétáltat vagy taxin megy. 

— Milyen az előadás menete? 
— Többféleképpen kezdjük. Néha a 

bábokkal játszadozunk , néha zenévd 
kezdjük s politikával végezzük . Sok függ 
a játéktértől, meg attól , hogy kisebb vagy 
nagyobb bábokkal dolgozunk. 

— Alkalmaznak dialógust? 
— Igen . De nem a hagyományos érte-

lemben. hlővé tesszük a bábokat. Mind-
egyikünk megpróbálja elképzelni, _ mit 
mondana egy -egy bábu . Néha némajatték-
kal kísért elbeszélést alkalmazunk. A 
párbeszéd főleg a bábok méretétől függ. 
A paprikajancsi a legalkalmasabb a dia-
logizálásra . Az óriásbábok alkalmatlanok. 
Ha velük játszunk , rendszerint egyikünk 
beszél mindegyik bábu helyett. 

— Hogyan viszonyul a bábok mérete a 
színházi esztétikához? 

- A legapróbbak a vígjátékokban hasz-
nálhatóék. A legnagyobbak a bohózatok-
ban, a közepes nagyságúak a drámák-
ban: A bábok rendkívüli, határtalan le-
hetőségek hordozói . Egyszerre nevetsége- 
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Ja  

sok és félelmetesek . Azt is képesek el-
mondani , közölni, amit sem az író, sem 
a színészek nem tudnak kifejezni. Ez ép-
pen méretük miatt van. 
— 1иíért? 
— Az emberi test mozdulatai igen ősz-

szetettek és ugyanakkor harmonikusak 
is. A bábok mozdulatai kevésbé össze-
tettek, s ezért ők hatalmasabbo&knak tűn-
nek. 

— Ez szinte Brechtesen hangzik. 
— Az elidegenedés a báboktól származ-

tatható. 
— Véleményo szerint a bábuszínház ér-

tékesebb annál , amelyben színészek ját-
szanak? . 

— En valóban nem mondhatom ol ma-
gamról , hogy szeretem a konvencionális, 
mondhatnám;  normális színházat. De el-
ismerem, volt . közötti k néhány jó is, a 
riportdrámákra, a vallási szertartásokra 
gondolok elsősorban, inog a görög, egyip-
tomi, kínai színházra. 

— Miért hívják színházukat Kenyér 
és Bábu Színháznak? . 

Nálunk a kenyér kenyeret jelent. 
Valami mindennapit, nélkülözhetetlent. 
Amit mi előadás alatt és után osztoga-
tunk: . 

— Miért? 
— Szeretnénk táplálni a népet. 

IV. TESTKIIZE;LBEN A SZ1NlfiдZ 

Ha  az egyik  végflleimek a bábokat tekint-
jük, akkor a ¢n,ásmk mindenképpen  as 
emberi test újbólí• fielfedezése  lehetne.  

A ivéhány miéter magas báibok mozga- 
tását aligha lehetne színksszi ,alakításnak 
mondani, iinkább olyan jelleg(í  fizikai  nlun 
kásnak,  mint amilyen e gép irányítása, 
műiköditetése. A színesre  festett  zsákszö- 
vet, vagy a hatalmasra mérebezett papír- 
rna:sё  teljesen elrejti a Іszírcnészt, fizikai 
munkássá иáltoztatja. F:izёі  elientétibieц  
egy másfajta kí•sémleit, többek közöbt, ер- 
pen as .  'embert, az emberi test lőifiejező- 
készségét, inozdniataiit, saj ártios for nyel- 
vét kívánja felfedezni a színház számá- 
ra, kí•sérli meg leg лftоѕаiљ  keldfCéklkémt 
felhasтдвálni az előadásokfían. A test já- 
téksžer рének megnövіеІkedése köverfake- 
zésiktépp ősszefiigg a fi]anen és a. képes- 
lapókom tapasztalt szex-clömpinggеl. Ta- 
1ат  éppen a fillm bátorútotba erre a szín- 
házat, de itt, legaláibыs eddig, mindig 
kпilönög dránnai funkcibval.  jet  endffkefik 
a test, a  meztelen is és a ruha a гlá búj -  
tatott is. Ezzel magyarázhaitó, hogy nem 
szédül exblbicionjzmusha, ízléstieilenségbe. 
Egysmerű~en, termlészetesem vesszük, nem 
botrárnkozumk meg miatta. 

Napjađnk legtöbbet ercnl:egeteüt  darabja 
a Haj (Iiraд  ) című  rnuslcal. Botránykő  a 
bigottok szarnében, hasznot hozó, példány- 
szárn •втеlо  alkalom a szenzációhajháвzás- 
bál élők számára. A színházi szakembe- 

rek számára рек  ig előadás, amelyet feltét-
дΡenül látni, ismerni kell. 

(A magyar színházi élet mozdulablam-
ságáról, enyhébbem: nehezen xnozdbtható-
ságárál ismert. Azért érdekes éppen egy 
magyar szerzőt idézni a Haj :kapcsán.) 

„Csaik annyit szeretnék jelezni, hogy .a 
H•air színpadra viszi 'azt az irányt, ansi,-
m az egész világon és nálunk is igény 
van: agy új szertamtasosságot. Az angol 
szöveg alcíme az is, hogy , törzsti тb H mű", 
aanelybеH egy csoport fiatalibdl álló vad 
törzs, tizenkét fiiú, •tizenkét lány, helyen-
ként még többen is, látszálag érteimet-
lenül szétmenneik és összerohannak, és 
ugyančsalk látszólag összefüggéstelen je-
ieneteikben .eljátsszák életük fomбkját, 1á-
zadásukat, a lázadás bukását és érteimet-
lernségét. Ezen belül az .a p la пsat, iamiikor 
egy áriási ponyva alá másznak, majd on-
nan ruhá іtlanul kibújtnak, fejezi ki, Hamvit 
ez az Iskola mond: a teljes kiszolgáltatott-
ságot. Valóban csupaszon állnak ott, csak 
a szőrzetük van rajtuk, mint az állati- 
ken, azt hliszem, harminc másodperciig, бs 
ezzel azt fejezik ki, hogy itt vagyunk, 
fitatalok vagyunk, nem tudunk semmit 
sem tenni. Uüána ti is megy a függöny. 
Több nézővel beszéltem, fiatalabbakkal 
is, !tulajdonképpеn senkinek !sem jutott 
eszébe a meztelenség szexualitása vagy 
eroФnkusna, csak az, hogy szegények, mi-
lyem rossz nekik." 
(Boldizsár Iván: Nyílt titkok. Színl тáz, 
1969/9.)  

Nekem Balázs Béla jut eszembe: 
— A meztelen emberi best rég a ezexu-

aditásba!n is a tökéletes magányosság 
szimbólunna. 

A III. BITEF-en .az  emberi fesst a The 
Performance Group előadásábrаn., 'a dán 
Odiar, Tester által 'bemutatott Pieter Se-
berg-darabban (Feral), Peter Handke rid-
ma j átékáiban (Amikor a pártifogolt párt- 
fogó alkar lenni) kapott különösien jelentős 
f : akciót. 

A Dioniiszosz '69 egyik jelenete .a szü- 
letést jelképezte: a férfiiak hason feksze- 
nek a földön, szorosan egymás mellett, a 
nők sziinftdn szorosan, egymás után fö- 
löttu k állnak terpeszállllsban. A férfites- 
tek és á női lábak húsalagutat alkotnak 

a méhet jelképezve, s a kiilönböző  
irányban végzett mozgással 'a sziietés 
rítusát kii б  nják felidézni: a húsalagúton 
egy meztelen férfi vonszolja át magát. 

Mindez egy pillanatra sem tűnt porno-
gráfiának. 

Az Odin Teatnet előadása — Eugenio 
Baciba rendezésében — azt juttatta eszünk-
be, milyen gyönyörű  mozgdszebrok lehle-
tősége rejlik az emberi testben, milyem  

nagyfokú kifejezá1készségge1 rendelkezik 
testünik. 

&hееhner is, Barba is a lengyel Jerzy 
Grotowski tanitvdaiya, az ő  elmélete sze-
rint dolgozik, késziti fel színészeit. 

Részlet Grotowskl egyik írásából: 
— Legfontosabb elvem : ne adjunk a 

színésznek receptet , a formai megoldások 
egész raktárát , mert a színésznek bakii 
kell megkeresnie és megértenie a kifeje-
zési formát. Legtitkosabb bensejét kell 
kitárnia, az önmutogatás legkisebb jele 
nélkül . A színészi játék az egyén totális 
önfeladását jelenti. 

A varsói Kísérleti Színház tulajdon-
képpen laboratórium , ahol azonban a 
színész nem kap kész recepteket, hanem 
olyan segítséget, amellyel a munkája elé 
tornyosuló akadályokat leküzdheti. A bel-
ső  átélés útjának egyik akadálya maga a 
színész teste, mert például a bels ő  impul-
zus és annak látható külső  reakciója kő-
zött semmiféle eltolódásnak nem szabad 
lenni. Az átélés akadályait nem lehet 
betanult tгükkökkel és fogásokkal le-
győzni, mint ahogy egyetlen belső  folya-
matot sem lehet senkitől eltanulni. 

Gsotowski ennek értelrnében hí гes la- 
boгatóriumábaдl івeglkisérli felfedezni a 
test legrejtetettebb lehetőségeit, hajdé- 
konnyá, hatalmas fizikai munkára, meg- 
erőltietésre is aФkaд¢nassá teszi, edzi. Gro- 
towski színházábaan és követőinél a „szí- 
nész nem ,eljátssza a szerepét, hanem a 
dráma magja о  maga., testi-fizikai jelen- 
léte". 

V. A OSEND MINT ESZTÉTIKUM 

A test-szímhзz sajátos megnyilvánulása 
Peter Haaidke nérna'јбњбka, amely egyet-
len kifej ezőeszközkr nt az emberi test moz-
dulatait vallja. De lényegesen külöavbö-
zik azdkból a példáktól, amelyeket az el ő-
ző  részben említettünk. H,amdkená•1 a test 
szerepe máss, mint a Grotow kЈin ne'лelke-
dett Scheahneтnél vagy Barbánál. 

Mivel a színészek egyetlen szó anélkül 
„já Івzanak" az egész előadás folyamán, 
szülkségszerűe¢n mozdulatokkal közvetítik 
közбгеёgük fеlé gaz írói alapállást, monda-
nivalót. Ezáltal mindem szerep az emberi, 
színészi testre és mozdulataira hárul át 
Tévedés leшie azonlbaai pantomimnek mi- 
nősíteni a Thealter am Turm két szímé-
szénék előadását. Mozdulataik nem stili-
záltak, mént a különös formanyelvű  pan-
tominrnbn, hanem a iegtemiidszeitesehbik, 
mirndennapiak, сeálmsak. Handke szárHéra 
a beszéd nélküli színfiáz nem néma szín-
ház, hanem els&soitaai olyam dráma, 
amelyhez, tiz emberek valamint az embe-
rek és ia• tárgyak közti viszony kilfejezése-
ként, feleslegesek a szavak, sziikségbelen 
a beszéd. A póréfogó eszik, olvass, leül, 



13 

felmászik a székre, az asztalra, répát sze-
letel, s a pártfogolt készségesem utánozza. 
Ennyi a beszéd nélküli színház előadás .-
na!k cselekmenye. 

A. test színházi funkciójának megnöve-
kedésénél már utaltunk a film hattósára. 
Lehet, hogy ez esetben sem mell őzhetőek 
a film tapasztalatai. Bailázs B.éla a Film-
kultúra című  könyvébеn így ír a néma 
monológról: 

— A modern színház a hangos mono-
lógot sem használja . Monológ nélkül pe-
dig néma a hős, éppen mikor legőszin-
tébb , legelfogulatlanabb , legmélyebb: ak-
kor, mikor egyedül van. A mai közön-
ség nem szívleli a hangos monológot, ál-
lítólag azért , mert „nem természetes". 
Nos, a film lehetővé tette a néma mono-
lógot, amelyben az arc játéka szólalt meg 
a mimika legfinomabb árnyalataival, mely 
nem zavarja a néz őt, mert természetes. 
Bennük megszólal a magányos emberi 
lélek, őszintébben , elfogulatlanabbul, mint 
minden beszélt monológban , mert akarat-
lanul és öntudatlanul szólal meg. 

Handke nyilván erre Ia tapasztalatra épít, 
de ő  nem arcjátékkal kívánja , ;elmondani" 
darabját vagy ennek részleteit, nála a náma-
sáag a besz'édtől való irtózás, a 'beszéd ha-
missága, :hazugsága elleni védéke~és eszköze. 
Említettem, színrészeinek mozdulatai a leg-
termlészeteLsebb еlk, snintha nem is telt né-
zót'ér előtt állnának, a némaság is en-
nek a гbernnészetességnék a kiferjezője. Ha 
Handke megírta volnia mindazt, amit 51 ј-
nёszei némán, mozdulatokkal játszanak el, 
mert minden színpadi párbeszéd vagy 
hangos monolog megszerkesztett, kevés-
bé Menne kifejező. Mivel pedig az a cél-
ja, hegy a nézők olyan mozdulatok lát-
tán, amelyeket naponta •alllkalmaznalk, ön-
magukra ismerjenek, egyáltalán inam fe-
lel meg a műviség látszatát kelt ő  páalbe-
szédek halmaza. Számára a csend a fon-
tosabb, a némaság eszközzé válása. 

I аndkennál a csend esztétikai kategó-
riává válik, s ugyanakkor sajátos etikai-
filozófiai feladatot •teljesít. 

Peter Нandke mindössze egyórás, be-
széd nél,küli játékával is a BITEF legna-
gyobb meglepetését szolgálhatta. Nem 
árt tudni azonban róla, hogy néhány év-
vel ezelőtt még éppen a beszédјбádi kna, a 
szavakban való kifejezés 1eh.et őségeire es-
küdött, építette Sprećhstückjeát, s hívta 
fel mabg "ara a közvélemény figyelmét. 

Il észlet az đnbecsmérlésbбl: 
— Világra jöttem. 
Lettem. Nemzettek. Keletkeztem. Nö-

vekedtem . Mеgszületteхn . Az anyakönyv-
be bevezettek. đregedtem. 

Megmozdultam. Testem tagjait mozdí-
tottam . A testemet mozdítottam. Egy 
helyben mozogtam . A helyemről elmoz- 

dultam. Egyik helyről a másikra mozdul- 
tam. Mozognom kellett. Mozdulni tudtam. 

Tanultam . A szavakat tanultam . Az ige-
időket tanultam. A van és volt közti kü-
lönbséget megtanultam . A főneveket meg-
tanultam . Az egyes szám és a többes szám 
közti különbséget megtanultam . A hatá-
rozókat megtanultam . Az itt és az ott köz-
ti különbséget megtanultam . A mutató 
névmásokat tanultam . Az ez és az az köz-
ti különbséget megtanultam . A mellék-
neveket tanultam . A јб  és a rossz közti 
különbséget megtanultam . A birtokos név-
másokat tanultam . Az enyém és a tiéd 
közti különbséget megtanultam . Szókin-
esemben gyarapodtam. 

Részlet a Közönséggyalázásból: 

— ... Mi nem mesélünk önöknek. Mi 
nem cselekszünk. Mi semmiféle cselek-
ményt nem játszunk el önöknek. Mi nem 
jelenítünk meg semmit . Mi nem hitetünk 
cl semmit . Mi csak beszélünk . Mi azzal 
játszunk, hogy beszélünk .. . 

Mi nem akarjuk megfertőzni önöket. Mi 
nem akarjuk érzelmi kitörésekkel meg-
fertőzni önöket. Mi nem játszunk érzel-
maket. Mi nem nevetünk önökkel, mi nem 
sírunk önökkel . Mi nem akarjuk önöket 
nevetéssel nevetésre ragadni , vagy neve-
íéssel sírásra, vagy sírással nevetésre, 
vagy sírással sírásra. Noha, a nevetés ra-
gadósabb a sírásnál , mi nem akrajuk önö-
keč  nevetéssel nevetésre . Es így tovább. 
Mi nem játszunk. Mi sem-ma  sem ját-
szunk . Mi nem alakítunk . Mi nem geszti-
kulálunk. Mi kizárólag szavakkal fejezzük 
ki magunkat. Mi csak beszélünk . Mi kife-
jezünk . 

Azáltal, hogy beszélünk önökhöz, tud-
tára ébrednek ömnagaknak . Mivel mi 
önökhöz szólunk, nöwkszik öntudatunk .. . 

Ilyen szöveget mondanak változó beszléd-
ritmussal a huszonhét éves Peter Handke 
egy-egy гбggebbi darabjában a színészek. 
Ez 'a beszéd-daraab vagy beiszéd-játék az, 
amelytől a pantaanimmikus és beszédelemek 
keverésén át Handke eljutott a 'beszéd nél-
küli színházig, az egyik legtisztább for-
máig. 

Ezt az utat példázza Handke вeбgrádlb'an 
adott nyilatkozatának egyik a ёszlete is: 

— Ha két évvel ezelőtt kérnek meg, hogy 
mondjak véleményt a színházról , az iroda-
lomról , szívesen tettem volna. Ma azonban, 
azt hiszem , bogy az ilyen beszélgetések, 
nyilatkozatok, interjúk teljesen fölöslege-
sek és ostobák. 

V1. úJNATURALIZMUs 

Nehéz lenne eldönteni, hogy kinek az 
érdeme, az íroé, •a rendez őé vagy e színé-
szeké, de tény, hogy a: Pártfogait ael őadá-
sóraak sajátos légköre volt, amely лΡlémasá- 

gával is jobbam provokálta a néz бket, mint 
jó néhány másák produkció. 

Hogy .a. némaság, a színpadi csend metny-
nyire kifejező  lehet, bizonyítgatta ajz angol 
Edward Bond drámája fesztiváli bemuta-
tó]anaik utolsó jelenete is. A frankfezi és 
a londoni színészék el őadasában a néma 
jelenetek mellett egyéb közös vonások is 
fellelhetők. Mindkét előadás a naturalizmus 
cin iséј évеl illethető . 

A naturalista színjátszas, az utóbbi két 
fesztivál tanúsaga szerint .is az angol szín-
játszás egyik domináns iгбnyzattaként tart-
ható számon. Nyilván az eddig, több he-
lyen még ma is divatos óntételes, kihagyá-
sos játékmád ellenhatásaiként „fedezték 
fel' újra. De Angliában ezenkívül össze-
függ a drámairodalom egyik legjelent ő -
sebb iгбnyzatána'k előratörésével. Az Os-
borne vezette düihős fiatalokkal induló új 
amagol drámairodalom tudvalevőleg a szó-
rakoztató színház antí рбlusát jelenti —
nérni átalakulás ellenére —még ma is. S 
mint ilyen, szükségszerűen meneküil 'az élet 
legtermészetesebb, naturalista hernutatasá-
hoz — ahogy a regénypályáztatunk legjobb 
műveire reagáló Közlemény óta divatossá 
vált sálunk is fogalmazni, jellemezni egy-
faajta írói amgazsб lltságoit —, az élet sötét ol-
daiaainak ábrázolasához. 

A  The  Royal Court ellбadásain nem ritka-
ság rántottát siitni, vizet forralni, teát f őz-
né, ruhát vasalni a színpadon, ami a szí-
nen történtek hitelességének szü'kságszer ű  
megnyilatkozása. D,e mindez nem keverhe-
tő  össze a legaprabb résгlete'kre  is  beteges 
gondossággal ügyelő, a romantika ellen-
hatásaként létrejött múlt szazadbielli natu-
ralizmussal. Az új rnaitumalizmus nem az 
életet akarja utánozni, hanem az élet 
apró tőrténésieine'k 'bemutatásával, szín-
padi megj,ellenítéslével a figyelmet az 
élet sivárságára .egylhangúságára irányí-
tani. Ez a naturalizmus ,lényegében azt 
szolgálja amit a kafkai utánérzés-
ből fakadó paralbolisztikus művek tömke-
lege szeretne megmutatni: az elidegariedést, 
a magányt, az egyes ember — pa.rány đ  em-
Nerke — tehetetlenségét mindennel és 
mindenkivel szemben, aki és aami köniilve-
ezi. Ilyképpen, modern életérzésként kap-
halt  helyet, lehet időszerien igazolt, natu-
rahzmusa ellenére is, az ilyen előadás az 
új színházi törekvések feszttiиálján. 

Az írás címe 'az .itt található esszé-cson-
kok papírra vetése után foga дmazádott meg 
bennem. Érvem, némi magyarázatra szo-
rul. A cím jelzője — !kilhaszлбlatlan —
nemcsak az egyes tárgykörök kínálta na-
gyobb, több irányból és több irányba fu-
tó szálai követésének lehet őslégére, hanem 
egy nagyszerű  rendezvény tengernyi lehe-
tőségére is utal. Ez nem menteget őzés, csak 
sztiksiges magyarázat azoknak, akik a III. 
BITEF-ről mást tartan"antik fontosnak ei-
mondani. 

GEROLO L.9SZLó 
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Napjainkban mind időszeгúbbé válik, 
fбkuszponbba kerül az írói etika kérdése, 
amely rásüti bélyegét egész irodalmi бe-
tünkre. Nini véletlen, hogy a közelmúlt-
ba_ heves viták folytak az irodalmi kö-
riikben, melyeik közvetve vagy közvetle-
nül épp ezt a problémát igyekentek meg-
vибgítani, illetve ellhomályosítani, nцisz-
tifikálni vagy eliminálni — a vvbákban 
résztvev&k hovatartozásától függ ően. É}s 
lényegében ez az elvi vagy személyesked ő  
szácsatáгozásdk magva: a hovatartozás, 
amely alapvetően határozza meg az :egyes 
fejtegetések imányvonalát,törekvését, 
oélját, hangneonét, milyenségét és minősé-
gét, mégpedüg etikai minőségét is. Mert 
végerednv nyben, ha nem is precíz körvo-
nalazás~ban, két különböző, egymással 
sokszor ellentétes érdeklődésű  nsaduní 
csoport konfliktusáról van szó, .a polibi-
kuв  és az alkatátáгsadalom globális tago-
zódásárát. Az ilyen tagozódás pedig eleve 
kizárja a meggyőzést, vagy a közös neve-
zőre jutás lehetőséglét, hisz egymá5nak 
természetesen ellentmondó alapmagatar-
tás, szemlélet, érdek és igazságérzet alap-
ján jelentkezett, melynek eloлélyíitése csak 
kiélezi a szakadékot, a kétféle igazság és 
etika között, hagy ktegyezés nem Fis jöhet 
létre az egyik vagy másik fél egészséges 
jellemének öncsonkítása, illetve er őszakos 
eltoxzítása nélkül. Mert miről  is  van szó? 

A vitát természetesen az az Irodalom 
robbantotta ki, melynek valóságábrázolása 
és társadalornszemléLete nem felel meg a 
mindennapi politikánkat egyengető  és irá-
nyító rétegnek, vagyis —jellemz ő  módon 
— a mű  politikai értéke és érettsége vált  

a р®1itlkai. és 
az trói etikáról 

új jezsuiták II. 

kérdésessé. Irodalomesztétikai szemszög-
ből nézve ez teljesen mellékes, vagy leg-
alábbis hatodrangú kérdés, nevetséges és 
tudománytalan, szeanellenzős koonbánkodás, 
mi Több, az egуlénј. alkatósгabadság meg-
kéгdőјQlтјése és melQőzése. Politikai mércé-
vel mérni egy 'irodalmi .alkotбst nem más, 
mint az irodalomtudomány és az esztétika 
ellen еllkövetett durva, szatócs merénylet, 
amennyiben a mű  már súlyosnak talál-
tatna a poesis mérlegén. >pp ezért jogos 
az íróember felháborodása, amikor az 
irodalmat egyszerű  propaganda vagy el-
lenpropaganda szövegekknt fogják fel, 
mert ez a felháborodбs az írói etikából 
fakad, és a következetes ailkotó termé-
szetes, szükségszer ű  reakciója a kívülről 
jövb, szuvercenitását fenyegető  beavatko-
zásra és — mondjuk ki — hatalmaskodás-
ra. 

Mindennek ellenére, mégsem vethetjük 
meg és ítélhetjük el egyéntelrnűen a poli-
tikai іnterveowiбt, csak azért, mert kívül 
esik az irodalom szféгбwn és önmaga szű-
kes korlátaiba igyekszik szorítani a műal• 
kotást, a művészetet általában. Ugyanis, 
mint azt már fentebb emutettem, a konf-
liktus két kiilönlböző  alapmagatartás és 
szemlélet, vége$ soron pedig két különbö-
ző  etika eredménye. Míg az irodalomesz-
bétika számára teljesen mellékes és jelen-
téktelen tényező  lelhet a mű  polбtikan töl-
tése, addig a politika ezt elsőгamgú ér-
tékn éгőnek tekinti a maga társadalmi 
szerepéből és helyzetébal kifolyólag, és 
ezért a polibikus számára lényegtelen 
vagy csak kevésbé fontos az esztétikai 
érték, inkább az irányvonalának és törek 
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vésaim ek megfelelő  hangnemet és ábrá-
zolásmódot tartja szem előtt. Az 'Iroda-
loгΡmtudamánnyal eиenatétben .a •mű  gya-
korlati használhatóságát, hasznosságát 
vagy ártalmasságát méri a saját specifi-
kus érdekprizmáján keresztül. Mert a po-
] tikaj etika elsősorban taktikus etika, 
mely a valóságat a maga elképzelésihez 
és céljaihoz igyekszik idomítani, rnig az 
alkotói •etika inkább a tapasztalatok, a 
jelenségek, az érzések, a gondolatok stb. 
egyéni szintézisének minél tökéletesebb 
kivetгtése. LéaLyeggében ezen a iponton is 
ütközik еgymással a két világszemlélet és 
v1l gfеlfogás, itt is van az ellentétek ire-
dője. 

Nyilvánvaló, hogy az dindalom és a po-
litika valóságahoz való vjszonyulása hatá-
rozza meg •вlsősarban az irodalmi és a 
politikai, :illetve az írói és a politikusi eati-
kát, tehát els'ősorban e kétféle viszonyu-
lás 1!ényеgét kell megvizsgálmumk és fel-
térképeznünk, ha megkíséreljük defini-
álni гnl •егnlétiiket. 

Hagy az irodalom nem a 'köznapj t6r-
ténések és jelenségek egyszer ű  krónikája, 
vagyis a mindennapi valóság visszatiijkrö-
zése, azt ma már szükségtelen külön •bi-
zonygatnunk. A műalkotásra nem úgy 
tekintünik, mint az empirikus tapasztala-
tok gyármájára, hanem sokkal 'bonyolul-
tabb, jnkább teremtő, mint rögzítő  folya-
mat eredményeként fogjuk fel. Ezért a 
költészet valósága nem a• .megtörténtek 
stиliz t szervírozása, hanem a valószer ű  
valóság, a társadalmi, a közösségi vaagy az 
egyedi helyzet és ágylapot aesszenoiális sűrí-
tése az alkotó egуnéniség sajátos léiekko-
hój'ában és a mű  ennek a tömörített, lé-
nyagében megragadott valóságnak étet-
és világérzésnek a 'kivetítése. Azonban ez 
még korántsem jelenti a teljes, társadal-
mi vagy személyi (egyedi) valóság asszi-
milálásának és kivetítésének a szükség-
szerűségét, sőt a legátfagább képt ől a leg-
pa:ránynbb részletig terjedhet a feldolgo-
zo5t anyag, anélkül, hogy ez bármilyen 
kihatással is •lehetne a .mű  esztétikai ér-
tékére, a művészi megvalósulásгa. Az al-
kotás súlyát nem az alkotás társadalmi 
á'bmlérője szabja meg, és az írói etika sem 
ennek az átmérőnek a ftiggvénye. Mert 
kétségkívül nem a mennyiségi kiterjedиs 
a pozitív-negatív sokoldalúság, hanem a 
mjnőodgi rétegeződés, az asszimhSисiában 
feltárult •és a kivetítésben megvalósult 
mélység, a látszat alatti valóságn ők vagy-
is Ia mélyvízi valóságnak egyszer] és 
egyedi megragadása avatja művészi alko-
tássá az alkotást, és ezt nevezem én va-
lószeгíí valóságnak, mely több és sdkré-
tűbb, tehát hitelesebb is a felszíni valóság 
rögzítésénél. Ezért, amennylj~en valódi 
irodalmi ёгtékksl állunk szemben, vagyis 
paésissel (hagy a Crocei felosztássa•1 él-
jek), egy pillanatig sem :lehet kétséges 
szímunkra az írói etika tisztasága. A po-
esjs minden esetben •érvenyesíteni tudja 
és érvényesít] is az írói etikát, szinte füg-
getlenül az alkotótól, sokszor .az író er-
kölcsi és eszmei meggy őződésének ellenié-
re h, amire szépszámú példa akad a vi-
lágiradalomban. Az írói etika kérdése a 
poesjs esetében tehát tárgytalan, hisz ér-
téke egybevágós'ágat mutat az esztétikai 
értékkel, és nem is választható külön at-
tól, csak önkényes mesterkedéssel. 

Ezzel ellentétben már egészen más a 
helyzet a 'leteratura' területen. Itt ugyan-
is ellentétben .a poesissei, leginkább az 
író múlja felit alkotását, mindvégig az 
ő  emberi és nem alkotói (mivel az többé-
kevésbé •erőtlen) egyénisége dominál, 'hogy 
széles út marad a különféle személy], eset-
leg csoportérdekek propagálására, szajkó-
zására. Valójában itt merül fel az írói 
etika kérdése, ami 'lényegében semmiben 
sem k.ilönbözk a gondolakiadó ember, az 
enteпekti еi etikai kérdésétől. Mert a 1e-
teratura szerzője azzal, hogy mindvégig 
ellenőrzése alatt tartja és i гбnyvtja aiko-
tói vadóságának az alakulását, automati-
kusan válaszút elé 'kerül a megalkuvás I s 
a kiállas metszőpontján. Persze .ez nem  

jelenti azt, hogy minden esetben meg is 
alkuszik, ellenben ekkor már a silányabb 
esztétikai eredmlények araellett önkénte-
lenül ás felbukkan a kritikusban az írói 
etika értékének a kérdése, és gyaln -an ez-
zel ellensúlyozza a mű  gyöngéit, vagy 'ho-
mályosítja el amúgy sem fényes fellob-
banásait. De tévedés ne :esgék: az írni eti-
ka még sebben az esetben sem mérhet ő  a 
politikai vagy az ideológiai etika mёrcé-
jével, az ő  egyetlen máltó jndikátora, 
most is a poesis etikája marad, vagyis 
a konkrét kérdés az, hogy ha esztétikailag 
nem is teljesül ki :egészében a mű, köve-
n tudta-e legalább a mélyvízi valóság 
áramlásait, vagy pedig megtorpant és 
visszaevezett a kicirkalmazott felszíni 
szürkeségbe. 
Végin araég ;egy lényeges fokozata van 

az írói etikánalk, ez pedig, mikor közön- 
siéges röpirattá, irománnyá és propagan-
da-am.yaggá süllyed, álljon bármilyen esz-
me, Illetve érdek (mert ebben az •eset-
ben már szinte kivétel néLkül érdekгdl 
van szó) szolgálatбban. Ilyenkor ismét 
azonosul és egybevág az esztétikai érték 
az etikaival, vagyis ,mmndkettő  a nuцáцal 
egyenlő . 

Természetesen nemcsak ez a három eti-
kai kategória van jelen az irodalomban, 
mintahogy az irodalmi értékek sem osz-
tályozhatók egyértelműen és tévedhetetlen 
pontossággal e hármas felosztás szerint. Ha 
konkrét szerz őrбi és 'konkrét műről van szó, 
a vizsgált anyagbál kiindulva, figyelembe 
kell vennünk a sajátos átmeneti és ötvöz ődő  
nüánszokat ahhoz, hagy adekvát képet al-
kossunk. Az összefüggés a mű  esztétikai 
értéke és az írói etika között azonban 
már egy ilyen globális felosztás alapján 
is nyilvánvaló, hagy szükségtelennek ta-
lálom a kérdés további felaprózását és bo-
nyolítását. Ez az összefüggés pedig, ha 
nem is egyenes arányú, a mű  értékének 
csökkenésével párhuzamosan az alkotó 
személyes etikai ki'állás бt helyezi előtбг-
be. Az írói etika tehát nem •más, mint az 
individuum, az atkató vagy az a:lkatással 
kísérle іtező  egyéniség etikája, mindjg 
személyes, független és specifikus, aaneny-
nyi'ben csakugyan egy morális magatar-
t".s megnyilvánulása. Lényegét a ,gondol-
kоdó és :kutató ember az adott val бsбg-
hcz való legbens őbb viszonya határozza 
meg, ered'ője tehát sohasem egy csoport, 
hanem a mélyvízi, lényegi valóság kita-
vetkező  aгlapmagataгtás és álбеfaglailás, 
mely neon egy érdek vagy cél jegyében, 
hanem a mélyvízi, lényegi valóság kita-
pintásának igényéből fakad. Ha ezt az 
igényt feladja az alkotaember és egy meg-
határozott cél elérését szorgalmazó cso-
port szolgálatiba  611, legyen bármilyen 
nemes törekvésű  is ez a csoport, lemond 
a saját etikájáról, idomul és alkalmazko-
dik, a mélyvízi valóság kutatása helyett 
a felszíni valóság feltétel nélkvli elfoga-
dását vállalja, feladja eagyénis йglét és ez-
zel elárulja a költői étikáft, melyet egy 
csoportérdek szolgálójává degradál. Ilyen-
kor leginkább a politikai etikát közeliti 
meg és annak védőszáт  nyal alatt keres 
menedéket. 

Mert az írói etikával ellentétben a po-
litikai etika sohasem egyedi, önálló és 
eredeti, hanem egy politikai irányvonalat 
követő  csoport a ćél érdekét szolgáló tak-
Ukal magatartása, mely vagy a hatalom 
átvételére, vagy pedig a hatalom meg-
tartasára és megsziláгdulás'ára irányul, 
kijl nböző  ideologiai fedezetekre támasz-
kodva (korábban már írtam a politika és 
az idealágцΡa viszonyáról — (Ij jezsuiták 
I, Ítj Sушpos(i'on 44. sz. —így most fe-
leslegesnek tartom a kifejtett téüelek 
megismétlését, csak figyelmeztetni szeret-
ném az olvasót, hagy ezt az összefüggést, 
vagyis a politika hatalmi szerepét és Id-
váltságos helyzetét, most is mindvégig 
szem előtt kell tartani), ennek megfelelő-
en a politikus valóságszemlélete lényegi-
leg külenbözik a¢ atkató vjlágazemliéleté-
től és többnyire azzal ellentétes igények-
ből táplálkozik. 

A politikus eleve lemonddtt egyéniségé-
ről, •személyiségét egy politikai közös-
ség •érdekejhez idomította s valószemléle-
tét az adott közösség valóságigényeivel 
azonosította. Számára mellékes és 'közöan-
bös, de sokszor ellenséges a különös és az 
egyedi jelenléte, a részletjelenség elmélyí-
else és belső  feltárása, mert szemlélete 
csak az általánosat ismeri és a. társadalmi 
átmlérő  maximumát ,kíséri figyelenznel. 
Nem ér гб  és nem •érdeke a lényegi „pe-
pecsel:és". A valóság számára a felszíni 
valóságat jelenti, a jelenségek és törté-
nések egyszerű  regisztтalását, a statiszti-
kai valóságat, hogy ezzel bizonyítsa tö-
rekvéseinek helyességét és szükségesslégét, 
vagyis hatalmi pozíciójának törvaénysze-
rúségét. Sok esetben azonban nem elé-
gedhet meg még a felszíini valóság egy-
szerű  rögzítésével sem, aha az eltérést mu-
tat vagy ellentétbe kerül pillanatnyi ér-
dekeivel. Ilyenkor a taktikához folyamo-
dik és a propaganda, valamint a tömeg-
tájákoztató eszközök ára:dataval igyekszik 
megteremteni a számára megfelelt tör-
ténelmi valtббgat, mely már nem is a fel-
színi valósággal, hanem ,a vaiáság-illúziá-
va•1 azonos. Sгeanfényvesztlés? Több mint 
valószínű. Azonban ez a magatartás még-
sem ,ellentétes a politikai etika törvényé-
vel, nem amorális az adott érdekszférán 
belül, hanem logikus és természetes, ma-
ga a politikai etika, mely egy távolabbi 
érdek szemszögéből vizsgálja és egy álta-
lános 'közöss!égi réteg vagy osztálymérc е  
egységeivel móri az emberi magatartás 
értékét. A politikai etika számára tehát 
sorsdöntő  a ршanatnyi helyzet és az adott 
helyzetből kikövetkez ő  céljainak megfe-
lelő  taktikai megoldás, még ha az sokszor 
a valóság-kép egyes részleteinek esetleg 
teljes egészének a meghamisítását és 
megtagadását is jelenti. A politikus maga-
tartása az elszemélytelenít ő  szólamokra 
támaszkodó csoportérdekk a hatalmi pozí-
ejó megvédése. 

Az előbbiekből 'következik, hogy az al-
kotó] etika csak elvétve külön specifikus 
esetekben az ideális 'körülmények 'között 
lehet azonos a politikai etikával, egyéb-
ként nvindenesetre szembe kerül vele. Per-
sze, ez még nem jelenti azt, hogy az iro-
dalom és a politika állandó nyílt etikai 
harcot folytat egymással, ugyanis legtöbb-
ször megfér egymás mellett a kétféle va-
lóságszemlélet és val бsбgjgény, hisz az 
irodalom csak kivételes esetekben veszé-
lyeztetheti .komolyabban a politikai takti-
ka koarnbinációít. Mégis ha netalán adó-
dik egy-egy ilyen helyzet és kiélez ődik az 
ellentét, nem lehet kétséges, hagy melyik 
magatartás kényszerül visszavonulásra, 
esetleg saját etikai törvényednek az amo-
rális feladására. Már töib'bször is leszö-
geztük, hogy a politika a hatalmi irá-
nyító kiváltsáagos helyzetét élvezi a társa-
dalomban. Teгmészetes tehát, hogy az ő  
érdeke lesz döntő  jelentőségű  egy-jegy 
öss.zettitzés folyamán, és hogy az ő  hatal-
ma, vagyis valósága és igazsága érvénye-
sül. Ne várjwk hát a lelkiismeret-furdalás 
és a nagylelkűség hullámait a politikától, 
ha erősza'kosam lép fel az irodalommal 
szemben, hisz ez sajátos etikájának vagyis 
a pillanatnyi érdek •etikájának a durva 
megsértése volna. Az irodalom számára 
nem .marad más hátra, mint hagy maka-
csul szembeszálljon ezzel .az etikával, meg-
kookáztatva a hátalmi visszaütéseket, vagy 
hegy visszavonuljon a burkolt ábrázolás 
ezernyi álarca mögé és hiú reménnyel 
várjon az elkövetkező  korok igazságszol-
galtatására. 

Természetesen a kompromisszum lehe-
tősége se zárható ki az ilyen esetekben, 
d•e ez a kompromisszum nyilván egyolda-
lú, vagyis az alkotói magatartás feladá-
sa az új jezsujták fegyvertörtetésétől 
származó megszeppenésben. Ez azonban 
mái nem az alkotói etika, hanem az írói 
szolgaság és amoralitás .kérdése. 

PODaOL$ZK1 Э éaZSEF 
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KÖLTÉSZET 
uram 
egy ezrest 
emeltem ki az imént 
a zsebébő l 
sajnos többen észrevették 
feltételezem figyelmeztették is már 
éppen ebbő ! kifolyólag 
döntöttem úgy hogy a pénzt visszaadom 

ÚT 
megyek az úton 
hátranézek 
jönnek utánam 
tapossák a gázt 
mi tagadás 
a nyomomban vannak 
nincs más hátra 
ismét szaladnom kell 
ismét beugranom a bokorba 
ísmét állnom ott 
zsebkend ő t szorítva homlokomra 
félelem nélkül 
ismét hallanom 
hogy rólam beszélnek 
a kanyarban egy pillanatra 
eltűnnek 
és aztán teljes sebességgel 
már jönnek is visszafelé 
nagyon is jól hallom 
mit beszélnek 
ugyanazt mondják 
ott 
ott 
ott 
ott áll 
elrejtőzve a bokorban 

HALÁL 
óvatosan körülnézett 
lábujjhegyre állt 
chicágóban láttam egyszer 
hozzá hasonlót 
az is vörös volt 
pipacsot dugott 
az is a valagába 
fényképezni kellene 
és képét kiosztani 
a szemfüles taxisof ő rök 
között 
kinyomatni az újságokban 
bélyegekre 
a mosóporos dobozokra 
behúnytam szemem 
de csak a csikket 
szakította le számról 

BSMERőЅ  
ott ül a homokban 
most látszik csak 
hogy igazán kicsoda 
most hogy kitüntetéseit ő l 
megfosztották 
most hogy így mezítlábasan 
félmeztelen 
tejfogakkal szájában 
egy evőkanállal 
kényszerül forgatni a homokot 
hajdani hadvezérek államférfiak 
társaságában 
micsoda gyülekezet 
négykézláb 
mit kereshetnek vajon a homokban? 
mondom azóta meg sem ismer 
jóllehet a jobbkezem volt 
első  emberem 
nagyon megváltozott 
azel ő tt kopasz volt 
szemüveges 
gondosan öltözött 
és sírni sohasem láttam 
mi lelte? 
odamegyek és megnézem 
magunk között legyen mondva 
tegnap a nadrágjába csinált 
és rémülten 
forgatta szemeit 
mikor cilinderem megemelve 
föléje hajoltam 

SZERELЕM 
she is lovely 
her name is milica 
you know 
do you speak english? 
she is from feketics 
de itt él újvidéken 
egy vasutassal 
tegnap kijött hozzám a kórházba 
nem ismert meg 
amikor fogadok fehér sapkám 
mélyen szemembe húzom 
tintaceruza hegye 
tört ujjába 
nem egyedülálló eset 
praxisomban 
mégis kihozott sodromból 
idefigyelj te 
mondtam neki 
teljesen kihozol a sodromból 
miért nem vigyáztál 
válaszolj 
téged egy pillanatra sem lehet 
magadra hagyni 
tintaceruza 
más asszonyok 
a parkba járnak fényképezni 
lavórban ülnek 
egész délel ő tt 
és áztatják mint a babot 
ne sírj 
fagyasszalak? 
T alakban vágjam 
vagy csak egyszer ű en? 
milicám én milicám 
mondjad mondjad 
mielő tt még kikelnék 
sebészi mivoltomból 

ATOMHALÁL 
j. L-nek és a többieknek 

a vagyis annáf 
t vagyis tedd 
O  vagyis oda 
m vagyis ma 
h vagyis honnan 
a vagyis alá 
I vagyis látsz 
á vagyis álnok 
I vagyis levente 



еј  ћ, be 
önkriti 
kusak 
vagyunk! 

Napilapunk egyik tudósítója az 
sZKSZ KB-a tizedik ülésén 
mint írja — ismét rádöbbent arra, 
hogy egyedülálló közösség vagyunk 
a nyugati és keleti, a déli és észa-
ki világban, ugyanis önmagunkról 
jobbára és elsđsorban csak rosszat 
tudunk mondani. 

Tudosítónknak e 	döbbenete 
azonban nem pozitív el đjelű, az 
önkritikusságban szerzett világbaj-
nokságunk csöppet sem lelkesíti. 
Ellenekezđleg, ez a megtisztelő  el-
sđ  hely — amelyre joggal volna 
büszke a világ bármely •népe, hisz 
nem kis dolog e Glóbusz legönkri-
tikusabb, azaz: legszerényebb, leg-
kevésbé hiú nációja lenni! — in-
kább aggasztja, s őt már-már vi-
Iágvég-váró búsongásba is dönti. 
szerinte ugyanis e furcsa els ősé- 
günk tudata rendszerint azokban 
a vészjósló pillanatokban kerül 
előtérbe, amikor 

„szinte mértéktelenžl belevetjük 
[magunkat 

a bírálat mindent elsöprđ  
[tengerének 

háborgó hullámaiba és megriadunk 
[a 

sítónk a ggodalmának felszínessé- 
[távolsága láttán." 

Aligha van szükség freudista szö-
veganalízisre, hogy kitűnjön tudó-
sítбnk aggodalmának felszínessé-
ge, ,döbbenetének" lapossága, „há-
borgó" gondjainak giccsessége e 
„poétikus" S. O. S.-kiáltás a kö-
zépiskolás stilisztikákban kitűnđ  
példája lehetne a kifejezés, a köz-
lés hitelességének teljes hiányára. 

Hogy tudósítónk döbbenete azért 
mégsem ennyire vížözönien mély, 
arról ezen az árulkodó stílbravú-
ron kívül az a két, a tizedik plé-
numon elhangzott példa is tanús-
kodik, mellyel frásában mintegy 
alá szeretné támasztani megren-
dülésének ténylegességét, bizonyí-
tandó, mennyire nincs okunk a bí-
rálat mindent elsöprő  tengerének 
háborgó hullámaiba vetni magun-
kat, szinte mértéktelenül: 

„Dél-Bánátban a háború el őtt 
csak 32 házban világítottak áram-
mal, ma viszont minden házban 
fénylenek a villanyégők. Negyven-
két iskolát építettünk, Belgrádba 
aszfaltos úton megyünk és nem 
lóháton, mint a háború előtt, ami-
kor máskérnen meg sem közelft-
hettük a várost" 

a Mágnohrom munkaszeгvezeté-
nek dolgozói pedig „az idén, az év 
első  nyolc hónapjában, 23,88 szá-
zalékkal többet termeltek, mint az 
elmúlt év azonos időszakában, és 
munkatermékenységük 22,96, ki-
vitelük 19, személyi jövedelmük 
pedig 20,44 százalékkal növekedett. 

E két kozitív példa önmagában 
véve, természetesen, nem jelen-
téktelen, de azért mégsem eléggé 
általános érvényű  ahhoz, hogy 
tárgytalanná, sőt veszélyessé is nyil-
váníthatnánk társadalmunk egyik 
alapvetđ  törekvését: az elérttel, a 
kivívottal soha be nem tel đ  kriti-
cizmust. Nem lehet tárgytalan, 
vagy legalábbistúlméretezett"' e 
kritikai orientációnk még akkor 
sem, ha 'a „sikerek hosszú jegyzé- 

kérđl" — amint ezt tudósítónk jog-
gal állítja — sokkal többet és je-
lentđsebbet is leolvashatnánk, sđt 
akkor sem, ha figyelembe vesszük, 
hogy , áz elmúlt 25 év alatt egy 
évszázadnyi művet teremtettünk 
és alkottunk meg". Mert a jelen-
nek, s még inkább a jövőnek nem 
lehet kritériuma a múlt, s a mos-
tani és jövđbeli társadalmi gyakor-
latunkból nemcsak fölösleges, de 
lehetetlen is kiiktatni utunk sa-
játságos és mindeddig hasznosnak 
bizonyult ismérvét: az elméletet 
Is  gyakorlatot ismételten felülvizs-
gáló és módositó kriticizmust, azt 
az örökké elégedetlen kritikai szel-
lemet, azt a szubjektív társadalmi 
hatóerđt, amelynek a fénylđ  vil-
lanyégőkön, aszfaltutakon, a ter-
melékenység növekedésén kívül azt 
is köszönhetjük, hogy megalapoz-
tuk a társadalmi viszonyoknak azt 
a sajátos, jugoszláv „modelljét", 
amely az ember tényleges felsza-
badulásának mindeddig legszilár-
dabb garanciája. Nem beszélve ar-
ról, hogy ugyanennek a kriticiz-
musnak, a problémák és ellent-
mondások nyílt, egész világ el đtti 
feltárásának köszönhetjük többek 
között azt a nemzetközi elismerést 
is, melyet országunk az elmúlt 
negyedszázadban kivívott magá-
nak, belnolitikájával is ismételten 
rehabilitálva a szocializmus erköl-
csi presztízsét. 

Az önleplezés, illetve a „pozití-
vumok" és „negatívumok" kínosan 
kimért, a szocializmus történelmé-
ben nem egyszer kompromittáló-
dott „egyensúlya" a gyengeség je-
le, s nem hinném, hogy társadal-
munknak ezentúl szintén ehhez az 
egyensúly"-politikához kellene fo-

lyamodnia: vagyunk elég er đsek 
ahhoz, hogy fejlđdésünk legújabb 
kritikai fázisának, a gazdasági és 
társadalmi reformnak a nehézsé-
geit álcázás nélkül leküzdjük, 
Anélkül, .hogy kishitűen megret-
tennénk ama fránya bírálat min-
dent elsбnгб  tengerének háborgó 
hullámaiitól. 

BD$NYАK István 
újvidék, 1969. október 4. 

a fiata 
költők 
egy talál 
kozójának 
tanúsága 

Nagyobb megjelenési lehetőséget 
kell biztosítani a fiatal költđknek 
— hangzott el a javaslat az ifjú 
tollforgatók péterrévei találkozó-
ján. 

Meghökkentđ 	javaslat, hiszen 
tudtommal 	kevés irodalomban 
olyan kedvezőek a fiatal költđk 
megjelenési feltételei, mint nálunk. 
Az Tij symposion nemcsak, hogy 
megjelenteti azokat a versírással 
kisérletezđket, akik mondjuk Ma-
gyarországon — még aligha lép-
hetnének túl a helyi önképz őkö-
rön, hanem intézményesen is tá-
mogatja đket (gondoljunk a he-
zépiskolások művészeti vetélkedđ-
jén vállalt szerepére). Más kérdés, 
hogy kényszerítđ  körülményeitđl, 
verskultúránk közismerten alacsony 
színvonalától akarva sem határol-
hatja el magát teljesen, hiszen 
nem támaszkodhat túlnyomó rész-
ben fordításokra. 

Közismert, hogy irodalmunk If-
rai központú, mégis alig van jó 
költészetünk. Ez persze nemcsak 
a tehetségek hiányával magyaráz-
ható, hanem inkább az alacsony 
színvonalú szellemi légkđггel, 
amely nem tartja vonzáskörében, 
nem részesíti alapos, a fejl đdés di-
alektikáját feltételez ő  bírálatban 
a fiatal költđket, Az önkritika kér-
dése nemcsak a költđtđl függ, ha-
nem elsđsorban a kritika szuggesz-
tív erejétđl. Ha nincs kritika, 
vagyis ha a megjelentetés spon-
tánul és nem kritikai mérce sze-
rint történik, akkor nemcsak, hogy 
kivész az önkritika, hanem meg 
sem születik. Ha már most, az 
adott helyzeten úgy próbálunk se-
gíteni, hogy még egy megjelenési 
fórummal (melléklettel) ajándé-
kozzuk meg a legfiatalabb péter-
révei stb. tollforgatókat, akkor 11-
nyegében nem adunk, hanem elve-
szünk valamit. Jó költđkee van  
szükségünk, akik pedig „mester-
séges" melléklet nélkül is bizonyos 
felkészültséggel spontánul és ját-
szi könnyedséggel nyilvánosság elé 
kerülhetnek és akiknek önfejl ő-
dését csak elfojtaná az az els đ  
könnyű  megjelenés után keletkez đ  
optikai csalódás, hogy máris köl-
tők. Akaratlanul is annak a káros 
illúziónak a kifejlődését szolgál-
nánk, hogy a nyilvános megjele-
nés szükségszerűen vonja maga 
után a költđ  és a költészet epi-
thetonját. Innen pedig nyílegyenes 
út vezet a dilettantizmus önhittsé-
ge felé. 

Egy fiatal költđket megjelentetđ  
melléklettel nemcsak a kétes Кбl-
tészeti perspektívájú fiatalokat 
csapnánk be, hanem önmagunkat 
is. Tudom, hogy a költđ  számára 
létfontosságú versének megjelen-
tetése és fogadtatása, de csak a 
költđnek, akit viszont minden to-
vábbi nélkül leközöl az TJj sympo-
sion. 
Gyakran ábrándozunk arról, hogy 

a következđ  nemzedékek majd pó-
tolják a jugoszláviai magyar kul-
túra fogyatékosságait. s hogy ha-
marosan olyan egyéniségek is szü-
letnek kultúréletünkben, akik ki-
fejlesztik az eddig elhanyagolt te-
rületeket (dráma, színház, kriti-
ka, filozófia, szociológia, szociográ_ 
fia, strukturalista nyelvészet stb.). 
A fiatal költők „mesterséges" tá-
mogatása és a gyakori megjelenés 
által való Кб ltđvé .,üttetése" szük-
ségszerűen elvonná a fiataloknak 
a figyelmét azokról a területekr đl, 
amelyeken esetleg kiváló tudo-
mányos munkásként állhatnák meg 
helvüket. 

Az  elmondottak természetesen, 
csak a fiatalok költđi kezdemé-
nvezéseinek intézményes tómosa-
tására vonatkoznak és nem zárják 
ki azt a lehetđséget. hogy a fiatal 
tollforgatók önerejükből, esetleg 
a helyi szervek vagy szervezetek 
támogatásával — az önkénzés és a 
művészet iránti érdekl đdés felkel-
tése céljából — cs000rtokká szer-
vezđdjenek. Csak ez utóbbi szem-
nоntból üdvözölhetem a péterréve-
iek kezdeményezését, amelynek 
elsđ  kísérlete a evönge szervezés 
miatt nem sikerült. 

VAJDA GABOR 
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r®szról 
rossza  bra  
javítunk 

A minap a tartományi oktatás-
fejlesztő  intézettől átirat érkezett 
a gimnáziumokhoz. Az átirat vol-
taképpen egy elđtervezetet tartal-
maz, arra vonatkozóan, hogy mi-
ként lehetne kiegyenlíteni a nem-
zetiségi és szerbhorvát tagozatra 
járó tanulók elfoglaltsági szintjét. 
Jelenleg ugyanis a nemzetiségi ta-
gozatokon a tanulók az anyanyelv 
oktatása miatt hetente három órá-
val jobban meg vannak terhelve, 
mint a szerbhorvát tagozatokon 
tanuló diákok. 

Nézzük csak, mit tartalmaz ez 
az elđteгvezet, amelyrđl, a gimná-
ziumok véleményének figyelembe-
vételével, a tartományi tanügyi ta-
nács hoz majd végső  döntést. Az 
előtervezet szerint a nemzetiségi 
Is  szerbhorvát tagozatok diákja-
inak megterhelését az óraszám ki-
egyenlítésével lehetne egyszintre 
hozni. Ezért a nemzetiségi tagoza-
tokon egyes tantárgyakat, mint 
például a filozófiát ás a szocioló-
giát csökkentett óraszámmal Kell 
tanítani (persze a program csök-
kentése nélkül). 

Kétségtelenül, helyes •az a törek-
vés, hogy a tanulók megterhelése 
egyforma legyen mind a nemzeti-
ségi, mind a szerbhorvát tagozato-
kon. Nem hiszem azonban, hogy 
a fent emutett előtervezet egy le-
péssel is közelebb hozza a megol-
dást. 
Éppen ezért, három kérdésre sze-

retnék választ kapni a tervezet 
készftđitđl: 

Valóban azt gondolják a tar-
tományi oktatásfejlesztđ  intézet-
ben, hogy ugyanazt a programot 
csökkentett óraszámmal is meg le-
het valósítani? Ha igen. akkor 
meg azt nem értem, miért nem 
csökkentik az óraszámot a szerb-
horvát tagozatokon is. 

Nem gondolják, hogy az elđ-
terv megvalósítása esetén, az el-
következő  években mind kevesebb 
szülđ  íratja nemzetiségi tagozatra 
a .gyerekét, mert — okkal — úgy 
véli, hogy a szerbhorvát tagozato-
kon a gyerek gazdagabb tudásra 
tesz szert? 

Számítottak-e arra az előter-
vezet készítđi, hogy abban az eset-
ben, ha a csökkentett óraszámmal 
nem lehet megvalósítani az előírt 
programot, a középiskola befeje-
zése után különbözik majd a di-
ákok tudása, attól függđen, hogy 
szerbhorvát vagy nemzetiségi tago-
zaton fejezték he tanulmányaikat? 

Nem látom, miért van szükség, 
arra. hogy egy kedvezőtlen hely-
zetbđl (amelyben a nemzetiségi ta-
nulók az anyanyelv oktatása miatt 
foglaltabbak, mint a szerbhorvát 
tagozatra járó társaik) a kiutat egy 
objektíven még kedvezőtlenebb 
helyzet megteremtésében keressük. 
Ha ugyanis a terv megvalósul, es  
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 
nemzetiségi tagozatra való beirat-
kozás azzal a veszéllyel jár, hogy 
a diák tudása — nem az đ  hibá-
jából — szegényebb lesz. Más szó-
val. ha a nemzetiségi diák anya-
nyelvén akar tanulni, akkor vi-
selnie kell annak kockázatát, hogy 
általános tudása esetleg kisebb 
lesz. mintha szerbhorvát tagozatra 
iratkozott volna. 

Ezt Vajdaságban senki sem akar-
ja. 

АGOSTON ANDRÁS 
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szükség 
van-e 
szankci®k 
ra? 

Az általános szkupstinai válasz-
tások már régen lezajlottak. A köz-
véleményt nem foglalkoztatják töb-
bé a választási tapasztalatok elem-
zései. Ha most mégis visszatérek a 
választási tapasztalatok egyikének 
az ismertetéséhez, annak az az oka, 
hogy most ugyanez a probléma 
más köntösben jelenik meg. 
Az általános választások tapasz-

talatai megmutatták, hogy a kü-
lönbözđ  nemzetiségü jelöltek szem-
beállítása esetén a nemzetiségi je-
lölt a választásokon rendre megbu-
kott, annak ellenére, hogy a kü-
lönféle politikai összejöveteleken 
megállapodtak abban, hogy ki kell 
harcolni a képviseleti testületek 
arányos nemzetiségi összetételét. A 
választásokat követ ő  elemzések 
során, a politikai szervezetekben 
megállapították, hogy a politikai 
harc egyedül nem еlegendő  a kép-
viseleti testületek arányos nemze-
tiségi összetételének megvalósítá-
sához. Ezért a jövőben meg kell 
határozni, melyik választókörzet-
ben kell nemzetiségi képvisel бt 
választani, és ott csak nemzetisé-
gi jelölteket lehet egymással szem-
beállítani. Ilyen értelemben még 
nem változott meg a választási 
törvény, de a következő  választá-
sok elđtt minden bizonnyal napi-
rendre kerül ez a kérdés. 

Voltaképpen arról van  szó, hogy 
a közelmúlt politikai gyakorlatában 
felmerült a dilemma: vajon a 
nemzetiségek arányos részvétele 
elérhető-e tisztán politikai meg-
gyđzésseí, vagy pedig szükség van 
arra, hogy fogi szankciókkal se-
gítsük a nemzetiségek arányos 
részvételére vonatkozó politikai 
megállapodások érvényre jutását. 
A választási tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy szükség van jogi 
szankciókra is. 

Ez a probléma, amely a válasz-
tások alatt a képviselő-testületek 
összetételével kapcsolatban merült 
Tel,  a nemzetiségi jogok megvaló-
sításáról szóló törvény kapcsán, 
minden bizonnyal újra napirendre 
kerül. Jóllehet, a törvény terveze-
tét csak a napokban hozzák nyil-
vánosságra, már most kétségtelen, 
itt is felvetődik majd a fenti  di-
lemma,  csak ezúttal a közigazga-
tásra, az intézményekre és a bf гó-
ságokra vonatkoztatva. Az lesz a 
kérdés, hogy megelégszünk-e azzal, 
hogy kimondjuk: az egyes intéz-
mények, közigazgatási szervek, bí-
róságok káderösszetételének ilyen-
nek vagy olyannak kell lennie, 
vagy pedig továbbmenve a pályá-
zati feltételek jogi szabályzása út-
ján, esetleg más formában, jogi 
szankciókkai segítsük a megfelelđ  
káderösszetétel kialakulását. 

Az újvidéki községi szkupstina 
bíróválasztási esete szintén a jogi 
szankciók alkalmazásának szüksé-
gességét mutatja. A községi b гб -
ságra négy bírót kellett választani. 
A tizenhat jelölt között volt né-
hány magyar, de végül egyet sem 
választottak meg közülük. 

Ha csak politikai eszközöket al-
kalmazunk a nemzeti egyenjogú-
ság megvalósításáét vívott harc-
ban, könnyen megtörténhet, hogy 
áldemokratikus választási machi-
nációk révén, a kulisszák mög đtti 
mesterkedések és az igy kialakí-
tott parciális érdekek valósuljanak 
meg a nemzeti egyenlőség helyett. 
Végeredményben mindegy, hogy 

milyen formát találunk a jogi 
szankció beiktatására, csak az a 
fontos, hogy a nemzetiségi jogok 
megvalósításáról szóló törvénybe 
belekerüljön es a biztosíték. Ha 
ez nem történik meg, fennáll a ve-
szély, hogy a nemzetiségeknek a 
társadalmi életben való arányos 
részvételére 	vonatkozó politikai 
megállapodások steril 	politikai 
deklaг  сblkká válnak. 

/f►GOSTON A.N ,DR!►S 

juhász 
a sivatagban 
forgat 

Amikor Juhász Géza a Fórum 
Könyvkiadó főszerkesztđje rend-
szenesnek ígérkező  Híd-ismertеté-
seivel végre emészt vátialt a vajdia-
sági kritika hétköznapi er đfeszité-
seiből is, art hmszem nem tévedeК , 
ha azt áјЁјtom, serskii sem :gondol-
ta, Juhász tekintélyén alulii mun-
kához látobt, sőt, gondoltuk, vég-
re-'vaLahára műiajumk iu nagyko-
rúsodik és az adott falyáiгat belső  
pгobtiémáibóđ, lehetőségeiből, tö-
nekváseLből kiinduiv'a, az anyagot 
ismerő  éséntő  elemzéssel, ha kell, 
metsző  ,kriitikavab, az olvasó és a 
folyái'nat között vaъбѕ  kapoccsá tesz. 
Ѕaj•nos a 6-os Híd ás•meriietése 

után nem tudunk mit .kezdeni 
Juhász nájékozoњtságávai!, ha leehet 
Igy mondai, elemi idјj cozoRrtságá-
val•, arai minden' komolyabb diailp-
gus feltétele és ami különben 
egy könyvkiadó vátl'alat főszer-
kesztőj•ének •esetében nem  is  olyan 
melilákes do^у g. 

Mi is történt? A számunkra iz-
galanas szövegrész így fest: 
..aránvlag kevésnek tetszik a hazai 
magyar széoir оdalam, de ha a 
számat egészében tekintjük át, 
akkor kiderül. hogy összeseП  ki-
lenc itteni magyar szerző  szere-
pel, mégpedie műfajilag igen vál-
tozatos anyaggal: ketten tanul-
mánnval... ketten versekkel (Gál 
László és Tandori Rezs ő ), hárman 
кёnyvszemlével , illetőleg kulturá-
lis szemlével..." 

(Magyar Szó, 1969 . aug. 24.) 
Juhász a falyáiiatitál áilandáan 

a hazai szerzőket kéri számón —
és mi igazat adunk neki! Am, 
kérdem éa, tudja-e Juhász, hogy 
mit .kér számon, mit kpvetel, kér-
dem én, ismeri-e Jsihisz a vajda-
sági .irodalmat, vagy legalábbцs a 
vajdasági magyar szerzők neиbt? 
Mirn•den jel  area  mutat, hogy nmxr. 
Tudtommal, TANDOBI REZSŐ  ne-
уeіеtű  költő  Va j dasáigban nem lй-
tezik. Vagy tévedek? A Kő1tđ  végre 
megsziiLetett? ! lvвеgszüi'etetit és a 
Kiadó szemfüles főszenКeszitője már 
le is csapott ejt. 0! az tfjií poénék 
álaxua végre megvalósuilt!? 

Hogy Juhász nem ismeri a: v'aj-
d:asagi irodailniajt, :azt mn g meg is 
baesájibanánk edici, elvégre nem a 
tlág teteje ez  as  irodatnsacsfla, 
de hogy az új magyar tana tglki-
emeLkedobb alakjának sem hatlot-
ta még a nevét, az már valábam 
hihetetlen. 

Tandoгi Dezső  A. RIMBAUD A 
SIVATAGBAN FORGAT rímű  ver-
séről van szó. Ha Juhász elolvasta 
volna ezt a 'unset, amit a 6-os Hid 
Legnagyobb еseanénye, azomnaa ész-
re ekeinat volna vennie, hogy egy 
jelentős modern köl и6гőil van szó, 
aki többet érdemel annál, minit 
hogy egyazerüen kiianásol јUК  a ta r-
talommubatбbбl, tévesen írt nevét. 

Mégis, a jó vers szelleme ki-
sért! Juhász Fis megforgatta Tan-
dorit a sivatagban ... 

TOLNAI OTTб  

othonunkó 
Ке 1еС-eur®ра  

cím alatt igen komoly irodalmi —
s nemcsak irodalmi — problémá-
kat fejteget E. F ehér Pál az Etet 
és Irodalom szeptember 20-i szá-
mában. Cikkének alapgondját a 
bevezetőben feltett kérdésekkel 
fogalmazza meg: az a bizonyos el-
képzelt kelet-európai szellemi 
konfraternitás több-e az álomnál, 
s vajon a valóságban nem arról 
van-e szó, hogy Kelet-Európa szel-
lemi élete egyre jelent đsebb sza-
kadékok által osztatik önálló tar-
tományokra, melyek között a leg-
szükségesebb hidak sem állnak 
még? 

A kérdések önmagukban is be-
szédesek, relevánsságukat nem 
kell külön hangsúlyozni. S bon-
colgatásuk számunkra azért is ér-
dekes, mert a szegz ő  érinti a ma-
gyarországi magyar irodalom és 
.,a szomszédos országok magyar 
irodalmainak" kapcsolatát is. A 
„hosszú panaszáradat" végén a 
cikk írója a „mit tegyünk, hogyan 
és miért?" kérdésére is felel: sür-
geti azoknak a fiatal publicisták-
nak, kritikusoknak, költőknek és 
íróknak a szakképesítését, akik 
majd misszióként vállalnák a je-
lenlegi izoláltság feltörését; kö-
zös irodalmi vitákat szorgalmaz; az 
újságokat és irodalmi lapokat 
kölcsönös információ-közlésre és 
kelet-európai tudóГ,f'tóћбlózatuk 
kiépítésére buzdítja, a sürget ő  fel-
adatok „gazdájául" pedig, magyar 
részről, az Iritszövetséget vagy 
„más szervezetet" ajánl. 

A javaslatok önmagukban érde-
kesek s megszívlelésük nyilván 
nem járna eredmény nélkül. Nem 
tudok azonban szabadulni a be-
nyomástól, hogy E. Fehér Pál 
mégis meglehetősen absztraktan, 
jóindulatú, de nem kis naivitással 
nyúl a kérdés egészéhez, ti. a ke-
let-európai irodalmak szóban for-
gó problémájában csupán irodalmi 
problémát lát: sorai között, ki-
mondatlanul, magukat a szellem 
munkásait teszi felel đssé a szel-
lemi izolációét, s ha eltekintünk 
attól a meg nem nevezett esetle-
ges „más szervezett đl", a megol-
dást is kizárólag tőlük várja el. 
S közben megfeledkezik arról, 
hogy van a világon — politika is! 
Kelet-Európa ma még inkább a 
filológusok ügye — konstatálja E. 
Fehér Pál, s én hozzátenném: no 
meg egy kicsit a politikusoké is. 
Hisz nem kell különösebb emlé-
kezđtehetség ahhoz, hogy ne feled-
jük: az elmúlt negyedszázad folya-
mán azt a bizonyos kelet-európai 
szellemi konfraternitást nem a 
szellem, hanem az erő, nem a toll, 
hanem a bakancs , nem az iroda-
lomárok valamiféle kölcsönös ér-
dektelensége, hanem az er đpoliti-
ka — paradox módon: szakadatla-
nul a kelet-európai államok test-
vériségére, internacionalizmusára 
esküvđ  politika — tette illuzóri-
kussá, puszta álommá". Követ-
kezésképp ennek az álomnak a 
majdani realizálása sem várhatd 
el komolyan mástól, mint a poli-
tikától: egyetlen k đzepes képessé-
gű  diplomata, egyetlen állami 
kultúrttsztviselđ  egyetlen tollvo-
nással, egy picurka kis direktíva 
kiadásával többet tehetne például 
a kelet-európai magyar irodal-
mak. kultúrák normálisabb vérke-
ringése. az  E. Fehér Pál által is 
hiányolt „legszükségesebb hidak" 
felépítése érdekében, mint Kelet-
Európa magyar poétái együttvéve. 
Közhelyek ezek, régеsrég tudott 

dolgok, és épp ezért meglepő  szá- 

ЕОгS! iSТУА N 

közrend 

Hírügynökségek szerint 

a belügyminiszter jelenti 

a közrendet nem bántja senki 

pompásan helyre állt megint 

vagyis: 

az utcákon már nincs halott 

és kórházban a sebesültek 

s az ő rszobák padlóján ülnek 
az összevert fiatalok 

a szorgalmas házmesterek 

a cserepet összesöpörték 

s bár itt-ott szivárog a könny még 

gázbombák már nincsenek 

red ő ny-résb ő l látni lehet 

a szép teret hol néhány álmos 

macska pár jár ő r és magányos 

páncélos járm ű  ténfereg. 

momra, hogy E. Fehér Pál meg-
feledkezik róluk. Holott ha más-
honnan nem is, két személyes ta-
pasztalatából tudhatná, hogy az 
eszmének, melyre cikkében rendü-
letlenül esküszik, a gyakorlatban 
miféle szellemtelen, eszmén és iro-
dalmon kívüli kerékkötői vannak: 
alig három éve, hogy ő , E. Fehér 
Pál is részt vett egy drasztikusan 
anti-kelet-európai, az általa is any-
nyira áhított szellemi konfraterni-
tást kurtán-furcsán megtámadó had-
műveletben, ti. a diszkriminató гi-
us, a jugoszláviai magyar Кбltésze-
tet szőröstül-bőröstül letagadó Mai 
magyar költđk antológiája össze-
állításában. S szeretném hinni, 
hogy válogatási szempontjait nem 
önállóan, nem a személyes, esz-
tétikai-etikai szenzibilitására hall-
gatva alakította ki, hanem min-
dennemű  etikán és esztétikán kí-
vül álló kultúrpolitikai tényez đk 
sugalmazására. „Nem az udvarias-
ság esetleg đszinte gesztusait vá-
rom Kelet-Európa irodalmáraitól. 
Ez ma már kevés" — írja E. Fe-
hér Pál 1969 szeptemberében, s én 
hozzátenném, emlékeztetésként is, 
hogy 1966-ban, az „apartheid-an-
tológia" anyagának válogatása ide-
jén is az volt — s lám a váloga-
tó még egy udvariassági gesztust 
sem engedhetett meg magának a 
jugoszláviai magyar költészet felé, 
mondom, szeretném hinni: nem 
csupán önhibájából. 

A „mit tegyünk, hogyan és mi-
éгt?"-hez tehát szerintem hozzá 
kellene adni: tegyük azt  Is,  amit 
E. Fehér Pál ajánl, de nem elsđ-
sorban és nem csupán azt. A lát-
szбlag tisztán-irodalmi problémá-
kat ugyanis nem lehet tisztán-iro-
dalmi eszКб zđkkel és módokkal 
megoldani; a toll embereinek 
ezért nem a kiskapukon kell szen-
de naivitással kopogtatni, hanem 
a nagyokat kell — döngetni. 

BOSNYАК  ISTVАN 
U.gvidék, 1969. 
szeptember 2 5 . 



KAFFAI FEKEflG 

Hja lel еtn iges ilyen dcltlв  iSzinitagmа, ak-
đ~om azerendsés volt a ve гscí¢n-Iköbetcí¢n 
mielg~áillaszltaua, ba aníáaiá¢n seké-
1lyets, wgyјss jó. Ezelket +a vemsslket — akár 
x»agyan +közJtvellyaeцűen bar -nem ánba¢n 
sen&Đinek sem, mán :nem is venselk +ezek ra 
szó ommánycs ёrtedmében, blanem valцa-
milyen babár reagéssk éls szent va ngá-
sdk, fieszUl6 uszевмеdés-szenиedéШyarn nem 
egylsaer mnoixt1 l d nnelgnyiba+tkoaásal. 

Nem versek. 
Azt hiszem еtrtheitő : a manduilrafácslkák 

februárban dĐ?+v гimágloггtalk — apdkaikus 
fаlkt( náj ú képeim nem a kölфészеt devat-
~ál&kјs nlak is korálba va9 ók. Sokat gon-
dcillkodltann mnár a ipo'éz]sn іdk e fajltá~ról, 
mit jellfemit az liltt oll~branó gelsatлzs 
іаzais hörgése, estlikas hаЈј  1tánaa. Milyen 
mSmtkus kadfifiábus gsillalgmata efbatt isa-
toiztatott el v&fie гtőző  ímá 1am fiog,an-
tlatása, mi+émt nincs vens a verstor he-
lyett, +szik tézds iaz ötlet helyett? Miént j+e-
u n it L~Wttr+óamont vagy agy Bmády Ie- 
nézet iaztéstikuma éгtélkét, nralgyszarű  for- 

dalimat? Most gamvat v:a igálom, 
dnе lóg)uFsn aii+alkitcik az іітkёІсі  érrák láЈtó-
möiglének ipiгкΡbLémáj+ára, a háboríв  р&- -
dházis trasizisribom-ha zlatá аm, nvá~koг  az 
ór-tiásfenубk és fközépkcmk !szakádlais Lo-
vragdárak bnlgolyhamigjai ugatnak fel; agy 
rcmánikoirlk isáriga neішiplom Ihananigozása a 
lélek legm élyelbb safiénáulbгan tad ál vnss¢-
hanlgгiа,  din  evcémtfioigó lim+duliaitols al(kotá-
kedптem mvinden egyes szóhаn kÜlldn-kli-
k n biulgigyan föli. 

Amiikor  1  somalkuit inca-n,  egy glráEi+ka6s-
t ily folga+dótemnében nyvjitó ~dko~Uliatom, 
cia-k  n+éha za+vtаг ,jta a-rag mévüliéseme+t vala 
na. üres fültyiiilés, üigyeшen Lm€ktcdiolgatáls. 

Az apóz izgat, ami talán az egyetlen 
tulajdonom, ami nemis póz, valójában, 
paradoxon, játékos kamiáleo іn. Semmi több 
— valami еnmagában megsemmisülő, ka-
masz gesztus erős ]dhegése. Az érték er-
kölcsk aranyfedezete érdekel, tarfám azt 
mondatnám, hogy két szubsztancia egy-
máshoz való viszonya táncoltat és készít 
ki. Allandó izgalmam ugráló-feszülésében 
nem egyszer jó hosszúra megn őneka•]ma-
tag könmekm, és vidaman vizsgálhatom, 
egy-egy verssorba — nevezzük talán sír-
feliratnak hogyani reped bele fogaim 
zománca. Bizonyos értelemben rokonom-
nak érzem Raineau ,unrokaöccset, tudatá-
ban vagyok áy  mneh ёz kórom sátáni ter-
mészenének, és Ddderot hőséhez illően di-
csekszem is „tehetségemmel". Különben, 
ha valaki egyáltalán a modern köd észet-
ről alkotott véleményemet szeretné hal-
lani, az egész modem gesztust Rameau 
unokaöccsének kiilönös alkatából magya-
ráznám. Persze Oidipuszról  is  folytathat-
nánk érdekes beszélgetést, ami a modern-
aéget illeti, bár ninndemhol ugyanarról 
van szó, hogyan valósul meg egy önma-
gának irgalmatlanul mértéket adó igény. 
E felfogás szerint a modernség őrültem 
egybejátszó variánsok végtelen sorozata 
lehet, nletzsehei örök . visszatérés vagy 
Babits Mihály-i zárt, végtelen folyosó. 
Jung felfogása is kedves nekem, nagyon 
éilénkкn él bennem az irányított gondol-
kodás képzete stb. 

Szent éhhozással és 'keleti nyugalom-
mal, véres zsarndksággal fogadltann álla-
gótomat — értékké fogom varázsdini az 
értéktell•ent, 'katolkkussá a pogányt. Talán-
talán 'sikerül formát adni egy beat fogan-
tátášü dramatikus megközeli+tésnek mint 
a lehető  legharmoni'ku'sabb megoldásnak. 
Bár ilyen jellegű  kisérletem alig van, ér-
zem az ríj, vad hívállt. 

Eptgramimáimt vérfert őző  szerelmes 
téštvéreknek ajánlom . . 

Dravo'grad, 1968. február 29-én 

A SZOKóÉV'1 JEGYZET UTÁN 

мkndenekalőtt néhány gondolatfosz-
lányt kell lerögzпtenk, talán ezek az eddi-
gi eredmиnyek, méhány verset kell még 
lemásolnk, іаinеІу k egy őrségen bontakoz-
tak ki az ősködből. 

A bűn és a bűnhődés viszonyának ta- 
trális átélése. Ez főleg a beszuggerált bűn 

CARMIN l‚ 
ARMICA 

APOKRIF VERSEK ELÉ IRT 

BEVEZETő  

kérdése. Volt olyan napom is, amikor az 
egész mostaniallapotomat igyekeztem a 
bűnös világ ismérveként +kezelni, mint-
egy magyar Raszkolnyikovként, ide jrit-
ter bűnhődni. Ennek az elgondolásnak az 
analógkájára egy regény tervét konckpi-
áfltam, amiből baanyara semmi sem lesz 
A hőseimnek az lenne a legfőbb ismer-
tetőjegye, hogy bődületesen felejtenek 
mindent. Nem ,emlékeznek araár a Teg-
napra sem, pedig megvan bennük az á1-
landó sóvárgás a harcmánia, a gyengéd 
buddhizmus után. E sik viszonylagos 'sta-
bkliltás+ának életvitelét metszené egy ál-
talános k]tuziiгоn boló eszmény is, amely 
az iskolarendszer megoldatlan ;kérdéseivel 
foglalkozó diahógusokban csúcsosodna kk. 
A harmadik sík . talán az lenne, amit Er-
dély-élménynek nevezhetnénk. (Ezt a 
problémát szépen kifejtettem M. I-nek 
írt levelemben.) Például egy falusi tennp-
lomtemetőben a legényhős megtalálja a 
magyarságra jellleirnzd archaikus :kveru-
lanciát. 

A ttpkkus falusi templomot elneveztem 
románkari sárga templominak, és a ka-
mencei temetőből el szeretnék lopni -egy 
gyönyörű  prkmktíiv feszületet. (Hasoxnlók 
voltak ehhez a .tihanyi apátságban látott 
feszületek.) A megtalált kverullanckárt 
aztán sikerült kiterjeszteni az egész vi-
dékre, de leginkálbb a felhőkben wszó, 
templomok, várfalakkal védett іtеmеtёk 
élnek az emlékezetem дben. Az úgynevezett 
Erdély-éllmiény nem most veszi kezdetét, 
a Templomot sem itt láttam először, de 
a Novo Mesto-i környak 'kata]dzátor  volt  
az élmény tökéleљes kk'kгistályasodásá+ban. 
Ugyanakkor, a temetőkertek és ez a pa-
raszt-гo7nán architektúra valami olyasfé-
le folytonosságot stugallt, amire nekünk is 
jogunk van. Tehát megtaláltam azt a hi-
ányzó fázirslt, ami a mkénik is lehetalt. 

A bűn, a kverulancia, az illúziióтoxnlb+a-
lás formás 'képekben j-Clentkezett és je-
lentkezik most is, de ma már inkább ösz-
szeforrva. A hámom motívum 1'éte és nem 
védetlen egynnásцne➢letti sége, predesztinált 
együttléte elgondolkoztat: talán a kveru-
1ancfla a ebűn, az illíuziők elvesztése pe-
d>rg má+r valami köv еtkezményféle. Р61-
dául a regényhól lelki konstitúciójából 
kikönyököl a tálvolra mútató kérdés: mi-
ért nem talál lelkesedésre méltó Igaz célt, 
miért alakult ki nálunk egy poláris-elkde-
genü1t életeszmény. Mert ez eszmény ün-
kább, gondolatai formula, mintsem a „kor 
kialakította", a :kor következményeként 
beálló tartás rövidzárlat. „Érdékes", a 
vendégszeretet kiveszésével párhuzamo-
san, a különváló egyes rendszere ind-
jobban inegrogzodik.  Talán a rejtett 'kap-
csola+tok révén a kveru'lanciából kkágazó 
alkati konstelláckákat 'kell búnként el-
könyvelni. Súlyos faja a bűnnek a foly-
tonosság hiánya is. A bűn=kép egy tel-
jesen szubjektív vebülete is foglalkoz-
tatja elképzelt regényem hősét: sok tü-
kbxibenézésének ez a titka. Lehet, hogy 
itt tévedek, ám dbjektkvizálva is meg-
formádhaitó ez is „titok". Éafthetetlen szá-
momra, hogyan „széрü]bgt meg" egy bű-
nös ember, aki teljes méatélkben a ih űz-
tudatban él. Pékdámi, egy pmastituált sze-
me . miért 'lesz napról-napra , ;szebb, 'ki-
fejezőbb"? A feleletnek a dolgok viszo-
nyából kegy követ'kezavie, hiszen, ami azt 
az algynevezett szépséget -az arcra ülteti, 
csakis maga a bűntudat fokozott átélése 
lehet, egyfajta tetszelgés a szélhámosság-
ban, Rameau unokaöccsének ismert jel-
lemvanása. Miért tud a húr az objektív 
szépség álarcában nnegjelenn:i, miérct te-
nyészt a mocsár •gyönyörű  virágokat? 

Ha teljesen elvonatkoztatnznk, a nap- 
foltoik érdekelnek, a midenek ellenére 
győztes esztétikai principkum, nyilvánva-
16 e!lleté+bek erd őjeikéirit. 

Le kell írni azt is, milyen er őfeszzíittésre 
van szülésége a bűnös emlberndk, hagy fel-
nézhessen, hogy felemelje a fejét és sze-
mébe nézhessen a töblbi embernek. Szé-
gyenérzet Is (közrejátszhat, komplexu-
mok, kisdbibségi érzés stb. 

A regény válamiféle megoldását egy 
disputa hozza: a regényhős Csoórival vi-
tatkozik. Vkiájukiban sédféle költői esz-
mény csap össze, a Balbits 1Vlihály-i és a 
József Attila-i. Hősönsneik René C h a r-
nyitja ki a szenét, s (it +idézve (elsősor-
ban  nem Gsoóriinak) vonja le •a végső  kö-
vetkezteté зΡt, a mеne'külő  életet, az esz-
tétikum e spdrituális fogódzóját: 

i;carbez-vous de mot qui patiente sans 
(bouche; 

A vii pieds je suis né, mais vows m' avez 
dperdu; 

Mis feux ont trop précisé leer ropawme; 
Mon tréso'r' a coulé contre votre billot. 

Le désert cia-nine  asile au seal tison suave 
Jamais ne na-'  a потгте , jamais ne т' a 

,(rendu. 

(POST -SCRIPTUM) 

A SZAVAK VАNDORLбΡ►SA 

Elsősorban a némákat szeretném felva-
zolni, a legélőbbeket, amelyek képesek lesz-
nek maguknak fórmát teremteni. Most már 
.ismét nem a „hazudozás" regényének meg-
írása az elsőrendű  feladat, szóval nemcsak 
az, hanem attól jóval többet jelentő  egy-
fajta egzisztenciális számvetés került 
előtérbe. Ennyi röviden a helyzetkép, 
még sincs vers, dráma vagy regény. Ott 
tartunk, ahol az entellektüel еm! lyei ma-ég 
megdlddtllanok, pp 'ezéгtt a kezdeti in-
teldelktuális esszé-vetület v ГLsszabúzádik. 
helyet adva az ríj igényeknek, s a költő  
megpróbál kimondottan :az állmo:kénit .él-
nk. Hogy megteremtettük külön világun-
kat, az eddig Is érezihető  és nyilvánvaló 
volt, de ez :az „élet" fornraáitlan töab, 
szerteágazó szálai nincsenek fölfij'tve, 
nem írtuk meg az intellektuális törté-
netet. Ezen a fokon jelentkezett a beat-. 
vers fogantatása ds, a Carrnina Aranica 
egyenes Ceszármazottjakénn. A „minden-
nap egy vers" igénye elenyészett, helyet-
te az összerllóbb, tönnörebb, 'kifelé te-
kintő  beat autobioigráfi'a élménye van 
születőben. A :szorongás rohamosan ol-
dódik, visszaesés nincs. 

A reggeli esőlt üdvözlő  felkete гigó éneke-
ben mindez benn-e van. Élethabzsoló vers, 
dionüszoszi energia tavasza; és még sok 
más hangulat kígyózik e fuvolázásbaxn. 
Nagy súlyt fektet 'az irracionális ténye-
zőre; azaz, meg kell találnunk a megfele-
16  félelmeket, a megfelelő  níetafizikus-
misztikus valamit, hagy a vágy és meg 
nyugvás igazi, örök legyen. Az ének a 
megfoghatatlanról szód, talán csalás is 
bizonyos értelemben. Arra a  a-itincsre van 
szükség, ami a mindennapi a`lcc гΡióban re-
alkzálódik. Eszmény-igény! Lehet-e egy-
általán szavakba .foglalni a megered ő  esőt, 
a világ mozgását, titkok sorozátát egy ir-
racчlonálls ,tecđnika .alapiján megoldani. A 
kétdly zenéje állllandóan fölllsír e hiper-
bolikus hangszerelésben: a világ mint 
olyan megnlagyaгá¢hatatlan, fklozáfusolk 
könyveit kell olvasni. (Például alapvet ő  
bölcseleti iгбnyzatokró'1: realizmus, idea-
izmus, szkep'tácizin us stb.) 

Az enbelLlektüel esélyeit poatívan érté-
keltem, hiszen esettinkben megvan a  mo-
dem  irodalomnak, költészetnek, életnek 
a nagyfokit átjátszhatósága, színváltozása.. 
Az entellektüel senkivel sem tud szót ér- 
teni, még önmagával sem. A tudatnak 
egyfajta billegése, elektromos kislilése 
jelzi ezt az áilapotоt. Konkrét cselekvés 
ben: az egyén meggyőződéses, hites inn-. 
bér — ám muіііkбj б t megkérdőjelezik —, 
cselekvése új •irányt kapott, s a drámai 
sodrás új meggyőződést vet felszínre, 
mintha egy főbbi 'igazság nem is léte- 
zett volna az egyéniség tevékenységében. 
Ez korikrét tapasztalat, egy szélesebb 
avantgarde=képbe beleillik! Egy ilyen ú't 
versben még járatilan, de attól függetle-
nül, joga van  életre a szűkebb értelem 
ben vett költészetben i's. 

Márilbor, 1968 . júniu 19-én 



beat 
apollo 

ká.6ultság ёs matёzis 
Az sz-hez szükséges újjászületést sohasem tudta elérni. 
A különleges koncentrációt. Tehetetlenségében fej nélkül 
mozgott, s mindezt a negatív irán уG golgota-mozgást csak 
azért tette, hogy önmagát kitüntesse. Nagyon szerette sánta 
testébe szorult pókháló-lelkét, s ezt a nyugalmat a világ 
semmi kincséért sem engedte megsemmisíteni és átfújatni az 
ügyes játékok szelével. Isten olyannak teremtette, hogy sa-
ját véréb ő l nem tudott lakmározni. 

halál, ha1'а1 - spóra 
Lassan elidegesed ő  autóbusz-csikorgás, Cikcakkos patakok 
szüremlenek össze, nyers-véres nyirokcsapások éltek visz-
sza türelmetlen feszességükkel. Óriáslevelek alatt felkölt 
a piros harang, ó ne bántsd a tárgyak lelkiismeretét, ne 
légy fél Rembrandt. 
Az áiászállásban megmerevedett a zene mintája —sugárzik 
bel ő le a nő i önkény lézer-kék monotóniája. 

orkusz árnyai 
A felpukkasztott léggömb megfiatalodott, és hajlamos 
volt meghallgatni a kártyavihar éles kacagását: a szoron-
gó villanyosság affektált színészn ő it: a kötődés félhülye 
maradékait. 
Sartre-i hasonlatokkal átitatott Borbás-dögvész-intelmek, 
civódásaink sárkánytejet szívtak, ám karikatánca jó volt 
úgy, ahogy volt a hasával együtt. 
Meztéllábas sápadtság. 

kunkorodó ezüst nyárfakéreg 
a másik problematikus cikk a marienbad 
s az orvos joggingje is él bennem 
ő  is ismerte 
két óriás sétálgat meztelenül a tisza-parton 
körüll ő ttük nimfák kagylóhéjon 
amerikai tiszt 
tank helyett autóról mesélt néha 
pedig én szemtanútól hallottam 
de a lényeg ugyanaz 
a minibiciklit nem kaptam meg 
a póniból se lett semmi 
úristen hányszor zssgorították a kiskutat 
mindez már szökésem után történt 

bee gees 
unalmamban rengeteg nevet fogok felsorolni i 
olimpikonok testén pattan az eltévedt napsugár / 
meddő  oszlopok nyarvognak a holdas éjszakában i 
érezni a bakelit feszülését / most fordít épp hátat / 
jegenye levelén májfolt ! ó mi van veled / 

1968. VIII. 20. 
mért borult gyászba az ötödik hölgy i 
a forró bádogdobozból mért akar kitörni / 
úristen / csak le fi ugorjon az erkélyr ő l i 
szomorúságába belehullámosodik az ezüstpapír i 

nászút -ügy 

illyés !' lukács / déry / zelk / 
a párhuzam megszületett / kivágom az újságból / 
ez nekem szól ! fi engedjétek meg / 
hogy egyedül maradjunk / 
a babiloni komponens most tündököl legjobban a sárban / 
kiég / lángol % de elválni nem tudnak / 
csehek hozták hozzánk a huszita k őkecskét / 

beat apollo 
A zephirus lila lovainak 

patái szétrúgtak közöttünk: 
a próféta haverok kicserélték 
a jangot a jinnel, 
hogy fellobbanjon a tudat 
naftás rongyának tüze — 

Egy idő  óta nehéz Hyperionnal 
szót érteni. 
Hyperion csak egy név, 
talán egy görög baba játszik vele unalmában, 
Hyperion a keser ű  mag. 

Fiatal Apollo szól: enyém a fény, a szín, 
a hang, a hajnal, a harmat, 
az Örök Szekér, 
s e friss déloszi atmoszférában 
ráengedlek benneteket a rétre liliom-legelni. 

A szőke-boxer-Esztert csak ketten ismerjük; 
most esik jó rágondolni riadt 
fantáziájára, Zen-hitére. Ő  a hindu, 
aki képtelen lerohadni, 
aki utálja a hallgatag mandarinok 
hogyodanerohanjak sz űzeit. 
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„PEZ úT ELKEZDŐDDTT, AZ UTAZéaS 
EЗЕ F ~ IEZŐDD3'T." 
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1, 

Igen gyakoriak a hasonló címek ŰT ÚT ÚT —
ÚT HOVA? ezért néhány megjegyzést fűzök 
hozzá. 

Részben Anton Weberntől kölcsönöztem, neki 
viszont mestere, Schönberg -ajánita. Webern 
1932-33-bari egy bécsi mаgánhazban két elő-
adássorozatat tartott: Út az új zenéhez és Út 
a tizenkét hanggal va4ö kоn ро  máshoz cím-
mel. Webern és Sehönberg bev еezetése írásunk-
ba kissé légbőlkapottnaik tűnhet. Igen. De csak 
annyiban, amennyiben zenle helyett, utunkon kí-
sérőid — mondjuk, a festészetet is választhat-
tuk volna. (Nem is ártana egyszer Klee és Kan-
dinsky elméleti írásaival olvaa nt az úgynevezett 
szabadverset.) Ám mostmár ne csak Webern 
szavai, zenéje is kísérjen végig bennünket, ze-
néje, amely is anášik ktilönös béosit, Wittgen-
stu~ nt idézi. Mintha csak ketbejiikről mintztk 
volna a modern költő  típusát ... No, di ne in-
duljunk máris számtalan ösvёnyen: 

LEVÉLTELÉN BOKOR FEKSZIK FEKETE 
FÖLDRE 
AZ ČS:SVÉNYFIK SEHOVA NEM VEZETNEK 
(Bönйör Páp. 

A hangsüly Webernnél az újon (új — jelenleg-
új) és tе'хnészetesen a tizenkét hanggal való 
komponáláson van. Én az új-aat kicseréltem, 
mert címbe emelve nehezebben tudnék róla ér-
tekezni: MAI-ra cseréltem. Cserélhsttem volna 
modernre, korszerűre ;stb. is, de úgy érzem, 
ezek a kizárólag'asabb fogalmak z гavarnák az 
értelmezés, ÉRTELMEZÉS — ,azaz jó néhány 
fokival lejjebb (Kiss JOyk Ferenc), inga-járását, 
amit költőinkkel HITAZASNAK, IMB•OLYGAS-
NAK, đGYELGÉSNEK is nevezhetnénk. A mai- 

nál viszont lehetségesnek tűnk beU,ről növesz-
teni, ki-vezetni a icritikát, ki vezetni a verset, 
KI-VEZETNI AZ ÚJ-AT: 

NEM ANNYIRA A SZČSRNYEK LEIGAZÁSA-
VAL ÉS LETČ)RÉSÉVEL . T(SRđDÖTT, MINT 
INKÁBB RUG61KAT SZEMLÉLTE; NEM TAR-
TOTTA ÉRDЕМЕЅNЕК ,  HOGY NYILAIVAL 
SZÚRJA AT đKET, ANNYIRA BELÉJÜK HA-
TOLT KÉRDÉSEIVEL. (Vattéry) 

Előbb engedjük, sőt segítsik felszínre-böffené-
sét a versnek, költeszetünk előbb böffenjen fel, 
mint az eldugult kanalizáció-rendszer. Egyszó- 
val, költészetünk előbb LEGYEN. ELŐBB en-
gedjtik útnak a verset. Még a rossz versr ől se 
mi hozzunk elsőnek ítéletet, hozzon ő  ítéletet 
maga felett, ÉS RÉG(УПА  MÁR MAGUK OLIK 
MAGUKAT A VERSEK (Gotovac), ám ne csak 
maga felett — talán ez a legfontosabb —mánk 
és kritikánk felett is. 

Persze, egy ilyen észelkeny íut, próba- út, érzé-
keny próba-t~r biztositását, ikreálását nem igen 
várhatjuk el azdktól, akik a jóink-vélt-vers 
bar  йdja mеgiu lövöldöznak, akik képtelenek 
TANCPODIUMOKKAL KEVERNI A BARIKÁ-
DOKAT. 

Érzé'keny ,próba-terünik arra a  „kemencére" eurn- 
lékeztet, amelyben az и ,ј  repülőmodelleket е1- 
lenőrгik. 
A csenév!е1  nem  vol szándékunkban a mai-r,a 
mint mai-ra helyezni a hangsúlyt. A mai, a hic 
it nunc ,csak  i  térnék, keretnek, médiumnak  ii-
gyuri valauni távabi g.áca, ceiitxu7na, fáku:sza, ami 
tőlü7vk f•'üggetleni.i4 röntgenezi a  verset, лцköz- 
ben a vers is röntg+enidi;agnózását adja a fókusz- 
na:k. A vers, legyen az јо  vagy rossz,  e  téxlbey I  

fwkusz е1é keriilve izzásiba jön. 
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Fókuszunkat legtöbbször rosszul mérjük ki, té-
vesen nevezzük meg, de ez alkalbrnral min-
den bizonnyal az EGYETEMISTA MOZGALOM-
R@L VAN SZŐ . A mai-t, a 68-at (ami a cseh-
szl:ovákiai internnezzóval még jobban definiáló-
dott), az ÚJ-,at csakis vele jelölhetjük. 

MERT A TŐRTÉNETNEK LÉNYEGE AZ, 
HOGY MINDIG ÚJAT PRODUKÁLJON. EZT 
AZ ÚJAT NEM LEHET VALAMINŐ  CSALHA-
TATLAN ELMÉLETTEL ELŐRE KISZÁMÍ-
TANI, írta Lukács araég 24-ben. És valoban, a 
csalhatatlan elméletek nem segítettek. De Lu-
kács, hogy nála maradjunk, sokat támadott 
könyvében, az Ész trónfosztásában a békemoz-
gala at tárgyaha, talán els őként, már 51-ben 
felismerte az ÚJ-at: EZ A SPONTÁN T ŐMEG-
KITŐRÉS ... KÜLÖNBŐZIK MINDEN KO-
RABBITÓL, mondja, a legfontosabb momentu-
mot hangsúlyozva, majd ezekkel a félreérthe-
tetlen szavakkal zárja könyvét: A TŐMEGEK, 
AZ ÉSZÉRT HARCOLVA, PROKLAMÁLTÁK 
AZ UTCÁHOZ VALÓ JOGUKAT ... ERRŐL A 
JOGRÓL ; ; ; TŐBBÉ NEM FOGNAK LEMON-
DANI. 

Az utcához való jog alatt a FORRADALMAT 
értem, a forradalmat is. Hogyan volt lehetséges 
az, hogy az embertség e nagy fordulópontjának 
szubjéktumát, legalábbis el őkészítő , konstruáló 
szubjektumát majdnem mindenki turista pers-
рdеtívából, nemtelen egzotikumként szemlélte 
és nem látta, hogy az ÚJ ÉRZÉKENYSÉG mi-
lyen belső  és külső  változásokat revelál, .nem 
látta előre, hogy válik a legrövidebb id ő  alatt 
egy ugrással, a totalitás lehet őségét csillantva 
meg, POLITIKAI FAKTORRÁ, a FORRADAL-
MI SZITUÁCIÓ MEGTEREMTŐJÉVÉ. Nerce ér-
tették az új érzékenység ÚJ NYELVÉT s éppen 
ez bizonyítja legjobban, hogy teljesen más nyelv 
ez, egy nyelv, ami SZEMBEN ALL. 

Ná.iunk az új érzékenységet még mindig a 
VERS RUGÓIT SZEMLÉLVE vizsgálhatjuk leg-
inkább. Kis tertiletről lévén szó, csak a vers-
ben nyújtózkadhattak ki igazán az utak: 

A TÁVOLSAG HULLAKÉNT FEKnSZIK EL FŰ- 
LEIDBEN (KJF). 

Tehát, itt tárgyalandó költ őink legnagyobb ré-
szének nincs is más felszíni kapcsolata id őnkkel 
(mármint az, hogy 68-69-ben írták verseiket), 
vagy fordítva, időnknek velük, ahogy precízen 
mondja KJF: 

ÉRINTETLENÜL TARTO IDŐBEN 
K.IS BETŰKKEL TAKART MUTATÓUJJAM. 

De mint már rövidke idézetünkb ől is jól látni, 
annál inkább lényegi. 
Nézzük meg kissé közelebbről ezeket .a szavakat. 
A felszíni kapcsolatot teremt ő  mindig maga fe-
151  közelist, itt viszont fordított a sorrend, és 
így leleplezési szándék nélkül tudja leleplezni 
ozt, ami érintetlenül TART. 

A KIS BETŰK a vers anyaga-formája. 

A MUTATÓ-ujj az út-jel. Út-jel nélkül az út 
misztikus erővé válna, nem lehetne id ő-től 
érintetlenül tartóttá, nerce lehetne ÉRINTET-
LEN. A MUTATI-ujj a kis betűk közegén az 
érintetlenül tartó időre mutat, és irónikusan —
többek között,, magát a kézm űves verset is bí-
rálva —  .kérdez: hova mutathat, ha érintetlenül 
tartott? Sehova: a kisbet űkre: a VERSRE. 

Csak azért tarthat ériintetlenül az id ő, mert a 
kisbetűk közegest biztosítanak, közeget a taszí-
tásnak, a SZEMBESZÁLLÁSNAK. 1Viarcuse így 
ír a orotest-songról: 

NEM EBBŐL AZ IDŐBŐL VALÓK; IGAZSÁ-
GUKAT, REMÉNYŰKET, AZ AKTUÁLIS EL-
HÁRÍTÁSÁVAL ŐRZIK... ÚGY LATSZIK, A 
KÜLTÖI NYELV MINDEN EREJÉT ÉS MIN-
DEN IGAZSÁGAT MASSAGABÓL, ILLETVE 
TRANSZCENDENCIAJABIL MERITI. 
A kis betűk egyformák, tehát mozgás indul, vég-
telen bér nyíliak és az irány a mi utunk iránya, 
maga a vers, ami így LÉPEZIK. 
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A tizenkét .hanggal való kompanálást csak írá-
som végefelё  volt szándékomban a mode rn  köl-
tészet problémáihoz közelíteni, de egy véletlen 
már most arra késztet, hogy analógiákat, sajnos 
csak analógiákat kisek. Ez a véletlen Günter 
Grass tévéintегjúj•a volt. De ez a véletlen már 
igazodni látszik Webern és Sahönberg nevének 
bevezetését is. Történt-e valami a zenében, ami 
Amerika felfedezelséhez fogható, %érdezték az 
írót. Grass a tizenkét hanggal való konnponá-
lást említette é's Leninre hávatkbzott, aki sze-
rint Nénnetországb'an a ZENE TERtУLETÉN 
JATSZбDTAK LE A FORRADALMAK .. . 

Ezek szerint, mi sem indultunk el rossz úton, 
amikor a mai vajdasági költészet és az egyete-
mistaa mozgalom között valamiféle vonzást, kap-
csolatot ,feltételeztünk. Annak ellenére, hogy 
tudjuk és valljn~k, AZ IRAS'T ÉS A TA•RSA-
DALMAT CSAK EGYSZERRE KELL ÉS LE-
HET MEGVÁLTOZTATNI (Sollers), most nem 
vizsgálhatjuk, mennyire és milyen fommában 
vált anáris politikai faktorrá ez az új érzékeny-
ség, csak új-ságát, más-ságát, szembenállását 
húzzuk alá. 

Marcuse a tizenkét hanggal való kamponálást 
. is említi idézett írásában: 

A KORSZERÚ MŰVÉSZET MEGJELENÉSE 
(AMI MAGÁBA FOGLALJA A VIZUÁLIS MŰ-
VÉSZETET, IRODALMAT, ZENÉT IS) TÖBBET 
JELENT A HAGYOMÁNYOS STÍLUSOK 
PUSZTA MEGVALTOZTATASANAL. A NON- 
FIGURATIV, ABSZTRAKT FESTÉSZET ÉS 
SZOBRÁSZAT, A TUDATFOLYAM ÉS A FOR-
MALISTA LITERATÚRA, A TIZENKÉT HANG-
GAL KOMPONÁLT ZENEMŰVEK, A BLUES 
ÉS JAZZ: NEM CSAK ÚJ MODOZATAI A 
PERCIPIALASNAK, AMIK ATIRANYÍTJAK 
ÉS EROSÍTIK A RÉGIEKET; INKÁBB KÖZE-
LEBB VAN AZ IGAZSAGHOZ AZ, HOGY MA-
GAT A PERCEPIALAS SZERKEZETÉT TAR-
JAK FEL, HOGY ÚJ TERET NYITHASSANAK 
— TERET MINEK? A MŰVÉSZET ÚJ OBJEK-
TUMA MÉG NEM „ADATIK", DE AZ ISMERT 
LEHETETLENNÉ, HAMISSÁ LETT. 
Mondottuk, a іtіzеіїkіt :hanggal való kompariálás 
problematvkáját szeretnénk majd párhuzamba 
á,llítani .az új verssel, de egyeaiiőre a Webern 
előadásaiból idézett gondolatokat magyarázat 
nélkül hagyjuk, mert szeretnénk ha az olvasó 
maga keresné a kaposalatot az alábiakbaл  bő-
ven idézett versekkel. 

A ZENE ÉPPOLY EGYSZERŰEN MONDOTT 
LE A TONALITÁS ELVÉRŐL, AHOGY AZ 
ÉRETT GYÜMÖLCS LEHULL  A FAROL. 

EGYSZERÚEN ELMARADTAK A KLISÉK. 
ELKOVETKEZETT MIND A TIZENKÉT 

HANG EGYENJOGÚSAGA. 
MINT TANÁRNAK (Sehönbergnek) BOR-

ZASZT6AN NEНÉZ DOLGA VOLT: HISZEN 
A TISZTÁN TEORETIKUS ELEM MEGSZŰNT. 
TISZTAN đSZTÖNOS ÚTON, ISZONYÚ KÜZ-
DELMEK к6Z6TT, HATALMAS F RMAÉR-
ZÉKÉVEL ÉREZTE MEG, HOGY MI NINCS 
RENDBEN. 

SCHONBERG AZT MONDJA: mindenfajta 
összefüggés lehetséges! — EZ A KERÚLGE-
тÉS, A DOLGOKNAK SOSEM IGAZI NEVÜ-
KÖN NEVEZÉSE — AZ ALAPAKKORDOK-
NAK FOLYTONOS HELYETTESÍTÉSE — MIN-
DEN MEGKEZDETTNEK INKABB NYITVA-
HAGYÁSA — EZ A TIZENKÉT HANGGAL 
VALI KOMPONALAS  KAR.AKTERE.!  

Más, szeoslabb kapcsolat egyenlőre nem is len-
ne Webern előadásai és írásom között? Vagy 
igen? 

Webern módszere Buddháéra emlékeztet. Egyik 
előadását így kezdi: 

MA VALAMI BETEGSÉG MIATT NINCS EGÉ-
SZEN ITT A FEJEM. 

Majd azonnal így folytatja 
NEM SZEMPONTOKON MÜLIK A DOLOG, 
HANEM A TÉNYEKEN. 

Elméleti fejtegetései közé minden átmenet nél-
kül bevág egy-egy mondatot, mint például ezt 
a legfontbsnbbat: 

AMIT ITT MESÉLEK TULAJDONKÉPPEN 
AZ ÉLETEM. 

Irásunk címe tehát nem az az út, amelyik ÚT, 
mert az nem ÚT (Lao-ce), hanem már az úton 
levő  út: UTAZÁS: 

TI TUDJATOK, HOGY VANNAK OLYAN 
UTAZASOK, AMELYEK MINTHA CSAK AZ 
ÉLETET JELKÉPEZNÉK (Conrad). 

Lépjünk közelebb kötőinkhez; induljunk ei 
egyikiikel, és a következő  folytatásokban kap-
csolódjunk a többiekhez is. 

Verseiket idézgetve módszerünkr ől értekezünk 
és azt az utat járjuk, amely útközben nekünk 
bemutatkozik .. . 

2. 

KI FORDITOTT MEG IGY HOGY 
BÁRMIT Is TESZUNK, TARTАBUNK 
MINDIG TАVOZб  EMBERRE VALL? 

(Rilke) 

Csakis: EL MINDEN NAPTIL, HÁTRAFEL>+, 
OLDALVÁST, ELđRE, MINDEN OLDALRA 
ZUHANVA, MEGSZÜNTETVE LENT ÉS FENT-
ET A VÉGTELEN SEMMIBE BOLYONGVA 
(Nietzsche őrültjének szavai ezek, miután ki-
mondta, hagy Istent MEGOLTÜK, ti és én,) le-
hetséges MINDIG TAVOZIBAN LENNI: 

LÉG ÉS MÉLY KOZOTT FOROGVA, 
írja Dosnonkos 63-fiban megjelent els ő  köteté-
ben. A 63 előtti időszak, FORGAS, a fiatal Do-
monkos világteremtési kíserlete is egyben. A 
ikísérlet nála volt legkevésbé kísérletezés és ta-
lán éppen ezért kellett legnagyobb árat fizet-
nie. Első  kötetében, külsőségekben, Rimbaud-tól 
Rilkéig ér, de valójában fordított utat tesz meg 
és ezzel magyarázható az a törés, ami a kötet 
után bekövetkezik. Az els ő  •kötet utáni út, már 
Rirnbaud afrikai útja. 

Mivel NINCS GOMB, EGÉASZ,  КER.EК , nincs 
TOTALITÁS, A FOLD VONALAK HALMAZA 
lesz és a költő  távozni kényszeгш , első  kötetétől 
kezdve MINDIG TAVOZОBAN VAN. 

Legújabb költeinényeinék első  oiklusához, az 
ÁTHÚZOTT versekhez .egy levelet is mellékélt: 

A VERSEKET CSAK ABBAN AZ ESETBEN 
KOZOLD HA MÁSKÉPPEN NEM ADHATTOK 
SÜRGŐSEN VALAMI ELđLEGET NEM AKAR-
TAM KOZOLNI đKET 
MÉG VERBASZON KÉSZEK VOLTAK PEPI 
OLVASTA STB. 
ELSEJÉN ÚJVIDÉKEN LESZEK 
oKT6BERBEN MEGYEK SVÉDBE OROKRE 
A REGÉNYT MÉG NEM KEZDTEM EL IRNI 
MINDEN SZERENCSÉTLENSÉG MEGTOR-
TÉNT VELEM 
EZEN A NYAKON AMI EMBERT ÉRHET 
sORITVE SZINTE EGYSZERRE 
KIVÉVE A HALÁLESETET 
NAGYON SZÍVESEN PANASZKODNÉK 
DE AZ ILYESIVflNEK VÉGET AKAROK VETNI 

Amiikor megérkezett a küldemény, észre sem 
vettem a versformában gépelt levelet, de ké-
sőbb ahogy elolvastam az anyagot, úgy hatá-
roztam, a levelet becsempészem a versek közé .. . 
Közben elmúlt elseje, nem jött, Velencén ke-
resztül ment (ismét) : 

SVÉDBE OROKRE. 

Az OROKRE szó és  Rilke MINDIG-je közé 
egyenlőségjelet tehetünk és akkor így olvassuk 
levelét: 

SVÉDBE MIND AT LANDIAN. 

A SVÉD-et megugy kell olvasni, mint egyik 
legszebb versének elmét AZ ÉLET AZ A NÉ-
MET VAROS. 

MEGYEK SVÉDBE OROKRE írja a levélben, a 
versek elé írt mottó pedig így hangzik EL-
MENTEM SOHA TÖBBÉ NEM TÉREK VISSZA 
ELMENTEM HAJAT VAGAттNL A versek még itt 
íródtak vajdaságban (Verbász—'Q јvidék), a ie- 



vél a tengeren (Vodmcén) és mégis a mottóban 
MAR ELMENT, a levélben meg MAJD. CSAK 
MEGY! Amiikor elérkezik a pillanat, a levélben 
örökre távozik, a versben csak HAJAT VA-
GATNI. 

De, kérdezzük, nem felehnetesebb e ez a HAJ-
VÁGATÁS? A levél valós, de a lényeget a vers 
fejezi ki. Helyettesítsünk be ismét: megyek ha-
jat vagatni ÖRđKRE, MINDIG,  ALLANDÓAN, 
vagy mondjuk így: 

AZ ÉLET AZ AZ ÖRÖK HAJVAGATAS. 

Azért csináljuk ezeket a játék лak tűnő  cseré-
ket, behelyettesítéseket, hogy jobban érzékeljük 
a valós út (mert valós útról van szó, ahogy az 
a fiatal Domonkos és Gidet sírva olvasó társai-
nak programja meg is követelte) és a költészet 
b.első  útjának, Domonkosnál, mint már mond-
tuk, rákmozgás töгtént, metszéspontján, az 
ÚTON MELY KEKESZTIG VEZET, hogyan sz ű-
nik meg a lent és fent, hogyan kezdődik el a 
minden oldalra való zuhanás, mindig távozóban 
levés, az ALLANDO BÚCSÚZÁS, ami nem más 
mint ;a GÖMB, az EGÉSZ, a KEREK, a Тл   T 
SZOMSZÉDSAGANAK keresése. A .lét szom-
szédságának keresése, ,a lбt szomszédságában le-
vés Heidegger szerint egyedü'1 az ÚTON lehet-
séges, csak a vándoroknak adatik, és Domonkos 
azok közé a kevesek közé tartozik, akik para-
dox módon ITT vannak, ITT A LÉT SZOM- 
SZÉDSAGABAN, ezért mondhatja a Kiki-cik-
luiban: 

EGYSZER VISSZATÉRTEK KERESNI 
ENGEM, 

mármint azok akik egykor és nem csak egykor: 

LUSTAN EGY HULLÓ CSILLAG ÚTJAI 
BAMULTAK. 

A KERESZT (Domonkosnal a SORS) már a fia-
talabb költők keresztje: 

UTAM-UTAD KERESZTJÉRŐL VISSZANÉ-
ZEK (Simon CS. ISTVAN), ez a pont az ő  шé-
diumuk, az ő  végtelenjük: AZ INDULAS ÉS 
VÉGALLOMáS PILLANATA (Vajda Gábor). 

Hogy elérje, Domonkosnak más utat kellett meg-
tennie, távoznia kellett, távozna kellett, mert 
egy pillanatra, láztód szomjasan, óriásivá dagadt 
nyelvvel, egynek merte tudni magát világunk-
kal, hogy elérje, el kellett veszitenie. 

A vajdasági költészet Domonkos verseiben 
emelkedik és süllyed hő- és fagypontfara, nála 
kezd el repedezni, szavakká porladni. Itt jói 
megfigyelhető  az átmenet a Symposfon-nemze-
dák második hullámánák kívü'1--belül üreges köl-
tészetéhez. NEM MERED RANK ÜRES TÉR? 
NEM LETT HIDEGEBB? kérdezi tovább 
Nietzsche őriiltje. Az átmenet, különösen a be-
avatatlanok szám "ara, észrevétlenül történt, aho-
gyan ,az іёгіtt gyümöllos lehull a £áról és mégis: 
ÉG és FÖLD. A fiatalok ÚJ NYELVE szembe-
szegül, szembeszegül mint egész, semmit sem 
vett és  vesz át világuлkból, semmi közös ügye 
nem volt vele, nem kellett előbb bűnbeesnie, 
hogy aztán még MEZTELEN SZEMЕKKЕL ki-
űzzék: 

GONDOLTÁL-E EZZEL A KIÜZETÉSKOR 
KARDDAL ÉS NAPPAL FEJED FF.Т .FTT. 

A kard a 63-as évek konkrét fegyvere (köze-
lebbről nem szükséges meghatároznunk, de ha 
a 63-as évek fókuszát pontosan megneveznénk, 
konkrét választ ,kapnánk), a nap az örök KARD. 
Ha szembeszegül, igaz metszettebben, de a 
klasszikus angazsált költő  módjára teszi 

TŐLEM NE VARJATOK 
HOGY MAJD A LÓSZART KAPKODOM 
NECCBE A SZÜNETEKBEN. 

Angazsált költőink innen vannak a nyelven, Do-
monkosnak saját nyelve van, a fiatalok meg 
tul vannak, új nyelvük van. 

Domonkos legújabb versei Rimbaud Afrikából 
küldött leveleire emlékeztetnek. Elég a beve- 
zető  Költészet címűre utalni. Lehetséges az, 
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hogy a Rátka költője, legköltőibb költőnk írta 
ezt a verset? Milyen tragédia játszódott le itt 
üres szemeink előtt? Semmi más, mint az, amit 
már az induló költő  pontosam előrevetített: 

S MINDEN MI HÚS ÍM A MÚLTAD. 

A Költészetnél SZARAZABB DAL-t már nehéz 
elképzelnünk. Ha lehetséges, mint új költőink-
nél, akkor az már nem dal, nem kézmuves vers. 
Domonkos újabb verseit most nem elemezhetjük. 
Mellesleg jegyezzük meg, az els ő  ciklus címe, az 
ATHÚZOTT VERSEK is hozzájárult Heidegger 
ATHÚZOTT LÉTÉNEK alábbiakban történő  be-
vezetéséhez. És talán még KAVAFISZ és PA-
VESE nevét kellene megemlitenünk .. . 

A levél és a vers felcserélődött, felcserélhetők, 
anyaguk-formájuk egy: a kis betúk. Domonkos 
elérte célját, ha ezt már egyáltalán CÉL-nak 
nevezhetjük. 

Kérdezhetnénk, jogunkban áll-e tovább követni 
a költőt? Bonnefoy szerint, nincs jogunkban kö-
vetni azt, aki már visszatért az anonim egzisz-
tencdába, Rimbaud-könyvében azt mondja, NE 
OLVASSUK RIMBAUD AFRIKABOL IRT LE-
VELFiT. Számosnra Somlyó György, a magyar 
Rimbaud-interpretátor véleménye; néz őponkja 
sokkal elfogadhatóbb. B ővebben fdézek Somlyó 
Rimbaud-előszavábó'1, mert majd többi kérdé-
seink megoldásihoz is hozzásegít bennünket: 

RIMBAUD TITOKZATOS ELHALLGATASA, 
DÖBBENETESEN NÉMA AFRIKAI ÉVEI SZIN-
TE ÉPPOLY FONTOS FEJEZETE A MODERN 
KÖLTÉSZET TÖRTÉNETÉNEK, MINT ALKO-
TO KORSZAKA. EZ AZ ELHALLGATAS ÉPP-
OLY ÉLES FÉNYT VET A KÖLTÉSZET TO-
VÁBBI TÖRTÉNETÉRE, MINT MEGSZÓLA-
LASA. 

AZ AZ ELVAGYÓDAS, A MEDDŐSÉGNEK AZ 
A KISÉRTÉSE, AMELY RIMBAUD-BAN VÉG-
SŐ  KÖVETKEZTETÉSIG JUTO TETTÉ LESZ, 
MÁR Ő  ELŐTTE IS JELLEMEZTE A MODERN 
KOR MÜVÉSZETÉT ÉS SOKÁIG JELLEMZI 
MÉG Ő  UTÁNA  IS...  

HA VÉGIGOLVASSUK RIMBAUD FANTAZIA-
TOL, SZENVEDÉLYTŐL ÉS SZELLEMTŐL 
SZIKRAZО  KÖLTŐI MÜVÉT S AZTAN ELKÉ-
PESZTŐEN SZARAZ AFRIKAI LEVELEZÉ-
SÉT, AMELYBEN NINCS EGYETLEN MEG-
JEGYZÉS, MELY AZ IRODALMAT ÉRINTENÉ 
— ALIG-ALIG HISSZÜK, HOGY A KÉT EM-
BER — EGY. ÉS MÉGSE KETTŐ  ... 

KEZDETTŐL FOGVA SZÓ ÉS TETT TELJES 
EGYSÉGÉRE VÁGYOTT, EGY TESTBEN ÉS 
EGY LÉLEKBEN AZ IGAZSAGRA, SZÓ ÉS 
TETT VÉGZETES SZAKADÉKAI KÖZÖTT 
HANYÓDOTT, MOST IME MEGVALOSITOTTA 
EZT AZ EGYSÉGET; S HA A TETTET NEM 
LEHETETT A SZENVEDÉLYES SZAVAKHOZ 
IGAZITANI, MOST A SZOT IGAZITJA AZ 
EGYETLEN TETTHEZ, AMELYET SIKERÜLT 
V;GHEZVINNIE. 

Domonkos már évek óta nem használ SZE-
MÉLY-AZONOSSÁGI-IGAZOLVÁNYT. Mivel 
költőпek lenni az INKORREKTSÉG (helytelen, 
nem szabályszerű, kifogáјsolható, nem tisztessé-
ges) egyetlen lehetséges életformája, költ őnél, 
rendőri értelemben, szenvély-azonosságról nem 
beszélhetünk. A költő  igazolványát ÚT-LEVÉL-
RE cseréli, amibe csak ennyit ír: 

KÖLTŐ . 

A költő  SZEMÉLY-AZONOSSÁGI-IGAZĐL-
VANYA az ÚTLEVÉL — útlevél HOVA? 
MEDDIG? 

A MAI EURÓPAIAK KÖZÖTT VANNA SZÉP 
SZАмІVГАL  OLYANOK, AKIKNEK JOGUK 
VAN MEGKÜLÖMBÖZTETŐ  ÉS MEGTISZTE-
LŐ  ÉRTF<Т .F.MEEN MAGUKAT HONTALANOK-
NAK NEVEZNI... MI, A JÖVŐ  GYERMEKEI, 
HOGYAN VOLNANK KÉPESEK EBBEN A 
MÁBAN OTTHON ÉREZNI MAGUNKAT 
(Nietzsche). 
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Mc Luhan Mc Luhan Mc Luhan Mc Luhan кпTw 

belül 
-Egy olyan részlet az Amerikai 

naplójegyzetek cím ű  készülö 

könyvb ő l , melyben Marshal'I Mc 

Luhan es ősen jelen van. - 
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Ebben az írásban — mely szeret-
ném, ha úgy alakulna, hogy a vé-
gén esszének nevezhessem — nagy-
jából azt szeretném megírni, hogy 
Marthall Mc Luhan egy diagnoszti-
kai bravúrsorozattal egy csoport 
vonatkozást, képletet fedezett fel 
és jövendöat meg, és hogy az élet-
nek különösen az amerikai varián-
sa sokban követi a nicluhani elkép-
zeléséket. A problémakörrel kap-
csolaitban van  egynéhany régen dé-
delgetett gondolatom, melyeket, é1-
ve az ürüggyel, igyekszek most 
szintén megfogalmazni. 

Mc Luhan az első  észak-.ameriikai 
gondolkodó, aki világmézetet kre-
ált. Ez amerikai világnéz еt, mert 
beigazolódása Amerikában haladt 
legelőbbre. 

•  Mint .az utóbbi száz év legtöbb 
világnézet-ihletője, Mc Luhan sem 
rajong a világnézetéért és az ál-
tala feltérképezett jövőért. Minden 
eddigi világnézet-inspirátortól el-
térően azonban ;  Mc Luhan azt is 
kimondja, hogy nem is nagyon 
érti a saját koncepcióit. 

„Az én dolgaim végül is nagyon 
nehezek — mondja Mc Luhan —, 
nem akarom tettetni azt, ahogy 
megértem." 
Ilyen irányú vallomásai azonban 

nem akadályozták meg abban, hogy 
komolyan vegyék. Komolyan vet-
ték még az üzletemberek is, akik 
egyébként nem szoktak sok megér-
tésit és érdeklődést tanúsítani a hu-
mán diszciplinák forradalmi újí-
tásai iránt. A General Motors —
melynek évi költségvetése nagyobb, 
mint Olaszországé — hatalmas ösz-
szeget ígért Mc Luhannak, hogy 
az autóeladás és ,reklámozás pers-
pektíváit tanulmányozza. A tanul-
mány e]Ikészült, és Mc Luhan meg-
állapította, hagy az autó a múlté. 
A pénzt átvette. 

Az egészet talán — didaktikus 
elvek és a harvardi case-method 
hagyományainak megfelelően —
egy konikrét képpel, egy storyval 
kezdem. 
Miután vagy két hónapig mindig 

közbejött valami,. egy szerdán el-
mentem egy költészeti estre, me-
lyet mint „CIRCUM — EGY UJ 
VERSOLVASÁSI KONCEPCIO"-t 
hirdettek. . 

A színhely _ egy аtelier-féle pad-
lásszoba, keresztben álló geren-
dákkal. A gerendákon itt-ott ref-
lвktoтtszerüen felhelyezett konzerv-
dobózok, amelyekben nem volt 
semmi. A falak mentén padok, me- 

lyeket szemmel láthаtóan a rende-
zők készítettek el saját kezűleg. 
A szoba •közepén egy kis dobogó, 
rajta szđnyeg és egy vörösszakál-
las fiú. Körülbelül tíz-tizenöten 
voltunk. Egy lány papírpohárban 
bort adott mindenkinek. Csak ez 
a lány és a vörösszakallas fiú be-
sžélgettek. A többiek mind egyedül 
jöhettek, egyemként ültek egy-egy 
kispadon. Aztán jött egy öttagú 
csoport, ketten egy ,kispadra ül-
tek, a többiek eléjük a padlóra. 
Neinsakára jött a vörösszakállú két 
barátja, és odamentek mellé a pó-
diumra. 

„Na, kezdjük el valahogy" —
mondta egyikük, egy dús, fekete 
szemöldökű, kopasz fiú, zöld csuk-
lyában. Elđhúzott egy kéziratkö-
teget. 

„Miért vesztetted el .a hited 
és ideáljaidat, 
mikor a múltkor a seggedre 

estél?" 
— szavalta. 
Miutan felolvasott két-három 

verset, két lány egy іКіsѕё  erőlte-
tetten nevletett; a többiek még nem 
kapcsolódtak bele annyira az egész-
be, az irodalmi est még nem vált 
elég ürüggyé ahhoz, hagy vad-
idegen emberek között megszólal- 



nyomdatechnika 
eLtette a közön- 
t . 

elektromos  tech- 
ígia teremtette a 
eget. 

Mc Luhaa 
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A reptilбgép ! 
találása a határ 
azonnali, abszol 
unlverzálís és ö і  
kös megszüntetée 
jelentené. 
A hadseregek ette 
nének, és vel 
együtt a háiború, 
kđzsáкmányolás 
leigázás is. Ez e 
hatalmas, békés f ~ 

hadalom lenne. 
emberiség felszal 
ditását jelentené." 

Victor Hugo 1 
iar francia léghaj 
nak Irt levelébбl 
(1864) 
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javak, vagy másként reagáljanak. 
A műsort a vöгбshajú folytatta. 

x'elolvasott két Robert Creeley-íz ű  
verset. A harmadik vers egyik sora 
után az a lány, aki .a bort kínálta, 
nevetni és tapsolni kezdett, és 
ehhez már többen csatlakoztak. A 
s'ar körülbelül arról szólt, hogy a 
kutya az ombudsman (sajátos svéd 
törvényességet ellenőrző  szerv) és 
a komornyik keveréke. 

Teljesen logikusnak 	Hurik, s 
ezért nem értem, hogy miért nem 
általános gyakorlat a verset nyílt-
színi tapssal félbeszakítani. 

A harmadik felolvasó az én pa-
domtól egy kissé balra ült a föl-
dön. Valamilyen fizikai képletet 
olvasott fel és magyarázott ko-
molykodva, itt-ott nem tudta visz-
szafbjtani röhögését. Közben fel-
állt, és a közönséggel együtt vé-
gigmulatta a szövegét. Utána meg-
gyarázta, hagy a húga iskolásfüze-
téből olvasott fel, majd bejelentet-
te, hagy most egy igazi vers követ-
kezilk. Ez a vers tényleg „'igazi" 
volt. (Meglepett, hagy itt valahogy 
mindenki humorista.) A hallgatókat 
azonban zavarba hozta. Az irodal-
mi est kártyavára széthullott. Is-
meretlen emberek ültek egy idegen 
szobában. 

A csendet egy szalmaszín hajú 
szemüveges fiú törte meg. 

„Igen ez az... ez az... azt hi-
szem, így  van...  finom vers." 

Bemondta еzutan, hogy ő  is fel-
olvasna valamit. đ  az első , akinek 
Igy látszik, nincs semmi kapcsola-
ta a rendez őkkel. Úgy jött el, mint 
én. A verse hosszú és egészen 
gyenge. 

Míg olvassa, vizsgálni kezdem a 
közönséget. Mint minden gyüle-
kezeten, zsúron, eseménynél Ame-
rikában, van legalább egy ember, 
aki teljesen kirí a környezetb ől és 
egészen misztikus, hogyan került 
oda. A diákmenzán nemrégen meg-
jelent például egy nyolcvanéves 
öregasszony, napernyővel és kisku-
tyával; a múltkor egy barátom 
pingpongozni hívott a pincéjükbe, 
négyen voltunk, és ötödikként meg-
jelent egy ismerőse szmokingban. 
Talán Amerika „ tтjvilág" voltának 
egyik ismérve, hogy ilyesmik még 
nem rendezndtek el. Itt a költ ő i 
esten, az ügyeletes nerce-oda-való 
szerepét egy aranykeretes szem-
üvegű, kopaszodó, negyven év kö-
rüli. fehér inges, nyakken э dős, ki-
fogástalanul öltözött businessman 
látta el, mellette a földiin attan б-
táskáiával, melynek a fülét kissé 
Iehaioiva állandбan tartotta. A kö-
zönségben a leamaгkánsabb azon-
ban ecy valószíni'itlenül kövér 
lánv volt, aki féloldalt ülve a padon 
(cs~ k ő  ült féloldalt) horgolt. A 
többi nagyjából tipikusnak mond-
ható cambridge-i diák. 

A szemüveges fiú után egy lány 
jelentette be, hagy ő  valami egé-
s?en rövidet szeretne mondani. 
Megvárta, míg csend lett, aztán 
vállat vklnt, és igyekezett minél 
egysz"rlihben mondani: 

— Sohasem akartam többet a le-
hetetlennél ... 

Mindnyájan hallgattunk egy da-
rabig. Egy kicsit illend őségbбl is. 

Az est végéig még harm.an-né-
gyen olvastak fel verset. 

Kifelé menet a lépos őkön beszél-
getni kezdtem az egyik felolvasó-
val, aki mellettem ült. Meglep ően 
ölesen fogalmazta meg az egész 
est atmoszféráját. „ Űgy látszik, 
ma már teljesen lehetetlen belül 
lenni" — mondta. 

Aznap másodszor hallottam máz 
azt, hogy belül lenni. Ebédközben  

mondtam Dicknek, egy nyelvész 
barátomnak, hogy egyre több Ilds-
mobile-on és más komoly kocsin 
látok hippy virágokat. „Az embe-
rek görcsösen igyekeznek vala-
hogy belül lenni" — magyarázta 
Dick. 

Számomra különös és megdöb-
bentő  az egészben az, hogy ez a 
nem-belül-levés ma tömegprob-
léma, töanegtulajdonság, holott az-
előtt csak művészeknek volt sorsa 
és privilégiuma, esetleg a kisgye-
rekeknek, akiknek már a mesében 
is meg volt adva az a kiváltság, 
hogy lássák és kimondják: a ki-
rályón nincs ruha meg más 
aszociális elemeknek. 

Itt akarom valahogy behozni 
Marshall Mc Luhant, mert az ő  rend-
szerében magyarázatot nyernek az 
ebben a metszetben keletkezett 
problémák. Mc Luhan a mai tár-
sadalom, a mai eivilizáoió (melyet 
a Gutenberg technológia civilizá-
ciójaként definiál) széthullását, be-
fejeződését olyan elemek kons-
telláciбjában látja, melyek között 
a nem belül-levés érintett prob-
lémája logikus és releváns. 

Mc Luhan jövendölésének go-
rombán az a lényege, hogy az elekt-
ronikus rбdium (rádió, film, komp-
júter, telefon, televís2 б  stb.) eltörli 
a „fragmentáris", „lineáris", „spe-
cializálódó", „elvont" civilizációt, 
mely a fonetikus ábécéb ől és a 
nyorcrrdateohnikából indult (és mely- 

nek szülési kínjait legjobban Hie-
ronymus Bosch fejezte ki) — és 
újrateremt egy egységes tribális 
kultúrát, melyben intenzíven részt 
veszünk, melyben gondolat és tett 
újra egyesül, újrateremt egy „glo-
bális falut". 

A váltbzások mozgatóereje a 
kommunikációs médiumok ésér-
zékszerveink kiterjesztésének tech-
nológiája. (A kerék a láb meghosz-
szabbitása, a könyv a szemünké, 
az elektromos áramkör a központi 
idegrendszeгé.) A médium jellege 
a döntő, nem pedig as, amit a mé-
diumon keresztül közöl valaki. 
Maga a médium a tartalom, az 
üzenet (message). A technológia 
fontos. Az eszkimó kajakjának ki-
szolgáló mechanizmusa, a cowboy 
a lováé, a businessman az órájáé, a 
kibernetikus — és nemsokára az 
egész világ is — a kbmpjúteré. Ma-
ga a technológia az, ami rabbá 
tesz vagy felszabadít. 

A mechanizációs technológia ide-
jén kialakult régi reflexek és 
koncepciбk, az a felfogás, mely sze-
rint minden összetettebb kérdést 
pszichológiával magyaráztunk, ma 
egyszerűem nem nyújt többé ori-
entációt és nem képes hovatartozást 
meghatározni. Egy egyszerű  „túl-
élési stratégiának" pedig az az 
alapkövetelménye, hogy az ember 
tudatára ébredjen annak, mi törté-
nik vele. 

Mc Luhan szerint -ez történik: 



28  

ti  
Mennyit . keresel? Gondoltál öngyilkosságra? Mbst 

vagy, vagy voltál`.. eyaltalán ...? Tudatában vagy a 
ténynek, hogy...? Itt van előttеm ... Az 'elektromos 
információ-eszközök, melyek egyetemes, tirannikus, böl-
csőtől-kopansóig tartó feliilvizsgálásna szolgálnak, ko-
moly dilémmáit teremtenek a magánéleit sérthetetlen-
sége és a közösségnek azon igénye közt, hagy értesült 
legyen.. Az elszigetelt szemelyes gondolat és tett tradi-
cibnális eszméjét — mely sémája a mechahisztikus te ćh-
nalógianak — komolyan veszélyeztetik az azonnali 
elektromos információszerzés új módszerei, az elektro-
mos kompjáteresíđett dossziéhalom — e nagy pletyka-
oszlop, amelynél nincs megbocsátás, sem felejtés, ahon-
nan nincsen visszaszerzés, és a korai hibákat sem lehet 
kitörölni. Eljutottunk már odáig, hogy a médium és 
ránk gyakorolt hatásai őaszessеgének ismenetéb ől kün-
dulva, gyógyító ellenőrzést kell aLkаLmazzunk. Most, 
hogy ,annyira össze vagyunk kapcsolva egymással, most, 
hogy mindnyájan szándékolatlan hajtóerejévé váltunk 
a társadalmi változásnak, hogyan Lesz az új környezet 
pragramozva? Mi az, ami berrrrrrrrrrrreg? 

      

‚- ~:- 

      

a 
csal: 

A családi kör kiszélesеdett.. Az elektromos médium —
mozik, Telstar, röpülés — által nemzett információ-
áradat messze felülmúlnak minden elképzelhető  hatást, 
amit ma á tata' és a maffia gyakornihatnak. A jeliemet 
ma már nemcsak két komoly, matosakáló _ szakért ő  me-
tázza. Móst az egész világ egyetlen bölcs aktató. 



Az elektromos . áramkör megdöntötte az „id ő" és 
;tér" uralmat, és azonnal éš állandóam : гΡlőlti ránk az 

összes többi ember érdekeltségének bizonyítékáit. Glo-
bális síkon újrateremtette a dialógust. Az ü? еnete 'totális 
Változás, mely véget eset, a pszichikai, szóciális, gazda-
sági és politikai parbchializmusnak. A régi polgári, ál-
lami és nemzeti csoportosulások használhatatlanokká 
vltаk, Mi sincs távolabb az új technológia szellemét ől, 
mint „egy hely nündennek, és minden a saját helyén". 
Nem mehetsz többé haza: 
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A modern integrált elektromos információ otthoni 
környezete és az osztályterem között egy teljes vilá г  a 
különbség. A mai televízió-gyerek a legfrissebb „fel-
nőtt" hírekre van rákapcsolva - infláció, lázadás, há-
ború, adó, bűn, fürdőző  szepségek — es összezava-
xэΡadvk, .amikor belép abba a tizenkilencedik századi kör-
nyezetbe, amely az oktatas szervezett építményét még 
mindig jellemzi, ahol az információk szegényesek, de 
rendezettek, és fragmentált, klasszifikált sémák, tárgyak 
és programok saerint strukturálta'k. Ez a környezet, ter-
mé•szetesen, éppen olyan, mint egy leltárral és futósza-
laggal ellátott gyári rendezettség. - 

A „gyermek" a tizenhetedik század találmánya volt; 
nem létezett Shakespeare napjaiban .  sem. Bele volt 
olvasztva a felnőtt világba, és nem volt semmi, amit a 
mi értelmezésünkben gyerekkornak nevezhetnénk. 

A mai gyerek abszurdumban no". fel; niert két világ-
ban él, és egyik sem ösztönzi arra, hogy feln őjön. Fel-
nőni — ez az új munkánk, és ez' t і tб,1!ѕґ  munka. Nem 
lehet elég a puszta instruálás. 
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a 
munkád 

„Mit fogsz csinálni, ha ez az áramkör megtanulja a 
munkádat?" A „munka", „állás", a dolgozásnak arány-
lag új formája. A tizenötödiktől a huszadik századig 
folytonosan halad a munka fázvsainak felaprózódása, 
a „mechanizaoió" és „spepializáció". Ezek a folyamatok 
ebben az új időben nem szolgálhatják a túlélést, a vita-
litást. 

Az elektromos áramkör által teremtett feltételek közt 
az összes felaprózott munka-sémák igyekeznek újra 
összeolvadni olyam munkaszerepekké és farurnákká, 
melyek belekapcsolnak, többet követelnek, melyek mind-
inkább hasonlítanak tanítasma, tanulásra és „emberi" 
szolgálatokra, az odaadó lbjalitás régebbe értelmében. 

Szerencsétlenségünkre, a sok jó szándékú politikai 
reformprogram, amely a munkanélküliség kínos követ-
kеzmr nye іјt (igyekszik enyhíteni, tudatlanságot árul el 
a médium-befalyás valódi természetér đl. 

„Gyere be az iizletembe" -szólt a drompjúter a spe-
cialіstáhaz.  

.. 

	

, . , 	~ , • 	..--~ 

..~ ~ _:, ~ Í~;  . ~.'~, 

	

• 	. . 	. 	г  э~ . 

в  ц  .,'I ~ 	г~ I II  

	

... 	 ! в • 	 ~ 

, 	

. 

	

. і : в . . 	:G,., і  
.

:.--~ .t 	~j 	

ј  ~f• 	c 
 

'__-J !'!k іliii _-~; 

	

ii в ~ 	 " ' вв ~  

: У  :) 	%~ ~ : . . ~ Ј: ' •'. . ,•‚ І 
	„ ; 

~ 

~ 	Ј  гй l~~ ~ј iii1L4 
< 	 . 	 •) ~ 	 , 

г  
Ј  

в• 	 h ~ 	 Р  G 

	

ііЃ
•i4~~ 

1~ 	в  , 	„~j~~
~ ~ і ii. в  !

!! 

/: 

a 
kormé 
nyod 

Az orr-számlálás a tizennyolcadik századbeli felap-
rózódási folyamat dёdelge еbebt része, hamarosan körül-
ményes és eredménytelen formájává vált a társadalmi 
feLértékelémnek az elektromos gyorsaságok környeze-
tében. Közönség — az elválasztott és különböz ő  néző-
pontok nagy konszenzusa értelmében — nincs többé. 
Ma a tömeg~h'allgatóságot (a „közönség" örökségét) kre-
atív és pariticipáló er őként lehet használni. De ehe-
lyett csak passzív szorakaztatás-kötegeket kap. A poli-
tíka a tegnapok válaszaílt kínálja a ma kérd еseire. 

A „politikának" új farmái jelennek meg, olyan uta-
kon, melyeket eddig észre sem vettünk. A nappali szoba 
szavazóurnává vált. -Az, hogy a televízión keresztül fel-
voriulásokbaл,. háborúban, forradalmakban és más ese-
ményekben vеszünk részt, mindent megváltoztat. 



A halak a vízrđl 
em tudnak egyálta-
L semmit, mert 
đnes egy „elLen-
örдyezettik", mely 
iépessé tenné đket 
rra, hogy felfogják 
z elemet, melyben 
1nek. 

Mc Luhan 

Az volt az i: 
amikor a sláger 
dalolta, hogy „ 
van  egурпрú." 

Vitái 

Az idegenelv đk, 
áаv 7xnessze tđlem 
á¢ПQzne éLnely, 
iixvt vad eslhiagok, 
s néha halLanak 
sok hírt felđlem, 
s a szemtik rám, 
~pva, eltGnđben ide-
mlii ragyog. 

Kosztolányi: 
Mások 

„a 
többiek" 

A felismerés-sbkk! Egy elektromos јlformáció kör-
nyezetben, kisebbségi csoportokat nem lehet .többé £el-
tartóztatni — ignomálnd. Túl sok ember tud túl sokat 
egymásról, Új КöгПуezetünk elkötelezettséget és rész-
vételt kényszerít. Visszavonbtatlanul egymáshoz lettünk 
kapcsolva , és falelőseikké váltunk egymásért. 
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Azt hiszem, a mcluhami gondola-
tdkhгoz akkor nyúlok mcluhani szel-
lemben, ha élsősorban nem a gon-
dolatok tartalmát, hanem a gondol-
kodás „technológiáját", a meluhani 
médiiumot vizsgálom. (Mc Luhan 
legfőbb értéke amúgy sem átfogó 
koneepciákban, hanem ragyogó 
részletmego1dásokban rejlik. Mc 
Luhan a legpragmart іјkusabb világ-
megváltó. Ezért nem is leehet a 
maluhani gondolat tartalmáról á) 
talábasгΡ beszélni.) 

Mc Luhan legkbmolyabb erőfeszí-
tése abban áll, hogy a jelent a je-
len értékrendszerével milrje, hogy 
az értékrendszert az értékeléssel 
szimultán definiálja. A szimptómá-
kat úgy vizsgálja, hogy meghosz-
szabbíгΡtj!a vonalaikat, feltárja, hogy 
egészen új alapállósakra, etдkára, 
itételekre lehet csak visszavezetni 
őket, melyek rejtve alakultak, me-
lyeket a legtöbb esetben nem mer-
tünk, nem tudtunk, vagy talán szé-
gyeltünk volna elfogadni. Egyik ko-
гábbi ismert könyve, a Mechanikus 
menyasszony 59 ilyen analízist ,tar-
taknaz . Bdzonyitja, hagy a ten-
dencia iaz irodalomban, hagy „em-
berközelből" írjanak le nagy törté-
nelmi személyiségeket — tömeg-
díktáitum: a tömeg, „.demokratikus" 
hiúságában nem képes akceptálni 
semnvi olyan emberit, ami a medi-
bkгitás nívója felett van. Ezért kell 
szániáгa Caesar étkezési szokásai-
rбl vagy Napáleáл  szemölсseiről 
gügyögni, ezért hatásos qz a könyv-
hirdetés, mely megígéri az olva-
sónaik, hogy otthon a karosszéké-
ben sört ihat Erasébet királyn ővel, 
rántott kacsát ehet együtt Jeffer-
sonnal. Bizonyítja, Gallupról írva 
és Gertrude Steknt idézve, hagy ha 
egy Gallup-ankét megmondhatja, 
hagy mit gondol mindenki, akkór 
nyllvánvaló, hogy senki sem gon-
dol többé semmit. Bizonyít (vagy 
igyekszik bizonyítani) ezenkívül 
még 57 dolgot. 

Mc Luhan gondolikodási techni-
kája egyébként az, hogy igyekszik 
fonalat, struktúrát, folyamatos me-
sét belelátni az amorf jeljenbe —
már régóta ez a módszere a m ű-
vésznek, aki képes volt nem bele-
veszni a má .ba, annyira kívüle 
lenni, hogy valamilyen рerspektí-
vában láthassa. 

Különös az, hogy . a differenci-
álatlan-jelenbe struktúrát-látni 
technika nemcsak az emberi tudat 
avantgaгde-jónak kiválásága, hanem 
jellegzetessége a legteljesebb el-
egyénietlenedésnek, a legtökéle-
tesebb sematizmusnak is. Hogy ezt 
egy pékión próbáljam ragyarázani 
egy bostoni tіsmierősöm mesélte, 
hogy elment a főnökéhez, és meg-
mondta neki, hogy nagy megtisz-
teltetés volt számára állami szol-
gálatban dolgozni, de ki akar lép-
ni, és privát ibusiиness-re szenteli 
felmaradt бveit. A jövő  a POLI-
MELEXON (így valahogy hívják) 
nevű  műanyagé, ennek 'az előállí-
tásával akar fogfalkoznii. Úgy érzi, 
így még több hasznára lehet a tár-
sadalomnak, és saját jövőjét is eb-
ben látja. „A. főnök talán nem ér-
tett meg teljesen, de nem támasz-
tott akadályokat" — fejezte be 
majdnem meghatott hangon G. Ami 
számomra 'az egészben furcsa volt 
az, hogy a meséből világosan érez- " 
tem, G. a főgyökkel való beszélge-
tése alatt egy történet folyamatá-
ban látta magát. „Most  van  az a 
nap, aгik г  én, G. eldöntöttem, 
megláttam, hogy .ez az érvényesü-
lés útja... most beszélek a f őnö-
kömrcnel... innen indul most a si-
ker útja ... a POLIMELEXON ..." 
Egyébként pontosan ez a sztereotip 
amerikai siker-séma. A hős (Ford, 
BeU stb.) vacakol, vacakol vala-
min, iaz emberek nem nézik meg-
értéssel (esetleg gúnyosan), de ő  
tudja, hogy az autóé, a telefoné, a 
POLIMELEXON-é a jövő, hogy 
milliók fogják venni. Egy törté- -  

nelmi jelentőségű  pillanatban el-
döntl, hagy erre teszi fel életét, 
ésinnen már minden út egyene-
sen felfelé ível. Ami megdöbben-
tő, hogy G. a jelent látja olyan li-
neárs élességgel, mellyel az ember 
csak utólag szokta látni életét. 

Az, hogy valaki egy kli é struk-
túrájába szorítva látja és é1i a sa-
ját jelenét, talán csúcsa (egyelóre) 
a sematizáltságnak. 

A döntő  különbség G. és a mű-
vész vagy Mc Luhan látási techni-
kája között abban rejlik, hogy G. 
szinte menthetetlenül komoly. A 
művész nem. Karacsony Ban ő  Fel-
méri Kázmérja magyarázza egy 
postás-köl. inek: 

„A költészet ... nem komoly do-
log. Legfeljebb csak szent. Azt 
kérdezte, mit nevezek hát komoly-
nak. Pé'ldául, jeleztem, egy érte-
kezést a szálas takarmánynem űek-
ről. Vagy aлról, hogyan vegyük ki 
a ruhánkból a gyertyapecséteket." 
Vitányi Iván József Attila .komoly-
talanságát dicséri: 

E föld befogad, mint a persely 
Mert nem kell (mily sajnálatos!) 
a háborúbál visszamaradt 
húszfilléres, a vashatos. 

A „mily sajnálatos!"nál . a költ ő  
egyszerre kilép a versb ől; . egy ki-
csit megvonja a vállát, , "és szinte 
ránk kacsint — magyarázza Vitá-
nyi _ _ - 

A komolyságnak, azt hiszem, btt 
van a léлyege, és akkor indul, ami= 
kor valaki képtelenné válik meg-
különböztetni önmagát a szerepé- 
től. József Attila képes .rég a köl-
tő  szerepéből is kilépni, mialatt 
rögzíthető  formбt lát (alkot) bele 
a jale:i pillaacatba. Bostoni isme-
rősöm, rig struktúrát lát bele a je-
lenbe, nem disztingválja magát a 
sz°regétől;  csak több - dimenzióban 
látja az 'egészet. 
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A kampjúter meg-
(inteti az emberi 
íultat, azzal, hogy 
aradéktalanui ii-  
alevđvé teszi. 

Mc Luhan 

đ  rádí6aktivitás! 
Lost olvasok és gS- 

дn(ink változik, 
i eг$sen tudom, 
qgy a v11'g csak 

(József Attila: 
Kes®гQ) 

A meluhani médium teljesezi ég--
síkon mozog, és összhangban vasi 
azzal is, hagy költői esten vagy 
színházban vagy egy tarsasvacso-
rán Amerikában (vagy másutt) nem 
lehet már belül lenni. Az válik kor-
szellemmé és a modern ember 
egyik döntő  ismertetőjegyévé, hagy 
nem lehet már kész koncepciókon 
belül lenni, ehelyett a teljes jelent 
igénye4jük. Az előme meglevő  strulk-
túrákbn belül levés (ha arról is 
van szó, hagy igyekezünk felra-
gasztható virágok segítségéved egy 
szellemi divathoz csatlakozni) már 
erőltetett és rendszerint sdikerte-
1en 

Maga a jelen viszont hirtelen le-
hetségessé válik. Manin szerint, a 
tömegkupiira legújabb velejárója: 
részvétel a világ jelenében. A ka-
mera, a znikrofon ' képesek azon-
nal elénk hozni a ,közvetlen való-
ságot. A „kultúra-fogyasztás" fel-
gyorsul, egy film, egy sláger csak 
egy nyáхоn át érdekes, képeslapok 
csak egy hétig, a napilapok csak 
néháПу  6ráag. 

Еrdekes folyamat az lnatitúci бk 
belealvadása a jelenbe, egy tbtalis, 
part  рбсібt feltételező  itt-és-most-
levésben. A jelenbeolvadás egyllk 
módszene abban áll, hogy az in-
tézményеk tudatára ébrednek ön-
maguknak, kilépnek önmagukból. 
Wyndham angol filmk itvkus sze-
mit, a  film  ma egy „self-conscious" 
fázisban van. (A „self-conscious"-ra 
azt hiszem nincs magyar műszó. •  
Köcülbelül azt jelenti, hogy valaki 
zavaróan tudatában van önmagá-
nak. A kezdő  színész akkor „self-
conscious" például, amikor tudja, 
érzi, hogy vannak kezei, és 
nem tudja, mit kezdjen veliik.) „A 
filcnek hisztéc] іkusan arra Igyekez-
nek felhfvni figyelmünket, hogy 
filmek, mintha ez lenne a 1Lmyeg, 
és nn аden más (иizuá]дs élmény, 
tartalmi mondanivaló, szárrakbztató-
énték) csak 'kifogás ..." 

Hasonló folyamat eгezhetđ  a mo-
dern szfnházban is. A színház 
igyekszik levёtkőznd azt a fikciót, 
hagy .ami a színpadon van, az vala-
hol, valamikor egy szobában tör-
ténik; lailép ebből a konoepііóból, 
kimondja, hogy a dolgok a szín-
házban töгténrn k, itt és most; ez-
zel lehetőség nyílik arra, is, hogy 
a közönség (mely ekkor tulajdon-
képpen megszűnik közönség lenni) 
belépjen a darabbra, részt vegyen 
benne. (A közönség nem vehet 
részt olyasvalamiben, ami évekkel 
ezelőtt történt meg egy távoli szo-
bában.) 

Ebben a dimenzióban t&téntk 
Ornette Coleman zenéje is. 

A struktúrák self-conscious volta 
általános síkon iás érezhető. Ezt 
bizonyítják az egyre halmozódб  
pragmamszerúen strukturalista írás 
sok, és az írás k a strukturalizmus-
ról is. A divatossá vált struktura-
lizmus a strukturáltság bomlásának 
hírnöke. 

A mcluhani új, nem gutenbergi, 
nem elvonatkoztatott, nem elkülö-
nítő, nem lineáris, nem vizu лΡl9a, 
akusztikus, participálást feltételez ő, 
elektronikus, tribális környezethez, 
a struktúrákon kívül levéshez, a 
jelenben való részvételhez még azt 
szeretném fiiizni, hogy mindezzel a 
perspektíva mint fogalom és mint 
jelemség is megszfznik. A pers-
pektíva fel slegessé válásának át- 

1' 

meneti fázisa a perspektíva hiánya. 
Ez utábbl tesz intenzívvé és .  epidé 
mlkussá egy szimptómát, melyet 
korasznobizmusnak neveznék. 
A huszadlkszázadoskodás komoly 

teret hódított a magyar költész гt-
ben. Hagy csak egy példát hozzak 
a sok közül: 

„Ez a Kar küldd földkörüli pályán 
lső  fiait, első  lányait, 

hajót a Marsig, Vénusig hajit; 
еmbermosoly süt át az Ür 

homáluán." 
(Csanádi Imre: EZ A KOR) 

Az ilyen versek leginkább a hú-
szas-harmincas évek kuplé és 
Operett lírájához rokóníthatók. A 
kuplészerző  úgy érezte, hogy a kö 
zömség megkívánja, hogy a szöveg-
ben kiírja iazt, hogy „mozi" vagy 
,rádió„ vagy „omambusz", és egy 
kicsit átitassa az egészet azzal, 
hagy „Bizony m3 •már ... és milyen 
dinamikus... és az idegeink ... . 
Jobb esetekben ehhez még jött va-
lami fordulat is. 

Megdöbbentő  a dologban az, hogy 
a perspektívátlan korsznobizmus-
tól a kritika sem mentes, és gyak-
ran kimondja, hogy a mozis; omni-
buszos lírával szemben (melyeket 

elnéző  mosollyal nyugtáz) modernek 
azok a- versek, melyekben (szlntén 
minden áttétel nélkül) űrhajó, 
atombomba, fisszió, tel еvízió, radár 
vagy golyóstoll van. 

Igy vál:i,k, a veins ,egészen közvet-
lenül á technikai estiköžök - nem 
az ember fiiggvényévé. 

Még aránylag a legtöbb értelmet 
és „perspekt/vát" a XX. század zní- 
toszóval, az atomkorszakkal való 

- manipulalásbaлΡ egy volt osztály-
társammal láttam, akinek udvarlási 
technikáját kb. így lehetne rövi-
den összefoglalni: 

Mi most araár bizony az atomkor-
szakban élünk..: itt már nem le-
het , kicsinyeskedni ... a :tempó 
olyan, hogy várni se... ergo: fe-
küdj le velem! 

FÜGGFTK. 
Lehet, hagy a jelenben való teljes 
részvetel kérdése generáció-prob-
léma, és hogy erre csak a legf ia-
talabb nemzedék vagy az azután 
következ ő  lesz igazán képes. 

A többiek azzal töltik az időt, 
hogy nosztalgikusan tapogatnak 
struktúrák után, melyeken nem le-
hit már. sem kívül, sem belül len-
ni. 

VARADY TJBOR 
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Van egy kívülálló. Valaki, 
aki már kívül áll. Befejezet-
ten. Van tehát valami, ami a 
kívülállást időben megel őzte. 
Van-e 

Volt-e olyan idő , amikor a 
kívülálló még nem kívül, ha-
nem belül 

Legérdekesebb az a folya-
mat, amellyel a kívülálló ki-
reked. (Nem biztos, hogy 
van neki honnan kirekednie.) 

Sajnos, legtöbbször nem le-
het végigkísérni, mert ha a 
végére jut, rájön, hogy kez-
dete megelőzte ő t magát. 

Sem végiggondolni, sem 

nem lehet abbahagyni 
nincs értelme abbahagyni 
csinálni sincs értelme de ab-
bahagyni még kevésbé 

S mégis egyszer abbahagy-
ja. Itt kezd érdekessé válni. 
Amikor abbahagyja. Akkor 
kerül kíviíl, Igy látja nincs 
értelme. Mégis abbahagyja. 

Jelen lenni az abbahagyásnál 

Minden bizonnyal, egészen 
közel kerül saját lényegé-
kez. Egy föltétele van csak: 
hogy minden máson kívül 
legyen. 

Meursault is kívül van. 
Mindenki magának. 

Van egy pont, ahol a kívül-
álló találkozik önmagával. 
M4Sokban. 

Nincs egy pont sem, ahol a 
kívülálló találkozik önmagá-
val. Másokban. 

A kívülállás min őségileg ma-
gasabb foka a dialógusok-
nak, a relációknak, a korre-
lációknak, a szegregációk-
nak, a konvencióknak, az 
interpretációknak, az intro-
jekcióknak, az introspekciók-
nak, az implikációknak, az 
illuzíóknak, az evolúcióknak, 
a revolúcióknak, az expliká-
cióknak és így tovább. 

Befejezett-e 	a 	kívülállás? 
Fo!yfafódnia kell valamiben: 
a végleges kívülállásban. 

Bizonyosan nincs semmi ér-
telme. 

A kívülálló mindenkinél erő -
sebb. 

Minden megnyilvánulása van 
olyan jelеП tŐS, 
mint a vaníliafagylalt köze-
gébe ragadt légy szabadulá-
si kísérlete. 

THOMKA BEATA 

šukösd IУ ihály : A kívülálló. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest , 1468. 

Capoie Hidegvérrel cím ű  művé-
rek magyar megfelel ője született 
meg sükösd Mihály A кívüia і o ci-
md kisregényével. A rokonság 
nemcsak az írói módszerben, a do-
kumentumanyag elmélyítésében 
nyilvánul meg, hanem abban is, 
hogy a két szerző  a várakozástól 
elterő  eredményhez jutott h ő se 
éllisorcának elemzésében. Miként 
Capoie sem csak az elvetemült rab-
lógyilkosokat látta meg h őseiben, 
mint  ahogy a szenzáci6ehes olvasók 
milliói elvárták volna sükösd Mi-
hály sem a megszolaatt erkölcsi 
normarendszer nevében ítélkezett 
élőmocsarában fokozatosan elsüly-
lyedő  hőse fölött. tilűve nagy több-
lete éppen ebben rejlik. 

Az aulás iarsadaimi-pszicholó-
giai vetületét kutatta a m űben, s 
talán csak azt róhatjuk fel hiba-
kért, hogy célja nem mindig pá-
rosul teljee mértékben a legmeg-
felelőbb módszerrel. A bels ő  és 
külső  ábrázolás arányában több-
nyire az utóbbi kerül túlsúlyba, 
aminek az a következménye, hogy 
Vancsura Mihály erkölcsi süllye-
désének dialektikája részleteiben 
nincs teljesen és egyértelm űen ki-
fejtve. A folyamat komponense-
inek egymáshoz való viszonya 
ugyanis csak nagy vonalakban tisz-
tazott (a közöny, a magánélet és 
az árulas kapcsolata). Ugyanakkor 
az is feltételezhető, hogy az író 
részben nyitva akarta hagyni a 
kérdést, és az írdi szándékkal ma-
gyarázható, hogy az árulas prob-
lematikájának elmélyítésében nem 
távoiodott e1 olyan mértékben do-
kumentum anyagától, mint ahogy 
az általában szokás. A lényeg, 
Vancsura választásának legfonto-
sabb rugója, azonban így is egy-
ér ielmű . 

Nem fogadható el az egyik kriti-
kus állítása, amely szerint sü-
kösd a pártosság, az állásfoglalás 
önnön ellentétébe való átcsapásá-
val akarja meghökkenteni az ol-
vasót, azt sejtetve, hogy az árulás 
kibontakozásának ez a természetes 
folyamata, nem pedig a közömbös-
ség, a csak önös emberi érdekek 
szem előtt tartása. A regényben 
ezzel szemben az figyelhet ő  meg, 
hogy Vancsura Mihály sodródásá-
nak (melyben a kívülállás tudata 
már másodlagos, önigazoló jel-
legű) legfontosabb oka a közöny, 
az az állapot, melynek egyik vál-
tozata Meursault-t arra kényszerí-
tette, hogy indokolatlanul meghú-
za revolvere ravaszát. Persze, Van-
csura az adott társadalomban nem 
válhatott abszurd h đssé, az ő  
elidegenedése csak távoli rokon-
ságban van napjaink általános em-
beri jelenségével. Vancsura Mihály 
csak a vállalt társadalmi cselek-
vésből ábrándult ki, egyedüli meg-
oldásként választva a magánéletét. 
Ha közönye világélmény lett vol-
na, nem válhatott volna árulóvá. A 
közöny tehát a leglényegesebb 
mozgatóereje Vancsura Mihálynak, 
ami viszont nem az általános vi-
lágérzésb ől, hanem abból a fel-
ismerésből táplálkozik, hogy a tár-
sadalom átalakítása érdekében 
folytatott harcnak nincs értelme. 
Kételye azt sugallja, hogy nem az 
általános emberi lehetdségeket kér-
dő jelezi meg, hanem ezeknek csak 
egyik változatát. 

Vancsura nem bízik abban a 

mozgalomban, melynek ő  is egyik 
vezető  embere, ezért fokozatosan 
a közöny vesz rajta er őt, s mind-
inkább a kisebb er őfeszítést igény-
lő  megoldást választja: saját be-
vallása szerint Prónayt és a többi 
menekül ő  ellenforradalmi vezet ő t 
közömbössége miatt nem tartótat-
ja le. Házassága fölrázza közö-
nyébő l, de már csak a magánélet 
kényelmének és biztonságának 
mebtcre гТІ ésére 	vállalkozhat. 	A 
„stvülállás" tudatával hitegetve 
magát olyan feladatokat végez, 
an.ci.ek az erkölcstelenség leg-
mélyebb pontja felé sodorják: 
niacaiavellista gazemberré válik. 

A iársadalmi-történeimi okok je-
lentus szerepet játszanak Vancsu-
ra közönyények kialakulásában és 
-- közvetve — fokozatos eltorzu.lá-
sában. Vancsura ugyanis gyermek-
krától kezdve híve volt annak az 
eszménynek, amelyb ől a Tanács-
kö::társaság alatt fokozatosan kiáb-
rándult. A forradalomban jutott a 
felismeréshez hogy a változtatás 
csak formális lehet, az emberek 
közötti viszony lényege állandó. 
Az ember kiszolgáltatottja a törté-
.ielemnek, nem pedig alakítója. 
Ebből arra a következtetésre jut, 
hogy az egyén csak azokat a sza-
bályokat fogadhatja el a társa-
dalomtól, amelyek érdekeinek meg-
felelnek. Vancsura logikája sze-
rint a legaljasabb árulás sem amo-
rális tett, hiszen a Tanácsköztár-
saság csak az emberi naivitás ide-
ig-óráig tartó mesterséges konst-
rukciója, amellyel nem azonosul-
ua лΡ a јјzanul gondolkodó ember. 
Rendkívul jelentős, hogy Vancsura 
áruiová váiasában nagy szerepet 
játszottak a kényszerít ő  körülmé-
nyek. Igazi vétke nem a társadal-
mi telt iránti közömbössége, hisz 
ez általános jelenség korunkban, 
Hanem ami ebb ől következik: a 
békés kispolgári otthon megterem-
tésének fanatikus óhaja. A kívül-
álló minden tettét e céljának ren-
deli alá. Az a tragédiája, hogy 
olyan körülmények között vállalja 
új ideálját, amelyek csak erköl-
csileg elítélhet ő  módszereket kí-
nálnak fel céljának megvalósítá-
sára, sztikségszerűen árulóvá kell 
válnia, hogy hű  maradjon önma-
gához. sükösd legnagyobb érdeme 
e paradoxon felismerése és ábr đ-
zoidsa. A kényszerítő  körülmények 
hatásának döntő , jelentőségét bi-
zonyítja, hogy Vancsura már eM-
ző leg eredménytelenül próbálkozott 
azzal, hogy célját ne a közerkölcs 
ellenében valósítsa meg. (Nem hi-
hető , hogy szökésekor valóban el 
akarta fogatni magát, és csak az 
volt a célja, hogy Prónay elé ke-
rülhessen). Mikor a különítmény 
fogságába került, maga a szituáció 
kényszerítette árulásra. 
Vancsura a „kívülálló" szerepé-

vel próbálja igazolni önmagát, ami 
nem pusztán önámítás, vagy talán 
egyáltalán nem az, mert a b űn és 
bűnhődés gondolata és érzése egy-
aránt idegen t őle. Időnkénti rette-
gésére nem lelkiismeret-furdalása, 
hanem kiszolgáltatottsága ad ma-
gyarázatot. „Hidegvérrel" tölti be 
a fontos gépalkatrész funkcióját a 
lényétől egyébként idegen ellen-
forradalom mechanizmusában. 

sükösd regénye a szocializmus 
egyik legaktuálisabb jelenségét 
boncolja: az eszmét đl való elide-
genedést, valamint ennek egyik 
lehetséges következményét, az áru-
lást. Elsősorban ezért úttö гб  vál-
lalkozása a magyar irodalomnak. 

VAJDA GABOR 
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Robert Graves: Jézus király. 
Gondolat, Budapest, 1969. 

Talán nincs is a . világtöгténe-
lemnek olyan izgató, mindenféle-
képpen állásfoglalásra késztet đ  
egyénisége , mint amilyen a názá-
reti Jézus. 
Jézus mftoszát ma is táplálja, 

hogy titkos tanfalsainak könyve 
elveszett , hogy sziiletésének, szár-
mazásának kérdése nincs meg-
nyugtaюan tisztázva . Ugyanezt a 
пnSznfikáciÓt igyekezett a szfíztđl 
való szti еtés doktrínája is szol-
gálni századokon keresztrU, ebben 
azonban ma már nem hisz senki. 
Fetvetódik a kérdés, misztikus alak 
volt-e Jézus , vagy hús-vér emberi 
figura . Ki is volt valójában Jé-
zus? Miben áll nagyszeríí humá-
nus üzenete az emberiségnek, mi-
ben nyilvánul meg etikai példá-
zata? Mindezek a kérdések, majd 
kétezer év távlatában is, érdeklik 
a civilizált emberiséget. 
Eppen ezért, fokozott érdeklđ-

déssel vettük kezünkbe Robert 
Graves könyvét, a Jézus királyt, 
amely a fenti problémákat a tör-
ténelemtudomány friss eredmé-
nyeinek alapján fejti meg. Mun-
kájának nem kis része a kikövet-
keztetđ, feifrissítđ  módszert, a ri-
tuális szentképek korabeli szándé-
kos félremagyarázását — az iko-
notrópiát — hívja segítségiil. 
A szerzđ  Jézusban dlihatatossd-

gdt, meg nem alkuvásót, h űséges 
istenhitét tiszteli. 

A Jézus király nem katolikus 
könyv. Graves az emberi lélek 
újjászületését prédikáló szent zsi-
dót, emberi alakját igyekszik 
megrajzolni, ám a téma ilyetén 
Való felfakasztása nem egy aka-
dályt áUft ömnaga elé , vállalva a 
céltévesztettség zsákutcáját is. 
Hogy a misztikus körök mennyire 
bezárják magát Gravest is, arra a 
legjobb bizonyíték , hogy az erede-
ti írói szándék ellenére is az a 
Jézus keríti a vizsgálódás homlok-
terébe , amelyik megoldotta Gilgá-
mes problémáját : le tudta gyđzni 
a halált , a keresztre feszítés utá-
ni második napon megjelent Je-
ruzsálemben , és bebizonyftotta ba-
rátainak ember voltát. 
A Jézus születésével kapcsolatos 

kételyeket Graves újszerííen ke-
zeli. Megfontolásai az Apostolok 
cselekedetei , az Egyiptomiak sze-
rint való evangélium • és az Os-
evangélium néhány apokrif pasz-
szusónak mérlegelése után a kđ-
vetkezđ  racionális magot mutat-
ják: Jézus valójában zsidó kiгály-
fí volt , és trónigénye héber pró-
féciákon alapult , a római biro-
dalom törvényeivel ellentétben.  

• • 
Hogy Jézus trónigénye valóban 
autentikus lehet — Graves szerint 
—, a következđ  tények mutatják: 

Pontius Pilatus magánkihall-
gatáson fogadta Jézust , s erre a 
megtisztelö gesztusra csak római 
polgároknak volt joguk . Kézenfek-
vđ  a következtetés , Jézusnak csak 
Heródes király legidđsebb fia, An-
tipatrosz lehetett az apja, aki, 
mint általában a zsidó királyi ház 
tagjai, római polgárjogokkal ren-
delkezđ  személynek számított. 

A keresztfára szögezett szo-
katlan titulus kiírása (HIC EET 
JESUs NAZARAEUs , REX JUDA-
EORUM) Pontius Pilatus közvetlen 
parancsára történt. 

A misztikus ehmosódottságot egy 
időszámításunk 93. évében miíköd đ  
képzeletbeli szerző  hivatott feltár-
ni. .Graves így perspektívába tud-
ja helyezni Jézus alakját , hiszen 
ekkor már Saulus megteremtette 
az új vallás teológiáját .  ‚re  Aga-
boszírásában" a pointe: Jézus 
a halál legyđzése folytán tovább 
dl,  mint földhöz kötött Hatalom. 
A seólba való bebörtönzéstđl fel-
mentetett , de még nem emeltetett 
fel a Mennyekbe, A Jónak Hatal-
ma đ, bűnbánatra és szeretetre be-
széli rá az embereket, rig ellen-
ben minden más földhöz kötött 
Hatalom (az egyetlen Illés kivéte-
lével) rossz, gonosz és bflnre meg 
halálra beszéli rá az embereket... 
Ezért Isten Országát nem lehetett 
megvalósítani." 

RAFFAI FERENC 
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Aleksandar Tišma: 
Za crnom devojkom. 
Prosveta , Beograd, 1969. 

Az ifjúság az emberi élet azon 
rövid korszaka , mikor még adva 
van az egyén lényegi kiteljesülé-
sének lehetősége, vagyis precízeb-
ben ennek a képtelen , könyörte-
lenül automatizmusba vesz ő  lehe-
tđségnek a csalárd látszata. A 
legtöbb ember észrevétlenül ke-
rül szembe ezzel a lehet đséggel, 
váratlanul és hirtelen , hogy bele-
kábul, fel se mérheti, mire pedig 
rádöbben jelentđségére, már tovább 
sodródott az apró hullimverdsek 
észrevétlen áramlásával , hogy nem 
marad más hátra számára, mint 
az elvesztett boldogság utáni bel-
ső, nosztalgikus sóvárgás, és a 
fanyar lemondás . Mégis, ez az el-
vesztett kiteljesülés , melyben 
azonosulhatott volna belsđ  énjének 
világa a ktilsđ  világgal, letörölhe-
tetlen pecsétként ott marad az 
emberi tudat és ösztön mélysége-
iben, s bár észrevétlenín munkál-
kodik, fáradhatatlan és kitörölhe-
tetlen , hogy döntđen befolyásolja 
az egyén cselekvéseit, érzését és 
hangulatát . Inkább reflexszerű , 
mint tudatos az elvesztett és soha 
el nem nyert boldogság keresése, 
ugyanakkor pedig eleve kizárt a 
megtalálás lehetđsége . Ahhoz, hogy 
elnyerjük, fel kell ismernünk és 
meg kell ragadnunk a boldogsá-
got, ez viszont képtelenség, egy-
szerűen azért, mert csak elveszté-
se, a volt egy aјcalor felismerése 
definiálja benniink. Igy nem ma-
rad más hátra , mint ebbđl az ab-
szurd helyzetbđl származó nyug-
talan visszaemlékezés az elmu-
lasztott nagy lehetđségre, végül 
pedig megkopik az is és csak az 
állandó , olykor tudatos , de többnyi-
re tudat alatti kutatásba belefá-
radt, felaprózódott , megöregedett és 
kiüresedett lélek marad vissza, 
melybđl a dús nedvek észrevétle-
nül apadtak ki. 

Ez a fenti szelid , de könyörtelen 
gondolatfuttatás Tišma regényé-
nek filozófiai alapja , erre épül és 
ezt vezeti végig az egyszer ű, hét-
köznapi kis történet , melyben min-
den a természetesen szürke színt 
revelálja . Nincsenek nagy jelene-
tek, sorsdöntđ  vívódások, általá-
nosságukból kinövđ  hđsđk , csak pa-
rányi véletlenek , jelentéktelenek- 
nek tűnđ  találkozósak és beszélge-
tések, tucatemberek . Mindez köny-
nyeddé és egysíkúvá teszi a mesét, 
melyben a minimumra redukálбd-
tak és a ki nem mondott határá-
ra kerültek a jelenségek és a meg-
nyilvánulások , vel(ik együtt pedig 
maga a regény filoziifiai tartalma 
is, ami egy ismeretlen fekete lány-
ban ölt testet . Ez az ismeretlen 
lány épp azzal válik az elvesztett 
boldogság szimbólumává, hogy 
ilnes  meg benne a szimbolikus je-
lenségre való nagybetűs , kihang-
súlyozott utalásoknak az eleme, 
mint ahogy a fđhđs lánykereső  
bolyongósa is az által jelzi min-
den erđltetettség nélkül az elvesz-
tett boldogság utáni örök vágya-
kozást, hogy nem akar több lenni 
egyszer{í bolyongásnál. 

Természetes szilrkeség, mond-
tam az imént, és ha ezzel jellemez-
tük a regény fii vonulatát , mégin-
kább használható meghatározója 
lesz Tišma táj- és társadalomábrá-
zolási módszerének . Mert a tucat-
ember és a tucattđrténet sziirke-
ségén ót sejlik fel az északbács-
kai vidék, a háború utáni Zenta, 
majd ugyanez a város húsz évvel 
a háború után, 

Tišma regénye nem korszakalko-
tó mű , nem megváltást igérđ  alko-
tás, inkább szimpatikusan egyszeri' 
és egyszeráségében megkapó, gya-
korlott író munkája , melybđl hi-
ányoznak a sokat akarásfesztlt 
görcsei", ahogy azt egyik kritiku-
sunk mondaná . Rezümé : olvasmá-
nyos. 

PODOLSZKI 1бZSEF 

út az 
objektív 
leölté 
szel  
felé 
Nemes Nagy Agnes: 
A lovak és az angyalok. 
Magvető  Könyvkiadó, 
Budapest, 1969. 

Ha Nemes Nagy Agnes Oseím-
hez című  versének (mely a Kettős 
világban kötetének bevezeti da-
rabja) alapmotívumait vizsgáljuk, 
kör nyíi felismerni azokat a jegye-
ket, amelyek nemcsak e költe-
ményt, hanem a költ őriđ  művésze-
tének egészét is a XX . században 
teret hódító költđi élménnyel ro-
konítja. Az elsđ  két versszak az 
első  kötet címének utalását is egy-
értelművé teszi. 

Ernesztindk, tisztes Zsuzsannák, 
tanyák, szekerek, paplakok, 
nagyapám, ügyvéd, Egyiptomban 
s*egyéb szók, percek, ablakok, 

hogy nyíltatok rám? Hogyan ldttok? 
elđttetek — fényben, vakon —
ldegenüi, zavartan állok, 
arccsontjaim tapogatom. 

Kiindulóponjta az Nemes Nagy 
Agnes költészetének , melynek a 
hagyományos értékek devalváló-
dásának mély átélése és tudatosí-
tása a jellemzđje. Az utóbbit egy-
értelmíien állapítja meg a kriti-
ka. Az értékelésbeli különbségek 
abban mutatkoznak meg, hogy a 
költő  verseit meghatározó világ-
élmény milyen kapcsolatban van 
az egzisztencializmussal , Pomogáts 
Béla oly módon szeretné Nemes 
Nagy Agnes költészetét korunk 
egyik ii eszmeáramlatától elhatá-
rolni, hogy „A Нadijelvény vagy 
a Trisztán és Izolda költđje nem 
az egzisztencializmus tételeit éli 
át, hanem azokat az élményeket, 
amelyeknek a tömeges jelentkezé-
se lehetővé tette Heidegger vagy 
sartre népszerűségét a háború 
után". Pomogáts, ahelyett, hogy 
az egzisztencialista költđiség szitu-
ációját látná meg Nemes Nagy Ag-
nes költészetében , inkább arról 
beszél, hogy a költđnđnél a szoron-
gás hangulata nem filozófiai ál-
talánosítás , hanem konkrét élmény 
eredménye , ami — költđrđl lévén 
szó — nyilvánvaló . Megfeledkezik 
arról, hogy nemcsak az tekinthe-
ti egzisztencialistának , aki elmé-
letileg is magáévá teszi ennek az 
irányzatnak az elmelétét , függet-
lenül attól, hogy Camus is han-
goztatja a tudatosság fontosságát. 
Utóbb persze, korábbi áшtását 
akaratlanul megtagadva kénytelen 
elismerni Pomogáts, hogyha a 
~teroikus pesszimizmus " camúš-i er-
kölcse szerint is, de ellenásósra ké-
szülđdik , ha a vereség tudatával 
is, de vállalja a küzdelmet". Ne-
mes Nagy Agnes költészetének el-
sđ  szakasza ugyanis a szíszüphosz 
mítoszában kifejtett emberi ma-
gatartást revelálja . De a küzdelem 
hiábavalósága és a küzdelem vál-
lalása mindvégig központi pnob-
Lémája a költészetnek. 

Nemes Nagy Agnes költészete 
azonban — s ebben igaza van Po-
mogátsnak — nem illeszkedik az 
egzisztencializmusnak abba a vál-
tozatába , amelyet Camus filozбií-
ája képvisel . Talán még Rieux 
problematikájához áll a legköze-
lebb. Az abszurd ember ideáljától 
rációkultusza távolítja el. Camus 
szerint az abszurd  his  csak „meny-
nyiségi" és nem ,minőségi" ta-
pasztalatokért küz , mivel tudja, 
hogy a dolgok lényegét nem lehet 
meghatározni úgy, hogy a regis-
merés  az ember boldogságát szol,. 
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gálllassa. A költőnő  ezzel szem-
ben nincs egyértelműen hit nél-
kül: „Megszületik a szájon örök-
ségünk, reményünk: ismeret." 
Mint ismeretes, Camus szótárából 
éppen e két fogalom hiányzik: a 
remény és a megismerés. Az eg-
zisztencialista vonás ugyanakkor e 
két fogalom elérhetđségében való 
kételkedésben kap helyet Nemes 
Nagy Agnes költészetében. Nem az 
elidegenedés költészete ez, ha-
ném az elidegenedés ellen vívott 
harcé, a „kettős világ" szinté7zé-
ért vállalt küzdelemé. Mélysége 
ebben a tekintetben a legnagyobb 
költészetekkel is mérhető . 

Nemes Nagy Agnes költészete —
élményét és kifejezését tekintve 
— a magyar líra fő  vonalával ro-
kon, elsősorban József Attilával, 
akitől a látásnak azt az egyete-
mességét tanulta meg, amely a 
költő  utolsó korszakának fő  jel-
lemzője. Ugyanakkor azonban el 
is tér mintak"epének építkezésétől, 
hiszen a Napfordulóban az én és 
a külvilág relációja. már az objek-
tív líra felé közeledik. Az én a 
tárgyi világ rajzában oldódik fel, 
a költđi élmény nem személyes 
érdekű , nem esetleges, hanem ál-
talános, egyetemes érvényre tart 
igényt. A külvilág tényeinek 
(gyakran Rilkére emlékeztet đ) val-
latása nem a túlérzékeny én fel-
adata, hanem az értelemé, amely 
nemcsak konstatálni kívánja a je-
lenségeket, hanem fegyelmezni és 
rendezni is („a rend élteti éltet ő  
szemem"). 

Ha három elképzelt pontban 
rögzítenénk Nemes Nagy Agnes 
költészete formavilágának fejlđdé-
sét (a kötetek szerinti felosztás ez 
esetben nem formális), akkor a 
Tájképek a középs ő  pontban len-
néлek, mintegy átmenetet képez-
ve a még amorf (a fönti idézet is 
jó példa erre) és a kiteljesült for-
ma között. József Attilánál a kül-
város :képe nđtt az emberi lét ab-
szurditásának egyterces érvény ű  
víziójává. Nemes Nagy Agnes Táj-
képei nemcsak egy meghatározott 
tájegységbđl bontakoztatják ki a 
József Attiláéval rokon élményt. 
A költбnőnek már nem szükséges 
a város peremére szorulni, hogy 
megírja az egyetemes reménytelen-
ség verseit. A táj — bárhol és 
bármikor bukkai$jon fel — mindig 
a tárgyiasult kilátástalanság lát-
ványát képezi. 

Másrészt, a Tájképek második 
darabját olvasva (Éjfél), önkénte-
lenül is Füst Milán Arménia (az 
Őszi sötétség második verse) cí-
mű  költeményére kell gondolnunk, 
amely iskolapéldája a mikro- és 
makroviszonylatok, a tárgyias és 
általános, a szubjektív és objek-
tív elemek sajátos egybejátszáa-
nak. A füsti objektivitás tovább-
fejlesztésének elemzésére azért  al-
kalinas e két vers, mert — a tá-
gabb értelemben vett formai ro-
konságon kívül — egyes konkrét 
motívumaikban is megegyeznek. 
Mindkét vers tájkép, de antropo-
logikus töltésük következtében 
emberi a lapszituáciáknaК  nevez-
hetđk. Az Ejfél első  sorában kon-
krét testi mivoltában jelenik meg 
a költőnő  (a Napfordulóban ez a 
jelenlét is többnyire megszűnik), 
hogy a következő  sorokban vég-
képp föloldódjon (a panteista köl-
tészettel ellentétes módon) az 
előtte felbukkanó táj látványá-
ban. A kovács naturalisztikus-
epikus elemet képező  alakja mind-
két versben azonos funkciót tölt 
be.  A távoli és közeli változása 
szintén közös vonása a versek-
nek. A távolinak a funkciója azon-
ban már nem hozható közös neve-
zőre. Nemes Nagy Agnesnál az 
Argentína („Igy lehet akár Argen-
tínában”) a zártságot, a változtat-
hatatlanságot hangsúlyozza, míg 
Füst Milánnál az Arménia a „Vál-
toztatnod nem lehet" zártságából 
kitörni vágyó lélek nosztalgiáját. 
Ebből az következik, hogy a kü-
lönböző  dimenzióknak, a közeli 
és távoli váltakozásának azonos 
funkciója van  ebben a kđltészet-
ben: amélyebb éjbe most for-
dul a földrész” egyetemesbe nyíl б  
képe is — paradox módon — a leg-
szorosabb zártságot revelálja. 
Az objektivizáló törekvés közép-

ső  . fázisának terméke e csak váz-
latosan elemzett vers, melyben az 
én egy pillanatra .nemcsak for-
mailag jelenik meg a tájban, 
mint József Attila legtöbb egzisz-
tencialista versében. A táj végső  
funkcióváltása a Napfordult ver-
seiben következik be. Az én for-
mailag is mind gyakrabban kiszo-
rul a versből, és az ábrázolt ter-
mészeti jelenségekbe szívódik fel,  

... 

amelyek — az ént csak áttételesen 
kifejező  dinamikusságuk, folya-
matszerű  következtében — már 
csak átvitt értelemben nevezhet đk 
tájaknak. Az egyes szám els ő  sze-
mély, ha meg is jelenik olykor, 
már teljes mértékben objektívvá 
minősül, és az én mintegy kivid-
ről figyeli önmagát (Vihar). 
Az ember és az đt környező  tár-

gyak megváltozott viszonyának, s 
egyben a költőnő  alapélményének 
monumentális kifejezése a Fák cí-
mű  vers, melyben az évezredekig 
centrális jelentőséggel nem ren-
delkezi tárgyak túlfeszítik szok-
ványos szerepkörüket, hogy el-
nyerjék a XX. század embere előt-
ti valóságos dimenziójukat. A köz-
helyszerűség a „tanulni" alanyi 
szerepű  főnévi igenév találó elhe-
lyezése, kulcsjelentđsége révén ne-
mesül nagy költeménnyé. A vers 
tartalmi szempontból is jelentős, 
mivel nemcsak új relációban mu-
tatja az embert és a tárgyakat 
(ezt ,Nemes Nagy Ágnesnél kevébé 
jelentős költők is megteszik), ha-
nem szinte fordított viszonylat-
ban. Az .ember úgy pillant a fá-
ra, ahogy talán néhány száz év-
vel ezelőtt a fa pillanthatott az em-
berre. 

Beszélhetünk Nemes Nagy Ag-
nes verseinek drámaiságáról is, 
belső  epikus tartalmáról, amely az 
akcióra vállalkozó értelem és a 
vele ellenszegülő  valóság küzdel-
méből keletkezik. Azok a legna-
gyobb költeményei, melyek a leg-
maradéktalanabbul valósítják meg 
az élmény objektiválását, külvilá-
gi, anyagi folyamatokba való ab-
szonbeáltását. (Vihar. Között, 
Szobrok, A gejzír). Es ez termé-
szetes is, mivel a költőnő  létébxié-
nyének a Füst Milántól átvett és 
továbbfejlesztett elidegenítési tech-
nika lehet a legmegfelel őbb kife-
jezése. Ezek a versei egy-egy 
nagy. a lélek és értelem bels ő  hul-
lámverését kifejező  szimbólumnak 
tekinthetők, részleteiben ugyanak-
kor metaforikusak. 

VAJDA GÁBOR 
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že'ljko Falaut: Izgan, 
Biblioteka Razlog, 
Zagreb, 1968. 

The ii  još naći 
ТКо  još tražiti 
Neki pržstojno osećanje 
Za pjesmu 

(Apei) 

Ez a versszak zárja Zeljko Fala-
ut kötetét, és nyilván nem vélet-
lenül. Itt már teljes a kiégés, kul-
minációs pontra ért az elértékte-
lenedés; a tartalmatlanság állapo-
ta annyira felfokozott és ugyan-
akkor oly mértékben leegyszenil-
siditt, hogy már a látszat látsza-
tának a védelme, tehát maga a 
vers is fölöslegessé válik. Mert ha 
a vers hatalma nem több mint: 

Nije 1ž  ina tamo gdje se viii  
[nžšta ne može uč inžtž 
I gdje je zapravo kruna jednog 

[čekanja biz nade 

Pjesma  ii tako kraj, jedan predio 
Kojž nastaje iz onžh koje sree već  

[gubž 
Is  onžh koje srce još nije zadobilo 
Negdje prije rodenja, negdje 

[prije smrti 
Dogada se čas korda u gubijenju 

[svih mo ći 

Nastaje privremena  inni pjesme 

(Nike ne budi Pjesma) 

— akkor ennek a hatalomnak a 
kiteljesülése után nem következ-
het más, csak az emlékezés tota-
litása, ami viszont a feledést. az  
elmúlást, a kitapinthatatlanságot, 
vagyis a hamis létezést revelálja. 
A lét semmi felé mutató transz-
formációja itt már megérett az 
állapot azon pillanatára, amikor: 

Sanjat ču đivot i nem u matt budan 
jesam  it  zaista  sari  sanjao Žžvot 

[ži', ii to bio život koji me sanja 

(Znam tvoja dele: jer žmaš 
žme da žžviš a mrtav sž) 

— vagyis a lét itt már teljesen el-
vesztette meghatározó elemeit, abszt-
rakt vízióvá üresedett; a konk-
rét világ megsemmisült az állan-
dó metamorfózisban, mely végül is 
megfoghatatlan elvontság bizonyí-
téka lett. Már az sem lényeges, 

. • 
hogy honnan ered a vízió, nincs 
jelentőségük, a gyökereknek, és 
ezért azonosulhat az engem álmo-
dó élet az életet álmodó énnel, 
hisz a valószerűtlenség végképp 
domináns pozícióba kerül, és csak 
az álom, a bizonytalanság, maga a 
kétkedés és a meghatározhatatlan-
ság marad fenn mint egyetlen ér-
ték-kategória. Az út véget ért, és 
bekövetkezett a vers száműzetése, 
melyet természetszer űen előzött 
meg az emberi lét száműzetése a 
világból. 

Ide érkezik meg Falaut költésze-
te, és csak ebb ől a perspektívából 
viláeítható meg az eddig vezeti 
rivid, meglehetősen egyhangú, de 
annál szigorúbb vonásokkal meg-
rajzolt út. A távolság a kiinduli-
és zárópont között minimális, ka-
tegóriái a feledés és az emlékezés, 
az élet-halál kérdésen keresztül a 
teljesen elvonatkoztatott álomig. 
Tehát végredeményben ellentmon-
dásos tételekből indul ki, azonban 
a pólusok már a kezdet kezdetén 
sincsenek meg esszenciális formá-
jukban, hanem a kiegyenlít đdés és 
az azonosulás tendenciáját mutat-
ják. 

Zaborav je ono čega se sjećamo 
I akad dosećž nećemo 
Prazninu žžvljenja 
Stтah da ne budemo sarci 

A sari sro jer sećamo se 
Zab  orava. 

U zaboтavu je ova ljubav-snzrt 
Koje se se ćamo u zaboravu 

Az azonosulás eszköze a változás, 
az állandó metamorfózis, mely le-
hetetlenné teszi a lényeg defini-
álását, és csak az egyre inkább 
elhatatlmasodó bizonytalanságot 
hangsúlyozva, hogy az erđtlen, 
egymásba átcsapó és egymást fel-
tételezi kontrasztok végül is meg-
szűnjenek még az ellentét látszó-
lagos hordozói is lenni, és a meg-
határozatlan által álmodott meg-
határozatlanságba, a gyökértelen 
és bizonytalan tárgyú álomba 
torkolljanak. 
Falaut költészete „a vers id ő-

leges hatalmának" a korát fém-
jelzi, és azért jött létre valahol a 
születés, valahol a halál előtt", 
mert minden más hatalom és tö-
rekvés csődbe juthat. Kezdetben 
azonban ez a felismerés még ma-
gában hordja egy tartalmasabb 
lét emlékképét, vagy legalábbis a 
tartalmasabb lét látszatának az 
emlékképét. Ezzel magyarázható, 
hogy az elértéktelenülés folyama-
táról nosztalgikusan száraz hangon 
szól és hogy nem vész ki a sza-
vakból a kimondás kényszere, 
mely a lázadás, még ha hiábavaló 
is az, feszültségével és szenvedé-
lyével is telíti a végérvényes pa-
rancsot: 

. Treba  vii  zašutjeti jednom 

PODOLSZKI JóZSEF 
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54.  szám 

tartalom 
. 

Kincs István versei 	  
Végel László Konez István költészete — —
Gerold László Kihasználatlan esszé-lehet ő-
ségek egy fesztivál ürügyén — — — —

Pcdolszki József YIj jezsuiták П. — — —
Domonkos István Áthúzott verselt — — 

Centrifugális sarok 

Bosnyák István Ejh, be önkritikusak Va-
gyunk!   —---

Vajda Gábor A fiatal kđltđk egy találko-
zójának tanulsága   

Ágoston András Rosszról rosszabbra ja-
vítunk   

Agoston András Szükség van-e szankciók-
ra?   

Tolnai Ottó Juhász a sivatagban forgat —
Bosnyák István Otthonunk: Kelet-Európa 
Ladik Katalin tlnnep 
Eöres István Közrend 	  

Raffai Ferenc Beat Apollo 	  
Itaffai Ferenc Carmina armica —
Tolnai Ottó Delta I. 	  
Várady Tibor Kívül és beliil — — 

Antun Šoljan: 
Diokleciánusz palotája. 
Farum, Zagreb, 1969. 1-11. 

Šoljan drámája, mely a steri-
ja-játékokon is bemutatásra keriilt, 
szatirikus-parabolisztikus mű, egy 
újabb szinten való kiteljesedése 
annak a valóságlátásnak és ábrá-
zolásmódnak, melyet a szerző  ko-
гábbi műveiben is megfigyelhet-
tünk. A mű  alapélményét társa-
dalmunk problematikája képezi, de 
Šoljan általánós emberi kérdések-
ké növeszti közvetlen benyomása-
it, s ily módon a Diokleciánusz 
palotája a pamflet közvetlenségét 
és esetlegességét túllépve, az em-
ber társadalmi cselekvéseinek és a 
cselekvések lehetőségeinek szatí-
rájává nđ . A dráma aforisztikus 
elemei és parabolisztikussága miatt 
sem olyan részletek halmaza, ame-
lyek — mivel egy-egy valóságrész-
letre, élménykörre utalnak —
megszűnnek egységes egészet ké-
pezni, s ennek következtében a 
recenzens szabadon hámozgathatja 
ki az utalások konkrét jelentését. 
A mű  egységes élményben része-
sít, függetlenül attól, hogy a kon-
krétumok időnként nagyobb sze-
rephez jutnak benne. Az indulat 
tehát a teremtés mozzanatával pá-
rosulva realizálódott, s ennek kö-
szбnhetđ , hogy nem (vagy nem-
csak) a szocializmus pamfletje ol-
vasható ki belőle. 
A jelexilegi vajdasági regényfor-

ma koordinátáit véve alapul, A 
méregkeverő  és A szenvedélyek 
tanfolyama (Végei legújabb, még 
kiadatlan regénye) között jelöl-
hetnénk meg helyét. A méregke-
verőnél kevésbé desztillált és el-
vont. A szenvedélyek tanfolyamá-
nál pedig kevésbé konkrét. 

Šoljan drámája egy látszólag ért-
hetetlen, de a történelem által ré-
gen bebizonyított paradoxonra 
épül: a hatalom és a társadalmi ér-
dekű  cselekvés elletmondására, ami 
a főhősnek, Diokleciánusznak sze-
mélyes és megoldhatatlan kérdé-
sévé válik. Már a dráma expozí-
ciójában ilyen belső  küzdelemгđl 
tesz vallomást a világbirodalom 
császára: „U početku, još dok sam 
se borio, kao što ti veliš, da se 
popnem na vrh, vjerovao sam da 
jé moć  samo sredštvo da se neš-
to ostvari. A što sam ostvario? 
Vlast! Golu vlast! Sa svakim no-
vim korakom prima vrhu mislio 
sam oda, kad jednom budem na 
vrhu, onda će sve biti drug čije. 
Onda ću se moći posvetiti Onome. 
Ali što je to Ina? Izgubilo se  

• 
negdje putem prema vrhu i, uza 
svu svoju moć , ne mogu ga vale 
naći u ovoj močvari, u koju smo 
zaglibili." 

Diokleciánusz tragikomikus hős, 
tehetetlensége miatt kell elbuk-
nia. Ő  a mögötte működő  állami 
apparátus és társadalmi hierarchia 
foglya, aki nem cselekedhet kör-
nyezete akaratának ellenére, ha-
nem csak annak szellemében. Jel-
leme a drámának azon a pontján 
világosodik meg előttünk, amikor 
a rezignált imperátor egy kis pa-
rasztházat szeretne magának épít-
tetni Illíriában, ahol eltöltené hát-
ralevő  napjait; alattvalói — az 
uralkodó eredeti szándékával mit 
sem törődve — az emberiség pa-
lotáját kívánják felépíteni azon a 
helyen, amelyre Diokleciánusz 
szerény, idillikus hajlékát tervezte. 
Az uralkodót elkápráztatja az épí-
tés, a teremtő  küzdelem — látszó-
lag — igazi lehetősége, és vállalja 
az új ideált, még nem tudva az 
építkezés öncélúságáról és szemé-
lye alárendeltségéről. Drámája 
valódi szerépének fokozatos tuda-
tosulásában bontakozik ki. Rá kell 
döbbennie arra, hogy neve csak 
védjegy, s hogy az emberiség pa- 
lotáјбnak felépftése csak fikció, 
ürügy: keretként fogja össze a 
társadalmat, melynek igazi céljai 
és érdekei ellentétben vannak a 
rengeteg áldozatot követelő  mun-
kával. A hatalmas építmény vé-
gül is elkészül, de nem az épitđk 
számára, mivel azok — miként 
egykor a császár — családi otthon-
ra és a megszokott munkáséletre 
vágynak. A palota szimbólumként 
áll előttük, nem közhasználatra 
epítették. Jellemző , hogy a munká-
sok a munka folyamatában sem ér-
іékelték, hagy a monumentális 
spitményt saját maguknak építik. 
A jelszavak ellenére, ők csak 
szűkebb munkakörükkel azonosul-
hattak. 

Šoljan drámája filozofikus mű . 
Ezt befejezése is bizonyítja, mely a 
Kratki izlet példázatával mutat 
rokonságot. A társadalom fejl ődé-
se, az egyén és az őt környező  
társadalom dialektikája nem több 
egy ismételten önmagába záródó 
görbe vonalnál: a körnél. Az írói 
szemlélet ott körvonalazódik a leg-
határozottabban, ahol a végs ő  fel-
ismerésekig eljutott Diokleciánusz 
az udvarban szadista módon játsza-
dozó gyermekben utódjára ismer, 
aki — s ezt már csak sejthetjük 
— majd a drámában megrajzolt út 
egyik változatát fogja megtenni. 
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